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کاکتوس عسلویھ- تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی در میدان

دروتبعیضحقوقسازیھمسانعدمبھنسبتتھرانمنطقھ ایبرقشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-
پرداخت مقابل درب شرکت

بموقعپرداختعدمبھدراعتراضآذربایجانآھنراهخطوطازنگھداریکارگراناعتصاب-
حقوق،نداشتن امنیت شغلی وعدم پاسخگوی مسئوالن

عدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمعروزیازدھمین-
تمدید قراردادھای کاریشان

بندیطبقھطرحاجرایعدموحقوقنازلسطحبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-
مشاغل

وسالمتمرکزعالیمدیراندوگانھتصمیماتبھنسبتحرفھ ایبھداشتکارشناساناعتراضیتجمع-
و آموزش پزشکیمحیط کار و وزارت بھداشت مقابل وزارت بھداشت، درمان

- اسنپ فود: از استثمار خالقانھ تا اعتصاب متحدانھ

1400تیرماهاولنیمھدرکشورھایشھرداریکارگرانھایکنش-

و ضبط وسایل شخصی وی- یورش مأموران وزارت اطالعات بھ منزل زرتشت احمدی راغب

کردنسالخیواستانداریمقابلبی آبیبھنسبتاصفھانشرقخشمگینکشاورزاناعتراضیتجمع-
گاوھا

گوشتوشیردستوریقیمتبرق،مکررقطعی ھایبھنسبتدامغانگاوداراناعتراضروزدومین-
ودفتر بھارستان نشینقرمز و بی تفاوتی مسئوالن بابرپایی تجمع مقابل فرمانداری

بدنبال برق گرفتگی- جان باختن یک کارگرساختمانی در قم براثرسقوط  درچاه

بھ کما رفت- کارگر سیمبان اداره برق الھیجان ھم براثر برق گرفتگی

کاکتوس عسلویھ*تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی در میدان

مراکزدرشاغلپیمانکاریوثالثارکانکارکنانوکارگرانازبخش ھاییتیرماه١۶چھارشنبھروز
محلدرحضورازقبلشدهاعالمپیشازفراخوانوھماھنگیبنابرجنوبیپارسدرکاریمختلف

کردند.برپایکساعتھتجمعیعسلویھکاکتوسمیداندرصبح٧ساعتکار،

بھدستمزدحداقلافزایشخواھانھستندنگھداریوتعمیروبھره برداریبخش ھایازکھکارگراناین
شرکت ھایحذفاستراحت،روز١۴کارروز١۴اقماریطرحاجرایتومان،میلیون١٢باالی

نیروھایباخودحقوقیوکاریتبعیضشدنبرچیدهنیزوکارفرمابامستقیمقراردادعقدوپیمانکاری
مطالبات خود ھستند.رسمی صنعت نفت، حق ایجاد تشکل مستقل و ھمچنین تحقق دیگر



١۴٠٠تیرماه١۶ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

تصاویر:



گزارشات رسانھ ای شده:

جنوبیپارسدرنفتپیمانکاریکارگرانتجمع-1

بھ محقق نشدن مطالبات خود تجمع کردند.کارگران پیمانکاری نفت در منطقھ پارس جنوبی در اعتراض



درنفتوزیرسخنانبھاعتراضدرجنوبیپارساقتصادیویژهمنطقھدرشاغلثالثارکانکارگران
میداندرتیر)(شانزدهامروزدیگربارخودقانونیمطالباتگرفتننادیدهومجلسانرژیکمیسیون

کاکتوس تجمع کردند.

کھ از مدتی پیش آغاز شده است.این تجمع در ادامھ اعتراضات کارگران پیمانکاری نفت است

ماست!مسلمحقبیکاریھفتھدوکارگران:تاکیدعسلویھ/کارگرانتجمعپایاِن-2

تجمع یکساعتھ کارگران پیمانکاری پارس جنوبی خاتمھ یافت.

ایندادند.خبرعسلویھکاکتوسمیداندرخودصنفیتجمعخاتمھازجنوبیپارسپیمانکاریکارگران
خواستاربود،صدایمانشدنشنیدهعدمبھاعتراضدرمایکساعتھتجمعاینکھبیانباکارگران

کارگران ارکان ثالث شدند.برقراری عدالت مزدی و تامین حق مرخصی دو ھفتھ ای برای

توجھنمی شود،گرممابرایآبیمجلس،نمایندگانازنھوکاروزارتازنھاینکھبیانباکارگراناین
بی عدالتیازدیگرینشانھ یراحقوقکفبرابر21تاآن ھاحقوقسقفافزایشورسمی ھامطالباتبھ

دریافتبھونکنیماعتراضدارندانتظارحاالشد؛تمامرسمی ھانفعبھمازحماتمی گویند:ومی دانند
این بھ معنای عدالت نیست!حقوق بسیار حداقلی کھ یک پنجم رسمی ھاست قانع باشیم؛

بھماکرده اندفکراگرمی گویند:ومی دانندخودنارضایتیازنشانھ ایراامروزیکساعتھتجمعآن ھا
می خواھیمماکرده اند؛اشتباهدھیممیرضایتوضعیت،ساختاریتغییرعدموناچیزاصالحات
داشتھراآزادتشکل ھایایجادحقوبرسدتومانمیلیون12بھحقوق مانحداقلشوند؛حذفپیمانکاران

باشیم.

وتبعیضحقوقسازیھمسانعدمبھنسبتتھرانمنطقھ ایبرقشرکتیکارگراناعتراضی*تجمع
در پرداخت مقابل درب شرکت

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایتھرانمنطقھ ایبرقشرکتیکارگرانتیر،15شنبھسھروز
تجمعشرکتایندربمقابلپرداختدروتبعیضحقوقسازیھمسانعدمبھنسبتاعتراضشان

کردند.



بموقعپرداختعدمبھدراعتراضآذربایجانآھنراهخطوطازنگھداریکارگران*اعتصاب
حقوق،نداشتن امنیت شغلی وعدم پاسخگوی مسئوالن

ریلیمحوردرآذربایجان(شاغلینآھنراهخطوطازنگھداریکارگرانتیر،16چھارشنبھروز
پاسخگویوعدمشغلیامنیتحقوق،نداشتنبموقعپرداختعدمبھاعتراضبرایسلماس)تاھشترود
کردند.متوقفرامختلفایستگاه ھایدرکاردقیقھ20تا10حدودمسئوالن

گفتند:ایخبرنگاررسانھبھخودمطالباتپرداختدرکارفرمابی توجھیبھاشارهبامعترضکارگران
حقوقفقطآذربایجانناحیھریلیخطوطنگھداریکارگرانجدیدسالآغازازروز107گذشتازبعد

فروردین ماه خود را دریافت کرده اند.

باکھطلبکاریمحقوقماهدودرحالیافزودند:آذربایجانفنیابنیھخطوطنگھداریامورکارگران
بودیم.آمدهکنارتاخیرمادوباماهھرپانزدھمدرحقوقپرداختبرمبنیکارفرماپیشنھادپذیرش

یعنیکند.پرداختراکارگرانپیشماهدوکاملحقوقپانزدھم،ماهھرمی بایستکارفرمابنابراین
در آستانھ سومین ماه قرار داریم.درحال حاضر حقوق اردیبھشت کارگران پرداخت نشده و ما

وحقوقبودقرارکارفرما،باکارگراننمایندگانشده،زمان بندیبرنامھدادند:براساسادامھآنھا
نشدهمحققھنوزاماشودواریزکارگرانحساببھماهتیرپانزدھمتاکارگرانماهاردیبھشتدستمزد

است.

دریافتدلیلبھکارگراناززیادیشمارحاضرحالدرگفتند:ھمچنینآذربایجاننگھداریکارگران
نکردن بھ موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی بھ سر نمی برند.

بھتانیستپاسخگوآذربایجانآھنراهدرکسیحاضرحالدرکردند:اضافھمعترضکارگران
مشکالتمان رسیدگی کند.



واحدایندرکارگرانمطالباتبرخیتحققعدمدرکنارآذربایجانناحیھفنیابنیھکارگرانگفتھبھ
را در خطر می بینند.ریلی، کارگران با قراردادھای موقت کار، امنیت شغلی خود

عدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمعروز*یازدھمین
تمدید قراردادھای کاریشان

نیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگرانمتوالی،روزیازدھمینبرایتیر16چھارشنبھروز
دست بھ تجمع دراین مجتمع زدند.ھفت تپھ برای اعتراض بھ عدم تمدید قراردادھای کاریشان

نشدنتمدیدبدلیلتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگر160کھاستیادآوریقابل
قرادادھای کاریشان از کاربیکارشدند.

گزارش رسانھ ای شده:

کارگران فصلی دفع آفات ھفت تپھ تجمع کردند

پیگیریبرایتپھھفتصنعتوکشتمجتمعآفاتدفعواحددرشاغلفصلیکارگرانازگروھی
وضعیت شغلی خود تجمع کردند.

حدودجمعیتازشماریماه)تیر١۶(شنبھامروزصبحگفتند:ھفت تپھنیشکرمجتمعدرکارگریمنابع
مشغولنیشکرمزارعدرفصلیصورتبھکھتپھھفتنیشکرمجتمعآفاتدفعکارگراننفری١٧٠

پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند.کارند، با تجمع مقابل ساختمان مدیریت مجتمع خواستار

برایآفاتدفعواحدفصلیکارگرانامروزاعتراضگفت:اجتماعایندرحاضرکارگرانازیکی
خوداستخدامیوضعیتتبدیلدنبالبھکارگرانایناست.شدهبرپاآن ھاشغلیوضعیتشدنمشخص

از فصلی بھ قراردادی ھستند.

مجتمعنی برفصلیکارگرانھمانندفاتدفعفصلیکارگریکِحرِفھاینکھبھباتوجھوی،گفتھبھ
موقتصورتبھبھره برداریفصلطولدرتنھامی دھندانجامراحرفھاینکھکارگرانیاست،موقتی

بنابراینھستندبیکارسالفصولمابقیومی شوندگرفتھھرزعلفھایکندنومزارعسم پاشیکاربھ
شغلیامنیتتااستماھھچندینقراردادعقدمجموعھمدیریتازکارگرانازگروهایندرخواست

داشتھ باشند.

بندیطبقھطرحاجرایعدموحقوقنازلسطحبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضات*ادامھ
مشاغل

سطحبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتادامھاززنجانشھرداریکارگرانتیر،16چھارشنبھروز
نازل حقوق و عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل خبردادند.

زنجاناستانکارکلمدیرکتبیدستورعالرغمگفتند:ایخبرنگاررسانھبھزنجانشھرداریکارگران
خوداریوخدماتیسبزکارگرفضایھزارازبیشمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایازشھرداریھنوز

می کند.

برمبنیزنجانشھرداریخدماتیوسبزفضایکارگراندرخواستدنبالبھگذشتھسالآنھاافزودند:
کار(مدیرکلیوسفیمحمدرضادستمزدھایشان،افزایشبرایمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایلزوم



دستمزدافزایشبرایکارقانونطبقخواستزنجانشھردارازنامھ ایارسالبازنجان)استان
خدمات شھری اجرا کند.کارگران شھرداری، طرح طبقھ بندی مشاغل را در این واحد

طرحماهفروردینازبودشدهموطفزنجانشھرداریکار،مدیرکلدستورطبقاینکھبیانبااو
ازبیشحاضرحالدرافزود:کند،اجراسبزفضایوخدماتیکارگرانھمھبرایرامشاغلطبقھ بندی

ھیچ اقدامی برای انجام آن نمی کند.سھ ماه از نامھ ی مدیرکل کار می گذرد اما شھرداری ھنوز

مزایایازبایدماواستدلبخواھیطرح ھاییچنیناجرایچرااینکھبیانبازنجانشھرداریکارگران
دستمزدھاوقتیافزودند:باشیم،محروماستشدهتاکیدآناجرایبھھمقانوندرکھطرحیچنین

ھزینھ ھایسومیکحتینمی توانمزدیمزایایاضافھ یبھدستمزدحداقلباکھاستپایینآن چنان
مشاغلطبقھ بندیطرحاجرایبھکارقانونشمولکارگران؛ماامیدتنھاکرد،تامینرازندگیماھانھ ی

پیشرفتوطبقاتیتحرکامکانکارگرانمابرایمی تواندکھقانونیراھکارییگانھبنابرایناست.
است.جایگاه شغلی را  فراھم کند، اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل

کارادارهنکند،طرحایناجرایبھاقدامکارفرمااگرکارقانون50مادهاساسکردند:برآنھااضافھ
مزدمابھ التفاوتوجریمھپرداختبھمکلفکارفرمااینکھضمنکنداجراوتھیھراطرحمی تواند

ناشی از اجرای طرح، بھ ھمھ کارگران است.

پایاندراست،قانونیمسلمحقیکطبقھ بندی،طرحاجرایاینکھبیانبازنجانشھرداریکارگران
نمی خواھیمقانونیحقوقازفراترچیزیوھستیمقانونی خودحقوقدنبالبھصرفاًکارگران،ماگفتند:

پیگیریراموضوعاینسریع ترھرچھزنجانشھرداریھموکارکلادارهھممی کنیمدرخواستلذا
کنند تا مشکالت معیشتی این قشر زحمتکش حل شود.

وسالمتمرکزعالیمدیراندوگانھتصمیماتبھنسبتحرفھ ایبھداشتکارشناساناعتراضی*تجمع
و آموزش پزشکیمحیط کار و وزارت بھداشت مقابل وزارت بھداشت، درمان

بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایحرفھ ایبھداشتکارشناسانتیر،16چھارشنبھروز
بھداشت،وزارتمقابلبھداشتوزارتوکارمحیطوسالمتمرکزعالیمدیراندوگانھتصمیمات

درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.



توقفوابطالکار،ومحیطسالمتمرکزتفکیکخواھانکنندگانشده،تجمعایرسانھگزارشبرپایھ
تعییندستورالعملابالغکار،قانون109و106موادبھتوجھکار،بھداشتممیزیدستورالعمل

بھداشتیمراکزکاربھداشتوحفاظتکمیتھ ھایتشکیلعدمحرفھ ای،بھداشتمسئولنصالحیت
است،شدهواگذارخصوصیبخشبھسال ھاستکھحرفھ ایبھداشتاندازه گیریواگذاریودرمانی
ھستند.

*اسنپ فود: از استثمار خالقانھ تا اعتصاب متحدانھ

پیک ھایسراسریاعتصابشد:زندهدوبارهپیِشسالسردپاییزخاطرۀ،١۴٠٠داغتابستانآغازدر
خطاییپیام ھایواسنپ فودپشتیبانیخطوطشدنداغکاالھا،جابجاییدراختاللتھران،دراسنپ فود

کھ پشت سر ھم بر صفحۀ این اپلیکیشن نقش می بستند!

جانشیرۀمکیدنبرای«مبتکرانھ»حسابگری ھایانواعواسنپ فودطمعاست:داستانھمانداستان،
بایکرھا.

عباس آباد)ویوسف آبادتیر،(ھفتتھرانازبخش ھاییدرفوداسنپپیک ھایکھبودپیشماهاواخر
برایشانلباس شخصی ھاکشیدننشانوخطبھموردیکدرکھزدندپراکندهاعتصاببھدستساعاتی

بویتااماداشتند،سراسریوھماھنگاعتصابقصِدبایکرھاتیرماهاولدربعدروزچندشد.ختم
ازخبراعتصابازقبلشبونوددقیقۀدردستپاچگیبارسید،اسنپ فودمشامبھجدیداعتصاب
ونشدسستاعتصاببرایبایکرھااتحادوعزمحالاینباداد.پایھکرایۀتومانیھزارناقابلافزایش

بود:ماندهپابرجاھمچناناصلی شانخواستھ ھایچونچرا؟گرفت.تازه ایجانماجراآنازبعدھفتھدو



کاالھایتورمکھاستحالیدرایندارد؛افسارگسیختھتورمبازیادیشکافھمچنانپایھکرایۀ
داده .افزایشراسفارش ھاجابجاییازاسنپ فوددرآمدنسبتھمانبھرستوران ھا،غذایوسوپرمارکتی

بپردازد.خودمیلیاردیدرآمدھایافزایشاینازرابایکرھاسھمکھنداردبناشرکتوجوداینبا
اعتصابدستوردرتومان)ھزار١٢حداقل(بھتورمبامتناسبپایھکرایۀافزایشخواستکھاینجاست

قرار گرفتھ.

کار تمام وقت، ُمزد آزادکار:

از توطئۀ «شیفت بندی» و «گارانتی» تا «کاھش سقف کنسلی»

وبایکرھاکارشدتافزایشبرایجدیدقدمیکشرکتامسالخردادماهُمزد،پایین بودنبرعالوه
کنسلیمجازسقفنمایندگان،برخیبازدوبندازبعدوبرداشتکارشانزمانکنترلکردنمحدودتر
درصد٢٠و٢۵بھترتیببھودادکاھشموتوریپیک ھایبرایراسفارش ھاھفتگِیوروزانھ
موتوررویفردھرکاریساعتمتوسطامسالبایکرھاخوداظھاربھبناکھاستحالیدراینرساند.

بھنگاھیداشت.نخواھندھمکشیدننفسوقتشرکت،تصمیِماینباورسیدهھمساعت١۴الی١٠بھ
نقصیاباختنجانبھمنجرکاریفشاروخستگیخاطربھگذشتھھفتھ ھایھمیندرکھتصادفاتیآمار

شدت کار است.عضو شده ، گویای تبعات مھلک این دست اقدامات برای افزایش

محدودترراسرویس ھایشانانتخابوزمانبربایکرھاکنترلشرکت،مدیریتکھنیستباراولیناین
مفادشرکتاماشد،گرفتھ«شیفت بندی»طرحتوطئۀجلویبایکرھاپارساِلاعتراضبامثالًمی کند.
–رارانندگانکھطرحیکرد؛اجراگارانتی»«طرحعنوانباجدیدیبستۀدراین بارراطرحآنمشابھ

سفارش)کنسلیحق(بدونساعت١٢الی٨بینروزانھبی وقفۀکاربھملزممعینی-مبلغازایدر
آمارآنکھمحضبھامااست،داوطلبانھفعالًمرحلھایندرطرحایندرعضویتگرچھمی کند.

کاھشطریقازآزادکاریفعالیتکردنمحدودتریاحذفاحتمالشود،زیادآندرفعالبایکرھای
می شود.توزیع سفارش ھا بین بایکرھای خارج از این طرح بیشتر

تبدیلاسنپ فودتمام وقت»«کارگربھ«آزادکار»یکازموتوریپیک ھایعمالًطرح ھاییچنینبا
اجتماعی-تأمینبیمۀودستمزدحداقل-مثل«کارگر»یکمزایایوحقوقازآنکھبدونمنتھامی شوند،

بھره مند شوند!

نھاگرسفارش ھا،کردنکنسلبرایمجازسقفکھآنستاعتصابدیگرخواستمالحظات،اینتمامبا
٣٠سقفتاو«روزانھ»بھ جای«ھفتگی»احتساب(یعنیشودمحاسبھقبلشیوۀبھحداقلامابیشتر،

درصد).

افزایشنشود،حلنقشھلوکیشنخطایکھزمانیتاواستباقی خودقوتبھنیزنقشھخطایمشکل
آنبودنغیرعمد(کھفنی»«خطایاصطالحبھاینازشرکتومی مانندکاغذرویصرفاًکرایھ ھا

محل تردید است) برای دزدی از ُمزد پیک ھا استفاده می کند.

درس ھای تکرارپذیر

آستانۀ اعتصاب جدید یادآوری شوند:اعتصاب سال پیش با درس ھایی خاتمھ یافت کھ جا دارد در



شرکتمسئوالنبابایکرھا)عمومموافقتبدون(وخودسرانھنماینده ھاییمجدداًھمامسالنمایندگی:-١
سقفکاھشماجرای(مثلگرفتقرارموتوریرانندگاناعتراضموردکھ بودندرسیدهتوافقاتیبھ

نھنمایندهکھصورتیدرنداشت).خبرھمروح شانخیلی ھااجراازبعدروزچندتاکھسفارش ھاکنسلی
پیشنھادداردحقنھودھدانعکاسمذاکرهجلساتدرراجمعاکثریتنظرجزبھنظریداردحق

ِسَمتیکنمایندگیکند.تصویببستھدرھایپشتبایکرھابدنۀبامشورتبدونراشرکتمدیریِت
یا(امتیازدلیلھربھنماینده ھاییاگرنیست.فردبھسفیدامضاچکدادِنمعنایبھواستاختیاری

ضروریخاطرھمینبھباشند.عزلقابلزمانھردربایدشده اند،بدلشرکت»«سخنگویبھتھدید)
دیگرانھمونشودنمایندهخاصمنافعومحافظھ کاریباعثھمتاباشدچرخشینمایندگی،کھاست

فرصت این تجربھ را داشتھ باشند.

یکاندازۀبھعمالًولی«آزادکار»اسماًاسنپ فود،موتوریپیک ھایکارگری:حقوقوبیمھ-٢
-حداقلکارگریحقوقازمی بایستخاطرھمینبھومی کنندکارشرکتبرایبیشترو«کارگر»

رانندۀھزار٧٠اخیراًکھاستدستاوردیاینشوند.برخوردارغیره-وتعطیالتبیمھ،دستمزد،
تعدادروزھربلکھاست،شدنیفقطنھپسیافتند؛دستآنبھجدالیکازپسبریتانیادراوبرشرکت

مبارزه برای آن ھوشیار می شوند.بیشتری از بایکرھای اسنپ فود نسبت بھ ضرورت و اھمیت

برخیانتقالبھاعتراضاسنپ فود،پارسالاعتصابدالیلازیکیباکس:اسنپرانندگانبااتحاد-٣
اینبیناختالف اندازیورقابتحربۀازھنوزشرکتبود.اسنپ باکسموتوری ھایبھسفارش ھایشان

اعتصاب شکنیبرایباکسرانندگانازحتیقبلسالومی کنداستفادهدوھرُمزدکاھشبرایدستھدو
اسنپ باکسیموتوری ھایباھماھنگیمعضل،اینبامقابلھراهتنھابود.کردهاستفادهفودرانندگانعلیھ
وشکافاینتقویتجایبھاست.تورمبامتناسبساالنھکرایۀافزایشومشترکاعتراضاتبرای

نابساماناوضاعاصلیمسبببھ عنوانشرکتمدیریتسمتبھراحملھنوکبایدمصنوعی،اختالف
کردنمتحدبدوندستمزد،حداقلیابیمھمثلبزرگدستاوردھایکسباستبدیھیگرفت.بایکرھا

(بین ترکمن و غیرترکمن) ممکن نیست.سایر کارکنان اسنپ و غلبھ بر شکاف ھای مصنوعی قومیتی

بھکھھمکارانیازدستھآنبھگفتھ اند،پیک ھاخودبارھاکھھمانطوراعتصاب شکنی:بامقابلھ-۴
کھدادتوضیحدوستانھزبانبامی توانمی روند،طفرهاعتصابدرشرکتازمالیمشکالتخاطر
ھمکارانبابرخوردکنند؛کاررستوران ھایادلیوریشرکت ھایسایربرایاعتصابزماندرموقتاً

تاراموتورالستیککردنپنچرمثلقھریروش ھایوباشداقناعیزبانبااولقدمدراعتصاب شکن
حد امکان بھ آخرین مرحلھ و از سر اجبار موکول کرد.

١۴٠٠تیر١۵-کارگریسازماندهعملکمیتھ

1400تیرماهاولنیمھدرکشورھایشھرداریکارگرانھای*کنش



توضیحات رخداد تحت نظر بخش محل خدمت شھرداری شھر تاریخ

سندیکاری رانندگان
اتوبوسرانی تھران و
حومھ اعالم حمایت

خود را نسبت بھ
اعتصابات کارگران

نفت اعالم کردند

حمایت دولتی اتوبوسرانی تھران 01/04/1400

در حمایت از کارگر
زندانی اسماعیل

گرامی امضا جمع
کردند

جمع اوری
امضا

دولتی اتوبوسرانی تھران 04/04/1400

عدمماه6بھنسبت
10وحقوقپرداخت

ماه بیمھ مقابل
فرمانداری دست بھ

تجمع زدند

تجمع دولتی کل بخش ھا خرمشھر 12/04/1400

عدمماه6بھنسبت
10وحقوقپرداخت

ماه بیمھ مقابل
فرمانداری دست بھ

تجمع زدند

راھپیمایی دولتی کل بخش ھا خرمشھر 13/04/1400

با تجمع مقابل سازمان
اتوبوسرانی نسبت بھ

تن120پرداختعدم
از پرسنل سازمان

دست بھ تجمع زدند

تجمع دولتی اتوبوسرانی آبادان 14/04/1400



تجمع مقابل  ایستگاه
ھشتگرد بھ دلیل عدم
واریز حقوق و حق

بیمھ برای چندمین بار
در سال جاری دست

بھ تجمع زدند

تجمع خصوصی مترو تھران 15/04/1400

نسبت بھ تغییر
وضعیت تبعیض آمیز

دست بھ اعتراض
جمعی و صدور بیانیھ

زدند

بیانیھ دولتی کل بخش ھا اراک 15/04/1400



و ضبط وسایل شخصی وی*یورش مأموران وزارت اطالعات بھ منزل زرتشت احمدی راغب

احمدیزرتشتمنزلبھاطالعاتوزارتمأمورانصبح١١ساعتتیرماه١۶چھارشنبھامروز
منزلکلبازرسیبھاقدامورفتھمنزلداخلبھھستندآبمأموراینکھاعالمباوکردهمراجعھراغب

وی نمودند.

کاپشنخانواده،اعضایدیگروزرتشتموبایلگوشی ھایجملھازالکترونیکیوسایلمأموراناین
باوکردهضبطرابودمنزلدیواربرکھراتابلوییوماھوارهگیرندهدستگاهوتلویزیوناو،آتش نشانی

خود برده اند.

دادگاهبازپرسیبھشنبھروزبایدآنطبقکھدادهتحویلاحمدیزرتشتبھاحضاریھ ایھمدرنھایت
انقالب شھریار مراجعھ نماید.

کارازخوداخراجبھمدتھاستکھاستشھریارآتش نشانیاخراجیکارگرراغباحمدیزرتشت
توسطبشریحقوقفعالیتھایدیگرواعتراضاتشاینبخاطربارچندینتاکنون ودارداعتراض

وزارت اطالعات دستگیر و زندانی شده است.

محکومقویاًرااخراجیکارگرایناحضارواطالعاتیمأموریناقداماینایرانکارگرانآزاداتحادیھ
فعالین کارگری و مدنی است.می نماید و خواستار پایان دادن بھ احضار و اذیت و آزار

١۴٠٠تیرماه١۶ایران-کارگرانآزاداتحادیھ



کردنسالخیواستانداریمقابلبی آبیبھنسبتاصفھانشرقخشمگینکشاورزاناعتراضی*تجمع
گاوھا

استانداریمقابلبی آبیبھاعتراضبرایاصفھانشرقخشمگینکشاورزانتیر،16چھارشنبھروز
را ندارند سالخی کردند.تجمع کردند و گاوھایی را کھ توان تامین آب وعلوفھ برایشان

آب و علوفھ آن را ندارند، سالخی کردند!اصفھان تجمع کردند و گاوھایی را کھ دیگر توان تامین

گوشتوشیردستوریقیمتبرق،مکررقطعی ھایبھنسبتدامغانگاوداراناعتراضروز*دومین
ودفتر بھارستان نشینقرمز و بی تفاوتی مسئوالن بابرپایی تجمع مقابل فرمانداری

برق،مکررقطعی ھایبھنسبتاعتراضشانروزدردومیندامغانگاودارانتیر،16چھارشنبھروز
ودفترفرمانداریمقابلتجمعبھدستمسئوالنتفاوتیبیوقرمزگوشتوشیردستوریقیمت

بھارستان نشین این شھرستان زدند.

رسیدنمنظوربھدامغانفرمانداریمقابلتجمعمدتیازپسشده،گاودارانایرسانھگزارشبراساس
بھ نتیجھ، بھ سمت دفتر بھارستان نشین رفتند.

میتولیدنوشابھشیرجایبھگاوھای مان«کاشھمچونشعارھاییحاویپالکاردھایحملباآنھا
است»تولیدگناھمبدھکارم«گاودارموتومان»،4500شیروتومان6000معدنی«آبکردند»،

مراتب اعتراض خود را بھ گوش مسئوالن رساندند.

مسئوالنتفاوتیبیوبرقمکررقطعی ھایبھنسبتدامغانگاوداراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
آب ریختندمقابل اداره برق - دامداران معترض شیرھا را داخل جوی



تفاوتیبیوبرقمکررقطعی ھایبھاعتراضبرایدامغانگاودارانازتیر،جمعی15شنبھسھروز
جوی آب ریختند.مسئوالن  مقابل اداره برق  تجمع کردند و شیرھا را داخل

وپستانورمبیماریشیر،کاھشکنندگانتجمعاعتراضدلیلمھم ترینایرسانھگزارشبرپایھ
برق بود.مشکالت ناشی از تغییر ساعات دوشش شیر بھ دلیل قطعی ھای

ھرھستیمبرقمکررھایقطعیشاھدکھروزیچندطیگفت:دامغانشھرستانگاودارانازیکی
کردند.کمشیرکیلو10حدودگاوھایمازراس

گاوھابالتکلیفیوبرققطعیمشکلداشتیمدامیھاینھادهتامیندرکھمشکالتیبرعالوهافزود:وی
نیز بر آن افزوده شد.

بھراگاوھایمانھمھناچاریمباشدداشتھادامھرویھاینباشدقراراگرداد:ادامھمعترضگاوداراین
کشتارگاه بفرستیم.

دردامغانامیرآبادومرکزیبخشروستاھایازبسیاریدرتیر14روزدوشنبھکھاستیادآوریقابل
دو نوبت صبح، عصر و شب برق قطع شد.

گاو،راسھرازشیرکیلویی10کاھشباکھاستتومان5300حدودشیرکیلوھرقیمتھمچنین
شود.میراسی10گاودارییکعایدضررتومانھزار530حدودروزانھ

بدنبال برق گرفتگی*جان باختن یک کارگرساختمانی در قم براثرسقوط  درچاه

برقبدنبالدرچاهبراثرسقوطافغانستانتبعھمیھمانکارگرساختمانییکتیر،16چھارشنبھروزصبح
گرفتگی جان خودراازدست داد.

بھ کما رفت*کارگر سیمبان اداره برق الھیجان ھم براثر برق گرفتگی

برقکنترلبرایزارعاسماعیلبنامالھیجانبرقادارهگرمخطکارگرسیمبانیکجاری،ھفتھابتدای
بھ زمین پرت شد و بھ بیمارستان منتقل شد.باالی تیرک؛ برق رفتھ بود کھ بر اثر برق گرفتگی بھ شدت

kvبرقسیمگرفتگیبرقاثربرسیمبانتیر،این16بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ حادثھدچار20
شده است.

چھار روز است در کما بھ سر می برد.این کارگر ھمچنان در بیمارستان بستری است و در حال حاضر

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه15کارگریھایاخباروگزارش

: 1400تیر15-نفتصنعتاعتصابیوپیمانیایپروژهکارگرانلیست-

:اعتراضاتسازماندھیشورای5شمارهبیانیھ-

باشد، رسمی باشد، علنی باشدپاسخ ما بھ پیشنھادات پیمانکاران: پیشنھاد باید کتبی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اعتصاب ادامھ دارد

ایران با اعتصاب کارگران صنعت نفت- ھمبستگی کلکتیو سندیکاھای فرانسوی حمایت از کارگران

تامینسازمانمقابلبرحقشانحقوقاحقاقکشوربرایاجتماعیتامینسازمانپرستارانتجمع-
اجتماعی

پرداختوعدمحقوقنازلسطحبھکشورنسبتاجتماعیاورژانسخدمتخریدنیروھایاعتصاب-
بموقعش وواکسینھ نشدن برای چندمین روز

تمدیدعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمع-
قراردادھای کاریشان دھمین روز را پشت سرگذاشت

وعدهوبیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتتھرانمتروی5خطکارگراناعتراضیتجمع-
چندمین بارھای توخالی مسئوالن مقابل ایستگاه متروی ھشتگرد برای

وضعیتتبدیلوعدمحقوقتاخیرچندماهبھنسبتوحومھآباداناتوبوسرانیکارگراناعتراضیتجمع-
مقابل ساختمان سازمان

وزارتمقابلتجمعبرپاییباحقوقبموقپرداختعدمبھنسبتھمابازنشستگاناعتراضاتادامھ-
راه و شھرسازی، سازمان برنامھ و بودجھ و مجلس

وآموزشکلادارهمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانقرآنمربیاناعتراضیتجمع-
پرورش استان

در تبدیل وضعیت- اعتراض جمعی از کارکنان شھرداری اراک نسبت بھ تبعیض

بھ بی آبی وبی برقی در سازمان آب وبرق- تجمع اعتراضی اھالی خشمگین روستاھای خوزستان نسبت

ادارهمقابلمسئوالنتفاوتیبیوبرقمکررقطعی ھایبھنسبتدامغانگاوداراناعتراضیتجمع-
برق - دامداران معترض شیرھا را داخل جوی آب ریختند

- تجمع سھامداران «وسدید» مقابل قوه قضائیھ

شوشگازانتقالخطانفجارحادثھدرچشمھ خوشعملیاتیمنطقھنفتکارگر7ومصدومیتمرگ-

ازسقوطوگرفتگیبرقبراثربلوچستانوسیستانبرقتوزیعشرکتجوانکارگرسیمبانیکمرگ-
ارتفاع تیرک

: 1400تیر15-نفتصنعتاعتصابیوپیمانیایپروژهکارگرانلیست *

ساحلدریاوشرکتسنگھفتآسیاشرکتکرمان48خط85زاھدان،اینچ36خطجوشکارکارگران
پیوستند.رشت و رانندگان آتشخواروکارگران تلمبھ خانھ فیروز آباد

گچسارانپتروشیمیپیمانیکارگران-١

شایانشالودهپیمانکاری٢فازبھبھانبیدبلندپاالیشگاه-٢



١۴فازصنعتعمران-٣

١۴فازصنعتاکسیربوشھر،پتروشیمی-۴

گازیمیدانجنوبی،پارسگازونفتشرکتھای-۵

ASUواحددراحمدپورصنعتسیناشرکت-۶

«صدف»پتروشیمیشرکتکارگران-٧

تختھکناروخشتنفتشرکت-٨

راژانشرکتوکرمیپیمانکاریایاستوانھوکرویمخازنکنگانجنوبیآدیشپاالیشگاه-٩

پارس»«جھانپتروشیمیشرکت-١٠

جنوبیپارسصنعتساتراپشرکت-١١

قشمپاالیشسیناشرکتکارگران-١٢

٢۴و٢٢فازتوانمندشرکت-١٣

تھراننفتپاالیشگاهاورھالکارگران-١۴

بوشھر١سایتدرفرجود-١۵

جنوبیآدیشپاالیشگاهکارگران-١۶

عسلویھدرصنعتسیناشرکتفنلپارسپتروشیمینیروھایکلیھوکارفنلپارس-١٧

صنعتصمصامپیمانکاریبوشھرپتروشیمی١سایت-١٨

تندگویانپاالیشگاهکارگران-١٩

دناپتروشیمیکارگران-٢٠

پارسجھانشرکتکارگران-٢١

عسلویھ١۴فازدرپایندانشرکتپیمانیکارگران-٢٢

لیدوماشرکت١٣فازکارگران-٢٣

جنوبیپارساختر)(فاز١٣فازکارگران-٢۴

بوشھرپتروشیمیکرویمخازنجوشکارکارگران-٢۵

اراکسازیماشین-٢۶

بیدخوننیروگاهدرفرابشرکتایپروژه-٢٧

فازھایباقیپیمانیکارگرانو١۴و١١،١٢،١٣فازھایرسمیغیرورسمیکارگرانتمامی-٢٨
عسلویھگانھ٢۴



١۴٠٠تیر١آبادنپاالیشگاه-٢٩

کنگان١٣فازکارگران-٣٠

بیدخونپاالیشگاهکارگران-٣١

آبادانپاالیشگاهای جی سیشرکتپروژه ایکارگران-٣٢

پورحاجیپیمان کاریکارگران-٣٣

قشمنفتمخازنشرکتکارگران-٣۴

خارکایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیات-٣۵

ھلدینگمجموعھزیراصفھانسپاھانسیمان-٣۶

٢فازآبادانپاالیشگاهشاغل،سیجیایشرکت-٣٧

تنبکبندرسایتدرواقعILDدقیق ابزاروبرقشرکت-٣٨

پارسکیھان-٣٩

پادسازهشرکت-۴٠

آبادانپاالیشگاهدرنفترسمیکارگراناعتصاب-۴١

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکت-۴٢

بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکت-۴٣

آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکت-۴۴

آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکت-۴۵

اھوازشھردررامیننیروگاهکارکنان-۴۶

دماوندپتروشیمی-۴٧

دناپتروشیمی-۴٨

عسلویھپتروشیمی ھایصنایعدرپلیمردیشرکت-۴٩

کرماندربوتیافوالدپیمانکاریکارگران-۵٠

قشمفرافنسازهشرکتپیمانیکارگران-۵١

ماھشھر٢بلندبیدپروژه ایکارگران-۵٢

١۶و١۵اورھالکارگراناعتصاب-۵٣

جھرمترکیبیسیکلنیروگاهکارگراناعتصاب-۵۴



جفیرساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-۵۵

بیدخوننیروگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-۵۶

بندرعباس۵شمارهخانھتلمبھکارگراناعتصاب-۵٧

اصفھانپاالیشگاهزاللپیمانکاریکارگراناعتصاب-۵٨

ایالمپارسجھانپیمانکاریکارگرانازدیگریبخش ھایاعتصاب-۵٩

آدیشپتروپاالیشدرصنعتپیشروشرکتکارگراناعتصاب-۶٠

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-۶١

گاماشرکتکارگراناعتصاب-۶٢

آبادانپاالیشگاهدرشاغلفوالدآزموننیماپرتونگاریشرکترادیوگرافکارگراناعتصاب-۶٣

٢آبادانپاالیشگاهدرشاغلآریاپیشتازانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۴

آبادانپاالیشگاه٢فازدرشاغلپارسفنونپیشگامانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۵

سیرجانزمینگوھرشرکتکارگراناعتصاب-۶۶

جھانپارسصدفپروژهکارگراناعتصاب-۶٧

بوشھرپادسازهشرکتکارگراناعتصاب-۶٨

دھلرانNGL3100گازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-۶٩

جاسکگاماشرکتکارگراناعتصاب-٧٠

لردگانپتروشیمیکارگراناعتصاب-٧١

المردپارسیانگازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-٧٢

اندیمشکنیرونصبشرکتکارگراناعتصاب-٧٣

اردبیلپتروشیمیانرژیآرتاشرکتکارگراناعتصاب-٧۴

دھلراننفتشرکتکامیون داراناعتصاب-٧۵

تیرماهنھمدرگچساراننفتشرکتکارکنانتجمع-٧۶

بیدخوننیروگاهدرشاغلجوشکارکارگراناعتصاب-٧٧

اینچ۶۴خطدرشاغلحیدریوسلطانیپیمانکاری ھاینیروھایاعتصاب-٧٨

مینابگسترنیروشرکتکارگرانازبخشیاعتصاب-٧٩

آستارارشتانتقالخطساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-٨٠



جفیرپاالیشگاهکارگراناعتصاب-٨١

تیراننفتانتقاللولھخطدرشاغلشیمبارشرکتجوشکارکارگراناعتصاب-٨٢

نیرونصبپیمانکارکیانپورنیروھایچابھار،ترکیبیسیکلنیروگاهکارگراناعتصاب-٨٣

زاھدان،اینچ٣۶خطجوشکارکارگراناعتصاب-٨۴

سنگ،ھفتآسیاشرکتکرمان۴٨خطجوشکارکارگراناعتصاب-٨۵

آتشخوار،رانندگانورشتساحلدریاشرکتجوشکارکارگراناعتصاب-٨۶

آبادفیروزخانھتلمبھکارگراناعتصاب-٨٧

:اعتراضاتسازماندھیشورای5شماره*بیانیھ

باشد، رسمی باشد، علنی باشدپاسخ ما بھ پیشنھادات پیمانکاران: پیشنھاد باید کتبی

اعتصاب ادامھ دارد

وپاالیشگاھھاھای،پتروشمیدرماپیمانیایپروژهھمکارانازنفرھزاردھھااعتصابحالیکھدر
اعتصاببھتااندآمدهجلوپیشنھاداتیباآنجاواینجادرپیمانکاراندارد،ادامھنفتیمختلفمراکز

بحثبھموضوعاینسربرھایینشستطیایپروژهکارگرانازھاییبخشمادھند.خاتمھکارگران
علنیوباشدکتبیورسمیکھاینستپیشنھادیگونھھرقبولیاوبررسیبرایماشرایطونشستیم
بھشود.پرداختموعدسردروبموقعھرماهکارگراندستمزدکھشودقیدبایداینکھضمنگردد.اعالم

.کنندبرخوردیکدستاعتصابیھمکارانھمھکھسراسریسطحدراستمعیاریاینترتیباین

آنجاواینجادرپراکندهپیشنھاداتباکھدھیماجازهنبایدواستسراسریمااعتصابمحترم!ھمکاران
وآنافزایشمیزانودستمزدھاسطحشدنروشنباھمراهبعالوهشود.وارداعتصاببھایخدشھ
دیگرخواستھایتکلیفبایدماست،مطالباتاصلیمحوردوکھمرخصیروزدهوکارروزبیست

واخراجیھمکارانکاربھبازگشتخواستارماجملھازگردد.شفافنیزآنھابھپاسخگویینحوهوما
ایندررایگاندرمانامکاناتازکھاستنفتدرکارگرانھمھحقھمچنینھستیم.اخراجھاتوقف

ایامایندرخصوصاباشد.الزماستانداردھایمطابقوقبولقابلآنکیفیتوباشندبرخوردارصنعت
وجوشکارانجملھازنفتصنعتیبخشکارگراندیگرسویازاست.حیاتیامراینکرونااپیدمی
بایددارند.قرارسرطانچونھاییبیماریوجانیوجسمیھایآسیبمعرضدرشدیداکارانرنگ

.گرددمجھزھوااستانداردھایتھویھبھجملھازورودباالفوراکارھایمحیطایمنیاستانداردھای

دولتکارگرانمانظرازیابند.بھبودقبولقابلحددرکارگرانمازیستیھایکمپوخوابگاھھاباید
چنینپیمانکارندھداجازهکھاستدولتوظیفھاست.مسئولکارگرانکاروزندگیوضعیتقبالدر

وشود.جمعستمگراناینبساطبایدکند.تحمیلکارگرانگردهبرراستموظموچپاولازبساطی
قوانین ظالمانھ  مناطق ویژه اقتصادی برچیده گردد.

شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

1400تیر13

ایران با اعتصاب کارگران صنعت نفت*ھمبستگی کلکتیو سندیکاھای فرانسوی حمایت از کارگران



ایران: ھمبستگی با اعتصاب کارگران صنعت نفت

ایرانجنوبدرژوئن١٩روزازنفتبخشپیمان کاریشرکت٧٠تقریباًکارگرھزار١٠ازبیش
کار می کنند.اعتصاب کرده اند. آنان بدون قرارداد یا با قرارداد موقت

اعتصاب گران مطالبات زیر را اعالم کرده اند:

است)،یورو۴٠٠بازارروزنرخبا(کھتومانمیلیون١٢باالیبھدستمزدحداقلافزایش-

- پرداخت فوری دستمزدھای معوقھ،

کار،- بھبود شرایط کار و احترام بھ استانداردھای ایمنی محل

درمی تواندگرماومی کنندکارخانوادهازدور(کارگرانکار،روز٢٠ازپساستراحتروز١٠-
برسد)،درجھ۵٠باالیبھکشورجنوب

مشابھ کارگران رسمی،- استخدام مستقیم کارگران پیمان کاری با قراردادھای

- پایان دادن بھ پیمان کاری،

- بازگشت بھ کار کارگران اخراج شده،

- لغو تمام قوانین مربوط بھ «مناطق اقتصادی ویژه»،

خانواده ھاکھاینبرایکارمحلدرمسکنوتحصیلامکاناتکردنفراھمرایگان،درمانیامکانات-
بتوانند بھ کارگران بپیوندند،

- حق تجمع، اعتصاب و تشکل مستقل از دولت،

ونمی پذیرندکند،ایجادآناننمایندگیبرایداردقصددولتکھراکار»اسالمی«شوراھایکارگران
کارگرانبوده اند.»کارفرمایانبھخدمت دھیوکارگرانماکنترلابزارھموارهکرده اند:«این ھااعالم

مراکزدیگرواھوازفوالدوھفت تپھنیشکردرھمکارانمانھمانندنفتکارگرانمی افزایند:«ما
سازماندھیشوراینمی دھیم.تننفتدراسالمیشورایایجادبھکھمی کنیماعالمقاطعانھکارگری
باشدکارگریاتحادوتشکلامرشکھکارگریھرواستکارگرانماواقعیومستقلتشکلاعتراض

باید تقویت کننده این تشکل و تشکل ھایی از این نوع باشد.»

مردماکثریتکھھمچنانمی کنند،پشتیبانیایراناعتصابدرکارگرانازکامالًزیرسندیکاییتشکالت
ایران و ایرانیان خارج کشور پشتیبان اعتصاب ھستند.

)CFDT(کاردمکراتیکفرانسویکنفدراسیون



)CGT(کارعمومیکنفدراسیون

)FSU(متحدسندیکاییفدراسیون

)Solidaires(ھمبستگیسندیکاییاتحاد

)UNSA(مستقلیاخودگردانسندیکاھایملیاتحاد

٢٠٢١ژوئیھ۵

Solidarité avec les salariés du secteur pétrolier en Iran

Depuis le 19 juin, plus de 10 000 de travailleurs d'environ 70 entreprises

sous-traitantes du secteur pétrolier sont en grève dans le sud de l’Iran. Ils

disposent de contrats précaires ou de pas de contrat du tout.

Ils revendiquent :

- une augmentation des salaires 12 millions de tomans (soit au taux d'échange

réel sur le marché autour de 400 euros),

- le paiement immédiat des salaires en retard,

- l'amélioration des conditions du travail et le respect des normes de sécurité

du travail,

- 10 jours de repos après 20 jours du travail, (les travailleurs habitent loin de

leur famille, et la température peut atteindre 50° dans le sud du pays),

- l'embauche directe de tous les salariés précaires avec le même contrat de

travail que les ouvriers titulaires,

- l'arrêt du recours à la sous-traitance,

- la réintégration de tous les travailleurs licenciés,

- l'abolition de toutes les lois spécifiques aux "zones économiques spéciales",

- la gratuité des soins médicaux, de l'éducation et un hébergement décent sur

place permettant de faire venir la famille,

- le droit de se rassembler, de faire grève et de créer des organisations

indépendantes du pouvoir.

Les travailleurs précaires en grève refusent la création par le pouvoir de

"Conseils islamiques du travail" censés les représenter et déclarent : "ce sont

des instruments de contrôle des travailleurs au service des patrons". Ils ajoutent

: "comme nos collègues de sucrerie Haft-Tapeh, de l’aciérie d’Ahvaz et d’autres



entreprises nous n’accepterons jamais la création des Conseils islamiques du

travail". "Le « Conseil organisateur des travailleurs de la sous-traitance dans le

secteur du pétrole » est notre voix et le symbole de notre unité, celle des

travailleurs".

Nos organisations syndicales françaises soutiennent pleinement les salariés en

lutte, comme le fait sur place la grande majorité de la population, ainsi que la

diaspora iranienne à travers le monde.

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travail (CGT)

Fédération syndicale unitaire (FSU)

Union syndicale Solidaires

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

Paris, le 5 juillet 2021

تامینسازمانمقابلبرحقشانحقوقاحقاقکشوربرایاجتماعیتامینسازمانپرستاران*تجمع
اجتماعی

بھدستبرحقشانحقوقاحقاقکشوربرایاجتماعیتامینسازمانپرستارانتیر،15شنبھروزسھ
تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی در پایتخت زدند.



دارنداعتراضخودحقوقاحکامازآیتم ھابرخیحذفبھکنندگانشده،تجمعایرسانھگزارشبراساس
گفتھ یبھنیایند.چشمبھافزایشضرایبسالیانھ،صورتبھحقوقافزایشعلی رغمشدهموجبکھ

اعتراضموردزمانھمانازرونداینکھگرفتقراربازنگریموردآن ھااحکام80دھھازپرستاران
آنھا قرار گرفت.

برایبیمھحقبھ التفاوتمادرصد4بابتپولپرداختبھھمچنیناجتماعیتامینپرستاران
دارند.بازنشستگی زودتر از موعد در مشاغل سخت و زیان آور اعتراض

زیانوسختسنواتبھ(بستھتومانمیلیون200حدوددرچیزیآن ھاازاجتماعیتامینسازمانپیشتر
مصطفیتازگیبھاماشد؛مواجھپرستاراناعتراِضبااقداماینکھبودکردهدرخواستآوری)

درصد4محاسبھکاروسازاصالحبھابالغیھ ای،صدوربااجتماعیتامینسازمانمدیرعاملساالری،
سھم بیمھ شده، پرداخت.

بایدھمچنانمی گویندکرده اند،تجمعاجتماعیتامینسازمانمقابلامروزکھپرستارانیحالاینبا
مقامدرسازمانبھآوری)زیانوسختسنواتبھ(بستھبیشتروتومانمیلیون50حدوددرچیزی

کارفرما پرداخت کنند.

کھھستندآراییابطالبرایخوددرخواستبھاداریعدالتدیوانرسیدگیخواھانھمچنینپرستاران
زودتر از موعد بازمی گذارد.دست سازمان تامین اجتماعی را برای دریافت پول بابت بازنشستگی



بیمھ ایسوابقدرسربازیخدمتایامدرخودبیمھ پردازیسنواتاحتساببھ عدمھممردپرستاران
عادیراآن ھاسوابقسازمانکھمی گویندودارنداعتراضموعد،ازپیشبازنشستگیبھمربوط

محسوب می کند.

پرداختوعدمحقوقنازلسطحبھکشورنسبتاجتماعیاورژانسخدمتخریدنیروھای*اعتصاب
بموقعش وواکسینھ نشدن برای چندمین روز

5کمدستاجتماعیاورژانسخدمتخریدنیروھایروز،چندمینبرایتیر15شنبھسھروز

ازوتعطیلراکارنشدنوواکسینھبموقعشپرداختوعدمحقوقنازلسطحبھاعتراضمرکزبرای
رفتن بھ ماموریت خودداری کردند.

عدمبھ اعتراضشانازاجتماعیاورژانسخدمتخریدنیروھایازشده،جمعیایرسانھگزارشبرپایھ
اجتماعیاورژانسخدمتخریدنیروھایازبرخیاستروزسھدوگفتند:ودادندخبردستمزدپرداخت

ماموریت ھاییاعالمازبعدونرفتھ اندماموریتبھخودشغلیشرایطومزدیمعوقاتبھاعتراضدر
ماموریتپوششبرایراخودقراردادینیروھایشدهمجبورسازمانکودک آزاری،وخودکشیمثل

اعزام کند.

