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 فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط ايران، در كارگران حقوق موردي نقض 3339218 ،1389 سال در
 كردستان خوزستان، تهران، هاي استان ترتيب به آمار اين اساس بر و است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق

 . اند داده اختصاص خود به را كارگران حقوق نقض آمار بيشترين قزوين و
 

 و اخبار طبق حال اين با اما بود شده تعيين تومان 48 و هزار 303 ،1389 سال در كارگران دستمزد حداقل
 از معا متععد داليل به كارفرمايان توسط كار به مشغول كارگر 12690 دستكم شده آوري جمع اطالعات

 تعطيلي منجمله داليلي به بيكاري مورد 441844 حداقل كه حاليست در اين. شدند اخراج كار از نيرو تعديل
 يا و خصوصا) يارانه حذف( اقتصادي تعديل طرح و عموما اقتصادي بد شرايط علت به توليدي واحدهاي
 . است رسيده ثبت به بوده، پيشين هاي زمان در اخراج به منجر كه معوقه حقوق دريافت عدم به اعتراض

 
 آثار و نشر آمار، واحد توسط كارگري اعتصاب يا و تجمع مورد 109 دستكم گذشته سال طي در چنين هم

 اين بيشترين ترتيب به ماه ارديبهشت و مهرماه كه است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه
 عدم ستايرا در اعتراضي هاي حركت اين بيشتر كه است ذكر به الزم. است داده جاي خود در ها اعتصاب
 حق از برخورداري عدم يا و است رسيده نيز ماه 27 به حتي ها گا آمار طبق كه كارگران معوقه حقوق پرداخت

 . است گرفته شكل امثالهم و شغلي امنيت بيمه،
 
 زخمي كارگر ها ده آن اثر بر كه داده روي سانحه 55 حداقل كار محيط در كافي اميني نبود علت به سويي از

 خودرو ايران كارگران از تن 17 شدن زخمي و كشته بين اين در كه اند داده دست از را خود جان ابعض و شده
 . شد رو روبه كارگري هاي تشكل و كارخانه اين كارگران وسيع اعتراضات با ماه بهمن در
 

 به گيرد، مي شكل كارگران اوليه حقوق به رسيدن راستاي در هرگاه كمترين تحركي كرد اشاره بايستي
 51 نيز 1389 سال در كه شود مي منجر حبس سنگين احكام صدور بعضا و كارگري فعالين احضار و بازداشت

 در كه است شده صادر ايشان براي نيز حبس ماه 411 جمعا و احضار، تن 14 بازداشت، كارگري فعالين از تن
. ست تعزيري حبس سال 20 با ريكارگ فعال زاده، ابراهيم بهنام به مربوط محكوميت ترين سنگين ميان اين
 و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي مديره هيات رئيس اسانلو، منصور كه حاليست در اين

 هيات عضو شهابي رضا است، محبوس شهر رجايي زندان در چنان هم جسمي وخيم وضعيت رغم علي حومه
 به اوين زندان در بالتكليف صورت به و كماكان شد، تبازداش 89 خردادماه از كه نيز كارگري تشكل اين مديره

 . برد مي سر
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 بخوانيد را 1389 سال در كارگران حقوق نقض تفصيلي گزارش

 

 تجمع و اعتصاب

 الستيك كارخانه كارگران: كردند اعتراض خود حقوق ماه ندچ نشدن پرداخت به البرز الستيك كارخانه كارگران •
 كارخانه اين محل در الستيك زدن آتش به اقدام هايشان خواسته نيافتن تحقق به اعتراض در دوشنبه روز البرز

 .كردند
 اضاعتر در آبادان شهرداري سبز فضاي سازمان كارگران از نفر 30 حدود: آبادن شهرداري كارگران اعتراضي تجمع •

 . كردند تجمع آبادان مركزي شهرداري مقابل در خود بيمه و حقوق ماه سه نشدن پرداخت به
 1300 اعتصاب كه حاكيست تهران از ها گزارش: دارد ادامه تهران البرز الستيك كارخانه كارگر 1300 اعتصاب •

 .دارد ادامه همچنان تهران البرز الستيك كارخانه كارگر

-تهران جاده در "صفا لوله و نورد" كارخانه كارگر صدها: كردند غذا اعتصاب "صفا لوله و دنور" كارخانه كارگر صدها •
 .اند زده غذا اعتصاب به دست شان حقوق ماه دو نشدن پرداخت پي در ساوه،
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 كيان كارگران: كردند كارخانه محل در الستيك زدن آتش به اقدام خود وضعيت به اعتراض در تاير كيان كارگران •
  ظهر 12 تا صبح 10 ساعت از  امروز، اداري وقت پايان تا خواستهايشان تحقق براي اي روزنه نبود به توجه اب تاير

 .كردند) چهاردانگه بخشداري روبروي( اسالمشهر جاده به مشرف و كارخانه محل در الستيك زدن آتش به اقدام

 بودند نفر 150 به نزديك كه كارگران اين: ندكرد تجمع مجلس مقابل ري شهر و تهران غرب كارگر خانه بازنشستگان •
 بهداشت وزارت به آن انتقال و اجتماعي تامين از مستقيم درمان شدن جدا مخالف ما"مضمون  با پالكاردهايي در

 . داشتند دست در را "كنند توجه كارگران ما معيشتي وضعيت به مجلس نمايندگان" "هستيم

 پاكدشت كارگر  خانه بازنشستگان از نفر 200: كردند تجمع مجلس مقابل مينورا و پاكدشت كارگر خانه بازنشستگان •
 .كردند تجمع مجلس مقابل بهداشت وزارت به اجتماعي تامين از درمان انتقال به اعتراض در ورامين و

 حقوق، ماه 11 حدود شركت اين كارگران حاضر حال در: قزوين استانداري مقابل بافت پوشينه كارگران اجتماع •
 .طلبكارند مطالبات ساير و عيدي

 17 دوشنبه روز صبح بردسير قند كارخانه اخراجي كارگران از نفر 60 از بيش: بردسير قند كارخانه كارگران تجمع •
 .شدند خود معوقه مزاياي و حقوق سال دو دريافت خواستار و كرده تجمع شهر اين كار اداره مقابل در آبان

 بازنشسته كارگران كانون: ها مستمري درصدي شش افزايش به اجتماعي تامين هبازنشست كارگران كانون اعتراض •
 در ها مستمري درصدي 6 افزايش به اعتراض ضمن نژاد، احمدي محمود به اي درنامه تهران استان اجتماعي تامين
 سازمان اين در هاي مستمري درصدي 15 افزايش و اجتماعي تامين قانون 96 ماده اعمال خواستار اجتماعي تامين
 . شدند

 نساجي كارخانه كارگران از تن 750: شهر قائم فرمانداري درمقابل مازندران نساجي كارخانه كارگر 750 تحصن •
 .كردند تحصن شهر قائم فرمانداري مقابل در توليدي، واحد اين محل از راهپيمايي از پس چهارشنبه روز مازندران

 پي بنا ساختماني شركت كارگران از نفر 20 از بيش: مهاباد بناپي انيساختم شركت استادكاران و كارگران اعتصاب •
 امتناع كار سر به رفتن از و كشيدند كار از دست خويش ماهه چندين معوقه حقوق و بيمه نبود دليل به مهاباد

 .ورزيدند

 در تجمع با بال كفش كارگران از جمعي پيش ساعتي: ملي بانك پوشش تحت هاي شركت از يكي كارگران تجمع •
 . كردند اعالم مجموعه اين كنوني مديريت عملكرد به نسبت را خود اعتراض شركت اين مركزي دفتر مقابل

 با خوزستان سازي لوله كارخانه كارگري شوراي عضو: استانداري مقابل خوزستان سازي لوله شركت كارگران تجمع •
 مجدد اندازي راه خواهان ما:  گفت اند، نگرفته قوقح كه است كامل ماه18 كارخانه اين كارگران كه اين به اشاره

 .هستيم كارخانه

 صبح توسعه پنجم برنامه اليحه مواد تصويب و بررسي ادامه در: مجلس مقابل ساختماني كارگر صدها اعتراضي تجمع •
 عليقت از تا كردند تجمع اسالمي شوراي مجلس ساختمان مقابل در حضور با ساختماني كارگران از جمعي امروز

 .كنند جلوگيري آينده سال پنج در ساختمان كارگران اجباري بيمه قانون اجراي

 احقاق دنبال به رشت كار كنف شركت كارگران: گيالن صنايع سازمان مقابل رشت كار كنف كارخانه كارگران تجمع •
 .كردند تجمع گيالن معادن و صنايع سازمان مقابل خود ساله پنج طلب

 دليل به فارس جهان شركت كارگر 1700: جاده بستن و بوشهر استان ديلم شركت ارگرانازك نفر 1700 اعتصاب •
 .زدند اعتصاب به دست خود ماهيانه حقوق دريافت عدم



1389 سال - گزارش تفصيلي نقض حقوق كارگران  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 6

 

 دور  راه مخابرات كارخانه كارگران از شماري: شيراز در دور راه مخابرات كارخانه كارگران از شماري اعتراضي تجمع •
 كرده تجمع توليدي واحد اين محل در خود گذشته ماه 17 دستمزد نشدن پرداخت به اعتراض در شيراز در ايران،

 .اند

 خاور ريسندگي كارگران به شده داده هاي وعده تحقق عدم دنبال به: رشت خاور ريسندگي كارگران مجدد تجمع •
 رشت معادن و ايعصن اداره مقابل صبح 8 ساعت از  كارگران اين از زيادي تعداد 1389 آذر 13 شنبه روز ، رشت
 .نمودند تجمع

 دنبال به عسلويه در سالش خرد كودك و مادر مرگ پي در: دختر و مادر مرگ دنبال به عسلويه در اعتراضي تجمع •
 .شد برگزار داري بخش برابر در اعتراضي تجمعي مناسب درماني مراكز نبود

 مازندران استانداري مقابل نساجي كارخانه كارگران از تعدادي: استانداري مقابل نساجي كارگران اعتراضي تجمع •
 .كردند برگزار آميز اعتراض تجمع

 از نفر 200 به نزديك آذر 29 دوشنبه صبح امروز: آبادان پااليشگاه خدمات كارگران از تن دويست تجمع از ممانعت •
 آبادان پااليشگاه از قسمت دو در سال آخر سنوات و عيدي كسر به اعتراض در آبادان پااليشگاه خدمات كارگران

 .كردند تجمع

كارگران شركت كننده در اولين روز مراسم : اعتراض كارگران شركت كننده در اولين روز مراسم هفته كارگر •
گراميداشت هفته كارگر به پيامدهاي سياست هاي اقتصادي دولت، از جمله افزايش واردات و رشد بيكاري اعتراض 

 .كردند
كارگران شركت كشتي سازي : سازي بندرعباس به آغاز موج اخراج ها در اين شركتاعتراض كارگران شركت كشتي  •

 .و صنايع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلي و تصميم مسئوالن براي اخراج آنها از شركت اعتراض كردند
امور اجتماعي در عبدالرضا شيخ االسالمي وزير كار و : تجمع اعتراضي كارگران بعد از سخنراني وزير كار در مشهد •

اولين همايش كشوري روز بسيج كارگري و تجليل از شهداي كارگر كه روز گذشته در مشهد برگزار شد، به تفسير 
بقره و تبيين مفهوم غيب و ايمان پرداخت و به دليل اينكه در اين همايش كه به مناسبت روز كارگر   آيه سوم سوره

 .ان به زبان نياورد مورد اعتراض قرار گرفتبرگزار شده بود سخني درباره وضعيت كارگر

كارگران در شيراز )اول مه(اردي بهشت ماه 11صبح امروز  10ساعت : تجمع كارگران شيرازي مقابل استانداري فارس •
 .به مناسبت روز كارگر، تجمع اعتراضي برپا كردند

مسئولين به وعده ها و تأخير در  عدم تعهد: عدم پرداخت مطالبات، بازنشستگان واگن پارس را به تجمع واداشت •
كارگر بازنشسته شركت  400پرداخت مطالبات بازنشستگان در آستانه هفته كارگر، منجر به تجمع اعتراض آميز 

