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برای اعتراض بھ اخراج از کار دھانش را دوخت

زندگیمحلبھکارازمحلبازگشتراهدرعسلویھطلبحقکارگرانازدوتنباختنجان-
براثرتصادف
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ھواپیمای آموزشی در خراسان شمالی- جان باختن یکی از کارکنان شرکت آموزش خلبانی  براثرسقوط

افزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ *
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزد

پارسجھانشرکتسازهکارگراناعتصاب-1



نفتکارگرانسراسریاعتصاببھپارسجھانسازهپروژه ایکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
پیوستند.

عسلویھدرپلیمردیشرکتکارگراناعتصاب-2

بھعسلویھپتروشیمی ھایصنایعدرشاغلپلیمردیشرکتپروژه ایکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

ماھشھر٢بیدبلندکارگراناعتصاب-3

نفتکارگرانسراسریاعتصاببھماھشھر٢بلندبیدپروژه ایکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
پیوستند.

کرماندربوتیافوالدشرکتپیمانکاریکارگراناعتصاب-4

نفتکارگرانسراسریاعتصاببھکرماندربوتیافوالدپیمانکاریکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
پیوستند.

پاالیشآبسانشرکتکارگراناعتصاب-5

اعتصاببھاصفھانپاالیشگاهدرشاغلپاالیشآبسانشرکتکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
سراسری کارگران نفت پیوستند.

قشمفرافنسازهشرکتپیمانکاریکارگراناعتصاب-6

کارگرانسراسریاعتصاببھقشمفرافنسازهشرکتپیمانکاریکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
نفت پیوستند.

ارومیھترکیبیسیکلنیروگاهپیمانکاریکارگراناعتصاب-7

سراسریاعتصاببھارومیھترکیبیسیکلنیروگاهپیمانکاریکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
کارگران نفت پیوستند.



قشمپاالیشبھیندقیقابزاروبرقبخشکارگراناعتصاب-8

سراسریاعتصاببھقشمپاالیشبھیندقیقابزاروبرقبھشکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
کارگران پروژه ای و پیمانکاری پیوستند.



فجرپتروشیمیپیمانکاریکارگراناعتصاب-9

نفتکارگرانسراسریاعتصاببھفجرپتروشیمیپیمانکاریکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
پیوستند.

آبادانپاالیشگاه٢فازکارگراناعتصاب-10

کارگرانسراسریاعتصاببھآبادانپاالیشگاه٢فازپیمانکاریکارگرانتیرماهسومپنجشنبھروز
نفت پیوستند.

ایرانکارگرانآزاداتحادیھتلگرامخبرباال:کانال10منبع

نیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردرباره*گزارشی
روزکار20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایھا

پیمانکاریمتانولآرینپتروشیمیپلیمر،دیشرکتکرمان،ایرانیانبوتیایفوالدشرکتکارگران
قیصری-امرالھکوروشھایپیمانکاریپاالیشپتروپتروشیمیساپکشرکتصنعت،ساختار

پارسآزمونشرکتپاالیش،آبسالنشرکتاصفھانپاالیشگاهمحمودی،پور-شاپورغالمزاده-شفیع
بھآذرنفتشرکتاصفھان،پاالیشگاهدرآذرابنصبپویارگبیشرکتعسلویھ،پردیسپتروشیمی
سنگین،نفتپاالیشگاهدرفرافنسازهشرکتبرقگروهایالم،درپارسجھانشرکتپیمانکاری

خوابگاهدرامروزکھارومیھترکیبیسیکلنیروگاهچابھار،درکیانپورپیمانکاریبویلرپایپینگ
جھرم،ترکیبیسیکلنیروگاهجفیر،ساحلدریاشرکتآبادان،پاالیشگاهپارسآبادراھانماندند،



قشم،پاالیشبھیندقیقابزاروبرقخود،کارگر250باقدرتپارسشرکتبوشھرپتروشیمی
پتروشیمی بوشھر پیمانکاری لیموچی.

اند.شدهخودھایخانھراھیوپیوستھکمپینبھکارگرھزار25تاکنون

منبع: کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بندرامامپتروشیمیاقتصادیویژهدرمنطقھ(فراورش)الٌفینواحدتعمیراتطلبحقکارگر*بسحاق
برای اعتراض بھ اخراج از کار دھانش را دوخت

پتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرکارگریفعالوکارگرنمایندهبسحاقآقایتیرماه2روزچھارشنبھ
مطالبات قانونی، لب ھای خود را دوخت.بندرامام ، جھت اعتراض بھ اخراج غیرقانونی از شرکت و

کارگرانبھنفتوزراتطرفازشدهاعالمپاداشھایتمامپیشسالازامامبندرپتروشیمیمدیرعامل
وخودداریخانھوزراتدستوراتشدناجراییازنکرد.پرداختراخانھوزارتچھارگانھشرکتھای

نمایندهوکارگراناعتراضموردکھکردبلوکھکارگران،اخراجبھتھدیدوحراستزورباراھمھ
شان قرار گرفت.

توابع پتروشیمی بندرامام ھستند.آقای ٌبسحاق کارگر تعمیرات واحد الٌفین (فراورش) از

اینترددپاسوگیتکردمراجعھمجتمعحراستورودیدرببھمجتمعمدیرعاملشخصگذشتھسال
فشارکارگرانبانھایتاکرد،جلوگیریمجتمعبھایشانورودازوگذاشتخودجیبدرگرفتراکارگر

کمیتھبھراایشانپروندهمجدداکارکرد،دوماهیکیشدبکاربازگشتویژهمنطقھکارواحدرایو
اخراج شد.انضباطی مجتمع دادند و بھ صورت کامال غیرقانونی از کار

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

زندگیمحلبھکارازمحلبازگشتراهدرعسلویھطلبحقکارگرانازدوتنباختن*جان
براثرتصادف

کارشمحلازعسلویھبازگشتراهدرگازونفت پروژه ھایکارگراعتصابی2تیر،2چھارشنبھروز
دست دادندبھ سمت یاسوج  محل زندگیش بر اثر تصادف جان خود را از

-   گزارشات رسانھ ای شده:

نفتصنعتکارگراناعتراض-1

می گوید؟چھنفتوزارتچیست؟نفتصنعتکارگرانتجمعدلیل-2

*گزارشات رسانھ ای شده:

نفتصنعتکارگراناعتراض-1

وتصاویربااحتماالباشید،زدهگشتیخبریپایگاه ھایواجتماعیشبکھ ھایدرروزھاایناگر
اینشده اید.روبھ روکشورنفتصنعتکارگراناعتصابواعتراضاتازشماریپرویدئوھای



ماهخرداد٣١دوشنبھروزازھستند،موقتوپیمانیآنانقاطعبھقریباکثریتکھکارگران
از پاالیشگاه ھا آغاز کردند.اعتراضات صنفی و معیشتی خود را بھ صورت پراکنده در بعضی

وپاالیشگاھینفتی،مراکزازبسیاریبھوشدفراگیرترتیراولسھ شنبھروزدراعتراضاتاین
پیکاننوککرد.پیداادامھنیزماهتیر٢چھارشنبھروزوشدکشیدهھمکشورسراسرپتروشیمی ھای

مطابقاست.دادهقرارھدفراآنانقراردادتحتکارگرانوضعیتوپیمانکاراناعتراضاتاین
سراسربھاعتصاباتایندامنھاجتماعیشبکھ ھایورسانھ ھادرشدهمنتشرگزارش ھایوتصاویر

کنگان،تھران،درنفتیسکوھایونفتمخازنپتروشیمی ھا،پاالیشگاه ھا،بھویافتھگسترشکشور
 آبادان و اصفھان ھم کشیده شده است.ماھشھر، اراک، قشم، خارک، بھبھان،  گچساران،  بوشھر،

ریشھ اعتراضات در چیست؟

بارهیکبھ١٣٩٩سالازداشت،سابقھکمترگذشتھدھھ ھایدرکھکارگریاعتراضاتواعتصابات
خصوصیکارفرمایانتحتموقتقراردادوپروژه ایپیمانی،کارگرانشاملتنھاوکردپیداافزایش

عملیاتیبخشباالخصورسمیکارگرانوکارمندانبھگذشتھماه ھایدراعتراضاتاینبلکھنبود،
تاکنون،١۴٠٠سالابتدایازآنھاگستردگیواعتراضاتاینشدتالبتھیافت.گسترشھمنفتوزارت

بسیار بیشتر از حجم اعتراضات در سال گذشتھ بوده است.

داشتھ اند،مشابھیخواستھ ھایخوداخیرسالیکاعتراضاتتمامیدرتقریبانفتصنعتکارکنان
بوده اند.معترضنفتاختیاراتووظایفقانون١٠مادهمعیشتیبندھاینشدناجراییبھھمواره
قانون١٢تبصرهالفجزء)١(مادهتصویببانفتصنعتکارگرانوکارمندانازبسیاریھمچنین
حقوقشاندرکھکسوراتیوسقفتعیینباجدیدسالدراسالمیشورایمجلستوسطکشورکلبودجھ
عمالآنھاازبرخیبرایحتیونداشتھ اندجدیدسالدرخاصیحقوقافزایشگفتمی توانشده،اعمال
وزارتارشدمقاماتضمنیاعتراضباکھامریاست.شدهکاھشدچارگذشتھسالبھنسبتحقوق

صنعتکارگراناماحاالکرد.حمایتنفتصنعتکارگرانمطالباتازنھاداینوشدمواجھھمنفت
فیلم ھایوتصاویربھنگاھیباشده اند.گسترده تریاعتراضاتواردکشورپتروشیمیوگازنفت،

رامعترضکارگرانخواستھ ھایمشترکفصلکشور،مختلفنقاطدراعتراضاتاینازشدهمنتشر
صنفیاعتراضاتایندانست.کاریشرایطبودننامناسبودستمزد ھابودنپایینبھاعتراضمی توان

معیشتیبرحقمطالباتبھدستیابیبرایسراسریکارزاریبھنفتکارگرانتوسطمسالمت آمیزو
اینوھستندخودمتعارفدستمزدافزایشخواھانمعترض،کارگرانواقعدراست.شدهتبدیل

پروژه ایکارگرانتیرماهیکمروزدرکرده اند.راه اندازی»١۴٠٠«کمپینعنوانتحترااعتراضات
خبرخودشان،ازتصاویریانتشارواجتماعیشبکھ ھایدرگستردهحضوریبانفتصنعتپیمانیو
بھوکردهترکراکارمحلاعتراضآغازباآنانازعمده ایبخشودادنداعتراضاتآغازاز

حسابطرفاعتراضاتایندرایران،نفتصنعتپیمانیوپروژه ایکارگرانبازگشتند.خانھ ھایشان
مھندسانوکارگراناینمی دانند.انسانینیرویتامینپیمانکاریشرکت ھایونفتیپیمانکارانراخود

ورودبامی گوینداست،آناندوشبرنیزایراننفتصنعتاصلیبارکھمتعھدوتوانمندمتخصص،
سویازوھستندمحرومکاردائمقراردادازونداردشغلیامنیتنامبھچیزیمدت ھاستپیمانکاران

بھدستنیزگذشتھسالتابستاندرکارگراناینشده اند.روبھ روشدیدیمزدیتبعیضبانیزدیگر
موجباعتراضاتھماناماشد،توجھوپرداختھآنبھکمتررسانھ ھادرکھزدندمشابھیاعتراضات

خود را تا حد قابل قبولی بھبود بخشند.شد کھ بتوانند با پیمانکاران چانھ زنی کنند و دستمزدھای



کارگران معترض چھ می خواھند؟

عدمآنمھم ترینکھکرداشارهکلیدینکتھچندبھمی توانمعترضکارگراناظھاراتمیاندر
پیشنھادھاییبااستشدهشنیدهمواردبرخیدرکھاستپیمانکارانتوسطساالنھمزدافزایشقاعده مندی

عدمصورتدروندارندشغلیامنیتکھرفتھ اندکارگرانیسراغساالنھمزدافزایشدرصد۵حددر
بھھمچنینآنھادھند.دستازراخودشغلاستممکنراحتیبھپیمانکاران،تحمیلیدستمزدپذیرش
کھھمتایانشانمانندتاھستندآنخواھانومعترضندنیزماهدراشتغالروزھایتعدادوتعطیالتمسالھ
باشند.خدمتمشغولکاریروزعنوانبھماهدرروز٢٠حداکثرنیستند،پیمانکارانقراردادتحت
صنعتکارکنانشاندرکھکانکس ھاییوکمپ ھاکارگران،اسکانمحلونامناسبشرایطمسالھ

زماندرباالخصکھاستنفتصنعتکارگرانمطالباتدیگرازھمنیستکشوراقتصادپیشران
است.شدهآنانخانواده ھایآنتبعبھوکارکنانھمھسالمتوضعیتتھدیدباعثکووید،بیماریشیوع

حداقلنفتوزارترسمیشاغلکھحالیدرمی گویندمعترضانکرده،گزارشایرسانھکھآن گونھ
تومانمیلیون۴حدودتنھارده شانھمموقتمدتشاغالنمی کنند،دریافتحقوقتومانمیلیون١۵

بھ«نھھشتگایجادباکھاستروز١٠ازبیشکارگراناینشرایطیچنیندردارند.دریافتی
می رسدنظربھالبتھشده اند.کشورگازونفتصنایعدرواسطھشرکت ھایحذفخواھانپیمانکاران»
کردنپخشواخراجبھتھدیدمسالمت آمیزاعتراضاتاینبرابردرپیمانکارانازبرخیبرخوردھای

تھراننفتپاالیشگاهکارگرانتوسطآنفیلمکھاتفاقیاست.بودهکارگرانمیاندرحسابتسویھفرم
درداشت.گسترده ایبازتابھماجتماعیشبکھ ھایوداخلیخبرگزاری ھایازبسیاریدروشدمنتشر

گونھ ایبھراشرایطکشور،صنعتمھم تریندرکارگرانشغلیامنیتومعیشتیوضعیتکھشرایطی
بھندارند،خودصنفیخواستھ ھایمستقیمطرحوآمیزمسالمتاعتراضجزدیگریچارهکھزدهرقم
تنھاخودشعارھایدرکھکارگرانیاندیشید.آنانوضعیتبرایاساسیچاره ایبایدمی رسدنظر

کھواقعیتشکل ھایونمایندگانغیابدروھستندھمکارانشانوخودبرایعدالتاجرایخواھان
بھوشوندگرفتھجدیبایدکنند،نمایندگیراگرانصنعتایناساسی،مسائلطرحبابتوانند

خواستھ ھای معیشتی آنان توجھ کرد.

می گوید؟چھنفتوزارتچیست؟نفتصنعتکارگرانتجمعدلیل-2

اینوزده اندغذاییوکاریاعتراضواعتصاببھدستخارکپایانھکارکنانکھاستروزیچند
اتفاقایندلیلمی گویدکارکناناینازیکیمی شود.گسترده ترروزھروداردادامھھنوزاعتصاب

پیگیریاستمعتقدنفتوزارتامااست.ناچیزشانحقوقوکاری شرایطازکارکنانایننارضایتی
این اعتراضات، مربوط بھ این وزارت خانھ نیست.

حقوقیوضعیتازومی برندسربھغذاییاعتصابدرخارک،پایانھکارکناناستھفتھیکحدود
خود ناراضی اند.

سکویکارکنانمی دھد:توضیحکارکناناعتصابدربارهحفاریسیالازنمودارگیریارشدکارشناس
پایانھ خارک نسبت بھ حقوق و دستمزد خود معترض اند.

کمبودفشارماهاینمی کنند.کمبچھ ھاحقوقازناعادالنھصورتبھکھاستسالیچندمی دھد:ادامھاو
کھ شروع بھ اعتصاب کرده اند.حقوق و وضعیت معیشتی بھ حدی بھ کارکنان فشار آورده بود



سربھاعتصابدراکنونکارکنانمی گوید:اوومی دھدخبراعتصاباینتداومازواصلھگزارش ھای
اعتصابدرھمکھاستروزیسھدواکنونومی کنندخوددارینفت کش ھاگرفتنتحویلازومی برند

غذا ھستند و ھم در اعتصاب کاری.

احتمالیخطرھایریسکخانواده،ازدوریزیاد،کاریساعتمانندکارکناناینسختکاریشرایط
باعث اعتراض و اعتصاب این کارکنان شده است.

ووظایفقانونمتخصص،انسانینیروینگھداشتھدفبامجلس٩١سال،ماهاردیبھشت١٩
وحقوقپرداختسازوکارھایماده،ایناساسبرکرد.تصویب١٠مادهدررانفتوزارتاختیارات

استنادباھمکارکنانواستشدهمستثناکشوریخدماتمدیریتقانونازنفتصنعتکارکناندستمزد
بھ ھمین قانون نسبت بھ وضعیت فعلی شان اعتراض دارند.

افزایشمطالبھکارکنان،٩٠سالمی دھد:توضیحتجمعایندلیلدربارهکارکنان،اینازدیگریکی
وقانون١٠مادهیازدھم،دولتکارشروعباامااستشدهتاییدھمدرخواستاینکھداشتندحقوق

مطالبات این کارکنان ھم نادیده گرفتھ شد.

سختی کار و حقوق کم

اینبااستچھاردھمیاسیزدھمدولتی،مشاغلبیننفتکارکنانحقوقرتبھمی  گوید:بارهایندروی
حقوقتومانمیلیون٢۵ازکمترنفتکارکنانیکھیچکھبودنددادهگزارشمجلسنمایندگانحال،

٣٣راحقوقسقفامسالامابودشدهشروعدلیلھمینبھھمپیشسالپیوستھتجمعاتنمی گیرند.
واستشدهکمبسیارکارکنانحقوقرقمامسالخردادواردیبھشتوکرده اندتعیینتومانمیلیون

و اعتراض کردند.کارکنان خارک اولین کارکنانی بودند کھ حقوق را دریافت

ھمدلیلھمینبھومی شودعمیق ترمخازنسالھرمی گوید:ومی کندتاسفاظھارحفاریکارکناین
کار،فشارکارکنان،اینسختفیزیکیوضعیتبھتوجھبامی شود.سخت ترآنانازنفتاستخراج

بھکارکنانایناعتراضاتقطعات،ازبرخینبودگاھیوکمبودھمچنینوساعت١٢باالیشیفت ھای
حق است.

درخردادماه،پنجمچھارشنبھروزایراننفتشرکتکارگرانورسمیکارکناناززیادیعدهھمقبال
اینالبتھبودندزدهتجمعواعتصاببھدستخلیج فارسدرنفتیسکوییکوبھرگانوالوانعسلویھ،

بود.اعتراضات در پی فراخوان کارگران رسمی نفت انجام شده

افزایشقانونعادالنھودقیقاجرایخواستارکارگران«اینکھبودنوشتھخبرگزاریاین،یکازپیش
تسریو٩٣سالاستخدامبدوجدولنفت،وزارتاختیاراتقانون١٠مادهاجرای،١۴٠٠سالدستمزد

آن بھ تمامی پرسنل استخدامی قبل از این تاریخ» ھستند.

وزارت نفت چھ می گوید؟

بھمطاالتشانوپیمانیکارکنانوضعیتدربارهدرستیپاسخنفتوزارتعمومیروابطکلمدیر
بخشجزووندارندارتباطینفتوزارتبھشرکت ھاایناصالمی گوید:صرفاونمی دھدخبرنگاری
خصوصیسازمانبابایدمعترض،کارگرانازدستھھروضعیتپیگریبرایھستند.خصوصی

خودشان تماس گرفت نھ وزارت نفت.



بیانیھ کارگران چھ می گوید؟

وپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،درنفتپیمانیکارگراناعتصابرسیده،کارکنانازکھاخباریاساسبر
می شود. بیانیھ آنان بھ این شرح است:نیروگاه ھا، ھنوز ھم ادامھ دارد و ھر روز ھم گسترده تر

درنفتپیمانیکارگرانمامی شویم!سراسریاعتصابواردخواست ھایمانپیگیری«برای
قدرتروزهھرکاھشوحقوق ھانازلسطحبھاعتراضدرنیروگاه ھاوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،

سرازراخوداعتصاباتبودیمکردهاعالمکھھمانطورشدهدادهھایوعدهاجرایعدموخودخرید
می گیریم.»

بازنخواھندنیروگاهبھنشوددادهپاسخآنانخواستھ ھایبھزمانیکھتاکھکرده انداعالمکارگراناین
گشت.

اما خواستھ ھای آنھا چیست؟

یابدافزایشدستمزدھاسطحفورابایدوباشدمیلیون١٢ازکمترنبایدنفتدرشاغلکارگرھیچمزد–
سطوحسایربھ عالوهرود.باالنیزکارگرانمزدسطحیابدمیافزایشاجناسقیمتکھنسبتیبھو

کارگران صورت گیرد.مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب

حقوقھا باید ھر ماه بموقع پرداخت شود.– تعویق پرداخت دستمزدھا جرم و یک دزدی آشکار است.

شغلیامنیتداشتنوپیمانکاراندستشدنکوتاهخواستاروداریماعتراضپیمانیوموقتکاربھما–
ممنوع.و دأیمی شدن قراردادھای کاری مان ھستیم. اخراج کارگر

جامعھسطحدرکارگریدیگرھایبخشومابینحصاریکھاقتصادیویژهمناطقواربردهقوانین–
بازمامعیشتوزندگیبھتعرضیھرگونھبرایدستشانمفتخورکارفرمایانآناساسبرواست

گذاشتھ شده است، باید فورا لغو شوند.

حریقواستانفجاریبمبیکمثلماکارھایمحیطھستیم.کارمانمحیطشدنایمنخواستارما–
وسمیمواداستشمامنفتی،موادانفجاراثردرصوتیھایآلودگیارتفاع،ازسقوطمھیب،ھای

دارد ھر روز از ما قرمانی می گیرد.شیمیایی در کنار غیر استاندار بودن وضع بھداشت و درمانگاھھا،

ستوه آمده ایم و باید بھ این وضعیت خاتمھ داده– ما کارگران نفت از امنیتی بودن محیط ھای کارمان بھ
شود. تشکل و تجمع و اعتراض حق مسلم ماست.

جادهریزنیغدیرفوالدمجتمعدرھااستخدامروندبھاعتراضبرایقطرویھخشمگین*اھالی
ورودی کارخانھ بھ نی ریزرا مسدود کردند

ھااستخدامروندبھاعتراضبرایفارسدراستانقطرویھشھرخشمگیناھالیتیر،2چھارشنبھروز
بھکارخانھورودیجادهسیرجان ریز-نیجاده50کیلومتردرریزواقعنیغدیرفوالدمجتمعدر

نی ریزرا با برپایی تجمع مسدود کردند.



شدهنوشتھآنرویکھداشتندھمراهبھراپالکاردیمحلی،معترضانخبریمنبعتیریک3گزارشبھ
ماازخاکوآبوزمینکھاستاینحقآیانی ریز،غدیرفوالدوشھرستانمحترم«مسئوالنبود:

وسوزیفرصتکشاورزی،نابودیآالیندگی ھا،وغباروگردآنبرابردروباشدقطرویھشھروندان
از بین رفتن اشتغال و بیکاری برای ما باشد؟»

درنیروتعدادیمی گفتند:وبودهمعترضنی ریزفوالدتھراندفتردرنیروبکارگیریبھکنندگانتجمع
بومی نیستند.آنجا در دوره مدیرعامل جدید استخدام شده اند کھ ھیچکدام

پیمانکاری ھادرسال14حدودکھبومینیروھایازبسیاریاینکھوجودبامی کردند:عنوانآنان
مدیر عامل جدید معترضند.مشغول کار ھستند و ھنوز استخدام نشده اند بھ این سیاست

ساعت2ازپسانتظامینیرویومحلیمسئوالنوکارخانھمسئوالنحضوربااعتراضیتجمعاین
پایان یافت.

*بازداشت مسعود حمید نیا معلم نخبھ حق طلب

باالھوشییبھرهخاطربھسالگی16ازکھنخبھمعلمنیاحمیدمسعودآقایکھشدیمباخبرشوربختانھ
بھوبازداشتاندیمشکپاسدارانسپاهیبوسیلھ1400خرداد22شنبھروزبود،یافتھراهدانشگاهبھ

نقطھ ی نامعلومی منتقل شد.

پرورشوآموزشخواھانوداشتھانتقادکشورپرورشوآموزشکیفیتبھھموارهکھحمیدنیامسعود
استانپرورشوآموزشاداریتخلفاتھیاتبوسیلھ1390سالدر،استبودهکیفیتباورایگان

خوزستان از شغل معلمی اخراج شد.