خبرماکردند:بیانکشیده اند،کارازدستمختلفمراکزپیمانکارینیروھایبرخیاینکھبیانباآن ھا
کھجاییتاوشدندزیادمراکزتعدادتدریجبھبعدوزدنداعتراضبھدستمرکزدونیروھایاولداریم

ماموریت نمی روند.ما خبر داریم تا امروز نیروھای خرید خدمت پنج مرکز بھ



استبھزیستیسازماندرونشکایاتخطکھ1482خطباماگفتند:ھمچنیناجتماعیاوژانسنیروھای
ایم.  کشیدهکارازدستفعالکھکرده ایماعالمھمآنجادروکردیمبیانراخودوضعیتوگرفتیمتماس

راافرادیاسامیمسئوالنکھاستبودهاینھمیشھمثلتھرانشھرسازمانواکنشاولینشرایطایندر
کھ دست از کار کشیده اند را اعالم کنند.

سالدووجوداینباواستپایینبسیارماحقوق ھایگفتند:خودکاریسختشرایطازانتقادباآنھا
است کھ حقوق مان را با تاخیر دو یا سھ ماھھ پرداخت می کنند.

ماموریتھایبھاینکھوجودباگفتند:کرونابرابردرشدنواکسینھبھ عدماعتراضدرھمچنینآن ھا
ھنوز واکسن کرونا دریافت نکرده ایم.سخت می رویم و روزانھ با آدم ھای مختلفی در ارتباطیم،

تمدیدعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضی*تجمع
قراردادھای کاریشان دھمین روز را پشت سرگذاشت

تپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگرانمتوالی،روزدھمینبرایتیر15شنبھسھروز
دراین مجتمع ادامھ دادند.بھ تجمعشان برای اعتراض بھ عدم تمدید قراردادھای کاریشان

نشدنتمدیدبدلیلتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگر160کھاستیادآوریقابل
قرادادھای کاریشان از کاربیکارشدند.

وعدهوبیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتتھرانمتروی5خطکارگراناعتراضی*تجمع
چندمین بارھای توخالی مسئوالن مقابل ایستگاه متروی ھشتگرد برای

بیشترھرچھانعکاسبرایتھرانمتروی5خطکارگرانبار،چندمینبرایتیر15شنبھسھروز
بھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوبیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتاعتراضشانصدای

تجمع مقابل ایستگاه متروی ھشتگرد زدند.

بھاست،شدهبیشترتھرانشھریقطارپیمانکارانبی توجھینتیجھدراینکھبھاشارهباکنندگانتجمع
سالماهفروردینازحقوقماننشدنپرداختباکھھستیمنفر150ازبیشگفتند:ایخبرنگاررسانھ

جاری دچار مشکالت معیشتی شده ایم.



پرداختدرتسریعامروزتجمعدرمادرخواستاینکھبیانباتھرانشھریقطار5خطکارگران
ماهبھمنازنیزکارگرانبیمھحقحاضرحالدرمعوقھحقوقازجداافزودند:است،مزدیمعوقات

است.نشدهپرداختاجتماعیتامینبھ99سال

برگزارماهخرداد22تاریخدرآنآخرینکھگذشتھاعتراضاتدرمعترض؛کارگرانازیکیگفتھبھ
کھ تاکنون عملی نشده است.شد؛ مسئوالن وعده پرداخت بخشی از مطالباتمان را دادند

نگھداریبخشدرکھدارندفعالیتکرج-تھران5مترویخطدرکارگرپنجاهوصدازبیشگفت:او
ھیچپیمانکاراماھستندکاربھمشغولپیمانکاریشرکتیکمسئولیتتحتتھرانمتروی5خط

توجھی بھ پرداخت مطالبات آن ھا ندارد.

وضعیتتبدیلوعدمحقوقتاخیرچندماهبھنسبتوحومھآباداناتوبوسرانیکارگراناعتراضی*تجمع
مقابل ساختمان سازمان

اعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایوحومھآباداناتوبوسرانیپیمانیکارگرانتیر،14دوشنبھروز
این سازمان اجتماع کردند.نسبت بھ تاخیرچندماه حقوق وعدم تبدیل وضعیت مقابل ساختمان



کارگر120حدوددستمزدپرداختگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتیرتجمع15شنبھسھروز
تیرماه)14(گذشتھروزدلیلھمینبھاست،افتادهتاخیربھماهچندینآبادان،شھراتوبوسرانیپیمانی

زدند.شماری از کارگران مقابل سازمان اتوبوسرانی دست بھ اعتراض

کارند،مشغولستادیوموتوریتعمیراترانندگی،ھمچونحرفھ ھاییدرکھپیمانکاریکارگراناین
سال گذشتھ خودرا دریافت نکرده اند.بابت مطالبات سال جاری طلبکارند و ھنوز بخشی از مطالبات

درگفتند:آنھاھستند.پیمانکارشدنبرداشتھوخودشغلیقراردادھایشدنمستقیمخواستارکارگران
تماممالکیتکھمی کندپیدااختصاصپیمانکاربھدرحالیمادرآمدھایازبخشیکنونیساختار

برعھده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.خودروھا و وظیفھ تامین تمامی ھزینھ ھای مربوط بھ آن ھا

صورتبھخودرسمیھمکارانمانندتاھستندآنخواھانآباداناتوبوسرانیپیمانکاریکارگران
حقپاداش،ھمانندویژه ایمزایایازبتوانندودھندادامھشرکتاینباراخودھمکاریمستقیمقرارداد

طرح طبقھ بندی مشاغل و… برخوردار شوند.



کارگرانمعوقھمطالباتپاسخگویاتوبوسرانیدرمسئولیھیچزمینھایندراینکھبیانباکارگراناین
مستقیمدستوربااتوبوسرانیسازمانرئیستغییرشائبھکارگراناعتراضباگفتند:ادامھدرنیست،

یک شھرداری آبادان جایگزین وی شده است.شھردار آبادان قوت گرفتھ و از قرار معلوم شھردار منطقھ

تامینبرایچاره ایداریمانتظارکارفرمامقامدرمدیرانازمااینکھبیانباآباداناتوبوسرانیکارگران
مشکالتاستقراراگرافزودند:بیندیشد،آنکارنیرویدستمزدپرداختواتوبوسرانیمالیمنابع

مدیریتتغییربھاقدامشھردارچرابماندباقیقبلصورتبھکارگرانمزدیمعوقاتواتوبوسرانی
اتوبوسرانی کرد؟

وزارتمقابلتجمعبرپاییباحقوقبموقپرداختعدمبھنسبتھمابازنشستگاناعتراضات*ادامھ
راه و شھرسازی، سازمان برنامھ و بودجھ و مجلس

دارشاندامنھاعتراضاتدرادامھھمابازنشستھخلبانانوکارمندانازتیر،جمعی15شنبھسھروز
نسبت بھ عدم پرداخت بموق حقوق مقابل مجلس تجمع کردند.

سازمان برنامھ و بودجھ نیز برگزار شده بود.این تجمعات پیش از این مقابل وزارت راه و شھرسازی و

گالیھ مندخودمعوقاتومطالباتحقوق،پرداختنحوهازشده،تجمع کنندگانایرسانھگزارشبراساس
پرداخت می شود.بوده و عنوان می کردند کھ حقوق بازنشستگی آنھا با تاخیر

وآموزشکلادارهمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانقرآنمربیاناعتراضی*تجمع
پرورش استان

کلادارهمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھاعتراضبرایخوزستانقرآنمربیانتیر،15شنبھسھروز
شدند.سال10ازبعدخودجذبموانعرفعوخواھانکردندتجمعاستانپرورشوآموزش

موردقرآنیمعلمانشدهصادربھ تازگیکھبخشنامھ ایدرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
موانعرفعومربیانازدفاعبراینامھ ایپرورشوآموزشکلادارهپیشروز3گرفتھ اند.قرارظلم

اعالمنیزماتجمعدلیلکرد.ارسالوزارتبھسربازیخدمتوتحصیلیمدرکمالی،سندشاملجذب
استخدامی بھ زودی برگزار می شود.نارضایتی برای ارسال با تاخیر این نامھ است؛ چراکھ آزمون

بھورودکارتآیندهھفتھنشد؟ارسالوزارتبرایپیشروز40نامھھمینچراگفت:مربیانازیکی
آموزشوزارتسویازجوابیتاکنونکھاستحالدراینمی شودتوزیعشده ھاتاییدبینآزمونجلسھ

و پرورش ارسال نشده است.

درراشدهارسالکھنامھ ایشمارهنشدحاضرپرورشوآموزشکلادارهمی کنند:اضافھمربیاناین
اختیار ما قرار دھد .

کھکردندارسالوزارتبھوتنظیمنامھ اینیزقرآنیمعلمانمی کنند:اضافھخوزستانیقرآنمربیان
ازوشدبررسیوزارتکارگروهجلسھدروتاییدخوزستانپرورشوآموزشکلادارهنامھاززودتر

وزارتپرتالدرکھنامھ ایتاشودبرقراروزارتبااستانادارهھماھنگیبرایتماسیخواستندما
ھمتماسیکبھحاضراستانکلادارهمتأسفانھکھشودبرطرفشدهذکرمشکالتوارسالداردقرار

نشد و بھ نامھ ای کھ خودشان فرستادند اتکا کردند.



آزموندرشرکتوشدنتاییدبرایمذکورمشکالترفعونامھسریعپیگیریخواھانقرآنمربیانما
است.آمدهپیشمابرایفرصتیچنینتالشسال10ازبعدچراکھھستیمجذب

در تبدیل وضعیت*اعتراض جمعی از کارکنان شھرداری اراک نسبت بھ تبعیض

کارکنان شھرداری اراک را متوقف کنیدجمعی از کارکنان شھرداری اراک:تبعیض در تبدیل وضعیت

قراردادیکارکنانبرخیوضعیتتغییردرتبعیضبھاعتراضدراراکشھرداریکارکنانازجمعی
توجھبااست:آمدهبیانیھاینمتندرکردند.صادربیانیھ ایمستقیمقراردادباشرکتیوموقتمستخدمبھ
مستخدمبھقراردادیکارکنانازبرخیوضعیتتغییربرمبنیمرکزیاستانداریازصادرهمجوزبھ

وقتمسئولینسنجیاولویتوارزیابیشاخص ھایتعیینبھتوجھبامستقیمقراردادباشرکتیوموقت
بھتوجھباصرفاًخاصیشاخصھواولویتھیچگرفتننظردربدونوقتسرپرستنظرباشھرداری

موردکاندیداھایانتخاباتیستادھایدرشرکتمثلحاشیھ ایمسائلبھعنایتوخودشانشخصیروابط
حذفودادندقراروضعیتتبدیللیستدرراافرادبیشترخانوادگیودوستانھارتباطاتباوحمایت

بوده کھ تماماً بھ مصداق قابل ذکر است.مابقی نیز صرفاً بھ علت اختالفات شخصی و امثال این موارد

دکترییالیسانسفوقیالیسانسیکبینکھاینجاستسوالاست:آمدهبیانیھاینازدیگریبخشدر
3بالیسانسمدرکباشخصیکھاستتفاوتیچھادارهھماندردیگریفردباشھرداریدرتخصصی

لیستدرشھرداریسیستمدرمسئولیتداشتنبدونآقایانبھوابستگیدلیلبھصرفاًکارسابقھسال
بھفعلیسیستمدرمسئولیتداشتنوسابقھسال10داشتنباافرادیامامی گیردقراروضعیتتبدیل

دالیل ذکر شده از لیست حذف می شود.

نیزوشھرداریکارکنانبینتبعیضرفعخواھانفقطمااست:آمدهبیانیھاینازدیگریبخشدر
تبدیلطرحکھطرحاینمانندطرحینھالبتھھستیموضعیتتبدیلطرحسریع تراجرایخواستار

وضعیت دوستان مسئوالن وقت شھرداری است.

آبسازماندربرقیوبیآبیبیبھنسبتخوزستانروستاھایخشمگیناھالیاعتراضی*تجمع
وبرق

وبیآبیبیبھاعتراضبرایخوزستانروستاھایخشمگیناھالیازتیر،جمعی15شنبھسھروز
برقی دست بھ تجمع در سازمان آب وبرق استان دراھواز زدند.

ادارهمقابلمسئوالنتفاوتیبیوبرقمکررقطعی ھایبھنسبتدامغانگاوداراناعتراضی*تجمع
برق - دامداران معترض شیرھا را داخل جوی آب ریختند

تفاوتیبیوبرقمکررقطعی ھایبھاعتراضبرایدامغانگاودارانازتیر،جمعی15شنبھسھروز
جوی آب ریختند.مسئوالن  مقابل اداره برق  تجمع کردند و شیرھا را داخل

وپستانورمبیماریشیر،کاھشکنندگانتجمعاعتراضدلیلمھم ترینایرسانھگزارشبرپایھ
برق بود.مشکالت ناشی از تغییر ساعات دوشش شیر بھ دلیل قطعی ھای

ھرھستیمبرقمکررھایقطعیشاھدکھروزیچندطیگفت:دامغانشھرستانگاودارانازیکی
کردند.کمشیرکیلو10حدودگاوھایمازراس



گاوھابالتکلیفیوبرققطعیمشکلداشتیمدامیھاینھادهتامیندرکھمشکالتیبرعالوهافزود:وی
نیز بر آن افزوده شد.

بھراگاوھایمانھمھناچاریمباشدداشتھادامھرویھاینباشدقراراگرداد:ادامھمعترضگاوداراین
کشتارگاه بفرستیم.

دردامغانامیرآبادومرکزیبخشروستاھایازبسیاریدرتیر14روزدوشنبھکھاستیادآوریقابل
دو نوبت صبح، عصر و شب برق قطع شد.

گاو،راسھرازشیرکیلویی10کاھشباکھاستتومان5300حدودشیرکیلوھرقیمتھمچنین
شود.میراسی10گاودارییکعایدضررتومانھزار530حدودروزانھ

*تجمع سھامداران «وسدید» مقابل قوه قضائیھ

خواستارقضائیھقوهریاستحوزهمقابلتجمعباسدیدصنعتیگروهتیر،سھامداران15شنبھسھروز
«وسدید»بھمذکورشرکتسھامدرصد33انتقالبرمبنیفرآبپروندهقطعیحکماجرایسریعپیگیر

شدند.

شوشگازانتقالخطانفجارحادثھدرچشمھ خوشعملیاتیمنطقھنفتکارگر7ومصدومیت*مرگ

درشوشفتح المبینبخشدرگازونفتانتقاللولھخطایستگاهانفجاردرتیر،براثر15شنبھسھروز
ھمنفر4ودادندازدستراچانشانچشمھ خوشعملیاتیمنطقھنفتکارگر3شوش،شھرکیلومتری20

بشدت زخمی شدند.

سقوطوگرفتگیبرقبراثربلوچستانوسیستانبرقتوزیعشرکتجوانکارگرسیمبانیک*مرگ
از ارتفاع تیرک

محسنبنامبلوچستانوسیستانبرقتوزیعشرکتجوانکارگرسیمبانیکتیر،14دوشنبھروز
خود را از دست داد.اشکانی براثر برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع تیرک جان

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه14کارگریھایاخباروگزارش

:1400تیر14-نفتصنعتاعتصابیوپیمانیایپروژهکارگرانلیستآخرین-

نفت- گزارشی درباره کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت

- اخراج ده ھا کارگر پتروشیمی گچساران

و مکرر برق وخاموشی ھا- تجمعات اعتراضی شبانھ  در چند شھرنسبت بھ قطع گسترده

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضھفتھآغازدومین-
روزی مقابل وزارت آموزش وپرورشآزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با تجمع  شبانھ

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مقابلکشوردولتیمدارسشاغلخدمتگزارانوسرایدارانتیر13طلبانھحقتجمعپایانیبیانیھ-
وزارت آموزش وپرورش

بالتکلیفیووضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورکشاورزیبانکبیمھکارگزاراناعتراضیتجمع-
شغلی ومعیشتی مقابل بانک کشاورزی

حقوقپایینوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتفارسمخابراتشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-
مخابراتاداریساختمانمقابلمشاغلبندیطبقھطرحواجرانشدنحقوقنشدنسازیھمسانازجملھ
استان

تمدیدعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیروزتجمعنھمین-
قراردادھای کاریشان

- دوشنبھ ھای اعتراضی:

توخالیھایوعدهوتابستانیحقابھتامینعدمبھنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضاتادامھ
ای اصفھانمسئوالن با برپایی تجمع خانوادگی مقابل شرکت آب منطقھ

اعتباراتتخصیصبرمبنیبودجھوبرنامھسازمانوعدهخلفبھنسبتمعلوالناعتراضیتجمع-
حمایت معیشتی از معلوالن

باالیھزینھ ھایوبیمھنرخبودنگراننان،نرخبودنپایینبھنسبتقزویننانوایاناعتراضیتجمع-
آب، برق و گاز  مقابل استانداری

ی نوری لغو شدکسراخراج- اطالعیھ نھایی کمیتھ پیگیری حق تحصیل کسری نوری:

آمدورفتسرویستصادفگوھجربراثررویوسربکارگرمعدن9مصدومیت-

:1400تیر14-نفتصنعتاعتصابیوپیمانیایپروژهکارگرانلیست*آخرین

گچسارانپتروشیمیپیمانیکارگران-١

شایانشالودهپیمانکاری٢فازبھبھانبیدبلندپاالیشگاه-٢

١۴فازصنعتعمران-٣

١۴فازصنعتاکسیربوشھر،پتروشیمی-۴

گازیمیدانجنوبی،پارسگازونفتشرکتھای-۵

ASUواحددراحمدپورصنعتسیناشرکت-۶

«صدف»پتروشیمیشرکتکارگران-٧

تختھکناروخشتنفتشرکت-٨

راژانشرکتوکرمیپیمانکاریایاستوانھوکرویمخازنکنگانجنوبیآدیشپاالیشگاه-٩

پارس»«جھانپتروشیمیشرکت-١٠



جنوبیپارسصنعتساتراپشرکت-١١

قشمپاالیشسیناشرکتکارگران-١٢

٢۴و٢٢فازتوانمندشرکت-١٣

تھراننفتپاالیشگاهاورھالکارگران-١۴

بوشھر١سایتدرفرجود-١۵

جنوبیآدیشپاالیشگاهکارگران-١۶

عسلویھدرصنعتسیناشرکتفنلپارسپتروشیمینیروھایکلیھوکارفنلپارس-١٧

صنعتصمصامپیمانکاریبوشھرپتروشیمی١سایت-١٨

تندگویانپاالیشگاهکارگران-١٩

دناپتروشیمیکارگران-٢٠

پارسجھانشرکتکارگران-٢١

عسلویھ١۴فازدرپایندانشرکتپیمانیکارگران-٢٢

لیدوماشرکت١٣فازکارگران-٢٣

جنوبیپارساختر)(فاز١٣فازکارگران-٢۴

بوشھرپتروشیمیکرویمخازنجوشکارکارگران-٢۵

اراکسازیماشین-٢۶

بیدخوننیروگاهدرفرابشرکتایپروژه-٢٧

فازھایباقیپیمانیکارگرانو١۴و١١،١٢،١٣فازھایرسمیغیرورسمیکارگرانتمامی-٢٨
عسلویھگانھ٢۴

١۴٠٠تیر١آبادنپاالیشگاه-٢٩

کنگان١٣فازکارگران-٣٠

بیدخونپاالیشگاهکارگران-٣١

آبادانپاالیشگاهای جی سیشرکتپروژه ایکارگران-٣٢

پورحاجیپیمان کاریکارگران-٣٣

قشمنفتمخازنشرکتکارگران-٣۴

خارکایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیات-٣۵

ھلدینگمجموعھزیراصفھانسپاھانسیمان-٣۶



٢فازآبادانپاالیشگاهشاغل،سیجیایشرکت-٣٧

تنبکبندرسایتدرواقعILDدقیق ابزاروبرقشرکت-٣٨

پارسکیھان-٣٩

پادسازهشرکت-۴٠

آبادانپاالیشگاهدرنفترسمیکارگراناعتصاب-۴١

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکت-۴٢

بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکت-۴٣

آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکت-۴۴

آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکت-۴۵

اھوازشھردررامیننیروگاهکارکنان-۴۶

دماوندپتروشیمی-۴٧

دناپتروشیمی-۴٨

عسلویھپتروشیمی ھایصنایعدرپلیمردیشرکت-۴٩

کرماندربوتیافوالدپیمانکاریکارگران-۵٠

قشمفرافنسازهشرکتپیمانیکارگران-۵١

ماھشھر٢بلندبیدپروژه ایکارگران-۵٢

١۶و١۵اورھالکارگراناعتصاب-۵٣

جھرمترکیبیسیکلنیروگاهکارگراناعتصاب-۵۴

جفیرساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-۵۵

بیدخوننیروگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-۵۶

بندرعباس۵شمارهخانھتلمبھکارگراناعتصاب-۵٧

اصفھانپاالیشگاهزاللپیمانکاریکارگراناعتصاب-۵٨

ایالمپارسجھانپیمانکاریکارگرانازدیگریبخش ھایاعتصاب-۵٩

آدیشپتروپاالیشدرصنعتپیشروشرکتکارگراناعتصاب-۶٠

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-۶١

گاماشرکتکارگراناعتصاب-۶٢



آبادانپاالیشگاهدرشاغلفوالدآزموننیماپرتونگاریشرکترادیوگرافکارگراناعتصاب-۶٣

٢آبادانپاالیشگاهدرشاغلآریاپیشتازانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۴

آبادانپاالیشگاه٢فازدرشاغلپارسفنونپیشگامانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۵

سیرجانزمینگوھرشرکتکارگراناعتصاب-۶۶

جھانپارسصدفپروژهکارگراناعتصاب-۶٧

بوشھرپادسازهشرکتکارگراناعتصاب-۶٨

دھلرانNGL3100گازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-۶٩

جاسکگاماشرکتکارگراناعتصاب-٧٠

لردگانپتروشیمیکارگراناعتصاب-٧١

المردپارسیانگازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-٧٢

اندیمشکنیرونصبشرکتکارگراناعتصاب-٧٣

اردبیلپتروشیمیانرژیآرتاشرکتکارگراناعتصاب-٧۴

دھلراننفتشرکتکامیون داراناعتصاب-٧۵

تیرماهنھمدرگچساراننفتشرکتکارکنانتجمع-٧۶

بیدخوننیروگاهدرشاغلجوشکارکارگراناعتصاب-٧٧

اینچ۶۴خطدرشاغلحیدریوسلطانیپیمانکاری ھاینیروھایاعتصاب-٧٨

مینابگسترنیروشرکتکارگرانازبخشیاعتصاب-٧٩

آستارارشتانتقالخطساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-٨٠

جفیرپاالیشگاهکارگراناعتصاب-٨١

تیراننفتانتقاللولھخطدرشاغلشیمبارشرکتجوشکارکارگراناعتصاب-٨٢

نیرونصبپیمانکارکیانپور،نیروھایچابھارترکیبیسیکل-نیروگاه٨٣



نفت*گزارشی درباره کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت

پاالیشگاهکارگرانماندهباقیآبادان،کولرالآبانشرکتکارگرانکرمان،زرندبرقنیروگاهکارگران
واقعدرریزپیمانکاررھگذرعمرانشرکتآستارا،رشتانتقالخطساحلدریاشرکتکارگرانُجفیر،

تاپیوستند10–20کمپینبھھمجھانگیریوطھماسبیپیمانکاریشیرینوفراسکومخازنپروژهدر
ھزار100پایداریوعزمکند.پیداراهکارگرانھایسفرهبھموفقیتوکردهیاریرابرادرنشان

بھکارگریمرکز86تاکنوننیست.موفقیتجزاینتیجھھایشانخانوادهھمراهبھایپروژهکارگر
کمپین پیوستھ اند.

بھراکارگراندارندتالشکارگرانھمھبرایمیلیونی2حقوقافزایشباجفیزقارهفالتدرکھھرچند
وعدهوبرگرداندهمرخصیازرارسمیکارگرانھمھجنوبیپارسدراینکھیاوبرگردانندسرکار
ولیستبلکبھتھدیدباپیمانکارانیاوکنندسازیفعالراھاپروژهتاانددادهراآنچنانیھایپاداش
فعلنکارگرانامابرگردد،سرکاربھکارگرخواھندمیویژهمنطقھحراستنیروھایبھآنانآماردادن
دلیلھمینبھبرسد.موفیقتبھکمپینتاندارندراصبر،کردنپیشھوخودخانوادهکنارازبھترجایی
ایحرفھوفنیآموزشبوشھر،استانداربھاینامھتیرماه13تاریخدرویژهمنطقھسازمانمدیر

راهبرایآنانازوزدهپارسیانشھرستانفرماندارمھر،شھرستانفرماندارالمرد،فرمانداربوشھر،
ورقکار،زن،قلمنقاش،خدمات،کمکی،مونتاژکار،ھای:شغلدرنیروتقاضایھاپروژهاندازی

کنترلتجھیزات،نصاببند،قالببند،آرماتوراستراکچر،نصابکار،سندبالستتانکساز،عایقکار،
کھاندزدهخواستھاینبھرددستشھرھاایندرمابرادرانامااست.کردهراسویلکارشناسپروژه،

درود ما بر آنان باد.

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

*اخراج ده ھا کارگر پتروشیمی گچساران



شرکتازصنعتتیامشرکتتوسطگچسارانپتروشیمیکارگرانازشماریتیرماه١۴دوشنبھروز
باھمزمانگذشتھروزھایطیکارگراناینشدند.اخراجگچسارانپتروشیمیقراردادطرفھای

بھرسیدگیعدمبھاعتراضدرنفت،صنعتبھوابستھھایشرکتازبسیاریپیمانکاریکارگران
مطالبات خود دست بھ اعتراض زده بودند.

آناخیراعتراضاتوتجمعاتپیدرشود،میبرآوردتن١٠٠حدودآنانتعدادکھکارگرانایناخراج
ھا نسبت بھ عدم رسیدگی بھ مطالباتشان صورت گرفتھ است.

سراسریوبزرگاعتصابکشاندنشکستبھبرایابزاریھرازدولتوپیمانکارانکارفرمایان،
معترضواعتصابیکارگرانبھمیخواھندکارگراناخراجبامیگیرند.بھرهنفتپیمانکاریکارگران

وترسسرازتحرکاتاینکھمیدانندخوبیبھاعتصابیکارگرانمقابلدراماکنند.فشاراعمال
تداومبربیشتریقدرتباواستافتادهدولتوکارفرمایانپیمانکاران،جانبھکھاستوحشتی

اعتصاب ایستاده اند.

١۴٠٠تیرماه١۴ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

و مکرر برق وخاموشی ھا*تجمعات اعتراضی شبانھ  در چند شھرنسبت بھ قطع گسترده

درکردکویوترکمنبندربندرگز،آق قال،گنبدکاووس،جملھازشھرچنداھالیتیر)،13شب(یکشنبھ
خیابانبھتھراندرمناطقیازجملھشھرھاازدیگریشماروفارساستاندرکازرونگلستان،استان
قطعبھنسبترااعتراضشانوفرمانداریبرقتوزیعشرکتشھر،مقابلدرسطحتجمع برپاییباوآمده

گسترده و مکرر برق وخاموشی ھا بنمایش گذاشتند.

جادهدرخودروھاتردددراختاللموجبساعتدومدتبھگلستاندراستانکردکویاھالیتجمع
اصلی گرگان - ساری شد.





ازکشورشھرچندینمردمبرق،نشدهاعالموگستردهقطعادامھشده،باایرسانھگزارشاتبرپایھ
ازدیگریشماروفارساستاندرکازرونگلستان،استاندرکردکویوآق قالگنبدکاووس،جملھ

بھ خاموشی ھای گسترده اعتراض کردند.شھرھا شامگاه یک شنبھ بھ خیابان آمده و با برگزاری تجمع 

مقابلبرقمکررقطعبھاعتراضدرشبیک شنبھگنبدکاووسشھردرمعترضمردمازگروھی
شرکت برق این شھر بھ خاموشی ھای مکرر تجمع کردند.

شرکتمقابلبرققطعبھاعتراضبرایشھراینمردمازجمعینیزگلستاناستانشھردیگرآق  قالدر
برق این شھر تجمع کردند.

برقگستردهقطعبھمردماعتراضاتشاھدشبیک شنبھنیزگلستاناستانکردکویشھراین،برعالوه
تجمعبرقشرکت ھایمقابلآق قالوگنبدکاووسکردکوی،درمعترضمردممحلی،منابعگفتھبھبود.

و مقابل فرمانداری تجمع کردند.کردند و در شھر کردکوی مردم برخی از  راه ھا را بستند

است.برققطعبھاعتراضدرپراکندهتجمع ھایازحاکینیزشھرھاازدیگریشمارازگزارش ھا
مردمفارس،استانشد.دربرگزاربرقتوزیعشرکت ھایمقابلیک شنبھاعتراضیتجمع ھایایناغلب
وکردهتجمعشھراینبرقشرکتمقابلبرق،مکررقطعبھاعتراضدرشبیک شنبھکازرونشھر

پیاپی برق شدند.خواھان پاسخ گویی مقام ھای مسئول درباره قطع مکرر و

ھنگامبھنیزتھرانشرقدرکھمی دھدنشانحاکیشدهمنتشرویدیوھایھمچنینومحلیمنابعگزارش
قطع برق گروھی از مردم معترض شعارھایی سر دادند.

مردمازگروھینیزتھرانسعادت آبادمنطقھدرشبیک شنبھکھمی دھدنشانشدهمنتشرویدیوھای
بھ ھنگام قطع برق شعار سر دادند.



کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضھفتھ*آغازدومین
روزی مقابل وزارت آموزش وپرورشسبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با تجمع  شبانھ

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولتیر،14روزدوشنبھ
بھنسبترااعتراضشانھفتھدومینوپرورشآموزشوزارتمقابلروزیشبانھتجمعبا)آزمون

بالتکلیفی استخدامی آغازکردند.



مقابلکشوردولتیمدارسشاغلخدمتگزارانوسرایدارانتیر13طلبانھحقتجمعپایانی*بیانیھ
وزارت آموزش وپرورش

شانطلبانھحقتجمعازکشورپسدولتیمدارسشاغلخدمتگزارانوتیر،سرایداران13روزیکشنبھ
مقابل وزارت آموزش وپرورش بیانیھ ای بشرح زیر منتشرکردند:



دوستان و ھمکاران عزیز

ایندروجااینکشورسراسرپرورشوآموزشدولتیمدارسدرشاغلخدمتگزارانوسرایدارانما
بیوتبعیضستموظلموعدالتیبیھمھاینبھدیگرباریکتاایمشدهجمعگرماوکروناییشرایط
مسئولینرحمیبیومھریبیوایراناسالمیجمھوریووزارتخانھاینتاریخطولدرسابقھ

کنیم.وزارت متبوع بھ این قشر محروم، مظلوم و زحمتکش اعتراض

کارخدمتدرفرساطاقتوسختشرایطدروروزیشبانھصورتبھخالصانھوصادقانھکھقشری
و شغل خود ھستیم.

متاسفانھولیداریمبرعھدهراکاریساعتبیشتریندولتکارکنانھمھبیندرمادارنداطالعھمگان
دروکنیممیدریافتلشکریوکشوریازاعمدولتیاقشارھمھبیندرراحقوقکمترینوناچیزترین

ھمیشھناچیزدریافتیحقوقاینباشکنکمروگسیختھافسارتورموگرانیبارتاسفوضعیتاین
شرمنده خانواده و زن و بچھ ھای خود ھستیم.

کھداریمتوقعورسانیممیمردمھمھومسئولیناطالعبھبلندصدایبارامطالباتماندیگرباریکلذا
بھ آنھا رسیدگی شده و بر آورده شود:

آنجایگزینطرحییامدارسخدمتگزارانوسرایدارانمابرایبندیرتبھطرحشدن.اجرایی١

قشربرایولیشداجراآموزشیھمکارانبرای٩٨سالدرکھویژهالعادهفوقطرحشدن.اجرایی٢
ما نیروھای خدماتی سرایدار و خدمتگزار اجرا نشد

دولتکارکنانسایرباحقوقسازیھمسانطرحشدن.اجرایی٣

دارندبھپرورشوآموزشنیازبامرتبطدانشگاھیتحصیلیمدرککھھمکارانیبرایرشتھ.تغییر۴
آموزشی یا اداری

امنیتبرایرسمیاستخدامبھمدارسدرشاغلمردمیوپیمانیوقراردادینیروھایوضعیت.تبدیل۵
بیشتر شغلی

ایندرنیرونفریھزار40کمبودبھتوجھباخدمتگزاروسرایدارپستدرجدیدنیروی.استخدام۶
وزارت آموزش و پرورشپستھا طبق صحبتھای قبلی آقای دکتر الشکی معاون حقوقی

یاھستنددولتکارمندآیاکھپرورشوآموزشکارکنانازقشراینکاریوضعیتشدن.روشن٧
حقوقھستندکارگراگروکننددریافتکارمندیمزایایوحقوقشوندمیمحسوبکارمنداگرکارگر؟

و مزایا و دستمزد و عیدی کارگری دریافت کنند

درنفرچندینجایبھماازکدامھرزیراجامعھآورزیانوسختمشاغلجزءماشغلگرفتن.قرار٨
کمر،دیسکھمچونامراضیدچارمدارسدرسنگینکارھایانجامبخاطروکنیممیکارمدارس

خاطربھھمینطورگردنوکمرھایمھرهساییدگیودردگردنوشدیددردکمرمفصلی،بیماریھای
بازنشستگیازبعدوشدهریویامراضگرفتارزداگندوکنندهعفونیضدموادازحدازبیشاستفاده

و معاش نداریمبجای استراحت دیگر توان انجام کاری دیگر برای امرار



ھمتباھفتھھرماوداردادامھتجمعاتاینھاخواستھھمھبھرسیدنتاکنیممیاعالم ینجاھم درما-
ھمکاران این تجمع را برگزار می کنیم.

آمدندتجمعاینبھوفرمودندرنجھقدموکشیدهزحمتکھھمکارانیودوستانھمھازیگردبار-
سپاسگزاری کرده و دستمریزاد می گوییم.

١۴٠٠ماهتیر١٣

پرورشسرایداران و خدمتگزاران شاغل در مدارس دولتی آموزش و

بالتکلیفیووضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورکشاورزیبانکبیمھکارگزاراناعتراضی*تجمع
شغلی ومعیشتی مقابل بانک کشاورزی

تبدیلعدمبھنسبتدارشاندامنھھایکنشکشوردرادامھکشاورزیبانکبیمھکارگزارانگذشتھھفتھ
بانک کشاورزی تجمع کردند.وضعیت و بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر مقابل

دادندخبرخودبالتکلیفیازکشاورزیبیمھصندوقکارگزارانجامعھتیر،نمایندگان14دوشنبھروز
سال6گذشتازبعدکشاورزی»بیمھکارشناسانتکلیفتعیین«طرحگفتند:ایرسانھخبرنگاروبھ

ھنوز بھ نتیجھ نرسیده و ما ھمچنان بالتکلیف ھستیم.

ورفتبارھاازبعدوشدمصوبدھممجلسدرمطرح،نھممجلسدرماطرحگفتند:ادامھدرآن ھا
کھاستاینمامشکلبزگتریناست.شدهکشیدهیازدھممجلسبھنگھبانشورایومجلسبینبرگشت

سال ھاایندرونیستیمبیمھکارسال18یا17ازبعداماھستیمبیمھکارگزارانخودماناینکھرغمعلی
است.مشکالت بسیار معیشتی ھم بار مضاعفی بر روی دوش ما گذاشتھ

عدمبابت گذشتھھفتھگفتند:ودادندخبرکشاورزیبانکمقابلخودتجمعازھمچنینکارگزاراناین
بانکمدیرعاملوکردیمتجمعکشاورزیبانکمقابلمعیشتیمشکالتھمچنینوطرحتصویب
کشاورزی»بیمھکارشناسانتکلیفتعیین«طرحازدفاعومعیشتیمشکالترفعخصوصدرقولھایی

بھ ما داد کھ امیدواریم بھ آن ھا رسیدگی شود.

«بانکباکھداردوجودکشوردرکشاورزیبانککارگزارپانصدوھزارسھحدوداستگفتنی
جذبانتظاردرکھسالھاستآن ھادارند.کارگزاریقراردادکشاورزی»بیمھ«صندوقوکشاورزی»

در بدنھ ی دولت ھستند.

حقوقپایینوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتفارسمخابراتشرکتیکارگراناعتراضی*تجمع
اداریساختمانمقابلمشاغلبندیطبقھطرحواجرانشدنحقوقنشدنسازیھمسانازجملھ

مخابرات استان

با مخابرات و یکسان سازی حقوق ھستیم یممستق قراردادخواستارماکارگران شرکتی مخابرات فارس:

وسطحوضعیتتبدیلعدمبھاعتراضبرایفارسمخابراتشرکتیکارگرانتیر،14دوشنبھروز
ساختمانمقابلمشاغلبندیطبقھطرحواجرانشدنحقوقنشدنسازیھمسانازجملھحقوقپایین

اداری مخابرات استان تجمع کردند.



ایندرپالکاردھاییداشتندستدرباکنندگاناجماعی،تجمعھایشبکھدرمنتشرهگزارشاتبراساس
ومخابراتبامستقیمقراردادمخابرات،نیروھایتجمیعحقوق،یکسان سازیخواھاناعتراضی،تجمع

تخصیص سختی کار شدند.حذف پیمانکاران و اجرای صحیح طرح طبقھ بندی مشاغل و



عدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیروزتجمع*نھمین
تمدید قراردادھای کاریشان

تپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگرانمتوالی،روزنھمینبرایتیر14دوشنبھروز
تجمع دراین مجتمع زدند.برای اعتراض بھ عدم تمدید قراردادھای کاریشان دست بھ

نشدنتمدیدبدلیلتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگر160کھاستیادآوریقابل
قرادادھای کاریشان از کاربیکارشدند.



*دوشنبھ ھای اعتراضی:

توخالیھایوعدهوتابستانیحقابھتامینعدمبھنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضاتادامھ
ای اصفھانمسئوالن با برپایی تجمع خانوادگی مقابل شرکت آب منطقھ



تامینعدمبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھاصفھانشرقکشاورزانتیر،14دوشنبھروز
ایمنطقھآبشرکتمقابلخانوادگیتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوتابستانیحقابھ

اصفھان زدند.

اعتباراتتخصیصبرمبنیبودجھوبرنامھسازمانوعدهخلفبھنسبتمعلوالناعتراضی*تجمع
حمایت معیشتی از معلوالن

سازمانوعدهخلفبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایمعلوالنازتیر،جمعی14دوشنبھروز
ساختمانمقابلتجمعبھدستمعلوالنازمعیشتیحمایتاعتباراتتخصیصبرمبنیبودجھوبرنامھ

این نھاد دولتی در پایتخت زدند.



وبرنامھسازمانرئیسنوبخت،محمدباقروعدهاساسگفتند:برایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
رقماینویابداختصاصمعلوالنازحمایتقانوناجرایجھتلایرمیلیارد3حداقلبودقراربودجھ،
شود.1400سالبودجھقانون)2(تبصره(و)بند)1(جزءاجرایصرف

ھزینھ ھایوبیمھنرخبودنگراننان،نرخبودنپایینبھنسبتقزویننانوایاناعتراضی*تجمع
باالی آب، برق و گاز  مقابل استانداری

وبیمھنرخبودنگراننان،نرخبودنپایینبھاعتراضبرایقزویننانوایانتیر،14دوشنبھروز
کردند.ھزینھ ھای باالی آب، برق و گاز مقابل استانداری اجتماع



وھستندخودھزینھ ھایکاھشونانقیمتافزایشدنبالبھمحلی،نانوایانخبریمنبعیکگزارشبھ
قانونیمیزانازکمترنانوزنگاھاندارند،نانکیفیتافزایشبرایبرنامھ ایکھاستحالیدراین

و آرد را بھ صورت خام با قیمت باال می فروشند.بوده و برخی نانوایان ھم از غفلت اتحادیھ استفاده کرده

ی نوری لغو شدکسراخراج*اطالعیھ نھایی کمیتھ پیگیری حق تحصیل کسری نوری:

نوریکسریتحصیلحقبرایکھجامعھافراددیگرودانشجویانپیگیریوھمراھیازتشکرضمن
ھمراهبھنوریکسریتحصیلحقپیگیریکمیتھازاعضاییامروزمی رسانداطالعبھکردند،تالش

باالخرهشدندموفقوکردندمراجعھدانشگاهبھقبلیقرارطبقاو،مادریداللھیشکوفھخانمسرکار
نامھ ی لغو اخراج کسری نوری را از دانشگاه، بگیرند.

بھ امید آزادی او

آمدورفتسرویستصادفگوھجربراثررویوسربکارگرمعدن9*مصدومیت

ستانشھردرگوھجررویوسربمعدنآمدکارگرانورفتسرویستیر،14دوشنبھروزبامداد
بیمارستانوبھمصدومکارگر9وتصادفسوخت رسانکامیونیکباعلیدهپلمحدودهدرراور

علی بن ابیطالب راوردر استان کرمان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه13کارگریھایاخباروگزارش

- اعتصاب گسترده در صنعت نفت!

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


- گزارشی درباره اعتصاب کارگران پروژه ای نفت

مقابلتجمعبا)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبول-
بالتکلیفیبھدادنپایانبرایراراسخشانعزممتوالیروزھفتمینبرایوپرورشآموزشوزارت

استخدامی بنمایش گذاشتند

سازمان تامین اجتماعی- یکشنبھ ھای اعتراضی کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتقمسالمتجامعخدماتمراکزشرکتیکارگراناعتراضیتجمعات-
وبھداشتوزارتقم،استانداریمقابلھاپرداختیدروتبعیضسازیھمسانوعدمحقوقنازلوسطح
مجلس

عدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضاتتجمعدومھفتھآغاز-
تمدید قراردادھای کاریشان بابرپایی تجمع

حقماه10وحقوقماه6پرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگرانروزاعتراضدومین-
بیمھ وپرداخت ھا قطره چکانی با راھپیمایی وتجمع در شھر

ازنا نسبت بھ عدم پرداخت چند ماه حقوق- تجمع اعتراضی کارگران کارخانھ داروسازی بایر افالک

ھمچنان محروم از حق کار- پنج کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

- محمود صالحی:گزارش بھ کارگران و رفقاء .

مقابلتجمعبرپاییبااوکراینیھواپیمایموشکیقتلباختگانجانھایخانوادهاعتراضاتادامھ-
سازمان قضایی نیروھای مسلح

مقابلحقآبھتامینعدموتابستانھکشتممنوعیتبھنسبتشوشکشاورزاناعتراضیتجمع-
فرمانداری

بیمھ،نداشتنکرایھنرخافزایشمصوبھبھاعتراضبرایزنجانتاکسیرانندگانوتجمعاعتصاب-
وعملکرد اتحادیھ

مقابلسردشتبیمارستاندرسردخانھوکشنعشنبودبھنسبتبشاگرداھالیاعتراضیتجمع-
فرمانداری و بیمارستان  این شھرستان

حیواناتکشتاربخشنامھ یتصویببھنسبتقزوینحیواناتحقوقحامیانازجمعیاعتراضیتجمع-
شھری و روستایی (سگ و گربھ)مقابل استانداری

مقابلشیرمصوبھقیمتوعلوفھگرانیبھنسبتدام ھایشانھمراەبھتکابدامداراناعتراضیتجمع-
فرمانداری

واحدھایوداراییوضعیتتکلیفتعیینعدمبھنسبترضوانپروژهمالباختگاناعتراضیتجمع-
مسکونی خریداری شده خود مقابل دادگستری قم

واگن قطار- جان باختن یک کارگر راه آھن زنجان حین ھواگیری دو



*اعتصاب گسترده در صنعت نفت!

 یست کارگران برخی از مراکز کھ در اعتصاب بھ سر میبرند:ل 

گچسارانپتروشیمیپیمانیکارگران-١

شایانشالودهپیمانکاری٢فازبھبھانبیدبلندپاالیشگاه-٢

١۴فازصنعتعمران-٣

١۴فازصنعتاکسیربوشھر،پتروشیمی-۴

گازیمیدانجنوبی،پارسگازونفتشرکتھای-۵

ASUواحددراحمدپورصنعتسیناشرکت-۶

«صدف»پتروشیمیشرکتکارگران-٧

تختھکناروخشتنفتشرکت-٨

راژانشرکتوکرمیپیمانکاریایاستوانھوکرویمخازنکنگانجنوبیآدیشپاالیشگاه-٩

پارس»«جھانپتروشیمیشرکت-١٠

جنوبیپارسصنعتساتراپشرکت-١١

قشمپاالیشسیناشرکتکارگران-١٢

٢۴و٢٢فازتوانمندشرکت-١٣

تھراننفتپاالیشگاهاورھالکارگران-١۴

بوشھر١سایتدرفرجود-١۵

جنوبیآدیشپاالیشگاهکارگران-١۶

عسلویھدرصنعتسیناشرکتفنلپارسپتروشیمینیروھایکلیھوکارفنلپارس-١٧

صنعتصمصامپیمانکاریبوشھرپتروشیمی١سایت-١٨

تندگویانپاالیشگاهکارگران-١٩

دناپتروشیمیکارگران-٢٠

پارسجھانشرکتکارگران-٢١

عسلویھ١۴فازدرپایندانشرکتپیمانیکارگران-٢٢

لیدوماشرکت١٣فازکارگران-٢٣

جنوبیپارساختر)(فاز١٣فازکارگران-٢۴



بوشھرپتروشیمیکرویمخازنجوشکارکارگران-٢۵

اراکسازیماشین-٢۶

بیدخوننیروگاهدرفرابشرکتایپروژه-٢٧

فازھایباقیپیمانیکارگرانو١۴و١١،١٢،١٣فازھایرسمیغیرورسمیکارگرانتمامی-٢٨
عسلویھگانھ٢۴

١۴٠٠تیر١آبادنپاالیشگاه-٢٩

کنگان١٣فازکارگران-٣٠

بیدخونپاالیشگاهکارگران-٣١

آبادانپاالیشگاهای جی سیشرکتپروژه ایکارگران-٣٢

پورحاجیپیمان کاریکارگران-٣٣

قشمنفتمخازنشرکتکارگران-٣۴

خارکایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیات-٣۵

ھلدینگمجموعھزیراصفھانسپاھانسیمان-٣۶

٢فازآبادانپاالیشگاهشاغل،سیجیایشرکت-٣٧

تنبکبندرسایتدرواقعILDدقیق ابزاروبرقشرکت-٣٨

پارسکیھان-٣٩

پادسازهشرکت-۴٠

آبادانپاالیشگاهدرنفترسمیکارگراناعتصاب-۴١

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکت-۴٢

بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکت-۴٣

آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکت-۴۴

آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکت-۴۵

اھوازشھردررامیننیروگاهکارکنان-۴۶

دماوندپتروشیمی-۴٧

دناپتروشیمی-۴٨

عسلویھپتروشیمی ھایصنایعدرپلیمردیشرکت-۴٩

کرماندربوتیافوالدپیمانکاریکارگران-۵٠



قشمفرافنسازهشرکتپیمانیکارگران-۵١

ماھشھر٢بلندبیدپروژه ایکارگران-۵٢

١۶و١۵اورھالکارگراناعتصاب-۵٣

جھرمترکیبیسیکلنیروگاهکارگراناعتصاب-۵۴

جفیرساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-۵۵

بیدخوننیروگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-۵۶

بندرعباس۵شمارهخانھتلمبھکارگراناعتصاب-۵٧

اصفھانپاالیشگاهزاللپیمانکاریکارگراناعتصاب-۵٨

ایالمپارسجھانپیمانکاریکارگرانازدیگریبخش ھایاعتصاب-۵٩

آدیشپتروپاالیشدرصنعتپیشروشرکتکارگراناعتصاب-۶٠

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-۶١

گاماشرکتکارگراناعتصاب-۶٢

آبادانپاالیشگاهدرشاغلفوالدآزموننیماپرتونگاریشرکترادیوگرافکارگراناعتصاب-۶٣

٢آبادانپاالیشگاهدرشاغلآریاپیشتازانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۴

آبادانپاالیشگاه٢فازدرشاغلپارسفنونپیشگامانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۵

سیرجانزمینگوھرشرکتکارگراناعتصاب-۶۶

جھانپارسصدفپروژهکارگراناعتصاب-۶٧

بوشھرپادسازهشرکتکارگراناعتصاب-۶٨

دھلرانNGL3100گازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-۶٩

جاسکگاماشرکتکارگراناعتصاب-٧٠

لردگانپتروشیمیکارگراناعتصاب-٧١

المردپارسیانگازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-٧٢

اندیمشکنیرونصبشرکتکارگراناعتصاب-٧٣

اردبیلپتروشیمیانرژیآرتاشرکتکارگراناعتصاب-٧۴

دھلراننفتشرکتکامیون داراناعتصاب-٧۵

تیرماهنھمدرگچساراننفتشرکتکارکنانتجمع-٧۶



.……

این لیست در حال تکمیل است...

١۴٠٠تیرماهسیزدھمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

*گزارشی درباره اعتصاب کارگران پروژه ای نفت

بایافت.خواھدافزایشھمبازوشدهنفرھزاریکصدبربالغکمپینبھپیوستگانتیر،13روزیکشنبھتا
امسالگرفت؛میبردرراکارپایپینگنیروھایتنھاحقوقافزایشکمپینگذشتھسالدراینکھبھتوجھ

اعمپروژه؛درمشغولکارگرانھمھ یباراینھا؛حقوقلیستاعالمباوایپروژهکارگرانھمتبھ
کار،کلنگوبیلکار،رنگساختمانی،نیروھایبرقکار،دقیق،ابزارکار،عایقکار،پایپینگاز

نیروھایحتیبلکھکارانپایپینگتنھانھکھشدهباعثامراینواستگرفتھبردررابند….داربست
را قدرتمند تر کنند!ساختمانی نیز پروژه ھا را ترک کرده و کمپین بیست ده

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

مقابلتجمعبا)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگان*قبول
را برای پایان دادن بھ بالتکلیفیوزارت آموزش وپرورش برای ھفتمین روز متوالی عزم راسخشان

استخدامی بنمایش گذاشتند

پرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولمتوالی،روزھفتمینتیریرای13یکشنبھروز
عزمتادادندادامھوپرورشآموزشوزارتمقابلتجمعشانبھ)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبان

بگذارند.راسخشان را برای پایان دادن بھ بالتکلیفی استخدامی بنمایش

مقابل این وزارتخانھ برگزارشد.تجمع امروزھمچون روزھای گذشتھ پس از بھ سحر رساندن شب



میکشورپرورشوآموزشوزارتدربمقابلدر99ھایسبزکارنامھتحصنازروزشبانھھفت
گذرد



بازنشستگان،کثیرجمعوخالیھایظرفیتوپرورشوآموزشدرنیروشدیدکمبودبھباتوجھ
یک(طبقتبصره24مادهبھبااستناد99پرورشآموزش28مادهسبزھایکارنامھاستخدامدرخواست

ندارد)منعیھیچعزیزاناینگیریکاربھودارداعتبارسالدوتاھاشدهقبولکارنامھمادهاین
درخواستی کامال منطقی و بحق و قانونی است.