صبح روز چهارشنبه ي گذشته گرديد تا كارگران اين شركت براي پيگيري تحقق وعده ها  10واگن پارس در ساعت 
 .ن تومان، صداي اعتراض خود را به گوش مسئولين برسانندميليو 15تا  10و پرداخت مطالبات 

صدها تن از كارگران و مردم در : تجمع صدها تن از كارگران تبريزي در مقابل اداره كار به مناسبت روز چهاني كارگر •
تجمع  دست به) اول ماه مه(مقابل اداره كار شهر تبريز واقع در خيابان امام خميني، به مناسبت روز جهاني كارگر 

 .زدند

هزاران تن از كارگران قزوين براي گراميداشت روز جهاني كارگر، با : تجمع اعتراضي هزاران تن از كارگران در قزوين •
 .برپايي تجمعي عليه اخراج كارگران و ساير مشكالت كارگري دست به اعتراض زدند



1389 سال - گزارش تفصيلي نقض حقوق كارگران  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 7

 

مطالبات معوقه كارگران چيني البرز و نيز  ماه 7در پي پرداخت نشدن  : تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز •
اردي بهشت ماه در مقابل  14اعالم انحالل اين كارخانه، جمعي از كارگران اين واحد توليدي، صبح امروز سه شنبه 

  .ددار عمده چيني البرز تجمع اعتراضي برپا كردن دفتر سهام
ارگران بازنشسته شركت واگن پارس براي ك: دومين تجمع كارگران بازنشسته شركت واگن پارس در سال جاري •

ارديبهشت ماه  8آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز   دومين بار در سال جاري پس از اجتماع اعتراض
و انعكاس مشكالت خود به دفتر رياست جمهوري به صورت حضوري در آن زمان، با توجه به عدم پاسخگويي اين 

يگر روز گذشته، مورخ چهاردهم اردي بهشت ماه، مقابل در ورودي شركت اجتماع كرده و دفتر به مشكالتشان بار د
 .هاي خود تاكيد كردند بر تحقق خواسته

 اخراجي كارگران از جمعي ماه، بهشت اردي 20 دوشنبه امروز صبح: ساسان سازي  نوشابه اخراجي كارگران تجمع •
 .كردند تجمع خود سابق كار محل در بيكاري بيمه مقرري نكردن دريافت به اعتراض در سازي  نوشابه

 .كارگران مخابرات صبح امروز در مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند: مجلس مقابل مخابرات كارگران تجمع •

گويند در  مي) 1(كارگران كارخانه صنايع فلزي: معوقه مطالبات نشدن پرداخت به فلزي صنايع كارگران اعتراض •
 .اند نشدن مطالبات معوقه خود از چهارشنبه ي گذشته تاكنون اعتصاب كرده اعتراض به پرداخت

كسر مبالغ اضافه كار، حق شيفت وساير مزاياي رفاهي   به دنبال: مديريت ساختمان مقابل تهران برق كاركنان تجمع •
ن مديريت برق دي، كاركنان صنعت برق در مقابل ساختما 28شنبه  و انگيزشي از شمول پرداخت حق بيمه، روز سه

 .كردند اي تهران تجمع منطقه

گري فرماندار و رييس  اعتصاب دو روزه كارگران شهرداري شوشتر با ميانجي: شوشتر در شهرداري كارگران اعتصاب •
 .شوراي شهر پايان يافت

اه ها دهها نفر از كارگران شركت پارس متال كه از م: كردند تجمع مجلس مقابل در متال پارس شركت كارگر دهها •
پيش، حقوق معوقه خود را دريافت نكرده اند، روز دوشنبه، چهارم بهمن ماه در مقابل مجلس شوراي اسالمي در 

 .تهران تجمع كردند

در پي حادثه مرگبار در شركت ايران خودرو كه بر اثر فشار كاري وارده بر : خودرو ايران كارگران اعتصاب و تحصن •
نجر به مرگ چند تن از كارگران آن شركت شد، فضاي كارخانه همچنان به شدت يكي از كارگران بوقوع پيوست، و م

 .ملتهب بوده و كارگران معترض در تحصن به سر مي برند

خودرو كه طبق آمارها منجر به  به دنبال حادثه كارخانه ايران: خودرو ايران شدن تعطيل و كارگري اعتراضات ادامه •
 .ها نسبت به اين واقعه ادامه دارد تن شد، اعتراض 13هشت نفر و زخمي شدن -كشته شدن چهار

جمع كثيري از كارگران كارخانجات نساجي : طبرستان نساجي شركت مقابل در مازندران نساجي كارگران تجمع •
 .صبح امروز در مقابل نساجي طبرستان تجمع نمودند 2مازندران شامل گوني بافي و نساجي تالر و شماره 

جمع كثيري از كارگران نساجي مازندران، صبح : متوالي روز دومين براي مازندران، نساجي فبالتكلي كارگران تجمع •
 .امروز يكشنبه دهم بهمن ماه، براي دومين روز متوالي درمقابل نساجي طبرستان تجمع نمودند

ك در مقابل دبير اجرايي خانه كارگر گلستان از تجمع كارگران نئوپان شموش: كردند تجمع شموشك نئوپان كارگران •
 .اداره كل كار و امور اجتماعي استان گلستان خبر داده است
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الستيك  ◌ٴ تن از كارگران كارخانه 1300: اند كرده اعتصاب شنبه روز از البرز الستيك ◌ٴ كارخانه كارگر هزار از بيش •
ع و كارفرماي خود البرزِ واقع در تهران، طي روزهاي شنبه و يكشنبه در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات وزارت صناي

 .دست به اعتصاب زدند

نفر از كارگران پروژه احداث  40حدود : فرمانداري مقابل طبس شرب آب خانه تصفيه احداث پروژه كارگران تجمع •
بهمن ماه با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداري طبس از عدم پرداخت 16خانه آب شرب طبس، ظهر روز تصفيه

 .بر دادندحقوق خود طي هفت ماه اخير خ

تن از كارگران  50بهمن ماه بيش از  25صبح روز گذشته، مورخ : كردند اعتصاب آبادان نفت پااليشگاه كارگران •
 .پااليشگاه نفت آبادان در اعتراض به بيكاري، دست به اعتصاب زدند

 نازنخ كارخانه نكارگرا مطالبات نشدن پرداخت ماه چندين و تعطيلي پي در: مجلس مقابل در نازنخ كارگران تجمع •
 ميدان در واقع اسالمي شوراي مجلس ساختمان مقابل در امروز كارخانه اين كارگران از جمعي قزوين، استان

 .كردند تجمع بهراستان
 در واقع نصب ساختمان شركت كارگران از نفر 500 حدود: ابادان پااليشگاه در نصب ساختمان كارگران تجمع  •

 و كشيده كار از دست امروز تيرماه، چهاردم دوشنبه روز خود حقوق پرداخت عدم لبدلي ابادان نفت پااليش شركت
 .نمودند تجمع ابادان پااليشگاه 3 فاز پروژه محل در

 كارخانه كارگران از جمعي: كردند تجمع جمهوري رياست دفتر مقابل تهران متال پارس كارخانه كارگران از جمعي  •
 دفتر محل در امروز صبح خود اخراج و معوقه مطالبات نشدن ختپردا به اعتراض در تهران متال پارس

 .كردند تجمع پاستور ميدان در واقع جمهوري رياست
 كارگران از گروهي تجمع با همزمان: تن دو دستگيري و آبادان نفت پااليشگاه كارگران از گروهي اعتراضي تجمع  •

 آن اصلي در مقابل در خود، بيكاريِِ بدليل نيز، ايران نوبج در آبادان پااليشگاه كارگران از جمعي تهران، در معترض
 .شدند مرور و عبور توقف و در موقت انسداد باعث و زده تجمع به دست پااليشگاه

 نوزدهم شنبه ديروز، صبج سنندج در ژاوه مخزني سد كارگران: سنندج در ژاوه مخزني سد كارگران مجدد اعتصاب  •
 .زدند اعتصاب به دست تيرماه،

 خود وكيل همراه به) نفر چهار(تپه هفت نيشكر اخراجي كارگران: تپه هفت كارخانه كارگران هاي خانواده تجمع  •
 اداره مقابل در آنان هاي خانواده همزمان و شدند جلسه يك در نفر چهار هر شكايت به همزمان رسيدگي خواهان

 .شدند خود همسران و انپدر بكار بازگشت خواهان پالكاردهايي داشتن دست در با شوش كار
 از جمعي اجتماعي، تامين هفته از روز سومين در: كردند تجمع مجلس مقابل اجتماعي تامين بازنشستگان  •

 اقدامات به نسبت را خود اعتراض مجلس مقابل در تجمع با اجتماعي تامين سازمان بگيران مستمري و بازنشستگان
 .كردند اعالم اجتماعي ينتام و رفاه وزارت و سازمان اين مديران اخير

 كارگران معوقه مطالبات پرداخت در كه اي هفته چند خبر تاخير درپي: فلزي صنايع در كارگري هاي اعتراض ي ادامه •
 .دارد ادامه شركت دراين كارگري هاي اعتراض است آمده وجود به فلزي صنايع كارخانه

 استاندار نوذري قوام زني كلنگ پي در: كردند برگزار آميز اعتراض تجمع بويراحمد و كهگيلويه پزشكان و پرسنل •
 و پرسنل از جمعي مهر مسكن طرح به آن واگذاري و ياسوج پزشكي علوم دانشگاه زمين در بويراحمد و كهگيلويه
 برگزار موضوع اين به نسبت را آرامي تحصن شد مي نفر 400 حدود آنها تعداد كه بويراحمد و كهگيلويه پزشكان

 .كردند
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 پارس واگن شركت بازنشسته كارگران: كردند برگزار اعتراضي تجمع اراك، پارس واگن شركت بازنشسته گرانكار •
 مقابل در گذشته چهارشنبه صبح 11 تا 10 ساعت در تاكنون، گذشته سال طي در بار يكمين و بيست براي اراك

 .كردند تجمع شركت
چهارصد تن از كارگران كارخانه : ه اخراج قريب الوقوعاعتصاب صدها تن از كارگران استان كرمان در اعتراض ب •

 .خرداد ماه، دست به اعتصاب زده اند 24گهر سيرجان، از روز دوشنبه  سازي شركت سنگ آهن گل گندله

كارگران منطقه يك شهرداري آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماهه حقوق، مزايا : اجتماع كارگران شهرداري آبادان •
 .نج ماهه بيمه خود دست از كار كشيده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدندو عدم پرداخت پ

خردادماه، ده ها تن از كارگران سد مخزني ژاوه  29امروز شنبه مورخ : اعتصاب كارگران سد مخزني ژاوه در سنندج •
 .در سنندج در محوطه كارگاه اين سد، دست يه اعتصاب زدند

سازي شركت  اعتصاب دسته جمعي كارگران مجتمع گندله: ازي در سيرجانششمين روز اعتصاب كارگران گندله س •
 .شد  خرداد آغاز شده، امروز وارد ششمين روز 24گهر سيرجان كه از روز دوشنبه  سنگ آهن گل

 اعتراض و اعتصاب به دست سيرجان سازي گندله كارخانه كارگران از جمعي: كردند اعتصاب سازي گندله كارگران •
 .اند زده

 فلزي صنايع كارخانه كارگران سرانجام اعتصاب، هفته چند از پس: اجبار روي از فلزي صنايع كارگران اعتراض انپاي •
 .بازگشتند خود كار به خود معوقه مزاياي و حقوق ماه يك دريافت ازاي در

 از نت 300 حقوق ماه سه از بيش نشدن پرداخت پي در: زدند تجمع به دست هرمزگان فوالد مجتمع كارگران •
 .زدند تجمع به دست ها آن از تعدادي هرمزگان، فوالد مجتمع كارگران

 در آبادان شهرداري يك ي منطقه) پيمانكاري( كارگران از نفر 30 حدود: آبادان يك منطقه شهرداري كارگران تجمع •
 اجتماع آبادان يك ي منطقه شهرداري مقابل در خود حقوق ماه دو و بيمه حق ماه چهار پرداخت تعويق به اعتراض
 .كردند