است.داشتھتلفنیتماسخانوادهبادقیقھ2مدتبھیکبارتنھابازداشتیروز12طولدرنیاحمید

آقای حمیدی مشخص نیست.در پیگیریھای انجام شده ھنوز محل بازداشت و شرایط نگھداری



برگرفتھ ازکانال تلگرامی شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

*اخراج غیرقانونی کسری نوری از دانشگاه تھران!!

بودن،محبوسدلیلبھتھراندانشگاهبشرحقوقرشتھ یارشدکارشناسیمقطعدانشجوینوریکسری
از دانشگاه اخراج شد!

صراحتادانشجویانانضباطیآیین نامھاجرایینامھشیوه113ماده1تبصرهکھاستحالیدراین
ونگردیدهمحسوبسنواتجزءشود،حبسبھمنتھیکھقضاییقطعیمحکومیتصورتدرمی گوید:

دانشجو پس از پایان محکومیت می تواند ادامھ تحصیل دھد.

حالیدرراویاخراجوکردمنتشررانوریکسریبرادرشاخراجنامھ یتوییتیطینوریپوریا
ھمچنان دانشجوی دانشگاه تھران باشد.خبر داد کھ کسری نوری طبق ھمھ قوانین دانشگاھی باید

مصادیق انقالب فرھنگی دوم است.اخراج کسری نوری از دانشگاه مطلقا غیرقانونی و یکی از

برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویا کشور

حاملشاناتوبوستصادفبراثرسربازمعلم5باختن*جان

محوردربودندخدمتمحلبھاعزامحالدرکھسربازمعلمانحاملتیر،اتوبوس3شنبھروزپنجصبح
شدند.مصدومنفر33وباختندجاننفر5وواژگونیزددھشیردرآباده-زاھدان

آموزشیھواپیمایبراثرسقوطایرانیانفراسپھرخلبانیآموزششرکتکارکنانازیکیباختن*جان
در خراسان شمالی

درکاللھسمتبھبجنوردازکھایرانیانفراسپھرشرکتآموزشیھواپیمایخرداد،یک30یکشنبھروز
وگلستانجنگلحدفاصلشمالی،خراساناستانگرمھشھرستاندربودپروازحالدرگلستاناستان

محمدزاده جان خودرا ازدست دادند.چمن بید سقوط وخلبان مالک ویکی از کارکنان شرکت بنام

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه2کارگریھایاخباروگزارش

دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

تنبکسایتدقیقابزاروبرقشرکتکارگراناعتصاب-1

کارگر!٧٠٠اخراجکارگران:اعتصاببھتھرانپاالیشگاهمسئولینواکنش-2

اصفھانپاالیشگاهدرشاغلپارسکیھانشرکتکارگراناعتصاب-3

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکتکارگراناعتصاب-4

بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکتکارگراناعتصاب-5

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکتکارگراناعتصاب-6

آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکتکارگراناعتصاب-7

دماوندپتروشیمیکارگراناعتصاب-8

جاسکنفتیمخازنکارگراناعتصاب-9

ھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردربارهگزارشی-
روزکار20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرای

- تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت پاالیشگاه آبادان

گزارشات رسانھ ای شده:

دستمزدھانابرابریبھعسلویھنفتکارگراناعتراض-1

می خواھیماستراحتروزدهماندند/خانھدرعسلویھپروژه ایکارگرانبرخی-2

برخیکارپایانکاری/قراردادھایاجرایعدمبھتھران»نفت«پاالیشروزمزدکارگراناعتراض-3
کارگران

ووتبعیضحقوقنازلسطحبھنسبتایالمچوارپتروشیمیروزمزدکارگراناعتراضاتادامھ-4
کاریپرداخت نشدن بموقعش ونداشتن امنیت شغلی بدلیل قراردادھای

- تجمع اعتراضی کارکنان نیروگاه رامین در شھر اھواز

دلیلبھپزشکیدستیاریگواھینامھوارتقاءآزمونلغوبرایپزشکیتخصص ھایدستیارانتجمع-
شرایط کرونا مقابل مجلس

بویراحمد نسبت بھ یک بند استخدامی- تجمع اعتراضی کارکنان خط مقدم کرونا در کھگیلویھ و

- اطالعیھ کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:

تالششرکتایندرسرکوبشبحکردنمحوبرایاھوازفوالدملیگروهکارگرانمستقلصدای
واخیربازداشت ھایدربارهسازیشفافواخراجیھمکارانبکاربازگشتخواھانماکرد.خواھد

آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان ھستیم

مقابلتعطیلیبھنسبتنی ریزسنگ کوبیواحدھایکارگرانومالکاندوبارهاعتراضیتجمع-
فرمانداری

- کانال روزنامھ نگاران مستقل ایران:

تن نکنند!مسئوالنی کھ دست بھ خون خبرنگاران آلودند، رخت عزا بھ

- جان باختن یک کارگردر مراغھ بر اثر سقوط از داربست

جداگانھکارحادثھدواثربربوشھرواصفھانبرقادارهبانکارگرسیم2باختنجان-



افزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترش*ادامھ
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزد

تنبکسایتدقیقابزاروبرقشرکتکارگراناعتصاب-1

سایتدرواقعILDدقیق ابزاروبرقشرکتدرشاغلپیمانکاریکارگرانتیرماهیکمشنبھسھروز
ایندفترینیروھایکھاستذکربھالزمپیوستند.نفتکارگرانسراسریاعتصاببھتنبکبندر

شرکت نیز ھمراه با کارگران اعتصاب کردند.

کارگر!٧٠٠اخراجکارگران:اعتصاببھتھرانپاالیشگاهمسئولینواکنش-2

فرم ھایپاالیشگاه،این"اورھال"بخشکارگراناعتصاببھواکنشدرتھرانپاالیشگاهمسئولین
پاالیشگاهاینکارگرانکرده اند.توزیعآنھابینکارگرانایناخراجوھمکاریقطعبرایراتسویھ ای

خود بودند.خواستار افزایش حقوق و برآورده شدن برخی دیگر از مطالبات

کارگرانامانماید.اعتصابپایانبھوادارراکارگرانتاداردقصدکاراینباپاالیشگاهکارفرمای
خود تحقق بخشند.اعتصابی با اتحاد خود می توانند بھ خواستھ   و مطالبات

اصفھانپاالیشگاهدرشاغلپارسکیھانشرکتکارگراناعتصاب-3



درشاغللیموچیفریدونپیمانکاریباپارسکیھانشرکتکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
پاالیشگاهدیگربخش ھایکارگرانپیوستند.نفتکارگرانسراسریاعتصاببھاصفھانپاالیشگاه

کار میکشند.اصفھان نیز اعالم کرده اند کھ در روزھای آتی دست از

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکتکارگراناعتصاب-4

سراسریاعتصاببھماھشھربندردرجنوبتھرانشرکتکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
کارگران نفت پیوستند.

بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکتکارگراناعتصاب-5

نفتشرکتدرشاغلفروزندهکاظمپیمانکاریباپتروسازشرکتکارگرانتیرماهاولشنبھسھروز
بندرعباس بھ اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکتکارگراناعتصاب-6

اعتصاببھآدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکتکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
سراسری کارگران نفت پیوستند.



آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکتکارگراناعتصاب-7

پاالیشگاهدرشاغلفرامرزیوکرمیپیمانکاریباراژانشرکتکارگرانتیرماهاولشنبھسھروز
آدیش بھ اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.



دماوندپتروشیمیکارگراناعتصاب-8

نفتکارگرانسراسریاعتصاببھدماوندپتروشیمیپروژه ایکارگرانتیرماهدومشنبھچھارروز
پیوستند.

جاسکنفتیمخازنکارگراناعتصاب-9

بھآنکارگرانواستشدهتعطیلکاملطوربھجاسکنفتیمخازنتیرماهدومشنبھچھارروز
اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

ایرانکارگرانآزاداتحادیھخبرباال:کانال9منبع

نیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردرباره*گزارشی
روزکار20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایھا

ماھشھرجنوبتھرانپارس،کیھانشرکتاصفھانپاالیشگاهعباس،دشتIGCشرکتکارگران
دفتریکادروجوشکارانبیدخون،نیروگاهدرکارگرانازکاملتخلیھپتوواز،وسکافوتاراجستاره

تمبک،سایتILDدقیقابزاروبرقشرکتدماوند،پتروشیمیگازونفتھلدینگصنعت،مبینشرکت
گسترتنششرکتآسیا،صنعتاندیکاشرکتبوستانونیروگاهآپادانا،پتروشیمیایپروژهکارگران

مخابراتشرکتعباس،دشتیکOشرکابیدخون،ترکیبیسیکلنیروگاندرصنعتحلقھومبین
وشدهتخلیھکارگر1400ازکلن١۴فازآمارآخرینطبقکنسرسیوم.پارسجھانسازه،OTCCسبز

حتا یک نفر ھم نیست حتا کمپاس ھا ھم رفتھ اند.

نیزآنانامیدواریمکھداشتنداعتراضیتجمعیکامروزھمآبادانپاالیشگاهرسمیکارکنانخوشبختانھ
بھ برادران پروژه ای خود بپیوندند.

بھراخودھمشھریھمکارانقبلیروالطبقکھخواھشمندیمدارندخودروکھکارگریبرادراناز
خانھ ببرند تا از ازدحام در ترمینال ھا کمتر شود.

روزآخرینکھفرداتردیدبیاند.کردهترکراخودھایپروژهکارگرھزار20بھنزدیکتاکنون
بیپایانحقوق،افزایشخواستارواقعنکسانیچھکھشدخواھدمشخصنیروستازسراسریتخلیھ

قانونی، و خواھان زندگی بھتری برای فرزندانشان ھستند.

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

*تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت پاالیشگاه آبادان

وافزایشاتنحوهبھاعتراضدر،آبادان،پاالیشگاهرسمیکارکنانتیرماهدومچھارشنبھامروز
بھ تجمع اعتراضی زدند.دریافت مالیات مضاعف مقابل درب ورودی پاالیشگاه دست

ملزم١۴٠٠کاھشاتبرعالوهآبادانپاالیشگاهکارکنان،گذشتھسالدردیوانصادرهحکمبھتوجھبا
شود.منفیکارکنانایناکثردریافتیعمالاستشدهباعثکھاندشدهمالیاتردیف٢ماھانھپرداختبھ



*گزارشات رسانھ ای شده:

دستمزدھانابرابریبھعسلویھنفتکارگراناعتراض-1

بھدستعسلویھدردستمزدھاوحقوقنابرابریبھاعتراضدرنفتصنعتپیمانکاریکارگران
اعتراض زدند.

کارگراناینھستند.کشورگازونفتصنایعدرواسطھشرکت ھایحذفخواستارمعترضکارگران
چھگردارندخوبیمالیوضعیتنفتصنعتدرشاغلنیروھایکھمی کنندفکرمردمبیشترمی گویند،



ثروتمندوزارتخانھاینپیمانینیروھایبرایوجھھیچبھتصوراینولینیستبیراهپرمسألھاین
شرایطقبیلازمشکالتیعنوانباپیمانکاریکارگرانکھاستوقتیچندکھطوریبھنیست.صادق

انرژیپایتختعسلویھ،دربویژهکشورمختلفنقاطدرشغلیامنیتنبودوکمدستمزدھایبد،معیشتی
کشور دست بھ اعتراض زده اند.

نظامآن،اساسبراست.گرچھنفتوزارتاختیاراتووظایفقانون١٠مادهکارکنان،اعتراضمبنای
جزء)١(مادهدرامااست،شدهمستثناکشوریخدماتمدیریتقانونازنفتصنعتکارکنانپرداخت

ازحقوق بگیراندرصدی٢۵حقوقافزایششدهتصریحکشورکلامسالبودجھقانون١٢تبصرهالف
سالبھنسبتتوسعھششمبرنامھقانون)٢٩(مادهاجراییدستگاه ھایحقوق بگیرمختلفگروه ھایجملھ
نکند.تجاوزلایرمیلیون٢۵ازحقوقافزایشاینمیزانکھشوداعمالنحویبھ٩٩

ومستمرمزایایوحقوقناخالصسقفنیزبودجھقانون١٢تبصرهالفجزء)٧(مادهاساسبر
٢١از،١۴٠٠سالبرایکشورمناطقھمھدرحقوق بگیرگروه ھایایندریافتی)(مجموعغیرمستمر

مادهموضوعدستمزدوحقوقحداقلبرابر١۵بھدستمزدوحقوقشورایمصوبحقوقحداقلبرابر
بھبودجھقانوندرکھآنجاازمیان،ایندرکھمی یابدکاھشکشوریخدماتمدیریتقانون)٧۶(

شرکت ھایبنابرایناست،شدهاشارهتوسعھششمبرنامھقانون)٢٩(مادهاجراییدستگاه ھای
زیرمجموعھ وزارت نفت را نیز شامل می شود.

دریافتحقوقتومانمیلیون١۵حداقلنفتوزارترسمیشاغلکھحالیدرمی گویندمعترضان
حالیدرمی کند،دریافتتومانمیلیون۴حدودتنھاماھانھرده شان،ھمموقتمدتشاغلیکمی کند،

مزایایوحقوقفقطنفتوزارتامااست،موقتمدتنیروھایدوشبرکشورنفتصنعتبارکھ
نیروھای رسمی را بھ رسمیت می شناسد.

شرکت ھایحذفخواستارپیمانکاران»بھ«نھھشتگایجادباکھاستروز١٠ازبیشکارگران،این
واسطھ در صنایع نفت و گاز کشور ھم شده اند.

وام،اقسامسازمانی،مسکنمانندامتیازاتیازامانیستند،کمموقتمدتنیروھایتعدادنفتوزارتدر
ھزار٣۴حدوداکنونھممی شودگفتھھستند.محرومدیگررفاھیامتیازده ھاوھواوآببدیحق

می کنند.فعالیتکشورنفتصنعتدرپیمانکارینیرویھزار١٢٠وموقتقراردادشاغل

عنوانبرابرینشدنرعایتوشغلینامناسبشرایطبھاعتراضدرعسلویھپیمانکاریکارگران
یکسان،کارقانونبایداست؛نفتیشرکت ھایتمامازپیمانکارانحذفاصلی شان«خواستھمی کنند:

ازبایدپرسنلھمھشود؛اجراییگازونفتصنایعوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،تمامدریکسانمزد
یکسانبھھمھبرایرفاھیامکاناتوباشندبرخوردارمزدیمزایایودستمزدوحقوقیکسانسطح

موجود باشد.»

خواستھ ھایازراجنوبیپارسنفتیکارگرانھمھبرایچھارده-چھاردهشرایطاعمالکارگراناین
شرایطبدتریندرپیمانکاریکارگرانکرونا،اوضاعوخامتبھتوجھ«بامی گویند:ومی دانندخود

کانکس ھایدرایمنیدستورالعمل ھایرعایتسطحدارند؛قرارابتالمعرضدروھستندممکن
آلودهسادگیبھکارگرانواستپایینبسیارآمدورفتسرویس ھایوغذاسرومحلاستراحت،
می شوند.»



می خواھیماستراحتروزدهماندند/خانھدرعسلویھپروژه ایکارگرانبرخی-2

شدن مطالبات خود شدند.کارگران پروژه ای و پیمانکاری عسلویھ خواستار برآورده

نامناسبشرایطبھاعتراضدرتیرماه)(دومامروزعسلویھپیمانکاریوپروژه ایکارگرانازجمعی
شغلی در محیط کار خود حاضر نشدند.

شود؛رعایتکارگرانھمھبرایمرخصیروزدهوکارروزبیستبایداینکھبیانباکارگراناین
مزدی کارگران پروژه ای شدند.خواستار توجھ بھ برابری دستمزد و افزایش مزد و مزایای

خواستاراست،پیمانکاریکارگرانازبیشتربسیاررسمیکارگریکحقوقاینکھبیانباکارگراناین
حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم شدند.

انتقادعسلویھدرزیستواشتغالفضاھایبودنمتراکمازفیلم ھایی،وتصاویرارسالباکارگراناین
آن چنانمحیطبفرستند،مرخصیروزدهبھراپیمانکاریوپروژه ایکارگراناگرگفتند:وکردند

ویروس کرونا باشند.شلوغ و پرخطر نمی شود کھ کارگران نگران آلوده شدن بھ

از خط فقر، حق مسلم ماست.کارگران می گویند: برابری شرایط شغلی و دستمزد باالتر

برخیکارپایانکاری/قراردادھایاجرایعدمبھتھران»نفت«پاالیشروزمزدکارگراناعتراض-3
کارگران

مفادازبخشینشدناجرابھمی کردند،کارتھران»نفتپاالیش«شرکتدرکھروزمزدیکارگران
قرارداد خود اعتراض کردند.

مفادازبخشینشدناجرابھمی کردند،کارتھران»نفتپاالیش«شرکتدرکھروزمزدیکارگران
قرارداد خود اعتراض کردند.

آنھابھکھدستمزدیامابودندکردهتوافقمشخصدستمزدیسربرپیمانکارباآنھامعلومقراراز
باید پرداخت می شد، تفاوت دارد.پرداخت شده، با دستمزد توافقی کھ بھ ازای ھر روز کار

شدهلغوآنھاازبخشیقراردادکھکردنداعالمکارگرانگذشتھ،روزاعتراض ھایدلیلبھھمچنین
است.

بادارند،رااساسیتعمیراتانجامقصدپاالیشگاه ھاکھفصولیدرپاالیشگاھیروزمزدکارگران
می شود،پرداختآنھابھکھدستمزدھاییگاھیامامی کنندتوافقاستکاراجرایمسئولکھپیمانکاری

کمتر از دستمزد توافقی است.

می شوند،گرفتھکاربھکشورپاالیشگاه ھایدراساسیتعمیراتعملیاتبرایکھکارگرانیبیشتر
بھدیگرپاالیشگاه ھایازپاالیشگاه درخودتوافقیمزدنرخاساسبرمعموالآنھاھستند.شھرستانی

می دھند.ھمان میزان یا درصدی بیشتر نرخ دستمزد خود را پیشنھاد

کھراکارگرانقراردادمواردیدرونمی کنندعملشده،انجامکھتوافقیبھپیمانکارانگاھیحالاینبا
می کنند.لغوشده،منعقدکارروز17ازایبھمثال



باکاربرایکھاستروزھاییتعدادازایبھکارگردستمزدنشدنپرداختمعنایبھقراردادلغو
پیمانکار توافق کرده بودند.

ووتبعیضحقوقنازلسطحبھنسبتایالمچوارپتروشیمیروزمزدکارگراناعتراضاتادامھ-4
کاریپرداخت نشدن بموقعش ونداشتن امنیت شغلی بدلیل قراردادھای

پرداختووتبعیضحقوقنازلسطحبھنسبتایالمچوارپتروشیمیروزمزدکارگراناعتراضات
ادامھ دارد.نشدن بموقعش ونداشتن امنیت شغلی بدلیل قراردادھای کاری

از،ایخبرنگاررسانھباتماسدرایالمچوارپتروشیمیروزمزدتیر،کارگران2روزچھارشنبھ
اعتراض خود خبر دادند.

باشیم،خودروزمزدیونیمھونصفھحقوقدریافتانتظاردرمدتھااینکھازمی گویندکارگراناین
محض اتمام کار نمی پردازند؟!دیگر بھ ستوه آمده ایم؛ چرا حقوق کارگر روزمزد را بھ

اعتراضاصلیدلیلمی گویند:نکرده اند،دریافتراقبلماه ھایحقوقآن ھاازبخشیکھکارگراناین
نمی بندند؛قراردادمابانیروھاسایرمثلچراباشیم؛روزمزدکیتااست؛تکلیف مانبودننامعلومما

درچندماهوکنیمکارروزمزدیبایدھنوزوقتآنداریمکارسابقھسالھشتازبیشماازبرخی
انتظار پرداخت حقوق روزمزدی خود باشیم.

نسبتنفتپیمانکاریکارگرانکھگویندمیخوداعتراضازحالیدرایالمچوارپتروشیمیکارگران
پرداختدرمتداولتاخیروپیمانکاریشرکت ھایوجودرسمی ھا،بھنسبتدستمزدھابودنپایینبھ

دستمزدھا انتقاد دارند.

ماازرسمیکارگریکخونآیامی گوید:انتقاداتاینباارتباطدرایالمچوارپتروشیمیکارگریک
برقرار باشد؟رنگین تر است؟ آیا نباید برابری و عدالت میان کارگران

*تجمع اعتراضی کارکنان نیروگاه رامین در شھر اھواز

دخالتومزدیمطالباتتامینعدمبھنسبتاھوازشھررامیننیروگاهكاركنانتیرماهدومامروز
اعتراض زدند.مقامات و شرکت ھای فرادست در امور این نیروگاه دست بھ

کھاستمگاوات١٩٠٣تولیدظرفیتبابحرانیفوقنیروگاه ھایازاھوازرامینحرارتینیروگاه
است.مگاواتی۶/۵انبساطیتوربینواحددوومگاواتی٣١۵بخارواحدشششامل



برگرفتھ از کانال اتحادیھ آزادکارگران ایران

دلیلبھپزشکیدستیاریگواھینامھوارتقاءآزمونلغوبرایپزشکیتخصص ھایدستیاران*تجمع
شرایط کرونا مقابل مجلس

دلیلبھپزشکیدستیاریگواھینامھوارتقاءآزمونلغوبرایپزشکیتخصص ھایدستیارانازجمعی
شرایط کرونا مقابل مجلس

می شود.برگزارماهتیردرسالھھمھآزمونتیر،این2بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ

بویراحمد نسبت بھ یک بند استخدامی*تجمع اعتراضی کارکنان خط مقدم کرونا در کھگیلویھ و

درکروناامتیازازمندیبھرهدرعدالترعایتخواستارکرونابامقابلھمقدمخطکارکنانوپرستاران
کھگیلویھ و بویراحمد شدند.



کادرھایرویپیشچالش ھاازجدیدیفصلکرونا،شیوعمحلی،باخبریمنبعیکتیر2گزارشبنابھ
درمانی در سطح کشور قرار گرفت.

رامختلفاستان ھایورفتھپیششھربھشھرمی کرد،تداعیذھندرراترسنامشحتیکھکرونا
جبھھاینمقدمخطسربازانکھداشتقرارکادریرویدررومرگبارپاندمییکباراینکرد.درگیر

نام گرفتند.

کشورپزشکیعلومدانشگاه ھایجوان ترینازیکیعنوانبھبایدبویراحمدوکھگیلویھامامیانایندر
بھپزشکیماسکاولروزھایدرحتیآندرکھاستانیمی شد.نبرداینواردتجھیزاتکمترینباو

عنوان یک دغدغھ بزرگ مطرح می شد.

دیگر چالش ھای قابل طرح در آن زمان بود.با ھمھ نیست ھا، بیم کنار کشیدن نیروی انسانی نیز از

وساعت ھاوکردندایستادگیکرونامنحوسویروسمقابلدربویراحمدوکھگیلویھفرزنداناما
آندغدغھ ھایازدرمانکادرتوانفرسایشخطرکھگونھ ایبھکردندطیراپرفشاریروزھای

روزھای متولیان شد.

بود،اکسیژنکپسول ھایتعویضبرایآچاردستشانیکوبیماردارویدستشانیککھپرستارانی
ھنوز خستگی روحی و جسمی آن روزھا بر پیکرشان جوالن می دھد.

دیگرمورددھھاوخانوادهبھویروسانتقالوبستریگاھاًکرونا،بادرگیریازخبرھاییکھروزھایی
از بطن این خط ھای مقدم مقابلھ با کووید مطرح شد.



درمانشکادروکردایستادگیاھریمناینمقابلدرقدتمامھایشنداشتھھمھبابویراحمدوکھگیلویھ
نیز شھید سالمت تقدیم جامعھ کرد.

کھھایینامھربانیازخبرھاییبیمارستان ھا،راھرویبھموقتآرامشیبازگشتوروزھاگذشتبااما
موجب رنجش پرستاران شده است مخابره می شود.

علومدانشگاهدرمانکادرسطحدرراموافقانیومخالفانروزھااینکرونادھیامتیازموضوع
پزشکی یاسوج بھ ھمراه داشتھ است.