28مادهسبزھایکارنامھاز یجمع 

1400تیرماه13یکشنبھ

سازمان تامین اجتماعی*یکشنبھ ھای اعتراضی کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

آباداھواز،خرماجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتیرماه،13یکشنبھروز
مناسبدرمانیھا،خدماتومستمریحقوقافزایشجملھازبرحقشانحقوقاحقاقبرایوشوش

و...دست بھ تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی زدند.

گزارش رسانھ ای شده:

اداره کل تامین اجتماعیتجمع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خوزستان مقابل

درتبعیضبھاعتراضدراجتماعی،تامینبگیرانمستمریازتعدادیتیرماه١٣ یکشنبھامروز
این اداره در خوزستان تجمع کردند.دریافتی ھا و عدم اجرای دقیق متناسب سازی، مقابل ساختمان



بینتبعیضرفعھمکار،غیروھمکاربازنشستگانکلیھ۶٩مادهاعمالوسازیمتناسبدقیقاجرای
ازجملھ مطالبھ آن ھا بشمار می آید.بازنشستگان ھمکار و غیر ھمکار و پرداخت عیدی کارگری

بودنجوابگودرمان،سرانھ٩٨مادهدرصد٢حذفرایگان،درمانگفت:بازشستگاناینازیکی
وتورمبامتناسبحقوقپرداختسازمان،ایناصلیصاحبانبھاجتماعی،تامینسازمانمسئوالن
است.مابھ حقمطالباتدیگراز۴١مادهدقیقاجرایھمچنین

خود ھستند .این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتقمسالمتجامعخدماتمراکزشرکتیکارگراناعتراضی*تجمعات
بھداشتوزارتقم،استانداریمقابلھاپرداختیدروتبعیضسازیھمسانوعدمحقوقنازلوسطح

و مجلس

تجمعبابرپاییتاآمدندتھرانبھقمسالمتجامعخدماتمراکزشرکتیکارگرانتیر،13یکشنبھروز
حقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبترااعتراضشانصدایمجلسوبھداشتوزارتمقابل

نمایند.وعدم ھمسان سازی وتبعیض در پرداختی ھا ھرچھ بیشتر منعکس

مقابلھمتیر12شنبھروزقمسالمتجامعخدماتمراکزشرکتیکارگراناستیادآوریقابل
استانداری قم اجتماع کرده بودند.



خدماتمراکزخدمتخریدنیروھایازنفر100ازبیشگفتند:ایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
شورایمجلسمقابلھموبھداشتوزارتساختمانمقابلھمامروزکھھستیمقماستانسالمتجامع

اسالمی گرد آمدیم..

استخدامیوضعیتتبدیلراخودمطالبھمھم ترینقم،سالمتجامعخدماتمرکزشرکتیکارکناناین
مابھداشتوزارتکھداریمدرخواستواستاسفناکمادرآمدیوشغلیوضعیتمی گویند:ومی دانند

کارنیرویھمھباقمبھداشتخصوصیمراکزحذفبااستبھتروزارتخانھاینکند.مستقیمقراردادرا
ازمدت،ایندروداریمخدمتسابقھسالسال10تا5بینکارکنانماکند.منعقدمستقیمقرارداد

حداقل ھای مزدی محروم بوده ایم.

ازواستتومانھزار600میلیون2حدودماماھانھدریافتیمیزانمی گویند:خدمتیخریدکارکناناین
سایروپرستارانبرخالفکرونا،آغاززمانازحالعیندربی بھره ایم.کارقانونیمزایایھمھ

حالیستدرایننیافتھ؛افزایشاخیرماه ھایدردستمزدماننگرفتھ ایم؛کروناحقبیمارستان ھاکارکنان
شده است.کھ بعد از پذیرش بیماران کرونایی، کار ما سخت و پرخطر

ھمسان سازیبھداشتوزارتکارمندانسایرباآنانمزایایوحقوقابتدادارندانتظارکھکارکناناین
مطالباتپیگیریدرباشند،داشتھبھداشتوزارتبادائمقراردادعقدخودھمکارانھمانندسپسوشده
نتیجھکھدادیمانجامنامھ نگاری ھاییبارھابھداشتوزارتبھمطالباتمانخصوصدرمی گویند:خود

آن وعده پیگیری بوده است.

دولتینھاداینبی توجھیکھداده ایمانجامقماستانداریساختمانمقابلاعتراضیتجمعنیرگذشتھروز
مسئوالن امروز بھ تھران سفر کنیم.پایان یافت و ما ناچار شدیم برای رساندن صدای خود بھ

تفاوتازانتقادباخودمشکالتازدیگریبخشدرقماستانسالمتجامعخدماتمراکزکارکنان
تصریحرسمی،ومستقیمقراردادپیمانکاری،کارکنانوخدمتیخریدکارکنانبینپرداختیفاحش

میان کارکنان تفاوت حقوق عجیب وجود دارد.می کنند: این اقدام نوعی تبعیض و بی عدالتی است کھ در

خصوصیمرکز40ازبیششد؛انجامسالمتتحولطرحاجرایکھ93سالازآنھا،اظھاراتطبق
دارندفعالتمرکز17حاضرحالدروشدکمآنھاتعدادمروربھکھگرفتشکلقمبھداشتمراکزدر
استاندربھداشتوزارتسویازخصوصیمرکز4کارکنانشغلیوضعیتتبدیلبخشنامھاخیراکھ

قم ابالغ شده و سایر کارکنان ھنوز وضعیت مشخص ندارند.

ھمکارانھمھبرایوضعیتتبدیلبخشنامھمی خواھیموظیفھانجامسال ھاازپسمی گویند:گروهاین
بخش خصوصی عملی شود.

وضعیتتبدیلبخشنامھمی گویند:پایاندرقماستانسالمتجامعخدماتمرکزپیمانینیروھایاین
اینازوجھھیجبھماومی دھدسامانوسرماشغلیآیندهبھپیمانیکارکنانکاریقراردادھای

مطالبھ ی خود کوتاه نخواھیم آمد.

عدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضاتتجمعدومھفتھ*آغاز
تمدید قراردادھای کاریشان بابرپایی تجمع



دراینتجمعبابرپاییتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگرانتیر،13یکشنبھروز
کاریشان آغازکردن.مجتمع ھفتھ دوم اعتراضاتشان را نسبت بھ عدم تمدید قراردادھای

نشدنتمدیدبدلیلتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگر160کھاستیادآوریقابل
قرادادھای کاریشان از کاربیکارشدند.



حقماه10وحقوقماه6پرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگرانروزاعتراض*دومین
بیمھ وپرداخت ھا قطره چکانی با راھپیمایی وتجمع در شھر



6پرداختعدمبھنسبتاعتراضشانروزخرمشھردردومینشھرداریکارگرانتیر،13یکشنبھروز

شھراستاندراینوتجمعراھپیماییبھدستچکانیقطرهھاوپرداختبیمھحقماه10وحقوقماه
خوزستان زدند.





وکردندتوصیفچکانیقطرهنوعیراموقتپرداختی ھایشده،معترضانایرسانھگزارشبراساس
داشت.گفتند تا تسویھ نشدن کامل مطالباتشان ھر روز تجمع خواھند

10وحقوقماه6پرداختعدمبھخرمشھرنسبتشھرداریکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین

ماه حق بیمھ مقابل فرمانداری

نسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسخرمشھربرایشھرداریکارگرانتیر،12شنبھروز
شھرستاناینویژهفرمانداریمقابلتجمعبھدستبیمھحقماه10وحقوقماه6پرداختعدمبھ

دراستان خوزستان زدند.

ازنا نسبت بھ عدم پرداخت چند ماه حقوق*تجمع اعتراضی کارگران کارخانھ داروسازی بایر افالک

حقوقماهچندپرداختعدمبھاعتراضبرایازناافالکبایرداروسازیکارخانھکارگرانگذشتھھفتھ
دست بھ تجمع دراین واحد تولیدی دراستان لرستان زدند.

کارگرانگفت:ایرسانھخبرنگاربھلرستاناجتماعیرفاهوکارتعاون،تیر،مدیرکل13یکشنبھروز
مدیرانمساعدقولبھتوجھباکھدارندمعوقحقوقماهسھتادوازناافالکبایرداروسازیکارخانھ

این مجموعھ، مطالبات بھ زودی پرداخت می شود.

آمیزیاعتراضتجمعخودمعوقھحقوقدریافتبرایواحداینکارگرانبرخیگذشتھھفتھافزود:وی
این دلیل اخراج نشده است.در محل کارخانھ داشتھ اند ولی تاکنون ھیچ کارگری بھ

برشمرد.نفر120تا100راافالکبایرکارخانھکارگرانتعدادوی



شھرستانلرستان،استاندرخاورمیانھ،داروسازیبزرگترینافالک،بایرداروییکارخانجاتگروه
ازنا واقع شده است.

اولیھموادانسانی،داروسازیدامی،داروسازیتولیدیعظیمکارخانھھفتشاملمجموعھاین
خانگی و مواد آرایشی، بھداشتی است.دارویی، واکسن، سرم، سموم دفع آفات کشاورزی، حیوانی،

ھدفباانسانیمصرفموردداروھایتولیدخط13افالکبایرانسانیودامیداروسازیکارخانھ
دارد.انسانیدارویقلم500ودامیدارویقلم200بربالغتولید

ھمچنان محروم از حق کار*پنج کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

شھابی،رضاحومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکایعضواخراجیکارگرپنج
ازاخراجسال ھاازپسحالیدرشیریفرحنازسبزوار،کریمیحسینمحرم زاده،ناصرسعیدی،حسن
ایناخراجتنھفدهآقایکار،روابطوقتمعاونتنامھبنابرکھھستتدکارازمحرومھمچنانکار

کارگران ابعاد غیر حقوقی داشتھ است.

مراجعھکاروزارتبھخودبکاربازگشتپیگیریبرایواحدشرکتاخراجیکارگرانتیر،١٢شنبھ
اینبکاربازگشتازمانعامنیتینھادھایفراقانونیدستوراتباھمچنانکاروزارتاماکردند

کارگران اخراجی است.

ھیات ھایوشده اندکارازاخراجامنیتینھادھایفراقانونیدستورباکارگراناینکھاستاینواقعیت
اجراءرافراقانونیدستوراتصرفاونکردهآنانپروندهبھقانونیرسیدگیکارادارهاختالفحل

کرده اند.

ازودارندقرارمعیشتیسختبسیارشرایطدرکارازاخراجدلیلبھسندیکاییطلبحقکارگراناین
بیمھ درمانی و غیره نیز محروم ھستند.

*محمود صالحی:گزارش بھ کارگران و رفقاء .

در سراسر جھان .کارگران ؛ رفقاء ، سازمانھای کارگری و اتحادیھ ھای کارگری

مورخشنبھسھروز)اسماعیلیعثمانوصالحیمحمود(کارگرانماداریداطالعکھھمچنان
عمومیدادسرایبازپرسیسومشعبھبھ140048100002349310شمارهابالغیھطی21/2/1400

خودروز5مدتظرفبایدروئیتازبعدفوقابالغیھاستنادبھشدیم.احضارسقزشھرستانانقالبو
کردیم.را بھ شعبھ مذکور جھت دفاع از اتھام انتسابی معرفی می

نشدهجرمیمرتکباینکھدلیلبھما؟.چیستھاشمااحضاردلیلکھکردندمیسئوالماازھاخیلی
ازقبلخانوادهودوستانبرایتوضیحاتازچیست.ماعلیھدادگاهانتسابیاتھامکھدانستیمنمیوبودیم

مراجعھ بھ دادگاه خودداری کردیم.

وثیقھقرارمابرایپروندهقاضیاگر"گفتماسماعیلیعثمانبھمنبرسیمدادگاهبھمااینکھازقبلاما
نیستمآمادهنیزمن"گفتنیزاسماعیلیعثمان."کنمتامینراآنتانیستمآمادهشخصا"من،کندصادر

تا قرار وثیقھ را قبول و آن را تامین کنم."



بھراخودمانومراجعھدادگاهبھصبح11ساعت26/2/1400مورخیکشنبھروزماحالھردر
شعبھ مذکور معرفی کردیم.

قاضی : نام و نام خانوادگی ؟ محمود صالحی .

قاضی : اسم پدر : محمد .

بار.21؟داریدسابقھ:قاضی

ودادیدانتشارراخودتانتصاویروعکسمجازفضایدرکھھستیدمتھمشماصالحیآقای:قاضی
بوده .انتشار این تصاویر در راستای خدمت بھ احزاب معاند نظام

ندارم.جواب : جناب قاضی من بھ ھیچ عنوان این تھام را قبول

پرونده بود و آن را نشان داد )قاضی : مگر این عکس شما نیست ؟ ( چند قطعھ عکس داخل

جواب : چرا این عکس ماست ؛ مگر گرفتن عکس جرم است؟.

قاضی : دادستان از شما ھا شاکیست .

قانوناستنادبھقاضیجنابندارند؟.تشریفدادستانخودچرا؛استشاکیدادستاناگرپس:جواب
باید شاکی و متشاکی در دادگاه حضور داشتھ باشند.

قاضی : شما برای برگزاری روز جھانی کارگر مجوز داشتید؟.

بھماامسالثانیدرونداردمجوزبھنیازکارگرجھانیروزمراسمبرگزاری،قاضیجناب:جواب
ھمآنوکردیماکتفاعکسقطعھچندگرفتنبھتنھانکردیم.برگزارمراسمی)19کووید(کرونادلیل

جرم نیست.

معاند از آن علیھ نظام استفاده کرده اند.قاضی : اماعکس ھای شما درفضای مجازی پخش شده و احزاب

شمانیست.جرمھماینوگذاشتیمخودشخصیبوکفیسصحفھدرراعکسماقاضیجناب:جواب
ومحاکمھدستگیراندکردهاستفادهسوءماھایعکسازکھکسانیچراکنید.محاکمھرامااینکھجایبھ

دقیقھیکازبعد؛کندمیسخنرانیانقالبرھبروقتیزنید.میمابھکھاستاتھامیچھاینکنید؟نمی
انقالبرھبربگویمماباید،اسرائیلتلویزیونجملھازکنندمیپخشراآنجھانھایرسانھتمام

اسرائیلی است ؟ !

قاضی : رھبر عمومی صحبت می کند.

دیگروگذاشتیممطلبخودشخصیبوکفیسصحفھدرماکنیم.میصحبتعمومیھمما:جواب
کنند.میپستکپیکھکنیددستگیرراییآنھابایدشمانکنند.پستکپیکھبگویممردمبھتوانیمنمی

ومطلبکھزمانیاماباشند.نکردهمنتشرراآنکھاستشخصبھمربوطزمانیتاتصاویریاومطلب
از آن استفاده کنند.تصاویر پخش شد دیگر مربوط بھ شخص نیست و ھمھ کس می توانند

قاضی : آخرین دفاع ؟



آنازتانشدیممرتکبجرمینیزماونیستجرمکارگرجھانیروزبرگزاریقاضیجناب:جواب
دفاع کنیم .

عکس پخش کردید ؟قاضی : عثمان اسماعیلی شما متھم ھستید کھ در فضای مجازی

درعکسپخشکردم.پخشخودشخصیفیسبوکصحفھدرراھاعکساینمن:اسماعیلیعثمان
صحفھ شخصی خودم جرم نیست و این اتھام را قبول ندارم.

قاضی : مگر شما مجوز داشتید ؟

. مگر ما چکار کردیم تا مجوز بگیریم؟.عثمان اسماعیلی : ما مجوز نداشتیم و نیازی بھ مجوز نیست

بدونراکارگرروزومراسمکردیدپخشمجازیفضایدرراخودتانتصاویروعکسشما:قاضی
مجوز برگزار کردید و این جرم است؟

راکارگرروزمراسمامسال.داردوجودجھاندرکرونامریضیاینکھدلیلبھما:اسماعیلیعثمان
منتشرخودشخصیفیسبوکصحفھدرراعکسھاآنوگرفتیمعکسقطعھچندتنھاونکردیمبرگزار

کردیم کھ  آن ھم جرم نیست.

صحبت کنم.؟عثمان اسماعیلی رو بھ قاضی گفت " آقای قاضی اجازه ھست

قاضی : بفرما صحبت کنید.

قیددرمناگرامابمانید.زندهسالصدھاصالحیآقایوشماامیدوارمقاضیجناب:اسماعیلیعثمان
خواھداسالمیجمھوریجایگذینطبیعتا"دیگردولتیکنباشد.ھماسالمیجمھوریونباشمحیاط

کردخواھندتعجبکنند.بررسیراھاشماھایپروندهوکارسربیایندجدیدقضاتعدهیکاگرشد.
جرمی محاکمھ کردید.!کھ شماھا در دولت جمھوری اسالمی ما کارگران را بھ چھ

ماکھباشیدمطمئنشماونکنیدصادروثیقھقرارمابرایکھدھممیپیشنھادشمابھمنقاضیجناب
کارگریتشکلیکھنوزسال42ازبعدکھاستدولتیچھاین؛آخرقاضیآقایکرد.نخواھیمفرار

نفسکسیھرسال42ازبعدکھاستدولتیچھاینکنند؟.فعالیتتواندنمیسیاسیحزبیکیاو
کنید.میزندانیرااوومحاکمھنظامعلیھتبلیغجرمبھرااووتشکیلپروندهیکاوبرایفوریبکشد

میاوبھرااتھاماین؛میکنیددستگیرراکسیھروشدهتبدیلطیبعیامریکبھنظامعلیھتبلیغاتھام؟
زنید.!

قاضی : آقای اسماعیلی آخرین دفاع شما چیست؟.

دلیل حرفی برای گفتن ندارم.عثمان اسماعیلی : ما ھیچ جرمی مرتکب نشدیم و بھ ھمین

40مبلغبھراماازکدامھرونمودصادررایبازپرسیسومشعبھمحترمقاضیبازپرسیازبعد

رامذکوررایقاضیوقتیشدیم.میآزاددادگاهازکفالتقیدباومحکوموثیقھقرارتومانمیلیون
دھد.قرارمناختیاردرمطالعھبرایرانظرموردرایتاکردمدرخواستاوازکردچاپوصادر
جناب"گفتمقاضیبھمطالعھازبعدمنودادقرارمناختیاردرراصادرهرایاحترامباقاضی
ونشدممرتکبجرمیھیچمنکنم.تامینکفالتخودآزادیبرایتانیستمآمادهعنوانھیچبھمنقاضی

بار4الی3سالھرودارمسنسال60منضمنا"کنم.تامینراکفالتتانیستمآمادهدلیلھمینبھ



بھوکنمتامینراکفالتقرارتانیستمآمادهمن؟.شومآزادوثیقھقراربابارھربایدوشوممیدستگیر
زندان خواھم رفت تا روز دادگاه .

قاضی : شما می دانید کفالت یعنی چھ ؟.

بھراخودآزادیتابگذاردکسبجوازمابراینفریکبایدیعنی؛چھیعنیکفالتدانممیبلی:جواب
راکفالتتابرومزندانبھدھممیترجیعوکنمتامینراکفالتاینتانیستمآمادهمااماآوریم.دست

تامین کنم.

قاضی : بھ رای صادره اعتراض دارید؟

جواب : بلی بھ رای صادره اعتراض دارم .

قاضی : می توانید اعتراض خود را کتبا" بنویسید.

تاکرددرخواستمنازھماسماعیلیعثمانونوشتمراخوداعتراضفوقدادنامھزیرلحظھھمان
اعتراض او را نیز نسبت بھ دادنامھ بنویسم.

ھمانکردیم.اعتراضبازپرسیسومشعبھسویازصادرهدادنامھبھاینکھازبعدماترتیباینبھ
باومطالعھراصادرهرایدفتردارداد.اوتحویلراماپروندهواحضارراشعبھدفتردارقاضیلحظھ

زیادی نیست !؟"تعجب گفت" چرا بھ رای صادره اعتراض کردید؛ این قرار

آمادهونداریمقبولراایوثیقھقرارگونھھیچ؛دلیلھمینبھنیستیممجرممادفتردارجناب:جواب
نیستیم تا آن را تامین کنیم.

بازداشتگاهکھاتاقیبھراماتاکرددرخواستامنیتینیروھایازوخارجقاضیاتاقازرامادفتردار
دادگستری است منتقل کنند.

قرارتومانمیلیون40مبلغمذکورشعبھودادندارجاعدیگرشعبھیکبھراماپروندهلحظھھمان
راصالحزادهنجیبھھمسرمدفتردار.نکردیمقبولراآنمااماداد.کاھشتومانمیلیون30بھراوثیقھ

اظھارزادهصالحنجیبھھمسرمنروند.زندانبھنفردواینتاکنندکاریکھگویدمیایشانبھواحضار
دلیل قرار کفالت را تامین نمی کنند.می دارد کھ آنھا ھیچ جرمی مرتکب نشده اند و بھ ھمین

سقز.بعد از چند ساعت نگھداری در بازداشتگاه موقت دادگستری

کردند.منتقلسقزمرکزیزندانبھراماانتظامینیرویمامورانبعدازظھر3ساعت

شبوشدیممنتقلقرنطینھبھشخصیھایوسایلتحویلازبعد.شدیمسقزمرکزیزندانواردوقتیما
تکتکازراکروناتستقرنطینھدرروزاولینبودند.دادهجارانفر33متری20اتاقیکدراول

در قرنطینھ باشد تا اینکھ وارد بند شود.ما گرفتند. برابر قانون ھر زندانی باید چندین روز را

آندرقرنطینھوضعیتبھومراجعھافسرنگھبانیبھبعدروزیکیعنی27/2/1400روزصبحاما
شرایط اعتراض کردم و ھمان روز ما را بھ بند منتقل کردند.

زندانازوقبولراکفالتتادادندمیپیشنھادمابھمرتبشناختندمیمرااینکھدلیلبھزندانماموران
درخواستماازاینکھبجایگفتیم"آنھابھونکردیمقبولرامربوطھمسئوالنپیشنھادمااماشوم.آزاد



رامحاکمھجلسھزودترچھھرکھکنیدنمیدرخواستدادگاهازچرا.بگذاریمکفالتقرارتاکنید
برگزار کنند "؟.

وشدیممحاکمھانقالبدادگاهاولشعبھقاضیتوسطآنالین4/3/1400مورخشنبھسھروزسرانجام
نمایم.توجھ شما عزیزان را بھ قسمتھای از جلسھ دادگاه جلب می

وکردیدبرگزارمراسمکارگرجھانیروزکھھستیدمتھمشماصالحیمحموداولردیفمتھم:قاضی
عکس آن را در فضای مجازی پخش کردید.؟

ونکردیمبرگزارراکارگرجھانیروزمراسمماکرونامریضیدلیلبھامسالقاضیجناب:جواب
رفتھشھرپارکھایازیکیبھمعیینروزآندرکارگرنفرچندینمااماکنم.میردکامال"رااتھاماین

خود پخش کردیم.و چندین قطعھ عکس گرفتیم و آن را در صحفھ فیسبوک شخصی

داشتید؟.قاضی : آقای صالحی شما مجوز برگزاری مراسم و تجمع را

نیستجرمکارگرجھانیروزمراسمبرگزاریضمندرونشدهبرگزارمراسمیقاضیجناب:جواب
و باید دولت این را قبول و بھ رسمیت بشناسد.

و تجمع کردید؟.قاضی : یعنی شما قبول ندارید کھ بدون مجوز مراسم برگزار

جواب : خیر من قبول ندارم و تجمعی صورت نگرفتھ است.

آزاد شوید؟.قاضی : چرا قرار کفالت را قبول نمی کنید تا از زندان

بھنیست.جرمکارگرجھانیروزمراسمبرگزاریونشدیممرتکبجرمیھیچمااینکھبرای:جواب
وگذاریدمیمابرایراشناساییکارتشماخوداگرضمنا"کنیم.نمیتامینراکفالتقراردلیلھمین

اوبھکھشناسیمنمیراکسیونیستیمایراناھلمانداریم.مشکلیآنباماکنید؛قبولراماضمانت
بگویم تا ما را ضمانت کند.!

قاضی : آخرین دفاع شما چیست ؟.

ھیچ گونھ دفاعی نمی کنم.جواب : جناب قاضی ما جرمی مرتکب نشدیم و بھ ھمین دلیل

وکردیدبرگزارمراسمکارگرجھانیروزکھھستیدمتھمشمااسماعیلیعثماندومردیفمتھم:قاضی
عکس آن را در فضای مجازی پخش کردید.؟

درراآنکھگرفتیمعکسقطعھچندتنھاونکردیمبرگزارمراسمیگونھھیچما:اسماعیلیعثمان
ھمھمآنوبودهخودمانشخصیبوکفیسصحفھدرھاعکساینپخش.کردیمپخشمجازیفضای

جرم نیست.

پخش کنید.؟قاضی : شما مجوز داشتید تا این عکس ھا را در فضای مجازی

شماضمندرندارد.مجوزبھنیازفردشخصیصحفھدرعکسپخشقاضیجناب:اسماعیلیعثمان
برایمادسترنجازوکنیدمیکربالروانھبزرگشھرھایوتھرانازرانفرمیلیون4الی3سالھر
مناسبتبھوشویمجمعکارگرنفرچنداگرماولی؛نیستجرمکنید.میتامینامکاناتبھترینآنھا

42ازبعدکارگرانکھاستمملکتیچھاینآخراست؟جرمکنیمبرگزارمراسمکارگرجھانیروز



میمحاکمھراماجرمیچھبھشمادانمنمیمنکنند.؟برگزارمراسمیخودبرایندارندحقسال
کنید.؟

است و بھ شما چھ ربطی دارد.؟قاضی : شما چکار دارید بھ کربال ؛ این یک امر مذھبی

چراکھشدهسئوالبرایماینبلکھکنم.نمیاحترامیبیمنونداردربطیمنبھ:اسماعیلیعثمان
تجمع برای کارگران جرم است . ولی برای دیگران جرم نیست.

قاضی : آخرین دفاع :

کنیم.عثمان اسماعیلی : ما جرمی مرتکب نشدیم تا از آن دفاع

از6/3/1400مورخھشنبھپنچروزکھماندیمرایصدورمنتظرماوتمامدادگاهجلسھترتیباینبھ
سقز علیھ ما بھ شرح زیر بھ ما ابالغ شد.طریق سامانھ سنا رای شعبھ اول دادگاه انقالب شھرستان

در0000094بایگانیشمارهبا4/3/1400تنظیمتاریخ140048390000652035دادنامھشماره
نھاییتصمیمسقز.شھرستاندادگستریانقالبدادگاهشعبھ140048920000260961کالسھپرونده
.140048390000652035شماره

سقزشھرستان–کردستاناستاننشانیبھدادستان–سقزشھرستانانقالبوعمومیدادسرای:شاکی
پستیکد08736305002تلفن–بسیجخوابگاهروبروی–دانشگاهخیابان–دانشگاهشھرکانتھای–

6681983185

خیابان–سقزشھرستان–کردستاناستاننشانیبھمحمدفرزندصالحیمحمودآقای–1:متھمین
.شخصیمنزل32پالکچھارشبنمکوچھشلتوتشیخخیابانشھدا

شریف–سقزشھرستان–کردستاناستاننشانیبھاسمعیلفرزندتفیدرهاسماعیلیعثمانآقای–2
.شخصیمنزل11پالکراستدستیزدانیشھیدکوچھقاضیمحمدخیابانآباد

منتسب بھ گروھکھای معاند نظام .اتھام : فعال سیاسی ( انتشار تصاویر خود در فضای مجازی

بسمھ تعالی –

نظرتحتذیلکنندهامضاءبتصدی0000094کالسھپروندهالعادهفوقوقتدر4/3/1400بتاریخ
مبادرتمتعالخداوندازاستعانتباواعالمرارسیدگیختمپروندهمحتویاتبھتوجھبادادگاهمیباشد.

بھ انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

محکومیتسابقھفاقدسقزشھرستانساکنواھلمحمدفرزندصالحیمحمودآقای–1پروندهایندر
کیفری ؛ فعال" بازداشت بھ لحاظ عجز از معرفی کفیل .

محکومیتسابقھدارایسقزشھرستانساکنواھلاسمعیلفرزندتفیدرهاسماعیلیعثمانآقای–2
دادسرایجانبازصادرهکیفرخواستحسبکفیلمعرفیازعجزلحاظبھبازداشتفعال"کیفری

ایراناسالمیجمھورینظامعلیھتبلیغیفعالیتبھھستندمتھمسقزشھرستاناسالمیانقالبوعمومی
عکس و انتشار تصاویر در فضای مجازی .از طریق تجمع غیر قانونی در روز جھانی کارگر و گرفتن



ازمنتشرهتصاویریمالحظھوضابطینموثقگزارشومحاکماتیپروندهمحتویاتبھعنایتبادادگاه
مقدماتیتحقیاتمرحلھدرمتھمانبالوجھدفاعیاتواظھاراتومجازیفضایدرمتھمانجانب

ضمنمعنونھبزهامردردومردیفمتھممتعددسوابقبھتوجھا"دادگاهرسیدگیمرحلھدرودادسرا
مجازاتھایوتعزیراتپنجمکتاباز500مادهاستنادبھاولردیفمتھمنامبردگانبھمعنونھبزهاحراز

بھدومردیفمتھموتعزیریحبسماهسھتحملبھ1375مصوباسالمیمجازاتقانوندارندهباز
مجازاتقانون18مادهبرناظرتعزیریحبسمجازاتکاھشقانون2مادهلحاظومعنونھمادهاستناد

امردرمتھممتعددسوابقوآنزیانبارنتایجووظیفھنقضیگسترهجھتبھآنذیلتبصرهواسالمی
جھاتوجودبھعنایتبالیکننماید.میاعالمومحکومتعزیریحبسماهششتحملبھانتسابیبزه

فقدومتھمانسنیوضعیتجھتبھ1392مصوباسالمیمجازاتقانون38مادهدرمندرجتخفیف
حبسمجازاتقانون–مادهاستنادبھلذا؛نامبردگانبودنعیالوارواولردیفمتھمموثرکیفریسابقھ

بھاولردیفمتھمحبسمجازات1392مصوباسالمیمجازاتقانون37مادهبرناظرتعزیری
لایرمیلیونچھلپرداختبھرادومردیفحبسمجازاتونقدیجزایلایرمیلیونبیستپرداخت

تجدیدقابلابالغتاریخازروزبیستظرفوبودهحضوریصادرهراینماید.میتبدیلنقدیجزای
نظرخواھی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان است.

شھر ستان سقز.جواد مصطفائی – رئیس شعبھ اول دادگاه انقالب اسالمی

کارگران و رفقاء !

شدم.میآزادزندانازروز20کردنسپریازبعدباید)صالحیمحمود(منصادرهرایبھتوجھبا
ھزارصدزندانیروزھربرایقانوناستنھادبھکرد.میسپریراروز40بایداسماعیلیعثماناما

تومان در نظر گرفتھ اند.

محکومیت خود را سپری می کردیم.بنابراین ما بھ رای صادره اعتراض نکردیم و عمال" داشتیم

پروندهومابادانستندنمیوبودکردهآچمزراقضاییمسئوالنوثیقھقرارنکردنتامینبرایماتصمیم
ای کھ برای ما تشکیل داده بودند؛ چکار کنند.

روز20صادرهرایوکشیدطولروز12ماعلیھرایصدورتادادگاھی،دستگیریترتیباینبھ
روز32مدت)صالحیمحمود(منبایدصادرهرایاستنادبھبود.کردستاناستاندرنظرتجدیدقابل
20منعلیھصادرهرایکھبودحالیدراینوکردمیپیداقطعیتصادرهرایتاماندممیزنداندر

روز بود.

روز5)صالحیمحمود(منوشدیمآزادزنداناز19/3/1400مورخچھارشنبھروزماحالھردر
اضافھ و بدون حکم قضایی در زندان ماندم.

(خودتانقولبھحاکمیتسال42ازبعدچطورکھاستاینسقزشھرستانقضاییمسئوالنازسئوال

می کنید.؟حاکمیت قانون ) متھمان را بدون حکم قضایی در زندان نگھداری

بھ توانمیاووظایفازو رودمیشماربھدادگاهدرجامعھنمایندهواقعدردادستان،قانوناستنادبا
توانمیکلیطوربھکرد.اشارهمجازات ھااجرایبرنظارتھمچنینومتھمینعلیھادعانامھصدور

یک جامعھ است.گفت دادستان پیگیر کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم



کھکنندمیتاکیدھمیشھ)شعاردر(قضائیمسئوالنکھکرونایشرایطایندرتاسفکمالبااما
امنیتپلیسودادستانخودماپروندهشاکیولیکنند.استفادهزندانجایگذینھایاحکامازبایدقضات

را نمی برد.!شھرستان سقز بود. در قدیم گفتھ اند ؛ چاقو دستھ خود

تدارکدرکھکارگرانیھمھتلفنطریقازماهاردیبھشتدرسالھرسقزشھرستانامنیتپلیس
مراسمدرکھگیرندمیاجباریتعھدآنھاازواحضارھستند،کارگرجھانیروزمھماهاولبرگزاری

بھمناماکنند.میاحضارمراوگرفتھتماسمنشخصباسالھرنکنند.شرکتکارگرجھانیروز
منبرایاحضاریھدادگاهطریقازوقانونیبایدشماگویم.میآنھابھودھمنمیجوابآنھادرخواست

نیستمشماھانیرویکھمناینصورتغیردربیایم.امنیتپلیسمراکزبھتاکنیددعوتمنازوارسال
و...تا ھر زمان مرا احضار کنید ، بالقاصھ خودم را برسانم

پروندهدنبالبھھمیشھدلیلھمینبھوخوردنمیامنیتپلیسخونیگروهبھمنقانونیھایجواب
درلھکومھآرمپخشنامتحتپروندهیک1399ماهاردیبھشتامنیتپلیساست.منعلیھسازی
قاضیاماکردند.احضاردادگاهبھراماودادندتشکیلاسماعیلیعثمانومنبرایمجازیفضای
واردهاتھاماتازرامابعدا"وکردندآزادراماونکردصادرمابرایقراریبازپرسیازبعدپرونده

تبرئھ نمود.

دادگاهبھمرادیگرباریککھبودایبھانھدنبالبھوبودنگرانبابتاینازخیلیامنیتپلیساما
بکشاند.

پروندهوکردندتوطئھماعلیھسقزشھرستانمحترمدادستانھمکاریباامنیتپلیس)1400(امسال
تصاویرآنپخشباکھکردندمیاظھارودادندتشکیلمجازیفضایدرتصاویرپخشنامتحتای

احزاب معاند علیھ جمھوری اسالمی تبلغ کرده اند.

روز25مجازیفضایدرعکسقطعھیکپخشخاطربھراماکھاستاینامنیتیمسئوالنازسئوال
گزارشوعکسمجازیفضایوھارسانھتمامدرروز25؛مابازداشتازبعدکردید.بازداشت
قولبھ(برایتبلیغاتخوراکدادستانآقایوامنیتپلیسروز25درستیعنیشد.پخشمادستگیری
شکایتامنیتپلیسمسئولودادستانآقایازامنیتیمسئوالنچراکردند.مھیامعانداحزاب)خودشان

مدتسقزشھرستانمحترمدادستانشخصوامنیتپلیسآخردھند.؟نمیتشکیلپروندهآنھابرایو
کردند؟!تھیھرامعانداحزابتبلیغاتیخوراکروز25

زنداناززندانروز25کردنسپریازبعد19/3/1400مورخشنبھچھارروزماحالھردر
مرکزیزنداندربمقابلدروگرفتیمقرارخانوادهودوستانگرماستقبالموردوآزادسقزمرکزی

سقز ده ھا قطعھ عکس گرفتھ شد و در فضای مجاری پخش شد.

تشکلھای کارگری ؛ رفقاء و دوستان .

تماسماخانوادهباداشتامکانبرایتانکھطریقھرازروز25آنطولدرکھعزیزانشماھمھاز
25آنطولدرکھجمعیھایرسانھھمھازگذارم.سپاسنھایتبی؛نگذاشتیدتنھاراآنھاوگرفتھ

دادند ؛ نھایت تشکر را دارم.روز اخبار و گزارشات مربوط بھ ما را تحت پوشش خبری قرار

گرفتھتماسکارگریسندیکاھایوھااتحادیھباکھگذارمسپاسکشورازخارجرفقایھمھازھمچنین
نامھقصورلحظھیکبدونوسریعنیزآنھاورساندهآنھااطالعبھرامادستگیریگزارشو



ماآزادیخواستاروارسالایراناسالمیجمھوریمسئوالنبھمادستگیریبھنسبتراخوداعتراضی
شدند.

ایپیشینھجھانسراسردرکارگریجنبشوایرانکارگریجنبشمیانھمبستگیاینکھاستذکرقابل
و برای رسیدن بھ اھداف توانمند خواھند کرد.دیرینھ ای دارد و این ھبستگی ما کارگران ایران را دلگرم

بھراقدردانیگلدستھودارمبرایتانراھابھترینآرزویوسپاسگذارمشماھاھمھازدیگرباریک
تک تک شما عزیزان تقدیم می کنم.

با احترام محمود صالحی

13/4/1400

مقابلتجمعبرپاییبااوکراینیھواپیمایموشکیقتلباختگانجانھایخانوادهاعتراضات*ادامھ
سازمان قضایی نیروھای مسلح

روندبھمتنیدرمسلح،نیروھایقضاییسازماندرتجمعدرحاضرداغدارخانواده ھایازجمعی
کردند.اعتراضاوکراینیھواپیمای752پروازماجرایپروندهرسیدگی

تنمانپاره ھایوعزیزانھریککھسرنشین1+176بااوکراینیھواپیمایسرنگونیفاجعھازماهھجده
مسلحنیروھایقضاییسازمانبھداغدارخانواده ھایتوسطمتعددیشکایت ھایمی گذرد.بودند

ابالغیھ ھایگذشتدادرسیوتحقیقروندازکھماه16ازپسلکناستشدهتسلیمرسمیبصورت
براییکسانبصورتبودداغدارخانواده ھایشکایتمحتوایازفارغکھنکتھسھحاویابھامسراسر

ازپسماه18آستانھدراکنوننبود.متشاکیانازنشانیونامھیچآندرکھشدارسالشاکیانھمھ
روندبھاعتراضثبتبرمبنیابالغیھداغدارخانواده ھایازکثیریبرایبزرگ،جنایتاینوفاجعھ

بستگانوپدرانومادرانسوزناکندایوداغدارخانواده ھایشکایتبھکھھیھاتاست.آمدهدادرسی
جانباختگان عزیزمان، رسیدگی عادالنھ صورت پذیرد.

ناعادالنھ بھ این فاجعھ؛ما خانواده ھای داغدار اعتراض داریم بھ روند رسیدگی

وقصوربھاعترافجھانوایرانمردمعمومانظارپیشگاهدرخودکھ[مسئوالنی]کھداریماعتراض
نگرفتھ اند؛تقصیر کرده اند، چرا مورد تحقیق و تعقیب قضایی قرار

رده ھایبدلیلعامالنوآمرانوطراحانتمامنیافتاجازهنظامیدادسرایچراکھداریماعتراض
باالی نظامی احضار شوند؟

نگرفتھقراربازخوانیموردرسیدگیرونددرموشکیسامانھسیاهجعبھمحتوایچراداریماعتراض
است؟

یاداغدارخانواده ھایاختیاردرفاجعھاینقطورپروندهازبرگیکحتیتاکنونکھداریماعتراض
وشدهدادهپروندهمرورمجوزدادگاهسویازظاھراًبتازگیحالیکھدراست.نگرفتھقرارآنھاوکالی

لکن ھنوز رسماً از وکال دعوت نشده است؛



وسایلتمامولپ تاپ ھاوھمراهتلفن ھایجملھازعزیزانماناموالتمامچراکھداریماعتراض
متعامداجنایت،ایندقایقآخرینصوتوتصاویربرخیوجوداحتمالبدلیلعزیزانمانالکترونیک

محو و نابود شده است؛

بالفاصلھ پس از جنایت؛اعتراض داریم بھ امحاء عامدانھ صحنھ بزرگ فاجعھ سرنگونی،

داغدار و وکالی ما؛اعتراض داریم بھ عدم پاسخگویی بھ سؤاالت قانونی خانواده ھای

ما؛اعتراض داریم بھ عدم پاسخگویی مقامات ارشد بھ تظلم خواھی ھای

عواملوعللمورددرمردمعموموداغدارخانواده ھایبھکھمکرریدروغ ھایبھداریماعتراض
این جنایت گفتھ شد؛

کھداغدارخانواده ھایھمھاولویتوحقیقیخواستھمسئوالن،سویازمتعامداچراکھداریماعتراض
پرداخت غرامت جایگزین شده است؟ھمانا کشف حقیقت و دادخواھی است، با موضوعات سخیف مثل

برای پذیرش غرامت؛اعتراض داریم بھ اعمال فشار علیھ خانواده ھای داغدار

مکرر و بیشمارمان؛اعتراض داریم بھ روند دادرسی و عدم توجھ بھ اعتراض ھای

مااعتراضبھبشریوجدانحکمبھوانسانیتحکمبھاسالم،حکمبھقانون،حکمبھمسئول،آقایان
دستازبشری،جنایتوفاجعھایندرراداشتھ ھایمانھمھووجودمانھمھکھداغدارخانواده ھای

پیشگاهدرفردادھید.گوشماخواھیعدالتوطلبیحقندایبھقضایی،ھفتھدرکنید.رسیدگیدادیم،
پاسخگو باشید.دادگاه صالحھ جھانی و پس از آن در پیشگاه عدل الھی باید

مقابلحقآبھتامینعدموتابستانھکشتممنوعیتبھنسبتشوشکشاورزاناعتراضی*تجمع
فرمانداری

تامینعدموتابستانھکشتممنوعیتبھنسبتاعتراضبرایشوشکشاورزانتیر،13یکشنبھروز
خوزستان زدند.حقآبھ دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این شھرستان دراستان



بیمھ،نداشتنکرایھنرخافزایشمصوبھبھاعتراضبرایزنجانتاکسیرانندگانوتجمع*اعتصاب
وعملکرد اتحادیھ

بیمھکرایھ،نداشتننرخافزایشمصوبھبھاعتراضبرایزنجانتاکسیرانندگانتیر،13یکشنبھروز
وعملکرد اتحادیھ دست از کارکشیدند وتجمع کردند.

مقابلسردشتبیمارستاندرسردخانھوکشنعشنبودبھنسبتبشاگرداھالیاعتراضی*تجمع
فرمانداری و بیمارستان  این شھرستان

سردخانھوکشنعشنبودبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایبشاگرداھالیتیر)،12شب(شنبھ
استان ھرمزگان زدند.شھرستان دردر بیمارستان سردشت مقابل فرمانداری و بیمارستان  این



نعشماشیننبودوموتورسواردوباختنجانازپسدیشبمحلی،خبریمنبعتیریک13گزارشبھ
اینبیمارستانوفرمانداریمقابلتجمعومردمگالیھباعثباختگانجانحملبرایسردخانھوکش

شھرستان شد.

ومتوفیحملماشیننبودوازھستنداجسادحملبرایوانتونیسانازاستفادهبھمجبوربشاگرداھالی
اداره پزشکی قانونی در بشاگرد گالیھ دارند.

موتوردوتصادفاثربردیشبگفت:جاسکبھمینابراھورپلیسگشتتیممسئولغالمیسروان
سوار دو  جوان جان باختند.

داد.رخسردشتشھرکیلومتری4درگوھرانبھسردشتمحوردردیشب20ساعتحادثھاین

باختند.جاندمدرکھبودندسالھ20و19جواندوموتورسیکلتراکبانگفت:او

اجسادجابجاییبرایمتوفیحملخودروینبودازکھسردشتشھراھالیازشماریحادثھاینازپس
داشتندگالیھاجسادنگھداریبرایسردخانھنبودوجاسکیامینابشھرستان ھایدرقانونیپزشکیبھ
دراجسادحملویژهخودرو ھایشھرسردشتکردند.درتجمعسردشتشھرفرمانداریجلویو

داشتند.شھرداری وجود ندارد و بھ ھمین دلیل مردم درخواست آمبوالنس

کشنعشبیمارستانآمبوالنساست:کردهاعالمھمھرمزگانپزشکیعلومدانشگاهعمومیروابط
اجساد شھرداری استفاده شود.نیست و برای جابجایی اجساد باید از ماشین ھای ویژه حمل



حیواناتکشتاربخشنامھ یتصویببھنسبتقزوینحیواناتحقوقحامیانازجمعیاعتراضی*تجمع
شھری و روستایی (سگ و گربھ)مقابل استانداری

بخشنامھ یتصویببھاعتراضبرایقزوینحیواناتحقوقحامیانازتیر،جمعی13روزیکشنبھ
تجمع کردند.کشتار حیوانات شھری و روستایی (سگ و گربھ)مقابل استانداری

شیرمصوبھقیمتوعلوفھگرانیبھنسبتدام ھایشانھمراەبھتکابدامداراناعتراضی*تجمع
مقابل فرمانداری

قیمتوعلوفھگرانیبھاعتراضبرایدام ھایشانھمراەبھتکابدامدارانتیر،13یکشنبھروز
استان آذربایجان غربی زدند.درمصوبھ شیر دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این شھرستان

واحدھایوداراییوضعیتتکلیفتعیینعدمبھنسبترضوانپروژهمالباختگاناعتراضی*تجمع
مسکونی خریداری شده خود مقابل دادگستری قم

وداراییوضعیتتکلیفتعیینعدمبھاعتراضبرایرضوانپروژهتیر،مالباختگان13یکشنبھروز
کردند.واحدھای مسکونی خریداری شده خود مقابل دادگستری قم تجمع



قطار*جان باختن یک کارگر راه آھن زنجان حین ھواگیری دو واگن

بخشسلطانیھقطاردرایستگاهواگندوھواگیریحینزنجانآھنراهکارگرتیر،یک13یکشنبھروز
داد.دستازراخودجاندمدرشدیدبسیارفشاراثردروکردگیرواگن2الیحلیباغ





akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه12کارگریھایاخباروگزارش

نفتپیمانیکارگراناعتراضاتسازماندھیشورای۴شماره یبیانیھ-

تشکیل شورای اسالمی خواست ما نیست

باشدمیلیون١٢ازکمترنبایدکارگریھیچدستمزد

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمعادامھ-
بھ بالتکلیفی استخدامیآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت

درھمین رابطھ:

،ملقبدانشگاھیالتحصیالنفارغازجمعیتجمعاتازحمایتدرتھرانمعلمانصنفیکانون+بیانیھ
بھ کارنامھ سبزھا

اعتراض کارنامھ سبزھا بھ بی عدالتی++جعفر ابراھیمی :

عدمبھبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیروزتجمعھفتمین-
تمدید قراردادھای کاریشان

درواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگراناعتراضاتسرگیریاز-
وبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبھنسبتداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطق

ونفتشرکتمرکزیستادساختمانمقابلمقابلتجمعبرپاییبامسئوالنتوخالیھایوعدهوتکلمیلی
گاز زاگرس جنوبی

حقازبرخورداریعدمبھنسبتساوهفلوتکاوهشیشھکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-
مقابِل اداره کاربازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و وعده ھای پوچ مسئوالن

بیمھحقماه10وحقوقماه6پرداختعدمبھخرمشھرنسبتشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-
مقابل فرمانداری

شرکتدرھااستخدامروندبھنسبتعبدهللاکوتشھرستانچنعانقلھبیکارجواناناعتراضیتجمع-
فوالد خوزستان مقابل مجتمع

مرگوالعظیمھورخشکیوحقابھتامینعدمبھنسبتخوزستانزیستمحیطفعاالناعتراضیتجمع-
جانداران مقابل سازمان آب و برق

مأموران ھنگ مرزی- جان باختن یک کارگر در شھرستان راسک بر اثر تیراندازی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


- جان باختن یک کارگر شرکت جھاد نصر کرمان حین کار زیر دستگاه غلطک

نفتپیمانیکارگراناعتراضاتسازماندھیشورای۴شماره ی*بیانیھ

تشکیل شورای اسالمی خواست ما نیست

باشدمیلیون١٢ازکمترنبایدکارگریھیچدستمزد

دیدارجلیلیسعیدباجملھازورئیسیابراھیمدولتمسئوالنازتعدادیبا١٠-٢٠کمپینازافرادی
وزیستیاسفناکشرایطازاعتراضمانصدایکھکارگرانمامشکالتومسائلسربرظاھراًوداشتھ

جلسھایندرکنندهشرکتافرادازیکیگفتھبھاند.داشتھگفتگووبحثاستشدهبلندداریمکھمعیشتی
وزرایحضورباموضوعھمینسربردیگریجلسھرئیسیابراھیمدولتکارابتدایدراستقرار

نظرزیرازاساسیتغییراتیباعسلویھکارادارهکھانددادهراایناحتمالوشودبرگزارویکابینھ
اینقوانینازنیزپاالیشگاھھابعدنماید.فعالیتکاراسالمیشورایعنوانبھوشودخارججنوبیپارس
ازبتواندمیشودتشکیلکھاسالمی ایشورایاصطالحبھکھتوجیھاینباکنند.تبعیت"کارگری"تشکل

چھپردهپشتجلسھایندرکھشدمعلومجاھمینتاکند.حمایتپیمانکاروکارفرمامقابلدرکارگران
گذشتھ است.

تشکلعنوانتحتتشکلینوعھرکردنسرھمواسالمیشورایتشکیلکھمیکنیماعالماکنونھماز
کارنامھنیست.کارگرانماجوابوبودهکارگرانماعلیھاقدامیدولتھیاتدرکارگری"مستقل"
ابزارھموارهاینھااست.روشنکارگرانبرایدستاینازسازیدستتشکالتواسالمیشوراھای

درکھحراستنیرویھزار۴٠بود.خواھندواندبودهکارفرمایانبھدھیخدمتوکارگرانماکنترل
ھم میخواھید بھ آن اضافھ کنید.صنایع نفتی مستقر ھستند بس نیست کھ شورای اسالمی را

قاطعانھکارگریمراکزدیگرواھوازفوالدوتپھھفتنیشکردرھمکارانمانھمانندنفتکارگرانما
تشکلاعتراضسازماندھیشوراینمیدھیم.تننفتدراسالمیشورایایجادبھکھمیکنیماعالم
کنندهتقویتبایدباشدکارگریاتحادوتشکلامرشکھکارگریھرواستکارگرانماواقعیومستقل

اسالمی.این تشکل و تشکلھایی از این نوع باشد. نھ دنبالچھ شورای

است.کارگرانھمبستگیواتحادنمادواستنفتکارگرانماصدایاعتراضسازماندھیشورای
کارگرانمیاندرخوبیاستقبالباجاھمینتانفتپیمانیکارگراناعتراضاتسازماندھیشورای
شورایمانمیخواھند.پاسخکارگرانواستشدهاعالمعلناشورامطالباتوخواستھااست.شدهروبرو

راخواستھاایندیگریکباراینجادرمیخواھیم.پاسخوکردهاعالمصراحتاراخودمطالباتوخواستھا
دستمزدھا تاکید دارند.اعالم میکنیم. کارگران بر ادامھ اعتصاب تا افزایش فوری

١۴٠٠تیر١٢نفت،پیمانیکارگراناعتراضاتسازماندھیشورای

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمع*ادامھ
نسبت بھ بالتکلیفی استخدامیسبز آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولھمتیر)11شب(جمعھ
وروزشنبھخوابیدندپرورشوآموزشوزارتمقابلمتوالیشبپنجمینبرایشنبھپنج)آزمون



وعزماستخدامیبالتکلیفیبھنسبترااعتراضیشانتجمعبابرپاییمتوالیروزششمینتیربرای12
راسخشان را برای احقاق حقوق بنمایش گذاشتند.