 دور راه مخابراتي كارخانجات كاركنان از جمعي: شيراز در ايران دور راه مخابراتي كارخانجات كاركنان تجمع •
 خود پيشين هاي خواسته نشدن برآورده كه آنچه به نسبت كارخانه، اين مقابل در تجمع با شيراز، در (ITI)ايران

 .كردند اعتراض كردند، مي عنوان

 فرمانداري مقابل در بابكان نساجي كارگران از تعدادي: آمل فرمانداري مقابل بابكان نساجي كارگران تجمع •
 .كردند تجمع آمل شهرستان

 هفدهم مورخ گذشته روز كرمانشاه ناز كرپ شركت كارگران از تعدادي: كرمانشاه ناز كرپ شركت كارگران تجمع •
 .شدند حاضر شهر اين ملت بانك مديريت مقابل در شهريورماه،

 از كه »قزوين نخ ناز« بافندگي و ريسندگي كارگران از تعدادي: تهران در كارخانه دفتر مقابل قزويني كارگران تجمع •
 كارخانه اين مركزي دفتر مقابل امروز صبح اند، آمده تهران به خود كاري وضعيت به اعتراض براي ديروز ظهر از بعد

 .كردند تجمع بافندگي و ريسندگي

 برق هاي سازه توليد شركت اخراجي كارگران از تعدادي: آذربايجان برق هاي سازه اخراجي كارگران اعتراضي عتجم •
 .كردند تجمع تبريز فرمانداري مقابل در خود اخراج به اعتراض در آذربايجان
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چه اردبيل نفر از كاركنان كارخانه سبالن پار 150حدود : اند كارگر كه هفت ماه است حقوق نگرفته 150تجمع  •
 .فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع كردند

كارگر شركت صنايع اراك به دليل  150بيش از  :اعتراض كارگران شركت صنايع اراك به دليل عدم پرداخت حقوق •
به بيمه بيكاري در آستانه بازنشستگي و اجرا نشدن  عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفي تعدادي از آنها

 .تعهدات كارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوري را دارند
اعتراضات جمعي از كاركنان سازمان تامين : ادامه اعتراض كاركنان تامين اجتماعي به عدم افزايش دستمزدها •

 اجتماعي به دليل 

 .بخشي از بهره وري و كارانه ادامه دارد پرداخت  عدم افزايش دستمزد و عدم •
شركت تخليه و بارگيري فعال در  23كارگران و نمايندگان : تجمع اعتراض آميز چهارصد كارگر بارانداز در آبادان •

بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض 
 .برپا كردند آميز

تعطيل شده   كارخانه نفر از كارگران  50يش از   :حميد مقابل اداره كل كارشهر قم تجمع كردند كارگران چيني  •
اداره كل كار و امور اجتماعي  حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود امروز صبح در مقابل در چيني

 .استان تجمع كردند

هاي كرمان به  تعدادي از كارگران نساجي بافت: قابل استانداري كرمان تجمع كردندها در م كارگران نساجي بافته •
 .دليل تعطيلي و عدم پرداخت سنوات در محل استانداري كرمان تجمع كردند

س از كارگران شهرداري آبادان، نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيري خرمشهر پ: موج اعتراضات كارگري در خوزستان •
كارگران اتوبوسراني و لوله سازي اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج وسيع  ان،در استان خوزست

 .اعتراضات كارگري در ايران پيوستند
نفر از كارگران  60 ماه، فروردين 30دوشنبه  روز صبح :تن از كارگران شركت ميالد اصفهان 60تجمع اعتراضي  •

رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع شركت ميالد از توابع مجتمع صنايع قايم 
 .كردند

تن از  60فروردين بار ديگر  31صبح امروز سه شنبه : دومين تجمع كارگران شركت ميالد اصفهان برگزار شد •
 .كردندكارگران شركت ميالد روبروي دفتر مجتمع صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع 

مرداد  28كارگران كارخانه كيان تاير از صبح روز پنج شنبه : اعتصاب و تجمع كارگران كيان تاير در محوطه كارخانه •
ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع خروج الستيك 

 .از كارخانه شدند

 تجمع از پس كرمانشاه، ناز كرپ كارخانه كارگران: ملت بانك مقابل كرمانشاه ناز كرپ شركت كارگران مجدد تجمع •
 كرمانشاه ملت بانك مركزي ساختمان مقابل بار چندمين براي استانداري، و اجتماعي امور و كار اداره مقابل در

 .كردند تجمع
 مجتمع فروشان استيل تجمع و اباعتص جريان در: كارگري فعالين از تن دو بازداشت و كرج در كارگران اعتصاب •

 متحصنين از نفر دو گرفت، صورت دولت جديد مالياتي سياست به اعتراض در كه كرج، قديم جاده "غدير پارس"
 .شدند بازداشت
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 عملكرد به دراعتراض) تهران در واقع( قو نباتي روغن كارخانه كارگران: ازكاركشيدند دست قو نباتي روغن كارگران •
 .كشيدند ازكار دست قو شركت امالك فروش محل از كارگران حقوق پرداخت و شركت اين مديريت به

 مسووالن شهري، برون هاي اتوبوس رانندگان از جمعي: مسافربري يك شماره تعاوني به كارگري فعال يك اعتراض •
 .كنند مي تهمم تعاوني اين اعضاي قانوني مطالبات پرداخت از ممانعت به را مسافربري يك شماره تعاوني شركت

 روز ظهر از بارز الستيك كارگر پانصد و هزار سه حدود: بارز الستيك كارگر هزار سه از بيش روزه سه اعتصاب •
 كه خود روتين كاري اضافه پرداخت عدم و كارشان بار اسف شرايط به اعتراض در 89 ماه مهر چهارم يكشنبه
 به ماه مهر هفتم چهارشنبه روز صبح تا و كشيدند كار از دست اي يكپارچه بطور شد مي پرداخت انان به ماهيانه
 .دادند ادامه اعتصاب

 از ،)تاير كيان(البرز الستيك كارخانه كارگران: كرمان و تهران در سازي الستيك كارخانه دو در كارگري اعتصابات •
 به دست كارخانه رد موجود مشكالت ساير و خود معوقه دستمزد ماه چهار پرداخت عدم به اعتراض در شنبه روز

 .يافت ادامه نيز يكشنبه روز كه زدند اعتصاب
 امروز صبح قو پارس نباتي روغن كارخانه كارگران از جمعي: قو پارس نباتي روغن كارخانه كارگران اعتراضي تجمع •

 .كردند تجمع شود مي ناميده شغلي وضع بودن نامشخص آنچه به اعتراض در
 براي قزوين نازنخ شركت كارگران از نفر 100 حدود: جمهوري رياست مقابل قزوين نازنخ شركت كارگران تجمع •

 رياست نهاد مقابل در يكشنبه، امروز صبح گذشته سال معوقه حقوق ماه 2 و جاري سال حقوق از ماه 6 گرفتن
 .كردند تجمع جمهوري

 سازي، كمباين هاي ركتش كارگران ماه مهر نوزدهم دوشنبه روز: شدند متحصن اراك در كارخانه چند كارگران •
 خود حقوق پرداخت عدم به نسبت اراك شهر ورودي انسداد و كارخانه مقابل در تجمع با اراك آونگان و پارس واگن

 .كردند اعتراض
 تجمع با امروز صبح رشت خاور ريسندگي كارخانه كارگران: شهر اين استانداري مقابل در گيالني كارگران تجمع •

 .شدند مسئوالن از خود معوقه حقوق دريافت خواستار گيالن استانداري مقابل
نفر از كارگران شركت آب و فاضالب آذربايجان غربي و  50بيش از : غربي آذربايجان استانداري مقابل كارگري تجمع •

سه شهرستان آذربايجان غربي در اعتراض به وضعيت جامعه كارگري در مقابل استانداري آذربايجان   ICT دفاتر
  .مع كردندغربي تج

 محسوس كاهش به اعتراض در تهران مخابرات شركت از نفر 150 حدود: تهران مخابرات شركت كاركنان تجمع •
   .اند كرده تجمع خود ماهيانه حقوق

: خوزستان استان اجتماعي تامين كل اداره مقابل در شوشتر كارون صنعت و كشت و تپه هفت بر ني كارگران تجمع •
 اعدام خوزستان استان اجتماعي تامين كل اداره مقابل در شوشتر كارون صنعت و كشت و هتپ هفت نيشكر كارگران

  .شدند

 از كردستان نساجي اخراجي كارگران ماه دي يازدهم شنبه روز: كردستان نساجي اخراجي كارگران مجدد تجمع •
 تجمع به دست جم، جام نخيابا در واقع سنندج اجتماعي امور كارو اداره مقابل ظهر، نزديك تا صبح 10 ساعت

  .زدند
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 ساختمان تبريز شركت كارگر صد: گيالالن استانداري مقابل رشت قزوين آهن راه سازنده شركت كارگران تجمع •
 ساله3 سنوات وحق عيدي ونيز ماهه11 حقوق دريافت عدم دليل به رشت به قزوين آهن راه 5 قطعه ساخت مجري

  .دندكر تجمع گيالن استانداري مقابل در خود

 سر به اعتصاب كارگردر تن 1200 با البرز صنعتي مجتمع كارگران: برند مي سر به اعتصاب در البرز صنعتي كارگران •
  برند مي

در پي ممانعت مديران مجتمع پتروشيمي تبريز از اجراي مصوبه : كردند تجمع تبريز پتروشيمي پيماني كارگران •
رگران متخصص و فني پيماني به قراردادي، كارگران متخصص و هيات دولت در خصوص تبديل وضعيت استخدام كا

 .پيماني شاغل در اين مجتمع تجمع كردند

در روز دهم ) البرز تاير سابق(ها تن از كارگران كارخانه كيان تاير  صد: تهران در تاير كيان كارخانهي كارگران تحصن •
 .اسفند دست به تحصن زدند

گزارش هاي رسيده از تهران حاكي است كه اعتراضات كارگران : تهران در تاير يانك كارخانه كارگران اعتراضات ادامه •
 .كارخانه كيان تاير كه از مدتي پيش آغاز شده است، ادامه دارد

اسفندماه، كارگران سه كارخانه كاشي و سراميك سازي  14روز شنبه : ميبد شهر در دانشجويان و كارگران تجمع •
 .ل دانشگاه آزاد اين شهر خواستار پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده خود شدنددولتي در ميبد با تجمع مقاب

همزمان با سفر محمود احمدي نژاد به شيراز، : نژاد احمدي سفر با همزمان شيراز، در كارگران اعتراضي تجمع •
 .كارگران مجتمع صنعتي گوشت صبح امروز مقابل استانداري فارس تجمع كردند

تعداد زيادي از كارگران نساجي مازندران در مقابل فرمانداري : زدند تجمع به دست نمازندرا نساجي كارگران •
 .قائمشهر تجمع نمودند

تن از كارگران قراردادي پتروشيمي  1400اعتصاب : شد خود روز دهمين وارد تبريز پتروشيمي كارگران اعتصاب •
 .شد اسفند ماه آغاز شده است، وارد دهمين روز 7تبريز كه از روز شنبه 

كارگران كارخانهي پارسيلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز اسفند : آباد خرم پارسيلون كارخانه كارگران اعتصاب •
 .ماه تاكنون دستكم چهار روز دست به اعتصاب زدند

نفر از كارگران تحت پوشش يكي از  80حدود : آبادان گازي نيروگاه تركيبي سيكل پروژهي كارگران اعتصاب •
كاري هايي مشغول در پروژهي سيكل تركيبي نيروگاه گازي آبادان از دو روز پيش به دليل پرداخت نشدن پيمان

 .حقوقشان دست از كار كشيدند

ها نفر از كارگران معترض كيان تاير در اعتراض به عدم  ده: جمهوري رياست دفتر مقابل در معترض كارگران تجمع •
  .ت جمهوري دست به تجمع و سر دادن شعارهايي كردنددريافت دستمزد خويش در جلوي نهاد رياس

 به مشغول پاوه داريان سد در كه "كوثر پاياپ" شركت كارگران:  سنندج ژاوه سد و پاوه داريان سد كارگران اعتصاب •
 .اند زده اعتصاب به دست 1389/04/28 تاريخ در هستند كار
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 درماني، عدم پرداخت حقوق و سنواتبيمه 