تجمعیباداشتند،فعالیتکرونامعینبیمارستان ھایوبخش ھادرمستقیماًکھپرستارانیوکارکنان
درگیر با کرونا ھستند.خواستار رعایت عدالت و درجھ بندی امتیازی بر حسب بخش ھای

حقوقیاموروبودهکرونابادرگیربخش ھایاساسبربایدنمرهتخصیصکھباورنداینبرکارکنااین
کند.باید نسبت بھ تجدید نظر با تاکید بر نگاه اعضا اقدام

شیوه نامھ چھ می گوید؟

درکرونابیماریبامستقیمدرگیرنیروھایجذباولویتوامتیازاتاعطاینحوهکلینامھشیوه
است.آزمون ھای استخدامی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

جذباولویت ھایوامتیازاتاعطایوتعییننحوهدستورالعملمفاداجرایراستایدرنامھشیوهاین
آموزشودرمانبھداشت،وزارتاستخدامیآزمون ھایدرکرونابیماریبامستقیمدرگیرنیروھای
دفترچھسھمیھ ھایسایروایرانپاستورانستیتووبیمارستانیپیشپزشکیفوریت ھایپزشکی،

و خدمات بھداشتی درمانی کشور است.راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی

مشمولینشرکتی،و…کارگریروستایی،بیمھوخانوادهپزشکمعین،کارازاعمقراردادیکارکنان
شامل طرح ھستند.قانون خدمت پزشکان، پیراپزشکان و متعھدین خدمت مؤسسھ

درمانوکروناویروسبامقابلھدرمستقیماًمحولھمأموریت ھایووظایفراستایدربایدافراداین
بیماری کرونا فعالیت کرده باشند.

وپاستورانستیتوپزشکی،آموزشودرمانبھداشت،وزارتمجموعھزیربھداشتیودرمانیمراکز
توسعھبھداشت،درمان،مربوطھمعاونت ھایھماھنگیباواستمکلفمؤسسھپزشکی،فوریت ھای

درمانی،وبھداشتیمراکزبیمارستانھا،درکرونابیماریبامستقیماًکھبخش ھاییتعیینبھنسبتو…
برای ھر کدام از بخش ھا اقدام کنند.پایگاه ھای اورژانس و درگیر و ھمچنین بازه زمانی مربوطھ

معاونت ھا،ریاست،حوزهازاعممؤسسھستادیواحدھایاست:آمدهنامھشیوهایندرھمچنین
دانشکده ھا و… جز مراکز مذکور محسوب نمی شود.

مذکوربیماریبامبارزهپشتیبانیوکنترلدرمان،غربالگری،تشخیص،درنحویبھکھشغل ھاییکلیھ
کروناییبیمارانبھمستقیمخدمتارائھبھمأموروموظفوداشتھفعالیتشدهتعیینبخش ھایدر

بود.بوده اند بھ صورت یکسان مشمول دریافت امتیاز مذکور خواھند

مستقلشکلبھمی تواننداستخدام ھابرایکروناامتیازارائھدراستان ھاکھاستصورتیدرمھماین
ازکرونابامستقیمدرگیریبابخش ھایبرایبرابردھیامتیازآیاکھاینجاستسوالحالکنند.عمل



خواھدیاسوجپزشکیعلومدانشگاهتوسطمحوریعدالتخروجیکمترریسکبابخش ھایوسویک
بود؟.

بھروپایین ترروحیھباانسانینیرویچالشباراکرونابعدیاحتمالیپیک ھایبندیامتیازنوعاینآیا
رو نمی کند؟

وترریسکپربخش ھایمانندشاخص ھاییبرتکیھبااستخدامیآزموندرکرونادھیامتیازامکانآیا
کم ریسک تر وجود ندارد؟

زمانبھعطفبامی توانکھاستمواردیجملھازکارفضایاسترسومطالعھکمترفرصتھمچنین
گذشتھ در راستای لحاظ امتیاز دھی بھ آن توجھ کرد.

ضمنتاکردهورودمسئلھاینبھکارشناسانھ ترنگاھیبایاسوجپزشکیعلومدانشگاهمی رودانتظار
برایانگیزهپرنیرویپرورشدرمناسبیسازیظرفیتتوسعھ،کلیدعنوانبھانسانینیرویحفظ

مانند کرونا را داشتھ باشد.مقابلھ و پیشگیری از موج ھا و پاندمی ھای مخل سالمت

*اطالعیھ کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:

تالششرکتایندرسرکوبشبحکردنمحوبرایاھوازفوالدملیگروهکارگرانمستقلصدای
واخیربازداشت ھایدربارهسازیشفافواخراجیھمکارانبکاربازگشتخواھانماکرد.خواھد

آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان ھستیم

پروندهبھشروعامنیتیعواملدستدردستفوالد،صنعتیملیگروهفاسدمدیریتامسالابتدایاز
شنیدهشرکتکناروگوشھازونمودهفوالدملیگروهکارگریفعاالنازتعدادیعلیھمجددسازی

بھ دستگاھھای اطالعاتی می کشانند.می شود کھ ھمکاران شریف ما را جھت بازجویی ھای موقت

قرارکارگراناعتراضوانتقادموردگستردهفسادوبی لیاقتیبخاطرکھشرکتپروازیمدیریوسفی
رضائی را رسما از شرکت اخراج کرده است.گرفتھ، در اقدامی تالفی جویانھ غریب حویزاوی و حسین

بیانیھ ھایوشرکتداخلتجمعاتدرکھاخراجیھمکارانازملیگروهکارگرانھایحمایتعلیرغم
واندکردهتھیھراآیندهاخراجی ھایازبلندیلیستامنیتینھادوکارفرمابود،محرزمستقلکارگران

و سرکوب ھای آتی ھستند.این روزھا مشغول سنجیدن واکنش کارگران نسبت بھ اخراج ھا

امیدوچلداویماھرھایبنامدیگرتندوھمراهبھحویزاویغریبخردادماه،یکموسیدوشنبھروز
اینفیزیکیدرگیریبھمربوطبازداشتایناینکھباشدند.بازداشتانتظامینیرویتوسطکردونی،
غریبفعالیت ھایسابقھاما،استبودهکارگرانمامطالباتومسائلازغیرمسالھ ایسربردوستان

بازداشت را مبھم ساختھ است.حویزاوی و فضای بھ شدت امنیتی حاکم بر شرکت، تداوم این

تاتالشنددرامنیتینیروھایداریم.اتحادبھنیازدیگریزمانھرازبیشاکنونماعزیز،ھمکاران
گریبانفردانایستیم،آنبرابردرامروزاگروبزنندبیشتریاخراج ھایبھدستھزینھ ایھیچبدون

بقیھ کارگران را ھم خواھد گرفت.



تالششرکتایندرسرکوبشبحکردنمحوبرایاھوازفوالدملیگروهکارگرانمستقلصدای
واخیربازداشت ھایدربارهسازیشفافواخراجیھمکارانبکاربازگشتخواھانماکرد.خواھد

آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان ھستیم.

مقابلتعطیلیبھنسبتنی ریزسنگ کوبیواحدھایکارگرانومالکاندوبارهاعتراضی*تجمع
فرمانداری

اعتراضبراینی ریزسنگ کوبیواحدھایکارگرانومالکاندیگر،باریبرایتیر2روزچھارشنبھ
فارس تجمع کردند.نسبت بھ تعطیلی مقابل فرمانداری این شھرستان دراستان



نی ریز،بھشھرستانفرمانداریمقابلتجمعاینبارابطھدرسنگ کوبیکارگاه ھایازیکیمالک
شرکتوفارسصمتسازمانمجوزباکوبیسنگتعدادیماکھزمانیگفت:ایخبرنگاررسانھ

ایندرریگوسنگبازارکردیم،ایجادنی ریزحناتنگصنعتیشھرکدراستانصنعتیشھرک ھای
بوده است.شھرستان نبود و اگر ھم بوده بھ قیمت ناچیز و کیفیت پائین

اینشویم.کرمانوالیگودرزازمشتریجذبباعثخوبمدیریتوتولیدباتوانستیمماافزود:او
کارگاه ھایایجادباوشده اندماکارعرصھواردشھرستانسطحدرمعدن داردوکھدرحالیست
بھترینومی دھندمابھرانامرغوبودردنخوربھسنگچراکھشده اندمابرایدردسریسنگ کوبی

سنگ را برای خودشان برمیدارند.

شدنحلقابلروپیشوضعیتاینبامامشکالتداد:ادامھشکن،سنگواحد6فعالیتبھاشارهباوی
نیست.

بھصدایمانداشتھ ایم،استانیمسئوالنباکھمراجعاتیوپیگیری ھاوجودباامروزبھتاکرد:اضافھاو
اینحلپیگیریبرایوداریمقرارورشکستگیآستانھدرونگرفتھ ایمنتیجھواستنرسیدهجایی

موضوع می خواھیم با مسئوالن عالی نظام دیدار کنیم.

ازشود،صحبتفارسصمتسازمانرئیسبامشکالتحلبرایکھداده اندقولاینکھبیانباوی
کنند.مسئوالن استانی خواست بھ مشکالت معدن و کارگران رسیدگی

*کانال روزنامھ نگاران مستقل ایران:

تن نکنند!مسئوالنی کھ دست بھ خون خبرنگاران آلودند، رخت عزا بھ

دستازراخودجانعصرامروزماھایرسانھھمکارانازتندوکریمیمھشادویاسینیریحانھ
دادند.

مدیراننداشتھدستاوردھایازاتوبوسبرسوارزیست یطمح خبرنگارانجانچراکھدادند،جانآنھا
اینجاچراکھمی شود؛شمردهارزش ترکمارومیھدریاچھاحیایستادوزیستمحیطسازمان

امنیتشحفظکھشریفیجاننھاستمسئوالنمطلوباخبارشستنبرایمرده شوریروزنامھ نگار
اولویت باشد!

مرگباظھوریحسنکشیدند،خاکنقابدرچھرهشادابیوجوانیاوجدرمھشادویحانھراکنون
وعکاساندیگروھستندجراحیتیغزیردیدهآسیبخبرنگارانازتنچھارمی کند ،نرمپنجھودست

جانکنارشانکھھمکارانیودوستانعزایدرباشند،ماندهاماندرجسمیزخمازاگرخبرنگاران
پاشیدهرسانھ ایجامعھبرکھاندوھیگردوگرفتھراآنھاگریبانکھتروماییمسئولمی سوزند.دادند،

شده است، کیست!؟

است،آنواقعیتامامی کشیمراننده اشواتوبوسیسوبھرااتھامانگشتاولنگاهدراحتماال
سبقتیکدیگرازتسلیت گوییمسابقھدروگرفتندخودبھداغدارژستھمھازپیشکھمسئوالنی

می گیرند، مقصران حقیقی اند!

نقلبھزیستمحیطحوزهخبرنگارحیدریانجواداست.مھشادوریحانھھمسفراناظھاراتنیزآنگواه
محلدرحاضرمسئوالنتاگرفتسرعتناامنجادهدررانندهاست،نوشتھدیدگانحادثھدیگراز



ایراداتواتوبوسفرسودگیبھنیزکارواناینعکاسانازدیگریکینشوند.معطلمراسمبرگزاری
فنی آن از ابتدای سفر اشاره کرده است.

باخبرنگارروزکھصارمیمحمودنیستند؛اسالمیجمھوریمسئوالنبی کفایتیقربانیان یننخست آنھا
طالبانحملھزماندرایرانویژهنمایندهبروجردیعالالدینبی کفایتیسبببھاست،خوردهگرهاوقتل
ھواپیمایسقوطحادثھدرعکاسوخبرنگار٨٠،۴٠دھھاواسطباخت.جانافغانستانشھرھایبھ

Cھمانگوکھنشدند،مشخصحادثھمقصرانگاهھیچوباختندجانمھرآبادفرودگاهحوالیدر١٣٠
عالالدین بروجردی پلھ ھای ترقی را طی کرد.

دانش آموزاناتوبوسآزاد،دانشگاهاتوبوسسانچی،درکھدیگرییجان ھاازآنکھبرمشروط
کرونا،شیوعکشتھ شدگانجماران،ناوشکنسربازاندامغانی،وکرمانیگلستانی،معدن کارانالمپیادی،
اسالمیجمھوریدستبھ...و٩٨آبانو٩۶دی،٨٨اعتراضاتدانشگاه،کویاوکراینی،ھواپیمای

اسالمیجمھوریبی کفایتیکشتھ شدگاندیگرازمھشادوریحانھکنیم؛چشم پوشیشد،گرفتھجالدانشو
و مسئوالنش محسوب می شوند.

بھآختھشمشیریچونراقلم ھایمانمستقلروزنامھ نگارانمقامدرکھاستواجبمابررو،ینااز
دست بگیریم علیھ کشتار ھم قطارانمان استیفای حق کنیم!

*جان باختن یک کارگردر مراغھ بر اثر سقوط از داربست

ازوپسمجروحبشدتداربستازسقوطاثربرمراغھدرشھرستانکارحینساختمانیکارگریک
انتقال بھ بیمارستان جانش را ازدست داد.

جداگانھکارحادثھدواثربربوشھرواصفھانبرقادارهبانکارگرسیم2باختن*جان

جداگانھجانکارحادثھدواثربربوشھرواصفھانبرقادارهباندوکارگرسیمگذشتھ،روزدوطی
خودراازدست دادند.

نامبھاصفھانبرقادارهتعمیراتسیم بانماه)تیر(دومگذشتھشده،روزایرسانھگزارشبرپایھ
راجانشاصفھانامینبیمارستاندربرقتیرکارتفاعازسقوطازپسروزچھارزاده»ھاشم«شھاب

از دست داد.

ھاشمشھابکھافتاداتفاقزمانیاصفھانخوراسگانابوذرخیاباندرحادثھاینمی گویند:ویھمکاران
شکستھ شدن ناگھانی آن سقوط می کند.زاده حین باال رفتن از تیر فشار ضعیف ناگھان بر اثر

استاندر«عسلویھ»و«کنگان»شھرستانتعمیراتبخشجوانسیم بانموسوی،سیدعلیماه،تیریکم
حادثھ شد و جان باخت.بوشھر کھ، بھ علت شوک الکتریکی و سقوط از تیرق برق دچار

برق گیرجمپرنصببرایپرچمی،تکمدارهشبکھسیم بانانازموسوی،سیدعلیمی گویند:ویھمکاران
آرامکراسبھآرنجشلحظھیکایشان،سینھبھانتھاییکلمپسیمتھبرخورداثربرناگھانکھبودرفتھ

تماس پیدا می کند کھ درجا جان خود را از دست می دھد.

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com
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دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

عسلویھ١٣بازدرلیدوماشرکتکارگراناعتصاب-1

٢فازدرآبادانپاالیشگاهدرشاغلسیجیایشرکتپروژه ایکارگراناعتصاب-2

کنگان١٣فازپروژه ایوپیمانیکارگراناعتصاب-3

بھبھانبیدبلندپاالیشگاهپیمانیکارگراناعتصاب-4

تھراننفتپاالیشگاهکارگراناعتصاب-5

عسلویھ١٣فازدراخترفازکارگراناعتصاب-6

پارسجھانشرکتکارگراناعتصاب-7

گچسارانپتروشیمیکارگراناعتصاب-8

ادامھ گزارشات:

قشم،پاالیشسیناشرکتصنعت،ساتراپشرکتصنعت،اکسیرشرکت14فازکارگراناعتصاب-1
استیمشرکت1سایتبوشھرپتروشیمیقشم،نفتمخازنساختشرکت

بزرگپرورژهسھدراحمدپورصنعتسیناشرکتجمشید،تختپتروشیمیکارگراناعتصاب-2
Qوفنلپارسپتروشیمیبوشھر،پتروشیمیجملھازعسلویھ SU

اسکلھگچساران،پتروشیمیبوشھر،پتروشیمیآبادان،سیجیانھایشرکتکارگراناعتصاب-3
صادراتی تمبک

پناهپیمانکاری14فازتھران،نفتپاالیشگاهصنعت،اکسیرآبادانپاالیشگاهکارگراناعتصاب-4
شرکتبندرعباسستارهنفتشرکتای،استوانھمخازنبوشھرپتروشیمیدرواقعشاینشرکتساز،
وخشتنفتشرکتشایان،شالودهپیمانکاریبلندبیدپاالیشگاهفروزنده،پیمانکاریسازپترو

گچساران،پتروشیمیمحمودی،پیمانکاریکیسونشرکتدناپتروشیمی،13فازاخترفازکنارتختھ،
شرکتپارس،جھانشرکتپایندان،گسترتالششرکتشھبازی،پیمانکاریساتراپنیروھای14فاز

عمران صنعت پیمانکاری حاجی پور

گزارشات رسانھ ای شده:

چیست؟نفتصنعتکارگرانامروزاعتصابعلت-1

برداریدمیانازراپیمانکارانعسلویھ/پیمانکاریکارگراناعتراض-2

پایانھ ھای نفتی ایران در منطقھ خارک+:- ادامھ حمایت ازاعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت



خارکمنطقھنفتیھایپایانھشرکتدرخودھمکارانازSPD17Bگازیسکویکارکنانحمایت

مبنیکارفرماوعدهخلفبھنسبتساوهپارسالستیککارخانھکارگرانایھفتھیکاعتصاب-
برتعیین تکلیف با صندوق پس انداز

برایشھرستانآبادارهمقابلایذهروستاییوفاضالبآبشرکتکارگرانتجمعواعتصاب-
اعتراض بھ عدم پرداخت ماه ھای حقوق

را خاموش کردندآبداران خشمگین آبفار ایذه تأسیسات و کلید برخی از چاه ھا

نیروھایتوسطپیشچندیکھرضویخراسانفرھنگیانصنفیفعالومعلمسلوکیکیومرثآقای-
شدآزادوثیقھقیدبا1400خرداد31دیروزبودشدهبازداشتاطالعات

مقابلتجمعبابرپاییداروخانھ ھاتاسیسجدیدآیین نامھبھنسبتکشورداروسازاناعتراضاتادامھ-
وزارت بھداشت

افزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترش*ادامھ
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزد

عسلویھ١٣بازدرلیدوماشرکتکارگراناعتصاب-1

اعتصاببھنیزجنوبیپارس١٣فازدرواقعلیدوماشرکتکارگرانخردادماه٣١دوشنبھروز
سراسری کارگران پیمانی نفت پیوستند.

٢فازدرآبادانپاالیشگاهدرشاغلسیجیایشرکتپروژه ایکارگراناعتصاب-2

تحویلبا٢بازدرآبادانپاالیشگاهدرشاغلسیجیایشرکتپروژه ایکارگرانتیریکمامروز
ابزار کار دست بھ اعتصاب زده و محل کار را ترک کردند.

کنگان١٣فازپروژه ایوپیمانیکارگراناعتصاب-3

وکرویمخازنجنوبی،آدیشپاالیشگاهنیروھایوکنگان١٣فازدرپیمانیکارگرانتیریکمامروز
راکارمحلوزدهاعتصاببھدستکارابزارتحویلباراژانشرکتوکرمیپیمانکاریاستوانھ ای

ترک کردند.

بھبھانبیدبلندپاالیشگاهپیمانیکارگراناعتصاب-4

کارگرانسراسریاعتصاببھبھبھانبیدبلندپاالیشگاهپروژه ایکارگرانتیرماهیکمشنبھسھامروز
پیمانکاری پیوستند.

پاد مشغول بھ کار ھستند.این کارگران در پیمانکاری شالوده شایان و شرکت سازه

تھراننفتپاالیشگاهکارگراناعتصاب-5

بھ اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.امروز سھ شنبھ یکم تیرماه کارگران پاالیشگاه نفت تھران

عسلویھ١٣فازدراخترفازکارگراناعتصاب-6



اعتصاببھعسلویھ١٣فازدرواقعاخترفازپروژه ایوپیمانیکارگرانتیرماهیکمشنبھسھامروز
سراسری کارگران نفت پیوستند.

پارسجھانشرکتکارگراناعتصاب-7

اعتصاببھنیروگاھیصنایعدرشاغلپارسجھانشرکتکارگرانتیرماهیکمشنبھسھامروز
سراسری کارگران نفت پیوستند.

گچسارانپتروشیمیکارگراناعتصاب-8

سراسریاعتصاببھگچسارانپتروشیمیدرشاغلپیمانکاریکارگرانتیرماهیکمشنبھسھامروز
کارگران نفت پیوستند.

١۴٠٠تیرماهیکم-ایرانکارگرانآزاداتحادیھخبرباال:کانال8منبع

ادامھ گزارشات:

قشم،پاالیشسیناشرکتصنعت،ساتراپشرکتصنعت،اکسیرشرکت14فازکارگراناعتصاب-1
استیمشرکت1سایتبوشھرپتروشیمیقشم،نفتمخازنساختشرکت

ازنیروھاتخلیھشروعباایران،فلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالخرداد31گزارشبھ
شرکتبوشھرپتروشیمیشرکتکرویمخازنجوشکارانوبیدخوننیروگاهریتون،شرکتکارمحل

وداشتادامھنیزخرداد)31امروز(بودشدهشروعخرداد)30دیروز(ازکھاراکسازیماشین
شرکتقشم،پاالیشسیناشرکتصنعت،ساتراپشرکتصنعت،اکسیرشرکت14فازکارگران

بھوکارمحلازنیروتحلیھبھنیزاستیمشرکت1سایتبوشھرپتروشیمیقشم،نفتمخازنساخت
کارگرانکارپایانازبعدامروزاند.شدهخانھراھیکارگر3000تاکنونپیوستند.»دهبیست«کمپین

شوند.خانھراھیفرداکھشدندقسمھممحوطھدرنیزپایندانشرکت14فاز

روند.ترمینال عسلویھ مملو از کارگرانی است کھ بھ خانھ می

بزرگپرورژهسھدراحمدپورصنعتسیناشرکتجمشید،تختپتروشیمیکارگراناعتصاب-2
Qوفنلپارسپتروشیمیبوشھر،پتروشیمیجملھازعسلویھ SU

سھدراحمدپورصنعتسیناشرکتجمشید،تختپتروشیمیکارگرانصبحاوایلتیر)،ازامروز(اول
Qوفنلپارسپتروشیمیبوشھر،پتروشیمیجملھازعسلویھبزرگپرورژه SUعایقجوشکار،از

کار، سویل، رنگ، داربست، نفرات دفتری بھ خانھ بازگشتند.

اسکلھگچساران،پتروشیمیبوشھر،پتروشیمیآبادان،سیجیانھایشرکتکارگراناعتصاب-3
صادراتی تمبک

اسکلھگچساران،پتروشیمیبوشھر،پتروشیمیآبادان،سیجیانھایشرکتتیر)،امروز(اول
بھخودبرادرانباھمبستگیدرولیبودندشدهشاغلتازگیبھبلوچبرادرانکھتمبکصادراتی

اعتصاب پیوستند.

پناهپیمانکاری14فازتھران،نفتپاالیشگاهصنعت،اکسیرآبادانپاالیشگاهکارگراناعتصاب-4
بندرعباسستارهنفتشرکتای،استوانھمخازنبوشھرپتروشیمیدرواقعشاینشرکتساز،



وخشتنفتشرکتشایان،شالودهپیمانکاریبلندبیدپاالیشگاهفروزنده،پیمانکاریسازپتروشرکت
گچساران،پتروشیمیمحمودی،پیمانکاریکیسونشرکتدناپتروشیمی،13فازاخترفازکنارتختھ،

شرکتپارس،جھانشرکتپایندان،گسترتالششرکتشھبازی،پیمانکاریساتراپنیروھای14فاز
عمران صنعت پیمانکاری حاجی پور

کمپینبھکارابزاردادنباکارگرانشانبعدبھتیراولشنبھروزسھ10ساعتازکھھاییشرکت
«بیست ده» پیوستند بھ شرح زیر است:

درواقعشاینشرکتساز،پناهپیمانکاری14فازتھران،نفتپاالیشگاهصنعت،اکسیرآبادانپاالیشگاه
پیمانکاریسازپتروشرکتبندرعباسستارهنفتشرکتای،استوانھمخازنبوشھرپتروشیمی
،13فازاخترفازکنارتختھ،وخشتنفتشرکتشایان،شالودهپیمانکاریبلندبیدپاالیشگاهفروزنده،

ساتراپنیروھای14فازگچساران،پتروشیمیمحمودی،پیمانکاریکیسونشرکتدناپتروشیمی
پیمانکاریصنعتعمرانشرکتپارس،جھانشرکتپایندان،گسترتالششرکتشھبازی،پیمانکاری
حاجی پور

ھستندخودھمکاراندیگرمنتظرواندپیوستھده»«بیستکمپینبھکارگرھزار15الی10تاکنون
گیرد.کھ تا پنجشنبھ تخلیھ کامل نیروھا از کارگاھھا انجام

ایرانفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیخبرباال:کانال4منبع

گزارشات رسانھ ای شده:

چیست؟نفتصنعتکارگرانامروزاعتصابعلت-1

بھاعتراضدرکشورمختلفشھر ھایدرنفتصنعتکارگران،١۴٠٠ماهتیراولشنبھسھامروز
و اعتصاب کردند.  پایین بودن حقوق خود و شرایط کاری بد دست از کار کشیدند

ماهخرداد٣١دوشنبھگذشتھروزازھاپاالیشگاه بعضیدرکھھااعتصاب اینھایفیلموتصاویر
آغاز شده بود، در شبکھ  ھای اجتماعی منتشر شده است.