درھمین رابطھ:



،ملقبدانشگاھیالتحصیالنفارغازجمعیتجمعاتازحمایتدرتھرانمعلمانصنفیکانون+بیانیھ
بھ کارنامھ سبزھا

التحصیالنفارغازجمعیتجمعاتازحمایتدرتھرانمعلمانصنفیکانونتیر،12شنبھروز
منتشرکرد:دانشگاھی ،ملقب بھ کارنامھ سبزھا بیانیھ ای بشرح زیر

شرایطدرکشوردانشگاه ھایالتحصیلفارغجوانمردانوزنانازجمعیکھاستھفتھیکازبیش
دستپرورشوآموزشوزارتساختمانمقابلدرکودکانشانباھمراهبعضاًوتابستانگرمایوسخت

اند؛شدهملقبسبزھاکارنامھبھکھجوانوطنانھمازگروهایناند.زدهروزیشبانھتحصنبھ
آزموندرآنھامتحصنین،ادعایبنابردارند.راپرورشوآموزشوزارتدراستخدامدرخواست
اینبااند.شدهبرخورداراستخدامبرایالزمحدنصابازوکردهشرکتپرورشوآموزشاستخدامی

از استخدام آنھا ممانعت می کند.حال وزارت آموزش و پرورش با وجود کسری شدید نیروی آموزشی،

نھادھایگواهبھکشور(دربیکاریرقمیدوآماروجودباومعیشتیاسفباروسختشرایطدر
نظرازکھپرورشوآموزشدراستخدامبرایتحصیلکردهجواناناینپافشاریواصراررسمی)،
است.درکقابلمی باشد،کشورھایوزارتخانھضعیف ترینجزورفاھیخدماتوحقوقپرداخت
صنعتیمختلفھایبخشآندرکھاقتصادیاست.کشوربیماراقتصادازاینشانھنیزخودایناگرچھ

حداقلبھدستیابیبرایتحصیلکردهجوانانرویپیشراهتنھاکھاندشدهزمین گیرچنان؛تولیدیو
الزمتھرانمعلمانصنفیکانونشرایطایندراست.دولتیمراکزدراستخدامانسانی؛زندگیھای

دولتبھھموطنان،ازدستھاینروزیشبانھھایتحصنوتجمعاتازحمایتاعالمضمنمی داند
عیندرشود.منجراجتماعیانفجاریکبھمی تواندوضعیتیچنینتداومدھد؛ھشداراسالمیجمھوری

بخواھیمپرورشوآموزشوزارتازکھمی دانیمخودوظیفھمعلمانصنفیتشکلیکعنوانبھحال
عزیزانبھپایاندردھد.انجامراالزممساعدتعزیزان؛ایناستخدامیمشکالترفعزمینھدرکھ

رایزنیزمینھایندرپرورشوآموزشمقاماتباخودصنفیوظیفھاساسبرکھمیدھیمقولمتحصن
الزم را انجام دھیم.

اعتراض کارنامھ سبزھا بھ بی عدالتی++جعفر ابراھیمی :

ظرفیتخاطربھامانمودهکسبراعلمیرتبھپرورشوآموزشاستخدامیآزموندرکھداوطلبانی
بھ درستی حق اشتغال را مطالبھ می کنند.استخدام نشده اند خود را کارنامھ سبز می نامند آنھا

بازنشستگانجواناناینکارگیریبھجایبھاستروبرومعلمھزار200حداقلکمبودبادولتاینکھبا
بھرامدارسدرومی کندبرگزارجدیداستخدامیآزمونومی کنداستثمارحق التدریسصورتبھرا

وکارنیرویارزان سازیراستایدروشدهحسابحرکاتاینتمامگشوده است.علمیھحوزهروی
فرصت مناسب می طلبد.ایدئولوژیک کردن بیشتر نظام آموزشی است کھ تحلیل آن

آنھااست99کارنامھ سبززنانپیشتازیومطالبھ گریدرجدیتکرداشارهآنبھبایدامروزچھآناما
بھ درستی شعار می دھند:

رتبھ علمی داریم  اما ھنوزبیکاریم

عدمبھبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیروزتجمع*ھفتمین
تمدید قراردادھای کاریشان



بھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسروزمتوالی،برایھفتمینبرایتیر12شنبھروز
مجتمع زدند.عدم تمدید قراردادھای کاریشان دست بھ برپایی تجمع دراین

نشدنتمدیدبدلیلتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگر160کھاستیادآوریقابل
قرادادھای کاریشان از کاربیکارشدند.

درواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگراناعتراضاتسرگیری*از
وبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبھنسبتداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطق

نفتشرکتمرکزیستادساختمانمقابلمقابلتجمعبرپاییبامسئوالنتوخالیھایوعدهوتکلمیلی
و گاز زاگرس جنوبی

جنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریپیمانی(رانندگان)کارگرانتیر،12شنبھروز
ازحذفشانبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقدرواقع

توخالیھایووعدهتکلمیلیوبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبرمبنیساپناسامانھ
شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی زدند.مسئوالن دست بھ تجمع مقابل مقابل ساختمان ستاد مرکزی



شدهدادهوعده ھایازکدامھیچبھجنوبیزاگرسگازنفتشرکتمسئوالناینکھبیانباکارگراناین
شرکتترابریبخشماشین ھایرانندگانازنفر400حدودگفتند:ایخبرنگاررسانھنکرده اند،بھعمل

طیکارمانکھھستیمدالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقدرجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداری
امااست.بودهچاهحلقھ250حدودرویکارنیرویجابجاییمستمرصورتبھگذشتھسال18تا10
ازکارگراناسامیکردنخارجباجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکت99اسفند29روزاز

خویشطرحاجرایقصداست)نفتصنعتکلدرانسانینیرویپیمانکاراناطالعات(سامانھساپنا
را بھ حجمی تغییر می کند.فرمایی را دارد کھ براساس آن قرارداد ھمھ این کارگران

آنھاخروجنتیجھدرگفتند،داالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقنقلوحملبخشکارگرانکھآنگونھ
عرفیوقانونیمزایایسایرومشاغلطبقھ بندیطرحھمانندشغلیمزایایازبسیاریازآنھاساپنا؛از

دریافت می کنند، محروم شده اند.کھ ھمھ پرسنل رسمی، قراردادی و سایر نیروھای پیمانکاری

مقابلدرجاریسالماهفرودین24و23روزھایدرکھاجتماعیآخریندرگفتند:کارگراناین
راننده ھاھمھدادندوعدهمسئوالنبرگزارکردیم،داالنوآغاروپارسیانعملیاتیمنطقھاداریساختمان

اعتراض چند روزه خود پایان دادند.بھ ساپنا متصل می شوند کھ در نتیجھ آن ھمھ کارگران بھ

ھمچناناینکھبیانباجنوبیزاگرسوگازنفتبھره برداریشرکتترابریواحدرانندهکارگران
باادامھدرنکردند،عملوعده ھابھجنوبیزاگرسنفتشرکتمسئوالنونداریممشخصیوضعیت

توسعھ(معاونمینوفرزینکارگران؛پیگیریباگفتند:انسانی)نیروی(معاونمینوفرزیننامھبھاشاره
ترابریواحدکارگرانفرماییخویشطرحردبانامھ ایدرنفت)وزیرانسانیسرمایھومدیریت



اینطبقشوند.اضافھساپنابھکارگرانھمھکردهتاکیدجنوبی،زاگرسگازونفتبھره برداریشرکت
عیندراست.کارگرانباگذشتھروالطبققراردادعقدبھموظفجنوبیزاگرسگازنفتشرکتنامھ
بھجنوبیزاگرسشرکتکارفرماینامقیدباراننده ھابیمھکھصورتیدرشدهتاکیدمینونامھدرحال

طرح طبقھ بندی مشاغل خواھند بود.تامین اجتماعی ارسال می شود، ھمھ کارگران مشمول مزایای

نفتشرکتگفتند،مدیراندالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقنقلوحملبخشکارگرانکھآنگونھ
بافرماییخویشطرحاجرایبرھمچناننفت،وزیرمعاوننامھبھبی توجھیباجنوبیزاگرسوگاز

بارانندگانبنابراینکنند.اضافھساپنابھراراننده ھاازیکھیچندارندقصدودارنداصرارراننده ھا
نخواھند شد.قراردادھای حجمی از ھیچیک از مزایای قانونی کار بھره مند

ازوھستیمخودشغلیآیندهنگران؛شده ایم؛خستھمختلفپیمانکارانباکارازگفتند:کارگراناین
مشکالتحلبرایمشخصیبرنامھآیندهھفتھیکتاکھصورتیدرآمده ایم!ستوهبھبدعھدی ھا

متوقف خواھیم کرد.کارگران واحد ترابری انجام نگیرد بھ طور کامل کار را

درواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
وبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبھنسبتداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطق

تکلمیلی

زاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریپیمانی(رانندگان)کارگرانفروردین،23دوشنبھروز
بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقدرواقعجنوبی

بھدستتکلمیلیوبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبرمبنیساپناسامانھازحذفشان
و داالن زدند.تجمع مقابل ساختمان اداری منطقھ عملیاتی پارسیان و آغار

اسفند29روزدرجنوبیزاگرسگازونفتشرکتگفتند:مدیرانایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
مستمرسابقھسال25تا10یکھرکھراترابریواحدرانندگانھمھنفت)ملیصنعت(سالروز99
صنعتکلدرانسانینیرویپیمانکاراناطالعاتسامانھ(کھساپناسامانھازدارند،راواحدایندرکار
طبقھ بندیطرحھمانندمطالباتیازرانندهکارگرانھمھآننتیجھدرکھکرده اندحذفمی باشد)نفت

پیمانکارینیروھایسایروقراردادیرسمی،پرسنلھمھکھعرفیوقانونیمزایایسایرومشاغل
دریافت می کنند، محروم خواھند شد.
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حدودوپارسیانعملیاتیمنطقھدرنفر145حدودحاضرحالافزود:درمعترضکارگراناینازیکی
جابجاییمشغولکارسال25تا10کاریسوابقباداالنوآغارعملیاتیمناطقدردیگرنفر131

ھستند.چاهحلقھ250حدودرویکارنیروی

حقازبرخورداریعدمبھنسبتساوهفلوتکاوهشیشھکارخانھکارگراناعتراضی*تجمع
مقابِل اداره کاربازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و وعده ھای پوچ مسئوالن

حقازبرخورداریعدمبھاعتراضبرایساوهفلوتکاوهشیشھکارخانھکارگرانتیر،12شنبھروز
وکردنداجتماعکارساوهادارهمقابِلمسئوالنپوچھایوعدهزیان آورووسختمشاغلبازنشستگی

مزایایازبرخورداریوزیان آوروسختمشاغلبازنشستگیدرصدچھارپرداختخواستار
بازنشستگی پیش از موعد شدند.

اداراتھمھبھکارگرانکھسالیکازبعدگفت:ایخبرنگاررسانھبھحاضردرتجمعکارگرانازیکی
برمبنیبازنشستھکارگرانخواستھبودنحقبھآنھاھمھوکردهمراجعھساوهمجلسنمایندهودولتی
نتیجھدرنیفتاد.مثبتیاتفاقھیچدادند،رسیدگیوعده یوکردندتاییدراکارشانبودنآورزیانوسخت



برایمانکاریوبشنوندرامادادخواھیصدایشایدتاشویمساوهکارادارهدامانبھدستشدیممجبور
صورت دھند.

بیشسختمشاغلدرآن ھابیمھ پردازیسابقھودارندرابازنشستگیشرایطافراداینمعلوم،قراراز
اینبلکھندادهانجاماقدامیآن ھابازنشستگیبرایتنھانھکارفرماکارگران،گفتھبھاست.سال20از

بازنشستھ شدن را ندارند.کارگران را اخراج  کرده است. آن ھا در حال حاضر توانایی

تھرانبھبازمجبوریمبرسیمنتیجھبھنتوانیماستاندراگرافزودند:فلوتکاوهشیشھکارخانھکارگران
بیاییم .

بیمھحقماه10وحقوقماه6پرداختعدمبھخرمشھرنسبتشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع
مقابل فرمانداری

نسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسخرمشھربرایشھرداریکارگرانتیر،12شنبھروز
شھرستاناینویژهفرمانداریمقابلتجمعبھدستبیمھحقماه10وحقوقماه6پرداختعدمبھ

دراستان خوزستان زدند.

شرکتدرھااستخدامروندبھنسبتعبدهللاکوتشھرستانچنعانقلھبیکارجواناناعتراضی*تجمع
فوالد خوزستان مقابل مجتمع

اعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایعبدهللاکوتشھرستانچنعانقلھبیکارجوانانتیر،12شنبھروز
درواقعمجتمعاینمقابلتجمعبھدستخوزستانفوالدشرکتدرھااستخدامروندبھنسبت

زدند.امامبندرجاده10اھواز،کیلومتر



بااستخدامیحق«اولویتشعارباپالکاردھاییباجوانانشده،اینایرسانھگزارشیکبراساس
است»،متریکتنھاخوزستانفوالدشرکتباچنعانقلھروستای«فاصلھ یاست»،بومینیروھای

ورودیدرمقابلاست»بیکاریفقطخوزستانفوالدشرکتمحیطیزیستآالینده ھایازما«سھم
درصنایعبومیغیرولیستیاستخدامی ھایامردرخواستاربازنگریوشدندجمعاھوازفوالدصنایع

فوالد و باقی شرکت ھا را داشتند.

والعظیمھورخشکیوحقابھتامینعدمبھنسبتخوزستانزیستمحیطفعاالناعتراضی*تجمع
مرگ جانداران مقابل سازمان آب و برق

خشکیوحقابھتامینعدمبھاعتراضبرایخوزستانزیستمحیطفعاالنازتیر،جمعی12روزشنبھ
استان در اھواز تجمع کردند.ھور العظیم و مرگ جانداران مقابل سازمان آب و برق این



مأموران ھنگ مرزی*جان باختن یک کارگر در شھرستان راسک بر اثر تیراندازی

ُھنگروستایمحدودهدربتاگدنروستایاھالیاز� زھیفقیرمحمدکارگربنامتیر)،یک11شب(جمعھ
جانمرزیھنگمأمورانتیراندازیاثربربلوچستانوسیستاناستاندرراسکشھرستانتوابعاز

خود را از دست داد.

معاشامرارجھتدیگرنفرچندھمراهبھباختھجانمحلی،کارگرخبریمنبعیکتیر12گزارشبھ
است.شدهپیرکورمنطقھراھیماهتیر11جمعھروزصبح

مأمورانخوابیدندوکردهتوقفاستراحتجھتُھنگروستایمحدودهدرراهمسیردرکھکارگراناین
وکرده اندتیراندازیفقیرمحمدسمتبھوبردهیورشافرادایناستراحتمحلبھشبانھمرزیھنگ

جان خودرا ازدست داد.فقیرمحمد بر اثر اصابت دو گلولھ بھ ناحیھ قلب و سینھ

دستگاه غلطک*جان باختن یک کارگر شرکت جھاد نصر کرمان حین کار زیر



ریگانشھرستانواھلشھیکیھوشمندبنامکرماننصرجھادشرکتکارگرتیر،یک11جمعھروز
حین کار بوسیلھ دستگاه غلطک زیرگرفتھ شد وجان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه11کارگریھایاخباروگزارش

- گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویھ

باشید!- ھم صدا با ما فریاد بلند کارگران اعتصابی صنعت نفت

- بیانیھ شماره یک کمیتھ دفاع از کارگران اعتصابی

پرداختیکرایھبھنسبتنفتکش رانندگاناعتراضبدلیلکشورسوختجایگاه ھایدربنزینکمبود-
پایین شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمع-
بھ بالتکلیفی استخدامی ادامھ داردآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت

- مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

- مرگ کارگرجوان اداره برق خمام براثر برق گرفتگی

*گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویھ

شاغلاعتصابیکارگریکباالمللیبیناتحادفعالینازیکیگویوگفتمتنخوانیدمیذیلدرآنچھ
سپسشد.ضبطوگرفتانجامتلفنیتماسطریقازگفتگواست.عسلویھمنطقھدرپیمانیشرکتدر

نھاییحاصلکھشدارسالایشانبرایتغییرواصالحاحتماالومالحظھبرایوتھیھآننوشتاریمتن
گفتگوواقعینامکھنخواستایشانندارد،گفتنبھنیازکھدلیلیبھاست.زیرمتنھابرگشتورفتآن

نام مستعار منتشر کنیم.کننده آورده شود و ما نیز درست ندیدیم کھ متن را با

کارعسلویھدراستسالچندبگو؛خودتازمی کنم.تشکرکنیم،گفتگوھمباتاپذیرفتیاینکھاز
می کنی و شغلت چیست؟

سھدورهیککرده ام؛کارعسلویھدرسال5حدودگفتگو.اینخاطربھمی کنمتشکرشماازھممن
می کنم.کارپیمانیشرکتیکباوبرگشتھ امکھاستماهچندحدودھماالنودوسالھ،دورهیکوسالھ
شرکت ھایباسالپنجایندرمی شود.محسوبتخصصیکارکھاستاورھالقسمترنگ زنیکارم

ایندرکردنکارسالپنجکھکنیفکرشایدبوده ام.مختلفکمپ ھایدروکرده امکارمختلفپیمانی
وکمپ ھاوضعیتکار،شرایطبھتوجھباکھبگیرینظردربایدولینیست،زیادیکاریسابقھمنطقھ،
حساببھاینجادرمتوسطکاریسابقھیکشایدواستزیادیزمانسال،پنجمنطقھ،سوزانگرمای

انسانواسترحیمیآقایاسمشاست.سالبیستحدودکارشسابقھکھمی شناسمرانفریکفقطبیاید.
ھمانیعنیجاایندرکمپ ھاازیکیاسمشخصیت اشوسابقھھمینخاطربھاست.بسیارمحترمی

رحیمی.کمپی کھ او در آنجا زندگی می کند را گذاشتھ اند کمپ

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


کارگراندستمزدسطحدستمزد ھاست.افزایشکرده اید،اعتصاببرایشکھاصلیخواست ھایازیکی
شرکت ھای پیمانی بطور تقریبی چقدر است؟

اینکھبرمبنیکردندپخشخبرھاییبی اطالعی،سرازبعضی ھااعتصابآغازدرکھبگویمراایناول
شداصالحبعداالبتھنبود.درستکھاست،تومانمیلیون12تادستمزدافزایشماخواست ھایازیکی

شدپخشھمدیگرینادرستخبرھمچنیندستمزد ھاست.افزایشدرخواستکفعدد،اینکھگفتندو
بھنیزعسلویھدرنفتپاالیشگاهپیمانیکارگرانکھبودشدهگفتھبود.بی اطالعیازناشیھمبازکھ

اینجاندارد.وجودنفتپاالیشگاهعسلویھدراصالکھاستصورتیدراینپیوستھ اند.اعتصاب
بایدتوپرسشبھپاسخدرمی کنند.فعالیتپتروشیمیشرکت ھایاقساموانواعوگازپاالیشگاه ھای

اولکارند:بھمشغولکارگرانازشغلیردهسھیاوگروهسھپیمانیشرکت ھایایندرکھبگویم
5/4اینھادستمزدمی شود.ھمنظافت گراناصطالحبھشاملکھسادهکارگرانیاخدماتیکارگران

کارگراندومیابد.افزایشتومانمیلیون8بھحقوق شانکھمی خواھنداینھااست.تومانمیلیون
کھمی خواھنداست.اینھاتومانمیلیون8تا7بینحقوق شانکھھستندابنیھکارگرانمانندنیمھ ماھر

کارگرانیاجوشکار ھامانندماھر،کارگرانسومویابد.افزایشتومانمیلیون12بھشانحقوق
ماھانھدستمزدشانکھاورھالقسمترنگ کارانیعنیمی دھمانجاممنکھکارییاواستتاسیسات

است.تومانمیلیون17بھدستمزدافزایشدرخواست شاناینھااست.بیشتریاوتومانمیلیون13حدود
حقوقجزومزایایعنیباشد،مزایاازجدابایدحقوقاینکھاستاینماخواستکھکنمتاکیداستالزم
درروز24ماحاضرحالدراست.مرخصیوکاربینتناوبمادیگرخواستنیاید.حساببھثابت
روزدهوکارروز20بھتناوباینکھاستاینماخواستداریم.مرخصیروز6ومی کنیمکارماه

مثالکارگرمھمکارانبھمنوقتیبگویمھمراایناست.اصلیخواستھ ھایاین ھایابد.تغییرمرخصی
روز6است؛خوبخیلیکھاینخبمی گویندداریم،مرخصیماهدرروز6مامی گویمتھراندر

کمپ ھایوضعنمی دانند.رااینجاشرایطوکارمی کشیم.چھاینجاماکھنمی داننداماماه!درمرخصی
ازبعدمجبورممنکھنمی دانندمثالندارند.خبراینجادردیگرمشکلھزارازوکشندهگرمایاینجا،

تازهوکنمپاکراچسبیدهبینی اممخاطبھکھرارنگگرده ھایتینر،باطوالنیمدتبھروزانھ،کار
ادامھ می یابد.بعد از آن سردرد شدید شروع می شود کھ گاھی تا سھ ساعت

ازدرصدیچھواستچقدرعسلویھدرپیمانیکارگرانتعدادکالکھبگوییتقریبیبطورمی توانی
ازکھماھرونیمھ ماھروخدماتیکارگراننسبتازبرآوردیآیاکرده اند.شرکتاعتصابدرکارگران

آنھا صحبت کردی داری؟

8بینکھاستاینبرآوردمامانمی دانم،راعسلویھدرپیمانیشرکت ھایدرشاغلکارگراندقیقتعداد

کارکھبگویماستبھتریاومی کنندکارعسلویھدرپروژه اییاوپیمانیبطورکارگرھزار10تا
شایدکارگری،گروه ھایبیننسبتبارابطھدرامامی برند.سربھاعتصابدراالنچونمی کردند،

دستبھکلیتصویریکوقتآنکنم،شروعھستمآندرکھکمپیازمنکھباشداینکاربھترین
ھستند.ماھرکارگراننفرشان200حدوداینھاازھستند.ساکننفر400حدودکمپایندرمی آید.
درتناسباینھستند.خدماتیکارگراننیزنفر50حدودیعنیبقیھونیمھ ماھرکارگرنفر150حدود

ماھرنیمھوماھرکارگرانکھبگویممی توانمبنابرایناست.گونھھمینبھتقریباھمدیگرکمپ ھای
می دھند.تشکیلراکارگراندرصد90تقریبا



درصد100بھحاالرقماینپیوستند.اعتصاببھکارگراندرصد90ازبیشاعتصاباوایلھماناز
نمی رونددیگرمی رفتندکارسربھاولروز ھایدرکھدرصدیچندھماندیگرحاالزیرااسترسیده

ازبیشترشانمی رفتندسرکاراوایلکھکسانیاینندارد.وجودکاریدیگراصوالکھدلیلاینبھ
ومی گیرندراحقوقپایین ترینگفتمکھھمانطوروبودندسادهکارگربودند،خدماتیکارگران

دراینکند.استخدامآنھاجایبھرادیگریکسانراحتیبھوکندشاناخراجکارفرماکھمی ترسیدند
زودصبحبودم:آزاردھنده ایبسیارصحنھ ھایشاھدسرکار،بھکارگرانازعده ایرفتنیعنیرابطھ،

وایستاده اندھمکناردستجمعیبطورکارگران،ازنفر150حدودکھبودمشاھدکمپدر6ساعتسر
وآزاردھندهخیلیبی شرف"."بی شرف،می زدنددادمی رفتند،کارسرھنوزکھنفریچندبھرو

ازنفر150طرفاززدن ھافریادآنبایستیم.ھممقابلدرکھبودندکردهواداررامابود.تاسف آور
چونبود.نادرستبود،بددیگرسویازامامی دادنشانرااعتصابتداومبھآنھاراسخارادهلحاظیک
صحبتآنھاباکھبعدابودند.محتاجتخم مرغیکپولبھواقعامی رفتندکارسربھکھکارگرانیاین

وکنداخراجرامافورامی تواندکارفرمانداریم،تخصصشمامثلکھمامی ترسیم،مامی گفتندکردیم
شود.موفقاعتصابمی خواھیموشماستبادل مانمامی گفتندکند.استخدامماجایبھرادیگریافراد

بھ ھر حال ھمانطور کھ گفتم این ھا ھم بعدا سرکار نرفتند.

عسلویھمنطقھدرکمپ ھااینازتعدادچھاصوالبدانممی خواستمبپردازیماعتصاببھآنکھازپیش
رفاھی و بھداشتی آنھا چگونھ است؟وجود دارد و در ھر کمپ چند نفر می خوابند و امکانات

تعداددارد.وجودکمپصدچندکمپ ھا.اینازپراستکنگانتااینجاازاست.خیلیکمپ ھاتعداد
درھستند.کارگرساکننفر500حدودکمپ ھااینازبعضیدراست.متفاوتکمپھرساکنکارگران

است.صفرحدوددرچیزینیست،ھمحداقلکمپ ھاامکاناتمی کنند.زندگینفر400حدودماکمپ
کھنھوزبرموکتباکھاتاقکفرویبرھمکنارنفر9اتاقدرھراست.اتاق40شاملماکمپمثال

سرروییکیپایآگاهناخودخواب،ھنگامومی رسدجامتریکنفرھربھمی خوابیم.شدهپوشیده
6ساعتدارد.وجوددوش5وبھداشتیسرویسچھارفقطنفره400کمپایندرخورد...می دیگر

ونیمھفتساعتمی شودکمپ،بھبرسیمتاومی شودتمامکارعصر،7ساعتوسرکارمی رویمصبح
حاالآلودهمعموالمحیط ھایدرھمآنطوالنیکارروزیکازبعدکھبکنیدراحسابشعصر.

ھمدقیقھدونفرھربھبگیری.دوشحمام،دروبیاوریدرراخورده اتعرقلباس ھایمی خواھی
مرتباوایستاده اندمنتظرصفدردیگرنفردهاستگرفتندوشحالدرنفریکوقتینمی رسد.وقت

است.کمخیلیآدمھمھایننسبتبھدوش ھاتعدادندارند،ھمتقصیرکند.تمامزودترکھمی خواھنداواز
یاومی خوانمزندان ھاوضعیتازکھگزارش ھاییوقت ھاگاھیکمپ ھاست.امکاناتوضعیتاین

کمپ ھااینبینزیادیتفاوتمی بینمکمپ ھا،ایندرخودمانوضعیتبامی کنممقایسھراآنومی شنوم
زندان ھا بھتر باشد.و آن زندان ھا وجود ندارد. نمی دانم، شاید اصال وضع

کارمندانومھندسانبرایھمکمپ ھاییاینچادرکارگری،کمپ ھایبرعالوهکھکنماضافھھمرااین
ھردرساکنانتعدادمعموالودارندخوبیامکاناتاست.متفاوتوضعیت شانکھداردوجودشرکت ھا

خوابگاه حدود ده نفر است.

طورچھکمپایندرھمباکارگرانرابطھآن،نبودیاوامکاناتکمبودوکمپ ھاوضعیتبھتوجھبا
است؟



ھفتحدودساعتعصروکارسرمی رویمومی شویمسرویسسوار6ساعتصبحگفتمکھطورھمان
است.گذشتھزمانبخوریم،شاموبشوییمرالباس ھای مانبگیریم،دوشتاکمپ.بھبرمی گردیمنیمو

می افتیم.پاازخستگیفرطازکھبگویماستبھتریامی خوابیم،می گیریمھمشب10تا9بینساعت
بگو و بخند ھایی ھم داریم.البتھ بعضی موقع ھا نیز با ھم گپ می زنیم، شوخی ھا و

وضع غذا چطور است؟

بستھیکیاپنیرکوچکتکھیکونانشاملمعموالصبحانھکارفرما ھاست.حساببھکارگرانغذای
بدزیادبگویم،چطوریھمشامومی شویم،سیرواستخوبتقریبانھاراست.کرهومرباکوچک
ومی شوددادهدستمانبھپالستیکیکیسھ ھایدرغذانھ.داریم.غذاخوریسالنکھنکنیتصورنیست.

کارگران باید گوشھ ای پیدا کنند و بنشینند و غذا بخورند.

درپروژه اییاوپیمانیکارگراناینکھبھتوجھباشد؟شروعچطوراعتصاببرگردیم.اعتصاببھ
کارھمازدورتقریباومختلفپتروشیمی ھایوپاالیشگاه ھادروھستندمختلفشرکت ھایاستخدام

بھ اعتصاب بزنید؟می کنند، چگونھ توانستید بھ طور ھمزمان و سراسری دست

زدند.جوشکارکارگرانراآنجرقھوشدشروعماهخرداد29روزازاعتصابمی دانیکھھمانطور
شروعرااعتصابکھبودندجوشکارکارگرانایننیزگذشتھسالدیگر.استزدنجرقھکارشان

شد.اضافھحقوقشانبھتومانمیلیونیکمثالبرسند؛خواستھ ھایشانازبخشیبھتوانستندوکردند
داریم.ارتباطھمباماامامی کنندکارمختلفشرکت ھایوپاالیشگاه ھادرکارگرانکھاستدرست
باسال ھااینطولدروکارکرده اممختلفشرکت ھایدرمنخودنمونھبرایبزنم:مثالیکبگذار

ارتباطھمباوامشدهدوستوآشنامی کنندکاراینجادردیگرشرکت ھایدرحاالکھمختلفکارگران
نزدیکازراھمدیگردارند،تماسیکدیگربامختلفکمپ ھایازکارگریفعالینعالوهبھداریم.

تااینھاھمھکناردردارند.اطالعمختلفشرکت ھایدرکاریوضعیتازکلیبطورومی شناسند
کارگرانتنھاوداشتعضونفر4000باالیکھداشتیمتلگرامیکانالیکماپیشمدتچندھمین
وتلگراممختلفگروھایھماالنشوند.عضومی توانستندخودپرسنلیشمارهارائھباھمآناینجا،

شدهاستفادهارتباطاتوامکاناتوراه ھااینھمھازاعتصاب،اینسازماندھیبرایخبداریم.واتساپ
منطقھسراسردرراخودشانھمکارانوخودوضعیتکارگرانوقتیکھبگویمھمراایناست.

کھمی گوییھمکارتبھکارسروقتیمی کنند.بودنیکیوھمبستگیاحساسکھاستواضحمی بینند،
انددادهمابھکھاستغذاییخاطربھکھمی کنمفکرودارمسردردودل دردنیست،خوبجسمی امحال

الزمدیگردارم،دردونیستخوبحالمخورده امراغذاآنکھوقتیازھممنکھمی دھدجواباوو
کھمی زنندفریاددردھا،خودداریم.مشترکدردماکھدھدتوضیحبرایمانوبیایدکسیحاالکھنیست

دردھایاینبرایبایدحاالکھمی آیدپیشبرایمانسئوالاینبنابرایندارند.مشترکوعلتمشترکند
ایننمی توانستندپیمانیکارگرانکارھاست.اینازیکیاعتصابدھیم.انجامکاریچھمشترک

اعتصاب زده ایم.وضعیت را بیش از این تحمل کنند. بھ ھمین دلیل دست بھ

وبودهبرخوردارسازماندھینوعیازاعتصاباینکھدریافتمی توانتوضیحات،اینبھتوجھبا
یاواعتراضیتجمع ھایشاھدمااعتصابایندرچراکھاستاینپرسشاست.برخوردارھمھنوز

یاوتجمعکھبودشدهاینبرقرارابتداھمانازآیانبودیم؟اعتصابیکارگرانتوسطراھپیمایی
راھپیمایی صورت نگیرد؟



ازعده ایمااعتصاباوایلھماندرعکسبربود.نشدهگذاشتھقراریچنینمی دانممنکھآنجاتا
ھماندرنتوانستیم.ونشدفرصتامابودیم.تجمعوراه پیماییبرگزاریتدارکدرکارگریفعالین
کھنکشیدطولیزیراکرد.درزبیرونبھنمی دانمکھدالیلیبھخبربودیمکاراینتدارکدرماکھزمان

داشتھکارگریکمپ ھاینمایندگانبادیداریمی خواھداوکھدادندخبرمابھاینجاجمعھامامسویاز
ازنمایندهعنوانبھمنکنند.شرکتجلسھایندرنفردویاویککمپھرازبودشدهدرخواستباشد.
اولیھ،تعارفاتازبعدبودند.آمدهھمدیگرکمپ ھایازنمایندهنفر13یاو12حدودرفتم.خودمانکمپ
اینبھکلیدولتمی کنم.دفاعشماحقازمنوشماستباحقاعتصابایندرگفت:جمعھامام

بھمی گیرنددولتازشماکاربابتکھراپولیاینکھجایبھاینھاومی دھدپولخصوصیشرکت ھای
بایدامادارید.حقکھکرده ایداعتصابواعتراضھمشمامی کشند.باالرازیادشبخشبدھند،شما

ومعاندینگفتشد.خواھدتمامشماخودضرربھکنید،راھپیماییوبیاییدخیابانبھاگربدانید
می کنند،استفادهنظامعلیھشماعملاینازو...توومنوبی بی سیمانندکشورازخارجرسانھ ھای

داد و تھدید کرد.شما نباید بھانھ بھ دست دشمنان بدھید. خالصھ اینکھ ھشدار

پاسخ شما بھ امام جمعھ چھ بود ؟

دارندقصدآنھاکھبگویمکارگرانسویازجاایندرنمی توانمکارگراننمایندهعنوانبھمنگفتماوبھ
بدھم.نظرموردایندرنمی توانمبنابراینونمی دانمآنھاتصمیمازچیزیچوننھ،یاوبکنندراھپیمایی

دیگرارگانیاوشخصھریاوشماباموردایندرتانداده اندنمایندگیمنبھکارگراناصوالگفتم
ومننھبکنند،راھپیماییکھبگیرندتصمیمکارگراناگرکھاستاینمنشخصینظراماکنم،گفتگو

نفر50ببینماگرھممنخودبیرون.می ریزندسیلمثلشود؛مانع شاننمی توانددیگرکسھیچنھ
مرا می گویند، من ھم بھ آنھا می پیوندم.کارگر در خیابان دست بھ راھپیمایی زده اند و خواستھ ھای

درماندنجایبھکھگرفتندتصمیماعتصابیکارگراناززیادیتعداداعتصاباولروز ھایھماندر
حالدربود؟درستتصمیماینآیابرگردند.خودسکونتمحلبھکلیطوربھوشھرستان ھابھکمپ ھا

حاضر چھ تعداد از کارگران ھنوز در کمپ ھا مانده اند؟

دربایدکارگرانبود.اشتباهخانھبھبرگشتومنطقھترککمپ ھا،کردنخالیتصمیممننظربھ
آنبھاینجادرنمی توانمکھدالیلیبھمی کردند.دنبالجاھمینراخودخواستھ ھایومی مانندکمپ ھا
اعتصاب،ادامھبرایکھگرفتپانظراینبارهیکبھنداشت.وجودھماھنگیموردایندربپردازم

شروععسلویھترکموجاول،روز ھایھماندرسکونت شان.محلبھبرگردندکارگرانکھاستبھتر
کھمی خوابیدندترمینالدرراشبکارگرانازایعدهنمی شد.پیدااتوبوسبلیطدیگرکھنحویبھشد،
درکارگر25فقطماکمپدرکارگر400ازاولروز ھایھماندربرگردند.بتوانندبعدروزشاید
کمپ ھایدرمانده ایم.باقیماازنفر9فقطمی کنمصحبتشمابامنکھکھحاالھمینوماندندکمپ
ارائھاعتصاب،آغازھمانازنیزکارفرماھاعالوه،بھاست.گونھھمینبیشوکموضعیعتنیزدیگر
بخرند.غذاخودبرایخودشانبودندمجبوربودندماندهکھکارگرانیوکردندقطعکمپ ھادرراغذا

کمپنگھبانبھکارفرماھماالنکردند.قطعرادیگرکمپ ھایازخیلیوماکمپآشامیدنیآبسپس
فردامنبخواھد.راماعذرساعت24عرضدرکھگفتھمی شدهمحسوباینجاسرایدارواقعدرکھ

ومنبھشفاھیطوربھکارفرماضمندرمی روم.دیگرکمپیکدردوستانمنزدمھمانعنوانبھدارم
عده ای دیگر گفتھ کھ اخراج ھستیم.



چھداریطلباوازکھدستمزدینیستی؟نگرانیاوناراحتھستیاخراجگفتھکارفرمااینکھازآیا
رااخراجحکمچرااصالھستید؟اخراجکھگفتھ اندشمابھحسابتسویھبدونچگونھاصوالمی شود؟

بطور کتبی صادر نکرده اند؟

عادیشرایطکھاستایندلیل شاننکرده اندصادررااخراجحکمرسمایعنیکتبیبطورچرااینکھ
راحتیاینبھنیستم.نگرانیاوناراحتمی دانند.شرایطاینآمدنبوجودمسئولراکارگرانماونیست

اعتصابازبعدمی دانمدارمکھتخصصیدلیلبھخودمموردبارابطھدرکنند.اخراجرامانمی توانند
احتیاجمابھاین ھامی کنم.پیداکاردیگرشرکتدرراحتیبھکند،اخراجمکنونیکارفرمایاگرحتی

شود،طیبایدکھداردبوروکراتیکروندیکآنخودبگویمبایدھمحسابتسویھبارابطھدردارند.
ولی بھ ھرحالت مجبور ھستند کھ طلب ھا را پرداخت کنند.

اعتصاباینبھنسبتدیگریواکنشچھپیمانیشرکت ھایکارگران،اخراجوآبوغذاقطعازغیر
داشتھ باشند؟داشتھ اند؟ فکر می کنی چھ برنامھ ای در دستور کار خود

گرفتندتماسماباپیمانیشرکت ھایایننمایندگاناعتصاب،اولروز ھایھماندرکھباشدجالبشاید
گفتوآمدشرکتعاملمدیرمی کنمکارمنکھشرکتیدرمثالبکشیم.اعتصابازدستکھخواستندو

ازطریقاینازراخصوصیشرکت ھایکھاستاینھدفگفتشماست.خودضرربھاعتصاباین
اعتصاب ھاھمیندلیلبھزمانیبرنامھطبقراکار ھانتوانیماگرمامثالطوربھگفتبردارند.راهسر
مااالنکھراکارھاییوکنیمشرکتدیگرمناقصھ ھایدرنمی توانیمدیگروقتآنبرسانیماتمامبھ

وسرسپاهباکارگرانشماودفاعوزارتوپاسدارانسپاهدستبھمی افتدکلیطوربھمی دھیمانجام
مورددرنوعیبھمی توانیمکارگرانوشرکتیعنیماکھبودایناشحرفخالصھداشت.خواھیدکار

اعتصابمی دانیکھھمانظورامابشکنید.رااعتصاباستبھتربنابراینوبیاییمکنارھمبادستمزد ھا
بھکھکنندوادارراکارگراننمی تواننداستدالل ھااینبااصوالاست.بودهگسترشحالدرویافتھادامھ
کنیم،کاردستمزد ھااینباوشرایطاینباماباشدقراراگراصوالبدھند.تنبرده وار،شرایطاین

یاوھستندسپاھیھستند؛کسانیچھمی کننداستثمارراماکھکسانیحاالکھنیستمھماصالبرایمان
غیرسپاھی.

پایانبھشماپیروزیبااعتصاباینکھداریانتظارحدچھتاوداشتخواھدادامھمدتچھاعتصاب
برسد؟

بودنآمیزموفقیتدربارهداشت.خواھدادامھمرداداولتاکرده ایماعالمکھھمانطوراعتصاب
کھدارندراسخارادهوباالستباورنکردنیبطورکارگرانروحیھھستم.خوش بینخیلیمناعتصاب،

ایندرمنبود.خواھدپیروزمنداعتصاب،ایندھند.ادامھاعتصاببھخودخواستھ ھایبھرسیدنتا
مورد تردید ندارم.

و اراده راسخ آنان، دلیل دیگری ھم داری؟آیا برای این خوش بینی، غیر از روحیھ باالی کارگران

دارم.خوشبینیاینبرایھمدیگریدالیلکارگران،باالیارادهوعزموروحیھموضوعازغیربلھ.
ماھرکارگرانزده اند،اعتصاببھدستکھکارگرانیاتفاقبھقریباکثرکردماشارهقبالکھھمانطور

لحاظازماقرارداد ھایبودنموقتدلیلبھکارفرما ھاکھاستدرستمی شوند.محسوبنیمھ ماھریاو
رامااینھاکھنیستمسادهاصطالحبھکارگرانکھماچھ؟بعداماکنند،اخراجراماھمھمی توانندحقوقی
نیازموردبرابرچندینبیکاری،سطحبھتوجھباوبزننداستخدامبرایاگھییکفرداوکننداخراج



وجودبیکارومتخصصکارگرقدرآنکشورایندربرسد.دست شانبھکارتقاضایدرخواستخود
قسمترنگ کارانیعنیمنھمکارانومنکھکاریمی زنم.دیگرمثالیکبشود.ماجایگزینکھندارد

تنھاراآرگونجوشکارییاومی دادند.انجامجاایندرفرانسویکارگرانقبالرامی دھیمانجاماورھال
ماکھراتخصصیکارھایازبسیاریکلیبطوردھند.انجاممی توانندکشورایندرمعینیتعداد

ربطھمبھتخصصیکار ھایعالوهبھکنند.جایگزیننمی توانندرامی دھیمانجامکنندگاناعتصاب
وجودجوشکارکافیاندازهبھامابرگردندکارسربھفیتربند ھااگرحتیشرکتیکدرمثالدارند.

نداشتھ باشد، کارھا لنگ می ماند.

کھکارگرانمابرایاعتصابادامھکھاستدرستاینکھآنوکنمتاکیدبایدھمدیگرمھمعاملیکبھ
پاالیشگاه ھاوشرکت ھااینبھمااعتصابروزھرکھزیانیامااست،سختخیلینداریم،بساطدرآه

اینازبعضیمحصوالتاست.میاندرمیلیاردیسود ھایپایاینجااست.نجومیارقام اشمی زند،
ومی شودھمصادرداخلی،نیازھایتامینبرعالوهکھاستتنمیلیونصدچندپتروشیمیشرکت ھای

نجومیدرآمد ھایوسود ھااینازنمی توانندطوالنیمدتبرایاینھااست.خارجیارزمنبعبنابراین
ھمھبھبنامی آورد.باربھاین ھابرایھنگفتیزیانمالیلحاظازمااعتصابثانیھھرکنند.نظرصرف

خواھیمپیروزاعتصابایندرقطعاکنیمحفظراخودماناتحاداگرھستم.خوشبینخیلیمندالیلاین
شد.

اگرحالشده.خالیتقریباکمپ ھاوبرگشتھ اندخودشانزندگیمحلبھکارگراناکثرگفتیکھھمانطور
وکسانییاوکسچھباکندگفتگوومذاکرهشمابابخواھددیگریارگانھریاودولتیاوکارفرما ھا

چگونھ باید تماس بگیرد؟

ھمدیگرباکھنیستاینمعنی اشامارفتھ اند،وکردهخالیراکمپ ھاپیمانی،کارگرانکھاستدرست
نظرتبادلیکدیگربامجازیشبکھ ھایطریقازجملھازومی کنیمدنبالرامسایلماندارند.ارتباط

چگونھکھمی دانندھمدولتیاوکارفرمایانوداردوجودکارگرانبینارتباطیکانالبنابراین،می کنیم.
پیداراماراھپیمایی،بھنسبتدادنھشداربرایکھجمعھ ایامامھمانمانندبگیرند.ارتباطماباباید

دیگر نیز راه خودشان را بلدند.کرد، دیگران یعنی کارفرمایان و یا دولت و یا ھر ارگان

درعسلویھ،درامنیتیشرایطومنطقھدراقتصادیفعالیتکیفوکمازاستممکناگرلطفا
پاالیشگاه ھا و شرکت ھا برایمان بگو.

فارسخلیجبھھمجنوبازومی شودمنتھیزاگرسکوھھایرشتھبھشمالازکلیطوربھمنطقھاین
نفتازخبریاینجاومی چرخدگازحولاقتصادیفعالیت ھایاساسگفتمابتدادرکھھمانطورمی رسد.

ویژهیگانھدارند.قرارنظامیقرارگاه ھایوپادگانکوھستانیمنطقھدریعنیشمالی،قسمتدرنیست.
می کند.کنترلرادریاییمرز ھایکھداردوجوددریاییمرزبانیھم،جنوبدرداریم.اینجاھمرا

ماشین ھایباکھاستاینکارشانجملھازکھدارندحراستبخشکدامھرھمشرکت ھاوپاالیشگاھھا
یاوشرکتھردرھستند.زنیگشتمشغولگاهچندازھربزرگسیکلت ھایموتوروتویوتا

وکاراتمامازبعدراکارگرانمثالمی کند؛کنترلراخروجوورودکھداردوجوددژبانینیزپاالیشگاه
کامل""امنیتدرکھاینخالصھنبرند.بیرونشرکتازراچیزیتامی کنندبازرسیخروج،موقعدر

بھ سر می بریم.



داخلیحمایت ھایاھمیتگرفتھ.قرارحمایتموردبین المللیسطحدرچھوایراندرچھشمااعتصاب
اصوالآیاواستبودهمھمبرایتانمیزانچھتاالمللیبینحمایت ھایوھمبستگیاست.روشننظرمبھ

از آنھا اطالع می یابید؟

طریقازچھومجازیشبکھ ھایطریقازچھمی کنیم؛پیدااطالعنیزجھانیحمایت ھایاینازبلھ
تشکل ھایوکارگرانکھمی شنویموقتیدارد.اھمیتخیلیبرایمانحمایت ھااینرسانھ ھا.دیگر

قوتکرده اند،ھمبستگیاعالمماباوھستماعتصابدرماکھشده اندمتوجھجھانسویآندرکارگری
قلب بیشتری می گیریم. این حمایت ھا بھ ما روحیھ می دھد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٠٢١ژوئیھ٢

باشید!*ھم صدا با ما فریاد بلند کارگران اعتصابی صنعت نفت

مردم شریف ایران!

کارگران، زحمتکشان!

و بازنشستگان!معلمان، پرستاران و پرسنل درمانی، دانشجویان، بیکاران

دردارد.ادامھخودھمکاراناخراجبھاعتراضدرنفتصنعتکارگراناعتراضاتواعتصابات
اعظمبخشطرفھرازومی شودخالی ترروزبھروزجامعھ،آمددرکماقشارسفره ھایکھشرایطی

فشارنفت،پیمانیکارگراناخراِجھستند،معمولیزندگییکحداقل ھایتامینازناتوانجامعھ
بخشکارفرمایان،ودولتستمکاریاینبھپاسخدرزحمتکش.عزیزاناینخانوادهبربودمضاعفی

کھاعتصابیزدند.سراسریاعتصاببھدستاخراجیکارگرانازحمایتبھنفتکارگرانازوسیعی
بھ حق است و حمایت از آن وظیفھ تک تک ماست.

ازراخودحمایتزحمتکشانتمامباصداھمخاوران،جانفشانانخانوادهازبزرگجمعیعنوانبھما
وجامعھمختلفاقشارھمھازومی داریماعالمنفتصنعتکارگرانسراسریاعتصاباتومبارزات

کارگران اعتصابی باشید.مردم شریف ایران می خواھیم ھم صدا با ما فریاد بلند

گوشت گران، بنشن گران

بیکاری و حسرت نان

بپا بپا زحمتکشان

جمعی بزرگ از خانواده خاوران و خاوران ھای ایران

1400تیرنھم

*بیانیھ شماره یک کمیتھ دفاع از کارگران اعتصابی

و مردم آزادی خواه ایران !معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان برابری طلب، جوانان



ما.نداریمراآورحقارتوبارمشقتزندگیاینتحملتابدیگرشمابزرگاکثریتھمچوننیزما
چیزھرازپیشماایم.آمدهتنگبھھاگریسرکوبوھاتبعیضھا،نابرابریازشماھمچوننیز

اندکردهتحمیلمابھآنھاحکومتودارانسرمایھکھآمیزیحقارتوبارفالکتوضعیتاینوانسانیم
تغییروضعیتاینکھآگاھیمشماھمچوننیزمادانیم.میخودانسانیکرامتبھآشکارتجاوزرا

برای تغییر آن دست بھ اقدام بزنیم .نخواھد کرد مگر آنکھ دست یاری بھ ھم دھیم و متحدانھ

زندگیسطحرود.میقھقرابھجامعھفرھنگیوسیاسیاقتصادی،وضعیتگذردمیکھروزھر
کاریاضافھوتالشوکاراندازهھراست.سقوطحالدرمداومبطورکارگرطبقھبویژهمردماکثریت

بھشاھدیمھمگانکھھمانگونھانجامد.نمیمازندگیدرلمسقابلبھبودبھفردی،بیشتردوندگیو
فروپاشیوخودکشیدزدی،فروشی،تناعتیاد،ماننداجتماعیھاییناھنجاریاخیرھایسالدرویژه

وسیعتودهاست.آوروحشتبیکاریابعاداست.یافتھافزایششدتبھاجتماعییھاپیوندوھاخانواده
رارفاهباتواموانسانیزندگییکافقوکاریافتنبھامیدیدانشگاھیاموختگاندانشحتیوجوانان

بھجامعھسطحدرچھوکارواشتغالدرچھزنانَعلیھسیستماتیکتبعضبینند.نمیخودبرابردر
آسایشبامعلمانکھگذاردنمینانغماست.شدهتبدیلگریحکومتشیوهازناپذیرجداییجزیی
باآموزش،سطحوخودزندگیبھبودبرایآنانتالشھروبپردازندمافرزندانآموزشبھخاطر

تالش،وکارعمریکازبعدبازنشستگانگیرد.میپاسخزندانواخراجو،ببندوبگیرسرکوب،
دستجمعیاعتراضجزراھیدرستیبھوکند،نمیتامیننیزراشانزندگیحداقلشاندریافتیحقوق

لیاقتیبیمسئولیتی،بیوگیردمیرانفرصدھاجانروزھرکرونابیماریبینند.نمیخودمقابلدر
وجاناست.شدهآشکارھمگانبرمردمجانازحفاظتوبیماریاینکنترلدردولتکفایتیبیو

کھاستزندگیازیگوشھھاایناست.کاالتریناھمیتبیوترینارزانحاکمطبقھبرایمازندگی
انتظارواست،زدهرقممابرایگریاختالسودزدیوفساددرغرقسراپاوگرسرکوبحاکمطبقھ

دارد کھ ما آن را چون سرنوشتی شوم و محتوم بپذیریم.