 80 حدود كه چابهار آزاد منطقه مخابرات شركت كارگران: اند نگرفته حقوق است ماه 4 چابهار آزاد نطقهم كارگران •
 سابقه با و ديپلم مدرك با ازاد منطقه حراست مدير كه است حالي در اين  اند نگرفته حقوق است ماه 4 ميباشند نفر
 .ميگيرد حقوق تومان ميليون 5 از بيش ماهه 6

 در ساوه پروفيل و لوله و صفا لوله نورد كارگران: ساوه پروفيل و صفا لوله نورد كارگران ميان در اغذ اعتصاب زمزمه •
 .زد خواهند غذا اعتصاب به دست خود حقوق دريافت عدم به اعتراض

 الستيك كارخانه كارگران مذاكره: ماند نتيجه بي دولتي هاي مقام با تهران البرز الستيك كارخانه كارگران مذاكره •
 .است مانده نتيجه بي خود، مزاياي و معوقه حقوق دريافت براي صنايع وزارت هاي مقام با البرز،

 درمجلس رشت مردم نماينده: است تحمل غيرقابل رشت خاور ريسندگي كارگران حقوق ماهه6 پرداخت عدم •
 شدت به رشت خاور ريسندگي كارحانه زحمتكش كارگر400 حدود حقوق ماهه6 پرداخت ازعدم اسالمي شوراي

 .انتقادكرد

 نژاد احمدي به وبيدگل آران كاشان، نماينده پور گرانمايه: است نشده پرداخت ماه 27 كاشان نساجي كارگران حقوق •
 .است تذكرداده كاشان نساجي و بافندگي ريسندگي، شركت كارگران ماهه 27 معوقه حقوق پرداخت درباره

 خود اوليه حقوق از گذشته ماه سه طي در جوانرود شهرداري كارگران: حقوق از محروم جوانرود شهرداري كارگران •
 .شود مي پرداخت ماهه چندين تاخير با حقوقشان همواره و بوده محروم

 شرق در واقع مينودشت قشالق و رودبار روستاهاي معادن كارگران: مينودشت معادن در مزد بدون كار روز 300 •
 .است نشده پرداخت حقوقشان ذشتهگ ماه 10 در كه كنند مي عنوان گلستان

 در ايران نانواييهاي كارگران صنفي هاي انجمن سراسري كانون: محرومند خود حقوق از خباز كارگر ميليون ونيم  يك •
 از مندي بهر و اجتماعي امور و كار وزارت 89 سال دستمزدهاي مصوبه اجراي خواستار جمهوري رياست از اي نامه

 .شدند آور زيان و سخت مشاغال بازنشستگي قانون مزاياي

 معاونت سرپرست سجادي فرهاد: است نشده پرداخت مرودشت آزمايش كارخانه كارگران مطالبات و حقوق هاست ماه •
 پرداخت  با رابطه در مرودشت آزمايش كارخانه مشكالت و مسائل بررسي جلسه در فارس استانداري ريزي برنامه
 را كارگران حقوق كارخانه اين مديران اگر: گفت مرودشت آزمايش كارخانه كارگران افتاده عقب مزاياي و حقوق

 .كند مي برطرف را مشكل قانوني مجاري طريق از نكند پرداخت

 6 از بيش: گويد مي قزوين استان كارگر خانه دبيراجرايي: برند مي سر  به بالتكليفي در قزويني كارگر هزار شش •
 حل قزوين استان به دولت هيات درسفر آنها افتاده عقب حقوق و اشتغال ستگي،بازنش وضعيت تا منتظرند هزاركارگر

 .شود فصل و

 كه است ماه پنج) پارسيان( بنا زرين شركت كارگران: رشت خاور ريسندگي كارگران حقوق ماهه 6 پرداخت عدم •
 و دارد قرار دهگالن – سنندج محور كيلومتري 30 در توليدي مركز اين. است افتاده تعويق به شان ماهيانه حقوق
 .باشد مي دوجداره شيشه و پروفيل كننده توليد

 ناتواني دليل به: گويند مي خوزستان سازي لوله كارگران: طلبكاريم حقوق ماه 18: خوزستان سازي لوله كارگران •
 . هستند طلبكار حقوق ماه 18 كارخانه، اداره در خصوصي مديريت
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 مصوبه موجب به كه حالي در: گيريم مي حقوق تومان هزار 200 ماهي قه،ساب سال 20 با: متال پارس كارگران •
 باشد، كمتر تومان هزار سه و سيصد از نبايد ساده كارگر يك دستمزد 89 سال در كار عالي شوراي دستمزدهاي

 .دهند خبري 89 سال در دستمزد عنوان به تومان هزار 200 ماهانه دريافت از پارس پروفيل كارخانه كارگران
 اين كارگران بيشتر: گويد مي ساوجبالغ كارگر خانه اجرايي دبير: است افتاده عقب جبالغ ساوه كارگران اكثر حقوق •

 .هستند مواجه مزايا و حقوق پرداخت در تاخير مشكل با شود مي عنوان نقدينگي كمبود كه آنچه دليل به منطقه
 شهرستان اجتماعي تامين بازنشستگان كانون رئيس ايبن: نيست عدالت با منطبق بازنشسته كارگران حقوق افزايش •

 به مربوط التفاوت مابه پرداخت خواستار 1388 سال بودجه قانون 39 بند نشدن ازعملي انتقاد با وبيدگل آران
 .شد بازنشسته كارگران مستمري سازي همسان

: گفت نيشابور شهرستان كارگر  خانه يياجرا دبير: اند نكرده دريافت حقوق گذشته ماه 4 نيشابور كارگران از درصد15 •
 . اند نكرده دريافت حقوق كه است ماه4 حدود شهرستان اين كارگران از درصد15

: اند نكرده دريافت را خود گذشته سال پاداش و حقوق،عيدي ماه8 از بيش بابل شكوفه نباتي روغن شركت كارگران •
 بخش به واگذاري از قبل كه بود موفقي واحدهاي از ورد چندان نه اي گذشته در بابل شكوفه نباتي روغن شركت

 برايجاد وعالوه داشت چشمگيري هاي فعاليت وبنياد گذاري سرمايه شركت تجارت بانك نظر زير خصوصي
 .نمايد اشتغال ايجاد نفر صد چندين براي مستقيم غير بصورت بود توانسته شركت اين مستقيم بصورت شغل100

 و نقدينگي كمبود كه آنچه دليل به صنعتي توليدي واحدهاي عموم در: دارند طلب حقوق اهم 6 تا اصفهاني كارگران •
 .دارند طلب ماه شش تا خود قانوني مزاياي و حقوق بابت ازكارفرمايان كارگران شود مي ناميده فروش مشكل

 با كرمانشاه استان كارگر خانه اجرايي دبير ، اكبري جواد: هستند مشغول امضا سفيد قرارداد با ازكارگران بسياري •
 بيمه اجراي عدم مشكل كارگري، جامعه مشكالت تمام راس در: كرد تاكيد كارگران، مشكالت از برخي به اشاره

 .است نشده اجرايي هنوز متاسفانه اسالمي، شوراي مجلس در آن تصويب وجود با كه است ساختماني كارگران

: راه دور ايران خواستار دريافت سيزده ماه حقوق معوقه خود شدند ي ششصد تن از كارگران كارخانه صنايع مخابرات •
هاي  راه دور ايران در استان فارس به دنبال برآورده نشدن خواسته  تن از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي  600

 .ود شدندماه حقوق معوقه خ 13صنفي خود، با انتشار بيانيه اي خواستار تحقق مطالباتشان، از جمله دريافت 
مشكالت اقتصادي باعث تعطيلي يا كاهش توليد در : دارند مشكل كارگران حقوق پرداخت در نساجي هاي كارخانه •

 .واحدهاي نساجي استان يزد شده است

واحد  50هم اكنون حدود شش هزار نفر كارگر در : اند نگرفته حقوق ماه 38 تا ماه يك از قزويني كارگر هزار 6 •
اند كه بطور متوسط اين شش هزار نفر شش ماه حقوق  ماه حقوق نگرفته 38ن از يك ماه تا توليدي استان قزوي

اند و ازاين بابت كه درآمدشان صفر شده است، دچار مشكالت اساسي در زندگي معيشتي و اقتصادي روز مره  نگرفته
 .اند خود شده

گويد به دليل  انه كارگر خوزستان ميدبير اجرايي خ: خوزستان سازي لوله كارگران ماهه 18 معوقه مطالبات •
سازي خوزستان با مشكل دريافت حقوق و مطالبات  هاي معوقه و مشكالت مديريتي، كارگران كارخانه لوله بدهي

 .مواجه هستند

به دنبال اخراج اكثر كارگران شركت ريسندگي پرريس در : اند نگرفته حقوق ماه 8 پرريس ريسندگي شركت كارگران •
و استخدام نيروهاي جديد با تدابير شديد و  86-88هاي معوقه طي سالهاي  داخت نشدن حقوقاعتراض به پر

 .گزينشي، اما هم چنان كارگان اين شركت با مشكل پرداخت نشدن حقوق از طرف كارفرما مواجه هستند
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ماه  20عوقه خود كارگر كارخانه گوشت زياران بابت مطالبات م 115: دارند طلب حقوق ماه 20 زيارن گوشت كارگران •
 .حقوق و مزايا طلبكار هستند

در شيراز هنوز  (ITI) كارگران شركت مخابرات راه دور ايران: دارند طلب حقوق 18 دور راه مخابرات شركت كارگران •
 .حقوق طلب دارند 18

ن كارخانه قند كارگرا: گويد دبير اجرايي خانه كارگر ياسوج مي: طلبكارند معوقه حقوق ياسوج قند كارخانه كارگران •
 .طلبكار هستند 84تا  82ياسوج هنوز بابت بخشي از مطالبات سالهاي 

 راه مخابراتي صنايع كارخانه كارگران: ايم داده جيب از را بيمه حق: ايران دور راه مخابراتي صنايع كارخانه كارگران •
 .اند كرده تمديد شخصي زينهه پرداخت با را خود هاي بيمه  دفترچه گذشته سال 3 در: گويند مي ايران، دور

 آغاز از ماه چهار به نزديك گذشت با: گويند مي تاليا شركت كاركنان: اند گرفته حقوق ماه يك فقط تاليا كاركنان  •
 .اند كرده دريافت حقوق ماه يك تنها جاري سال

 راننده هزار 19 دودح تنها تهران شهر تاكسي راننده هزار 80 مجموع از: نيستند بيمه تاكسي هاي راننده اكثر  •
 .دارند قرار بيمه پوشش تحت تاكسي

 خود معوقه مطالبات نكردن دريافت بابت) 1( فلزي صنايع كارگران سرانجام: كردند دعوي اقامه فلزي صنايع كارگران •
 .كردند دعوي اقامه اسالمشهر كار اداره در كارفرما عليه

 اسالمي شوراهاي هماهنگ كانون مديره هيات عضو: هكارندبد كارگران به معوقه حقوق ماه 9 كه هستند واحدهايي •
 پرداخت را خود كارگران حقوق است ماه 9 كه داريم بزرگي صنعتي واحدهاي تهران در: گفت تهران استان كار

 .اند نكرده
 در كه لرستان استان مخابرات شركت كاركنان: يافت كاهش شركت لرستان مخابرات شركت كاركنان دستمزد •

 تصميم با آنان دستمزدهاي گويند مي هستند كار به مشغول پيمانكاري و قراردادي صورت به و كار قانون چارچوب
 .است يافته كاهش چشمگيري طور به شركت مديره هيات

يكي از كارگران كارخانه : ده اندبيست و شش ماه است كه حقوق دريافت نكر كارخانه ايران پتو و تهران پتو كارگران •
هزارنفرغيرمستقيم ازآن نان 20هزارنفرمستقيم و3كارخانه اي كه روزي":ايران ترمه و تهران پتو گفتنيمه تعطيل 

باوضعيت فعلي درحال نابودي است و كارگران آن بيست و شش ماه است كه حقوق و مزايايي دريافت  مي بردند،
 ".نكرده اند

ماه تاخير در  4در پي  :دريافت نكردندرانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان حقوق  •
پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه 