کاریشرایطودستمزدافزایشخواستباھانیروگاهوھاپتروشیمی ھا،پاالیشگاه پیمانیکارگران
دست بھ اعتصاب سراسری زده اند.

ھاشرکتاینگوید:میخبراینبھواکنشدرنفت،وزارتعمومیروابطکلمدیرنوری،کسریاما
تماسخصوصیھایشرکتخودبابایدوھستندخصوصیبخشوندارندارتباطینفتوزارتبھ

شرایطھاشرکتاینازکدامھرافزود:بارهایندرپاسخگوییمسئولیتازفراربرایایشانبگیرید.
تماس بگیرید!خاص خود را دارند و باید با مسئولین شرکت ھای پتروشیمی

متعلقتھرانپاالیشگاهسھام٪٢٠گویند:میھستندکاربھمشغولمجموعھایندرکھکارشناسانیاما
سھامکھآنجاییازواستعدالتسھامبھمتعلقھم٪٧٠وباشدمیپخشوپاالیشملیشرکتبھ

پسمیشوند،تعیینو پخشپاالیشتوسطمدیرهھیاتعماللذااستنکردهپرداختمبلغیھیچعدالت
بعنواناسمیبطورکھھرچندباشدمیدولتنظرزیرکامالمجموعھاینگرفتنتیجھتوانمی

پاالیشگاه خصوصی از آن یاد می شود.



کارگرانھمامروزواستشدهآغازگذشتھروزازاستکارگراناعتراضواعتصابھاشنیدهطبق
اند.زدهاعتصاببھدستعسلویھ١٣فاز

حقوقپرداختزمینھدرعملیاتبدبسیارمدیریتدلیلبھ،پاالیشگاهدرشاغلکارشناسانگفتھبھ
روزیکحداقل،وضعیتاینباوزدنداعتصاببھدستامروزاورھالبخشکارگرانکارگران،

یوروھزار٣٠٠بابرابرروزهیکاعتصاباینزیانکھافتادعقببخشاینبھمربوطھایفعالیت
،ناراضیکارگر٧٠٠اینخواستھتنھاونبودهزیادیدرخواستکارگراندرخواستباشد!می

یورو۶روزانھبابرابرکھاستبودهھزارتومان٣۵٠بھھزارتومان١٨٠ازحقوقشانشدناضافھ
می باشد.

بھبیشترکارازآنانکشیدندستوکارگراناعتراضباضرربیشترینترتیباینبھکرداشارهباید
ضرر مجموعھ پاالیشگاه بوده است .

کارگرانکردنراضیبجایداردتصمیمواستگذاشتھفراترراپااندرکاراندستفشلمدیریتلذا
،پاالیشگاهونمایداقداممعترضانھمگیاخراجبھآنانحقوقافزایشوفعالیتادامھبھبازگشتبرای
اختصاصکارگرانحقوقبھرازیانایندرصدبیستاماشودمتحملرایوروییھزار٣۵٠زیانی
ندھد!

اخیرسوزیآتشھنگامچراپساست،خصوصیمجموعھایناگرکھشودمیمطرحسوالاینحال
محلدرسوزیآتشازناشیمشکالتبھرسیدگیوسرکشیبرایشخصاخودزنگنھآقایپاالیشگاه،

پاالیشگاه  حضور پیدا کرده بود؟

برداریدمیانازراپیمانکارانعسلویھ/پیمانکاریکارگراناعتراض-2

و برابری در حقوق و دستمزدھا ھستند.کارگران پیمانکاری پارس جنوبی خواستار حذف پیمانکاری

ازبرخیدربرابری،رعایتعدموشغلینامناسبشرایطبھاعتراضدرعسلویھپیمانکاریکارگران
فازھا دست بھ اعتراض زدند.

قانونبایداست؛نفتیشرکت ھایتمامازپیمانکارانحذفمااصلیخواستھ یمی گویند:کارگراناین
پرسنلھمھشود؛اجراییگازونفتصنایعوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،تمامدریکسانمزدیکسان-کار
بھھمھبرایرفاھیامکاناتوباشندبرخوردارمزدیمزایایودستمزدوحقوقیکسانسطحازباید

یکسان موجود باشد.

خواستھ ھایازراجنوبیپارسنفتیکارگرانھمھبرایچھارده-چھاردهشرایطاعمالکارگراناین
شرایطبدتریندرپیمانکاریکارگرانکرونا،اوضاعوخامتبھتوجھبامی گویند:ومی دانندخود

استراحت،کانکس ھایدرایمنیپروتکل ھایرعایتسطحدارند؛قرارابتالمعرضدروھستندممکن
و کارگران بھ سادگی آلوده می شوند.محل سرو غذا و سرویس ھای رفت و آمد بسیار پایین است

حذفخواستارپیمانکاران»بھ«نھھشتگِایجادباکھاستھفتھیکازبیشنفت،پیمانکاریکارگران
شرکت ھای واسطھ در صنایع نفت و گاز کشور شده اند.

نفتی ایران در منطقھ خارک+:*ادامھ حمایت ازاعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانھ ھای

خارکمنطقھنفتیھایپایانھشرکتدرخودھمکارانازSPD17Bگازیسکویکارکنانحمایت



بھدستخارکمنطقھنفتیھایپایانھشرکتدرنفتعملیاتیرسمیکارکنانشنبھوجمعھروز
بارگیری نفت خام داشتند خودداری کردند.اعتصاب زده و از تحویل و پھلوگیری کشتی ھایی کھ قصد

بارگذاریعدموحقوقعمومیافزایشاتاصالحعدمبھاعتراضدرکارکنانایناخطاریاعتصاب
استیت در حقوق خردادماه صورت گرفت.

ازنوشتھ ھایکاغذداشتندستدرباوسکوایندرتجمعبانیزSPD17Bگازیسکویکارکنان
اعتصاب ھمکاران خود در شرکت پایانھ ھا حمایت کردند.

١۴٠٠تیر١ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

ایران در منطقھ خارک+اعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانھ ھای نفتی

ایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیاتواحددرنفترسمیکارکنانخرداد٢٨جمعھگذشتھروز
منطقھ جزیره خارک اعتصاب کردند.

تفسیربھاعتراضنشانھبھواستیتبارگذاریبدونحقوقدریافتازبعدآنھاکارکنان،اینگفتھبھ
کشیدند.کارازدست،١۴٠٠عمومیافزایشاتظالمانھتبعیضواحمقانھ

Artavilتنیھزاریکصدکشتیپھلوگیریوتحویلازناعادالنھ،کسوراتبدلیلتکسرویسکارکنان

پاالیشگاهبھحملجھتخامنفتبشکھ۶٣٠،٠٠٠بارگیریقصدکھ،نفتکشملیشرکتاجارهتحت
بھ توقف در لنگرگاه شد.بندرعباس را داشت، خودداری کردند و کشتی مذکور مجبور

یکمروزتاچنانچھکھبودندکردهاعالمنفتوزارتبھاولتیماتومیطیپیشترنفترسمیکارکنان
درنکندپیداافزایشدستمزدھاوحقوقونیابدتغییر١۴٠٠سالحقوقعمومیافزایشاتنحوهتیرماه
کارکناناین ازبخشیخردادماهحقوقکھاکنونزد.خواھنداعتراضوتجمعبھدستتیرماه٩روز

کارکنان صورت نگرفتھ است.پرداخت شده است، ھیچگونھ تغییری در راستای خواست این



رابزرگیاعتراضیتجمع ھاینیزاردیبھشت٢٠وخرداد۵تاریخ ھایدرپیشترنفترسمیکارکنان
برگزار کرده اند.

١۴٠٠خرداد٢٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

مبنیکارفرماوعدهخلفبھنسبتساوهپارسالستیککارخانھکارگرانایھفتھیک*اعتصاب
برتعیین تکلیف با صندوق پس انداز

مبنیکارفرماوعدهخلفبھاعتراضبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانکھاستھفتھیک
برتعیین تکلیف با صندوق پس اندازدر اعتصاب بسر می برند.



ازایرسانھخبرنگاربھگفتگوییطیساوهپارسالستیککارخانھتیر،کارگراناولشنبھسھروز
خلفبھنسبتکھاستھفتھیکنمودنداعالموکردهانتقادپیشینتعھداتبھکارفرماتوجھعدم

بھراکارگرانوزده اندقفلراکارخانھدرعصردیروزازاماداریماعتراضکارفرماوعده ھای
مجموعھ راه نمی دھند!

بودننامشخصبھاعتراضدرتمامھفتھیککارگراناینکھبیانباپارسالستیککارگرانازیکی
ندارد؛کارگرانمطالباتبھتوجھیکارفرمااماکشیدندکارازدستاندازپسصندوقوضعیت
کارگراناندوختھ یکارفرماوشودحلخوبیبھصندوقموضوعبودقرارقبلسالاسفنددرمی گوید:

تسویھوگرفتھ اندراصندوقپس اندازنفر200فقطکارگر700ازمتاسفانھامابرگرداندآن ھابھرا
حساب کرده اند اما بقیھ ھمچنان معطل ھستند.

حالیستدراینایستاده ایم؛گرمادرودربیرونھماالنبودیممعترضھفتھیککرد:تاکیدکارگراین
حتیمتاسفانھبگذارد؛اجرابھراموردششکھدادتعھدفرمانداریدرکارفرماقبلسالزمستانکھ

بھ درستی اجرایی نشده است.یکی از آن موارد ھم عملی نشده است؛ حتی طرح طبقھ بندی

شرکتاساسنامھطبقکھشدشروعاینجاازداستانگفت:پارسالستیککارگرانازدیگریکی
مقدارھمانبھنیزکارفرماومی شدکسرکارگرحقوقازدرصد3ھرماهکھبودگرفتھشکلصندوقی

،97سالدرخصوصیبخشبھشرکتواگذاریبادھد.واماعضابھتامی کرداضافھصندوقبھ
برمبنیکارگراندرخواستبھاینکھتامی شدکمکارگرانحقوقازبازماهھرولیشدقطعوام ھا
دیگرنمی دھدوامکھصندوقیرسیدیمنتیجھاینبھمانشد.دادهشفافیوواضحجوابصندوق،تسویھ

کنند؛تسویھاعضاباوبرچیدهراصندوقکھکردیمدرخواستلذاکند.کمپولماازماهھربایدچرا
ازمحدودیتعدادبرایفقطولیشودانجامتسویھکھکردقبولاسفندماهاعتراضاتازبعدکارفرما

کارگران این کار صورت گرفتھ و باقی ھمھ بالتکلیفیم.

واقعاًآمدهوجودبھوضعیتبااماشودپرداختآن ھاخردادماهحقوقامروزداشتندانتظارکارگراناین
و چھ روزی معوقات پرداخت خواھد شد.نمی دانند چھ اتفاقی می افتد؛ چھ زمان درب ھا باز می شود

دادهکھوعده ھاییوخودپیشینتعھداتبھکارفرماداریمانتظارمامی گویند:پارسالستیککارگران
باز بازی را بھ ھم بزنند و بگویند قبول نداریم!عمل کند؛ قرار نیست بعد از رایزنی و رسیدن بھ نتیجھ،

حقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاعتصابرابطھ:ادامھدرھمین
وتعیین تکلیف با صندوق پس انداز برای سیزدھمین روز

ادارهرئیسحضورباکارفرماباکاراسالمیشورایاعضایتوافقنامھبااعتصابیکارگرانمخالفت
کار ساوه و رئیس شورای تامین شھرستان استان مرکزی

روزسیزدھمینبرایاعتصابشانادامھباساوهپارسالستیککارخانھکارگراناسفند،16روزشنبھ
شورایاعضایتوافقنامھباخودرااندازمخالفتپسصندوقباتکلیفوتعیینحقوقافزایشبرای

اعالممرکزیاستانتامینشورایرئیسوساوهکارادارهرئیسحضورباکارفرماباکاراسالمی
کردند.



کارگراناعتصابازروز13ایران،فلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
شکلتعھداتشبھنسبتکارفرمابدعھدیمقابلدرکھاعتصاباینگذرد.میساوهپارسالستیک

کار با قدرت ادامھ دارد.گرفتھ است ھمچنان با خنثا کردن ترفندھای کارفرما و اداره

باکھایجلسھطیساوهاستانتامینشورایرئیسوکارادارهرییساسفند،13چھارشنبھروز
وقتیولینمودند.امضاھمفرزادنیاخانمکارفرماکھکردندامضااینامھتوافق،گذاشتھشورااعضای

بھکارگرانبایدتوافقنامھایندرکھشدندمتوجھکارگرانشدخواندهکارگرانبراینامھتوافقمتن
١٢اعتصاباینکھمثلواقعدرشود.اجرایی١۴٠٠سالازھمکارفرماتعھدھایوبرگشتھسرکارشان

ذکرتوافقایندرمثالبرایبیابد.خاتمھکارفرمانفعبھھمھونداشتھدستآوردیھیچکارگرانروزه
آیندهسالیاوکنیممیتسویھکارگرانباماهدرنفرچندباراکارگریتعاونصندوقبعدسالازشده

کارشناسآیندهسالازیامیدیم.تغییرماه٣بھماه١ازھاقسمترئیستشخیصبھروقراردادھا
تایرھابدیداجازهبود:«گفتھکارفرماھمقبلنکرد.خواھیمبررسیرومشاغلبندیطبقھطرحگذاشتھ

قرارکھعیدیازخبریولیشد»بارگیریماشینتاچندمیکنیمواریزراتونعیدیمنبشھبارگیری
ندارم.پولکردهاعالمھمحاالپشت.دروغیعنینشد.کند،واریزاسفند١٠بودگذاشتھ

برایشھرستانآبادارهمقابلایذهروستاییوفاضالبآبشرکتکارگرانتجمعو*اعتصاب
اعتراض بھ عدم پرداخت ماه ھای حقوق

را خاموش کردندآبداران خشمگین آبفار ایذه تأسیسات و کلید برخی از چاه ھا

بھاعتراضبرایایذهروستاییوفاضالبآبشرکتکارگرانبار،چندمینبرایتیراولشنبھسھروز
اداره آب شھرستان اجتماع کردند.عدم پرداخت ماه ھای حقوق دست از کار کشیدند و مقابل

از چاه ھا را خاموش کردند.این آبداران خشمگین آبفار ایذه تأسیسات و کلید برخی





بربالغآنھابیشترکھایذهشھرستانروستاییآبدارنیروھایازنفر85شده،ایرسانھگزارشبرپایھ
مقابلدر-تیرماه-اولامروزصبحخودمطالباتدریافتعدمپیدردارندکارسابقھسال20تا15

معترضنیروھایایناند.ندادهپایانتحصناینبھکنونتاواندزدهتحصنبھدستشھرستانآباداره
بھ وضع فعلی معتقدند:

حقوقپرداختدرتبعیضجدید،چارچوبدرشھریوروستاییآبدارانادغاموتجمیعدستاورداولین
ماھیانھ است.

وعدهبابارھرروپیشموانعرفعوماھیانھحقوقدریافتبدونکھگویندمیآبدارانیراموضوعاین
ریالی دریافتی نشده است.پرداخت بھ کار خود ادامھ می دھند و تا کنون خبری از

این نیروھا در غالب جدید است.خالی تر شدن سفره آبداران روستایی، دومین دستاورد ادغام

یکحدودمادریافتیکلاالنتا98سالآخرماهازگفت:رابطھدرھمینایذهروستاییآبدارانازیکی
پرداختشکلاینشده،پرداختمابھمساعدهقالبدرمنتھزارانباھمآنونبودهبیشترمیلیون2تا

است.حقوق باعث ایجاد مشکالت عدیده ای در زندگی شخصی ما گردیده

ازبھترولینبود،منظمماحقوقشایدنبودیم.مواجھمشکالتیچنینباماادغامازپیشافزود:وی
شناسد و با تبعیض با ما برخورد می کند.وضع فعلی بود. متاسفانھ آب شھری ما را بھ رسمیت نمی

بھاقداماینکھکردندخاموشراھاچاهازبرخیکلیدوتاسیساتاعتراضنشانھبھروستاییآبداران
بی آبی برخی از روستا منجر شده است.

نیروھایتوسطپیشچندیکھرضویخراسانفرھنگیانصنفیفعالومعلمسلوکیکیومرث*آقای
شدآزادوثیقھقیدبا1400خرداد31دیروزبودشدهبازداشتاطالعات

متن پیام خانواده ی ایشان بھ شرح زیر می باشد:

انجمن،عضوسلوکی کیومرثوضعیتازگذشتھروزچنددرکھبزرگوارانیھمھخدمتسالمبا
بھایشانیخانوادهباوکردندنگرانیابرازایرانمعلمانصنفیکانونعضووایرانشناسیجامعھ

ھر شکل ھمراھی نمودند .

کھاتھاماتیباکشورامنیتواطالعاتوزارتمحترمپرسنلتوسطخردادماهدوازدھمتاریخدرایشان
یکموسیتاریختاوبازداشتاحتراموادبنھایتدربودمجازیفضایدرفعالیتشانبامرتبطعمدتا
دروشدندآزادضمانتقیدبادیروز.بودندوزارتخانھآننظرتحتوبازداشتوضعیتدرخرداد

ارتباطخانوادهباتلفنیکھنوبتیسھدرچھخودشاناظھاراتبنابربرگشتند.خانھبھکاملسالمت
داشتند و چھ اکنون کھ حضورا بیان کرده اند

مدتکھکردندتاسفابرازتنھاایشاننکردندمشاھدهوزارتخانھآنپرسنلازرفتاریسوءھیچگونھ
ایپارهاصلیعلتالوصف.معشدطوالنیزمانیشرایطوشدهایجادھایحساسیتدلیلبھبازداشت

اجتماعیھایآسیبوھاکاستیایپارهازنارضایتیابرازمجازیفضایدرایشانھایفعالیتاز
شناسیجامعھدکترایتحصیلازشدهمنفصلدانشجویایشانکھآنجاازواستجامعھدرموجود
ارائھیاواجتماعیمختلفھایبخشدرپژوھشبامرتبطایشانھایفعالیتازبسیاریاستسیاسی

دیدگاه ھا و تحلیل ھای اجتماعی شان است.



ازتعدادیقطعطوربھ.ھستندخودازدفاعحالدرکھبودشدهواردایشانبھاتھاماتیرابطھایندر
سختازناشیکھاستشدهواردھاییتفاھمسوءدلیلبھھماتھاماتازتعدادیوستواھیاتھامات

نویس بودن ایشان و عمق تفکرشان است .

اندکردهرفتارایشانشأنبامتناسباحترامو،ادبدرایتبااطالعاتوزراتپرسنلاینکھازاکنون
االنیاوردهزبانبرسخنیونگذاشتھبرکاغذ،قلمیبرنداشتھقدمیایشانکنیممیاعالموکنیممیتشکر

یاوشدهموجوداجتماعیھایآسیبباعثکھعواملیبھاشارهوکشورمانبرایدلسوزیسراز
خواھد شد.

1400تیرماهیکمتشکربا

خانواده ی آقای کیومرث سلوکی

ایرانبرگرفتھ ازکانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان

مقابلتجمعبابرپاییداروخانھ ھاتاسیسجدیدآیین نامھبھنسبتکشورداروسازاناعتراضات*ادامھ
وزارت بھداشت

تاسیسجدیدآیین نامھبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھکشورداروسازانتیر،اولشنبھسھروز
داروخانھ ھا دست بھ تجمع مقابل وزارت بھداشت زدند.
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1400ماهخرداد31کارگریھایاخباروگزارش

برپاییباخارک+منطقھدرایراننفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیاتکارکنانازاعتصابحمایت-
تجمع:

نفتیھایپایانھشرکتدرخودھمکارانازخارکمنطقھقارهفالتنفتشرکتکارکنانحمایت-1
منطقھ خارک

درخودھمکاراناعتصابواعتراضازSPQ1سکویدرشاغلPOGCشرکتعملیاتیکارکنان-2
کردندشرکت پایانھ ھای نفتی ایران منطقھ خارک اعالم حمایت

پسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایکارگراناعتصابوگسترشادامھ
روزکار:20از

پیوستندسراسریاعتصاببھعسلویھ14فازپیمانیکارگران-1

اراکسازیماشینشرکتبوشھرپتروشیمیشرکتکرویمخازناعتصاب-2

بوشھرپتروشیمیپیمانیکارگراناعتصاب-3

قشمجزیرهپاالیشسیناشرکتپیمانیکارگراناعتصاب-4

و نیروگاه ھابیانیھ کارگران پیمانی نفت در پاالیشگاه ھا، پتروشیمی ھا

برای پیگیری خواست ھایمان وارد اعتصاب سراسری میشویم

پاسخگوییوعدمحقوقماه4پرداختعدمبھاعتراضبرایتھرانمترو5خطکارگراناعتصاب-
مسئوالن

دادند:ازدستخودراجانکاریحوادثبراثردیگرکارگر6-

میالدنمکمعدنریزشدرحادثھجوانکارگر2باختنجان-1

اسیدیبراثرسوختگیزاگرسپتروشیمیکارگریکباختنجان-2

ازیکیورودیدرشدهنصبدرببھبرخوردسرشانبراثرجوانکارگر2ومصدومیتمرگ-3
شھرک ھای صنعتی شھرستان محالت

فاضالبانتقالخطگودبرداریمحلدرخاکریزشاثربرپاوهدرکارگر2باختنجان-4

برپاییباخارک+منطقھدرایراننفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیاتکارکنانازاعتصابحمایت
تجمع:

نفتیھایپایانھشرکتدرخودھمکارانازخارکمنطقھقارهفالتنفتشرکتکارکنانحمایت-1
منطقھ خارک



بھدستخارکمنطقھنفتیھایپایانھشرکتدرنفتعملیاتیرسمیکارکنانشنبھوجمعھروز
بارگیری نفت خام داشتند خودداری کردند.اعتصاب زده و از تحویل و پھلوگیری کشتی ھایی کھ قصد

بارگذاریعدموحقوقعمومیافزایشاتاصالحعدمبھاعتراضدرکارکنانایناخطاریاعتصاب
استیت در حقوق خردادماه صورت گرفت.

دستدرباوشرکتمرکزیساختمانمقابلتجمعبانیزخارکمنطقھقارهفالتنفتشرکتکارکنان
پایانھ ھا حمایت کردند.داشتن کاغذ نوشتھ ھای از اعتصاب ھمکاران خود در شرکت

١۴٠٠خرداد٣١ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

درخودھمکاراناعتصابواعتراضازSPQ1سکویدرشاغلPOGCشرکتعملیاتیکارکنان-2
کردندشرکت پایانھ ھای نفتی ایران منطقھ خارک اعالم حمایت

١۴٠٠خرداد٣١-ایرانکارگرانآزاداتحادیھمنبع:کانال

ایران در منطقھ خارک+اعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانھ ھای نفتی



ایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیاتواحددرنفترسمیکارکنانخرداد٢٨جمعھگذشتھروز
منطقھ جزیره خارک اعتصاب کردند.