سطحافزایشبرایعسلویھدرفعالکاریپیمانھایشرکتکارگرانکھاستوضعیتیچنیندر
اقامتمحلوھاکمپاسفناکشرایطبھبودنیزوماهدرروزدهبھتعطیلروزھایافزایشدستمزدھا،
اولیھ،امکاناتفاقدوبھداشتیغیرھایکمپایندراند.زدهاعتصابواعتراضبھدستکارگران،

یکازکمترمساحتیھااتاقازبسیاریدربخوابند.ھمکناردرکھمجبورندکارگرنفر9اتاقھردر
دیگرکارگرانعسلویھ؛درپیمانیکارگراناعتصابازروزچندگذشتبافرسد.مینفرھربھمتر

جنبھاعتصاباینوپیوستنداعتصاببھنیزبرندمیبسرمشابھیشرایطدرکھپیمانیھایشرکت
کارگرانمطالباتوخواستبھتنھانھدولتوکارفرمایانمقابل،دراست.یافتھسراسریوفراگیر
وھاکمپمصرفیآبتانکرھایکردنخالیباعسلویھدرجھ60گرمایدربلکھاند،ندادهمثبتپاسخ
کنند.ناممکنراھاکمپدرکارگرانحضورادامھعمالکھکنندمیتالشکارگران،غذاییجیرهحذف

تصویھیاوگردیدبرکاربھگذشتھشرایطبایا:کھاندکردهاعالمکارگرانبھشرمانھبیکارفرمایان
دولتتوسطکھکاریپیمانھایشرکتوکارفرمایانعملآزادیازسطحیچنینبروید.وکنیدحساب

کرد.مشاھدهتوانمیجھانازجاییکمتردرراگیرندمیقرارحمایتموردھابخشنامھوقوانینو
واربردهشرایطممکننحوھربھکھدارندقصددولتحمایتباوشدهدھیسازمانبطورکارفرمایان

بدونیاوموقتھایدادهقرارباکھدیگرکارگرھامیلیونواعتصابیکارگرانبھھمچنانراکار
برایکھآنچھوزنندمیرااخرواولحرفسرمایھوسوداینجانمایند.تحمیلکند،میکاردادقرار

میلیون ھا خانواده کارگری است.طبقھ سرمایھ دار و دولت آنھا اھمیت ندارد زندگی و معیشت



اوضاعاینازرھاییبرایماھمھمبارزهازبخشیپیمانی،ھایشرکتکارگراناعتصابواعتراض
مردماقشارازبسیاریحمایتمورددرستیبھکنونتااعتصابایناست.ناپذیرتحملوربافالکت
ازمابگیرد.خودبھعملیجنبھویابدگسترشکھاستضروریھاحمایتاینامااست.گرفتھقرار
تااعتصابازحمایتھایکمیتھتشکیلازتوانیدمیکھنحوھربھکھکنیممیخواستدرشماھمھ

کارگرانکنید.حمایتاعتصابیکارگرانازدیگر،عملیاقدامھریاوھاھماییگردبرگزاری
اعتصابی را تنھا نگذاریم.

کارگران ! ھمکاران!

تشکلایجاداکنونبیاستیم.سرمایھگریتوحشبرایرایندرتوانیممیخودمتشکلنیرویباتنھاما
ازبیشسراسریسطحدروو....گازونفتعظیممیادینھا،کارخانھھا،کارگاهدرکارگرانمستقل

مطالباتوخواستازحمایتضمناعتصابیکارگرانازدفاعکمیتھمااست.ضروریدیگرزمانھر
خواھیممیھمکارانشماازایراننقاطدیگروعسلویھدرفعالپیمانیھایشرکتکارگرانبرحق
یابیتشکلدرماقدرتکنید.متشکلتوانیدمیکھسطحدرھرراخودحساس،زمانییبرھھدراین

اقداماعتصابیھمکارانبھرساندنیاریبرایشدهدھیسازمانوجمعیصورتبھاستالزمماست.
نفت،شرکتکارگرانازبویژهماماست.ھمھپیروزیفراگیر،وپرشکوهاعتصاباینپیروزیکنیم.

بیاییمصحنھبھبگذاریم،پیشپاپیوندند.بھاعتصاباینبھکھداریمتقاضاھاپتروشیمیوھاپاالیشگاه
بزنیم.و با نیروی دھھا میلیونی خویش، سرنوشت خود را خود رقم

1400تیرماه١٢

cdk.etesab@gmail.com

پرداختیکرایھبھنسبتنفتکش رانندگاناعتراضبدلیلکشورسوختجایگاه ھایدربنزین*کمبود
پایین شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت

پایینپرداختیکرایھبھنسبتنفتکش رانندگاناعتراضبدلیلکشورسوختجایگاه ھایازتعدادی
اند.شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت با کمبود سوخت روبرو شده

جایگاهدوکرمانراور،استانشھردربنزینسوختعرضھجایگاهسھازتیر11روزجمعھصبح
خودروھایحضوربھتوجھباکھبودبنزیندارایکمربندیجایگاهتنھاوبودندبنزینبدونشھرداخل

جایگاه بودیم.شھروندان و مسافران عبوری شاھد ترافیک سنگینی در این

درھمین رابطھ:

+چرا برخی جایگاه ھا بنزین ندارند؟

بھموفقمردمازبسیاریوبودندمواجھبنزیننبودنمشکلباکشورسوختجایگاه ھایازبرخی
ایرسانھخبرنگاربرایسوختجایگاه دارانکانونرئیسصالحی،ھمایوننشدند.سوخت گیری

اصلی در پخش آن است.می  گوید: این قضیھ بھ دلیل کمبود بنزین نیست و مسالھ

رییسصالحی،ھمایوننبود.کشورجایگاه ھایازبرخیدرسوخت گیریامکانتیر،7روزدوشنبھ
باواستشدهرو بھ رومشکلبانقلوحملناوگانمی گوید:بارهایندرسوختجایگاه دارانکانون

می شود این مشکل گسترده تر ھم شود.توجھ بھ کمبود درآمد رانندگان و جایگاه داران، پیش بینی
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ایناست.پایینبسیارکامیون ھا،وتریلی ھاحملکرایھنسبتبھنفت کش ھاکرایھمی دھد:توضیحوی
بھدرصد50تنھاونمی کندتوجھآنانبھکسیامامی کنندمطرحراخودمطالبھمدت ھاستصنف
یاکانتینربھراخودماشین ھایمی دھندترجیحبیشترحاضرحالدرنفت کش ھاوشدهاضافھآنانحقوق

کنند.ھر وسیلھ کاربری دیگر کھ برای شان بھ صرفھ است، تبدیل

بسیارمی شود،دادهجایگاه دارانبھکھحق الزحمھ ایمی کند:اذعانجایگاه دارانمشکالتدربارهاو
بھدرصد25تنھاحال،اینباکرده؛گزارشدرصد42ازبیشراتورممرکزیبانکواستپایین

ناخواستھ پیش می آید.حقوق این افراد اضافھ شده و با این وضعیت قطعا تعطیلی

ناوگانمی کند:اضافھواستسراسریمشکلاینکھمی کندادعاسوختجایگاه دارانکانونرییس
تالشھمھشده اند.مشکلدچارسوخت رسانیبرایآن ھاوشدهکمبسیاراستان ھااغلبحمل و نقل
است.مشکلدچارنقلوحملناوگانکشورسطحدراماکنندتامینراتھرانبنزینکھاستاینمسوالن

نفتی ھم ھنوز خود را نشان نداده است.این بھ علت کمبود سوخت نیست و تاثیرات اعتصاب کارکنان

خودکامیون ھایکاربریتغییرحالدرکارشان،نبودنصرفھبھدلیلبھرانندگانمی کند:تصریحوی
چونراننده ھاایننمی کند.دریافتھممناسبیحقوقرانندهومی رودبندرعباستانفت کشچونھستند.

توزیع نفت ھمکاری نمی کنند.بھ مطالبات خود نمی رسند دیگر با شرکت پاالیش و پخش

++مشکل توزیع بنزین ادامھ دارد؟

سوختجایگاه داراناتحادیھکھبودشدهگزارشسوختکمبودتھران،نقاطازبرخیدرپیشروزچند
برخیدرھمچنانمشکلاینحاالاست.سوختتوزیعدراختاللدلیلبھموضوعاینکرداعالم

شھرھای ایران گزارش می شود.

دبیرکریمی،احمددارد.وجودایرانشھرھایبرخیدرھمچنانمشکلاینتیر،گویا10شنبھپنجروز
قبالکامیون دارانمی دھد:توضیحایرسانھخبرنگاربرایزمینھایندرکامیون دارانسراسریکانون

بھ آن ھا توجھ نمی کرد.ھم نسبت بھ وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی داشتند اما کسی

استجالباماباشد،بیشترتجاریکاالھایکرایھبھنسبتبایدنفتی،موادحملکرایھمی دھد:ادامھاو
نفتکش ھا کمتر است.کھ بدانید با وجود ریسک باالتر حمل مواد نفتی کرایھ

رانندگاناینحقوقپرداختبھموظفدولتمی گوید:ومی کنداشارهصنفایناساسیمشکلسھبھاو
شده،گرفتھنظردرکرایھمیزانھمچنینمی کند.پرداختموعدازدیرتربسیارراکرایھ ھاامااست
نیزاجتماعیتامینقانون38مادهطبقواستتجاریکاالھایازکمترپرخطرکاالیاینحملبرای

می کند.مبلغی از راننده کسر می شود کھ حقوق او را بسیار ناچیز

سنگینیازبخشیتشویقیطرح ھایگرفتننظردربامی تواندنفتشرکتمی کند:خاطرنشانکریمی
بار معیشت کامیون داران را سبک کند.

اتمامبھقراردادشانحاالکھداشتندسالھدهقراردادھایقبالرانندگانازبسیاریمی کند:تاکیدآخردراو
کنندرھاراآنگرفتندتصمیمندارد،اقتصادیصرفھبرای شاندیگرکاراینکھاینبھتوجھباورسیده

و روی بھ حمل کاالی تجاری آورده اند.



سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھ*تجمع
بھ بالتکلیفی استخدامی ادامھ داردآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت

برایشنبھپنج)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبول
روزپنجمینتیربرای11وروزجمعھخوابیدندپرورشوآموزشوزارتمقابلمتوالیشبچھارمین

ادامھ دادند.متوالی بھ تجمع اعتراضیشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی

درھمین رابطھ:

آ.پ28ماده99سبزھایکارنامھروزه7تحصنوتجمع+دلیل

99سالاستخدامیآزموندرکھاستسبزکارنامھبھمعروفعلمیھاینخبھروزه80بالتکلیفی

کم،ظرفیتاعالمدلیلبھولیاندنمودهکسبرانصابحدنمرهواندکردهشرکتپرورشآموزش
پذیرش نشده اند.



بھرابازنشستھنیروھاینیرو،ھزار220کمبودجبرانبرایپرورشوآموزشکھاستحالیدرینا
شوند.کارگیریبھسبزھاکارنامھباید1تبصره24مادهقانونطبقوگیرد میکار

99سبزھایکارنامھگریمطالبھوتجمع++فراخوان

9ساعت–تیر13و12یکشنبھوزمان:شنبھ

مکان:وزارت آموزش و پرورش

*مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

29محمدبھمعروفرحیمیآرمانبند،آرماتورکارگربعدازظھر4ساعتتیرماهدھمپنجشنبھروز

طبقھازآسانسورچالھدرسقوطعلتبھفرزندیکدارایومتاھلمیانھ،روستایاھلاحمدفرزندسالھ
پنجم در شھرک کشاورز شھر سنندج جان خود را از دست داد.

تسلیتراعزیزکارگرایندرگذشتسروابادومریوانساختمانیاستادکارانوکارگرانصنفیانجمن
عرض مینماید.

*مرگ کارگرجوان اداره برق خمام براثر برق گرفتگی

تیربرقکارباالیحینبلکدھی یدوح بنامخمامبرقادارهسالھ30پیمانیکارگرتیر،یک10شنبھپنجروز
بھازانتقالوپسشدگرفتگیبرقدچارگیالندراستانشھرستاناینبھشتیخیابانمحدودهدر

بیمارستان جان خودرا ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه10کارگریھایاخباروگزارش

تبدیلعدمبھنسبتاعتراضبرایھمکارانشانباآبادانپاالیشگاهثالثارکانکارگرانھمصدایی-
وضعیت وسطح پایین حقوق:

ارکانکارگراندیگرباھمصداونفر4500بربالغجمعیتیباآبادانپاالیشگاهثالثارکانکارگرانما
مزدی خود اعتراض داریمثالث وزارت نفت اعالم می کنیم کھ بھ وضعیت معیشتی و

کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی- پیام ھمبستگی رانندگان حمل و نقل جاده ای از اعتصاب

صنعت نفت ھمچنان ادامھ دارد- اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پیمانکاری و پروژه ای

امامبندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرفارسخلیجھلدینگکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-
برای اعتراض بھ عدم تبدیل وضعیت

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمعادامھ-
بھ بالتکلیفی استخدامیآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت
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خراسانپزشکیعلومدانشگاهبیمارستان ھایاخراجیشرکتیخدماتیکارگراناعتراضیتجمع-
شمالی مقابل استانداری

فروشسودناعادالنھتقسیمبھنسبتاصفھانمخابراتشرکتبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-
ھتل مشھد

تبدیلعدمبھنسبتاعتراضبرایھمکارانشانباآبادانپاالیشگاهثالثارکانکارگران*ھمصدایی
وضعیت وسطح پایین حقوق:

ارکانکارگراندیگرباھمصداونفر4500بربالغجمعیتیباآبادانپاالیشگاهثالثارکانکارگرانما
مزدی خود اعتراض داریمثالث وزارت نفت اعالم می کنیم کھ بھ وضعیت معیشتی و

رااعتراضشانوشدندصداھمھمکارانشانباایانتشاربیانیھباآبادانپاالیشگاهثالثارکانکارگران
نسبت بھ عدم تبدیل وضعیت وسطح پایین حقوق رسانھ ای کردند.

بخش ھایی از این بیانیھ بقرارزیراست:

کارگراندیگرباھمصداونفر4500بربالغجمعیتیباآبادانپاالیشگاهثالثارکانکارگران«ما
و مزدی خود اعتراض داریم.»ارکان ثالث وزارت نفت اعالم می کنیم کھ بھ وضعیت معیشتی

نخواھیمپاپسخودقانونیمطالبھازلحظھ ایاینکھوبشنوندراماصدایتاداریمانتظارمسولین«از
حذفمااصلیمطالبھکرد.خواھیمدنبالقانونیراه ھایازراخودوخواستھ ھایمطالباتوکشید

پیمانکار در صنعت نفت کشور است، ھمین و بس.»

کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی*پیام ھمبستگی رانندگان حمل و نقل جاده ای از اعتصاب

بنام دوست کھ ھرچھ ھست از اوست

دوستان وھمکاران عزیز

رانندگان زحمتکش وکامیونداران شریف

کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمیپیام ھمبستگی رانندگان حمل و نقل جاده ای از اعتصاب

شرایطوپاییندستمزدبھاعتراضدرپتروشیمیونفتصنایعپیمانیکارگرانسراسریاعتصاب
است.گسترشحالدرروزانھوشدهآغازخرداد٢٩روزازمعیشتی،کاریفرسایطاقت وسخت

سیستماتیکفسادعلیھوگرفتھصورتجامعھزحمتکشاقشاراعتراضاتسلسلھادامھدراعتصاباین
  و تورم و بیکاری ناشی از آن است.و چپاول و بھ ھدر دادن سرمایھ ھای عمومی کشور و فقر

کارگرانازپیمانیکارگرانبرحقخواستھ ھایتمامیازحمایتضمنجادهنقلوحملرانندگانما
ھمینجاودارندمشترکدردیکھمگیچراکھداریمرااعتصابایندرمشارکتدرخواستنیزرسمی

وشریفکارگراناین مطالباتبھاگراعتراضیحرکتاین ازحمایتراستایدرمیکنیماعالمنیز
بھکشورسراسردرنیزرانندگانما،نگرددبرآوردهآنھابرحق خواستھ ھایونشودرسیدگیزحمتکش

این اعتصاب خواھیم پیوست.

اتحادیھ تشکل ھای کامیون داران و رانندگان سراسر ایران



١۴٠٠تیر١٠

صنعت نفت ھمچنان ادامھ دارد*اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پیمانکاری و پروژه ای

سراسریوبزرگاعتصابیواردخرداد٢٩روزازنفتصنعتپروژه ایوپیمانکاریکارگران
وپیمانکاراندولت،اتحادمی تواندباشدجریاندرطوالنیزمانیمدتچنانچھاعتصاباینشده اند.

کارفرمایان برای سرکوب اعتصاب را درھم بشکند.

تاکردهسرخوردهراکارگراناعتصابایندادنجلوهاھمیتبیبااندخواستھتاکنوندولتی ھا
مطالبات خود پافشاری میکنند.اعتصاب پایان یابد اما کارگران متحد بر تحقق خواست   و

استپتروشیمیوگازونفتپیمانکاریومھندسیشرکت ھایکارفرماییانجمندرخواستفوقنامھ ی
گستردهاعتصاباثردرنفتصنعتکلھمچنینوپیمانکارانگستردهزیانبھضمنیاذعانضمنکھ

اعتصاب کارگران ورود کنند.کارگران از وزیر نفت درخواست کرده اند کھ برای رفع مشکالت

میپاشدھمازداردراسرکوبگراناتحادھمکھاستنفتپیمانکاریکارگراناعتصابقدرتصدایاین
رفع مشکالت پیش آمده وادار کرده است.و ھم خود پیمانکاران را بھ اعمال فشار بھ دولت برای

زودبسیاردھندادامھخوداعتصاببھاتحادوقدرتباچنانچھنفت پروژه ایو پیمانکاریکارگران
بخش ھایی جدی از مطالبات آنھا خواھند شد.پیمانکاران، کارفرمایان و دولت ناچار بھ برآورده کردن

نفتزنده باد اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری و پروژه ای

١۴٠٠تیرماهدھمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

امامبندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرفارسخلیجھلدینگکارگرانوتجمعاعتصاب*ادامھ
برای اعتراض بھ عدم تبدیل وضعیت

بندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرفارس(ایثارگر)خلیجھلدینگکارگرانتیر،9چھارشنبھروز
عدم تبدیل وضعیت ادامھ دادند.امام با اعتصاب وبرپایی تجمع بھ اعتراضشان نسبت بھ





پتروشیمیھایشرکتایثارگرکارکناِناعتصابگفت:ایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمعازیکی
عدمبھاعتراضنشانھبھفارسخلیجھلدینگمدیریتتحتامامبندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھ

گذشتھ نیز ادامھ داشت.اجرای طرح تبدیل وضعیت بھ رسمی توسط این شرکت ھا، روز

ادامھنکنند،ایتوجھآنانھایخواستھبھھلدینگاینمدیرانکھزمانیتااعتراضاتاینافزود:وی
خواھد داشت.

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمع*ادامھ
نسبت بھ بالتکلیفی استخدامیسبز آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض

شب)چھارشنبھآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبول
روزپنجتجمعشانوبھرساندندسحربھپرورشوآموزشوزارتمقابلمتوالیشبسومینبرایراھم
بالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایروزپنجمینتیربرای10شنبھ

استخدامی ادامھ دادند.





خراسانپزشکیعلومدانشگاهبیمارستان ھایاخراجیشرکتیخدماتیکارگراناعتراضی*تجمع
شمالی مقابل استانداری

برایشیروانوبجنوردکروناییبیمارستان ھایشرکتیخدماتیکارگرانازتیر،جمعی8شنبھسھروز
خراسان شمالی تجمع کردند.اعتراض بھ اخراج خود از مراکز درمانی، مقابل استانداری

پزشکیعلومدانشگاهنیروھایازنفر18گفت:ماایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمعازیکی
بھسالیکمدتبھکروناویروسایامطیکھھستیمشیروانبیمارستانوحسنبجنوردامامبیمارستان

عنوان کادر درمان مشغول بھ فعالیت بودیم.

کارقراردادافراداینبااسفند30لغایتماهمھرابتدایازپزشکیعلومدانشگاهسویازافزود:وی
روزه89نیرویماکھاستمعتقددانشگاهونشدامضاماباقراردادیھیچ گونھتاریخاینازوشدمنعقد
بھپزشکیعلومدانشگاهباروزه89قراردادماکھصورتیدرکردند.صادرراماکارپایانوھستیم

ھیچ عنوان امضا نکرده ایم.

نیروی25گذشتھماهمی شودچگونھکھاستاینماسوالکرد:اضافھسوالیطرحباخاتمھدروی
عذرعوضدرودادندانجامراماکاروشدهعلوم پزشکیدانشگاهواردرابطھطریقازوآزمونبدون

ما را خواستند؟

فروشسودناعادالنھتقسیمبھنسبتاصفھانمخابراتشرکتبازنشستھکارگراناعتراضی*تجمع
ھتل مشھد

درتجمعبرپاییبااصفھانمخابراتشرکتبازنشستھکارگرانازنفر250تیر،حدود7دوشنبھروز
پسصندوقبھمتعلقمشھدھتلفروشسودناعادالنھتقسیمبھنسبترااعتراضشانسیمبیمحوطھ

انداز کارکنان و بازنشستگان مخابرات اصفھان بنمایش گذاشتند.



موازینرعایتبا،اصفھانمخابراتبازنشستگانتیر،10بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
خودقانونیحقتضییعپیگیریخواھانیوکردنداعتراضھتلسودحق الزحمھتقسیمنحوهبربھداشتی،

شدند.

مخابراتمدیرقربانیگردید،تشکیلتیرھفتمروزدرکھمخابراتبازنشستگاناعتراضاتادامھدر
حقوقبررسیبرایگردیدمقررآنان،باگووگفتطیویافتحضورمعترضانجمعدرمنطقھ
نمایندهیکومنطقھمدیرسویازنمایندهیکوکانونطرفازنمایندهنفریکبازنشستگانشدهتضییع

شدهتعیینحقوقتامینبرایراخودپیشنھادوبررسیرابازنشستگانخواستھموضوعانجمن،سویاز
ارائھ نمایند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه9کارگریھایاخباروگزارش

- تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت گچساران

٣و٢برجحقوق ھایکسربھبھبھان٢بلندبیدپاالیشگاهاعتصابیکارگرانتھدید-

- این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواھیم کرد

گوشھ ای از شرایط کار ما کارگران نفت در عسلویھ

از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت- بیانیھ انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در حمایت

- زنده باد ھمبستگی کارگران:

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


حقھمکارانازنفرچنداخراجبھنسبتاصفھانسپاھانسیمانکارخانھکارگراناعتراضیتجمع
طلبشان

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمع-
ادامھکماکاناستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضبرایپرورشوآموزشوزارتمقابل)آزمون

دارد

برحقشانمطالباتبھیابیدستدرراهساوهپارسالستیککارخانھکارگرانھایکنشادامھ-
حق طلبوانتقام کارفرما با ممنوع الورود کردن تعدادی از کارگران

شرکتمرکزیادارهمقابلتیرماهنھمچھارشنبھامروزواحدشرکتبازنشستگاناعتراضیتجمع-
واحد اتوبوسرانی تھران

ومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتمیانھآھنراهآھنراهفنیابنیھوخطکارگراناعتراضیتجمع-
مقابل فرمانداری

نرخ کرایھ تاکسی- اعتصاب رانندگان تاکسی سقز برای اعتراض بھ پایین بودن

اتحادیھ نانوایان برای دومین روز متوالی- تجمع اعتراضی نانوایان مشھد نسبت بھ نرخ نان مقابل

محیطخبرنگاراناتوبوستصادففاجعھقربانیانبزرگداشتبرایروزنامھ نگارانازگروھیتجمع-
زیست، مقابل سازمان محیط زیست گرد

دادخواھیبرایاطھرتجریشسیناکلینیکانفجارقربانی19ھایخانوادهتجمع-

- خودسوزی مدیر دبیرستانی در اصفھان مقابل ساختمان دادگستری

*تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت گچساران

تجمعشرکتاینمحوطھدرگچساراننفتشرکترسمیکارکنانازجمعیتیرماهنھمچھارشنبھروز
اعتراضی برپا کردند.

اصالحخواھانودارنداعتراضنفتوزارتوظایفقانون١٠مادهاجرایعدمبھکنندگانتجمعاین
ھستند.١۴٠٠سالحقوقافزایشاتنحوه



١۴٠٠تیرماهنھمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

٣و٢برجحقوق ھایکسربھبھبھان٢بلندبیدپاالیشگاهاعتصابیکارگران*تھدید

کنسرسیومکارگرانایران،کارگرانآزاداتحادیھبھ٢بیدبلندپاالیشگاهکارگرانگزارش ھایبرپایھ
تماساعتصابیکارگرانبااخیرروزھایدراستشرکتدوازمتشکلکھجھانپارس”“و“سازه”
کھرا٣و٢برجحقوق ھایبازنگردندکاربھتیرماه١٢شنبھروزچنانچھکھنموده اندتھدیدوگرفتھ اند

نزد شرکت طلب دارند کسر خواھند کرد.

شده انداعتصابواردتیرماهیکمروزازمی رسدنفر٣٠٠بھنزدیککھکنسرسیوماینکارگرانتعداد
استراحتروز١٠وکارروز٢٠بھکارینوبتتغییرھمچنینوحقوقافزایشمطالبھتحققخواھانو

ھستند.

میدادند.انجامپایینبسیاردستمزدھاییباراماهدرکارروز٢۵کارگراناینتاکنون



کارگراندسترنجازعمالًناچیزبسیاردستمزدھایپرداختباھموارهکارفرمایانوپیمانکاران
میخواھندراکارگراناینکاردسترنجکھمیکنندتھدیدتماموقاحتبااکنونومی کردنددزدیپروژه ای

آشکارا غارت کنند!

دربزرگشاناعتصابباکارگرانکھاستبزرگیوحشتوترسسرازتنھاتھدیدھاوارعابنوعاین
دل آنھا انداختھ اند.

زالووغارتگرپیمانکارانچنانچھواستآشکارکنونی شانبزرگاعتصابدرکارگراناتحادقدرت
خواھندجدی تریاعتراضبھدستکارگراندھندادامھضدکارگریتھدیدھایاینبھکھبخواھندصفت

زد.

عدمبھاعتراض واعتصاباست،کارگرانحقکارینوبتتغییرو دستمزدھاافزایشکھھمانطوری
تحقق مطالبات شان نیز حق خدشھ ناپذیر کارگران است.

١۴٠٠تیرماهنھمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

*این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواھیم کرد

گوشھ ای از شرایط کار ما کارگران نفت در عسلویھ

یکاند.کردهارسالاعتراضات"سازماندھی"شورایبرایعسلویھازھمکارانیراگزارشاین
زندگیتحملقابلغیرووحشتناکشرایطاینبھاعتراضنفتکارگرانماسراسریاعتصابموضوع

کاربردگانچونماکھزمانیگذشتکرد.نخواھیمتحملدیگرماراوضعیتایناست.خوابگاھھادر
انبار کنند:کنیم و از زمین ثروت بیرون بکشیم تا عده ای نجومی تل

بازیوفرزندانماندیدنازمحرومیتوخانوادهازدوریبرعالوهکاری،سنگینفشاربر"عالوه
زندگینیازھایتریناولیھتامینازدائمینگرانیوفالکتوفقرفشاربرعالوهشان،کودکانھھای
است.دادهشدتکارگرانماروحیوجسمیفرسودگیبرعسلویھدرزندگیاسفناکشرایطمان،

درمادارد.شباھتبازداشتگاهیکبھبیشتراست.کاراجباریاردوگاهیکواقعیمعنایبھعسلویھ
چراغبایدھمروزحتیکھتاریکونمناکاطاقھایوباریکراھروھایبامیبریمبسرخوابگاھھایی

کھکنیپیدااسکاناطاقیدرکھبیاوریشانسبایدواستپنجرهبدوناکثراکھاطاقھاییکرد.روشن
نفر٩ومتریدهمیکنیمزندگیاطاقھاییدرماباشد.داشتھسقفبھنزدیککوچکبسیارپنجرهیک
میرویراهآنرویوقتیکھاندانداختھکثیفونازکموکتیاطاقھازمینرویبرھستیم.ساکنآندر

بایدکھاستکمانقدرفضامیخوابیم.زمینرویبرھمھنیزاستراحتبرایومیکندزخمراپاکف
ودستشوییصابونحتیکھداریمکثیفبسیارحمامودستشوییسھفقطکنیم.آویزدیواربھراوسایل
کنیم.استفادهھمدستشوییبرایظرفشوییپودرازمجبوریمونمیشودیافتکافیاندازهبھشویندهوسایل

غذاییومیشویمصفبھھمھومیاورندکمپدمراغذانیست.غذاخوریازخبریمازیستیمحلدر
وپنیریکاکثراصبحانھاست.افتضاحغذاکیفیتمیخوریم.اطاقھایماندرومیگیریمپالستیکدر

بسیارحجمشکھمیدھندمرغھمروزیکوعدسیاولوبیابابرنجنھاراست.کوچکبسیارکرهیک
درکالومحتواکمماکارونییاومرغ،تخموزمینیسیبعددیکھمشامنیست.کنندهسیرواستکم

عسلویھدرنفترسمیغیرکارگرانمازندگیجھنمیوضعازایگوشھاینواست.سطحھمین
اگرکھاستعسلویھمرکزدربیمارستانیکفقطونیستھمداروخانھیکحتیمامنطقھدراست.



اینبھحالبرساند.پزشکبھراماوبرسدساعتھاازبعدکھبزنیمزنگآژانسبھبایدآمدپیشمشکلی
کارگرانماسربرکھآمدخواھدبدستتانآنوقتکنیداضافھھمراتابستانیکشندهگرمایزیستیشرایط

شود.تعطیلکاربایدقانونبربناباشدبیشتردرجھ۵٧ازاگرھواگرمایدرجھاستجالبمیگذرد.چھ
ھوامیدھدنشاندرجھ۵۵راگرماماشینسنجدماحالیکھدرومیکنندتقلبھمموردایندرولی

شناسی ھوای عسلویھ را بھ اندازه ھوای تھران اعالم میکند".

دراند.کردهارسالمابرایعسلویھازدوستانیراتکاندھندهگزارشاینکردیماشارهکھھمانگونھ
محیطشدنایمنخواستارماایم:نوشتھچنیناعتصاباعالمبارابطھدرخرداد٣٠بیانیھازبندی

ارتفاع،ازسقوطمھیب،ھایحریقواستانفجاریبمبیکمثلماکارھایمحیطھستیم.کارمان
بودناستاندارغیرکناردرشیمیاییوسمیمواداستشمامنفتی،موادانفجاراثردرصوتیھایآلودگی
روحیوجانیصدماتسببومیگیردقرمانیکارگرانازروزھردارددرمانگاھھا،وبھداشتوضع

وسرمایشیالزمتجھیزاتنبودوتابستانیفرسایطاقتگرمایدرکاراست.شدهکارگرانبھبسیاری
بزرگبخشیکنفتصنعتاست.کردهچندانصدراکارفشاراستانداردھوایتھویھدستگاھھای

باشد.مجھززیستیمحیطاستانداردھایباالترینباوباشدامنماکاریمراکزبایداست.جامعھسودآور
امکاناتبھکاریمراکزتجھیزوکارمحیطھایشدنامنبرایکافیبودجھنفتصنعتدرباید

استانداردبردنباالنیاز،موردمیزانبھھواتھویھدستگاھھایونیازموردگرمایشیوسرمایشی
ماشود.دادهاختصاص...وحماموھادستشوییچونعمومیاماکنوخوابگاھھادربھداشتی
مامسلمحقانسانیشایستھزندگیداریم.تاکیدمطالباتمانوخواستھارویبرنفتاعتصابیکارگران

کارگران و ھمھ مردم است.

١۴٠٠تیر٩نفت،پیمانیکارگراناعتراضاتسازماندھیشورای

از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت*بیانیھ انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در حمایت

واعتصاباتزده اند.عمومیاعتصاببھدستنفتصنعتکارگرھزارانماهخرداد٢٩از
ترینموفقازیکیراآناگرنیستبیراهپرومی شودافزودهآنابعادبرروزھرکھاعتراضاتی

اعتراضات کارگری سال ھای اخیر بدانیم.

شکلجامعھفرودستقشروبگیرانمزدبرمعیشتیفشارھایواقتصادیمشکالتروزهھرافزایش
سالاینتمامیدرحاکمیتکھحالیستدراینوشده استموجبرااعتراضیھایجنبشگستردهگیری

آنھاپاسخواستجھانیمدیریتسودایدرکماکانایرانمردمبارفالکتزندگیبھتوجھیبیباھا
و اخراج بوده استبھ مطالبات  معترضین احضارھای گسترده، بازداشت، زندان

بدیھیمطالباتازیککدامتحققملتبرتحمیلیوناحواستھھزینھدالرمیلیاردھاوجودباراستیبھ
معترضین امکان پذیر نیست؟

استثمارگرپیمانکاریشرکتھایدستشدنبرچیدهوشغلیامنیت،دستمزدھاافزایشمطالبھ
خواستھایا،کارروز٢٠قبالدرمرخصیروز١٠وبھداشتیوحمایتیھایبیمھاز،برخورداری

ھای زیادی است ؟

ھایحداقلازبرخورداریبرایمطالباتکفھا،ایناقتصادیسختشرایطایندراینکھنھمگر
یک زندگی انسانی است ؟



زحمتکشکارگرانبھشھراینمعلمانازنمایندگیبھومریوانمعلمانصنفیانجمنعنوانبھما
راتانبرحقمطالباتتحققبھکمکوھستیمشماکناردراعتراضاتروزآخرینتاکھمی کنیماعالم

وظیفھ خود می دانیم.

ومعلمانکارگران،ویژهبھمردممعیشتیبارفالکتوضعیتخواھیممیحاکمیتازھمچنین
بازنشستگان را مورد توجھ جدی قرار دھد .

انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان

*زنده باد ھمبستگی کارگران:

حقھمکارانازنفرچنداخراجبھنسبتاصفھانسپاھانسیمانکارخانھکارگراناعتراضیتجمع
طلبشان

طلبحقھمکارانباھمبستگیبرایاصفھانسپاھانسیمانتیر،کارگران9چھارشنبھروز
سربھراآنھاراوزدندکارخانھشرکتورودیدربمقابلتجمعبھدستحراستتوسطاخراجیشان

کارشان بازگرداندند.

اعتراضبرایگذشتھھفتھتجمعاتدرحضورشانعلتبھکارگرانایناخراجکھشودمیخاطرنشان
بود.بھ عدم پرداخت کارانھ و بھره وری برگزار شد صورت گرفتھ

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھ*تجمع
ادامھکماکاناستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضبرایپرورشوآموزشوزارتمقابل)آزمون

دارد

برایشنبھسھ)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبول
9روزچھارشنبھدرتجمعبرپاییباتاخوابیدندپرورشوآموزشوزارتمقابلمتوالیشبدومین



بنمایشاستخدامیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایراراسخشانعزممتوالیروزچھارمینتیربرای
بگذارند.



برحقشانمطالباتبھیابیدستدرراهساوهپارسالستیککارخانھکارگرانھایکنش*ادامھ
حق طلبوانتقام کارفرما با ممنوع الورود کردن تعدادی از کارگران

راشرکتبھوروداجازه یکارگرانازتعدادیشنبھروزازساوه:پارسالستیککارخانھکارگران
ندارند و تا امروز( چھارشنبھ نھم تیرماه) بالتکلیف مانده اند.

گفتند:ایرسانھخبرنگاربھساوهپارسالستیککارخانھکارگرانازتیر،تعدادی9چھارشنبھروز
نھم(چھارشنبھامرروزتاوندارندراشرکتبھوروداجازه یکارگرانازتعدادیشنبھروزاز

تیرماه) بالتکلیف مانده اند.

15دریعنیدورهدوطیکارگرانمطالباتبودقراردرحالیکھگفت:کارگراناینازیکی
دراماپرداختاولدوردرمطالباتاینازبخشیاماشودپرداختماهخرداد15وماهاردیبھشت

بھدستماهخرداد22شنبھروزدرکارگرانموضوعاینپیدرکھبودنشدهپرداختدومدور
اعتراض زدند.



شدندشرکتواردعده ایھمراهبھکارفرماخرداد،24دوشنبھروزپایانیساعاتدرداد:ادامھوی
کرد.و کل کارگران را از شرکت خارج کرده و دِر شرکت را قفل

بھوروداجازه یکارگرانازتعدادیبھاماشدبازکارگرانرویبھشرکتشنبھروزافزود:او
شرکت داده نشد.

وعدهخلفبھنسبتساوهپارسالستیککارخانھکارگرانایھفتھیکرابطھ:اعتصابدرھمین
اندازپسصندوقباتکلیفبرتعیینمبنیکارفرما

مبنیکارفرماوعدهخلفبھاعتراضبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانکھاستھفتھیک
.برندمیبسراعتصاباندازدرپسصندوقباتکلیفبرتعیین
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ازایرسانھخبرنگاربھگفتگوییطیساوهپارسالستیککارخانھتیر،کارگراناولشنبھسھروز
خلفبھنسبتکھاستھفتھیکنمودنداعالموکردهانتقادپیشینتعھداتبھکارفرماتوجھعدم

بھراکارگرانواند زدهقفلراکارخانھدرعصردیروزازاماداریماعتراضکارفرماھای وعده
!دھند نمیراهمجموعھ

بودننامشخصبھاعتراضدرتمامھفتھیککارگراناینکھبیانباپارسالستیککارگرانازیکی
ندارد؛کارگرانمطالباتبھتوجھیکارفرمااماکشیدندکارازدستاندازپسصندوقوضعیت

کارگرانی اندوختھکارفرماوشودحلخوبیبھصندوقموضوعبودقرارقبلسالاسفنددر:گوید می
تسویھواند گرفتھراصندوقانداز پسنفر200فقطکارگر700ازمتاسفانھامابرگرداندھا آنبھرا

.ھستندمعطلھمچنانبقیھامااند کردهحساب

حالیستدراینایم؛ ایستادهگرمادرودربیرونھماالنبودیممعترضھفتھیک:کردتاکیدکارگراین
حتیمتاسفانھ بگذارد؛اجرابھراموردششکھدادتعھدفرمانداریدرکارفرماقبلسالزمستانکھ

.استنشدهاجراییدرستیبھبندی طبقھطرححتیاست؛نشدهعملیھممواردآنازیکی

شرکتاساسنامھطبقکھشدشروعاینجاازداستان:گفتپارسالستیککارگرانازدیگریکی
مقدارھمانبھنیزکارفرماوشد میکسرکارگرحقوقازدرصد3ھرماهکھبودگرفتھشکلصندوقی

 ،97سالدرخصوصیبخشبھشرکتواگذاریبا.دھدواماعضابھتاکرد میاضافھصندوقبھ
برمبنیکارگراندرخواستبھاینکھتاشد میکمکارگرانحقوقازبازماهھرولیشدقطعھا وام

دیگردھد نمیوامکھصندوقیرسیدیمنتیجھاینبھما.نشددادهشفافیوواضحجوابصندوق،تسویھ
کنند؛تسویھاعضاباوبرچیدهراصندوقکھکردیمدرخواستلذا.کندکمپولماازماهھربایدچرا

ازمحدودیتعدادبرایفقطولیشودانجامتسویھکھکردقبولاسفندماهاعتراضاتازبعدکارفرما
.بالتکلیفیمھمھباقیوگرفتھصورتکاراینکارگران

واقعاًآمدهوجودبھوضعیتبااماشودپرداختھا آنخردادماهحقوقامروزداشتندانتظارکارگراناین
.شدخواھدپرداختمعوقاتروزیچھوشود میبازھا دربزمانچھافتد؛ میاتفاقیچھدانند نمی

دادهکھھایی وعدهوخودپیشینتعھداتبھکارفرماداریمانتظارما:گویند میپارسالستیککارگران
!نداریمقبولبگویندوبزنندھمبھرابازیبازنتیجھ،بھرسیدنورایزنیازبعدنیستقرارکند؛عمل

شرکتمرکزیادارهمقابلتیرماهنھمچھارشنبھامروزواحدشرکتبازنشستگاناعتراضی*تجمع
واحد اتوبوسرانی تھران

اعتراضیتجمعتیرماهنھمچھارشنبھامروزصبحدهازواحدشرکتبازنشستگانقبلیاعالمبراساس
مرکزیادارهدرمقابلشانمطالباتپرداختعدمبھدراعتراضواحدشرکتبازنشستھرانندگان

شرکت واحد شکل گرفتھ و ھم اکنون این تجمع ادامھ دارد.



مطالبات بازنشستگان شرکت واحد بشرح زیر میباشد :

.سنواتحقکاملپرداختعدم-١

.مدیریتازسویآوروزیانسختکارھایبیمھحقدرصد۴پرداخت-عدم٢

.تھرانشھرداریکارکنانذخیرهصندوقازکارگرانحقدرصد۶واریز-عدم٣

شرکتبازنشستھکشزحمترانندگانمطالباتشناختنبرسمیتضمنواحدشرکتکارگرانسندیکای
مطالباتپرداختبھنسبتزودترھرچھتامیخواھدواحدشرکتمدیریتوتھرانشھرداریازواحد

معوقھ بازنشستگان شرکت واحد اقدام کنند .

شعارھای امروز کارگران بازنشستھ:

کارگران بیدارند  ازدزدی ھا بیزارند

سنوات قانونی  حق مسلم ماست

مدیر خیانت میکند   شھردار حمایت میکند

شغلیامنیتنداشتنبھنسبتمیانھآھنراهآھنراهفنیابنیھوخطکارگراناعتراضی*تجمع
ومعیشتی مقابل فرمانداری



اعتراضبرایتراورس)میانھ(شرکتآھنراهآھنراهفنیابنیھوخطکارگرانتیر،9چھارشنبھروز
تجمعشرقیآذربایجاناستاندرمیانھشھرستانفرمانداریمقابلومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھ

کردند.

نرخ کرایھ تاکسی*اعتصاب رانندگان تاکسی سقز برای اعتراض بھ پایین بودن

اینایستگاهچنددرتجمعبرپاییوباکشیدندکارازدستسقزتاکسیرانندگانتیر،9چھارشنبھروز
نرخ کرایھ تاکسی بنمایش گذاشتند.شھردراستان کردستان اعتراضشان را نسبت بھ پایین بودن



اتحادیھ نانوایان برای دومین روز متوالی*تجمع اعتراضی نانوایان مشھد نسبت بھ نرخ نان مقابل

اتحادیھمقابلناننرخبھاعتراضبرایمشھدنانوایانمتوالی،روزدومینبرایتیر9چھارشنبھروز
نانوایان اجتماع کردند.

انقالبدادسرایمقابلقضائیھقوهرئیستوخالیوعدهبھنسبتثامنسکھمالباختگاناعتراضیتجمع
تھران برای چندمین بار

قوهرئیستوخالیوعدهبھاعتراضبرایثامنسکھمالباختگانبار،چندمینبرایتیر7دوشنبھروز
قضائیھ مقابل دادسرای انقالب تھران تجمع کردند.



بازاینازپیشگفت:ایخبرنگاررسانھبھاعتراضیتجمعایندرباره یالحجثامنمالباختگانازیکی
رامالباختھ ھاپولمابودگفتھرئیسیابراھیمانتخاباتازقبلنگرفتیم.نتیجھ ایاماکردیمتجمعھم

است.شدهشناساییاموالمیلیارد220پروندهاینمتھمازومی کنیمپرداخت

ماونیستجوابگوکسیانتخاباتازپسدیگراماشودتقسیممالباختھ ھامیانپولاینشدقرارافزود:او
ھرچقدر پیگیری کردیم بھ نتیجھ ای نرسیدیم.

محیطخبرنگاراناتوبوستصادففاجعھقربانیانبزرگداشتبرایروزنامھ نگارانازگروھی*تجمع
زیست، مقابل سازمان محیط زیست گرد

اتوبوستصادففاجعھقربانیانبزرگداشتبرایروزنامھ نگارانازگروھیتیر،9چھارشنبھروز
کردند.خبرنگاران محیط زیست، مقابل سازمان محیط زیست گرد تجمع



سازمان،اینرئیسکالنتریعیسیاستعفایوعذرخواھیخواھانشعار،دادنسرباتجمعدرحاضران
بھبود ایمنی کار خبرنگاران و  بھره مندی از بیمھ شدند.

کریمیمھشادویاسینیریحانھجان باختنبھاعتراضبرایکنندهتجمعروزنامھ نگارانوخبرنگاران
منتشرکردند.

دادخواھیبرایتجریشاطھرسیناکلینیکانفجارقربانی19ھایخانواده*تجمع

محلدردیگربارقربانیاناطھر،خانوادهسیناکلینیکانفجارتلخحادثھسالگردبھنزدیکروزھاییدر
اینپروندهقضاییرسیدگیرونددرتسریعخواھانعزیزانشانیادگرامیداشتباوکردندتجمعحادثھ

حادثھ شدند.

درگذشتواطھرسیناکلینیکانفجارازسالیکگذشتتیر،با9بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
نتیجھبھپروندهقضاییپیگیریدرقربانیانخانوادهھمدرمانی،ھنوزمرکزایندرمانکادرازنفر19

ای نرسیدند.

کھشدمھیبحریقیوانفجارطعمھ99سالتیرماه11تھران،تجریشمیداندرواقعاطھرسیناکلینیک
درشدهدپودودشدند.حجممحبوسچھارمطبقھدراطھرسیناکلینیکدرمانکادرازنفر19آنپیدر

وتلخانفجارازسالیکبرد.حاالمرگکامبھراشدهمحبوسافرادکھبودزیادحدیبھچھارمطبقھ
اینتیجھبھنتوانستندھمھنوزفاجعھاینجوانقربانیانخانوادهوگذردمیاطھرسیناکلینیکدردناک



جزچیزیاطھرسیناکلینیکقربانیانخانوادهبرسند.مطالبھپروندهاینقضاییپیگیریدرمتقنومحکم
کرد.فنادستخوشراشیرینجان19کھاینیست.حادثھحادثھمقصرینمجازات

نفر19کردند.میتکاپودرمانخطدرفرشتھسفیدبالپوشیدنباروزھرکھنفر19بودند.نفر19آنھا
بھامیدیبارقھورودشانسفرهسرحاللنانیتاکردندمیکارسختوبودندھایشانعزیزخانوادهکھ

آینده شان.

باآنھاھولناکھایبود.تماسشانزندگیپایانیغروبآنھابرای99سالماهتیر11روزغروب
تماسآخریندرسالھ23پیچید.نوعروسمیتلفنگوشیدرفھیمھنداشت.صدایتمامیھایشانخانواده

خانوادهبقیھمثلمادرشوپدروکند.ھمسرشکمکاوبھامدادیدستکھکردمیالتماسھمسرشبا
محمد،ھمسردلدردیگریآتشوکشیدمیزبانھساختماندررساندند.آتشکلینیکبھراخودشانھا

ور تر می شود.فھیمھ بھ پا بود.آتشی کھ از آن روز تا حاال ھر روز شعلھ

دانستمیعاشقتم.»آیدازد:«مامانزنگمادرشبھآتشودودمیانازاعالییخانوادهدردانھدخترآیدا
ھایخندهصدایازآیدامادروپدرخانھوآیدنمیپایینکلینیکچھارمطبقھاززندهھرگزدیگرکھ

تنھا فرزندشان از یک سال قبل تا بھ حال خالی است.

زندگیومرگباریکمرزباوردروبودندایستادهخیابانسرحادثھشبرضیمحدثھخواھران
ورفتھمرگآغوشبھخانوادهباالیوقدخوشدختراستسالیکزدند.حاالمیضجھخواھرشان

موج می زند.ناباوری از این مرگ سوزناک ھنوز ھم در دل خانواده محدثھ

بھوبودورغوطھخودخیالدرشایدداندمیچھبود.کسیندیدهرامادرشبودمدتیخورسندیمریم
از رویای آغوش کشیدن مادرش بیرون آورد.دلتنگی برای مادرش فکر می کرد کھ صدای انفجار او را

تکاپووکارغرقکھعاشقبودند.زوجبستھراخوودپیوندحادثھازقبلھفتھسھرھا،ھمینواحسان
بھ سفر ابدی رفتند.بودند حتی فرصت نکردند ماه عسل بروند اما در آغوش ھم

شبنمعکسحاالنشست.امااوانگشتبران،بھبلھجشندرحادثھازقبلروزچنددیباییشبنمعشقحلقھ
پدری اش خواھد نشست.بھ جای این نوعروس در آن جشن تا آخر عمر بر دیوار خانھ

ھایشبکھپدریآمد.ھمانمیدخترشدنبالماھروزادهکوچھسرروزھرخانیعیوضپدرلیال
آتشاماباشدشاھدرادخترشروشنآیندهاینکھامیدبھنشستمیدخترشکنارصبحتاآیداامتحان

و روزگار خانواده لیال را تیره و تار کرد.کلینیک سینا اطھر زندگی شان را سوزاند و خاکستر کرد

تاکسیرانندهکرد.پدرشمیزندگیتنھاوبودآمدهتھرانبھارومیھازکاربرایبودمدتیجدیابراھیم
فرزندششدنمرگ،جوانخیابانکفبھخیرهزندمیدورکھارومیھھایخیاباندرشایدحاالواست

و بھ خاک سرد گور سپرد.را باور ندارد.فرزندی کھ جسدش را از راه دور برایش آوردند

رارویاھایشکاخبتواندتاکردمیتالشسختالبدوبودکردهنامزدبودھفتھدوپارسامحسن
ماند.بسازد.اما رویاھایش در تل خاکستر کلینیک سینا اطھر جا

ازنداشت.اضطراباندازهوحدشانبیقراریوبودندنشستھخیابانکفحادثھشبزمانیمریمخانواده
استسالیکخورد.حاالپیونددخترشانفوتخبربھمریمماندنزندهومرگتردیدومریمسرنوشت

وسپردندخاکبھاصفھانعلویجھدرزادگاھشاندررااست.مریممفھومبیبرایشانمریمبیزندگی



مزارکناردرعمرآخرتاکھاندبستھبارکولھوندارندزندگیادامھبرایدلیلیتھراندردیگر
دخترشان زندگی کنند.