مجلس و نيز استانداري در حالي كه حقوق تن از رانندگان به فرمانداري شهرستان نماينده شهرستان در  15نگاري 
 .راننده معترض حقوقي داده نشد 15ساير رانندگان به طور كامل پرداخت گرديد به 

) ITI( ايران دور راه مخابراتي صنايع كارخانه كارگران:  اند نكرده دريافت حقوق ماه 4 مخابرات صنابع كارگران •
 مطالبت بابت وجهي هيچ آنها به استاني مسووالن نه و كارفرما نه ديگر تاكنون پيش ماه چهار حدود از: گويند مي

 .اند نكرده پرداخت معوقه
 ماه 15 خوزستان سازي لوله كارخانه كارگران:  خوزستان سازي لوله كارخانجات كارگران حقوق ماه 15 دريافت عدم •

 . اند نكرده دريافت حقوق
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 واگذاري پيرامون متفاوت اظهارنظر چهارمين در: كارگران دالتع سهام واگذاري در دولت نشيني عقب و موضع تغيير •
 كارگراني" كرد اعالم و داد خبر دولت رويه تغيير از سازي خصوصي سازمان رييس كشور، كارگران به عدالت سهام

 ".كرد خواهند دريافت عدالت سهام نيز، گيرند مي ترجيحي سهام كه
: گويد مي بار تره و ميوه ميادين كارگران صنفي انجمن دبير:  مندمحرو خود كارگري حقوق از "باربر" كارگران •

 از شده بيمه باربران تمامي تا است شده باعث بار تره و ميوه ميادين باربر كارگران بيمه به مربوط العمل دستور
 .شوند محروم اجتماعي تامين سازمان اجباري بيمه مزاياي

 اخراج آخرين از ماه 5 به نزديك گذشت با: نكردند دريافت بيكاري مهبي ساسان سازي نوشابه اخراجي كارگر هفتصد •
 دريافت بر مبني خود قانوني حق از اند نتوانسته كارگران اين تمامي هنوز ساسان سازي نوشابه كارگران جمعي دسته

 .كنند استفاده بيكاري بيمه مقرري
 خطوط بودن فعال وجود با: گويند مي زهش رسازيچيل كارخانه كارگران: اند نگرفته حقوق ماه سه "زهش" كارگران •

 .اند نكرده دريافت حقوق گذشته ماه سه در كارخانه اين محصوالت فروش و توليد
 بين كاشان ريسندگي كارخانه كارگران: معوقه حقوق سال دو با كاشان ريسندگي كارخانه كارگران اسفبار وضعيت •

 .نيست پاسخگو مورد اين در آنها به نيز مسئولين از هيچيك و ارند د طلب را خود معوقه حقوق ماه 26 تا 20
 وزير به تذكري در معادن و صنايع كميسيون عضو: اند نگرفته حقوق كه است سال دو پارس واگن شركت كارگران •

 سال 2 پارس واگن شركت كارگران: گفت و داد خبر مجلس جلوي در پارس واگن شركت كارگران تجمع از صنايع،
 .نكردند دريافت را خود قوقح كه است

 بحران از اسالمشهر كارگر خانه اجرايي دبير: البرز الالستيك كارگر دويست و هزار يك افتاده عقب حقوق ماه پنج •
 بحران دهنده تشكيل اصلي عوامل از غيراصولي هاي واگذاري و مديريت سوء: وگفت داد خبر شهر اين در صنعتي
  است اسالمشهر شهرستان صنعتي

 دفتر به مراجعه با قزوين الوند توانبخشي كارگران از تعدادي: اند نگرفته حقوق ماه21 قزوين الوند توانبخش رگرانكا •
 حقوقشان از ماه 21 نپرداختن به مسئولين از برخي و كارخانه اين صاحب توجه عدم به نسبت ايلنا خبرگزاري

  بودند معترض

 شدن قطع پي در گويند مي متال پارس كارخانه كارگران: لبكارندط حقوق ماه هفت متال پارس كارخانه كارگران •
  است  شده متوقف توليدي درخطوط ها فعاليت تمامي توليدي واحد اين  برق

 حقوق كارخانه اين كارگران از نفر 230 است ماه 4 حدود: اند نگرفته حقوق ماه چهار قزوين تبد كارخانه كارگران •
  اند كرده پيدا اي يدهعد مشكالت و اند نكرده دريافت

 ماه 18 از بيش خوزستان سازي لوله ي كارخانه  كارگران: طلبكاراند حقوق ماه هجده خوزستان سازي لوله كارگران •
  هستند طلبكار مزايا و حقوق

 كارگران روزه چند اعتراض از كرمان كارگر خانه اجرايي دبير: واداشت اعتراض به را بارز كارگران حقوق پرداخت عدم •
   دهد مي خبر مطالبات و حقوق شدن پرداخت در تاخير دليل به بارز الستيك كارخانه

 مزد روز كارگران: گويد مي آبادان كارگر خانه اجرايي دبير: دارند  طلب حقوق آبادان شهرداري پيماني كارگران •
  .هستند طلبكار خود معوقه مطالبات و حقوق گذشته ماه 6 بابت حداقل آبادان شهرداري
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 و روزافزون تورم و گراني كنار در ايران در كارگران از زيادي شمار: كارگران حقوق نشدن پرداخت و صنايع در بحران •
 كه كارگراني مواجهند؛ نيز خود مزاياي و حقوق نشدن پرداخت نام به مشكلي با شدن، بيكار از نگراني همچنين
  .كنند مي دريافت ماه، در تومان هزار 303 يعني حقوق، لحداق تورم، و گراني غول با مواجهه در آنان از بسياري

 قزوين البرز چيني اخراجي كارگران: اند نكرده دريافت را خود معوقه حقوق ماه 14 البرز چيني اخراجي كارگران •
  .اند شده قزوين خيابانهاي آواره و نكرده دريافت را معوقه حقوق ماه 14 كماكان

 از كه است ماه دو از بيش پاسارگاد، سنگ كارخانه كارگران: دارند معوقه حقوق ماه 2 پاسارگاد سنگ كارگران •
  .اند نكرده دريافت حقوق خود كارفرماي

 چيني شركت ازتعطيلي دره خرم كارگر خانه اجرايي دبير: شد تمام هيس چيني كارگران بيكاري بيمه مقرري زمان •
  .داد خبر هيس

 اسالمي،گفت شوراي درمجلس گيالن نمايندگان عضومجمع يك: هستند بيكاري درخطر گيالالني كارگر هزاران •
  .بكند رسيدگي سريعتر هرچه بايد ودولت است مواجه كارگري شديد بحران با گيالن:

 و تهران ساختماني نقاشان صنفي انجمن مديره هيات عضو: اجباري بيمه قانون شموليت از نقاش كاگران حذف •
  .است شده ساختماني نقاشان نگراني و ناراحتي باعث اجتماعي تامين زمانسا اخير اقدام: گويد مي حومه

 مهلت اتمام دنبال به: داشت اظهار كرمان كارگر خانه اجرايي دبير: شد قطع كرمان نساجي كارگران بيكاري بيمه •
 استفاده و عاشم تامين براي كارگران اين كرمان نساجي مجتمع باقيمانده كارگران به بيكاري بيمه مقدري پرداخت

  .اند شده مشكل دچار بازنشستگي مزاياي از

: دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان گفت: اند نكرده دريافت حقوقي اسدآباد آباد نعمت سد كارگران از نفر 70 •
 ".اند سد نعمت آباد اسدآباد از مهرماه سالجاري تا كنون حقوق دريافت نكرده  نفر از كارگران 70"

دبير اجرايي خانه كارگر ساوه از تاخير كارفرماي شركت : طلبكارند معوقه مطالبات ماه 3 اسپيدار چيني نكارگرا •
 .در پرداخت سه ماه مطلبات معوقه كارگران خود ناموفق عمل كرده است "چيني اسپيدار"

 24حداقل : گويد ه ميكارگر ساو دبيراجرايي خانه : دارند كارگران به پرداخت عدم شكل ساوه در توليدي واحد 24 •
واحد توليدي در اين منطقه به دليل داشتن شرايط بحراني در پرداخت مطالبات كارگران خود دچار تاخير جدي 

 ".هستند

 

 بيكاري و اخراج

 مجموعه جزء كه رشت در واقع عمران سيرنگ سازي پنجره و درب كارخانه: شدند اخراج سيرنگ كارخانه كارگران •
 .شدند اخراج كارخانه اين كارگران كليه و تعطيل اندازي راه از قبل باشد، مي مشي اشي توليدي

 از نفر دهها گذشته روز چند طي: شد آنها اخراج سبب معوقه، حقوق پرداخت عدم به آباداني كارگران اعتراض •
 به عتراضا در آبادان، شهرداري سبز فضاي سازمان كارگران همچنين و آبادان پااليشگاه نصب ساختمان كارگران

 .شدند اخراج آنها از گروهي نتيجه در كه زدند تجمع و اعتصاب به دست خود، معوقه حقوق ماهها

 رهاسازان شركت قراردادي كارگران از تن  شصت: شدند اخراج كار از صنعتي شركت يك كارگران از تن شصت •
 .كرد اخراج كار از قرارداد، اتمام از پس كرمانشاه
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 آبي پرنده كارگران كار، به بازگشت راي شدن نقض از بوشهر كارگر خانه اجرايي دبير: شدند راجاخ آبي پرنده كارگران •
 . دهد مي خبر شهرستان اين كار اداره اختالف حل هيأت در جهان

 نيرو جذب جديد شرايط از هايي بخش اعالم با ايران مخابرات شركت مديرعامل: مخابرات شركت كارگر 370 اخراج •
 .كنيم نمي استخدام ليسانس از تر پايين: گفت شركت اين در

اگر مشكل : محمود عباسي گفت: احتمال تعطيلي يك كارخانه و بيكار شدن دويست و بيست كارگر در كرمان •
 .نفر كارگر خواهد شد 220نقدينگي ما رفع نگردد منجر به تعطيلي شركت وبيكاري

كه بر اساس سند اشتغال در سال جاري بايد بيش از در حالي: اخراج صد و بيست كارگر شركت مخابرات گلستان •
كارگر شاغل در شركت مخابرات استان موجي از  120هزار شغل جديد در گلستان ايجاد شود، خبر اخراج  187

 .نگراني ايجاد كرده و اين قشر را به آسيب پذيرترين قشر جامعه تبديل كرده است

كارمند يك  300ا ممنوعيت پرواز هواپيماهاي روسي توپولف بيش از ب: اخراج سيصد كارمند شركت هواپيمايي تابان •
 .شركت هواپيمايي ايراني در آستانه اخراج قرار گرفتند

يكي ديگر از كاركنان ناصر محرم زاده، : دارد ادامه حومه و تهران اتوبوسراني شركت سنديكايي فعالين كار از تعليق •
 .باطي تعليق از كار شداتوبوس راني تهران و حومه توسط كميته انظ

ديوان عدالت اداري طي يك پروسه : شركت حراست توسط واحد شركت سنديكاي فعالين كار به بازگشت از ممانعت •
ي حقوقي طوالني راي به بازگشت آقاي عطا باباخواني يكي از فعالين سنديكاي شركت اتوبوس راني تهران و حومه 

 .ه است ولي حراست شركت از بازگشت به كار او ممانعت به عمل آورداز كار تعليق شده بود، داد 84كه از سال 
نفر از كارگران قراردادي شركت تاژ قزوين، توسط پيمانكار اخراج  50: شدند اخراج قزوين تاژ شركت كارگر پنجاه •

 .شدند و براي پيگيري مطالباتشان، دست به تجمع زدند

ها و به دليل گران شدن سوخت،  پس ازحذف يارانه: گركار صدها بيكاري و پزي آجر هاي كارخانه تعطيلي •
 .اند هاي آجرپزي درمعرض تعطيلي كامل قرارگرفته كارخانه

پروژه تعديل نيروي انساني شركت تاژ : يابد مي ادامه كارگر 200 اخراج تا قزوين تاژ شركت نيروي تعديل پروژه •
 .نفر از ايشان ادامه خواهد داشت 200ه است، تا اخراج نفر از كارگران قراردادي كليد خورد 50قزوين كه با اخراج 