تفسیربھاعتراضنشانھبھواستیتبارگذاریبدونحقوقدریافتازبعدآنھاکارکنان،اینگفتھبھ
کشیدند.کارازدست،١۴٠٠عمومیافزایشاتظالمانھتبعیضواحمقانھ

Artavilتنیھزاریکصدکشتیپھلوگیریوتحویلازناعادالنھ،کسوراتبدلیلتکسرویسکارکنان

پاالیشگاهبھحملجھتخامنفتبشکھ۶٣٠،٠٠٠بارگیریقصدکھ،نفتکشملیشرکتاجارهتحت
بھ توقف در لنگرگاه شد.بندرعباس را داشت، خودداری کردند و کشتی مذکور مجبور

یکمروزتاچنانچھکھبودندکردهاعالمنفتوزارتبھاولتیماتومیطیپیشترنفترسمیکارکنان
درنکندپیداافزایشدستمزدھاوحقوقونیابدتغییر١۴٠٠سالحقوقعمومیافزایشاتنحوهتیرماه
کارکناناین ازبخشیخردادماهحقوقکھاکنونزد.خواھنداعتراضوتجمعبھدستتیرماه٩روز

کارکنان صورت نگرفتھ است.پرداخت شده است، ھیچگونھ تغییری در راستای خواست این

رابزرگیاعتراضیتجمع ھاینیزاردیبھشت٢٠وخرداد۵تاریخ ھایدرپیشترنفترسمیکارکنان
برگزار کرده اند.

١۴٠٠خرداد٢٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

پسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایکارگراناعتصابوگسترش*ادامھ
روزکار:20از

پیوستندسراسریاعتصاببھعسلویھ14فازپیمانیکارگران-1

ازنفر۴٠٠تعدادساتراپ،شرکتپیمانیکارگرانصنعت،اکسیرشرکتجوشکارانخرداد٣١امروز
انجاموابزارتحویلباوکشیدهکارازدستمیباشندعسلویھ١۴فازدرکھپایندانشرکتکارگران

تسویھ حساب محل شرکت ھا را ترک کردند.

نوبتتغییرودستمزدافزایشخواستباھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگران
مرخصی دست بھ اعتصاب سراسری زده اند.

منبع:کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

اراکسازیماشینشرکتبوشھرپتروشیمیشرکتکرویمخازناعتصاب-2

شرکتکرویمخازنجوشکارانوبیدخوننیروگاهریتون،شرکتکارمحلازنیروھاتخلیھشروعبا
اند.شدهخانھراھیکارگر1000تاکنوناراکسازیماشینوشرکتبوشھرپتروشیمی

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بوشھرپتروشیمیپیمانیکارگراناعتصاب-3

کارگرانھاحقوقنیافتنافزایشوکارفرمایانقانونیبیبھاعتراضپیدر١۴٠٠خرداد٢٩روز
محلازنیروھاتخلیھجمعبھنیزاراکسازیماشینوبوشھرپتروشیمیکرویمخازنجوشکارپیمانی

حساب راھی خانھ ھای خود شدند.کار پیوستھ و با دادن ابزار خود بھ انبار و گرفتن تسویھ



نوبتتغییرودستمزدافزایشخواستباھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگران
مرخصی دست بھ اعتصاب سراسری زده اند.

منبع:کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

قشمجزیرهپاالیشسیناشرکتپیمانیکارگراناعتصاب-4

کارگرانھاحقوقنیافتنافزایشوکارفرمایانقانونیبیبھاعتراضپیدر١۴٠٠خرداد٣٠روز
انباربھخودابزاردادنباوپیوستھکارمحلازنیروھاتخلیھجمعبھنیزقشمجزیرهپاالیشسیناشرکت

و گرفتن تسویھ حساب راھی خانھ ھای خود شدند.

نوبتتغییرودستمزدافزایشخواستباھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگران
مرخصی دست بھ اعتصاب سراسری زده اند.

منبع:کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

درھمین رابطھ:

ازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگراناعتصاب-1
روزکار20ازپسروزه10مرخصیحق

دستمزدافزایشبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگرانخرداد،29روزشنبھ
کارکشیدند.ازروزکاردست20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

حقوقبھدستیابیپیدر،مکانیکفلزکارسندیکایکارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
آوردنبدستبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگرانخرداد29امروزکارگری،

قصدبھرانیروگاهوزدهاعتراضبھدستمرخصیروز10وکارروز20وانسانیدستمزدھایی
خود نرسند بھ نیروگاه باز نخواھند گشت.خانھ ھای خود ترک کرده و تا زمانی کھ بھ خواستھ ھای

توسطحقوقشانوپایمالیدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایریتونشرکتکارگراناعتصاب-2
شرکت پیمانکاری

وپایمالیدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایریتونشرکتکارگرانخرداد،30یکشنبھروز
حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری،دست از کارکشیدند.

پیدر1400خرداد30امروز،مکانیکفلزکارسندیکایکارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
تخلیھجمعبھنیزریتونشرکتکارگرانھاحقوقنیافتنافزایشوکارفرمایانقانونیبیبھاعتراض

خودھایخانھراھیحسابتسویھگرفتنوانباربھخودابزاردادنباوپیوستھکارمحلازنیروھا
شدند.

و نیروگاه ھا*بیانیھ کارگران پیمانی نفت در پاالیشگاه ھا، پتروشیمی ھا

برای پیگیری خواست ھایمان وارد اعتصاب سراسری میشویم

وحقوق ھانازلسطحبھاعتراضدرنیروگاه ھاوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،درنفتپیمانیکارگرانما
بودیمکردهاعالمکھھمانطورشدهدادهھایوعدهاجرایعدموخودخریدقدرتروزهھرکاھش



پیگیرکاری مانمراکزمقابلدرتجمعباومیگیریمسرازراخودسراسریوگستردهاعتصابات
نیروگاهفرابشرکتدرماایپروژهھمکارانخرداد٢٩روزراستاھمیندرمیشویم.خودمطالبات
طرحاصطالحاًکھمرخصیروز١٠وکارروز٢٠خواستودستمزدھاافزایشمطالبھ یبابیدخون

خودخانھ ھایقصدبھرانیروگاهجمعیصورتبھوزدهاعتصاببھدستمیشودنامیدهدهبیست
نیروگاهبھنشوددادهپاسخآنانھایخواستھبھزمانیکھتاکھکرده انداعالمکارگرانایننمودند.ترک

بازنخواھند گشت.

صفبھتیرنھمروزدروبودخواھدجریاندرھفتھیکواستاخطاریاعتصابیکمااعتصاب
بااعتراضمانھفتھ ییکایندرماپیوست.خواھیماندکردهاعتراضاعالمکھخودرسمیھمکاران

گوشبھراخودصدایوبکنیمجمعیگیریتصمیمکھمیکنیمتالشخودکارھایمحلدرشدنجمع
ھمکاران کارگرمان در ھمھ جا  برسانیم.

خواستھای  اعالم شده ما عبارتند از:

ویابدافزایشدستمزدھاسطحفورابایدوباشدمیلیون١٢ازکمترنبایدنفتدرشاغلکارگرھیچمزد-
مزدیسطوحسایربعالوهرود.باالنیزکارگرانمزدسطحیابدمیافزایشاجناسقیمتکھنسبتیبھ

صورت گیرد.کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب کارگران

حقوقھا باید ھر ماه بموقع پرداخت شود.- تعویق پرداخت دستمزدھا جرم و یک دزدی آشکار است.

شغلیامنیتداشتنوپیمانکاراندستشدنکوتاهخواستاروداریماعتراضپیمانیوموقتکاربھما-
ممنوع.و دائمی شدن قراردادھای کاری مان ھستیم. اخراج کارگر

جامعھسطحدرکارگریدیگرھایبخشومابینحصاریکھاقتصادیویژهمناطقواربردهقوانین-
بازمامعیشتوزندگیبھتعرضیھرگونھبرایدستشانمفتخورکارفرمایانآناساسبرواست

گذاشتھ شده است، باید فورا لغو شوند.

حریقواستانفجاریبمبیکمثلماکارھایمحیطھستیم.کارمانمحیطشدنایمنخواستارما-
وسمیمواداستشمامنفتی،موادانفجاراثردرصوتیھایآلودگیارتفاع،ازسقوطمھیب،ھای

ومیگیردقرمانیماازروزھردارددرمانگاھھا،وبھداشتوضعبودناستاندارغیرکناردرشیمیایی
وتابستانیفرسایطاقتگرمایدرکاراست.شدهکارگرانبھبسیاریروحیوجانیصدماتسبب
است.کردهچندانصدراکارفشاراستانداردھوایتھویھدستگاھھایوسرمایشیالزمتجھیزاتنبود

باالترینباوباشدامنماکاریمراکزبایداست.جامعھسودآوربزرگبخشیکنفتصنعت
وکارمحیطھایشدنامنبرایکافیبودجھنفتصنعتدربایدباشد.مجھززیستیمحیطاستانداردھای

میزانبھھواتھویھدستگاھھایونیازموردگرمایشیوسرمایشیامکاناتبھکاریمراکزتجھیز
...وحماموھادستشوییچونعمومیاماکنوخوابگاھھادربھداشتیاستانداردبردنباالنیاز،مورد

اختصاص داده شود.

دادهخاتمھوضعیتاینبھبایدوایمآمدهستوهبھکارمانھایمحیطبودنامنیتیازنفتکارگرانما-
شود. تشکل و تجمع و اعتراض حق مسلم ماست.



بھچنانچھاندکردهاعالمکھنفتدرمانرسمیھمکارانازراخودقاطعحمایتخاتمھدر-
آندرتجمعبھفراخوانشانوزدخواھنداعتراضبھدستتیرنھمدرنشوددادهجوابخواستھایشان

روز است، اعالم میکنیم.

اینبعالوهھست.نیزمارسمیھمکارانجملھازنفتکارگرانھمھخواستھایماشمردهبرخواستھای
تحمیلاست،معیشتشانوزندگیبھتعرضیواقعدرکھ١۴٠٠سالمزدیافزایشاتنحوهبھھمکاران

ھایآیتمازبرخیحذفآننتیجھدرودهمادهشدناجراییعدموحقوقھایشانبرسنگینھایمالیات
موضوعپیمانیکارگرانماھمچونرسمیھمکاراناعتراضمحوردارند.اعتراضشانمزدی

واجناسقیمتآورسرسامافزایشواستمانمعیشتیوزیستیمخارجبرایآنکفافعدمودستمزد
وھمھبرایرایگانتحصیلودرمانچونایپایھھایبیمھازمحرومیتومسکنآنبزرگقلمیک

مااست.کردهبارمشقبودشوارجامعھدرمردمھمھومابرایرازندگیفشارمسکنحقداشتن
ھستیم.مردمھمھبرایرایگانتحصیلودرمانازبرخورداریوایپایھحقوقاینتحققخواھان

زندگی شایستھ انسان حق ھمھ ما مردم است.

شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

١۴٠٠خرداد٣٠

پاسخگوییوعدمحقوقماه4پرداختعدمبھاعتراضبرایتھرانمترو5خطکارگران*اعتصاب
مسئوالن

وعدمحقوقماه4پرداختعدمبھاعتراضبرایتھرانمترو5خطکارگرانخرداد،31دوشنبھروز
پاسخگویی مسئوالن دست از کارکشیدند.

اجتماعی،خواھانھایدرشبکھاعتصابخبرانتشارباتھرانمترو5خططلبحقنگھداریکارگران
راهدرفشاربیشتراعمالبرایاعتصاببھبھسازیوانتظاماتھایبخشدرھمکارانشانپیوستن

دستیابی بھ مطالبات برحقشان شدند.

دادند:ازدستخودراجانکاریحوادثبراثردیگرکارگر6*

میالدنمکمعدنریزشدرحادثھجوانکارگر2باختنجان-1

درواقعمیالدنمکمعدنریزشاثربرافعانستانتبعھسالھ35و30کارگر2خرداد،31دوشنبھروز
باختند.جاندمدرارتفاعازگرمساروسقوطمحور25کیلومتر

اسیدیبراثرسوختگیزاگرسپتروشیمیکارگریکباختنجان-2

یکسایتدرکارانجامحینآقاخانیعنایتبنامایذهاھلسالھ36مھندسخرداد،یک30یکشنبھروز
بیمارستانبھکھشدحادثھدچارمخزندر(سود)اسیدتخلیھحیندر300یونیتزاگرسپتروشیمی

اعزامشیرازھایبیمارستانازیکیبھفرودگاهدرمستقرنفتکوپترھلیتوسطوسپسمنتقلعسلویھ
شد.

داد.دستازراخودجانسوختگیباالیدرصددلیلبھکارگراینخرداد31دوشنبھروزصبح



ازیکیورودیدرشدهنصبدرببھبرخوردسرشانبراثرجوانکارگر2ومصدومیتمرگ-3
شھرک ھای صنعتی شھرستان محالت

درببھبودند،سوارنیسانوانتدستگاهیکعقبدرکھکارگردوسرخرداد،31دوشنبھروز
کارگرویکباختجاندردمسالھ25کارگرویککردبرخوردمحالتشھرستانالقدهشھرکورودی

جوان دیگر بشدت مصدوم شد.

فاضالبانتقالخطگودبرداریمحلدرخاکریزشاثربرپاوهدرکارگر2باختنجان-4

مختارومنوچھریعزیزمحمدھاینامبھروانسرشھرستاناھلکارگر2خرداد،30یکشنبھروز
زمینمنطقھدرواقعپاوهشھرفاضالبانتقالخطگودبرداریمحلدرخاکریزشاثرعزیزیبر

شھری این شھر جان باختند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهخرداد30و29کارگریھایاخباروگزارش

ایران در منطقھ خارک- اعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانھ ھای نفتی

ازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگراناعتصاب-
روزکار20ازپسروزه10مرخصیحق

توسطحقوقشانوپایمالیدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایریتونشرکتکارگراناعتصاب-
شرکت پیمانکاری

ھمکارانبینتبعیضحقوق،رفعنازلسطحبھنسبتتھرانمترورانندگاندوبارهاعتراضیتجمع-
مقابل شرکت بھره برداری متروی تھرانوشرایط سخت کاری و بی توجھی مسئوالن قطار شھری تھران

ھایشرکتتوسطمطالباتشانپرداختعدمبھنسبتالوندشھرداریکارگراندامنھھایکنش-
پیمانکاری زیر سکوت مصلحتی مسئوالن

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتفارسدراستانممسنینورآبادشھرداریکارگراناعتراضات-
پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی

بھ عدم تبدیل وضعیت- اعتراض کارگران  شرکتی  مراکز تحقیقات کشاورزی نسبت

نمایندگانمجمعھمایشدرداروخانھتاسیسجدیدنامھآئینبھنسبتداروسازاناعتراضاتادامھ-
داروسازی

- جان باختن یک کارگر مقنی در ساوجبالغ براثر برق گرفتگی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


واژگونیاثربرفنوجشھرستانتوابعازکتیجاورژانسکارکنانازنفر2ومصدومیتمرگ-
آمبوالنس

کوهکبیرتونلریزشکارگردرحادثھ2ومصدومیتمرگ-

اصفھانچاهریزشدرحادثھکارگر2باختنجان-

ایران در منطقھ خارک*اعتصاب کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانھ ھای نفتی

ایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیاتواحددرنفترسمیکارکنانخرداد٢٨جمعھگذشتھروز
منطقھ جزیره خارک اعتصاب کردند.

تفسیربھاعتراضنشانھبھواستیتبارگذاریبدونحقوقدریافتازبعدآنھاکارکنان،اینگفتھبھ
کشیدند.کارازدست،١۴٠٠عمومیافزایشاتظالمانھتبعیضواحمقانھ

Artavilتنیھزاریکصدکشتیپھلوگیریوتحویلازناعادالنھ،کسوراتبدلیلتکسرویسکارکنان

پاالیشگاهبھحملجھتخامنفتبشکھ۶٣٠،٠٠٠بارگیریقصدکھ،نفتکشملیشرکتاجارهتحت
بھ توقف در لنگرگاه شد.بندرعباس را داشت، خودداری کردند و کشتی مذکور مجبور

یکمروزتاچنانچھکھبودندکردهاعالمنفتوزارتبھاولتیماتومیطیپیشترنفترسمیکارکنان
درنکندپیداافزایشدستمزدھاوحقوقونیابدتغییر١۴٠٠سالحقوقعمومیافزایشاتنحوهتیرماه
کارکناناین ازبخشیخردادماهحقوقکھاکنونزد.خواھنداعتراضوتجمعبھدستتیرماه٩روز

کارکنان صورت نگرفتھ است.پرداخت شده است، ھیچگونھ تغییری در راستای خواست این

رابزرگیاعتراضیتجمع ھاینیزاردیبھشت٢٠وخرداد۵تاریخ ھایدرپیشترنفترسمیکارکنان
برگزار کرده اند.

١۴٠٠خرداد٢٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

حقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگران*اعتصاب
روزکار20ازپسروزه10مرخصی

دستمزدافزایشبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگرانخرداد،29روزشنبھ
کارکشیدند.ازروزکاردست20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

حقوقبھدستیابیپیدر،مکانیکفلزکارسندیکایکارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
آوردنبدستبرایبیدخوننیروگاهفرابشرکتایپروژهکارگرانخرداد29امروزکارگری،

قصدبھرانیروگاهوزدهاعتراضبھدستمرخصیروز10وکارروز20وانسانیدستمزدھایی
خود نرسند بھ نیروگاه باز نخواھند گشت.خانھ ھای خود ترک کرده و تا زمانی کھ بھ خواستھ ھای

توسطحقوقشانوپایمالیدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایریتونشرکتکارگران*اعتصاب
شرکت پیمانکاری

وپایمالیدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایریتونشرکتکارگرانخرداد،30یکشنبھروز
حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری،دست از کارکشیدند.



پیدر1400خرداد30امروز،مکانیکفلزکارسندیکایکارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
تخلیھجمعبھنیزریتونشرکتکارگرانھاحقوقنیافتنافزایشوکارفرمایانقانونیبیبھاعتراض

خودھایخانھراھیحسابتسویھگرفتنوانباربھخودابزاردادنباوپیوستھکارمحلازنیروھا
شدند.

ھمکارانبینتبعیضحقوق،رفعنازلسطحبھنسبتتھرانمترورانندگاندوبارهاعتراضی*تجمع
مترویبھره برداریشرکتمقابلتھرانشھریقطارمسئوالنبی توجھیوکاریسختوشرایط

تھران

بھنسبتاعتراضبھدستتھرانمترورانندگانجاری،درسالباردومینبرایخرداد30یکشنبھروز
شھریقطارمسئوالنوبی توجھیکاریسختوشرایطھمکارانبینتبعیضحقوق،رفعنازلسطح

اجتماع کردند.تھران زدند واینبار مقابل شرکت بھره برداری متروی تھران

خبرنگاربھتھرانشھریقطارمسئوالنبی توجھیبدلیلمشکالتشانافزایشبھاشارهباکنندگانتجمع
خطوطدرکھاستتھرانمتروراھبرانمطالبھمھمترینکارسختیوجذبحقاعمالگفتند:ایرسانھ

ھستند.قطارھاراھبریمشغولتھرانگانھ7

استتھرانمترویدرشاغلکارکنانوکارگرانعرفیمولفھ ھایازیکیجذب»«حقاینکھبیانآنھابا
بھقانونیحقاینحالیدرافزودند:می شود،پرداختراھبرانبجزکارکناناکثربھحاضرحالدرکھ

برایشانفعالیتامکانقطارکابینازفارغواستتخصصیراھبریکارکھنمی شودپرداختراھبران
وجود ندارد.

دراست،زیان آوروسختمشاغلقانوناجرایتھرانمترویراھبراندیگرمطالبھاینکھبیانباآنھا
سردوگرمفصولدرشرایطبدتریندرآنکھوجودباگفتند:خودکارسختیبھمربوطمشکالتتشریح

حالعیندرنمی شودلحاظماکارسختیاماکاریم،مشغولزیرزمینیعمقتاریکتونل ھایدرسال
نگرانیاینومی کندخوداریبیمھ ایلیستدر«راھبری»شغلیعناویندرجازبھره برداریشرکت

برایمان وجود نداشتھ باشد.وجود دارد کھ در آینده، امکان بازنشستگی پیش از موعد



بھبسیاریروانیوروحیفشاروکاریباالیاسترسقطار،سرنشینانجانیمسئولیتگفتند:آن ھا
راھبران حین سیر قطارھا وارد می کند.

ابرازدارد،وجودستادیپرسنلوعملیاتینیروھایبینکھتبعیض ھاییبھاشارهبامعترضانادامھدر
مزایاوحقوقبحثدرطبقاتیفاصلھوشدهریشھ کنبایدتبعیض ھااینکھاستاینبرمانظرداشتند:

بین ھمھ کارکنان برداشتھ شود.

تاکندفراھمراشرایطیکھاستاینتھرانمترویجدیدمدیرعاملازمادرخواستاینکھبیانباآن ھا
وضعیتپیگیرتھرانمترویمسئوالنکھبوداینماتصورافزودند:شود،پرداختراھبرانمطالبات
آنانونیستمناسبکارگرانمالیوضعیتحاضرحالدرشد،خواھندگذشتھتجمعاتدرمامطالبات

کھ مسئوالن شھری بھ این مسالھ ورود کنند.از تامین معاش خود ناتوان شده اند و انتظارمان این است

بینتبعیضحقوق،رفعنازلسطحبھنسبتتھرانمترورانندگاناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
بھره برداریشرکتمحوطھ یدرقرارنگرفتنواکسیناسیوناولویتدروکاریسختھمکاران،شرایط

مترو

سطحبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایتھرانمترورانندگاناردیبھشت،15چھارشنبھروز
دستقرارنگرفتنواکسیناسیوناولویتدروکاریسختھمکاران،شرایطبینتبعیضحقوق،رفعنازل

تھران و حومھ زدند.بھ تجمع  در محوطھ ی شرکت بھره برداری راه آھن شھری

درگرفتنقرارکار،سختیوجذبحقاعمالخواھانکنندگانشده،تجمعایرسانھگزارشبرپایھ
کارگریدستمزدافزایشبخشنامھ  ھایکاملاجرایشغلی،عناویناصالحواکسیناسیون،اولویت
محاسبھنحوهوفرمولاصالحقطار،کمکیراھبرحذفطرحاجرایعدمکار،عالیشورایمصوب
اجرایواحیاستادی،پرسنلوعملیاتیکارکنانمیانتبعیضرفضپرسنل،حقوقبرمالیات

دستورالعمل تامین تجھیزات انفرادی راھبران ھستند.

ھایشرکتتوسطمطالباتشانپرداختعدمبھنسبتالوندشھرداریکارگراندامنھھای*کنش
پیمانکاری زیر سکوت مصلحتی مسئوالن

بھنسبتدارشاندامنھھایکنشازقزویناستاندرالوندشھرداریکارگرانخرداد،29شنبھروز
سکوت مصلحتی مسئوالن خبردادند.عدم پرداخت مطالباتشان توسط شرکت ھای پیمانکاری زیر

سالاسفندتا98سالپاییزگفتند:ازایرسانھخبرنگاربھرسدمینفر80بھتعدادشانکھکارگراناین
مشغولالوندشھرداریدرخدماتیکارگرعنوانبھپیمانکاریشرکت ھایازیکیمسئولیتتحت99
خودمعوقھمطالباتنتوانستھ اندھنوزمذکور،پیمانکارباخودقراردادخاتمھزمانازامابوده اندکاربھ

را از او دریافت کنند.

مزایایبرخیبودندفعالیتمشغولمذبورپیمانکارنظرزیرکھماھھ16زمانطولدرافزودند:آنھا
مزدی ھمانند حق سنوات وعیدی را ھنوز دریافت نکرده اند.

تومانمیلیون9تا7حدودمیانگینصورتبھالوندخدماتیکارگرھربھپیشینگفتند:پیمانکارآنھا
بدھی دارد.



باکارگرانطلبپرداختبدوندادهوعدهھمدادند:شھرداریادامھالوندشھرداریمعترضکارگران
جدیدیکارقراردادھمزمان،ونمی کندحسابتسویھشده،خارجمجموعھازاکنونھمکھقبلیپیمانکار

مزدیمطالباتازبخشپرداختنیزجدیدپیمانکاروکردهمنعقدپیمانکارجدیدباخدماتبخشدررا
(دو ماه حقوق) آن ھا را بھ تاخیر انداختھ است.

پیمانکارنھاماھستیمخودمزدیمطالباتپیگیراستماهچندینگفتند:خودمعوقاتپیگیریدربارهآنھا
راکارگرانمطالباتپرداختمسئولیتاصلیکارفرمایعنوانبھشھرداریمدیراننھومذبور

برعھده نمی گیرند.