درزندگیوخانوادهازدوریسختیھستند.نسرینساوهشھرساکنخانیمحمودنسرینخانواده
باشد.حاالاشخانوادهافتخاروبسازدخودبرایخوبیزندگیبتواندتاخریدمیجانبھراخوابگاه

افتخار خانواده زیر خروارھا خاک خفتھ است.

کردهکارکلینیکایندرکھاستکسیبود.کمتردرمانیمرکزاینپرسنلترینقدیمیدھقانمژگان
وباشدافتادهمرکزاینبھگذرشکھاستبیماریباشد.کمترنداشتھخاطرهمژگانھایخندهازوباشد

خواھدعکسقابگوشھابدتامژگانمھربانلبخندباشد.حاالنزدهحرفیمژگاندلسوزیوصبراز
خشکید.

شیرازدراوازدورھمپرستوکرد.خانوادهمیکارمرکزایندرکھشدمیماھیچندمھرعلیپرستو
بوددربھچشمشانوبودندصبورشانوآرامدختردلتنگکنیمگمانکھنیستبعیدوکردندمیزندگی

بھکھاستدردناکیوتلخ،خیالخانھدرپرستوحضورتجسمشود.حاالظاھردرقابدرپرستوتا
حقیقت بدل نخواھد شد.

دردناکبودندمملکتاینفرھنگیوانسانیسرمایھکھپزشکسھمرگباانفجارایندردناکضایعھ
علیدکتروتورانیدکترمثلایفرھیختھافرادتابدھدتاوانوکندھزینھبایدچقدرشود.جامعھمیتر

اکبری و دکتر سلطانی محمدی داشتھ باشیم؟

قامتدروپزشکعنوانبھبیمارشسرباالیتاگذاشتھسرپشتراتالشیومشقتچھپزشکیک
یک جراح حاضر شود؟

بودندرفتھکلینیکبھدرمانیخدماتدریافتبرایکھداشتوجودھمبیماردوقربانیاناینمیاندرو
غیراستاندارد نصیبشان کرد.اما مرگ،ارمغانی بود کھ انفجار در کلینیک غیراصولی و

یکتنھاھایشانخانوادهاست،خواستھشدهفناناباورانھاینچنینعزیزاناینشیرینجانحالیدرحاالو
کالم است:«اشد مجازات مقصرین حادثھ.»

خواستھ زیادی است؟این خواستھ از سوی خانواده ھای جانباختگان این حادثھ

*خودسوزی مدیر دبیرستانی در اصفھان مقابل ساختمان دادگستری

حکمبھاعتراضدراصفھان5ناحیھدبیرستان ھایازیکیمدیرکیانپورتیر،امین8شنبھسھروز
کرده بود، مقابل دادگاه خودسوزی کرد.دادگاه مبنی بر عدم مالکیت وی بر منزلی کھ تازه خریداری

اششدهخریداریخانھشودمیمتوجھاوکھبودقراراینازشده،ماجراایرسانھگزارشبرپایھ
نفعبھدادگاهرسد.میحقوقیپیگیریوشکایتبھکاراست.شدهفروختھدیگریفردبھایناز،پیش

خریدار اول رأی می دھد. امین بھ حکم اولیھ اعتراض می کند.

حکمصدورواششکایتنرسیدننتیجھبھصورتدرمی کندتھدیدمداومپیگیری ھایازپسسرانجام
آتشبھاصفھاندادگستریمقابلراخودش،اوتوسطشدهخریداریملکبرمالکیتشعدمبرمبنی



بھوکندمیعملحرفشبھمدیرآقایوشودمیصادرحکمنمی کند.توجھیاوتھدیدبھکسیمی کشد.
زندگی خود پایان می دھد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه8کارگریھایاخباروگزارش

دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

المردپاالیشگاهکارگراناعتصاب-1

لردگانپتروشیمیکارگراناعتصاب-2

اندیمشکنیرونصبکارگاهکارگراناعتصاب-3

اردبیلپتروشیمیدرشاغلانرژیآرتاشرکتکارگراناعتصاب-4

- اعتصاب گسترده در صنعت نفت!

 یست کارگران برخی از مراکز کھ بھ اعتصاب پیوستھ اندل 

ھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردربارهگزارشی-
روزکار20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرای

و سروآباد:- انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان

پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی ھمھ ما است

ایراننفتاعتصابیکارگراناز)NSSN(انگلستانکارمحلنمایندگانسراسریشبکھحمایت-

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمعادامھ-
بھ بالتکلیفی استخدامیآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت

برایمجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورخصوصیمدارسمعلماناعتراضیتجمع-
چندمین بار

الفنامھآئینوحقوقسطحبھنسبتآزادکشوردانشگاهعلمیھیئتاعضایواساتیداعتراضیتجمع-
و ب مقابل مجلس

پزشکی،جامعھحقوقبھبی توجھیاعتراضبھکشورنسبتپزشکانسراسریاعتراضیتجمع-
وزارتگستردهتخلفاتوسالمتبامرتبطمختلفالیھ ھایدرفاسدگسترشمردم،سالمتبھبی توجھی

بھداشت

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


دفترمقابلحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتشرقیآذربایجانمخابراتکارگراناعتراضیتجمع-
مدیر مخابرات استان در تبریز

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

رسیدامضاء٨٠٠ازبیشبھگرامیاسماعیلزندانی،بازنشستھکارگرشرطوبی قیدآزادیازحمایت

اداره مرکزی- چھارشنبھ نھم تیر تجمع بازنشستگان شرکت واحد در مقابل

مقابلسھامسودپرداختعدمبھنسبتشیرازنباتیروغنشرکتبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-
کارخانھ

1400تیرماه6تظاھراتوبازنشستگان-

آرادانصنعتیشھرکچارپارهفشنگتولیدومحترقھموادکارگرکارخانھ5ومصدومیتمرگ-
براثرحادثھ

- تعمیر کولر جان کارمند ساروی را گرفت

افزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترش*ادامھ
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزد

المردپاالیشگاهکارگراناعتصاب-1

اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.روز سھ شنبھ ھشتم تیرماه کارگران پاالیشگاه المرد بھ

لردگانپتروشیمیکارگراناعتصاب-2

گاماشرکتکارگرانازنفر٢٠٠حدودھمچنینولردگانپتروشیمیکارگرانتیرماهھفتمدوشنبھروز
شاغل در ذوب آھن بھ اعتصابجاسک، کارگران پروژه صدف جھانپارس، گوھر زمین سیرجان

سراسری کارگران نفت پیوستند.

اندیمشکنیرونصبکارگاهکارگراناعتصاب-3

اندیمشک بھ اعتصاب سراسری کارگرانروز سھ شنبھ ھشتم تیرماه کارگران کارگاه نصب نیرو شعبھ
نفت پیوستند.

اردبیلپتروشیمیدرشاغلانرژیآرتاشرکتکارگراناعتصاب-4

اعتصاببھاردبیلپتروشیمیدرشاغلانرژیآرتاشرکتکارگرانتیرماهھشتمسھ شنبھروز
سراسری کارگران نفت پیوستند.

*اعتصاب گسترده در صنعت نفت!

: یست کارگران برخی از مراکز کھ بھ اعتصاب پیوستھ اندل 

گچسارانپتروشیمیپیمانیکارگران-١

شایانشالودهپیمانکاری٢فازبھبھانبیدبلندپاالیشگاه-٢



١۴فازصنعتعمران-٣

١۴فازصنعتاکسیربوشھر،پتروشیمی-۴

گازیمیدانجنوبی،پارسگازونفتشرکتھای-۵

ASUواحددراحمدپورصنعتسیناشرکت-۶

«صدف»پتروشیمیشرکتکارگران-٧

تختھکناروخشتنفتشرکت-٨

راژانشرکتوکرمیپیمانکاریایاستوانھوکرویمخازنکنگانجنوبیآدیشپاالیشگاه-٩

پارس»«جھانپتروشیمیشرکت-١٠

جنوبیپارسصنعتساتراپشرکت-١١

قشمپاالیشسیناشرکتکارگران-١٢

٢۴و٢٢فازتوانمندشرکت-١٣

تھراننفتپاالیشگاهاورھالکارگران-١۴

بوشھر١سایتدرفرجود-١۵

جنوبیآدیشپاالیشگاهکارگران-١۶

عسلویھدرصنعتسیناشرکتفنلپارسپتروشیمینیروھایکلیھوکارفنلپارس-١٧

صنعتصمصامپیمانکاریبوشھرپتروشیمی١سایت-١٨

تندگویانپاالیشگاهکارگران-١٩

دناپتروشیمیکارگران-٢٠

پارسجھانشرکتکارگران-٢١

عسلویھ١۴فازدرپایندانشرکتپیمانیکارگران-٢٢

لیدوماشرکت١٣فازکارگران-٢٣

جنوبیپارساختر)(فاز١٣فازکارگران-٢۴

بوشھرپتروشیمیکرویمخازنجوشکارکارگران-٢۵

اراکسازیماشین-٢۶

بیدخوننیروگاهدرفرابشرکتایپروژه-٢٧

فازھایباقیپیمانیکارگرانو١۴و١١،١٢،١٣فازھایرسمیغیرورسمیکارگرانتمامی-٢٨
عسلویھگانھ٢۴



١۴٠٠تیر١آبادنپاالیشگاه-٢٩

کنگان١٣فازکارگران-٣٠

بیدخونپاالیشگاهکارگران-٣١

آبادانپاالیشگاهای جی سیشرکتپروژه ایکارگران-٣٢

پورحاجیپیمان کاریکارگران-٣٣

قشمنفتمخازنشرکتکارگران-٣۴

خارکایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیات-٣۵

ھلدینگمجموعھزیراصفھانسپاھانسیمان-٣۶

٢فازآبادانپاالیشگاهشاغل،سیجیایشرکت-٣٧

تنبکبندرسایتدرواقعILDدقیق ابزاروبرقشرکت-٣٨

پارسکیھان-٣٩

پادسازهشرکت-۴٠

آبادانپاالیشگاهدرنفترسمیکارگراناعتصاب-۴١

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکت-۴٢

بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکت-۴٣

آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکت-۴۴

آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکت-۴۵

اھوازشھردررامیننیروگاهکارکنان-۴۶

دماوندپتروشیمی-۴٧

دناپتروشیمی-۴٨

عسلویھپتروشیمی ھایصنایعدرپلیمردیشرکت-۴٩

کرماندربوتیافوالدپیمانکاریکارگران-۵٠

قشمفرافنسازهشرکتپیمانیکارگران-۵١

ماھشھر٢بلندبیدپروژه ایکارگران-۵٢

١۶و١۵اورھالکارگراناعتصاب-۵٣

جھرمترکیبیسیکلنیروگاهکارگراناعتصاب-۵۴



جفیرساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-۵۵

بیدخوننیروگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-۵۶

بندرعباس۵شمارهخانھتلمبھکارگراناعتصاب-۵٧

اصفھانپاالیشگاهزاللپیمانکاریکارگراناعتصاب-۵٨

ایالمپارسجھانپیمانکاریکارگرانازدیگریبخش ھایاعتصاب-۵٩

آدیشپتروپاالیشدرصنعتپیشروشرکتکارگراناعتصاب-۶٠

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-۶١

گاماشرکتکارگراناعتصاب-۶٢

آبادانپاالیشگاهدرشاغلفوالدآزموننیماپرتونگاریشرکترادیوگرافکارگراناعتصاب-۶٣

٢آبادانپاالیشگاهدرشاغلآریاپیشتازانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۴

آبادانپاالیشگاه٢فازدرشاغلپارسفنونپیشگامانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۵

سیرجانزمینگوھرشرکتکارگراناعتصاب-۶۶

جھانپارسصدفپروژهکارگراناعتصاب-۶٧

بوشھرپادسازهشرکتکارگراناعتصاب-۶٨

دھلرانNGL3100گازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-۶٩

جاسکگاماشرکتکارگراناعتصاب-٧٠

لردگانپتروشیمیکارگراناعتصاب-٧١

المردپارسیانگازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-٧٢

……

این لیست در حال تکمیل است...

١۴٠٠تیرماهھشتمایران-کارگرانآزادباال:اتحادیھخبرھایمنبع

نیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردرباره*گزارشی
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایھا

کردند.اقدامخودکارگاھھایتخلیھبھوپیوستھده»«بیستکمپینبھدیگریبرادرانتیرماه8امروز

قسمتشیرازپاالیشگاهالمرد،پاالیشگاهاردبیل،پتروشیمی،١۴فازدرشاغلIGCشرکتنفراتکلیھ
سویل،استراکچر،کار،پایپینگکارگرانھنگامپتروشیمیاندیمشک،نیرونصبکارگاهسازی،مخزن

پیوست.خواھندکمپینبھبزودیھمآنھاکھنپیوستھکمپینبھوکندمیکارباربنشرکتفقطمکانیکال.
گذشت.نفرھزار30مرزازکمپینبرادراناینآمدنبا



منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

سروآباد:*انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و

پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی ھمھ ما است

بیانیھ

.پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی ھمھ ما است

کشور در جریان است.حدود یک ھفتھ است کھ اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز

.استگرفتھبردرراکلیدیصنایعازشرکت۶٠ازبیشترکھایگستردهاعتصابات

وپیمانکاریرسمی،غیرورسمیکارگرھزارانحضورباگازونفتکارگراندورهایناعتصابات
رادیگرصنایعسایرکارگرانباخودجداسازیدیوارھای،کاریسابقھوتخصصھرباوقراردادی

قرارکارگرانبینشکاف.استکردهخنثیراکارگرانبینفاصلھوانشقاقھایتوطئھواستشکستھ
و ھمبستگی سراسری خود پر کرده اند .دادی و رسمی و پیمانی و جداسازی ھای شرکتی را با اتحاد

مشابھقراردادھایباکارگرانھمھاستخداموپیمانکاریھایشرکتحذف،دستمزدھاافزایش
کاربھبازگشت،استراحتروز١٠وکارروز٢٠اساسبرکارزمانبازبینی،رسمیکارگران
ازبرخورداریورایگانآموزشودرمان،مسکنحقازھمگانیبرخورداری،شدهاخراجکارگران

این اعتصابات است .حق تجمع ، اعتصاب و تشکل یابی مستقل ، از مطالبات جمعی

مختلفھایبخشدرکارگرانھمھمطالباتوخواستگازونفتصنایعکارگرانسراسریاعتصابات
را نمایندگی می کند .

میحمایتاعتصابیکارگرانحقبراعتراضواعتصابازتوانتمامبامریوانکارگریتشکالتما
نوعھر.میدانیمایرانکارگرطبقھکلمطالبھوخواسترااعتصاباتاینمطالباتتکتکوکنیم

.فشار و اخراج کارگران اعتصابی را بھ شدت محکوم می کنیم

وخواستوکارگرانازکاملحمایتضمننیزمااند،کردهتاکیدھمتپھھفتکارگرانھمچنانکھ
دراختالفوکردنشقھشقھبرایتالشنوعھرھوشیارانھکھداریمتوقعخودرفقایازآنھا،مطالبات

را...وبومیغیروبومیقراردادی،غیروقراردادیرسمی،غیرورسمیکارگرنامبھخودمیان
وتصمیماتبھاتکاباکنیمتالشبایدواستماپیروزیضامناتحادحفظکھکنیممیتاکیدکنند.خنثی

خود، پیروزی خود را تضمین کنیم .خرد جمعی، با اتکا بھ دخالت ھمھ کارگران و تصمیم جمعی

است .پیروزی کارگران اعتصابی پیروزی ھمھ ما کارگران در ایران

ابتدایی ترین حقوق خود می دانیم .ما حق اعتصاب ، اعتراض و تشکل یابی مستقل کارگران را

سروآبادانجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و

١٤٠٠/٤/٨

ایراننفتاعتصابیکارگراناز)NSSN(انگلستانکارمحلنمایندگانسراسریشبکھ*حمایت



در ھمبستگی با مبارزه کارگران نفت در ایران

ونفتکارگرانازراخودپشتیبانیوحمایت)NSSN(کارمحلنمایندگانسراسریشبکھبدینوسیلھ
ھستندکارگریمستقلجنبشایجادبرایتالشومبارزهدرگیراکنونھمکھایراندرکارگرانسایر

اعالم میکند.

زندانیوکارگرانمبارزاتمکررسرکوبوجودبامبارزاتوتالشھااینکھمیکنیمنشانخاطرما
است.شدن فعاالن و رھبران کارگران و بازنشستگان در جریان

ھستیم.ما خواھان آزادی ھمھ فعالین کارگری و بازنشستگان زندانی

بھدادنپایانودائمیقراردادھایخود،مطالباتبرایاکنونھمکھنفتکارگرانازراخودپشتیبانیما
دستمزدھاافزایشسراسری،وواحددستمزدحداقلپیمانکاری،ھایشرکتوموقتقراردادھای

کارگرانیبرایمناسبمسکنتامینوماھیانھکارروز٢٠نیرو،تعدیلعدمتورم،افزایشبامتناسب
کھ دور از خانواده خود بھ کار مشغول ھستند اعالم میکنیم.

اینتالشوایراندرکارگریجنبشدوبارهشکوفاییداردباور)NSSN(کارمحلنمایندگانملیشبکھ
مشابھتحوالتیگسترشبھمیتواندوداردجھانیتاثیردمکراتیکومستقلھایتشکلایجادبرایجنبش

کمک کند.در برابر ھمھ رژیم ھای دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانھ

ما در ھر شرایطی پشتیبانی خود را اعالم میکنیم.

راب ویلیامز

NSSNسراسریمسئول

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولروزیشبانھتجمع*ادامھ
نسبت بھ بالتکلیفی استخدامیسبز آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض

راشبدوشنبھ)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبول
برایتجمعشانروزبھسومینتیربرای8شنبھوسھرساندندسحربھپرورشوآموزشوزارتمقابل

اعتراض نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی ادامھ دادند.



برایمجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورخصوصیمدارسمعلماناعتراضی*تجمع
چندمین بار

تجمعبابرپاییورساندندپایتختبھخودراھمکشورخصوصیمدارستیر،معلمان8شنبھسھروز
استخدامی بنمایش گذاشتند.مقابل مجلس برای چندمین بار اعتراضشان را نسبت بھ بالتکلیفی



نامھآئینوحقوقسطحبھنسبتآزادکشوردانشگاهعلمیھیئتاعضایواساتیداعتراضی*تجمع
الف و ب مقابل مجلس

وحقوقسطحبھاعتراضآزادکشوربرایدانشگاهعلمیھیئتاعضایواساتیدتیر،8شنبھسھروز
دولتیھایدانشگاهباحقوقسازیھمسانوخواھانکردنداجتماعمجلسمقابلبوالفنامھآئین

شدند.1399فروردینازاولحقوقدرصدی50افزایشواجرای



پزشکی،جامعھحقوقبھبی توجھیاعتراضبھکشورنسبتپزشکانسراسریاعتراضی*تجمع
گستردهتخلفاتوسالمتبامرتبطمختلفالیھ ھایدرفاسدگسترشمردم،سالمتبھبی توجھی

وزارت بھداشت

حقوقبھبی توجھیاعتراضدرکردنداعالمبیانیھ ایدرپزشکانازشده،جمعیایرسانھگزارش
تخلفاتوسالمتبامرتبطمختلفالیھ ھایدرفاسدگسترشمردم،سالمتبھبی توجھیپزشکی،جامعھ

تخصصفوقپزشکانتادانشجویانازپزشکیگروه ھایماهتیر8سھ شنبھبھداشت،وزارتگسترده
در سراسر کشور تجمع خواھند کرد.



دفترمقابلحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتشرقیآذربایجانمخابراتکارگراناعتراضی*تجمع
مدیر مخابرات استان در تبریز

حقوقبموقعپرداختعدمبھاعتراضبرایشرقیآذربایجانمخابراتکارگرانتیر،8شنبھسھروز
مقابل دفتر مدیر مخابرات استان در تبریزاجتماع کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

رسیدامضاء٨٠٠ازبیشبھگرامیاسماعیلزندانی،بازنشستھکارگرشرطوبی قیدآزادیازحمایت

بی قیدآزادیازحمایتدرجامعھاقشارسایرومعلمانکارگران،بازنشستگان،ازامضاء٨٠٠ازبیش
زیردرکنندگانامضاءاسامیکھاستشدهدریافتزندانیبازنشستھکارگرگرامی،اسماعیلشرطو

و بھ مرور منتشر خواھند شد.منتشر می شود ھمچنان در حال دریافت امضاء ھای جدید ھستیم

آزاد کنیداسماعیل گرامی، فعال بازنشستھ زندانی را بی قید و شرط

ھمسان سازیجملھازخود،برحقمطالباتبھدستیابیبرایبازنشستگانکھاستسالیکبھنزدیک
نھادھایھمیشگی،روالطبقحال،اینباکرده اند.برگزاررامسالمت آمیزتجمعاتیسلسلھحقوق ھا،

خواھیحقوتجمعاتاینبرگزاریازمانعتاکرده اندتالشپرونده سازیواحضاربازداشت،باامنیتی
و مطالبھ گری بازنشستگان شوند.

حقوقاحقاقخواھانخودھمتایاندیگرکناردرکھاستبازنشستگانیازیکیگرامیاسماعیل
روز۴مدتبھاوشد.بازداشتخانھ اشدرسپاهاطالعاتتوسطفروردین ماه١۴وبودهبازنشستگان

فعالاینشد.منتقلبزرگتھرانزندانبھآنازپسوگرفتقرارسپاهاطالعاتبازجوییمورد
قانونیتجمعاتدروشرکتملیامنیتعلیھتبانیواجتماعاتھامبھبازداشتماهدوازپسبازنشستھ



جریمھ یتومانمیلیوندوحدودوشالقضربھ٧۴تعزیری،حبسسال۶بھبازنشستگاناعتراضی
اینھمھ یبود.خواھداجراقابلآنسال۴نظرتجدیددادگاهدرتأییددرصورتکھشدمحکومنقدی

ویدادگاهوبودهبی بھرهخودقانونیحقوقازبازداشتمدتایندرویکھاستحالیدربی عدالتی ھا
بدون دسترسی بھ وکیل برگزار شده است.

خواھانگرامی،اسماعیلدادگاهوبازداشتغیرقانونیروندنمودنمحکوم بانامھاینامضاکنندگانما
ھستیم.آزادی بی قیدوشرط ایشان و تمامی بازنشستگان بازداشت شده

بازنشستھکارگرگرامی،اسماعیلشرطوبی قیدآزادیازوامضاءرامتنزیرلینکدرکلیکبا
زندانی حمایت کنید.

https://plink.ir/QwIUR

کنیدبا کلیک در لینک زیر اسامی امضاء کنندگان را مشاھده

https://plink.ir/k9a5g

اداره مرکزی*چھارشنبھ نھم تیر تجمع بازنشستگان شرکت واحد در مقابل

آندرواحدشرکتکارگرانکھاجتماعیشبکھ ھایدرتھران،اتوبوسرانیواحدشرکتبازنشستگان
درتیرنھمچھارشنبھروزدرمطالبات شانپرداختعدمبھاعتراضدرکرده انداعالمھستندعضو

مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع خواھند کرد.

ایندرتاشدهدعوتشاغلینوبازنشستگانازومی باشد١٣٩٩سالبازنشستگانبھمربوطمطالبات
تجمع حضور یابند.

شرح مطالبات:

تھران.شھرداریکارکنانذخیرهصندوقازکارگرانحقدرصد۶واریزعدم-١

خدمت.سنواتکاملپرداختعدم-٢

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

سھامسودپرداختعدمبھنسبتشیرازنباتیروغنشرکتبازنشستھکارگراناعتراضی*تجمع
مقابل کارخانھ

عدمبھاعتراضشیرازبراینباتیروغنشرکتبازنشستھکارگرانازتیر،جمعی8شنبھسھروز
پرداخت سود سھام مقابل کارخانھ تجمع کردند.

https://plink.ir/QwIUR
https://plink.ir/k9a5g


اختیاردرراکارخانھاینسھام درصد33شرکتاینبازنشستگانشده،ایرسانھگزارشبراساس
درراخودوامازتومانمیلیون19تا15بینتومانیمیلیون20واماخذباپیشسال ھایازودارند

ھزینھ ھایصرفمبالغاینکھحالیدرشودتولیدرونقوتوسعھصرفتادادندقرارکارخانھاختیار
دیگری شد.

و ارزش سود سھام شان بھ آنھا داده نشده است.این سھام داران ھیچ نماینده ای در ھیئت مدیره ندارند

1400خردادماه6تظاھراتو*بازنشستگان

30و10ساعتبازنشستگاناجتماعبود،رسیدهبازنشستگانبھواتسآپوتلکرامطریقازاطالعیھ

کردهمنتشرکھھاییآنوبودندنوشتھراایاطالعیھچنینکھافرادیازاجتماعی.تامینروبرویدقیقھ
اینکسیچھپرسیدیمیبودندآمدهتظاھراتبھکھاندکیتعدادازنبود.خبریھیچمحلدربودند

اطالعیھ را نوشتھ است، ھمھ بی خبر بودند.

چندازتظاھراتگیریشکلازپیشتارفتمشدهاعالممحلسویبھمترودربازدقیقھ5و10ساعت
کھکردمبرخوردبازنشستھدوباآزادیخیابانشروعھمانازباشم.داشتھدرستیاطالعمحلچونو

شروعبارفتیماجتماعیتامینسویبھھمازکمیفاصلھباکردندمیشرکتتظاھراتدرھمیشھ
بسیارتجھیزاتیباباراینولیبودندایستادهھمکناردرطویلصفیدرھاپلیسکاروزارتساختمان
خالفبرکنندعملیرااستثناییسرکوبیتظاھراتگیریشکلصورتدرداشتندقصدگوییمجھزتر

کھپیراھنیزیردرھاشخصیلباستنھاوبودندبیسیمیکبرخیوباطومبھمجھزتنھاپلیسکھگذشتھ
گرسرکوبنیرویھربارایننبودند.دیگرمسلحافرادنشوددیدهشانسالحتاانداختندمیشلوارروی

احتماالکھیکپسولآنکناردروکردمیحملکمریاسلحھیککمرشرویویژهکمربندرویبر
الکتریکیشوکوسیلھشایدکھکوچککمریاسلحھیکبزرگیبھسیاهجسمیکوبودآوراشکگاز
دردھدنشانتابودکردهمجھزارتشیکاندازهبھراخودگرسرکوبپلیسھرواقعدراستبوده

پرسھروپیادهآنمیاندرگونھدوبھھاشخصیپلیسدھد.میکرهچقدرماستمنیکجدیدشرایط
وخشموباکردندمیمعرفیراخوددورازشلواررویپیراھنیباوبیسمبھمجھزایعدهزدندمی
مینزدیکپراکندهھایجمعبھخبرانبینگاهازپنھانایوعدهکردندمیبررسیرامردمگذراخم



نفرسھماجزکنند.معرفیسرکوبنیروھایبھراھاآنتاھستندکسانیچھجمعفعالینببینندتاشدند
وخانھوزارتدواینجلویاززنانقدمبارچنددقیقھ30و10ساعتتابود.نیامدهکسیساعتآندر

وآمدندمیسھودونفرهھایگروهنبود.خبریبازنشستگانانبوهآمدنازولیگذشتماجتماعیتامین
میترکرامحلوشدندمیزدهوحشتسرکوبنیرویبسیجایندیدنبابرخیگذشتند.میآرام

نفره9گروهیکدورترمتر30وبودندکردهاجتماعنفره5گروهیکاجتماعیتامینشرقدرکردند.
ازعصبانیوشورپرخانمیککردند.میگفتگوھابازنشستھاستقبالوعدممشکالتدربارهھمباو

دوربایدچراگفت:میبلندصدایبابود،گرفتھچالشبھراھمھکھگرماییوھابازنشستھاستقبالعدم
درسازماندھیاینبپیوندند.بزرگترجمعبھکرددعوتھاآنوازآمدنفره5جمعسویبھباشیمھماز

نفیواقعدروبودبازنشستگانمیاندرمجازینھواقعیسازماندھیوتشکلیکنبودنبرآیندخیابان
کنندمیمنتشرورایتکپیمقالھواعالمیھکھاست...وتلگرامدرروشنفکریھایتشکلآنکننده
خانمایناست.کردهکررافلکگوششانفعالیتادعایولیآیندنمیبیرونخانھدیوارپشتازولی

کردیکیراپراکندهھایجمعشوددستگیروشناساییاستممکناینکھبھتوجھبدونعزیزوارجمند
وایستدبھآنجادرتاشداجتماعیتامینساختمانراھیبودشدهنفر25تنھاکھجمعیاوخواستبھو

ھمھاجتماعیتامینجلویبوددرشدهخبرباحرکتاینازگوییکھپلیسکند.اعالمراخوداعتراض
کنندترکرامحلخواستآنھاوازدادقرارشسرکوبیآمادهمامورانحلقھدرراکوچکجمعاین
مترودربسویبھراجمعانتظامینیرویارشدافسرچندینگفتگویودادنھلبابودکمتعدادچونو

فرماندهاشارهازپسولیکردندمیگفتگوارشدافسرانباوایستادندمیھابازنشستھکردند.ھدایت
ایستادداشتشانھرویقپھچھارکھافسریکرویرویخانمیکدادندمیھلجلوبھراجمعدوباره

می داد فریاد می زد:ودر حالی کھ انگشت سبابھ اش را بھ عالمت تھدید تکان

میزندگینیویورکدرفرزندانشانچرازنند،میفریادراآمریکابرمرگروزھرکھھاییآن"
کنند."

بانھایتدرکردمیداریخودارشدافسرانآنحظورباولیبودرفتھدرکورهازشخصیلباسیک
یکی از افسران ارشد اعالم می کرد:خشونت ھل دادن را شروع کرد کھ بازنشستھ ھا اعتراض کردند،

جایشمامشکلنیستندایکارهھااینکنیدمیاجتماعچراکاروزارتواجتماعیتامین"روبروی
دیگری باید مطرح شود."

وبھشدندجمعھمدورکوچکیجمعورفتندایعدهکردند.دنبالراھابازنشستھمترودربنزدیکیتا
بھشھامتکھفعالتشکلیکوجودعدمازناشیرااستقبالعدموپراکندگیاینھمھوپرداختندگفتگو
بھتوجھبدونیکیوبودکردهخشمگینراھمھشکستوگرمادانستند.میباشد،داشتھراامدنخیابان

امکان وجود یک لباس شخصی با صدای بلند می گفت:

اینصورتایندرزیراداد،انجامتواننمیخیاباندرراکاراینولیبیاوریموجودبھراتشکل"باید
گفت:حرکت بھ یک خودکشی تبدیل می شود." یک بازنشستھ دیگر

لباسبود.شدهدادنشعارگرآغازکھدلیلاینبھفقطگرفتند؟چراراگرامیآقایمگھمیگھ،درست"
و شالق او شده است" بازنشستھ دیگر:شخصی ھا او را نشان کردند و بقیھ قضایا کھ منجر بھ زندان



قانونقانون،اجرایجایبھخودکھھاییدولتازقانوناجرایبرایھابازنشستھتقاضایبایدچرا"
اجتماعیتامین96اصلوکارقانون41مادهگفتیمنمیتنھامامگھگردد؟!تلقیجرمکنند.میزدایی

اجرایی شود. یک بازنشستھ دیگر:

محکومشالقوزندانبھرامتقاضیوکندمیتصورجرمیکراقانوناجرایتقاضایکھحاکمیتی"
بازنشستھ دیگر:می کند یک مزدور صندوق بین المللی پول بیشتر نیست."

ھمگی."نگھدارخدااست.خودکشییکھم،ھاشخصیلباسوجودبابلندصدایباخیابانیگفتگوی"
جمع کوچک پراکنده شد.

ناصر آقاجری

1400تیرماه7

آرادانصنعتیشھرکچارپارهفشنگتولیدومحترقھموادکارگرکارخانھ5ومصدومیت*مرگ
براثرحادثھ

آرادانصنعتیشھرکچارپارهفشنگتولیدومحترقھموادکارخانھدرانفجارتیر،براثر7دوشنبھروز
شدند.بیمارستانوبھدچارسوختگیھمکارگر4ودادازدستخودراکارگرجانیکسمناندراستان

*تعمیر کولر جان کارمند ساروی را گرفت

رفتھباالنردبانازخودکارمحلکولرتعمیربرایکھساریشھرستاندراداره ایکارمندانازیکی
بود، سقوط کرد و جان سپرد.

53کارمندانازیکیگفت:مازندرانقانونیپزشکیمدیرکلعباسیعلیتیر،دکتر8شنبھسھروز

سقوطبودرفتھباالنردبانازخودکارمحلکولرعیبرفعبرایکھساریشھرستاندراداره ایسالھ
کرد و پس از چند روز بستری در بیمارستان فوت کرد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه7کارگریھایاخباروگزارش

دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابادامھ-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

دھلرانNGL3100گازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-1

جھانپارس،صدفپروژهکارگر،200باجاسکگاماشرکتدھلران،3100پاالیشگاهکارگران-2
کمپین «ده بیست» پیوستندگوھر زمین سیرجان در ذوب آھن، پتروشیمی لردگان نیز بھ

کارگران پیمانکاری و پروژه ای صنعت نفت- بیانیھ کانون صنفی  معلمان تھران در حمایت از مطالبات

وپروژه ایکارگرانسراسریھمبستگیواعتصابازحمایتجمعبھمعلمان،صنفیدیگرتشکلدو-
پیمانکاری ھای صنایع نفت، نیروگاه ھا و پتروشیمی پیوستند

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


- بیانیھ عمومی در رابطھ با اعتصابات سراسری

ی مستقل کارگران گروه ملی فوالد:صدا-

بھ کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی

شرکتپیمانیکارگرانسراسریاعتصاباتازحمایتدرسنندج،کارگریفعالینوکارگرانبیانیھ،-
نفت و پتروشیمی!

کارگران ایران- حمایت اتحادیھ عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از

اعتراضی،ھایجنبشھمھازحمایتباعراقدرپتروشیمیونفتصنفیھایاتحادیھفدراسیون-
خواستار بھبود شرایط کار در ھمھ بخش ھا است

- اطالعیھ شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه

ایران: اعتصاب گسترده در صنعت نفت

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضیروزتجمعدومین-
آموزش و پرورشسبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل وزارت

اعتراضبرایشھرشورایساختمانمقابلوتجمعشانبیجارشھرداریکارگرانروزاعتصابدومین-
مسئوالنتوخالیھایوعدهوکاریاضافھحقماه4وحقوقماه2پرداختعدمبھ

2اخراجبھاعتراضبرایتبریزایستگاهدرشرقیآذربایجانآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب-

ھمکارشان

متروتھرانبھره برداریشرکتطلبحقراھبر2اخراج-

ھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتکرجخمینیبیمارستانکارکناناعتراضاتادامھ-
توخالی مسئوالن با برپایی تجمع مقابل استانداری البرز

پرداخت بموقع حقوق- اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه اصفھان نسبت بھ عدم

توخالیھایوعدهوحقابھاختصاصعدموآبیبیبھنسبتاصفھانکشاورزاناعتراضیتجمع-
مسئوالن مقابل شرکت سھامی آب منطقھ ای (دوشنبھ ھای اعتراضی)

سازمانھایدخالتبھکشورنسبتپزشکیعلومدانشگاھایپوستھایرزیدنتوتجمعاعتصاب-
نطام پزشکی

- کانون نویسندگان ایران:

از پرونده سازی در امان نیستنداعضای زندانی کانون نویسندگان ایران حتی در زندان نیز

توجھیبیبھاعتراضدردانشجویانتجمعومشھدفردوسیدانشگاهدکتراپستدانشجوی یخودکش -
مسئوالن نسبت بھ فاجعھ پیش امده

ساعت48طیکاریدوحادثھدررفسنجانسرچشمھمسکارگرمجتمع5ومصدومیتمرگ-



درسقوطاثربرفارساستانکفترکروستایوماسھشناستخراجمعدنجوانکارگرباختنجان-
دستگاه سنگ  شکن

- جان باختن یک کارگر در شیرازبراثر سقوط باالبر درچاه

دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصاب*ادامھ
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

دھلرانNGL3100گازپاالیشگاهکارگراناعتصاب-1

نفتکارگرانسراسریاعتصاببھNGL3100گازپاالیشگاهکارگرانتیرماهھفتمدوشنبھروز
پیوستند.

منبع:کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

جھانپارس،صدفپروژهکارگر،200باجاسکگاماشرکتدھلران،3100پاالیشگاهکارگران-2
کمپین «ده بیست» پیوستندگوھر زمین سیرجان در ذوب آھن، پتروشیمی لردگان نیز بھ

صدفپروژهکارگر،200باجاسکگاماشرکتدھلران،3100پاالیشگاهکارگرانتیرماه7امروز
تاپیوستندبیست»«دهکمپینبھنیزلردگانپتروشیمیآھن،ذوبدرسیرجانزمینگوھرجھانپارس،
شدهخانھراھیکھشویممینزدیکنفرھزار30مرزبھبرادراناینآمدنبادھند.قوترابرادرانشان

اند.

ازبعضیدامنبھدستکمپینشکستبرایپیمانکارانکھرسدمیخبرھاپروژهازبعضیاز
کارمحلبھدادهفریبراآنھاافسانھدستمزدھایحتاوفریبندهھایقولدادنباوشدهناآگاهکارگران

برایباشدایپایھتواندمیایافسانھدستمزدھایقولدادنھمیندادندنمیپیمانکاراناینکشند.می
کمپین تا دستمزدھا را باال برد.

مبلغافزایشتقاضایمادرھایشرکتبھاعتراضیھاینامھنوشتنباھمپیمانکارانازبخشی
دستمزدھا را کرده اند کھ تاکنون پاسخی نشنیده اند.

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

کارگران پیمانکاری و پروژه ای صنعت نفت*بیانیھ کانون صنفی  معلمان تھران در حمایت از مطالبات

پروژه ایوپیمانکاریکارگرانمطالباتازحمایتدرزیربشرحایبیانیھتھرانمعلمانصنفیکانون
صنعت نفت منتشر کرد:

جملھازمختلفمسائلازایرانجامعھکشور،مختلفنھادھایرسمِیآماروگزارش ھاروایتبھ
سطحبھایرانمردممختلفاقشاربرمعیشتیفشارھایومی بردرنجاقتصادیعمیقنابسامانی ھای

بیکاری،تحریم ھا،ازناشیتورمیرکودجملھازمتعدد،اقتصادیمشکالتاست.رسیدهبی سابقھ ای
فقرخطزیرراملتاززیادیبخش ھایمردمخریدقدرتکاھشنتیجھدروملیپولارزشکاھش
پروژه ایوپیمانکارروزمزد،کارگرانویژهبھکارگرانوضعیتشرایطایندراست.دادهقرار

اسفناک تر است.



وھاپتروشیمیپاالیشگاھھا،کارگرانازگروهاینازتوجھیقابلبخش ھایشرایطھمینتحت تأثیر
دستمزدافزایشوکارشرایطبھبودخواھانوکشیدهکارازدستنفتصنعتبھوابستھنیروگاه ھای

اینطریقازتاکنندمیتالشمحروم اند،انسانیزندگیھایحداقلازکھکارگرانیشده اند.خود
زندگی فراھم کنند.اعتصاب و طرح مطالبات مشروع خود، شرایط را برای تداوم

نکرده است شامل:برخی از مطالبات آنان کھ تاکنون پاسخ مثبتی ھم دریافت

وکارروز٢٠بھمرخصینوبتتغییرتومان)،میلیون١٢(فقرخطسطحدرماھانھدستمزدافزایش
اخراجلغونفت،صنعتازپیمانکاراندستشدنکوتاهدستمزدھا،موقعبھپرداختمرخصی،روز١٠

رسمیتبھکار،محیط ھایامنیتی سازیبھدادنپایاناقتصادی،آزادمناطقبرده وارقوانینوکارگران
بھداشتی،استانداردھایرعایتکارگران،اعتراضوتجمعبرگزاریتشکل یابی،حقشدنشناختھ

محیط زیستی و ایمنی محیط کار و ...

ازدیگریشکلاعتصابیکارگرانخواستھ ھایدھدمینشانشدهمطرحمطالباتبرمروری
تکرار کرده ایم.مطالباتی است کھ ما معلمان در دو دھھ گذشتھ بھ کرات

وبگیرانحقوقپذیر،آسیباقشارھمھباھمبستگیاعالمضمنتھرانمعلمانصنفیکانونلذا
حاکمیتازنفت،صنعتمعترضکارگرانمطالباتازحمایتاعالموایرانزحمتکشکارگران
تامینصرفراموجودمنابعامنیت،تامیننامبھمردمبھمتعلقمنابعازکردنھزینھجایبھمی خواھد

امنیتکنندهتضمینباالترینکھکند،کارگرانویژهبھوبگیرانحقوقحِقبھومشروعخواستھ ھای
رامعلمانازبخش ھایینمایندگیکھصنفی،تشکلیکعنوانبھمااست.نظامیوجامعھھربرای

ومادیمطالباتوھستیمشماھمراهوھمدردکھمی کنیماعالممعترضکارگرانبھداریم؛برعھده
معنوی شما، مطالبات ما نیز ھست.

پروژه ایکارگرانسراسریھمبستگیواعتصابازحمایتجمعبھمعلمان،صنفیدیگرتشکل*دو
و پیمانکاری ھای صنایع نفت، نیروگاه ھا و پتروشیمی پیوستند

ونیروگاه ھانفت،صنایعپیمانکاری ھایوپروژه ایکارگرانسراسریھمبستگیواعتصاباز
پتروشیمی حمایت می کنیم

محصولپتروشیمیونفتصنایعپیمانکاری وپروژه ای کارگراننیرومندومتحدسراسری،اعتصاب
ورسمیکارگرانآمدنمیدانبھھمچنینخواست ھایشان،بھدستیابیبرایآنھامشترکارادۀومطالبات

ادامھپرتوانوافتادهراهبھخروشانیسیلھمچونھمدیگر،مشترکخواست ھایازپشتیبانیاعالم
دارد.

ھمچنینوگازونفتصنایعدرکارمحیط ھایبدبسیارشرایطازناشیکارگریبزرگاعتصاباین
درپتروشیمیونفتپیمانکاریوپروژه ایکارگرانبرایراشرایطکھمی باشدناچیزدستمزدوحقوق

وکارگراناینھمبستگیواتحادبیانگرحالعیندراست،کردهتحملغیرقابلبسیارکشورسراسر
نقل،وحملساختمانی،کارگاه ھایمعادن،کارخانھ ھا،درمزدیکارگرانوسیع تراتحادبخشنوید

درغیرهوصنعتوکشتشرکت ھایکارگرانبھداشت،وآموزشمختلفبخش ھایکارکنانبندرھا،
ھمھطبقاتی،نبردایندرواستکارگرانھمۀبرایالگوئیھمبستگیواتحادایناست.مناطقدیگر

پروژه ای و پیمانکاری درس بگیرند.کارگران باید از حرکت وسیع، مستقل و ارادۀ راسخ کارگران



وآنھاویژۀشغلیشرایطبھمربوطپتروشیمیونفتدرصنایعشاغلکارگرانخواست ھایازبخشی
کردهمضاعفصنایعایندرراکارگراناستثمارکھاستپیمانکاری ایشرکتھایبھاعتراضھمچنین

استکشورسراسردرکارگرانھمۀمشترکخواستاعتصابیکارگرانخواستھ ھایدیگرامااند
کارگری،مستقلتشکل ھایایجادحقباشد،کمترتومانمیلیون١٢ازنبایددستمزدحداقلاینکھمانند
برقراریکار،محیطوکارشرایطبھبودمزدھا،بموقعپرداختاعتصاب،واعتراضحقاخراج،منع

استانداردھای الزم بھداشتی، ایمنی و غیره،

پتروشیمی!کارگران اعتصابی پروژه ای و پیمانکاری  صنایع نفت و

وموقتقراردادھایپیمانکاری،شرکتھایبامبارزهبرایشده ایدمتوجھدرستیبھشماکھھمانگونھ
وکنیمعملسراسریومتحدانھبایدکارگرانماچیزھرازبیشمطالباتماندیگروناچیزدستمزدھای

بھدستیابیبرایقدمیمی توانیمشماھمانندھمبستگیواتحادباتنھاھستیم.تشکلبھنیازمندھمچنین
تجاربازدستانتان،صمیمانۀفشردنودرودھاگرم ترینابرازضمنمابرداریم.مطالبات مانسمت

خواھیم گرفت.شما در این اعتصاب برای پیشبرد بھتر مبارزاتمان بھره

مختلفمناطقوواحدھاکارکنانمیانارتباطواتحادکارگری،مستقلتشکالتسایروسندیکاھاایجاد
وکارفرماترفندھایازشناختومبارزهدرھوشیاریورسمیکارگرانباھمبستگیووحدتو

خانوادھایواعتصابیکارگرانبھ(کمکھمیاریصندوقایجادبرایتالشھمچنینوقدرتنھادھای
آسیب پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می باشد.

ھمۀازوخبرنگارانھنرمندان،روشنفکران،دانشجویان،معلمان،بازنشستگان،کارگران،ھمۀازما
وکنندپشتیبانیطلبانھحقکارگریحرکتاینازمی خواھیمجامعھشرافتمندوزحمتکشمردانوزنان

یاریبی دریغاست،کارگرانھمۀخواستکھخواست ھایشانبھدستیابیبرایرااعتصابیکارگران
نمایند.

بھ حقوق و خواست ھای بحق شان!پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی

زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران!

١٤٠٠//تیر۶

امضاھا

تپھھفتنیشکرکارگران-سندیکای١

حومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگران-سندیکای٢

بازنشستگاناتحاد-گروه٣

کارگریھایتشکلایجادبھکمکبرایھماھنگی-کمیتھ۴

اسالمشھرفرھنگیانصنفیکانون-۵

بازنشستگان-اتحاد۶

الیگودرزفرھنگیانصنفیکانون-٧



زیویھوسقز/کردستانفرھنگیانصنفیانجمن-٨

*بیانیھ عمومی در رابطھ با اعتصابات سراسری

دنبالبھکارگریمراکزدیگرنیروگاه ھاووھاپتروشیمیپاالیشگاه ھا،کارگرانسراسریاعتصابات
دهکارگرانسریعخیلیوشدهشروع1400خرداد29روزازقراردادیکارگرانسراسریفراخوان

ھا شرکت و مجتمع بھ آن پیوستھ اند.

پیمانکارانحذفمطالبات،جملھازواندشمردهبرراخودمطالباترئوسخودفراخواندرکارگران
کار،روز20ازایدراستراحتزمانافزایشقراردادی،کارگرانھمھآوردندررسمیاستخدامبھو

برابر6الی5یدستمزدھاھستند.تومانمیلیون12باالیبھدستمزدھاافزایشواستراحتروز10
مداوماواستبودهمتمادیسالھادهطیایرانکارگرانجدیاعتراضموردمواردازفقر،خطزیر

است.بودهجریاندرمختلفمراکزدردستمزدافزایشخواستحولکارگریاعتصاباتواعتراضات
ھاییکشنبھمتحدانھتجمعاتوگذشتھسالتابستاناوائلدرنفتکارگرانسراسریاعتصابات

ایندراعتصاباتقدرتمندترینووسیعتریندستمزد،تومانمیلیون12افزایشخواستبابازنشستگان
زمینھ بوده اند.

خطزیربارھادستمزدھایبھاعتراضدراعتراضاتواعتصاباتھمھآنرغمعلیکارعالیشورای
امسالبرایکارگران،خواستبھاعتنابیھمچنانگذشتھ،سالیانطیکارگریضدنھادآنمصوبفقر

نیز دستمزدی خفت بار را تصویب نمود.

کارگرانمزدازبخشیچاپیدندرخودداللیوگریواسطھنقشھمچناننیزپیمانکاریھایشرکت
بنا بھ میل پیمانکاران تعیین می گردند.را بازی می کنند و زمانھای استراحت کارگران پروژه ای

کجیدھنبامقابلھوکارگرانمطلوبدستمزدافزایشبرایگذشتھسالمتحدانھوگستردهمبارزاتاما
حذفبرایمبارزاتھمچنینوگیرندمیصورتدولتوحاکمیتتأییدباکھکارعالیشورایھای

تریسراسریوبیشترقدرتباکارگریمبارزاتامسالکھنمودمیانتظارقابلرااینھاپیمانکاری
ادامھ یابد.

دیگرونیروگاه ھاوھاپتروشیمیپاالیشگاه ھا،قراردادیکارگرانسراسریاعتصاباتبرعالوهامسال
اعتصاباتاینبھنیزنفترسمیکارگراناست،فراگیریحالدرقدرتبااکنونکھکارگریمراکز

کارگرطبقھدھھچندمبارزاتدرجدیدعطفنقطھیکواتفاقیکاینوپیوندندمیتیرنھمروزدر
ایران است.

بینازکارگرانسراسریوحدتموانعازیکیقراردادی،کارگرانبارسمیکارگرانخوردنپیوندبا
خواھد داد.خواھد رفت و شکاف تاکنونی جای خود را بھ اتحاد و ھمبستگی

قدرتمندترینعنوانبھنفتکارگرانبخصوصقراردادی،ورسمیکارگرانگذاشتندستدردست
برایکارگرانمبارزاتدرایکنندهتعیینوبسزانقشتوانندمیاقتصادشاھرگدراصلیتولیدگران

تحقق مطالباتشان داشتھ باشند.

طبقھجایگاهوزندگیدرنزدیکآیندهدربنیادینیتحوالتنویدوشودمیایجاددارداتحاداینامروز
کارگر بھ عنوان متحول کننده کل جامعھ را می دھد.



گاز،نفت،کارگرانسراسریاعتصابازخودقاطعانھحمایتاعالمضمنبیانیھاینکنندگانامضاء
اینوبپیوندنداعتصاباینبھکھخواھندمیکارگریدیگربخشھایھمھازنیروگاھی،وپتروشیمی

مبارزه سرنوشت ساز را با قدرت بیشتر بھ پیش ببرند.