طي يك ماه گذشته كارفرمايان شركت كشت و : مهاباد صنعت و كشت 2 واحد كارگران از نفر 30 از بيش اخراج •
 .نفر از كارگران خود را اخراج نموده اند 30صنعت مهاباد اقدام به تعديل نيرو نموده و بيش از 

با نزديك شدن به : گويد دبيراجرايي خانه كارگر قزوين مي: سال آخر مزاياي پرداخت از ارفر براي كارگران اخراج •
روزهاي پايان سال برخي كارفرمايان براي فرار از پرداخت حقوق و پاداش پايان سال اقدام به آغاز تعديل كارگران 

 .خود كرده اند
متروي تهران از اخراج خود توسط شركت پيمانكار  تعدادي از كارگران شركت: تهران متروي ازكارگران برخي اخراج •

 .طرف قرارداد با اين شركت خبر دادند

تعدادي از كارگران سد بن ير سنندج از سوي كارفرما اخراج مي   روزانه: سنندج در ير بن سد كارگران روزانه اخراج •
 .شوند
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الكتريك وابسته به شركت كارخانجات پارس : كارگر 300 بيكاري و الكتريك پارس كارخانجات تعطيلي •
كارگر رسمي در تعطيلي  300ماه پيش تاكنون با داشتن بيش از  4از حدود  )شستا(گذاري تامين اجتماعي  سرمايه

 .برد به سر مي
 مصرفي انرژي بهاي افزايش با خصوصي بخش كارفرماي يك اعتقاد به: شد تشديدخواهد كارگران تعديل روند •

 .شد تشديدخواهد رانكارگ تعديل روند ها كارخانه
 منطقه در نفر هزار 60 گذشته در اينكه اعالم با وي كارگري فعال يك: درعسلويه كارگر هزار دو و پنجاه بيكاري •

 52 گذشته سال چهار طي: گفت كنند، مي كار عسلويه در نفر هزار هشت حاضر حال در كردندكه مي كار عسلويه
 هاي پروژه دارد ادعا همچنان دولت كه است حالي در اين و اند داده ستد از را خود شغل منطقه اين در كارگر هزار

 .است منطقه اين در اندازي راه حال در متعددي

 به اعتراض پي در آبادان  كار اسالمي شوراي اعضاي: شدند اخراج آبادان زمزم شركت كار اسالمي شوراي اعضاي •
 . شدند اخراج حقوقشان پرداخت عدم

 عالي كانون مديره هيات عضو: توليدي واحدهاي از درصد نود ورشكستگي و كارگران اخراج درصدي چهل افزايش •
 خبر كشور توليدي واحدهاي از كارگران اخراج حجم درصدي چهل افزايش از تهران استان كار اسالمي شوراهاي

 .داد
 شركت كاركنان از يكي اديجو غالمرضا: حومه و تهران اتوبوسراني شركت كاركنان از يكي جوادي، غالمرضا اخراج •

 .شد اخراج كار از حقوقي پروسه هرگونه طي بدون و واهي اتهامات با حومه و تهران اتوبوسراني

كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش  : اخراج كارگران و تعطيلي بزرگترين كارخانه نوشابه سازي خاورميانه •
گترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران كه يكي از بزر خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدي

 .تعطيل شد مي شود، محسوب
شركت مخابرات ايران پس از واگذاري به كنسرسيوم : ها در شركت مخابرات پس از تصاحب آن توسط آغاز اخراج •

كتهاي وابسته توسعه اعتماد مبين وابسته به شركتهاي زيرمجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمي، تعديل نيرو در شر
 .را آغاز كرده است

هزار نفر در سال  40اخراج هاي گسترده در عسلويه تعداد كارگران را از  :نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند •
 .هزار نفر كاهش داده است 4به  83

نان راه مديرعامل جديد صندوق پس انداز كارك: موج اخراج نيروهاي جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آهن •
نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي بازنشسته به  10آهن در طول سه ماه گذشته تاكنون در دو مرحله 

 .كند جاي آنها استفاده مي
درآستانه روز جهاني كارگر، روز اول ماه مه، وضعيت : اخراج گسترده كارگران شركت هاي دولتي در شهر اراك •

رگترين قطب صنعتي ايران، بحراني است و شركت هاي دولتي در شهر اراك، بسياري از كارگري در شهر اراك، بز
 .كارگران خود را اخراج نموده اند

علي غياثي يك فعال كارگري در استان ايالم از بحران واحدهاي صنعتي خبر :  اخراج و بيكاري هزار كارگر در ايالم •
 .اند ستان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر اخراج و بيكار شدهواحد ا 20تعداد  88و  87هاي  طي سال: داد و گفت
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دليل مشكالت مالي،  هاي تبريز به شماري از كارخانه: سه هزار دويست كارگر در تبريز در معرض بي كاري •
 3200اند و  ها و پيمانكاران، دست به تعديل يا اخراج كاركنان خود زده هاي هنگفت به بانك سوءمديريت و بدهي

 .ر نيز بر همين اساس در معرض تهديد جدي قرار گرفته اندكارگ

 نوروزي سفر پي در: سپاه وابستگان از يكي تصدي از پس كيش، آزاد منطقه سازمان پرسنل از نفر 20 ناگهاني اخراج •
 ملعا مدير كشور، شرايط به اعتراضاتي بيان و وي با مردم از گروهي ديدار و كيش آزاد منطقه به رفسنجاني هاشمي
 سپاه به وابستگان از يكي كه جديد، عامل مدير كار به آغاز با همزمان و شد بركنار كار از كيش آزاد منطقه سازمان

 .شدند اخراج كار از سازمان، آن تابعة هاي شركت از يكي كارمندان از نفر بيست باشد، مي
 .شد اخراج خود كار محل از بشر حقوق فعال و نگار روزنامه پور نقي نصور: شد اخراج خود كار محل از پور نقي نصور •
 اخراج خبر: گفت پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه مديرعامل: شد تاييد عسلويه در كارگر هزار پنج و بيست اخراج •

 از كارگر تعداد اين كند ثابت كه كسي و خبرنگار هر به و ندارد صحت عنوان هيچ به عسلويه از كارگر هزار 40
 .دهم مي جايزه تومان ميليون 5 ده،ش اخراج عسلويه

 امور سوي از شده دريافت شكايات تعداد حقيقت در كه بيكاري رقم: شدند اخراج گلستان استان در كارگر 3400 •
 تا بود قرار گذشته، سال ماه اسفند در دولت مصوبه طبق بر كه شود مي اعالم حالي در است، گلستان استان اجتماعي

 ايجاد استان اين در ها زمينه ديگر و كشاورزي صنعت، توليدي، بخش در شغل 217 و رهزا 17 جاري سال پايان
 .شود

 شركت سنديكايي فعالين از يكي غالمحسيني، غالمرضا: شد تعليق كار از تهران اتوبوسراني سنديكاي اعضاي از يكي •
 .شد تعليق كار از حومه و تهران راني اتوبوس

 اتوبوس شركت حراست :آورد مي عمل به ممانعت سنديكايي فعال كار ادامه از تهران راني اتوبوس شركت حراست •
 .آورد مي عمل به ممانعت ترابيان سعيد سنديكايي فعال كار به ادامه از حومه و تهران راني

 كارخانه تنها كه آبي پرنده شركت كارگران از نفر100: بوشهر در بنزين توليد كارخانه كارگران از نفر 100 اخراج •
 .شدند اخراج است بوشهر اقتصادي ويژه منطقه در بنزين كنند ليدتو

 اماكن ي اداره سوي از  سنندج شهر ساكن كارگري فعالين از امجدي، صديق: كارگري فعال يك كار از محروميت •
 .شد بيكار كار از شهر، اين

 به راي شوش شهرستان كار هادار اختالف حل هيات: كرد تاييد را تپه هفت كارگران اخراج شوش اختالف حل هيات •
 .داد تپه هفت نيشكر كارخانه كارگران از نفر چهار اخراج

 ديگر كه استدالل اين با جهان آبي پرنده شركت كارفرمايان و مديران: شدند اخراج جهان آبي پرنده كارگران •
 .كردند اخراج را كارگران تمامي كنند فعاليت توانند نمي

 عمليات انجام دليل به: گويد مي ياسوج كارگر خانه دبيراجرايي: ياسوج آرد انهكارخ كارگران از جمعي بيكاري •
 تاكنون 88 سال از كارخانه اين ازكارگران جمعي ياسوج گلوكز و نشاسته آرد، كارخانه در وتغييرساختار بازسازي

  .اند بيكارشده

 نساجي كارخانه چهار كارگران: گويد مي ديز كارگر خانه اجرايي دبير: بازداشت بازنشستگي از را كارگران اخواسته •
 آور زيان و سخت مشاغل بازنشستگي مزاياي تواننداز نمي بافت گرد و بافت سلك نساجان، سعادت درخشان،

  .كنند استفاده
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 اخراج كار از تير به آزاد سد كارگران از تن سيصد گذشته ماه يك طي: تير به آزاد سد كارگران از نفر سيصد اخراج •
  .شدند

 اروميه، تراكتورسازي كارخانه كارگران از تن 50 حدود: اروميه سازي تراكتور كارخانه كارگران از نفر 50 اخراج •
  .شدند اخراج كار از كارفرما توسط

طي سال هاي اخير هزاران تن از قاليبافان ايراني از كار بيكار شده و : كشور در قاليباف ميليون 2 براي بيكاري خطر •
 .ميليون قاليباف ديگر، به دليل واردات بي رويهي فرش در معرض بيكاري قرار دارند 2 گفته مي شود

هاي اخير بيش از هزار كارگر در نتيجه انتشار يك  در هفته: مرغداري 10 تعطيلي پي در كارگر هزار از بيش بيكاري •
 .اند مرغداري شغل خود را از دست داده 10بيماري خاص در بيش از 

مرغداري در  6در ) آنفوالنزا(بر اثر شيوع يك بيماري خاص: قم در مرغداري 6 تعطيلي پي در گركار 60 بيكاري •
 .كارگر از كار بيكار شدند 60استان قم دستكم 

شنبه سي ام بهمن ماه، تعدادي از كارگران  روز : حقوق پرداخت در تاخير به آباداني معترض كارگران اخراج •
گويي مسووالن،  در اعتراض به چندين ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخ گاه آبادان، ساختمان نصب پااليش

 .اند  دست به تجمع زده و به ساختمان محل كار خود آسيب وارد كرده
تن از كارگران آباداني با پايان سال جديد  360قريب به : اند گرفته قرار اخراج آستانهي در آباداني كارگران از تن 360 •

 .اند اج قرار گرفتهدر آستانهي اخر

 

 بازداشت

 كارگران از تن 30 حدود ، 89 ماه آبان 9 يكشنبه روز: لرستان استان در واقع درود سيمان در كارگر 30 دستگيري •
 امنيتي نيروهاي توسط  شان، قراردادهاي تثبيت براي اعتصاب و اعتراض در لرستان استان در  واقع درود سيمان

 .شدند اهگ بازداشت ي روانه و دستگير

 در را ترابيان سعيد و غالمحسيني غالمرضا اطالعات وزارت مامورين گذشته روز: شدند بازداشت كارگري فعال دو •
 .كردند منتقل كرج گوهردشت زندان سپاه بند انفرادي سلول هاي به و بازداشت كرج خيابانهاي از يكي

 و حمل كارگران جهاني فدراسيون: شد محكوم نتهرا اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي عضو يك بازداشت •
 واحد شركت كارگران سنديكاي عضو حسيني، غالم غالمرضا بازداشت از اي بيانيه انتشار با جمعه روز نقل

 .كرد انتقاد حومه، و تهران اتوبوسراني

 بازداشت دوشنبه زرو كارگري فعاالن از تن دو اسماعيلي ابراهيم و خسروي صديق: شدند بازداشت كارگري فعال دو •
 .شدند

 جابري، همايون: حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي اعضاي از يكي جابري، همايون بازداشت •
 .شد بازداشت تهران در شنبه سه روز حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي اعضاي از يكي

 در كارگري، فعال پور اسماعيل عمر ،8/89/ 20 مورخ شنبه پنچ روز: شد بازداشت سقز در ديگر كارگري فعال يك •
 شد بازداشت و احضار پاسداران سپاه حفاظت طرف از نقده شهرستان