شھرداریمسئوالناماھستندمعوقھمطالباتدریافتخواستارالوندشھرداریخدماتیپیمانیکارگران
راکارگرانمطالباتپرداختمسئولیتاصلی،کارفرمایعنوانبھپیشینپیمانکارخروجوجودباالوند

را دیده اند.برعھده نمی گیرند و در این بین کارگران بیشترین خسارت

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتفارسدراستانممسنینورآبادشھرداریکارگران*اعتراضات
پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی

حقوقنازلسطحبھنسبترااعتراضشانممسنینورآبادشھرداریکارگرانخرداد،30یکشنبھروز
وعدم پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی،ابرازکردند.

کارگرانازگفتند:شماریایخبرنگاررسانھبھممسنیآبادنورشھرداریدرشاغلکارگرانازتعدادی
ماازبرخیدرآمدکھھستیمفارساستاندرممسنینورآبادشھرداریمجموعھدرشاغلپیمانکاری

کفاف معاش زندگی مان را نمی دھد.کارگران نزدیک بھ حداقل حقوق است و دریافتی ماھانھ مان

حقوقتومانمیلیونسھحدوددرمبلغیاضافھ کاری،باماھانھنورآبادشھرداریافزودند:کارگرانآنھا
بسیارغذاییومصرفیاقالمازبسیاریقیمتروزانھافزایشبھباتوجھرقماینکھمی کننددریافت

ناچیز است.

ازجداگفتند:ادامھدرھستند،ھمکارانشانوخوددستمزدافزایشوضعیتپیگیرکھکارگراناین
گذشتھسالعیدیوسنواتیمزدی،مطالباتپرداختپیمانکاری،شرکتکارفرمایدستمزد،وضعیت

آن با فشار کارگران پرداخت شده است.آن ھا را بھ تاخیر انداختھ بود کھ اخیرا بخش زیادی از

کاریممشغولپیمانکارشرکتمسئولیتتحتحجمیصورتبھسالھاستماھمھدادند:ادامھآنھا
اما نتیجھ ای نگرفتھ ایم.وتالش زیادی برای حذف فعالیت خود پیمانکار انجام داده

معیشتیمشکالتکھاستحدیدرشھرداریدرشاغلسادهکارکنانوکارگرانافزودند:دریافتیآنھا
زیادی برای آنان ایجاد کرده است.

آن ھازندگیوضعیتازشھریمسئوالناینکھعلیرغمگفت:نیزشھرداریاینکارگرانازیکی
اقدامیآبادنورشھرداریمجموعھکارگرانحقوقافزایشخصوصدرلحظھاینتااماباخبرند

صورت نداده اند.

امااستمزدیحداقل ھایمی گیرنددستمزدعنوانبھماهھرنورآبادشھرداریکارگرانآنچھگفت:او
این حداقل ھا کفاف معیشت آن ھا را نمی دھد.



*اعتراض کارگران  شرکتی  مراکز تحقیقات کشاورزی نسبت بھ عدم تبدیل وضعیت

عدمبھنسبترااعتراضشانکشاورزیتحقیقاتمراکزشرکتی کارگرانخرداد،30یکشنبھروز
تبدیل وضعیت،رسانھ ای کردند.

عدمنگران استان ھا،برخیکشاورزیتحقیقاتمراکزشرکتیشده،نیروھایایرسانھگزارشبنابھ
دولت دوازدھم ھستند.تبدیل وضعیت استخدامی خود در ایام منتھی بھ پایان عمر

شرایطیدراینھستند.کاربھمشغولنگھبانونظافت چیمانندخدماتیواداریمشاغلدرافراداین
کھاستسال٩ازبیشآن ھاازبرخیودارندکارسابقھسال ھاشرکتی،کارکنانازگروهاینکھاست

در این سمت ھا مشغول بھ کار ھستند.

باآن ھاھمکارانازتعدادیگذشتھسال ھایدرکشاورزی،تحقیقاتمراکزشرکتینیروھایگفتھ یبھ
قرارداد شرکتی بازنشستھ شده اند.

تبدیلدولتمی شوند،ادارهامناییھیاتصورتبھکشاورزیتحقیقاتمراکزکھآنجاازمعلومقراراز
وضعیت آن ھا را در دستور کار قرار نداده است.

نمایندگانمجمعھمایشدرداروخانھتاسیسجدیدنامھآئینبھنسبتداروسازاناعتراضات*ادامھ
داروسازی

درداروخانھتاسیسجدیدنامھآئینبھنسبتاعتراضاتشانبھخرداد،داروسازان30یکشنبھروز
ھمایش مجمع نمایندگان داروسازی ادامھ دادند.



*جان باختن یک کارگر مقنی در ساوجبالغ براثر برق گرفتگی

برقاتصالیدلیلبھچاهداخلبھرفتنحینساوجبالغ“چندار”شھرستانمنطقھدرمقنیکارگریک
جان باخت.باالبر دچار برق گرفتگی شد و بھ داخل چاه سقوط کرد ودردم

واژگونیاثربرفنوجشھرستانتوابعازکتیجاورژانسکارکنانازنفر2ومصدومیت*مرگ
آمبوالنس

وسیستانستانایرانشھر-کتیجمحوردربیمارحاملآمبوالنسدستگاهخرداد،یک28جمعھروز
اھلکدخداییعبدهللابنامدرمانکادرنیروھایازنفرویکواژگونالستیکترکیدگیبراثربلوچستان

آمبوالنس مجروح شدند.روستای کتیج کشتھ شد و بیمار، ھمراه بیمار و راننده

کوهکبیرتونلریزشکارگردرحادثھ2ومصدومیت*مرگ

راجانشدمدرسالھ45کارگریکایالمشھردراستاندرهشھرستانکوهکبیرتونلریزشبراثر
شد.ازدست داد ویک کارگر دیگر مصدوم وبھ بیمارستان منتقل

اصفھانچاهریزشدرحادثھکارگر2باختن*جان



دربازسازیحالدرساختمانیکزیرزمیندرچاهحلقھیکریزشخرداد،درحادثھ29شنبھروز
باختند.جاندمودرگرفتارآوارازکارگرزیرتلی2اصفھان

akhbarkargari2468@gmail.com
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بھ کاھش حق آبھ با برپایی تجمع- ادامھ اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکرھفت تپھ نسبت

- اسماعیل بخشی:

نھ تجمع حمایتی از کاندید خاص انتخاباتیتصاویری کھ مشاھده می کنید نھ برنامھ ی تبلیغاتی ست

- پیام ھمکاران:آقای چشمھ خاور از طرف خودت حرف بزن

امنیتونداشتنبیمھوحقحقوقماهچندپرداختعدمبھنسبتشرقجنوبآھنراهکارگراناعتراض-
شغلی

اتھامبھبارچندمینبرایشمالیخراسانفرھنگیانصنفیانجمناعضایازرمضانپورحسین-
عمومی بھ دادگاه احضار شدتکراری تبلیغ علیھ نظام و نشر اکاذیب بھ قصد تشویش اذھان

مقابلکاربریتغییربھنسبتکرمانایرانیانمدرسھدانش آموزاناولیااعتراضاعتراضیتجمع-
استانداری برای چندمین بار

آسانسورچاھکدرسقوطبراثردرتھرانکارگر3ومصدومیتمرگ-

بھ کاھش حق آبھ با برپایی تجمع*ادامھ اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکرھفت تپھ نسبت

بھدستتپھنیشکرھفتوصنعتکشتکارگرانازروز،جمعیسومینبرایخرداد27شنبھپنجروز
حقکاھشبھبھنسبترااعتراضشانبنرھاییوبرافراشتنسخنرانیوباایرادزدندمجتمعدراینتجمع

آبھ بنمایش گذاشتند.

+اسماعیل بخشی:

صورتیبھنیشکرمزارعیآبھحقشدیدکاھشپیدرتپھھفتنیشکرکارگراناعتصابروزسومین
نانومستقیمصورتبھانسانھزارپنجنانکھفاسد،مالکیدخلعحکماعالمبعدعامدانھومشکوک

شرکت بزرگ صنعتی تولید شکر دارد.چندھزار غیر مستقیم بھ رشد و حیات نیشکر در مزارع این
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*اسماعیل بخشی:

نھ تجمع حمایتی از کاندید خاص انتخاباتیتصاویری کھ مشاھده می کنید نھ برنامھ ی تبلیغاتی ست

نیشکرمزارعیآبھحقیمطالبھبرایتپھھفتنیشکرکارگراناعتصابروزدومینتصاویراین
ھفتتاشددادهکاھشبشدتیکبارهبھفاسدمالکیدخلعحکماعالمازبعدعامدانھ،حرکتیدرکھاست

تپھ و کارگرانش را بھ زمین بزنند.

ونانمیدانیمکھھستندنیشکریمزارعآبیاریآبسھمپیگیروھمصداکارگراناستماهیکازبیش
رشد و حیات نیشکرھا بھ آب...سفره مان بھ رشد و سر سبزی ھمین نیشکرھا بستھ است و

ھایمیتینگدرروزھرمعضلاینرفعوکارگراندغدغھومطالباتبھرسیدگیبجایمدعیاناما
شان را بھ رخ رقیبان می کشندمبتذل انتخاباتی شان، ھفت تپھ و کارگران و عکس ھای یادگاری



تپھھفتکارگراندغدغھمی کنیماعالماستکردهمستشانپاستورمیزسودایکھمدعیاناینبھامروز
مردم،ازرأیکسبوفریببرایکارگرانوتپھھفتازتبلیغاتیاستفادهبنابراینانتخاباتنھاستآب

ممنوع.

از کسی حمایت می کنیم.در کنار و ھمصدا با مردم میمانیم نھ رأی می دھیم نھ

کارگررنجدرطبقھعایدچیزیصندوقاینازمی دانیموھستیمخودطبقاتیمنافعفکربھفقطما
نمی شود.

کارگربیلبورد تبلیغات نیست

*پیام ھمکاران:آقای چشمھ خاور از طرف خودت حرف بزن

تپھھفتکارگرایمنافعبرایتاکنوندیگردوستانوھمکارانازخیلیمثلخاورچشمھمسلمآقای
منافعجھتدرایدورهھردرفردیھرتالشھرقدردانتپھھفتکارگرایوکشیدندفراوانزحمت

شده کھ باید مورد انتقاد شدید قرار بگیرد.کارگران ھستند. اما در چند روز گذشتھ ایشان وارد ماجرایی

حرففقطاستموظفای،مطالبھیاکاریپیگیریبرایایجلسھمیرودیاشودمینمایندهکسیوقتی
نظراگرحتیبکنندکاریاینبجزندارندحقنمایندهافرادکند.دنبالوبگویدراکارگرانتصمیمو

شخصی شان باشد.

برخیتوسطایشانباکھتلفنیتماسدروکردندعبورچھارچوباینازخاورچشمھاقایمتاسفانھ
ریاکارانھوطلبانھفرصتکھشدهگرفتھکارگرضدوطلبفرصتواقعدروعدالتخواه!!!دانشجویان
مسلممتاسفانھکنند،برداریبھرهخودشانکارگریضدوانتخاباتینمایشبنفعتپھھفتازمیخواھند

برخیجیببھراماخوردندلخونومبارزهدستاوردآنھاسواالتبھپاسخدرنیزخاورچشمھ
نیست.مقامات ریخت. این کار برعلیھ ھمھ ما است و قابل قبول

ھیچولیاست.مننظراینبگویدوباشھداشتھشخصینظرمیتونھجامعھدرفردیھرمثلکارگران
وخوبسازیخصوصیطرفداراناینبھآنھانامبھوتپھھفتکارگرانجیبازنداردحقکسی

کنارامیدواریمنرود.راراهاینخاورچشمھمسلمامیدواریمبدھد.سرویسکارگرضددارانسرمایھ
کارگران باقی بماند. امیدوازیم تکرار نشود.

وسیلھوتابلوکردند.مبارزهخودشانکارگریمنافعوخودشوناھدافبرایتپھھفتکارگران
کمینکھآنھائیبگذاریم.خودشحساببھراھرچیزوبدانیمبایدھمھاینرانیستند.ھیچکسانتخاباتی

ھروجمعیکارھرمسئولماآمدند.عوضیبکوبند،راتپھھفتکلیکیاشتباهازمیخواھندوکردند
فردی ھیچکسی نیستیم.تصمیم و عمل خودمان را بعھده میگیریم اما مسئول عمل

برگرفتھ از شبکھ ھای اجتماعی

ونداشتنبیمھوحقحقوقماهچندپرداختعدمبھنسبتشرقجنوبآھنراهکارگران*اعتراض
امنیت شغلی

ماهچندپرداختعدمبھنسبترااعتراضشانشرقجنوبآھنراهکارگرانخرداد،27شنبھپنجروز
حقوق وحق بیمھ ونداشتن امنیت شغلی ابراز کردند.



این کارگران نامھ ای بشرح زیردر شبکھ ھای اجتماعی منتشرکردند:

دانیمنمیدیگرراھایمانبچھوزنجوابنگرفتھ ایم،دستمزدکھاستنیموماهدوبگوییدمسئولینبھ
ومسئوالنمھریبیتداومدرامااند!خانوادهآورنانکھھستندنفر275نیستکمبدھیم!آمارشانچھ

حقپرداختونگرفتھحقوقاستماهچندیناستانیھایایستگاهازبرخیدرپولیبیقطارتوقف
کند.الزحمھ آنھا بھ صورت اقساطی دردی از دردھایشان دوا نمی

عقدقراردادشغلی،امنیتعدمازکھچرانیستمعوقھحقوقماهچندینونظمبیپرداختتنھامشکلشان
توسطبیمھحقموقعبھواریزعدمرمضان،ونوروزرفاھیکاالیسبدوپاداشدریافتعدمماھھ،سھ

برخی شرکت ھای نگھداری و سایر موارد نیز گالیھ دارند.

اتھامبھبارچندمینبرایشمالیخراسانفرھنگیانصنفیانجمناعضایازرمضانپور*حسین
عمومی بھ دادگاه احضار شدتکراری تبلیغ علیھ نظام و نشر اکاذیب بھ قصد تشویش اذھان

وزندانسال۵بھخراسانفرھنگیانمدیرهھیاتاعضایدیگرھمراهترپیشمعلمانصنفیفعالاین
بودشدهمحکومشالقضربھ٧۴حکمباردو

محکومشالقضربھ٧۴وتعزیریحبسسال٣تحملبھرارمضانپورنظرتجدیددادگاهنھایتدر
نموده است

دروشدحاضربازپرسیدرجاریماهخرداد٢۵خراسانفرھنگیانصنفیانجمنمدیرهھیاتعضو
شد.آزاددادگاهزمانتامیلیونی۵٠وثیقھتودیعباپایاندرونموددفاعخویشازاتھاماتبرابر

ایرانبرگرفتھ از کانال شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان

مقابلکاربریتغییربھنسبتکرمانایرانیانمدرسھدانش آموزاناولیااعتراضاعتراضی*تجمع
استانداری برای چندمین بار

بنیادنظرزیرکرمانایرانیانمدرسھدانش آموزاناولیابار،چندمینبرایخرداد27شنبھپنجروز
اقتصادیمرکزبھآموزشیواحداینکاربریتغییربھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایقدس

مقابل استانداری کرمان تجمع کردند.

آسانسورچاھکدرسقوطبراثردرتھرانکارگر3ومصدومیت*مرگ

یکدرمصالححملباالبرباسنگحملکارحینافعانستانتبعھکارگر2خرداد،27شنبھپنجروز
کارگرویکباختندجانآسانسوردردمچاھکدرسقوطبراثردرتھرانساختحالدرساختمان

دیگردچارمصدومیت شدید  وبھ بیمارستان منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com
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ششمین سالروز جان باختن محمدعلی میرزایی کارگرمعترض شرکت معدنی معدنجو زرند

معترضکارگریکباختنوجانمعدنجوشرکتبیکارشده کارگرانتجمعبھانتطامینیروھاییورش
1394خردادماه26در

برایمعدنجومعدنیشرکتکارگرانازنفر60حدود1394خردادماه26روزصبح6ساعتاز
معدناینفعالیتتوقفبدنبالومعیشتیشغلیماھھ3بالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاس

مسیرکردند.بستنبھاقدامپابدانا،جادهابتدایدرتجمعباکارگر350ازبیشبیکاریو

اشک آورگازازکامیون ھاعبوربرایجادهشدنبازوکارگرانکردنمتفرققصدبھانتظامیمامورین
چشمناحیھازکھفرزنددودارایومتاھلسالھ40میرزاییمحمدعلیھنگامھمیندروکرده استفاده

راکنندگانتجمعبینازعبورقصدکھزغالحاملتریلرباناگھاننداشت،خوبیدیدوبوددیدهآسیب
داشت برخورد کرد و کشتھ شد.

زنده وجاوید باد یاد محمد علی میرزایی

پایینوسطحشغلیامنیتنداشتنبھنسبتخوزستانمخابراتشرکتی ھایکارگراناعتراضیتجمع-
وحقوق نابرابرحقوق ازجملھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل وکاریکسان

نشدنوپرداختدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایعسلویھدرکارگراناعتصابدوبارهموج-
بموقعش:

+اعتصاب کارگران سد مسجدسلیمان (شرکت عمران مارون)

+پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت جیان سمت صفارود

برگزاریشرایطشدنسخت تربھنسبتکشورسراسرپزشکیتخصصیدستیاراناعتراضیتجمع-
بھداشتامتحان ارتقا و گواھینامھ و عدم لغوش بھ مقابل وزارت

کاریقرادادونداشتنحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتایالمشھرداریکارگرانداردامنھھایکنش-
وتھدید مسئوالن بھ اخراج از کار

رضوانشھرشفارودسدکارگرانبیمھوحقحقوقماه3پرداختعدم-

پایینوسطحشغلیامنیتنداشتنبھنسبتخوزستانمخابراتشرکتی ھایکارگراناعتراضی*تجمع
وحقوق نابرابرحقوق ازجملھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل وکاریکسان

بیشترصدایھرچھانعکاسبرایخوزستانمخابراتشرکتی ھایکارگرانخرداد،25شنبھروزسھ
بندیطبقھطرحاجرایعدمازجملھحقوقپایینوسطحشغلیامنیتنداشتنبھنسبتاعتراضشان

شھرھایدرمخابراتادارهساختمانمقابلتجمعبھنابرابردستوحقوقوکاریکسانمشاغل
اھواز،مسجد سلیمان، شوشترو...زدند.



حقوقھنوزسال،بیستازبیشبعضاًسابقھ یوجودباگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
اجرایعدمھمچنینومشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمنمونھ،یکنمی شود؛رعایتماقانونی

صحیح دستمزد است.

چونشرکتی ھاماونیستکارقانونالزاماتمطابققراردادھاگفت:معترضکارگراناینازیکی
مھم ترینکھحالیستدراینھستیم.کردنامضابھمجبورمی ترسیم،آیندهازونداریمشغلیامنیت

شدهگرفتھنادیدهسال ھاستاست،مخابراتشرکتیورسمینیروھایمیانتبعیضرفعکھماخواستھ ی
است.

تفاوتمی کنند،کاریکسانمحیطیکدرودارندیکسانیکارکھنیروھاییبیننیروھا،اینگفتھبھ
آشکاری در زمینھ حقوق و دستمزد و مزایای مزدی وجود دارد.

نشدنوپرداختدستمزدافزایشعدمبھاعتراضبرایعسلویھدرکارگراناعتصابدوباره*موج
بموقعش:

+اعتصاب کارگران سد مسجدسلیمان (شرکت عمران مارون)

+پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت جیان سمت صفارود

درھااعتصابدوبارهایران،موجفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالخرداد24گزارشبھ
در سال جاری و عقب افتادن حقوق ھاست.پروژه ھای نفتی حاکی از افزایش نیافتن حقوق کارگران

استندادهراگذشتھسالماهآبانومھرماهحقوقکھمارونعمرانشرکتمسجدسلیمانسدکارگران
در اعتصاب بھ سر می برد.

اقداممنتظرخودخوابگاھھایدروکردهاعتصابکھاستروز5صفارودسمتجیانشرکتکارگران
کارفرما ھستند.



کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

برگزاریشرایطشدنسخت تربھنسبتکشورسراسرپزشکیتخصصیدستیاراناعتراضی*تجمع
بھداشتامتحان ارتقا و گواھینامھ و عدم لغوش بھ مقابل وزارت

ھمکارانشانطرفازبنمایندگیپزشکیتخصصیدستیارانازخرداد،جمعی24دوشنبھروز
شدنسخت تربھنسبترااعتراضشانتازدندبھداشتوزارتمقابلتجمعبھدستکشوردرسراسر

کرونا و عدم لغوش،بنمایش بگذارند.شرایط برگزاری امتحان ارتقا و گواھینامھ پس از پاندمی

قرادادونداشتنحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتایالمشھرداریکارگرانداردامنھھای*کنش
کاری وتھدید مسئوالن بھ اخراج از کار

دارشاندامنھھایکنشازایالمشھرداریکارگرانخرداد)،25و24شنبھ(سھودوشنبھروزھایطی
صورتکاردرازاخراجبھمسئوالنوتھدیدکاریقرادادونداشتنحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبت

اعتراض خبردادند.

6تا5ازبابیشیکھرکھھستیمنفر70حدودما گفت:خبرنگاریبھایالمشھرداریکارگرانازیکی

حتیونکرده ایمدریافتمبلغیھیچداشتیمراخوددریافتیآخرینکھگذشتھسالماهاسفندازسابقھسال
استماهسھونیستندماباقراردادثبتبھحاضرمی دھیمانجامکھکاریازایدرخدماتیشرکت ھای

کھ امروز و فردا می کنند.

تمامپاسخمی آید؟برمادستازکاریچھگفت:خبھمکارانشواوماھھ یسھسکوتدلیلدربارهوی
کجاماشھرداریبرایکارسال6ازبعدبفرماییدشماخببرو!»«نمیخوایاست:جملھیھاعتراضات

راماشھرداریمسوولیناماماستدستبھخداازبعدامیدشانچشمداریم،بچھوزنھممابرویم؟
شرمنده ی زن و بچھ ھایمان کرده اند.

اوبھودیدهخیاباندرراایالمشھردارما،ھمکارانازیکیپیشوقتچندگفت:کارگرانازدیگریکی
نکرده ایم!دریافتحقوقیھیچکھاستماهسھمانمی کنید؟ماحالبھفکریچراشھردارآقایکھگفتھ



داد:ادامھخودشبعدخوبھ؟»باشھدادهجوابچی«شھردارپرسید:ماخبرنگارازخندهبالحظھایندر
شھردار گفتھ بود کھ سھ ماه نیست، دو ماه است...

رضوانشھرشفارودسدکارگرانبیمھوحقحقوقماه3پرداخت*عدم

است.نشدهپرداختگیالناستانرضوانشھردرشفارودسدکارگرانبیمھوحقحقوقماه3

بخشیبیمھحقحتیواندنکردهدریافتحقوقاسفندماهازشفارودسدکارگرانمنتشره،گزارشبھبنا
بھ پزشک دچار مشکل می شوند.از کارگران پرداخت نشده است و کارگران در صورت مراجعھ

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهخرداد26کارگریھایاخباروگزارش

معدنی معدنجو زرندششمین سالروز جان باختن محمدعلی میرزایی کارگرمعترض شرکت

معترضکارگریکباختنوجانمعدنجوشرکتبیکارشده کارگرانتجمعبھانتطامینیروھاییورش
1394خردادماه26در

برایمعدنجومعدنیشرکتکارگرانازنفر60حدود1394خردادماه26روزصبح6ساعتاز
معدناینفعالیتتوقفبدنبالومعیشتیشغلیماھھ3بالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاس

مسیرکردند.بستنبھاقدامپابدانا،جادهابتدایدرتجمعباکارگر350ازبیشبیکاریو

اشک آورگازازکامیون ھاعبوربرایجادهشدنبازوکارگرانکردنمتفرققصدبھانتظامیمامورین
چشمناحیھازکھفرزنددودارایومتاھلسالھ40میرزاییمحمدعلیھنگامھمیندروکرده استفاده

راکنندگانتجمعبینازعبورقصدکھزغالحاملتریلرباناگھاننداشت،خوبیدیدوبوددیدهآسیب
داشت برخورد کرد و کشتھ شد.

زنده وجاوید باد یاد محمد علی میرزایی

بھ کاھش حق آبھ- تجمع اعتراضی جمعی از کارگران کشت وصنعت ھفت تپھ نسبت

- جوانمیر مرادی: شبھات ھمچنان باقی است

وخنیفرحضورمورددرروشنگریھدفباھفت تپھکارگرانازجمعیطرفازایبیانیھگذشتھروز
کھترفندیازنفردوایناطالعیبیازبیانیھایندروشدمنتشررئیسیستادنشستدرخاورچشمھ

ھرازخاورچشمھوخنیفراستقاللبرواندنوشتھرئیسیستادبھکشاندشانبرایمجلسنمایندگان
جناح و کاندیدای ریاست جمھوری تاکید کرده اند.