پر توان باد اعتصاب سراسری کارگران

کرمانشاهفلزکاروبرقکارگرانصنفی-انجمن1

رازیدانشگاهبیکارفارغ التحصیالناز-گروھی2

کرمانشاهکاررزمیورزشکاراناز-گروھی3

ظفرشھرکتاکسیرانندگاناز-گروھی4

البرزنقاشان-سندیکای5

سنندجنانوایاناز-گروھی6

شھریورھفدهکمربندیکارگراناز-گروھی7

فرحخیابانبیکاراناز-گروھی8

سنندجدستفروشاناز-گروھی9

سنندجصنعتیشھرککارگراناز-گروھی10

سنندجکوھنوردزناناز-گروھی11

مریوانمعلماناز-گروھی12

مریوانمرغداریکارگراناز-گروھی13

مریوانکولبراناز-گروھی14

نقدهبیکاراناز-گروھی15

تھرانکودکانکارلغوفعالیناز-گروھی16

4/41400

ی مستقل کارگران گروه ملی فوالد:*صدا

بھ کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی

ھفتادازبیشدرگستردهصورتبھکھیشگاه ھاپاالدرشاغلکارگرانونفتصنعتکارکنانشمابھ
موجپیش قراولوپرچم دارکھ.شمازده ایداعتصاببھدستنفرھزارسیبربالغجمعیتیباوشرکت

خانواده ھایو جھان،ایرانکارگرانتمامحمایتخودکنارکھشما.ھستیدسراسریاعتصاباتجدید
کارگری را دارید.دادخواه و جان باختگان اعتراضات آبان و تشکل ھا و جمع ھای



کارگرانباجانمانوجسمدرنیزایران-اھواز"فوالدصنعتیملیگروهشرکتمستقل"کارگرانما
عدمپایین،دستمزددولتی،ظلمواسطھ ای،شرکت ھایعلیھھاھم طبقھ ایگستردهمقاومتواعتصابی

و یک دل ھستیم.ثبات شغلی و علیھ تمامی اشکال نابرابری طبقاتی یکرنگ

تاکنیمتالشمتحدنیروییباکھبخواھیمخودھمرزمانازتامیشماریمغنیمترافرصتجھتھمینبھ
امروزھمینرابھترزندگیونمیخواھیموعیدووعدهماکھدھیمنشانبیاییدبپیوندیم.اعتصاباتاینبھ

تغییرآنوداردساده ایفلسفھماامروزمبارزهکرد.نخواھدماعایدچیزینامعلومآینده یمیکنیم.طلب
پیشتازکارگریجنبشکھگرفتھ ایمقرارایویژهتاریخیدورهدرمااست.جامعھ مانوزندگیوضعیت

ایرانتاریخدرمرتبھنخستینبرایمزدینیروھایوصنعتیکارگرانوشدهجامعھاعتراضاتتمام
ھمراهداده اند،شکلراآننفتصنعتکارگرانکھسراسریحرکتآمده اند.میدانبھ"طبقھ"قامتدر
بھھست.نیزبیکارومزدبگیرنیروھایوکارگرانباقیآینده یراهچراغجمعی،مبارزهآموزشبا

اینکیفیتدربارهخودمکالماتوارتباطاتدرتامیدھیمپیشنھادعزیزھمکارانبھدلیلھمین
اعتصابات را بیشتر از قبل مطرح سازند.اعتصابات گفتگو کنند و مباحث جنبش کارگری و سازماندھی 

دستمزداز...ومالباختھوکارمندومعلموبازنشستھوکارگرازجاھمھ.نیزدرمانواستیکیدرد
یاپرقدرت،حمایتگرفتارندطبقاتیعمیقشکافدر،ندارندشغلیامنیت،می رنجندفقرخطزیر

وحیاتمنابعازغنیسرزمینیدردرحالیکھمیکشند.نفسناامیدانھوافقبدونوندارنددولتیپشتیباتی
ازبستھ اند.چرامانابودیبھکمرغارتگرانوطماعانازاقلیتیامامیکنیمزندگیاجتماعیثروت ھای

اینھمھ ثروت چیزی نصیب خانواده کارگر نمی شود؟

حرکتبھدستاخیرسالھایطیمردممختلفاقشارپرشوراعتصاب ھایادامھدرنفتکارگران اما
واعتصابباخودحقدنبالبھنشان داده اندکھاستآن ھاییتمامھمراھینیازمندکھزده اندگسترده ای
باوبرخاستھ اندطبقاتیمطالباتبرایشجاعانھنفتصنایعشریفکارگرانرفت.خواھنداعتراض

نھادھای فاسد سرمایھ داری در جدال قرار گرفتھ اند .

خواھرانوبرادرانھمگامیتاضروریستضدکارگریقدرت ھایونھادھاراندنعقببھبرای
باشند.داشتھ...ودانشجویانوبازنشستگانوکامیون دارانومعلمانوکارگرانمیاندرراخودشان

طبقھمشترکمطالباتوخواست ھاباسراسریاعتصابوجمعیکمپیناینبھپیوستنصورتدرتنھا
انسانی برسیم.کارگر است کھ میتوانیم بھ یک زندگی بھتر و یک جامعھ

١۴٠٠تیرھفت

شرکتپیمانیکارگرانسراسریاعتصاباتازحمایتدرسنندج،کارگریفعالینوکارگران*بیانیھ،
نفت و پتروشیمی!

فرودھایوفرازتابعایرانکارگرطبقھ یخروش وجوشکھنیستپوشیدهکسیبردیگر،امروزه
مختلفسطوحنمایان گرھموارهکارگریجنبشدرشتوریزتکانھ ھایوبوده،جامعھاقتصادی

بحران ھای مختلف آن می باشد.

چھھرھدفباسازیخصوصیسیاستھایاعمالکھواقعیتاینداشتنظرباورھیافتیچنینپرتودر
وستمازآمدهتنگبھھایتودهوزحمتکشانزندگیایاندازهچھتاکارگرانکارنیرویکردنارزانتر



گسترششاھدروزھرماکھجاییتاواست،کردهروروبھافزونروزفالکتوفقربارانابرابری
می باشیم.اعتصابات و اعتراضات کارگری در جای جای این کشور پھناور

کھبودیمشاھداخیرروزھایدراجتماعی،وکارگریروزافزوناعتصاباتواعتراضاتھمینپیرو
نبوددستمزدھا،بودنپایینبھاعتراضدرکشورمختلفنقاطپتروشیمیونفتصنایعپیمانیکارگران
وکارمحیط ھایغیراستانداردشرایطکاری،قراردادھایوضعیتکار،سختیبامتناسبمرخصی
شدنمحققخواستاروزده،گسترده ایاعتصاباتبھدستخوابگاه ھایشان،اََسفناکوضعیتھمچنین

حقوقتحققخواھان"ماکھکرده انداعالمخودبیانیھدرصراحتبھکارگرانشدند.مطالباتشانفوری
رھبرانآننفت،کارگرانھستیم".مردمھمھ یبرایرایگانتحصیلودرمانازبرخورداریوپایھ ای

وریختھفرورامختلفبخش ھایدرکارگرانسایرباجداسازیدیوارنخستگامدردیروزسرسخت
سراسریخواستارخوداتحادوھمبستگیباوشده،ظاھرکارگرطبقھ یمبارزوپیشروبخشقامتدر

شدن اعتصابات و مبارزات کارگری شدند.

اینازگستردهحمایتاعالمضمنسنندج،دربیانیھاینکنندهامضایکارگریفعالینوکارگرانما
تاکیدایراندرکارگرطبقھاعضاییکایکسرنوشتیھمبرآن،پیروزیبرایتالشوحرکت

وکارگریمستقلتشکلایجادحقشغلی،امنیترفاه،طبقھ ایی ھایمانھمسایرباھم صداومی ورزیم؛
ومی دانیم،کارگرانحقوقابتدایی ترینوبدیھی ترینجزءراکارمحیطدراعتراضواعتصابحق
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کارگران ایران*حمایت اتحادیھ عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از

ما از جنبش اعتراضی کارگران در ھر کشوری حمایت می کنیم.

دیگرودستمزدافزایشخواستازمشتاقانھعراقگازونفتبخشکارگرانعمومیاتحادیھ
کارگر٧۵٠اخراجوکردهحمایتھستنداعتصابدراستروزچندکھایرانکارگرانخواستھای
سالاعتصاب)(حق٨٧نامھمقاولھوکارجھانیسازمانکنوانسیونمغایرومحکومرااعتصابی

داند.می١٩۴٨سالتشکل)(حق٩٨نامھمقاولھو١٩۴٧

حقوقبرایکارگرانتالشازماکھ:داردمیاعالمعراقگازونفتبخشکارگرانعمومیاتحادیھ
خود در ھر کجا حمایت میکنیم.

فدراسیون عمومی اتحادیھ ھای کارگری در عراق

٢٠٢١/۶/٢٨بغداد

اعتراضی،ھایجنبشھمھازحمایتباعراقدرپتروشیمیونفتصنفیھایاتحادیھ*فدراسیون
.خواستار بھبود شرایط کار در ھمھ بخش ھا است

دنبالرااستدستمزدافزایششاملوشدبرگزارایراندرنفتبخشدرکھراتظاھراتیاخیراًما
نفتکارگرانزندگیشرایطبھبودجھتاساسیالزاماتازیکیتقاضااینکھھستیممطمئنوکردیم
است.

وکارگراناعتراضاتھمھازاساساًما،اساساینبروکنندمیکارشرایطترینسختدرکارگران
اتحادیھازایرانیمقاماتاینکھکنیم...علیرغممیحمایتھستندآنھابھمتعلقکھھاییاتحادیھبھتوجھبا

ھا حمایت نمی کنند و آنھا را بھ رسمیت نمی شناسند.



وبشناسدرسمیتبھھابخشھمھدرراایاتحادیھجنبشخواھیممیایراندولتازما،بنابراین
دولتی با حمایت برادران خود ھستیم.خواستار ھمبستگی کارگران در ھمھ بخشھای دولتی و غیر

بھکھخواھیممیایراندولتازمااست.مناسبزندگیداشتنبرایایرانکارگراناعتراضیجنبش
خواستھ ھای کارگران پاسخ دھد.

حسن جمعھ عواد

رئیس فدراسیون سندیکاھای نفت و پتروشیمی در عراق

*اطالعیھ شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه

ایران: اعتصاب گسترده در صنعت نفت

موقتقراردادھایشرکت ھااینکاریقاعدهپیمان کاری ست.شرکتچندیندستزیرایراننفتصنعت
آغازگستردهاعتصابیکژوئن١٩روزازمی شوند.استثمارکارگراناست.کاربی قراردادحتایا

دارند.حضورجنبشدرشرکت٧٠کارگرانواستشده

کارگران سھ مطالبھ دارند:

قراردادھای مشابھ کارگران «رسمی»؛+ حذف شرکت ھای پیمان کار و استخدام ھمھ کارگران با

نباشند؛ماهدریورو۴٠٠ازکم ترکھطوریبھدستمزدھاافزایش+

جنوبدرکارگرانازبسیاریاستراحت.روز١٠سپسکارروز٢٠اساسبرکارزمانبازبینی+
می کنند.کارخانوادهازدورودریاییپالتفرم ھایدریادرجھ۵٠گرمایدرکشور

روزسھازراآن ھاکھچراکردند،اشغالراغداخوری ھاعسلویھدرکارگرانژوئن٢٧یکشنبھروز
١٠است:وحشتناککارگراناسکانوضعیتاست.پایانبھروآشامیدنیآبمخازنبودند.بستھپیش

دروداردوجودنفر۴٠٠برایدوشوتوالتسھمی خوابند،زمینرویمترمربعی٢٠اتاقدرکارگر
می کنند.کارساعتھیکتوقفیکبا١٩تا۶ساعتازکارگرانشرایطیچنین

اعتصابشان را با استخدام بیکاران بشکنند.یکی از دغدغھ ھای کارگران این است کھ کارفرمایان نتوانند

پیوست.خواھندجنبشبھ«رسمی»کارگرانژوئن٣٠روز

شورایواعتصابگرکارگرانازمبارزهوھمبستگیسندیکاییبین المللیشبکھعضوتشکالت
می نماید، پشتیبانی می کند.سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کھ جنبش را ھماھنگ

وتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکایوھفت تپھنیشکرکارگرانسندیکایبھھمچنینما
درود می فرستیم.حومھ و تشکالت بازنشستگان و معلمان برای اطالعیھ مشترکشان

٢٠٢١ژوئن٢٨

تشکالت عضو شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه

تشکالت ملی سندیکایی بین حرفھ ای:



Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - برزیل

Confederación General del Trabajo (CGT) – اسپانیاحکومت

Union syndicale Solidaires (Solidaires) - فرانسھ

Confederazione Unitaria di Base (CUB) - ایتالیا

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) – بورکینا

Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - اندونزی

Confederación Intersindical (Intersindical) – اسپانیاحکومت

Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - الجزایر

Batay Ouvriye - ھائیتی

Unione Sindacale Italiana (USI) - ایتالیا

Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - فرانسھ

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – اسپانیاحکومت

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti

(OGTHI) - ھائیتی

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - ایتالیا

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - فرانسھ

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - کاتالونیا

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – غربیصحرای

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - سرزمینباسک

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement

(CNTS/FC) – سنگال

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - ایتالیا

General Federation of Independent Unions (GFIU) - فلسطین

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - پاراگوئھ

Red Solidaria de Trabajadores - پرو

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - نیجر

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - سنگال



Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - السالوادور

Solidaridad Obrera (SO) – اسپانیاحکومت

Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - انگلستان

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - لھستان

Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – مارتینیک

Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – ایتالیا

Pakistan Labour Federation (PLF) – پاکستان

Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (ODSTC)

– مرکزیآفریقایجمھوری

Palestine New Federation of Trade Unions (New Unions) – فلسطین

حرفھ ایسندیکاییملیتشکالت :

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - انگلستان

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne

(CNE/CSC) - بلژیک

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

(SINALTRAINAL/CUT) - کلمبیا

Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing

Companies in the financial sector - یونان

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH)

– بنین

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - برزیل

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - ایتالیا

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - ھائیتی

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - ایتالیا

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - ایتالیا

Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du

Mali (SYTRAIL/CDTM) – مالی



Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

(GIDA-IŞ/DISK) – ترکیھ

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - سنگال

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social

(ANFACSS) – پاناما

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - فلسطین

Union Syndicale Etudiante (USE) - بلژیک

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - پرتغال

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - ونزوئال

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - مکزیک

Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des

postes (CUPW- STTP) – کانادا

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - سوئیس

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chile) - .شیلی

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public –

عاجساحل

Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du

Travail (UMT-Collectivités locales) - مراکش

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB

Cheminots) - بلژیک

Botswana Public Employees Union (BOPEU) - بوتسوانا

Organisation Démocratique du Rail – Organisation Démocratique du Travail

(ODR/ODT) – مراکش

Federacao Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) -

برزیل

Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - برزیل

Namibia Football Players Union (NAFPU) – نامیبی

Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – فلسطین

Missão Publica Organizada – پرتغال



Syndicat National des Travailleurs du Secteur Industriel du Togo (SYNATSITO) –

توگو

محلیسندیکاییتشکالت :

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - انگلستان

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - ایتالیا

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - سوئیس

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - کاتالونیا

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - ترکیھ

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - سوئیس

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB

Bruxelles) – بلژیک

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – آلمان

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia

Blanca (SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - آرژانتین

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - آرژانتین

UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) -

انگلستان

Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - ایتالیا

United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – متحدهایاالت

Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – شیلی

Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires

(SUBTE/CTAt) – آرژانتین

ایران–(واحد)حومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای

Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, (SutNotimex) - مکزیک

Eğitim Sen section de Diyarbakır (Eğitim Sen Diyarbakır/KESK) – ترکیھ

بین المللیسندیکاییتشکالت :

Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)

سندیکاییشبکھ ھاییاگرایش ھاجریان ھا، :



Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - آلمان

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - فرانسھ

Globalization Monitor (GM) – ھنگ کنگ

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - فرانسھ

Fronte di lotta No Austerity - ایتالیا

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - فرانسھ

Basis Initiative Solidarität (BASO) - آلمان

LabourNet Germany - آلمان

Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - ایتالیا

Workers Solidarity Action Network (WSAN) – متحدهایاالت

United Voices of the World (UVW) - انگلستان

Unidos pra Lutar - برزیل

Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – آرژانتین

Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) –

ایتالیا

National Association of Human Rights Defenders – فلسطین

Red de Trabajadores – آرژانتین

Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena (CSSC) – کلمبیا

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضیروزتجمع*دومین
آموزش و پرورشسبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل وزارت

پرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولمتوالی،روزدومینبرایتیر7دوشنبھروز
بھاعتراضبرایپرورشوآموزشوزارتمقابلتجمعشانبھ)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبان

بالتکلیفی استخدامی ادامھ دادند.



کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتجدیدرابطھ:دوردرھمین
برپایی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورشکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با



آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولتیر،6روزیکشنبھ
بالتکلیفیبھنسبترااعتراضشانازدورجدیدیپرورشوآموزشوزارتمقابلتجمعبرپاییبا)

استخدامی شروع کردند.

دکتریولیسانسفوقولیسانستحصیلیمقاطعدانشگاھیبرترالتحصیالنفارغبھسبزھاکارنامھ
لحاظازیعنیاند،نمودهکسبراالزمعلمینمرهپرورشوآموزشاستخدامیآزموندرکھھستند
کشور،پرورشوآموزشدرشدیدنیرویکمبودبھتوجھباواندشدهپذیرفتھسنجشسازمانوعلمی

خواھان بکارگیری ھستند.

سالپرورشوآموزشاستخدامیآزموندرکھاستزیادیمشکالتیدلیلبھسبزھاکارنامھاعتراض
نخبگانازخیلیشدباعثکھایسلیقھھایمصاحبھوگزینیبومیاعمالجملھازداشتوجود٩٩

پرورشوآموزشدرنیروشدیدکمبوداکنوناماشوندحذفناحقبھاستخدامگردونھازسبزکارنامھ
تمامبھتوجھباولیداندمیبالمانعراسبزھاکارنامھاستخدامشرایطایندرھم٢۴مادهوداردوجود

مشخص٩٩سبزھایکارنامھتکلیفھنوزمجلسنمایندگانحمایتوفراوانھایتجمعوشرایطاین
نشده است.

برایشھرشورایساختمانمقابلوتجمعشانبیجارشھرداریکارگرانروزاعتصاب*دومین
مسئوالنتوخالیھایوعدهوکاریاضافھحقماه4وحقوقماه2پرداختعدمبھاعتراض

نمیرامسووالندروغھایحرفگولباراینبیجارشھرداریبیجار:کارگرانشھرداریکارگریک
اقدامات بھ کار نمی کنیم.خورند و تا معوقات خودمان را بھ طور کامل دریافت نکنیم



2پرداختعدمبھاعتراضبیجاربرایشھرداریکارگرانمتوالی،روزدومینتیربرای7روزدوشنبھ

زبالھآوریجمعوازاعتصابمسئوالنتوخالیھایوعدهوکاریاضافھحقماه4وحقوقماه
شورای این شھردراستان کردستان زدند.ازسطح شھر خودداری کردند ودست بھ تجمع مقابل ساختمان



ایندرھازبالھتعفنبویبیجارشھردرگشتیباحاضرحالمحلی،درخبریمنبعیکگزارشبھ
مسوولی ھم پاسخگو نیست.ھوای گرم و شرایط سخت کرونایی بھ مشام می رسد و ھیچ

ودھندنمیگوشماصدایبھمسووالنازھیچکداممتاسفانھبیجارگفت:شھرداریکارگرانازیکی
توجھ ای بھ مطالبات ما ندارند.

اقتصادیومعیشتیسختشرایطایندرشھرشورایاعضایوفرمانداروشھردارآقایافزود:وی
سالمتومردمبرایدلشاناگرشوند،حاضرسرکارحقوقبدونماهیکھستندحاضرخودشان

باالراھمتآستینوبیرونبیاینندخودشانمیزھایپشتازودھندخرجبھھمتیسوزدمیشھروندان
بزنند و زبالھ ھای سطح شھر را جمع آوری کند.

رامسووالندروغھایحرفگولباراینبیجارشھرداریکارگرانگفت:بیجارشھرداریکارگراین
نکنیم اقدامات بھ کار نمی کنیم.نمی خورند و تا معوقات خودمان را بھ طور کامل دریافت

2اخراجبھاعتراضبرایتبریزایستگاهدرشرقیآذربایجانآھنراهکارگرانوتجمع*اعتصاب

ھمکارشان

ھمکارشان2اخراجبھاعتراضبرایشرقیآذربایجانآھنراهپیمانیکارگرانتیر،7دوشنبھروز
واقع در ضلع شمالی ایستگاه تبریزتجمع کردند.دست از کارکشیدند و مقابل ساختمان راه آھن آذربایجان

شرقی بھ اعتراضشان پس از چند ساعتبراساس گزارش رسانھ ای شده،کارگران راه آھن آذربایجان
دادند.خاتمھھمکارشان2بازگشتوعدهبدنبال



کاربھبازگشتوعدهخودکارمحلدرمعترضانازدعوتباآذربایجانراه آھنمدیرکلمعلومقراراز
شرقی را داده است.و عقد قرارداد سھ ماھھ با دو کارگراخراجی راه آھن آذربایجان

دلیلبھجاریسالماهتیرابتدایازھمکارانشانازنفر2گفتند:ایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
پیگیری مطالباتمان اخراج شده بودند.

متروتھرانبھره برداریشرکتطلبحقراھبر2*اخراج

شدند.متروتھران)اخراج4و1(خطوطتھرانمتروبھره برداریشرکتطلبحقراھبر2

راھبرانگفتند:اینایخبرنگاررسانھبھمتروتھرانطلبدوراھبرحقاینتیر،ھمکاران7دوشنبھروز
کاراخیر،تجمعاتدرشرکتدلیلبھامادارندقراردادمتروبھره برداریشرکتباماهشھریورپایانتا

خود را از دست دادند.

توجھباودارندقراردادماهشھرویرپایانتامتروبھره برداریشرکتباقراردادطرفراھبرانتمامی
تجمعات، نگران امنیت شغلی خود ھستند.بھ در پیش بودن اتمام قراردادھای خود و شرکت کردن در

ھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتکرجخمینیبیمارستانکارکناناعتراضات*ادامھ
توخالی مسئوالن با برپایی تجمع مقابل استانداری البرز

بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھکرجخمینیبیمارستانکارکنانتیر،7دوشنبھروز
بھ تجمع  مقابل استانداری البرز زدند.بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن دست

پرداخت بموقع حقوق*اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه اصفھان نسبت بھ عدم

بموقعپرداختعدمبھنسبترااعتراضشاناصفھانپاالیشگاهپیمانیتیر،کارگران7دوشنبھروز
حقوق ابرازکردند.

جنوبیپروژهکارگرانانتقادازایخبرنگاررسانھباتماسدراصفھانپاالیشگاهپیمانکاریکارگران
دادند.این پاالیشگاه نسبت بھ تاخیر در پرداخت حقوق ھا خبر

بھنسبتھستند،مختلفپیمانکاریشرکت ھایباقراردادطرفکھپروژهاینپیمانکاریکارگران
برجحقوقھنوزمااززیادیتعدادمی گویند:کارگرانایندارند.اعتراضحقوق ھاپرداختدرتاخیر

یک سال جاری را دریافت نکرده ایم.

مسئولمقاماتازدارند،مشارکتپاالیشگاهساختوتجھیزبھمربوطپروژه ھایدرکھکارگراناین
کھندھنداجازهوباشندداشتھزیرنظرراپیمانکاریکارگرانحقوقپرداختنظامدارنددرخواست

پیمانکاران حقوق کارگران را با این اندازه تاخیر بپردازند.

تاشودپرداختموقعبھکارگرانحقوقبایداقتصادیشرایطایندرمی گویند:پیمانکاریکارگران
یومیھ زندگی بربیایند.زندگی آن ھا بھ مشکل برنخورد و بتوانند از پس ھزینھ ھای

اینباارتباطدرپاسخیھیچاصفھان،پاالیشگاهدفترکھگرفتھصورتحالیدرکارگراناعتراض
کردند:اعالمخبرنگاراینپیگیریبھپاسخدراصفھانپاالیشگاهمقاماتنداد.ارائھآندالیلواعتراض

تلفنی پاسخ نمی دھیم؛ نمی توانیم اطالعاتی ارائھ دھیم.



توخالیھایوعدهوحقابھاختصاصعدموآبیبیبھنسبتاصفھانکشاورزاناعتراضی*تجمع
مسئوالن مقابل شرکت سھامی آب منطقھ ای (دوشنبھ ھای اعتراضی)

بیبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایاصفھانکشاورزانیکباردیگر،برایتیر7دوشنبھروز
تجمعایمنطقھآبسھامیشرکتمقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقابھاختصاصعدموآبی

کردند.



سازمانھایدخالتبھکشورنسبتپزشکیعلومدانشگاھایپوستھایرزیدنتوتجمع*اعتصاب
نطام پزشکی



نطامسازمانھایدخالتبھنسبتاعتراضکشوربرایپزشکیعلومدانشگاھایپوستھایرزیدنت
این سازمان درتھران اجتماع کردند.پزشکی کالسھای آموزشی و بخش ھا را تعطیل ومقابل ساختمان

پزشکینظامازھاییبخشقانونیغیرھایحمایتبھاعتراضدرتجمعاینمعترضینازیکیگفتھبھ
از مداخلھ گران در حوزه ھای تخصصی پزشکی انجام می شود.



*کانون نویسندگان ایران:

از پرونده سازی در امان نیستنداعضای زندانی کانون نویسندگان ایران حتی در زندان نیز

شھیددادسرای۴شعبھ یبازپرسیبھایران،نویسندگانکانونزندانیعضوآبتین،بکتاشگذشتھروز
مقدس احضار شد.

ازیکیبااوتلفنیگفتگویوجاریسالفروردیندرکرونابھاوابتالیخبرانتشاردلیلبھاواحضار
آبتینبرایجدیدیپرونده یاساساینبراست.گرفتھصورتسالمتی اشوضعیتپیراموننزدیکانش

بازگرداندنوکرونابھابتالیشازپسچراکھکشانده اندبازپرسیبھراآبتیناست.شدهگشوده
وسالمتکھکردهعنواننزدیکان اشازیکیباتلفنیتماسدرعمومیبندبھاجباری اشوزودھنگام

جان خود را در خطر می بیند.

شدبستریاوینزندانمرکزیبھداریدرکرونابھابتالدلیلبھجاریسالفروردین١۵آبتینبکتاش
دستازشدید،سرفھ ھایریھ ،اسکنوکروناتستنتیجھ یبودنمثبتوجودباروزچھارازپساما

عمومیبندبھبھداریازاوینزندانمسئوالنفشارباشدید،بدن دردوتببویایی،وچشاییحسدادن
کرونابھمبتالبیمارانسایرکناردرنیزراروزچھارکرونا،عالئمبرعالوهکھآبتینشد.بازگردانده

کرد.قرنطینھبندحسینیھ یدرراخود،٨بندزندانیاندیگرسالمتوجانحفظبرایبود،گذرانده

زندانیانسایروآبتینبکتاشجانوسالمتوضعیتبھنسبتبیانیھ ایدرایراننویسندگانکانون
سالمتوجانزندان"مسئوالنجنایتکارانھ یعمل"اینکرداعالمودادنشانواکنشعقیدتیوسیاسی

متوجھزندانیاناینجانوسالمتمسئولیتواستانداختھخطربھرا٨بندزندانیاندیگرواو
حاکمیت است.

نیزامروزتاومی گیردراانسان ھاازبسیاریجانھنوزکروناھمھ گیربیماریکھشرایطیدر
مرخصیبرایتنھانھکھھستیمآنشاھداست،نشدهسیاسیزندانیانحالشاملسراسریواکسیناسیون

نمی گیردصورتاقدامیزندان ھادرکروناشیوعدلیلبھایراننویسندگانکانونزندانیاعضایفوری
اینبھمشخصاًاخیرپرونده یکھاینبارتأسفومی شود.گشودهآنھابراینیزجدیدپرونده ھایبلکھ
کرونامھلکبیماریبھخودابتالیخبرایراننویسندگانکانونزندانیعضوچراکھشدهگشودهدلیل

را با ھمکاران خود در کانون در میان گذاشتھ است.

استخودزندانیاعضایشرطوقیدبیوفوریآزادیخواھانگذشتھھمچونایراننویسندگانکانون
درکرده اندثابتکھمی داندحاکمانیعھده یبھراایشانسالمتبھگزندھرگونھبروزمسئولیتو

سرکوب اعضای آزادی خواه کانون مرز نمی شناسند.

بیبھاعتراضدردانشجویانتجمعومشھدفردوسیدانشگاهدکتراپستدانشجوی ی*خودکش 
توجھی مسئوالن نسبت بھ فاجعھ پیش امده

روزھایدرمشھدفردوسیدانشگاهفیزیکرشتھ یپسادکتریدوره یپژوھشگرقلی بیگلو»«سعید
گذشتھ طی خودکشی در خوابگاه، جان خود را از دست داد.



ناموفقخودکشیبھاقداممرگ،ازپیشروزیکقلی بیگلوایشان،بھنزدیکدانشجویانگفتھ یبھ
باباراینقلی بیگلوومی کنندخوابگاهراھیرااودوبارهاقدامیھیچبدوندانشگاهمسئولینامامی کند،

پایان می دھد.حلق آویز کردن خود از پنکھ ی سقفی اتاق بھ زندگی خود

«سعیدخودکشیبھنسبتدانشگاهمسئولینبی توجھیبھاعتراضدرمشھدفردوسیدانشجویان

گفتھ یبھزدند.تجمعبھدستدانشگاهایندرفیزیکرشتھ یپسادکتریدوره یپژوھشگرقلی بیگلو»
ھیچبدوندانشگاهمسئولینامامی کند،ناموفقخودکشیبھاقدامپیشروزیکقلی بیگلودانشجویان،

سقفیپنکھ یازخودکردنحلق آویزباباراینقلی بیگلوومی کنندخوابگاهراھیرااودوبارهاقدامی
ازکھدیده اندرادیگرنفرششپنج،امروزھمینمی گوینددانشجویانمی دھد.پایانخودزندگیبھاتاق

آوردهستوهبھرادانشجویانازبسیاریمعیشتیمشکالتوخوابگاهمسائلمی کردند.صحبتخودکشی
خواھاندانشجویانھستند.خودمسئولیتازکردنخالیشانھپیدرھموارهامرمسئولینامااست،

ھستند.پذیرش مسئولیت دانشگاه و پاسخگویی درباره ی این واقعھ

محدودمواردیدرجزوشده اندتعطیلکرونابحراندلیلبھدانشگاه ھاکھاستنیموسالیکحدود
مشکوکمرگچھار٩٨آذردردانشگاه ھاتعطیلیازپیشاندکیاماندارد.سکونتخوابگاه ھادرکسی

آنانازیکیافتاد.اتفاقچمران)دانشگاهدرمرگدووجندی شاپوردانشگاهدرمرگ(دواھوازدر
شد.کشیدهپایینخوابگاهپشتدرختانازبی جانشجسدکھبودچمراندانشگاهزیست شناسیدانشجوی
وشدیافتساختمانیمحوطھ ییکدربی جانشجسدخوابگاه،ازخروجازپسچمراندیگردانشجوی

و«نامعلوم»نیزجندی شاپوردانشجویدومرگعلتاست.بررسی»دست«درھنوزمرگشعلت
درخودکشیبھاقداممورد١۵ماھھ، یکتقریباًبازه یآندرگزارشاتطبقشد.اعالم«طبیعی»بعدتر

فوتی،مواردجزبھموارداینمیانازالبتھشد.ختممرگبھآنمورددوکھافتاداتفاقچمراندانشگاه
مسئولین دانشگاه تنھا یک خودکشی ناموفق را تایید کردند.

خودکشیعلتخود،مسئولیتازکردنخالیشانھبادورانآندرکھعلوموزارتودانشگاهمسئولین
مسئولینازراحرفھمینشنیدنانتظاربایداحتماالًوکردندعنوانروحی»«مشکالترادانشجویان

روحیمشکالتبھمرگ ھادستاینساختاریعللدادنتقلیلباشیم.داشتھنیزمشھدفردوسیدانشگاه
جلوگیریبرایآنانباشیم.داشتھانتظاراسالمیجمھوریمسئولینازبایدھموارهاستآنچیزیفردیو
کھھمچنانمی افزایند.دانشجویانمشکالتبرنیزدمھروبرنمی دارندقدمیازقدماتفاقاتدستایناز

ملزمراخودحتیدانشگاهمسئولیندانشجویان،پیگیریزمانتانیزمتاخرموردایندراستمشخص
موارددستاینازاستقرارظاھراًکھدانشگاهمشاوره  یمراکزدیگرسویازندیدند.توضیحبھ

درکھاستمشغولدانشجویانعرف»از«خارجوشخصیاطالعاتجمع آوریبھتنھاکند،جلوگیری
ازبسیاریرواینازبگذارد.فردخانواده یحتییاوقضاییامنیتی،نھادھایاختیاردرنیازوقت

دانشجویان حتی فکر مراجعھ بھ این مراکز را از سر نمی گذارنند.

برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

ساعت48طیکاریدوحادثھدررفسنجانسرچشمھمسکارگرمجتمع5ومصدومیت*مرگ

راجانشسالھ34کارگریکرفسنجانسرچشمھمسمجتمعدرساعت48طیکاریدوحادثھبراثر
شدند.جراحتدچارآتش سوزیاثربرکارگر4ودادازدست



خودجانرفسنجانسرچشمھمسمجتمعدرکانالریزشاثربرسالھ34کارگریکتیر،5شنبھروز
را از دست داد.

اثربررفسنجانسرچشمھدرسدیمسولفاتتولیدیشرکت ھایازکارگریکی4تیر،6روزیکشنبھ
آتش سوزی دچار جراحت  شدند.

درسقوطاثربرفارساستانکفترکروستایوماسھشناستخراجمعدنجوانکارگرباختن*جان
دستگاه سنگ  شکن

اثربرفارساستانکفترکروستایوماسھشناستخراجمعدنسالھ28کارگرتیر،یک7دوشنبھروز
سقوط در دستگاه سنگ  شکن ودر دم جان خودرا ازدست داد.

*جان باختن یک کارگر در شیرازبراثر سقوط باالبر درچاه

شیرازبھمھارلوروستایدرباغیکدرچاهروبیالیھبرایباالبرازاستفادهحینسالھ45کارگریک
باخت.جانودردمسقوطآبمتربامتری40چاهداخل

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه6کارگریھایاخباروگزارش

دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

آبادانپاالیشگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-1

گاماشرکتکارگراناعتصاب-2

بوشھرپتروشیمیدرشاغلپادسازهشرکتکارگراناعتصاب-3

پیوستھ اند:اعتصاببھکھمراکزازبرخیکارگرانلیست-4

- تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پاالیشگاه نفت شیراز

ھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردربارهگزارشی-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرای

نفت- بیانیھ سوم شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی

را خنثی میکنیمبا اتحادمان دسیسھ ھای پیمانکاران مفتخور علیھ اعتصابمان

ونیروگاه ھانفت،صنایعپیمانکاری ھایوپروژه ایکارگرانسراسریھمبستگیواعتصاباز-
پتروشیمی حمایت می کنیم

احقاقبرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمعگیریازسر-
حقوق برحقشان:

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اجتماعیتأمینسازمانمقابلاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتجمع-1
تھران

دھیدتغییررادستمزدتعیینساختارودائمیراھمسان سازیاھوازی/بازنشستھکارگرانتجمع-2

برگشتندخیابانکفبھدیگرباربازنشستگان-3

اعتراضھاییکشنبھ-4

بازنشستگیصندوقمقابلفوالدصنعتبگیرانمستمریوبازنشستھکارگراناعتراضیتجمعات-
فوالد اصفھان وخوزستان

اصلیورودیوھماکارکنانبازنشستگیصندوقمقابلھمابازنشستھکارگرانطلبانھحقتجمعات-
ایران ایر

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتجدیددور-
مقابل وزارت آموزش و پرورشآزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع

سازمانمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتلرستانسوادآموزینھضتآموزشیاراناعتراضیتجمع-
نھضت سواد اموزی در پایتخت برای چندمین روز

حقوقماه3پرداختعدمبھاعتراضبرایگلپایگاندیارخودروکارگرانوتجمعاعتصاب-

نداشتنبھنسبتامامبندرپایانھدرکامیونھاضدعفونیوشستشوسایتھایکارگراناعتراضیتجمع-
امنیت شغلی

تمدیدعدمبھبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمع-
قراردادھای کاریشان

کروناییتعطیلیبدنبالدولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھایرانشھرنسبتکسبھاعتراضیتجمع-
مقابل فرمانداری

ساختمان دیوان عدالت اداری- تجمع اعتراضی داروسازان نسبت بھ آیین نامھ جدید مقابل

استانغذاودارومعاونتساختمانمقابلجدیدنامھآیینبھنسبتاصفھانداروسازاناعتراضیتجمع-
اصفھان

در قنات ھای تاریخی شدند- اھالی محلھ سرقنات ایذه مانع تخلیھ زبالھ ھای بیمارستانی

علوفھ و قیمت مصوبھ شیر- تجمع اعتراضی سراسری دامداران کشور نسبت بھ گرانی

قیمت پایین خرید توافقی درمیدان بار- تجمع اعتراضی سیب زمینی کاران استان گلستان نسبت بھ

نرموپنجھدستروز20ازنی ریزپسرینگ اسپرتکارخانھدیدهحادثھکارگرانازیکیباختنجان-
کردن با مرگ دربیمارستان

- نی ریزرینگ اسپرتکارخانھکارگرجواندودوبارهسوختگی



افزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ *
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزد

آبادانپاالیشگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-1

وآریاپیشتازانفوالد،آزموننیماپرتونگاریشرکتھایرادیوگرافکارگرانتیرماهپنجمشنبھروز
پیوستند.نفتکارگرانسراسریاعتصاببھآبادانپاالیشگاه٢فازدرشاغلفارسفنونپیشگامان

گاماشرکتکارگراناعتصاب-2

سراسری کارگران نفت پیوستند.روز یکشنبھ ششم تیرماه کارگران شرکت گاما بھ اعتصاب

بوشھرپتروشیمیدرشاغلپادسازهشرکتکارگراناعتصاب-3

بھبوشھرپتروشیمیدرشاغلپادسازهشرکتکارگرانازدیگریبخشتیرماهششمیکشنبھروز
اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

پیوستھ اند:اعتصاببھکھمراکزازبرخیکارگرانلیست-4

گچسارانپتروشیمیپیمانیکارگران-١

شایانشالودهپیمانکاری٢فازبھبھانبیدبلندپاالیشگاه-٢

١۴فازصنعتعمران-٣

١۴فازصنعتاکسیربوشھر،پتروشیمی-۴

گازیمیدانجنوبی،پارسگازونفتشرکتھای-۵

ASUواحددراحمدپورصنعتسیناشرکت-۶

«صدف»پتروشیمیشرکتکارگران-٧

تختھکناروخشتنفتشرکت-٨

راژانشرکتوکرمیپیمانکاریایاستوانھوکرویمخازنکنگانجنوبیآدیشپاالیشگاه-٩

پارس»«جھانپتروشیمیشرکت-١٠

جنوبیپارسصنعتساتراپشرکت-١١

قشمپاالیشسیناشرکتکارگران-١٢

٢۴و٢٢فازتوانمندشرکت-١٣

تھراننفتپاالیشگاهاورھالکارگران-١۴

بوشھر١سایتدرفرجود-١۵

جنوبیآدیشپاالیشگاهکارگران-١۶



عسلویھدرصنعتسیناشرکتفنلپارسپتروشیمینیروھایکلیھوکارفنلپارس-١٧

صنعتصمصامپیمانکاریبوشھرپتروشیمی١سایت-١٨

تندگویانپاالیشگاهکارگران-١٩

دناپتروشیمیکارگران-٢٠

پارسجھانشرکتکارگران-٢١

عسلویھ١۴فازدرپایندانشرکتپیمانیکارگران-٢٢

لیدوماشرکت١٣فازکارگران-٢٣

جنوبیپارساختر)(فاز١٣فازکارگران-٢۴

بوشھرپتروشیمیکرویمخازنجوشکارکارگران-٢۵

اراکسازیماشین-٢۶

بیدخوننیروگاهدرفرابشرکتایپروژه-٢٧

فازھایباقیپیمانیکارگرانو١۴و١١،١٢،١٣فازھایرسمیغیرورسمیکارگرانتمامی-٢٨
عسلویھگانھ٢۴

١۴٠٠تیر١آبادنپاالیشگاه-٢٩

کنگان١٣فازکارگران-٣٠

بیدخونپاالیشگاهکارگران-٣١

آبادانپاالیشگاهای جی سیشرکتپروژه ایکارگران-٣٢

پورحاجیپیمان کاریکارگران-٣٣

قشمنفتمخازنشرکتکارگران-٣۴

خارکایران،نفتیپایانھ ھایشرکتدریاییعملیات-٣۵

ھلدینگمجموعھزیراصفھانسپاھانسیمان-٣۶

٢فازآبادانپاالیشگاهشاغل،سیجیایشرکت-٣٧

تنبکبندرسایتدرواقعILDدقیق ابزاروبرقشرکت-٣٨

پارسکیھان-٣٩

پادسازهشرکت-۴٠

آبادانپاالیشگاهدرنفترسمیکارگراناعتصاب-۴١

ماھشھربندردرواقعجنوبتھرانشرکت-۴٢



بندرعباسنفتشرکتدرشاغلپتروسازشرکت-۴٣

آدیشپتروپاالیشدرشاغلصنعتمبینشرکت-۴۴

آدیشپاالیشگاهدرشاغلراژانشرکت-۴۵

اھوازشھردررامیننیروگاهکارکنان-۴۶

دماوندپتروشیمی-۴٧

دناپتروشیمی-۴٨

عسلویھپتروشیمی ھایصنایعدرپلیمردیشرکت-۴٩

کرماندربوتیافوالدپیمانکاریکارگران-۵٠

قشمفرافنسازهشرکتپیمانیکارگران-۵١

ماھشھر٢بلندبیدپروژه ایکارگران-۵٢

١۶و١۵اورھالکارگراناعتصاب-۵٣

جھرمترکیبیسیکلنیروگاهکارگراناعتصاب-۵۴

جفیرساحلدریاشرکتکارگراناعتصاب-۵۵

بیدخوننیروگاهرادیوگرافکارگراناعتصاب-۵۶

بندرعباس۵شمارهخانھتلمبھکارگراناعتصاب-۵٧

اصفھانپاالیشگاهزاللپیمانکاریکارگراناعتصاب-۵٨

ایالمپارسجھانپیمانکاریکارگرانازدیگریبخش ھایاعتصاب-۵٩

آدیشپتروپاالیشدرصنعتپیشروشرکتکارگراناعتصاب-۶٠

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-۶١

گاماشرکتکارگراناعتصاب-۶٢

آبادانپاالیشگاهدرشاغلفوالدآزموننیماپرتونگاریشرکترادیوگرافکارگراناعتصاب-۶٣

٢آبادانپاالیشگاهدرشاغلآریاپیشتازانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۴

آبادانپاالیشگاه٢فازدرشاغلپارسفنونپیشگامانپرتونگاریشرکتکارگراناعتصاب-۶۵

.……

این لیست در حال تکمیل است

١۴٠٠تیرماهششمایران-کارگرانآزاداتحادیھ



*تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پاالیشگاه نفت شیراز

اینورودیدربمقابلشیرازنفتپاالیشگاهنفترسمیکارکنانازجمعیتیرماهپنجمشنبھروز
پاالیشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.

حقوق و مزایا اعتراض دارند.این تجمع کنندگان بھ وضعیت بد  معیشتی و عدم افزایش

منبع اخبارباال:کانال اتحادیھ آزادکارگران ایران

نیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردرباره*گزارشی
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایھا



قدرتمندترصدایمانتاپیوستندبیست»«دهکمپینبھکارگرانشاندیگریھایشرکتتیرماه6امروز
نیماآزمون،وآریاپیشتازانوپارسفنونپیشتازانھایشرکتھایرادیوگرافآبادانپاالیشگاهشود.

مپکو،پتروشیمیھنگام،پتروشیمی،1سایتتھرانپادسازهوقدرتپارسشرکتبوشھرپتروشیمی
نصبجفیرنیروگاهآرا،رسمشرکتھایکشکابلوگیلصنعتسرآمدپیمانکاریاصفھانپاالیشگاه

ھایشرکتجمپتروشیمی،16و15فازاساسیتعمیراتکارگرانگاما،شرکتتوربین،سالننیرو
جھانشرکتازآذرنفتمھراناستراکچروساپورتگروهپتروالکتریک،اکسیروپتروالکتریک

برادرانکردند.خودداریپروژهبھرفتنازنیزبودندآمدهمرخصیبھکھصنعتتیامکارگرانپارس.
تاکنونکردند.ترکراپاالیشگاهاصفھانپاالیشگاهدرپایکوبیوافشانیدستباھمخونمانھمعرب

برایبیکارکارگرانازدارندتالشپیمانکارانچندھراند.شدهخودھایخانھراھیکارگرھزار28
رقم دستمزدھا را باال ببرند.جایگزین کردن ما استفاده کنند اما بی تردید مجبورند

منبع: کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

نفت*بیانیھ سوم شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی

را خنثی میکنیمبا اتحادمان دسیسھ ھای پیمانکاران مفتخور علیھ اعتصابمان

پیمانکارانوکارفرمایانمیرود،جلوبھقدرتبانفتکارگرانماسراسریاعتصاباتحالیکھدر
سراسریھایرایزنینیزآنھاخبرھابربناھستند.ماعلیھتوطئھوگریدسیسھبدنبالمرتبامفتخور

خواستھایمانسربرھمماکنند.کارھماھنگکارگرانمااعتصابزدنعقببرایتادارندراخود
بنابایدمزدیمختلفھایردهمیزانوباشدمیلیون12ازکمترنبایدکارگریھیچدستمزدایم.ایستاده

وشوندپرداختبموقعبایددستمزدھاشود.تعیینکارگرانخودباھماھنگیدروکارگرتخصصبر
دستکھمیکنیمکاریخواستھااینباماست.فوریمطالبھمرخصیروز10وکارروز20

در محیط ھای کارمان کنار زده شود.پیمانکاران کوتاه شود و قوانین ویژه اقتصادی و پادگانی

مانفتیمناطقبرخیدرھاست.اخراجکارفرمایانتوطئھیککردیماشارهدومبیانیھدرکھھمانطور
ندھیماجازهوباشیممطالباتمانپیگیرمستقیماتاایمماندهباقیخوابگاھھایمانوکارمحیطدرکارگران

دیگرمانھمکارانبابتوانیمھمچنینبزنند.اخراجبھدستوکنندگریدسیسھکارفرمایانمانبوددرکھ
تجمعاتیخواستھایمانپیگیریبرایبودالزموممکنکھجاھروکنیمجمعیگیریتصمیمونظریھم

نیازھایتھیھوشھربھرفتنبرایسرویسبھدسترسیوغذاوآبقطعباکارفرمایاناماباشیم.داشتھ
پیشبردبرایماحضورعدمدربعدتاکنیم.تخلیھراخوابگاھھاکھآورندمیفشاردارندمانغذایی
برخیبھعسلویھاورھالچونجاھاییدرسیاستاینکناردرگیرند.کاربھجدیدنیرویھایشانپروژه

بھبعدوکنیدتمامراپروژهدرناتمامکاربایدشماقانونبربنااندگفتھواندآوردهفشارکارگران
اینمیکنندتالشترتیباینبھوھستیداخراجوکنیدحسابتسویھبایدوگرنھبپیوندیداعتصاب
سویازجلساتبرگزارینفتیاعتصابیمراکزدردیگرشانکارکنند.جداازاعتصابراکارگران
کارگرانازکھھستخبرجاھاییدرجملھاز.استکارگرانباھاجمعھاماموحکومتازمقاماتی
اینکھگفتنباجلساتایندربعدوکنندتعییننمایندگانیمشکالتشانمورددرگفتگوبرایکھاندخواستھ

سطحکھنیستدولتتقصیراینشوید.حقوقھایتانافزایشخواستاروکنیداعتصابشماستحق
کارگربھرادولتازدریافتیپولازکوچکیبسیاردرصدفقطپیمانکارانبلکھاستپاییندستمزدھا

اگروگیردصورتتجمعینبایدکھاندکردهتھدیدضمنیبطوربگیرید،آنھاازراحقتانبایدومیدھند



ازپرھیزبراکیدشانتاکیدومیشودسیاسیورفتھفراترگریمطالبھسطحازموضوعشودتجمع
کشاندن اعتراض بھ خیابان بوده است.

آغازروزھایدرحالیکھدراستجالباست.نفتکارگرانمااعتصابقدرتنشانگرھاخبراین
امروزبود.نایاببلیطوبودیمروبروھاخانھبھرفتنبراینقلیھوسایلنبودباکارگرانمااعتصاب
باقیبامباداکھدھندانتقالراکارگرانتاھستندآمدورفتدرنفتیمراکزبھبسیاریھایاتوبوس

ماندن کارگران در محل تجمعات اعتراضی ای شکل گیرد.

خواستکھاینستبرتاکیدحالعیندروماستسراسریھمبستگیواتحادحفظبرتاکیدیاخباراین
اضافھ کنیم.بازگشت بھ کار کارگران اخراجی نفت را باید بھ لیست مطالباتمان

ایرسانھوسیعاراکارفرمایانھایگریتوطئھاخباربایستیم.متحدانھتعرضاتاینھمھمقابلدرباید
کاربایداینکھعنوانتحتراماھمکارجاییدراگربایستیم.سراسریتعرضیھربرابردروکنیم
کھباشدایندوستانپاسخبایدمیکنند،اخراجبھتھدیدکند،اعتصاببعدوکندتمامپروژهدرراخود

اعتراضباکنیداخراجماناگرونمیدھیم.تنشماشروطوشرطبھماواستسراسریمااعتصاب
بود.چندین ھزار کارگر نفت کھ وارد اعتصاب شده اند طرف خواھید

وبرقوآبنبودبخاطرکھشویمناگزیرکارگرانماھمھاگرحتیکھکنیماعالمقاطعانھبایدھمچنین
طریقازوبودخواھیمجمعبازبرگردیمھایمانخانھبھوترکراخوابگاھھازیستیتسھیالت

مبارزاتمانمتحدانھپیگیریوجمعیگیریتصمیمبرایھمچناناجتماعیمدیایدرخودگروھھای
جلوبھراخوداعتراضترگستردهاشکالیدرمطمئنانگیریم،پاسخ5برجتااگروکوشیدخواھیم
وترکرامحلیابماندخوابگاهدرکھباشدآزاداعتصابیکارگربایداینکھنکتھآخرینبرد.خواھیم

دستگاھھایوبھداشتیالزمھایسیستموغذاآب،نظرازبایدخوابگاھھاروھمینازرود.خانھبھ
در خوابگاه ھا فراھم شود.تھویھ ھوا و سرمایشی مجھز شوند و امکان اقامت کارگران

شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

1400تیر6

ونیروگاه ھانفت،صنایعپیمانکاری ھایوپروژه ایکارگرانسراسریھمبستگیواعتصاب*از
پتروشیمی حمایت می کنیم

محصولپتروشیمیونفتصنایعپیمانکاری وپروژه ای کارگراننیرومندومتحدسراسری،اعتصاب
ورسمیکارگرانآمدنمیدانبھھمچنینخواست ھایشان،بھدستیابیبرایآنھامشترکارادۀومطالبات

ادامھپرتوانوافتادهراهبھخروشانیسیلھمچونھمدیگر،مشترکخواست ھایازپشتیبانیاعالم
دارد.