 واحد شركت سنديكاي اعضاي از ديگر يكي: شد بازداشت حومه و تهران واحد شركت سنديكاي ديگر عضو يك •
 .شد بازداشت شنبه سه روز حومه و تهران
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 31 آنكه از پس پيگيري كميته عضو و كارگري فعال اشرفي محمد: شد بازداشت كارگري فعالين از رفي،اش محمد •
 مذكور، شعبه به مراجعه از پس تيرماه اول شنبه سه روز در شد، احضار انقالب دادگاه بازپرسي 3 شعبه به ماه خرداد

 .است شده داده انتقال نامعلومي مكان به و دستگير
 كارگران از گروهي تجمع با همزمان: تن دو دستگيري و آبادان نفت پااليشگاه كارگران از گروهي اعتراضي تجمع  •

 آن اصلي در مقابل در خود، بيكاريِِ بدليل نيز، ايران جنوب در آبادان پااليشگاه كارگران از جمعي تهران، در معترض
 .شدند مرور و عبور توقف و در موقت انسداد باعث و زده تجمع به دست پااليشگاه

 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي توسط كارگري فعال اخوان عليرضا: كارگري فعال اخوان عليرضا بازداشت •
 كميته اعضاي از برادرش همراه به محمدي گل كاوه نام به كارگري فعال يك: كارگري فعال يك تهديد و بازداشت •

 .بازداشت شد كارگري هاي تشكل ايجاد براي هماهنگي
 خردادماه، 19 چهارشنبه امروز، صبح: شد منتقل نامعلومي نقطه به و دستگير واحد شركت عمومي روابط مسئول •

 در منزلش به امينتي نيروهاي هجوم توسط حومه، و تهران راني اتوبوس شركت عمومي روابط مسئول ترابيان، سعيد
 .شد دستگير كرج

 بازداشت ماه خرداد 11 شنبه سه روز كارگري، عالينف از شانديز فرحي مهدي: شد بازداشت شانديز فرحي مهدي •
 .است شده

 هيئت اعضاي از شهابي رضا: شد بازداشت تهران واحد شركت كارگران سنديكاي مديره هيئت اعضاي از شهابي رضا •
 دستگير خود كار محل در خردادماه 11 شنبه امروز صبح 10 ساعت تهران واحد شركت كارگران سنديكاي مديره

 .شد
بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و عضو كميته پيگيري براي ايجاد : داشت بهنام ابراهيم زاده، از فعالين كارگريباز •

 .خرداد در تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شده است 22تشكل آزاد كارگري روز شنبه 

 خالد ماه دي پانزدهم نبهش چهار روز ظهر: شد دستگير كارگري هاي تشكل هماهنگي كميته عضو حسيني خالد •
  .شد بازداشت كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته عضو و كارگري فعالين از حسيني

 مديره هيئت رئيس رخشان، رضا: شد زنداني تپه نيشكرهفت شركت كارگران سنديكاي مديره هيئت رئيس •
 اجراي شعبه به خود زندان ماه شش حكم اجراي جهت دوشنبه روز صبح تپه، نيشكرهفت شركت كارگران سنديكاي

  .شد زنداني دزفول فجر زندان در و كرد مراجعه شوش دادسراي احكام

زاده عضو كانون مدافعان حقوق كارگر امروز در تهران دستگير  هاله صفر: شد بازداشت كارگري فعال زاده، صفر هاله •
 .شد

افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو، رئيس زنداني هيئت : است شده بازداشت اسانلو منصور برادر اسانلو، افشين •
مديرهي سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهران و حومه از اول آذرماه سال جاري توسط ماموران امنيتي ناپديد شده 

 .است

ست و اميد شجاعي، فعال كارگري صبح روز شنبه، بي: دادگاه به او احضار و كارگري فعال شجاعي، اميد دستگيري •
 .يكم اسفندماه توسط ماموران لباس شخصي بازداشت شد
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 صدور حكم و محاكمه

 تن از سه كه حاكيست ايران از ها گزارش: شدند محكوم زندان ماه شش به تپه هفت نيشكر شركت كارگران سه •
 .شدند ممحكو زندان ماه شش به تجديدنظراهواز دادگاه سوي از چهارشنبه روز تپه هفت نيشكر شركت كارگران

 يك زندان حكم كردستان استان نظر تجديد دادگاه: شد محكوم زندان به كامياران در كارگري فعال منيرنيا، آزاد •
 .نمود تاييد را منيرنيا آزاد نام به كامياران در كارگري فعال

 رئيس رخشان، رضا اهواز نظر تجديد دادگاه 13 شعبه: سنديكايي فعاليت دليل به رخشان رضا براي زندان ماه شش •
 .كرد محكوم زندان ماه 6 به اكاذيب نشر اتهام به را تپه، هفت نيشكر سنديكاي مديره هيأت

مه روز جهاني  1در آستانه ي : محكوميت همايون جابري از اعضاي سنديكاي شركت واحد به سه سال حبس تعليقي •
دادگاه  14ران و حومه، از سوي شعبه كارگر همايون جابري، يكي از اعضاي سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني ته

 .سال تعليق محكوم شد 3سال حبس تعزيري به مدت  1انقالب به رياست قاضي تقوي به 

 كميته اجرايي هيات عضو و كارگري فعال بوكاني، خسرو: كارگري فعالين از بوكاني، خسرو براي زندان سال دو •
 .شد محكوم زندان لدوسا به كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي

 فعالين از محمدي، گل كاوه تعزيري حبس ماه چهار حكم: كرد تاييد را محمدي گل كاوه حكم نظر تجديد دادگاه •
 .است شده تاييد كردستان استان نظر تجديد دادگاه سوي از كامياران، در كارگري

 راني اتوبوس واحد شركت كارگران ديكايسن زنداني رئيس اسانلو، منصور: رفت كرج انقالب دادگاه به اسانلو منصور •
 .است شده احضار كرج دادگاه شش شعبه به حومه، و تهران

 سوي از خوزستاني كارگري فعال رحيمي، پژمان: كارگري فعال رحيمي، پژمان براي حبس سال 7 و شالق ضربه 40 •
 .شد محكوم شالق ضربه 40 و حبس سال يك به اهواز عمومي دادگاه

 دو براي تعزيري حبس سال يك حكم: شدند محكوم حبس به تپه هفت نيشكر صنعت و كشت نهكارخا كارگر دو •
 .شد صادر دزفول انقالب دادگاه اول شعبه سوي از تپه هفت نيشكر صنعت و كشت كارخانه كارگر

 تازه اتهامي با وكيل غياب در گذشته هفته كه اسانلو منصور: ديگر حبس سال يك به اسانلو منصور محكوميت •
 .شود مي آغاز فعليش محكوميت پايان از آن اجراي كه شد محكوم حبس سال يك به مجددا شد محاكمه

 و تهران اتوبوسراني شركت سنديكاي مديره هيئت رئيس اسانلو منصور: شد محاكمه جديدي اتهام با اسانلو منصور •
 .گرفت قرار محاكمه مورد كرج انقالب دادگاه 1 شعبه در حومه

 صديق شهريورماه، 31 چهارشنبه روز: كارگري فعالين از تن دو كيخسروي فواد و كريمي صديق دمجد ي محاكمه •
 شعبه سوي از دوم بار براي ايران كارگران آزاد اتحاديه فعال اعضاي از كيخسروي فواد و مديره هيئت عضو كريمي

 .گرفتند قرار محاكمه مورد سنندج انقالب دادگاه اول

 كه كرد اعالم يكشنبه روز ايران كارگران آزاد اتحاديه: شد محكوم زندان سال 20 به كارگري عالف زاده، ابراهيم بهنام •
 به امنيتي هاي اتهام به انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از كودكان، حقوق مدافع و كارگري فعال زاده، ابراهيم بهنام

  .است شده محكوم زندان سال بيست

 به مربوط شدگان بازداشت از عربگل بهزاد: تعزيري حبس سال 6 به اني،ساختم كارگر عربگل، بهزاد محكوميت •
 بدوي مرحله در تعزيري حبس سال 6 به انقالب دادگاه 15 شعبه در صلواتي قاضي سوي از گذشته، سال عاشوراي

  .شد محكوم
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فشين نديمي توسط يك فعال كارگري اهل كامياران به نام ا: كامياران در كارگري فعال يك براي زندان حكم صدور •
 .دادگاه انفالب اسالمي سنندج به زندان محكوم شد

 

 خودكشي، مرگ

 دست كارش، محل از خود اخراج دنيال به كارمندي خانم: كرد سوزي خود خود، كار محل از اخراج دليل به كارمندي •
 .زد خودسوزي به

 گوشت چرخ يك با كار حين در "ح. امير" نام به جواني كارگر: كار حين در جوان كارگر يك شديد مصدوميت •
 .شد مصدوم شدت به دست ي ناحيه از صنعتي

 چاه از يكي خردادماه، 8 شنبه امروز صبح 6:30 ساعت: شهر نفت نفت چاه دكل انفجار در زخمي و كشته سيزده •
 منطقه ناي كارگران از تن 3 تاكنون حادثه اين در كه گرديد منفجر كرمانشاه استان "شهر نفت" منطقه نفت هاي

 .شدند زخمي نفر 10 و كشته
 ي حادثه مجروحان و شدگان كشته اسامي: شد اعالم شهر نفت نفتي چاه سوزي آتش حادثه شدگان كشته اسامي •

 .شد اعالم شيرين قصر فرماندار توسط شهر، نفت نفتي چاه سوزي آتش

 

 سانحه، مرگ در حين كار

 از را خود جان نفر يك طبس، شهرستان در معدن ريزش اثر رب: طبس در معدن ريزش اثر بر كارگر، يك شدن كشته •
 .داد دست

 سقوط به منجر بافت كروميت معدن كارگران اصولي غير جابجايي: شدند زخمي بافت كروميت معدن كارگر 22 •
 . شد نفر 22 شدن زخمي و دره به كارگران حامل كاميون

 بار هجدك زغالسنگ معادن در گاز نشت و معدن ريزش: شد كارگر 4 شدن كشته موجب گاز نشت و معدن ريزش •
 .گرفت را معدن كارگر 4 جان و آفريد حادثه ديگر

 سنگ زغال معدن ريزش از روز 5 گذشن با: كرمان هجدك معدن در شده مدفون معدنچيان مرگ شدن قطعي •
 استان سيمهند نظام سازمان كارشناسان از يكي متري، 600 عمق در معدنچي 3 شدن مدفون و كرمان هجدك
 .دهد مي خبر كارگران مرگ شدن قطعي از وگويي گفت در كرمان

پزي در منطقه  اصولي درمحوطه يك كوره آجر خاك برداري غير: تهران در آجرپزي ◌ٴ كوره كارگر يك دلخراش مرگ •
 .ها خاك شد قيام دشت موجب مرگ دلخراش يك كارگر در زير خروار

يك راننده كمپرسي حامل بار در ايران خودرو موجب   احتياطي بي: دندش مجروح و كشته خودرو ايران كارگر هفده •
 .كشته و زخمي شدن هفده تن از كارگران شد

براثر انفجاري كه روز پنج شنبه گذشته در قسمت موتور خانه : آزادي استاديوم موتورخانه در كارگر يك مرگ •
ساله جان  55نان اين مجموعه به نام رحمت آقاياري استاديوم يكصد هزار نفري ورزشگاه آزادي رخ داد، يكي از كارك

 .خود را از دست داد
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فرو ريختن سقف زيرزمين يك فروشگاه، منجر : سپرد جان زميني زير ◌ٴ فروريخته سقف آوارهاي ميان در كارگر يك •
 .به مرگ يك كارگر در حين كار شد

 NF 2 سوزي در واحد اثر سانحه آتشدر : امام بندر پتروشيمي در سوزي آتش اثر بر مصدوم 11 و كشته يك •

 .مصدوم شدند تن ديگر  11در آن محل كشته و دستكم   پتروشيمي بندر امام، يك نفر از كارگران

يك كارگر چاه كن در كاشان، به علت عدم ايمني كافي در حين كار، جان : برگرفتگي علت به جوان كارگر يك مرگ •
 .سپرد