درنفردواینخودحالیکھدرنیست!بیانیھکنندهصادرجمعکناردرخاورچشمھوخنیفرخودناماما
اتفاقیچنینولیکنند،منتشرھمبارابیانیھاینتوانستندمیوھستندمذکورجمعدسترسدروتپھھفت

نیافتاده است!

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مشخصاموضوعکھآنجاازنکنند،روشنگریبھاقدامخودشانخاورچشمھوخنیفرکھمادامنتیجھدر
شد.و مستقیما بھ آنان ربط دارد، شبھات موجود رفع نخواھند

5پرداختعدمبھاعتراضبرایتجمعبرپاییرودبارمنجملھشھرداریکارگرانداردامنھھایکنش-

اینطرازاولمسئوالنسکوتزیرسایھشغلیامنیتدیگرونداشتنومطالباتبیمھحقوماهحقوقماه
شھرستان واستان گیالن

جدید تاسیس داروخانھ- ادامھ تجمعات اعتراضی داروسازان نسبت بھ آئین نامھ

وی- جان باختن کارگر را ه آھن آبیک براثر برخورد قطاربا

- جان باختن یک کارگرمقنی در اصفھان بر اثر گاز گرفتگی

بھ کاھش حق آبھ*تجمع اعتراضی جمعی از کارگران کشت وصنعت ھفت تپھ نسبت

ازجمعیتجمعبرپاییازخرداد،حاکی26بتاریخاجتماعیھایدرشبکھمنتشرهھایفیلموگزارشات
نسبت بھ کاھش حق آبھ می باشد.کارگران کشت وصنعت ھفت تپھ دراین مجتمع برای اعتراض

جوانمیر مرادی: شبھات ھمچنان باقی است

وخنیفرحضورمورددرروشنگریھدفباھفت تپھکارگرانازجمعیطرفازایبیانیھگذشتھروز
کھترفندیازنفردوایناطالعیبیازبیانیھایندروشدمنتشررئیسیستادنشستدرخاورچشمھ

ھرازخاورچشمھوخنیفراستقاللبرواندنوشتھرئیسیستادبھکشاندشانبرایمجلسنمایندگان
جناح و کاندیدای ریاست جمھوری تاکید کرده اند.

درنفردواینخودحالیکھدرنیست!بیانیھکنندهصادرجمعکناردرخاورچشمھوخنیفرخودناماما
چنینولیکنند،منتشرھمبارابیانیھاینتوانستندمیوھستندمذکورجمعدسترسدروتپھھفت

اتفاقی نیافتاده است!



موضوعکھآنجاازنکنند،روشنگریبھاقدامخودشانخاورچشمھوخنیفرکھمادامنتیجھدر
نخواھند شد.مشخصا و مستقیما بھ آنان ربط دارد، شبھات موجود رفع

شبھات ھمچنان باقی است.

رئیسیانتخاباتیستادنشستدرخاورچشمھمسلموخنیفرمحمدصحبت ھایصوتیفایلانتشار
تپھ بھ دنبال داشتھ و ھمچنان ادامھ دارد.واکنش ھای زیادی لھ یا علیھ این دو فعال کارگری ھفت

باالیاوتشدیدمجازیفضایدررئیسیوخنیفرازجدیدتصاویرانتشارباھادیدگاهونظراتروزھر
واستگرفتھقراررئیسیمقابلعصبانیتباچگونھکھببینیدراخنیفرگویدمییکیشوند.میپائینو
حقازخنیفردفاعبردلیلراصدائیبیتصویرچنیندیگریوکندمیدفاعتپھھفتکارگرانحقاز

کارگران در برابر رئیسی نمی پندارد!

بھمربوطموضوعبھنسبتھاحمایتونقدھابھواکنشیھیچھنوزخاورچشمھوخنیفرخوداما
خودشان را بروز نداده اند!

تالشازکھیکبارازایدراوکند.میقدردانیوتشکررئیسیازبارھاخنیفرمربوطھصوتیفایلدر
میقدردانیمندی،گلھضمنرییسیازبارچندینکند،میصحبتیدخلعبرایکارگرانایستادگیو

ستادبھراکارگراننمایندگانترفند،باظاھراکھمجلسدرخوزستاننمایندگانازآن،برعالوهوکند
میوکندمیتشکرنادریازبخصوص!زحماتشانخاطربھبارچندیناند،بردهرئیسیانتخاباتی

کارگران ھمراه شماست.گوید شما در حمایت از ما سنگ تمام گذاشتید و دعای خیر

کارگراناعتصابقصدمقابلدراینکھازتپھھفتنمایندگانکلھمراهبھخودشادعایبھبناخنیفر
گوید:میفایلھمیندراونداریم.کارگرانمھارتواندیگرماگویدمیوکندمیصحبتاست،ایستاده

ماکنارھمشماداریمانتظاربیافتد،راهحقوقپرداختعدمسربراعتصاباللزبونمنمیدانمحاال
بایستید.

عملقاطعانھوانقالبیرییسیصدارتبدوازقضائیھقوهگویدمیصحبتھایشابتدایدرخاورچشمھ
کرده و در مبارزه با فساد ید طوالیی داشتھ است!

بھاستممکنھستند،کارگرانحسابطرفکھنھادھاییوارگانھاعواملباکارگرانبینمذاکراتدر
کارگرانزبانازصحبتھاییچنیناست،حاکمجلساتیچنینفضایبرکھایامنیتیوسنگینجوخاطر

یا نمایندگانشان جاری شود و واقعا حرف دلشان نباشد.

مذکورجلسھدرکارگریفعالدواینحضوربھنسبتواکنش ھاییاینکھازبعدوشرایطیچنیندراما
پایانوعمومیافکارتنویربرایکھرودمیانتظارفعالیناینازدارد،ادامھھمھنوزوآمدهپدید

بخشیدن بھ شبھات، اطالع رسانی کنند.

وخنیفرحضورمورددرروشنگریھدفباھفت تپھکارگرانازجمعیطرفازایبیانیھگذشتھروز
کھترفندیازنفردوایناطالعیبیازبیانیھایندروشدمنتشررئیسیستادنشستدرخاورچشمھ

ھرازخاورچشمھوخنیفراستقاللبرواندنوشتھرئیسیستادبھکشاندشانبرایمجلسنمایندگان
جناح و کاندیدای ریاست جمھوری تاکید کرده اند.



درنفردواینخودحالیکھدرنیست!بیانیھکنندهصادرجمعکناردرخاورچشمھوخنیفرخودناماما
اتفاقیچنینولیکنند،منتشرھمبارابیانیھاینتوانستندمیوھستندمذکورجمعدسترسدروتپھھفت

نیافتاده است!

مشخصاموضوعکھآنجاازنکنند،روشنگریبھاقدامخودشانخاورچشمھوخنیفرکھمادامنتیجھدر
شد.و مستقیما بھ آنان ربط دارد، شبھات موجود رفع نخواھند

کنند و بھ شبھات پایان دھند.بنابراین از این فعالین انتظار می رود کھ خودشان روشنگری

جوانمیر مرادی

25/3/1400

5پرداختعدمبھاعتراضبرایتجمعبرپاییرودبارمنجملھشھرداریکارگرانداردامنھھای*کنش

اینطرازاولمسئوالنسکوتزیرسایھشغلیامنیتدیگرونداشتنومطالباتبیمھحقوماهحقوقماه
شھرستان واستان گیالن

ازجملھدارشاندامنھھایکنشازگیالنرودباردراستانشھرداریخرداد،کارگران26روزچھارشنبھ
ومطالباتبیمھحقوماهحقوقماه5پرداختعدمبھاعتراضبرایخودشانقبلھفتھتجمعبرپایی

شھرستان واستان خبردادند.دیگرونداشتن امنیت شغلی زیرسایھ سکوت مسئوالن طرازاول

پنجدست کمدریافتعدمنتیجھ درخودزندگیدشوارشرایطرودبارازشھرداریکارگران60ازجمعی
حقوقکرونا،تھدیدعلیرغمواقتصادیاوضاعایندرگفتند:ایخبرنگاررسانھوبھدادندخبرحقوقماه

ماوافتادهتاخیربھماهششدارندفعالیتپیمانکاریکمسئولیتتحتکھرودبارشھرداریکارگران
علیرغم ھمھ سختی ھا مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.

دریافتکاملکارفرماازراخود)حقوق99(گذشتھسالماهآذرازکھرودبارشھرداریکارگران
معوقاتدریافتبرایبایدماگفتند:کروناییشرایطایندرخودمعیشتیاوضاعبھباتوجھنکرده اند،

وشھرداریھمانندباالدستینھادھایونداردمالیمنابعمی کندادعاکارفرماکنیم؛دوندگیخودمزدی
پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.شورای شھر نیز ھیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و بھ فکر

آذریکبارمرحلھدودرراکارگرانماھھپنجمعوقھمطالباتازبخشیرودبارافزودند:شھرداریآنھا
تومانمیلیون5مبلغبھ1400سالماهخرداددریکباروتومانھزار700میلیونیکمبلغبھ99ماه

بھ صورت علی الحساب واریز کرده است.

حفظبرایماکارومی دھیمانجامنامناسبشرایطایندرراکارسخت تریناینکھبیانباکارگراناین
حتیواستانداریشھر،شوراھایشھردار،بایدکردند:اضافھاست،مھمبسیارشھرنظافتوآرامش
برایخاصبودجھوباشندکارگرانفکربھپیمانکاریشرکت ھایعملکردبرنظارتبااستانیمقامات

پرداخت مطالبات مزدی آن ھا اختصاص دھند.

دستمزدھا،پرداختدردیرکردبرعالوهداشتند:اظھارخودمعیشتینامناسباوضاعازانتقادباآن ھا
ھستند.کارگران در زمینھ پرداخت حق بیمھ ھا نیز با مشکل روبرو



شیوعکھشرایطیبھباتوجھکارگرانبیمھحقنشدنپرداختوحقوقدریافتدادند:عدمادامھآنھا
کھروزھاییدروکردهدوچندانرانگرانی ھاجدیدسالدرکرده،ایجادکارگرانبرایکروناویروس

دررودبارشھرداریکارگرانشده،محدودکارشانوھستندخانھدربیشترکرونابھابتالدلیلبھھمھ
محدودیتیھیچوھستندحاضرکارمانسرروزھررودبارکوھستانیمناطقسختسرماییاگرما

برای آنھا در نظر گرفتھ نمی شود.

باارتباطدرکارند،مشغولشھرداریمجموعھدرپیمانکارشرکتیکمسئولیتتحتکھکارگراناین
تامینحساببھمابیمھ ھایحقماهچندنمی دانیمکردند:اضافھخودبیمھ ھایحقپرداختوضعیت

اجتماعی واریز نشده است.

ورسمیکارگرانبیمھحقماه17حدودگرفتھ ایماجتماعیتامینادارهازکھاستعالمیگفتند:طبقآنھا
دفترچھ ھاتمدیدعدمعالرغم بھرحالاست.افتادهتاخیربھپیمانکاریکارگرانبیمھحقماهسھازبیش
تامینبھکارگرانبیمھافتادنتاخیربھبابتزیادیبیمھ ایمعوقاتکارفرماسال،ماه ھایبرخیدر

اجتماعی بدھکار است.

مسئوالنداریمتوقعومی کنیمزندگیگیالناستاندراینکھبیانبارودبارشھرداریمجموعھکارگران
ازگفتند:خودمشکالتسایردربارهادامھدرکنند،رسیدگیمادستمزدپرداختومعیشتمسالھبھ

کارگرانمااختیاردرکارقراردادازنسخھ ایسالیھیچوھستیمکارقراردادفاقدجاریسالابتدای
سال ھااینطولدرحالعیندربرود.دستازشغلی مانامنیتشدهموجبمسئلھایننمی گیرد.قرار
مازادنیرویعنوانبھشماریھمکارانشانمیانازقرارداد،خاتمھازبعدبوده اندشاھدکارگرانبارھا

معرفی و در نتیجھ بیکار شده اند.

ازاجباریکاری ھایجمعھوشبانھکارکاری،اضافھکاملنشدنپرداختاینکھبیانباکارگراناین
ایامبھمربوطمامشکالتازدیگریبخشافزودند:است،رودبارشھرداریکارگرانمشکالتدیگر

خوبیبھنمی توانندخودماهدرروزنیمودواستحقاقیمرخصیازکارگرانازبسیاریاست.مرخصی
محلبھاجباربھاستمرخصیازاستفادهحینکھکارگریشدهمشاھدهمواقعبرخیدرکنند.استفاده

کار خود فراخوانده می شود.

غیرواقعیدلیلبھگفتند:نیزبیمھ ایلیستدرواقعیغیرشغلیعناویندرجباارتباطدرکارگراناین
رسمیکارگرانازبسیاریاجتماعیتامینسازمانبیمھلیست ھایدرشدهثبتشغلیاحکامبودن

ازپیشبازنشستگیوسختمشاغلمزایایازاستفادهبرایزیان آوروسختمشاغلقانونمشمول
موعد دچار مشکل ھستند.

قانونیمزایایھمھازکارسال ھاازبعدپیمانیکارگرانمااینکھبرتاکیدبارودبارشھرداریکارگران
حذفگفتند:ادامھدرشده ایم،خستھپیمانکارباخودموقتقراردادھایازوبودهبی بھرهکار

اینکھبھاست.رودبارشھرداریکارگرانمطالباتازدیگریکیپیمانکاریخانمان سوزقراردادھای
وھستیممعترضھستیم،کارمشغولپیمانکاریشرکتیکاستخدامدرپیمانیصورتبھسال ھا

مستقیم تبدیل شود.خواستار آن ھستیم کھ وضعیت استخدامی مان بھ قرارداد

نتیجھ ایکھبودپیشھفتھیکدادیمانجامکھتجمعیآخرینرودبارگفتند:شھرداریکارگران
ازحالعیندرنمی رسد.جاییبھھماواعتراضمسلمانداردحامیکارگروقتیبنابرایندربرنداشت.



ازجدیواکنشیھیچمطالباتمانپیگیریدروکردهاختیارسکوتکھگلھ مندیمشھرستاندرمسئوالن
خود نشان نمی دھند.

جدید تاسیس داروخانھ*ادامھ تجمعات اعتراضی داروسازان نسبت بھ آئین نامھ

اعتراضاتازحاکیخردادماه26بتاریخاجتماعیھایدرشبکھمنتشرهھایوعکسگزارشات
برپایی تجمع می باشد.داروسازان نسبت بھ آئین نامھ جدید تاسیس داروخانھ منجملھ



وی*جان باختن کارگر را ه آھن آبیک براثر برخورد قطاربا

کارحینقطارباویبابرخورداثربرصمدیعلیبنامآبیکآھنراهکارگرخرداد،یک24دوشنبھروز
جان خود را از دست داد.

*جان باختن یک کارگرمقنی در اصفھان بر اثر گاز گرفتگی

یکدرفاضالبچاهحفرکارحینافغانستانوتبعھسالھ45مقنیکارگرخرداد،یک25شنبھسھروز
باخت.جانمتری10درعمقگازگرفتگیبراثراصفھانزینیھخیاباندرساختحالدرساختمان
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- زنده باد ھمبستگی کارگران:

اعتراض بھ ادامھ روند اخراج ھااعتصاب و تجمع کارگران شرکت تھران جنوب ماھشھر برای

- حقوقواریزدرتاخیربھنسبتبافقاسفوردیفسفاتمعدنکارگرانھایخانوادهاعتراضیتجمع

حراستبھمجتمعطلبحقکارگر2احضار

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


برایمجوزصدورعدمودریابھسفرممنوعیتبھنسبتخارکجزیرهصیاداناعتراضیتجمع-
خروج مقابل پاسگاه مرزی

بھنسبتباویشھرستانعنافچھدھستاندرمراونھروستایخشمگینکشاورزاناعتراضیتجمع-
نیشکردھخدااحداث بند خاکی غیرمجاز بر روی رودخانھ دز توسط شرکت

- جسد کارگرجوان کارخانھ گچ قم از سیلوی گچ خارج شد

- جان باختن کارگر اداره برق کنگان بر اثر برق گرفتگی

*زنده باد ھمبستگی کارگران:

اعتراض بھ ادامھ روند اخراج ھااعتصاب و تجمع کارگران شرکت تھران جنوب ماھشھر برای

اخراجیشانھمکارانباھمبستگیبرایماھشھرجنوبتھرانشرکتکارگرانخرداد،24دوشنبھروز
اخراجروندادامھبھنسبترااعتراضشانسخنرانیوایرادتجمعبرپاییوباکارکشیدندازدست

شدنایرسانھوخواھانگذاشتندبنمایشماھشھرمجیدیھبندرپروژهدربیدبلندپاالیشگاهکارگران
ھرچھ بیشتر صدای اعتراضشان شدند.

نیروھایباآنانکردنجایگزینوکارگراناخراجحالدرشرکتاینگفتند:مدیرانمعترضکارگران
جدید است.

بھجدیدنیروھایمی شوند،اخراجکارگرانازگروهیکچندگاھیازھرحالیکھافزودند:درآنھا
صورت مخفیانھ ھمزمان در شیفت شب شرکت مشغول بھ کار می شوند.

بھاعتراضماھشھربرایدربندرمجیدیھجنوبتھران شرکتکارگرانوتجمع رابطھ:اعتصابدرھمین
نفرازھمکارانشان25اخراج

25اخراجبھاعتراضماھشھربرایدربندرمجیدیھجنوبتھران شرکتکارگرانبھمن،25شنبھروز

پروژه تجمع کردند.نفرازھمکارانشان دست از کار کشیدند ومقابل ورودی این

ایرسانھخبرنگاربھجنوب،تھران شرکتکارگرانوتجمعاعتصابتاییدماھشھربابندرفرماندار
بررسی است .گفت: وضعیت کارگران اخراج شده شرکت تھران جنوب در حال

بافق نسبت بھ  تاخیر در واریز حقوق*تجمع اعتراضی خانواده ھای کارگران معدن فسفات اسفوردی

حراستبھمجتمعطلبحقکارگر2احضار

انعکاسبرایبافقاسفوردیفسفاتمعدنکارگرانھایخانوادهازخرداد،جمعی24دوشنبھروز
محلیرسانھیکازدعوتضمنماهاردیبھشتحقوقواریزدرتاخیربھنسبتاعتراضشانصدای
سالن ھمایش ھای شھرک آھنشھرتجمع کردند.مقابل

ومجلس،استاندارنمایندهحضورباھمزمانازاینپیشکھبافقاسفوردیفسفاتمعدنکارگر2
پرداختعدمبھنسبتبافقشھرستانشرقشمالكیلومتری35درواقعمعدنیمجتمعفرمانداردراین

بموقع حقوق اعتراض کرده بودند بھ حراست احضارشدند.



دلیلمحلیرسانھاینخبرنگاردرگفتگوبابافقاسفوردیفسفاتمعدنکارگرانھایخانوادهازیکی
نرفتن خاک عنوان کرد.تاخیر در پرداخت حقوق را بھ گفتھ مسوولین معدن بھ فروش

قولبرخالفکرد:شود،تصریحنمیپرداختمناسبطوربھکاریاضافھساعتاینکھبیانباوی
طرحبرایمشکلایجادعدمخصوصدرفرماندارومجلس،استاندارنمایندهحضوردرمعدنمسوولین
فرامعدنحراستبھجمعآندرمعترضکارگرانازنفردوحقوق،واریزمشکالتبھنسبتاعتراض

خوانده شده اند.

برایمجوزصدورعدمودریابھسفرممنوعیتبھنسبتخارکجزیرهصیاداناعتراضی*تجمع
خروج مقابل پاسگاه مرزی

بھسفرممنوعیتبھاعتراضبرایبوشھراستانبخش ھایازخارکخرداد،صیادان24دوشنبھروز
کردند.عدم صدور مجوز برای خروج مقابل پاسگاه مرزی تجمعدریا و

روز15درجوینامساعدشرایطدلیلبھصیادانگفت:ایخبرنگاررسانھبھکنندگانازتجمعیکی
فراھمماھیگیریآمکانومساعدامروز،ھواییوآبشرایطنداشتند.راجزیرهازخروجاجازهگذشتھ

کردند.بود اما اداره بندر و مرزداری از خروج صیادان جلوگیری

وگناوهازباریکوچقایق ھایامااستمتفاوتدریامختلفنقاطدرجویشرایطاگرچھافزود:وی
درساکنشغلیگروه ھایدیگرھمچنینکردند.مسافرگیرینیزبارتخلیھازپسآمدند؛خارکبھبوشھر
ازمی تواننددیگرگروه ھایتمامیچرابودند.برخوردارخروجفرصتازمجوزداشتنباجزیره

و تامین معیشت خود بھ دریا بروند؟جزیره خارج شوند اما صیادان نمی توانند برای صید ماھی

بھنسبتباویشھرستانعنافچھدھستاندرمراونھروستایخشمگینکشاورزاناعتراضی*تجمع
نیشکردھخدااحداث بند خاکی غیرمجاز بر روی رودخانھ دز توسط شرکت

شرکتتوسطدزرودخانھرویبرغیرمجازخاکیبنداحداثباھمزمانخرداد23یکشنبھروز
دراستانباویشھرستانعنافچھدھستاندرمراونھروستایخشمگینکشاورزانازنیشکردھخدا،جمعی

کردند.خوزستان برای اعتراض دست بھ تجمع زدند وبندخاکی را تخریب



ایرسانھخبرنگاربھخوزستانبرقوآبسازمانسواحلورودخانھ ھامھندسیمدیررابطھ،درھمین
صورتمجوزداشتنبدوندھخدانیشکرشرکتتوسطدزرودخانھرویبرخاکیبنداحداثگفت:

گرفتھ است.

امانداشتھآبگیریامکاندھخدانیشکرمزارعپمپ ھایدز،رودخانھدبیکاھشبھتوجھباافزود:وی
ساختنبھاقدامپمپاژمحلتغییرجایبھودادهانجامراکارراحت ترینخودمشکلحلبرایشرکتاین

بند خاکی بر روی رودخانھ دز کرده است.

حوزهانتھایدرکارون)ودزرودخانھ ھایتالقی(محلبندقیرباالدستدرخاکیبنداینافزود:وی
تخریبراآنکشاورزانوشدهروروبھمنطقھکشاورزاناعتراضباکھشدهانجامدھخدانیشکر
کردند.

برایرودخانھاینازآبگیریامکانودزرودخانھترازافزایشراخاکیبنداینساختنازھدفوی
موجبرارودخانھدررسوب گذاریوفرسایشافزایشاقداماینگفت:وکردبیاننیشکرمزارعآبیاری

شد.می شود و سبب مشکالتی برای آبگیری در پایین دست خواھد

رادزرودخانھرویبرخاکیبندساختنشفاھیصورتبھپیشروزچندنیشکرشرکتافزود:وی
بررسیموردتاکندارایھخوزستانبرقوآبسازمانبھراخودطرحبودقرارامابودکردهمطرح

کردهبندخاکیساختبھاقدامخودسرانھصورتبھوندادهارایھراطرحاینتاکنوناماگیرد،قرار
است.

پاییندزرودخانھآبسطحکھ٩٧سالدرنیزاینازپیشرااقدامایننیشکرشرکتکرد:اضافھوی
آمده بود انجام داده بود.