به تازگي دبيراجرايي خانه كارگر استان كرمان از كشته شدن يك : مانكر راور در معدن كارگر يك شدن كشته •
 .كارگر در معادن اين استان خبر داد و اين مهم نشان مي دهد كه معادن كرمان هم چنان قرباني مي گيرد

شود يكي ديگر از كارگران ايران خودرو كه در پي  گفته مي: خودرو ايران حادثه مجروحان از ديگر يكي فوت •
 .وحيت در حادثه حادثه رانندگي در بيمارستان بستري شده بود، در گذشته استمجر

 از كارگر سه سقوط به منجر كار، حين در ايمني تامين عدم: كاره نيمه ساختمان يك ششم طبقه از كارگر سه سقوط •
 .شد ساخت حال در ساختمان ششم طبقه

 كارگر دو جان مشهد در تونل ريزش و اصولي غير ريبردا گود: مشهد در تونل ريزش براثر كارگر دو باختن جان •
 .گرفت كار حين در را ساله 26 و 23 جوان

 مجروحان تعداد ست، حاكي ها گزارش برخي: رسيد تن 16 به مشهد_سرخس گاز لوله خط انفجار مجروحان تعداد •
 .است رسيده تن 16 به مشهد، نزديكي در پااليشگاهي گاز انتقال لوله خطِ  سوزي آتش حادثه

 شب ساخت حال در ساختمان يك در كارگري اتاق: طبقه پنج ساختمان يك در ساختماني كارگر چهار سوختگي •
 .شد سوزي آتش دچار كارگر چهار و گرفت آتش نيكي پيك كپسول از گاز نشت اثر در گذشته

د باگذشت نزديك به گوي يك فعال كارگري مي: نيست بازماندگان پاسخگوي كسي شدند؛ كشته يكماه در كارگر نه •
چهل روز از كشته شدن پنچ كارگر در جريان حادثه انفجار پتروشيمي پرديس هنوز مسووالن اين حوادث مشخص 

 .اند نشده
كارگر جواني در حين عمليات گودبرداري در يك ساختمان در حال ساخت در : گرفت را كارگر  جان گودبرداري •

 .گذشتخيابان وليعصر تهران زير آوار ماند و در
هفته گذشته مهدي اميدي، كارگر شركت : مصدوميت شديد يكي از كارگران كارخانه ذوب آهن اصفهان در حين كار •

تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتي كارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قالب 
 .جرثقيل از ناحيه بيني، فك، گردن و كمر دچار آسيب ديدگي شد

 در غدير پتروشيمي آمونياك واحد در انفجار وقوع: عسلويه در كارگران از تن چهارده دستكم شدن زخمي و كشته •
 .شد كارگران از تن شش شدن كشته به منجر عسلويه،

 پتروشيمي واحدهاي از يكي نايزر، ديتا برج در سوزي آتش:  گرفت را كارگر 4 جان خارك پتروشيمي سوزي آتش •
 . شد مهار كامل طور به بود شده آغاز گذشته شب از كه خارك

 در ميانه شهرستان آب چاه كارگران از تن سه: كار حين در ميانه آب چاه كارگران از تن پنج شدن زخمي و كشته •
 زخمي ايشان از نفر 2 و كشته بودند، كار مشغول چاه داخل در آب موتور تعمير منظور به كه شرقي، آذربايجان

 .شدند
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 حفاري حين در جواني كارگر كه خبرداد تهران اورژانس عمومي روابط مدير: حفاري حين در جوان رگركا يك مرگ •
 .درگذشت و ماند آوار زير شهري، فاضالب كانال

 ايمني نبود دليل به گذشته روز دو طي تهران در ساختماني كارگر دو: كار حين در ساختمان كارگر دو باختن جان •
 .باختند جان كارشان محل در كاري

براثر انفجار مهمات باقي مانده از جنگ : شدند زخمي و كشته نفر 3 خرمشهر دريايي تاسيسات در انفجار  اثر بر •
 .كارگر ديگر نيز مجروح شدند 2تحميلي در تاسيسات دريايي خرمشهر يك نفر جان باخت و 

 خيابان در مسكوني مجتمع يك متري 35 چاه عمق در كن چاه كارگر: متري 35 عمق در كن چاه كارگر مرگ •
  .شد كشته اصفهاني اشرفي

 خاك ها ساعت از پس شد مدفون ديوار آوار زير كه ساله 18 كارگر يك: گودبرداري براثر ساله 18 كارگر مرگ •
  .گرفت قرار انتظامي نيروي اختيار در و انتقال باال به و خارج شده فوت فرد جسد تالش و سعي و برداري

  .گذاشت برجا كشته يك دامغان شهرستان در معدن ريزش: گذاشت برجا كشته يك غاندام در معدن ريزش •

 

 احضار

 اتوبوس شركت سنديكايي فعال: اوين زندان دادسراي به تهران واحد شركت سنديكايي ازفعالين ديگر يكي احضار •
 .شد حضارا اوين زندان در مستقر انقالب  دادسراي به نظري اكبر علي آقاي  حومه و تهران راني

 مازندران كارگراستان خانه كارگر زنان اتحاديه مسئول صادقي زهرا: شوند مي اخراج بحراني كوچكترين با كارگر زنان •
 انگيزه باشد تامين خانواده در زن كه مادامي اسالمي فرهنگ در اينكه به توجه با بنگريم وسيع نگاهي با اگر: گفت

 .است مالي نياز تامين زنان كار اصلي علت كه رسيم مي يجهنت اين به ندارد، را خانه از خارج كار

 صمد هاي نام به هماهنگي كميته اعضاي از تن شش: دادگاه به اشنويه شهر كارگري فعالين از تن هفت احضار •
 عيسي چنين هم و پور هاشم عباس پيروتي، حسين سليماني، فتاح زاده، ابراهيم رحمان تنها، رحمان احمدپور،

 .شدند احضار اروميه انقالب دادگاه اول شعبه طرف از اشنويه شهر كارگري فعالين از ادهز ابراهيم
 60 ي دهه سياسي زندانيان از و كارگري فعال يزداني علي: اطالعات وزارت به كارگري، فعالين از يزداني، علي احضار •

 .شد احضار اطالعات وزارت پيگيري ي كميته به
 ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته اعضاي از تن سه: انقالالب دادگاه به هنقد در كارگري فعال سه احضار •

 انقالب دادگاه به خسروي صديق و پور اسماعيل ابراهيم پور، اسماعيل عمر هاي نام به نقده در كارگري تشكلهاي
  .شدند احضار اروميه

 

 تعطيلي كارخانجات

 آن درهاي و است تعطيل متوالي هفته دومين براي تبد جينسا كارخانه: رسيد دوم هفته به "تبد" نساجي تعطيلي •
 از معوقه حقوق ماه سه به نزديك نساجي كارخانه اين كارگر 250/ است شده بسته كارخانه اين كارگر 250 روي به

 .هستند طلبكار كارفرما
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 ذوب كارخانه تعطيلي از دره، خرم كارگر خانه اجرايي دبير: كارگر 200 بيكاري و فلزات ذوب كارخانه يك تعطيلي •
 .داد خبر كارگر 200 حدود با دره خرم فلزات

 شركت تعطيلي از ايالم كارگر خانه اجرايي دبير: كارگر 180 بيكاري و ايالم توليدي شركت ترين بزرگ تعطيلي •
 .است شده كارخانه اين كارگر 180 بيكاري به منجر كه داد خبر شهر اين بافت زرجين

: داد خبر  دره خرم كارگر خانه اجرايي دبير: كارگر 140 بيكاري و دره خرم در باسابقه توليد واحد يك تعطيلي •
 ".است شده تعطيل كارگر 140 با نور چيني شركت"

در پي پلمپ شركت صنعت و معدن فوالد ابركوه : پلمپ شركت صنعت و معدن فوالد ابركوه و بيكاري دهها كارگر •
يست استان هرمزگان صورت گرفت دهها كارگر و كارمند اين شركت از كار مدير كل سازمان محيط زكه با دستور  

 .بيكار شدند
درصد واحد صنعتي  50دراثر رسيدگي نكردن مسووالن حدود : نيمي از واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است •

 .خير آباد ورامين تعطيل شده است
ها  سازي در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلي هاي چرم رخانهتعطيلي كا:  هاي چرم مشهد دار كارخانه هاي دامنه تعطيلي •

 .موجب بيكار شدن حداقل هزار و پانصد كارگر شده است
 سوي از افتتاح از پس گچساران سازي ماشين كارخانه: شد تعطيل افتتاح از بعد گچساران سازي ماشين كارخانه •

  برند مي بسر بالتكليفي در آن رانكارگ و است شده تعطيل ماه چند گذشت از پس و استان مسئولين

 مختلفي دليل به آباده در كشور سراميك و كاشي كارخانه بزرگترين: سراميك و كاشي كارخانه بزرگترين تعطيلي •
  است شده تعطيل

 

 تخريب و مصادره منازل

 در فقير مردم هاي خانه غيرقانوني تصرف و تخريب ادامه در: مشهد طرق رباط در كارگران هاي خانه تخريب ادامه •
 و كرد صادر را ديگر مسكوني خانه سه تخريب حكم آذرماه، 27 شنبه امروز شهر آن شهرداري مشهد، طرق رباط
 .شوند تخليه بايد ها خانه اين آذر 28 يكشنبه روز صبح 4 ساعت تا كرد اعالم

 رجايي زندان 2بند در محبوس زندانيان اكثر اموال گذشته روز: كرج شهر رجايي در كارگر زندانيان اموال مصادره •
  .شد مصادره زندان مسئولين سوي از كرج شهر

 

 تهديد و ارعاب، اعمال فشار

اردي بهشت ماه روز جهاني  11همزمان با : تهديد كارگران به اخراج و ايجاد فضاي امنيتي در سطح شهر تهران •
 .حاكم شده استكارگر در سطح شهر تهران به خصوص در مناطق مركزي شهر، فضاي امنيتي 

 در بايست مي امروز و شد فراخوانده 1027 شعبه به اسانلو منصور كوچك پسر: اسانلو خانواده بر فشارها افزايش •
 .يابد حضور دادگاه
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 كاركنان از نفر دويست به قريب: گرفتند قرار اخراج آستانه در اتوبوسراني واحد شركت كاركنان از تن دويست  •
 .اند گرفته قرار اخراج آستانه در حومه، و تهران اتوبوسراني شركت

 كارگري فعال يك خانواده از تپه هفت نيشكر شركت حراست: تپه هفت كارگران سنديكاي اعضاي بر فشار اعمال  •
 اخراجي اعضاي به كه كارگراني ساير همچنين و نمايد تخليه را شركت اين سازماني ي خانه كه است خواسته

 .كردند تهديد نيز نمودند مي مالي كمك تپه هفت سنديكاي
 واحد، شركت حراست تازگي به: خود كاري مشكالت بيان عدم براي واحد شركت كاركنان از كتبي تعهد گرفتن •

 مورد در رانندگان آن اساس بر كه كند مي تعهدي امضاي به وادار را حومه و تهران راني اتوبوس شركت كاركنان
 .باشند نداشته مصاحبه حق خارجي يا و داخلي از اعم اي رسانه هيچ با واحد شركت مسايل

 

 بالتكليفي

هايي كه داده شده است، هنوز بخش  هاي اعالمي و وعده باوجود برنامه: قرارداد كارگران شركتي در بالتكليفي •
 .اند با بهبود وضعيت خود به كارگران قراردادي تبديل شوند نتوانسته "كارگران شركتي"اي از  عمده

سازي گل گهر  كارخانه گندله : سازي خاورميانه و بالتكليفي كارگران آن ت بزرگترين كارخانه گندلهتوقف فعالي •
سازي در خاورميانه افتتاح  دولت به استان كرمان به عنوان بزرگترين شركت گندله  سيرجان كه در سفر اخير رئيس

 .ن بالتكليف اندشده بود، در كمتر از دو هفته از كار باز ايستاد و اكنون كارگران آ
 سازي نوشابه كارخانه قراردادي كارگران از جمعي: دارد ادامه هنوز ساسان سازي نوشابه اخراجي كارگران سرگرداني •

 .اند نشده بيكاري بيمه مقرري دريافت به موفق هنوز كه كردند اعالم ساسان

 
 
 
 

 

 