*جسد کارگرجوان کارخانھ گچ قم از سیلوی گچ خارج شد

شد.خارجگچسیلویازقمگچکارخانھسالھ23کارگرخرداد،جسد23یکشنبھروزعصردر

گچدرھمین رابطھ:سقوط کارگر کارخانھ گچ قم بھ داخل سیلوی

سیلویداخلبھکاشان،-قمقدیمجادهدرواقعگچکارخانھکارگرخرداد،یک23روزیکشنبھصبح
بھ وی دسترسی پیدا نکرده اند.حامل گچ سقوط کرد وتا تنظیم این گزارش نیروھای امدادگر

اداره برق کنگان بر اثر برق گرفتگی*جان باختن کارگر

بربنکشھردرکارحینبوشھراستاندرکنگانبرقادارهکارگرپیمانیخرداد،یک23روزیکشنبھ
اثر برق گرفتگی در دم جان باخت.
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تھرانشھریقطار5خطکارگراناعتراضیوتجمعاعتصابفراخوان-

- جمعی از کارگران ھفت تپھ:

وانتخاباتتبلیغاتزمانباتپھھفتکارگرینمایندگانھایپیگیریھمزمانیدربارهاطالعیھ
روشنگری درباره یک اتھام وارده بھ برخی از آنھا

بازنگریاجرایعدمبھاعتراضدرشھرشورایمقابلدرواحدشرکتکارگرانورانندگانتجمع-
طرح طبقھ بندی مشاغل از سوی مدیرعامل

مسئوالنتفاوتیوبیبیمھوحقحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتامیدیھشھرداریکارگراناعتراض-
نسبت بھ وضعیت معیشتی آنھا وخانواده ھایشان

بنیادمقابلومطالباتحقوقپرداختعدمبھنسبتایثارگرانوجانبازانازجمعیاعتراضیتجمع-
شھید

 یمی:بچھ ھا االن کجایید؟ابراھ جعفر-

- خودکشی یک کارگر معدن گل گھر سیرجان

حالدرصنعتیمجتمع ھایازیکیکانالبتنیدیوارریزشکارگردرحادثھ4ومصدومیتمرگ-
احداث سراب

طبقھ4ساختمانازبراثرسقوطدربابلکارگریکباختنجان-

- سقوط کارگر کارخانھ گچ قم بھ داخل سیلوی گچ

تھرانشھریقطار5خطکارگراناعتراضیوتجمعاعتصاب*فراخوان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


خرداد24زمان:دوشنبھ

مکان تجمع:مقابل ایستگاه صادقیھ

جمعی از کارگران ھفت تپھ:*

وانتخاباتتبلیغاتزمانباتپھھفتکارگرینمایندگانھایپیگیریھمزمانیدرباره یھاطالع 
روشنگری درباره یک اتھام وارده بھ برخی از آنھا

تبلیغاتمسیردرآگاھانھآنھاگویاکھشدهمطرحتپھھفتکارگرینمایندگانبرخیبھاتھاماتیاخیرا
ونداردواقعیتاتھامایناند.گرفتھقراررئیسیابراھیممشخصاوجمھوریریاستکاندیداھایبرخی

برسانیم.الزم است در باره این اتھام ناصحیح، نکاتی را بھ اطالع

آبھ،حقید،خلعچونمسائلیپیگیریبرایمسئولینبھکارگرینمایندگانمراجعھھرگونھاینکھیکم
مطالباتپیگیریبرایکارگرینمایندگانمعمولاقداماتازیکیامثالھموشرکتغارتازجلوگیری

ومجلسنمایندگانروحانی)،دولتاز(بخشینیرووزارتبھمانمایندگانھست.وبودهماعمومی
ماکارگرینمایندگانازچندتنیدیدارمثالعنوانبھکرد.خواھندوکردهمراجعھقضاییھقوهمجلس،

اگرامابود.مامطالباتپیگیریبرایوبودمعمولامریبودآمدهمامنطقھبھقبلسالکھقالیبافبا
اینتبلیغاتمسیردرکھمیکردندمتھمرامانمایندگانھمبازافرادبرخیبودکاندیداقالیبافاالن

وکاروزارتبھبارھاکھمانمایندگانھمبازبودشدهکاندیداکاروزیراگراند؟شدهھماھنگشخص
درموضوعایناست؛شدهکاندیدارئیسیاالنمیشدند؟متھماندکردهمراجعھآنبھمربوطادارات
روزمرهامرعنوانبھصرفاقضاییمقاماتسایرورئیسیبھمانمایندگانمراجعھنیست.مااختیار

پیگیری مطالبات نزد دستگاه ھای ذیربط است.

روحانیورئیسیمانظرازکھاندکردهاعالمماھمکارانبارھارئیسی، یمابراھ شخصمورددردوم؛
قوهراسدرکھاستفردیبھمراجعھعنوانبھصرفاایشانبھماھمکارانمراجعھندارند.فرقی

کارگرانپیروزیازاستممکنرئیسیتبلیغاتیستادکھکنندکشفبرخیاینکھازقبلاست.قضائیھ
جناحکھ"میدانیدکردیماعالمصریحاماهبھمندروقبلسالماکندتبلیغاتیبرداریبھرهتپھھفت

خودازمحورعدالتورئوفاصطالحبھایچھرهدارندقصداصولگرایانسایروقالیباف-رئیسی
سایروروحانیازتر"صالحیت"باوبھترراخودشانجمھوریریاستانتخاباتبرایکھبدھندنشان

یکی ھستند. ".اصالح طلبان نشان دھند در حالی کھ در ضد کارگری بودن

بھکندبرداریبھرهخودنفعبھیدخلعدرتپھھفتکارگرانپیروزیازمیخواھدرئیسیستاداینکھ
پیروزیاینکھکردیماعالمبارھااست.حکومتیخاصمقامیکمدیونماپیروزیکھنیستاینمعنی
ازنمیدھیماجازهکھمیکنیماعالمھمضمناامااست.بودهتپھھفتکارگراناتحادوھمتمحصولفقط

پیروزی ما بھره برداری سیاسی کنند.

رئیسیاینکھیعنیخصوصیبخشیدخلعحکماعالمدرتاخیرماهچندکھکردیمروشنگریصریحاما
قضائیھقوهورئیسیھمحاالھمینماکند.برداریبھرهقضاییرایاینازانتخاباتآستانھدرمیخواھد

ماه بھ ما تحمیل شده است.را مسئول بسیاری از مصیبت ھا میدانیم کھ در ھمین دو

ھایپیگیریبرایخاورچشمھمسلموخنیفرمحمدآقایانما،تالشگروعزیزیندگاننماازتندوسوم؛
چندیندرورفتندتھرانبھیدخلعحکمبرایتحولوتحویلمنجملھدیگرمسائلوآبھحقبرایمعمول



دیدارھااینازیکیدرکردند.دیدار...ومجلسنمایندگاننیرو،وزارتازاعممقاماتانواعباجلسھ
موضوعیتباایجلسھدرحضوربھدعوتراماھمکارانموسویونادرییعنیمجلسنمایندهدو

بدوناماشودبحثشرکتجاریمشکالتحلنحوهدربارهبودهقرارکھکردندتپھھفتمسائلپیگیری
جلسھاینشدهگفتھماھمکارانبھمیکنند.نصبمحلدررارئیسیتبلیغاتیبنریکماھمکاراناطالع
انجامعملدرماھمکارانومیشودتمامزودیبھورئیسیبرایتبلیغنھواستپیگیریبرایواقعا
سرعتبھجلسھاینکھتصوراینباومیگذارندشرکتمشکالتطرحبرراتمرکزوگرفتھقرارشده
واکنشتبلیغاتیبنرمسالھبھرفتخواھندمطالباتپیگیریبرایدیگریمھمجلساتبھومیشودتمام

بنرکھاتاقیدرپیگیریجلسھاینبرگزاریکھشدهگفتھمانمایندهدواینبھحتیاند.ندادهنشان
ساعتایندرمجلسنمایندهدواینکھبودهعلتاینبھصرفاوبودهتصادفیشدهنصبھمانتخاباتی

بنابراینودھنداختصاصتپھھفتموضوعبھکھاندنداشتھدیگریوقتوداشتھحضورمحلایندر
کنندوقتکارگرینمایندهدواینبعدوشودگذاشتھبحثبھمطالباتونروددستازفرصتاستبھتر

سواینبروند....ونیرووزارتومجلسباجلساتسایربھھستندتھراندرکھکوتاھیفرصتدرتا
بعدکھنمایندگانیشود.نوشتھماتالشگرنمایندگانپایبھنبایدرئیسیطرفدارمجلسنمایندهدواستفاده

میگیرندقرارکثیر)مسعودتمویلوتحریک(بااسدبیگیاراذلشتموضربموردشوشبھبازگشتاز
مادیگرھمکارچندوخنیفرضاربینبازداشتجایبھرئیسیریاستتحتقضاییدستگاهھمیناتفاقاو

را بازداشت میکند.

اصالنھوھستندانتخاباتیستادھیچعضونھکارگریمستقلنمایندهھیچنھوخاورچشمھنھخنیفر،نھ
حالدرکھاستسالچندماھمکارانباشند.خاصیشخصتبلیغاتیروندازقسمتیکھدارندقرار

باعثنبایداستشدهانتخاباتبازیبامصادفسالچنداینازماهدواینکھوھستندمطالباتپیگیری
شود کھ چشم بر حقیقت بست و ھمکاران ما را متھم کرد.

ھاییراهازیکیفقطرسمیوقانونیمراجعدرکارگرینمایندگانتوسطمطالبات یگیریپ چھارما؛
درماکھاستدیدهچشمبھدنیاھمھایم.گرفتھپیھاسالایندرتپھھفتکارگرانماکھاستبوده

واتحادتواناییوقدرتبامطالباتمانکسببرایمبارزهحالدرھمیشھجھاناعتصابپایتخت
حالدراوقاتاکثرماایم:گرفتھپیراھمزمانروشدوماایم.بودهخودمانتجمعواعتصاب

نوداعتصاباتماقانونی.ھایپیگیریومذاکرهحالدرمانمایندگانھمروزھابرخیواعتراضیم
وھاخنیفراعتصاباتایندرکھنیستحواسشانگویازنندگاناتھامایم.داشتھ...وروزهھفتادوروزه
جلسھدرعزیزانھمیناکثراند.بودهاعتصابمیدانمیانھ...دروھابھمنیوھاعباسیوھابخشی
پیگیرومیکنندمراجعھھمدیگرمراجعبھکردند.دفاعھممامطالباتازوکردندشرکتھممجلس

مطالبات ما ھستند.

حکم،صدورازقبلمیرودانتظارمیکنندپیگیریرامامبارزاتحمایت،قصدبھکھ یدلسوزان ازپنجما
ازبخواھندقالیباف-رئیسیاستممکنکھکردیماعالمقبلھاماهمادھند.خرجبھدقتمسائلمورددر

قطعیطوربھدواینازیکیکدامشودمعلوماینکھاز(قبلکنندسیاسیبرداریبھرهماھایپیروزی
مسالھازمیخواھدرئیسیستادشودفھمیدهکھنیستبزرگیکشفپسکرد).خواھندشرکتانتخاباتدر

اجازهکھمیکنیماعالمماھموشماھمکند.برداریبھرهماستمبارزاتنتیجھحقیقتدرکھیدخلع
انھا را بھ ھیچ جناح سیاسی نمیدھیم.بھره برداری سیاسی از کارگران و مبارزات و پیروزی ھای



تپھھفتکارگریمستقلنمایندهدوحضورازمجلسنمایندهدوتوسطانتخاباتیاستفادهسوبرایتالش
نھاند،داشتھحضورتھراندرقوهسھھرازمقاماتواداراتانواعباجلساتسلسلھیکبرایکھ

اززیادیحجممیاندراستفاده،سوبرایتالشاینآنھا.تاییدموردنھوبودهماھمکاردواینانتخاب
درمیکنداعالمراکارگرانبھانتخاباتبودنربطبیدربارهروشنیمواضعکھماھمکارانھایپیام

ھیچکھمیکنیماعالمومیکنیمروشنگریکافیاندازهبھمااست.بودهثمربیوکورتالشیکحقیقت
صرفامانمایندگانکھمیکنیمروشنگریھمھمزمانندارند.کارگریمنافعبھربطیکاندیداھاازکدام

رئیسی،جایبھاگرنداشتفرقیآنھابرایمیکنند.مراجعھذیربطمقاماتبھمطالباتپیگیریبرای
بھمانیاباشدوزیرشخصفالناگرنداشتفرقییابود.قضاییھقوهرئیساکنوندیگرکاندیداییک

اوبھموردیکپیگیریبرایکارگرینمایندهوآیدمیاستانبھرئیسیاالناگرمجلس.نمایندهشخص
ایامھمیندراگرنیست؛انتخاباتیتبلیغاتمسالھباکارگرینمایندهآنھمراھیاشمعنیمیکندمراجعھ

یکپیگیریبرایکارگرینمایندگاناستممکنھمبازدیگریمقامھریابیاید،استانبھھمنیرووزیر
درقانونیمراجعاقساموانواعبھمامشکالتوداریممشکلھادهماکنند.مراجعھاوبھخاصمطالبھ

انتخاباتازبعدوانتخاباتازقبلمقاماتبھکارگرینمایندگانمراجعھمیشود.مرتبطقوهسھھر
زماندرعزیزاناینھایتالشبود.خواھدوبودهکارگرینمایندگیوظیفھچھارچوبدرصرفا

مانمطالباتپیگیریبرایبلکھنمیکنیمتنظیمآنھاانتخاباتباراخودمانمانمیشود.متوقفانتخابات
در تمام دوازده ماه سال کوشش میکنیم.

بھمامطالباتپیگیریبرایوخوبنیتباحتیوآگاھانھعزیزاناینازکدامھراگرقطعاالبتھ
زیراکرد.خواھیممقابلھمسالھاینباصریحطوربھماشودبدلسیاسیبرداریبھرهبرایابزاری

بھنداشتنتوھموکارگریطبقاتیاتحادمااقتصادی-اجتماعی-سیاسیمطالباتکسبراهتنھاداریمباور
ھیچ یک از جناح ھای قدرت سرمایھ داری است.

دلسوزانھظاھرباونیستند)ھمنفرهپنجمجموعا(کھخاصفردچندومنتقدانظاھربھاز یبرخ ششم؛
دردوستانشانومتحدانمیزنند،تپھھفتکارگراناقداماتوتپھھفتمستقلفعاالنتخریببھدست
تپھھفتوشوشدرامنیتیدستگاهمامورعمالھستند،اسدبیگیھمدستکھھستنداشخاصیتپھھفت

باکھکسانیبرایومیشناسندراھاماموراینھمھمیکشند(یدکراکارگریفعالنامضمناوھستند
بھاینبودیم).رابطھدروبودیمخبربیبگویندبخواھندکھنداردوجودتوجیھیھیچمیکننددوستیآنھا

اینصریححمایتازودارنددوستیامنیتی)مشھورکارگزاران(افراددستھاینبامنتقدانظاھر
ودلسوزنمایندگانامامیکنندپوشیچشمسپاھیکاندیدایفالنیاومملکتیمقامآنیااینازکارگزاران

ماجرااینمابرایمیدھند.قرارتخریبموردنبودهخودشانانتخابکھچیزیبابتراکارگریمستقل
خاصفردچندآنالبتھاطالعیھاینمخاطبدشمن.ازدوستشناختنبرایبوددیگرآزمونیکھم

راکارگریجنبشکلوتپھھفتکارگرانپیروزیدغدغھکھھستنددلسوزیافرادشمااکثربلکھنیست
دارید.

مستقلنمایندگانکھزحماتیتمامازمااست.کارگریمستقلیندگاننمازحماتقدردانتپھھفتھفتم؛
مسلمبھمنی،یوسفعباسی،ابراھیمعزیز،خنیفرمحمدچھعزیزبخشیاسماعیل(چھماکارگری

دردیگر)عزیزچندین....وکثیرعمادکھنکی،حسنسرخھ،عادلامیدوار،آزادی،امیدخاور،چشمھ
فرایتپھھفتازخارجدرکھعزیزانیھمھازھمینطورومیکنیمقدردانیاندکشیدهھاسالاینطی

ما بوده اند ھم اعالم تشکر میکنیم.بھره برداری ھای جریانی و گروھی خود، حامی مطالبات طبقاتی



ھستیمخودھایپیروزیوھاشکستتمامصاحبمادارند.پیشدردرازیراهھنوزتپھھفتکارگران
اتھامنھوآگاھانھوسازندهنقدوسازندهحمایتگذاشت.نخواھیمکسیبرگردنراکدامھیچمسئولیتو

دلسوزانازھمزمانامامیکنیماستقبالسازندهنقدھرگونھازماواستکنندهکمکاساس،بیھایزنی
بسیارھایسختیبااستسالچندکھحرکتیکتمامیتموردیکباکھمیخواھیمکارگریمبارزات

قراراتھامموردرامادردکشیدهوزحمتکشعزیزانبھترینازتنچندونکنندقضاوترارفتھپیشبھ
شدهتحمیلماھمکاردوبھدیگرانتوسطواستنبودهمانمایندگانانتخاباتفاقاکھموردیکندھند؛
دوفریبکاریواستفادهسوبرایتالشزیراشودمحکومھمصداوماھمھتوسطبایدکھموردیاست.
بودهتپھھفتکارگریمطالباتپیگیریروزمرهامربرایماکارگرینمایندگانحضورازمجلسیمقام

است.

جمعی از کارگران ھفت تپھ

١۴٠٠خرداد٢٣-یکشنبھ

بازنگریاجرایعدمبھاعتراضدرشھرشورایمقابلدرواحدشرکتکارگرانورانندگان*تجمع
طرح طبقھ بندی مشاغل از سوی مدیرعامل

طرحبازنگریاجرایعدمبھاعتراضدرواحدشرکتکارگرانورانندگانخرداد٢٣یکشنبھامروز
طبقھ بندی مشاغل در مقابل شورای شھر تجمع کرده اند.

تھران وحومھبرگرفتھ از کانال سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

تفاوتیوبیبیمھوحقحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتامیدیھشھرداریکارگران*اعتراض
مسئوالن نسبت بھ وضعیت معیشتی آنھا وخانواده ھایشان
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وخانواده ھایشان،ابرازکردند.



جدید،سالازشدهسپریماهسھدرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھامیدیھشھرداریکارگرانازجمعی
نیز ھمسان با حقوق بھ تاخیر افتاده است.ھنوز حقوقی دریافت نکرده ایم. پرداخت حق بیمھ کارگران

مالیمنابعاستمدعیشھردارگفتند:می کنند،دریافتتاخیرباراخودمطالباتماهھرکھکارگراناین
است.کافی ندارد بھ ھمین دلیل حقوق کارگران بھ تاخیر افتاده

تامیننمی توانیمداشتند:اظھاردرمانده ایم؛زندگیاولیھھزینھ ھایتامیندراینکھبیانباکارگراناین
راامان مانگرانینکرده،دشتراجدیدسالحقوقافزایشھنوزکنیم.تامینراخانواده ھایمانمعاش

است.بریده و خسارات غیرقابل جبرانی بھ زندگی مان وارد شده

بایدکردند:شھرداریاضافھوشدندخودمزدیمعوقاتزودترھرچھپرداختخواستارکارگراناین
از این وضعیت خارج شویم.ھرچھ سریعتر مطالبات مزدی مان را کامل پرداخت کند تا

مطالباتیجاریسالدرحقوقازجداکھمی کنندکارامیدیھشھرداریمجموعھدرنفر400گفتند:آنھا
پرداختدرخصوصشدهدادهوعده ھایبھ رغموطلبکارندافتادهعقبحقوقبابتگذشتھسالھایاز

صورتمطالباتاینپرداختجھتشھرداریازسویاقدامیھیچھنوزکارگران،حقوقیمعوقات
نگرفتھ است.

قصدکافیمالیمنابعنداشتندلیلبھکردهاعالمحقوق،کاملپرداختجایبھکارفرماآنھا؛گفتھبھ
وانتقادموجبکھکندپرداختعلی الحسابصورتبھراکارگرانماهاردیبھشتحقوقازبخشیدارد

گالیھ کارگران قرار گرفتھ است.

بھ موقعنشدنپرداختامیدیھشھرداریمشکالتازعمده ایبخشکارگران؛ایناظھاراتطبق
مالیمنابعکسریجبرانبرایشھرداریدلیلھمینبھاست.نفتشرکتسویازشھرداریمطالبات

مزدی؛ آن ھا را با تاخیر پرداخت می کند.

برایکھکارگرانیونشدهپرداختکارگرانبیمھحقکھاستایندیگرمشکلآنھا؛اظھاراتطبق
می کنند از پذیرش شان جلوگیری می شود.گرفتن خدمات درمان بھ مراکز درمانی و آزمایشگاھی مراجعھ

مسئوالنازداشتند:اظھارخودھمکارانبرایآمدهبوجودوضعیتازنگرانیابرازباکارگراناین
مجموعھبرایمزددریافتنتیجھ عدمدرکھمشکالتیھمھدرکبامی خواھیمشھرشورایوشھرداری

مزدی ما اقدام کنند.کارگران شھرداری بوجود می آید، درخصوص پرداخت مطالبات

بنیادمقابلومطالباتحقوقپرداختعدمبھنسبتایثارگرانوجانبازانازجمعیاعتراضی*تجمع
شھید

عدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایایثارگرانوجانبازانازخرداد،جمعی23یکشنبھروز
شھید زدند.پرداخت حقوق ومطالبات دست بھ تجمع مقابل ساختمان بنیاد

 یمی:بچھ ھا االن کجایید؟ابراھ *جعفر

داشتھ امدرسکالسدرازبکپشتون،تاجیک،افغانستانیدانش آموزانھموارهتدریسمسال ھایایندر
با محبت و البتھ باھوش و سخت کوش.اما بیشترین آنھا ھزاره بوده اند و ھمگی دوست داشتنی،



ندیدمجدیدرگیریوتضادافغانستانی ھاخودبینوایرانیوافغانستانیدانش آموزانبیناینکھجالب
برخیطریقازمی شددیدهنژادپرستانھ ایموضعاگروداشتوجودفاصلھ گذارییکھموارهچھاگر

اینونمی شناسندرامذھبونژادومرزکشیخطکودکانچراکھمی شدالقابزرگترھایامعلمان
می زنند.بزرگترھا ھستند کھ بھ این اختالف ھا و تفاوت ھا دامن

مواردبسیاریدروبودندافغانستانیدانش آموزانازنیمیباغستان_شھریاردرکالس ھایمبرخیدر
راخودراهآنانازبسیاریساختاریتبعیضومھاجرترنجتمامباداشتندکالسدررامعدلباالترین

آینده ای نداشت/ندارد.بھ دانشگاه باز می کردند اما تحصیل در ایران برای آنان

ومھاجرتپلیسودریاومرزازکھآنانبودیمایرانازآنانمھاجرتشاھدگذشتھدھھیکطیدر
دانشگاهبھبرخیوھستندنسبیآسایشوامنیتدراالنرسیدنداروپابھوکردندعبورکمپواردوگاه

کمترآنانازشدندافغانستانراھیآنھاازتعدادیامادارم.خبراحوالشانازبیشوکمکرده اند.پیداراه
خبر دارم.

بھامیدیباکھشدبچھ ھاییدرگیرذھنمشدمطرحقدرتبھطالبانبازگشتوصلحمثالبحثوقتی
چھرهمی شنومرانسل کشی_ھزاره ھاخصوصبھآنانکشتاراخبارکھحاالوبازگشتندکشورشان

بودنھمکنارروزھاییادبھودیرینعادتبھومی گذرددیدگانممقابلازآنھادوست داشتنیومھربان
با خود زمزمھ می کنم :

بچھ ھا االن شما کجایید؟

*خودکشی یک کارگر معدن گل گھر سیرجان

شرکتبامرتبطپرتونگینپیمانکاری(شرکت سیرجانگل گھرمعدنسیستان وبلوچستاناھلرانندهیک
خود را حلق آویزوجان باخت.سنگ  آھن گھرزمین)

نشده است.تا لحظھ تنظیم این گزارش خبری درباره دلیل خودکشی منتشر

احداثحالدرصنعتیمجتمع ھایازیکیکانالبتنیدیوارریزشکارگردرحادثھ4ومصدومیت*مرگ
سراب

احداثحالدرصنعتیمجتمع ھایازیکیکانالبتنیدیوارریزشخرداد،براثر23یکشنبھروزظھر
یافت.انتقالبیمارستانبھومصدومھمکارگریکباختندوجانکارگر3سراب

طبقھ4ساختمانازبراثرسقوطدربابلکارگریکباختن*جان

براثربابلشھرستان13بوستانشرقیکمربندیدرواقعدرساختمانیکارحینسالھ50کارگریک
سقوط از طبقھ چھارم در دم جانش را ازدست داد.

*سقوط کارگر کارخانھ گچ قم بھ داخل سیلوی گچ

سیلویداخلبھکاشان،-قمقدیمجادهدرواقعگچکارخانھکارگرخرداد،یک23روزیکشنبھصبح
بھ وی دسترسی پیدا نکرده اند.تنظیم این گزارش نیروھای امدادگرحامل گچ سقوط کرد وتا

akhbarkargari2468@gmail.com
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