ھمچنینوگازونفتصنایعدرکارمحیط ھایبدبسیارشرایطازناشیکارگریبزرگاعتصاباین
درپتروشیمیونفتپیمانکاریوپروژه ایکارگرانبرایراشرایطکھمی باشدناچیزدستمزدوحقوق

وکارگراناینھمبستگیواتحادبیانگرحالعیندراست،کردهتحملغیرقابلبسیارکشورسراسر
نقل،وحملساختمانی،کارگاه ھایمعادن،کارخانھ ھا،درمزدیکارگرانوسیع تراتحادبخشنوید

درغیرهوصنعتوکشتشرکت ھایکارگرانبھداشت،وآموزشمختلفبخش ھایکارکنانبندرھا،



ھمھطبقاتی،نبردایندرواستکارگرانھمۀبرایالگوئیھمبستگیواتحادایناست.مناطقدیگر
پروژه ای و پیمانکاری درس بگیرند.کارگران باید از حرکت وسیع، مستقل و ارادۀ راسخ کارگران

وآنھاویژۀشغلیشرایطبھمربوطپتروشیمیونفتدرصنایعشاغلکارگرانخواست ھایازبخشی
کردهمضاعفصنایعایندرراکارگراناستثمارکھاستپیمانکاری ایشرکتھایبھاعتراضھمچنین

استکشورسراسردرکارگرانھمۀمشترکخواستاعتصابیکارگرانخواستھ ھایدیگرامااند
کارگری،مستقلتشکل ھایایجادحقباشد،کمترتومانمیلیون١٢ازنبایددستمزدحداقلاینکھمانند
برقراریکار،محیطوکارشرایطبھبودمزدھا،بموقعپرداختاعتصاب،واعتراضحقاخراج،منع

استانداردھای الزم بھداشتی، ایمنی و غیره،

پتروشیمی!کارگران اعتصابی پروژه ای و پیمانکاری  صنایع نفت و

وموقتقراردادھایپیمانکاری،شرکتھایبامبارزهبرایشده ایدمتوجھدرستیبھشماکھھمانگونھ
وکنیمعملسراسریومتحدانھبایدکارگرانماچیزھرازبیشمطالباتماندیگروناچیزدستمزدھای

بھدستیابیبرایقدمیمی توانیمشماھمانندھمبستگیواتحادباتنھاھستیم.تشکلبھنیازمندھمچنین
تجاربازدستانتان،صمیمانۀفشردنودرودھاگرم ترینابرازضمنمابرداریم.مطالبات مانسمت

خواھیم گرفت.شما در این اعتصاب برای پیشبرد بھتر مبارزاتمان بھره

مختلفمناطقوواحدھاکارکنانمیانارتباطواتحادکارگری،مستقلتشکالتسایروسندیکاھاایجاد
وکارفرماترفندھایازشناختومبارزهدرھوشیاریورسمیکارگرانباھمبستگیووحدتو

خانوادھایواعتصابیکارگرانبھ(کمکھمیاریصندوقایجادبرایتالشھمچنینوقدرتنھادھای
آسیب پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می باشد.

ھمۀازوخبرنگارانھنرمندان،روشنفکران،دانشجویان،معلمان،بازنشستگان،کارگران،ھمۀازما
وکنندپشتیبانیطلبانھحقکارگریحرکتاینازمی خواھیمجامعھشرافتمندوزحمتکشمردانوزنان

یاریبی دریغاست،کارگرانھمۀخواستکھخواست ھایشانبھدستیابیبرایرااعتصابیکارگران
نمایند.

بھ حقوق و خواست ھای بحق شان!پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی

زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران!

١٤٠٠//تیر۶

امضاھا

تپھھفتنیشکرکارگران-سندیکای١

حومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگران-سندیکای٢

بازنشستگاناتحاد-گروه٣

کارگریھایتشکلایجادبھکمکبرایھماھنگی-کمیتھ۴

اسالمشھرفرھنگیانصنفیکانون-۵



بازنشستگان-اتحاد۶

برایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمعگیری*ازسر
احقاق حقوق برحقشان

حقوقاحقاقبرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتیر،6روزیکشنبھ
برحقشان تجمع سراسریشان را از سرگرفتند:

اجتماعیتأمینسازمانمقابلاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتجمع-1
تھران:

شده:ایرسانھگزارش-2

و ساختار تعیین دستمزد را تغییر دھیدتجمع کارگران بازنشستھ اھوازی/ ھمسان سازی را دائمی

مطالباتبھتوجھخواستارخوزستان،اجتماعیتامینمقابلحضوربابازنشستھکارگرانازجمعی
کلیدی خود شدند.

تامین اجتماعی خوزستان خبر دادند.کارگران بازنشستھ اھوازی از تجمع امروز خود مقابل سازمان



این کارگران خواستھ ھای خود را بھ ترتیب زیر اعالم کردند:

رسیدنتاقانونیالیحھ ھایصورتبھھمسان سازیاینکردنمصوبوھمسان سازی__تداوم١
.۶٩ماده یطبقاجتماعیتامینکارکنانحقوقسطحبھدستمزدھا

برایکھاستمکلفدولتاساسیقانون٢٩اصلطبقمستقیم.درمانالزامقانونصحیح_اجرای٢
اشتغالزماندرکارگرانمااینکھبھتوجھباسازد.فراھمرارایگاندرمانشرایطملتآحادتمامی

عنوانتحتمبلغاینبازنشستگیزماندرونمودهپرداختراخانوادهوخوددرمانھزینھ ھایسھم
تامینکھھستیمشاھدمتاسفانھھستیم.رایگاندرمانخواھانمی گردد،کسرمستمری ھااز٨٩ماده

مالذااست.سپردهتکمیلیبیمھخواررانتشرکت ھایبھرادرمانیتعھداتازبرخیاجتماعی
درمانواسطھ گرھرگونھشدنبرداشتھخواھانوبودهرایگانکامالدرمانخواھانبازنشستھکارگران

تامین اجتماعی مطالبھ می کنیم.پولی ھستیم و از صفر تا صد درمان بطور رایگان را از

ماده یموضوعدستمزدحداقلتعیینجھتکارعالیشورایدرکارگراننمایندگانساختار_تغییر٣
مااجتماعی.تامینصندوقدربازنشستھوشاغلکارگرانواقعینمایندگانھمچنینوکارقانون۴١

رسمیتشکل ھایساختارتغییریاومستقلتشکلایجادبوسیلھامریچنینمی کنیماعالمکارگران
امکان پذیر است.

اجتماعی.تامینشاغلینعیدیبامستمری بگیرانوبازنشستگانعیدیبرابریاعمال۴_



دانشگاه.تاابتداییازسطوحتمامیدرفرزندانبرایرایگان_آموزش۵

استانداردھایاساسبررسمیمراکزسویازفقرخطاعالنوفقرخطرسمیمرجع_تعیین۶
مرجع حضور موثر داشتھ باشند .بین المللی بھ گونھ ای کھ نمایندگان کارگران در این

جھانی.بھداشتتاییدموردواکسن ھایبوسیلھکروناعلیھرایگان_واکسیناسیون٧

برگشتندخیابانکفبھدیگرباربازنشستگان-3

اجتماعیتامینبازنشستگانازگروھیپیشین،فراخوانطی10ساعت1400تیرماه6یکشنبھامروز
تجمع کردند.برای پیگیری خواستھ ھای خود در جلوی ساختمان این سازمان

بازگشتندخیابانکفبھباردیگربازنشستگانشد،ازسرگرفتھباردیگرسکوتماهچندازپستجمعاین
پافشاری نمایند.، تا بر شعار « فقط کف خیابان / بھ دست میاد حقمان »

بلندتر ی از حنجره آنان برخیزد.بازنشستگان امیدوارند، بھ زودی با ھمت ھمکارانشان فریادھای

...........

منبع:کانال شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

اعتراضھاییکشنبھ-4

امروزغلطسازیھمساندرشدهنقضقانونیمواردپیگیریبرایبازنشستگانگفتگوھایپیدر،
واجتماعیتانینسازمانمقابلدررشتشوش،اصفھان،اھواز،تھران،شھرھایدرتیرماهششم

متاسفانھکھآمدندگردھمتھراندربازنشستگانازنفر30ازبیشتھراندرکردند.تجمعفوالدصندوق
باشدندمجبوروآوردعملبھممانعتاجتماعیتامیندربمقابلدرآنھاشدنجمعازانتظامینیروی

فاصلھ گفتگوھای خود را پی بگیرند.

افسر٢ابتداھماندرکھشدهجمعرشتاجتماعیتامینجلویگرمطالبھنفر٣٠حدودامروزرشتدر
اجتماعیتامینکردندمیفکرنکنند.تجمعکھخواستندبازنشستگانازکاملادبواحترامباآمدهجلو
صحبتآنھاباگرمطالبھدوستانکھاستکردهپرداختسازیمتناسببارابازنشستگانحقوقوحق

.کردندشعاردادنبھشروعبازنشستگاناجتماعیتامینرییسطرفازاینمایندهآمدنباکردند.

یافت.خاتمھنیمو11ساعتتجمع

ایرانبرگرفتھ ازکانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

بازنشستگیصندوقمقابلفوالدصنعتبگیرانمستمریوبازنشستھکارگراناعتراضی*تجمعات
فوالد اصفھان وخوزستان

مطالباتشانبھیابیدستفوالدبرایصنعتبگیرانمستمریوبازنشستھکارگرانتیر،6یکشنبھروز
مقابل صندوق بازنشستگی فوالد دراصفھان واھواز تجمع کردند.

خواستھ ھای کارگران بازنشستھ و مستمری بگیران صنعت فوالد:



فوالدصندوقبازنشستگانحقوقسازیھمسانجدولاصالح-1

فوالداستخدامىنامھآیینمطابقبازنشستگاندرمان-2

فوالد.استخدامینامھآیینتعھداتمطابقرفاھیخدماتبرقراری-3

تصویری از تجمع اھواز:



تصویری از تجمع اصفھان:



اصلیورودیوھماکارکنانبازنشستگیصندوقمقابلھمابازنشستھکارگرانطلبانھحق*تجمعات
ایران ایر

طلبیحقدرراهراسخشانعزمگذاشتنبنمایشبرایھمھمابازنشستھکارگرانتیر،6یکشنبھروز
اصلی ایران ایر درتھران زدند.دست بھ تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان ھما و ورودی

گزارش رسانھ ای شده:

ھزار١٢آیندهنگرانکنید/اجراییراھمسان سازیبازنشستگی/صندوقمقابلھمابازنشستگانتجمع
بازنشستھ ھستیم

توجھ بھ مطالبات خود شدند.بازنشستگان ھواپیمایی ھما با برگزاری تجمع، خواستار

وھماکارکنانبازنشستگیصندوقمقابلتجمعباھماھواپیماییبازنشستگانتیرماه)،(ششمامروز
شدند.ورودی اصلی ایران ایر، خواستار رسیدگی بھ مطالبات خود

نشده؛پرداختخردادحقوقھنوزامااستبرجششمامروزگفت:مطالباتاینتشریحدربازنشستھیک
نشده؛اجراھمابازنشستگانبرایھمسان سازیاین،برعالوهاست؛انتقاداتازیکیحقوق،دیرکرد

بازنشستگانبھراآناضافاتودرنیامدهاجرابھھنوزامااست٩٩سال٧برجمصوبھمسان سازی
امورادارهدرآن ھانمایندگانوبازنشستگانمشارکتعدمبھمربوطدیگر،انتقادیکنپرداختھ اند؛

نگرانیم!بازنشستھھزار١٢باصندوقاینآیندهبرایمااست؛صندوق

ماهھرمی دھد:ادامھباشد،ورشکستگیآستانھ یدرصندوقمی رسدنظربھاینکھبیانبابازنشستھاین
سیاست ھایدرتغییریاگرمی کنند؛نقدینگیتامینبازنشستگان،حقوقپرداختبرایسختیھزاربا

آن ھاحقوقتابفروشندرابازنشستگانامالکمی شوندمجبورکھبودنخواھددیریندھند،خودمدیریتی
را بپردازند!

ھزار١٢آیندهکھکنندرفتارگونھ ایبھامیدواریموداریمبسیارنگرانی ھایمی گویند:ھمابازنشستگان
بازنشستھ و چند ھزار شاغل بھ مخاطره نیفتد.



سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتجدید*دور
مقابل وزارت آموزش و پرورشآزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع

آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولتیر،6روزیکشنبھ
بالتکلیفیبھنسبترااعتراضشانازدورجدیدیپرورشوآموزشوزارتمقابلتجمعبرپاییبا)

استخدامی شروع کردند.

دکتریولیسانسفوقولیسانستحصیلیمقاطعدانشگاھیبرترالتحصیالنفارغبھسبزھاکارنامھ
لحاظازیعنیاند،نمودهکسبراالزمعلمینمرهپرورشوآموزشاستخدامیآزموندرکھھستند
کشور،پرورشوآموزشدرشدیدنیرویکمبودبھتوجھباواندشدهپذیرفتھسنجشسازمانوعلمی

خواھان بکارگیری ھستند.

سالپرورشوآموزشاستخدامیآزموندرکھاستزیادیمشکالتیدلیلبھسبزھاکارنامھاعتراض
نخبگانازخیلیشدباعثکھایسلیقھھایمصاحبھوگزینیبومیاعمالجملھازداشتوجود٩٩

پرورشوآموزشدرنیروشدیدکمبوداکنوناماشوندحذفناحقبھاستخدامگردونھازسبزکارنامھ
تمامبھتوجھباولیداندمیبالمانعراسبزھاکارنامھاستخدامشرایطایندرھم٢۴مادهوداردوجود

مشخص٩٩سبزھایکارنامھتکلیفھنوزمجلسنمایندگانحمایتوفراوانھایتجمعوشرایطاین
نشده است.

مقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتلرستانسوادآموزینھضتآموزشیاراناعتراضی*تجمع
سازمان نھضت سواد اموزی در پایتخت برای چندمین روز



صدایبیترھرچھانعکاسبرایلرستانسوادآموزینھضتآموزشیارانکھاستچندروزی
میاجتماعپایتختدراموزیسوادنھضتسازمانمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشان

کنند.

تجمع کنندگان با انتشارگزارشی درشبکھ ھای اجتماعی نوشتند:

نیزحقوقواریزفیشوھستیمتجمیعیدورهیکدارایکھ92سالازقبلھاینھضتیازیاعدهما
بوده ایم!

ذیربطمسئوالنبرخیشکنیکاردلیلبھاماشدیممیاستخدامبایستمی٩٧و٩۵سالمصوبھطبقما
این کار صورت نگرفت.

کنیم.شرکتتیر١٨آزموندربدھیداجازه،فقطاستینادرخواستمانتنھاحاال

حقوقماه3پرداختعدمبھاعتراضبرایگلپایگاندیارخودروکارگرانوتجمع*اعتصاب

ازدستحقوقماه3پرداختعدمبھاعتراضبرایگلپایگاندیارخودروکارگرانتیر،5روزشنبھ
تجمع کردند.کارکشیدند ودراین واحد تولیدی واقع درشھرک صنعتی گلپایگان

نداشتنبھنسبتامامبندرپایانھدرکامیونھاضدعفونیوشستشوسایتھایکارگراناعتراضی*تجمع
امنیت شغلی

برایامامبندرپایانھدرکامیونھاضدعفونیوشستشوسایتھایکارگرانازتیر،جمعی6روزیکشنبھ
شغلی دست بھ تجمع زدند.اعتراض بھ احداث دو سایت جدید در پایانھ و نداشتن امنیت



تمدیدعدمبھبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتراضی*تجمع
قراردادھای کاریشان

بنمایشبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگرانازتیرماه،جمعی6یکشنبھروز
تجمعمجتمعایناداریساختماندرکاریشانقراردادھایتمدیدعدمبھبھنسبتاعتراضشانگذاشتن
کردند.



تعطیلیبدنبالدولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھایرانشھرنسبتکسبھاعتراضی*تجمع
کرونایی مقابل فرمانداری

دولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھاعتراضایرانشھربرایکسبھازتیر،جمعی5شنبھ،روز
بدنبال تعطیلی کرونایی مقابل فرمانداری تجمع کردند.



ایرانشھرپزشکیعلومدانشگاهوشھرستانویژهفرماندارکرونا،بامقابلھکھ،ستاداستیادآوریقابل
بھراعلمیھحوزه ھایومساجدبازارھا،کلیھشھر،اینحادوضعیتوکروناپنجمپیکشروععلتبھ

کردند.اعالمتعطیلروز10مدت

یافت.خواھدادامھماهتیر16تاریختاوآغازماهتیر6تاریخازمساجدوبازارھاتعطیلی

وسوپرمارکت ھانانوایی ھا،داروخانھ ھا،اورژانس،پایگاه ھایدرمانگاه ھا،بیمارستان ھا،
سبزی فروشی ھا در این مدت اجازه فعالیت دارند.

برعالوهشوند؛تخلفمرتکبشدهاعالمروزھایدرکھافرادیشھرستان،مسئوالناعالماساسبر
در دادگستری پرونده تشکیل خواھد شد.پلمپ واحد صنفی، مشمول جریمھ خواھند شد و برای آنھا

ساختمان دیوان عدالت اداری*تجمع اعتراضی داروسازان نسبت بھ آیین نامھ جدید مقابل

عدالتدیوانساختمانمقابلجدیدنامھآیینبھاعتراضبرایداروسازانازتیر،جمعی5شنبھروز
عدالت  درباره اجرای آیین نامھ جدید شدنداداری تجمع کردند و با ثبت شکایت خواستار رسیدگی دیوان

غذاودارومعاونتساختمانمقابلجدیدنامھآیینبھنسبتاصفھانداروسازاناعتراضی*تجمع
استان اصفھان

دستجدیدنامھآیینبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایاصفھانداروسازانتیر،6یکشنبھروز
زدند.بھ تجمع مقابل ساختمان معاونت غذاودارو استان اصفھان



*اھالی محلھ سرقنات ایذه مانع تخلیھ زبالھ ھای بیمارستانی در قنات ھای تاریخی شدند

درراخودبارکردندمجبورراآنھاوگرفتندرازبالھحملکامیون ھایجلویایذه،سرقناتمحلھاھالی
بیمارستان شھر تخلیھ کنند.

ازبیششھراینزبالھ ھایمشکلحلدرایذهشھرشورایوشھریمسئوالنپشتوانھبدونوعده ھای
بوی تعفِن خود زبالھ ھا، باعث آزار مردم شده است.

سوختنازناشیدودوتعفنبویوخودپیرامونمحیطاسفناکشرایطبھ خاطربارھاکھمردمی
شورایتوسطزمانخریدووعدهجزبھبارھروکردنداعتراضھمسایگی شان،درشھریزبالھ ھای

عبورازجلوگیریباوشدندکاربھدستخودبارایننشد،عایدشانچیزیشھریمسئوالنوشھر
کامیون ھا، اجازه تخلیھ زبالھ ھا را ندادند.

قناتمحلدررابیمارستانیزبالھ ھایازکوھیتامی خواستندشبسکوتدروشبانھکھکامیون ھایی
کنند و بروند.ھای تاریخی ایذه «در پنجاه متری قبرستان بزرگ شھر» رھا

اجازهمردمگفت:ایرسانھخبرنگاربھخبراینتاییدضمنایذهشھدایبیمارستانرئیساورکیامرهللا
ایندوبارهتخلیھوبازگشتبھمجبورکامیون ھااینوندادندبیمارستانکامیون ھایبھزبالھتخلیھ

زبالھ ھا در محل بیمارستان شدند.

باالجباروشخصیھزینھباکنیم.زبالھانتقالوحملبھاقدامخودمانکھنیستماوظیفھاینافزود:وی
برایروزهبیستوعدهایذهشھرداریشود.کاستھزبالھبی شمارحجماینازشایدتاکردیمراکاراین
می شود،افزودهبیمارستانیزبالھ ھایحجمبرلحظھھرروزآنتاودادهشھریزبالھ ھایمشکلحل

شما بگویید ما چھ کنیم؟

تلنبارروی ھمبیمارستانزبالھ ھایکھمی شوددوماهنزدیکگفت:ایذهبیمارستاندرآگاهمنبعیک
می شوند.

آنھاحجمبرروزھروبرداشتھرامجموعھخودوبیمارستاناطرافمناطقزبالھبویافزود:وی
سطحمطب ھایشدهانباشتھزبالھ ھایتعفنبویبیمارستان،درمافعلیشرایطازبدترمی شود.افزوده

شھر است.

مطب ھایوبیمارستانتعطیلیاحتمالولیبگیرید،نشنیدهمازبانازرااینداد:ادامھآگاهمنبعاین
خصوصی شھر  در ھفتھ آینده جدی است.

یکیطیایذهشھرستاندرمانوبھداشتشبکھبرحاکمنابسامانشرایطپیدراینکھاھمیتحائزنکتھ
بھمجبورشبکھاینریاستمحمدپوراست،شدهعنوانمدیریتحوزهدردخالتآنچھوگذشتھماهدو

استعفا گردید و شھرستان را ترک کرد.

سرپرستنبوتیونشدمصاحبھبھحاضرایذهشھرستانپزشکینظامرئیسیاراحمدیاردوان
ازشھرستان،درایلناخبرنگارتلفن ھایکردنمسدودبامدت ھاستنیزایذهشھرستانفرمانداری

ھرگونھ پاسخگویی شانھ خالی می کنند.

و قیمت مصوبھ شیر*تجمع اعتراضی سراسری دامداران کشور نسبت بھ گرانی علوفھ



گلستان،کرمان،فارس،رضوی،خراساناصفھان،استان ھایدرازدامدارانتیر،جمعی6روزیکشنبھ
مقابلدردامداریمحصوالتپایینقیمتودامخوراکروزانھگرانیبھاعتراضبرایو..یزد

سازمان جھاد کشاورزی استان خود تجمع کردند.

تصویری از تجمع یزد:

قیمت پایین خرید توافقی درمیدان بار*تجمع اعتراضی سیب زمینی کاران استان گلستان نسبت بھ

درمیدانتوافقیخریدپایینقیمتبھاعتراضبرایگلستاناستانکارانزمینیسیبتیر،6روزیکشنبھ
بارگرگان اجتماع کردند.

نرموپنجھدستروز20ازنی ریزپسرینگ اسپرتکارخانھدیدهحادثھکارگرانازیکیباختن*جان
کردن با مرگ دربیمارستان

ازپسفردوسیمحسنبنامنی ریزرینگ اسپرتکارخانھدیدهحادثھسالھ36کارگرتیر،6یکشنبھروز
داد.خودراازدستجاندربیمارستانمرگباکردننرموپنجھدستروز20

کارگردوآنپیدرکھدادرخخرداد16یکشنبھ21ساعتحادثھمحلی،اینخبریمنبعیکگزارشبھ
جوان در کارخانھ رینگ اسپرت نی ریز بھ شدت آسیب دیدند.

(یکشنبھامروزصبحمتأسفانھکھبودشدهدودرجھسوختگیدرصد59دچارسالھ36فردوسیمحسن
سپرد.جانشیرازامیرالمؤمنینبیمارستاندرخون،درعفونتوجراحاتشدتعلتبھتیر)6

درھمچناناست،شدهدودرجھسوختگیدرصد42دچاروداردسال40کھحادثھاینمصدومدیگر
این بیمارستان بستری است.

*سوختگی دوباره دو کارگرجوان کارخانھ رینگ اسپرت نی ریز

نی ریزرینگ اسپرتکارخانھکارگرجواندوگذشتھ،ماهیکدرباردومینتیر،برای3شنبھروزپنج
دچار سوختگی شدند.



شیلنگرفتندراثربروکارخانھاینریختھ گریبخشدرتیرماه3پنجشنبھصبح8ساعتحادثھاین
گاز رخ داد.

اورژانستوسطوسوختگیدچاردستوگردنوسرناحیھازسالھ30و26کارگردوحادثھایندر
شدند.اعزامشھدابیمارستانبھ115

انجامازپسونبودهزیادافراداینسوختگیخوشبختانھبیمارستانی،منابعازمااطالعاتاساسبر
مراحل درمانی، با حال رضایت بخش مرخص شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400تیرماه5کارگریھایاخباروگزارش

دستمزدافزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھ-
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداری

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-1

بھبھانبیدبلندگازپاالیشگاه٢فازکارگراناعتصاب-2

رجالشرکتکارگراناعتصاب-3

پاالیشگاه ھا، پتروشیمی ھا و نیروگاه ھا- گزارشی دیگردرباره ادامھ وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرای

نفت- بیانیھ دوم شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی

اعتصاب تا گرفتن مطالباتمان ادامھ دارد

- نامھ سرگشاده  شماره یک

اندنشدهملحق١۴٠٠سال٢٠-١٠کمپینبھتاکنونکھدفترینیروھایازجمعیبھ

نفت:- گزارشات رسانھ ای شده درباره اعتراضات کارگران صنعت

انتظارند:درسال ھاستکھموقتی ھاییمدتدل ھایدرد-1

منتظرگفتندکجا!/تومانمیلیون٢٢کجا،تومانمیلیون۶نفت/قراردادیکارگرانبالتکلیفیسالُنھ
دولت بعدی بمانید!

لحظھ شماریکاریدورهاتمامبراینفتی/پایانھ ھایدریاییعملیاتپیمانکاریکارگرانگالیھ ھای-2
می کنیم

بھ شرایط شغلی خود، معترض ھستندکارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانھ ھای نفتی نسبت

ھستنداخراجتیغدمکھنفتیکارگرانشغلیوضعیتبھنگاھی-3

دوقدم مانده تا بیکاری!

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


ھستند؟معترض چھبھکارگرانعسلویھ/پتروشیمیکارگراناعتراض-4

بھ وضعیت حقوق و دستمزدکارکنان قراردادی شرکت ھلدینگ خلیج فارس ھم بھ جمع معترضان
صنایع نفت و گاز پیوستند

سراسری کارگران نفت- بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران پیرامون اعتصاب

1شمارهایران:اطالعیھکارگریآزادتشکل ھایایجادپیگیریکمیتھ-

ما کارگران: از خواستھ ھای کارگران اعتصابی حمایت می کنیم

کارگران نفت پشتیبانی می کنیم- اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران:از اعتصاب

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

بی قیدآزادیازحمایتدرجامعھاقشارسایرومعلمانکارگران،بازنشستگان،ازامضاءصدھادریافت
و شرط کارگر بازنشستھ زندانی اسماعیل گرامی

ومقاومتآزادودولتیدامیھاینھادهگسیختھافسارگرانیبھنسبتکرماندامداراناعتراضیتجمع-
دولت در برابر افزایش قیمت شیر مقابل استانداری

افزایشبرایھانیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترش*ادامھ
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزد

اصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگراناعتصاب-1

کارگرانسراسریاعتصاببھاصفھاننفتپاالیشگاهODCCشرکتکارگرانتیرماهپنجمشنبھروز
نفت پیوستند.

بھبھانبیدبلندگازپاالیشگاه٢فازکارگراناعتصاب-2

نفتکارگرانسراسریاعتصاببھبھبھانبیدبلندگازپاالیشگاه٢فازکارگرانتیرماهپنجمشنبھروز
پیوستند.

رجالشرکتکارگراناعتصاب-3

سراسریاعتصاببھماھشھرویژهمنطقھدرواقعرجالشرکتکارگرانتیرماهپنجمشنبھروز
کارگران نفت پیوستند.

نیروگاهوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانیکارگراناعتصابوگسترشادامھدیگردربارهگزارشی *
روزکار:20ازپسروزه10مرخصیحقازوبرخورداریدستمزدافزایشبرایھا

پاالیشپتروصنعتپیشروشرکتفلز،آزموننیماکنگان،جنوبآدیشپاالیشگاهتیرماه5امروز
سپاھان،نفتسازیروغنآنرژیبحرشرکترجال،شرکتاصفھان،ODCCفجر،ارتباطآدیش،

اراکسازیگاما-ساپک-ماشینھایشرکتالفینسایتکنگانپاالیشپترو،NG1300جفیرپاالیشگاه
پیمانکاریبیدبلندپاالیشگاه2فازاردکان،شھرنوروزیھخامنشپیمانکاریاست،شدهتعطیلکلیبھ

اھواز،رامیننیروگاهایپروژهکارگرانجفیر،NGLپاالیشگاهگسترگرماشرکت،2تھرانکارسازو
کمپینبھرجاییشھیداسکلھسازیکشتیبندرعباسھایپیمانکاریازجمعیماھشھر،بادپتروشرکت



کارفرمابھکردهھمکارینیروھاتخلیھبااندبودهکارگرقبلنکھپیمانکارانازجمعیچنینھمپیوستند.
ساختھبرآوردهراکارگرانشانھایخواستھبتوانندتاھستندقرارداددرنظرتجدیدخواھانکھاندنوشتھ

خودھایخانوادهکناردرپیوستھکمپینبھکارگرھزار27تاکنوندھند.تحویلموقعبھراپروژهو
آرمیده اند.

آمادهکارگرانشکردنلیستبلکبرایرالیستیپارسجھانشرکتازدھکردیآقایمیانایندر
اش را با تحریم نیرو خواھیم داد.کرده کھ بعد از موفقیت کمپین، پاسخ این کار ظالمانھ

منبع: کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

نفت*بیانیھ دوم شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی

اعتصاب تا گرفتن مطالباتمان ادامھ دارد

ازبودیمکردهاعالمکھھمانطورنیروگاھھا،وھاپتروشیمیپاالیشگاھھا،درنفتپیمانیکارگرانما
مانرسمیھمکارانواعتصابنددرماھمکارانازھزاردهچنداکنونشدیم.اعتصابواردخرداد29
تادهفازھایچونمناطقیدرمدتھمیندراینکھضمنزد.خواھندتجمعبھدستماهتیرنھمدرنیز
میگوییم.درودھمکارانمانھمھبھوایمآمدهخوبجاھمینتاایم.داشتھخودھمراهراآنھاعسلویھ14

مادیگردستمزدھاست.افزایشرسمیغیرچھورسمیچھنفتکارگرانمامحوریخواستدوستان
نمیبررامانانسانیحقوقتریناولیھازمحرومیتونابرابریوتبعیضتامینی،بیفقر،کارگران

نبایدامروزکارگریھیچدستمزداجناسآورسرسامگرانیبھتوجھباایمکردهاعالمکھھمانطورتابیم.
خودکاریتخصصسطوحبامتناسبکھماستھمکارانحقاینکھضمنباشد.کمترمیلیوندوازدهاز

نحوهوخریدشانقدتروزهھرکاھشبھاعتراضشاننیزمارسمیھمکارانیابد.افزایشدستمزدشان
است.معیشتشانوزندگیبھتعرضیواقعدرکھاست1400سالمزدیافزایشات

بھواستآفرینغروربسیارسطحیچنیندراعتصاببھپیوستنومامبارزاتیاتحادعزیز!ھمکاران
داشتھنیزاعتراضاتمانبردپیششکلدررااتحاداینکھکنیمتالشبایدامامیگوییم.مریزاددستھمھ

راگریدسیسھوافکنیتفرقھنوعھرجلویمبارزهپیشبرددرخودحداکثریدخالتبابایدباشیم.
ھمھوبدھیممیکنندکمپیناعالمآنجاواینجاکھافرادازمعینیشماردستراقیچیوریشنبایدبگیریم.
درماندنومحلدرحضورباچھبلکھشویم.خانھراھیخودوبسپاریمآنھابھراگیریتصمیم

طریقازچھونفتیمراکزوپاالیشگاھھامقابلدراعتراضیتجمعاتبرایریزیبرنامھوخوابگاھھا
چگونگیدرگیریتصمیمجریاندرروزهھرداریماجتماعیمدیایدرکھگروھھاییدرفعالحضور
تپھھفتنیشکرکارگرانازکھاستمھمیدرساینباشیم.دخالتگرفعاالنھمان،مبارزهپیشبرد

جلویمیتوانیمکھاستجمعیوشوراییگیریتصمیمباوصورتاینبھتنھاکھبدانیمبایدوآموختیم
ووعدهبارامابازکھنگذاریمبگیریم.راسرمانباالیازواحتمالیھایبندوزدوھاافکنیتفرقھ
درنشود،دادهپاسخخواستھایمانبھ5برجآخرتااگرایمکردهاخطارکھھمانطوروبدوانندسروعید

تدارک ادامھ گسترده تر اعتراضاتمان باشیم.

کارمحلوزدهاعتصاببھدستھمکارانمانازبخشیروزچندایناعتصابدرعزیز!ھمکاران
درولیھستیماعتصابدرکھمامثلدیگربخشیامااند،بازگشتھھاخانھبھوکردهترکراخود

باشیم.مطالباتمانپیگیرحداکثریحضورباخودمیخواھیمکھاینستدلیلشایم.ماندهخوابگاھھا



ایدبودهشاھدخودبعالوهباشیم.داشتھدخالتاعتراضاتمانپیشبردبرایھاگیریتصمیمدرمیخواھیم
بیرحمکارفرمایاناند،رفتھخانھبھوکردهترکراکارماھمکارانکھمراکزیازبرخیدرکھ

دراگربنابراینھستند.کاریجدیدنیرویبکارگیریتدارکدرواخراجراروزمزدکارگران
باحالعیندروداشتنخواھدجدیدکارینیرویاسکانبرایمکانیکارفرمابمانیمخوابگاھھا

اینستماتوصیھروزھمینازبزند.ھاییتوطئھچنینواخراجبھدستکردنخواھدجراتماحضور
خوداعتصاببھوباشیمحاضرمحلدروبازگردیمکارمحیطبھخانوادهبادیدارھفتھیکازبعدکھ

فشارینیروگاھھاوپاالیشگاھھاوھاپتروشیمیمقابلدرماروزهھرحضورازجملھدھیم.ادامھ
بیشتری برای پیگیری خواستھایمان خواھد بود.

وآنھاکاربھبازگشتخواستبایدشدند.اخراجتھرانپاالیشگاهدرماروزمزدھمکارانازنفر700
بھتعرضیھرگونھواستسراسریمااعتصابکنیم.اضافھمطالباتمانبھرااخراجیھمکاراندیگر

این اعتصاب باید با صف متحد مبارازتی ما پاسخ گیرد.

ازبدورکھماتاھستیممرخصیروزدهوکارروزبیستخواستارمادستمزدافزایشبرعالوه
خانوادهکنارمناسبھایفرصتدربتوانیمداریم،اشتغالکاربھکاریاسفناکشرایطایندروخانواده

نمانیم.ھایمان باشیم و از لذت روزھای بزرگ شدن فرزندانمان محروم

کاریوزیستیشرایطترینپایینازونداریمجانیامنیتنداریم.شغلیامنیتپیمانیکارگرنمابعالوه
قوانینواست.وخیمبسیارکاریوزیستیھایمحیطدربھداشتوخوابگاھھاوضعبرخورداریم.

کارگرانمابیشتربردگیومفتخوردارانسرمایھقلدریخدمتدرفقطوفقطاقتصادیویژهمناطق
واقتصادیویژهقوانینلغوقراردادھایمان،شدندائمیوپیمانکاراندستشدنکوتاهخواستارمااست.
زندگییکداشتنونیستیمبردهماھستیم.نفتیھایمحیطدرحاکمپادگانیوامنیتیفضاییافتنپایان

درخور انسان حق مسلم ماست.

وتپھ،ھفتنیشکردرھایمانایطبقھھمازمیکنیمتشکراست.مردمباماسخنوحرفآخردر
راماخودھایبیانیھباکنونتاکھدانشجویانوبازنشستگانومعلمانوکارگرینھادھایوتشکلھا
است.نفتکارگرانمابرایقدرتینقطھشکبدونھاھمبستگیایناند.کردهپشتیبانیوحمایت

معلمان،کارگران،ھمھکھمیدانیمنیست،نفتکارگرانمامطالبھفقطدستمزدافزایشخواست
بنابراینما،مطالباتدیگرھمینطورودارند.رامطالبھھمینجامعھبگیرانحقوقوبازنشستگان

وکنیداعتراضماھمکارھفتصداخراجبھجملھازداریم.راھاپشتیبانیوھاحمایتبیشترینانتظار
خواستار بازگشت آنان بھ کارشان باشید.

شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

1400تیر5

*نامھ سرگشاده  شماره یک

اندنشدهملحق١۴٠٠سال٢٠-١٠کمپینبھتاکنونکھدفترینیروھایازجمعیبھ

دوستان و ھمکاران دفتری :

پروژهاجراییبخشدرزحمتکشومنددغدغھنیروھایتالشوھمتبھداریداستحضارکھھمانگونھ
است.شدهاندازیراه"٢٠-١٠"کمپینعنوانتحتکمپینیپتروشیمیونفت،گازھای



بھدادنپایانبرایاستکارزاریوایکارگری،پروژهجامعھیخفتھصدایکمپیناینمانگاهاز
صنعت است.تبعیض و تضییع حقوق از دست رفتھ ھمھ افراد شاغل در این

از:اعمسختمشاغلدرماآشنایدردوفھیمبرادرانازنفریھزارچندجمعیکھاینک
ودادهھمدستدردستبند،آرماتوربند،برقکارو...زن،قالبجوشکار،فیتر،مونتاژکار،کمکی،سنگ

قدتمامونھادهنابرابرجنگوکارزارایندرمعیشتی،پایومالیمشکالتوھاکمبودھمھرغمعلی
برخیکھھستیمآن،شاھداندایستادهھاکارفرماوپیمانکارانتزویروزوروزرامپراطوریمقابلدر
ازودانستھاجرایینیروھایازجدایراخوداندیشیمصلحتوطلبیعافیتضمندفترینیروھایاز

کمپین ھیچ حمایتی نکرده اند.

حکموباشندمیاجراییبخشزحمتکشانوکارگراننابرابر،جنگاینمقدمخطشک،سربازانبدون
بحبوحھدرکھاستسربازانی؛حکماندکردهراخالیعزیزاناینپشتکھدفترینیروھایبرخی
راخالیخودبرادرانوسربازانسایرپشتوداشتھنگھمقدمخطازتردورھافرسنگرا،خودجنگ

کرده اند ،و منتظر نتیجھ ھستند.

نکرده اند ،متضررین اصلی این موضوع ھستند.نیروھای دفتری کھ تاکنون بھ کمپین نپیوستھ و حمایتی

*بیایید بھ وجدان خود بازگردید؛

*بیایید دست از عافیت طلبی و مصلحت سنجی بردارید ؛

و مفت خوران ُپر پول تر شود*بیایید و با پیوستن بھ کمپین نگذارید جیب پیمانکارنماھا

*بیایید یکبار ھم کھ شده خود را ارزان نفروشیم

دوستان و یاران ھمیشگی:

بپاخیزید،نھ ھنگام درنگ است

پیام دوشم از پیر می فروش آمد

بنوش باده کھ یک ملتی بھ ھوش آمد

برای فتح جوانان جنگجو،جامی

زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد

از طرف جمعی از نیروھای دفترفنی و کنترل کیفی

نفت:گزارشات رسانھ ای شده درباره اعتراضات کارگران صنعت

انتظارند:درسال ھاستکھموقتی ھاییمدتدل ھایدرد-1

منتظرگفتندکجا!/تومانمیلیون٢٢کجا،تومانمیلیون۶نفت/قراردادیکارگرانبالتکلیفیسالُنھ
دولت بعدی بمانید!

منتظرگفتندکجا!/تومانمیلیون٢٢کجا،تومانمیلیون۶نفت/قراردادیکارگرانبالتکلیفیسالُنھ
دولت بعدی بمانید!



کارگران قراردادی نفت از عدم تبدیل وضعیت خود و تبعیض موجود در وزارت نفت انتقاد دارند.

عدموخودشغلینامناسِبشرایطازایلنا،خبرنگارباتماسدرحفاریملیشرکتقراردادینیروھای
پایبندی بھ تعھدات و وعده ھا انتقاد کردند.

مستقیموموقتقراردادبھآزمون،یکموفقیت آمیزگذراندنازبعد٩٠سالمی گویند:کارگراناین
سالیکازقراردادمانمدتیعنیشویممعین»«مدتسال،سھازبعدبودقراروشدیموضعیتتبدیل

ونکردندعملوعدهاینبھاماشودبرابررسمی ھاباتقریباًدستمزدمانوحقوقویابدافزایشسالدهبھ
ُنھ سال است کھ ما قراردادی ھا ھمچنان بالتکلیفیم.

ازبیشنبایدقراردادی ھانفت،شدنملیقانونونفتوزارتاساسنامنھبراساسنیروھا،اینگفتھ یبھ
ھستند.موقتمدتاالنتا٩٠سالازنیروزیادیتعداداماباشندموقتمدتسال،سھ

حفاری،شرکتدرواستنفرھزار٣۴نفت،صنعتکلدرموقتقراردادنیروھایاینتعدادظاھراً
توجھقابلنیزتخصصوتحصیالتبراساسنیروھااینچیدماناست.نفر٣۶٠٠حدودآن ھاتعداد

دردارند؛باالترولیسانستحصیلیمدرکنفر۵٠٠وھزار١٢نفت،قراردادینیروھایبینازاست؛
بین آن ھا تعداد زیادی فوق لیسانس و دکترا ھستند.

می گوید:کاریمحیط ھایدرشدهنھادینھوآشکارتبعیضباارتباطدرنفتموقتقراردادنیروییک
٢٢من،رسمیمعادلامااستتومانمیلیون۶حدودمزدیمزایایومتعلقاتھمھبامندریافتی
بسیارموجود،اختالفکجا؟تومانمیلیون٢٢کجا،تومانمیلیون۶می گیرد؛حقوقتومانمیلیون
مادوشبرحساسمسئولیت ھایوشیفت ھابیشتِرکھحالیستدرایناست؛آزاردھندهوفاحش

برایچندانینگرانیعموماًواستراحتشغلیامنیتوآیندهبابتخیال شانرسمی ھاقراردادی ھاست؛
رابالتکلیفیسالُنھسنگینیکار،سنگینیاینوماستدوشبرسنگینکارھایھمھ یندارند.کار

مضاعف کرده است.

بامی کند:توصیفبالتکلیفکامالًومعلقراھمتایانشوخودموقعیتدیگر،موقتقراردادکارگریک
ماحاِلشاملکارشورایعالیوکارادارهحقوقافزایشمصوباتھستیم،اجتماعیتامینبیمھآنکھوجود

متضررنھایت،درکھمی کنندتصمیم گیریماحقوقافزایشبرایجزئیمبلغیسالھرنمی شود؛
مشمولرسمی ھاینسبتبھھموکارقانونمشمولکارگراننسبتبھھمدستمزدمانھستیم؛مااصلی
ادارهزیرمجموعھ ینھمی رویمشماربھنفتزیرمجموعھنھمی یابد؛افزایشکمتربسیارنفت،قانون

کار، در واقع ما را بالتکلیف نگھ داشتھ اند.

می گوید:می شدیم،معینمدتالاقلومی شدروشنماتکلیفبایدپیشسالششاینکھبیانباکارگراین
ورفتیممجلسمقابلکردیم؛رایزنیومطالبھ گریحقوق،احقاقبرایوآمدیمتھرانبھدوباراواخراین

یکنھایتدرگفتند؟!چھآخرمی دانیدشدیم؛خودبالتکلیفوضعیتبھمجلسنمایندگانتوجھخواستار
دولتمنتظربرویدشد،تمامکھدولتاینگفتھنفتوزارتگفتوآمدانرژیکمیسیونعضونماینده

بعدی بمانید! فقط ھمین، بھ ھمین سادگی!

لحظھ شماریکاریدورهاتمامبراینفتی/پایانھ ھایدریاییعملیاتپیمانکاریکارگرانگالیھ ھای-2
می کنیم

بھ شرایط شغلی خود، معترض ھستند.کارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانھ ھای نفتی نسبت



معترضخودشغلیوضعیتبھنسبتخارکجزیرهنفتیپایانھ ھایدریاییعملیاتپیمانکاریکارگران
ھستند و رسیدگی بھ خواستھ ھای خود را طلب می کنند.

ونانبرایشرجیھوایدروسوزانآفتابتیغزیرساعت ھامی گویند:نفتیپایانھایندرکارگران
خستگیمی شویم،روبرودیگرنیروھایغذاییوعدهباکھھنگامیمی ریزیم،عرقخودزندگیچرخش

نیرویغذاییوعده ھایامامی کنندتھیھراخودغذایشرکتسلفازشرکتکارکنانمی شود.بیشترما
قراردادی از رستوران ھای بی کیفیت تھیھ می شود.

تمامواقعدرنمی کنیم؛دریافتآنبابتحقیامامی کنیمکاردریاکاررویاگرچھمی دھند:ادامھآنھا
درمااشتغالازسال ھادارد.اشتغالخشکیدرکھاستروزمزدکارگریکمثلمادریافتیوحقوق
خودحقوقکوچک ترینازامامی کنیماحساسخودگوشتوپوستباراخطراتشباومی گذرددریا

محروم ھستند.

آنھماستسختچقدرروزه١۴کاریدوره یمی شماریم.لحظھبھلحظھراثانیھ ھاگذرآنھا؛گفتھبھ
واستخرابدریاونیستپروازیکھبشنویداماھستیدخانھبھسفرآمادهوبستھ ایدراخودکیفوقتی

شما نتوانید از جزیره خارج شوید.

١٠حدودفعلیکارفرمایبنابرایناست،کممنطقھپیمانکارانتعدادمتاسفانھمی گویند:کارگراناین
سال است کھ برنده مناقصھ می شود.

ھستنداخراجتیغدمکھنفتیکارگرانشغلیوضعیتبھنگاھی-3

دوقدم مانده تا بیکاری!

آخرینمی خواھندآیاراستیبھندارد.خارجیوجودکجاھیچموقتقراردادکارگرانبرایشغلیامنیت
اقتصادیمناسباتراهچنانھمقدرتھمھبادھندنشانوکنندواردموقتقراردادکارگرانبھراضربھ

می کنند؟!صندوق بین المللی پول -این نھاد امپریالیستی- را کاربردی

برایوضوحبھراحقایناساسیقانون٢٧اصلاست؛شھروندانھمھمسلمحقمدنیاعتراض
یکبلکھحقیکتنھانھکارگران،صنفیاعتراضاولی،طریقبھوشناختھرسمیتبھھمگان

ضرورت برای ارتقای شرایط شغلی و معیشتی است.

کاستوبی کماجرایھنوزاگرچھشدهشناختھرسمیتبھاعتراضحقتلویحیطوربھکارقانوندر
امااستکارگرانمطالباتاصلی ترینازیکی)٩٨و٨٧(کارالمللیبینسازمانبنیادیننامھمقاولھدو

کمترچیزیمختصفقط«حق»اینامروزکھرفتھپیشگونھ ایبھایرانکاربازارتاریخیدگردیسی
درومیانسالتقریباًامروزدیگرکھھمانھاییرسمی!کارگرانیعنیاستشاغلکارگراندرصددهاز

حقاینازپیمانکاری،کارگرانآنھا،ازبدترنھوموقتیقراردادکارگراننھھستند.بازنشستگیآستانھ
بیکاری ھایبھمی تواندنشودحمایتاگرکارگرانازگروهایناعترضنبرده اند؛بھره ایھیچمسلم

گسترده یا اخراج ھای فلھ ای منجر شود.

ازمی کنندکاراقتصادیآزادمناطقاشتغالویژهقانوننفوِذتحتمناطقدرعموماًکھنفتیکارگران
المللیبینسازماننامھ ھایمقاولھمی گویدویژهقانوناینآخرمادهاماھستندمحرومکارقانونحقوق

واستکاغذرویجوھرتاثیرفقطقانونی،بنداینگفتبایدبازھمکھالزم االجراستمناطقایندرکار
گونھ کاربردی ندارد!بھ دلیل مناسبات معیوب و الینھ شده ی بازار کار، ھیچ



اخبار ضد و نقیض در باب اخراج کارگران!

خورد،کلیدتیرماهاولازکھنفتپیمانکاریکارگرانگستردهاعتراضازپسکھاستفضاییچنیندر
رارسانھ ھافضایتھران)(پاالیشگاهپاالیشگاهیکدرمعترضکارگراناخراجباارتباطدراخباری

پر کرد و تبدیل بھ یک گفتمان مسلط در فضای مجازی شد.

تھران»نفتپاالیش«شرکتدرکھروزمزدیکارگراناعتراض،آغازازبعدروزیکتیرماه،دوم
قرارداد بخشی از آن ھا لغو شده است.کار می کنند؛ گفتند: بھ دلیل اعتراض ھای روز گذشتھ،

پیمانکارکھدستمزدیمی گویندھستندمعترضخودکاریقراردادمفادنشدناجرابھکھکارگراناین
دستبھقراردادازدیگریبندھایھمچنینواستقرارداددرتوافقیمزدازکمتربسیارمی پردازد

فراموشی سپرده شده است.

بیکاریواخراجفلھ ایبرگھ ھایکارگراناینکھشددستبھدستمجازیفضایدرنیزتصاویری
معترضپیمانکاری»«کارمعیوبمناسباتبھتعدیل،برگھ ھایداشتندستدرباوکرده انددریافت
نفتپاالیششرکتعمومیروابطمسئولتیرماه،چھارمجمعھبعد،روزچندکھحالیستدراینھستند.
پاالیشگاه،اینکارکنانازنفر٧٠٠اخراجبرمبنیمجازیفضایدرشایعاتبرخیبھاشارهباتھران

گفت: این موضوع کذب محض است.

ازنفر٧٠٠اخراجخصوصدرکھشایعاتیداشت:اظھارخبرنگارانبھجمعھروزخفاییشاکر
کمیبخش«اویکو»پیمانکاریشرکتفقطونداردصحتاست،شدهمنتشرتھرانپاالیشگاهکارکنان

از نیروھایش را تعدیل کرده است.

پاالیشگاهاساسیتعمیراتنیروھایتامین کنندهعنوانبھ«اویکو»پیمانکاریشرکتاینکھبیانباوی
تعمیراتدستورکارھایکاھشبھباتوجھشرکتاینافزود:است،روزه٣٠حدوداًقراردادباتھران
محترمنیروھایازکوچکیبخشکھخودروزمزدنیروھایازنفر٣۵باارجاعی،کارکاھشواساسی

سیزدھمودوازدھم(روزھایروز٢طیھستند،اویکوقراردادطرفآورھالدرشاغلروزمزد
کرده است.تعمیرات اساسی) مطابق توافق و کاھش کار، تسویھ حساب

بھوداردادامھپاالیشگاهاینمعترضکارگرانوضعیتآخرینازدقیقاطالعبرایماپیگیری ھای
روزمزدکارگرانازنفر٣۵فقطواقعاًآیاوشدمنتشرچراتصاویرآنکھھستیمسوالاینپاسخدنبال

«اتفاقی»کامالًمی تواندبوده،کارگریاعتراضاتازبعددقیقاًکھاخراجاینآیااینکھوشده انداخراج
باشد؟

سوال اساسی:

چرا جای «حق اعتراض» خالیست؟!

بخشدرحالیکھچراپابرجاست؛ھمچنانکلیدی ترواساسیسواالتاگرھا،وامااینھمھعلیرغماما
آمارھایآخرینطبق(مثالًمی دھندتشکیلپیمانکاریکارگرانرانفتصنعتشاغالنازعمده ای
ایناست)منطقھاینقراردادی ھایورسمی ھابرابردوجنوبیپارسپیمانکاریکارگرانتعدادرسمی،

بھچراندارند؛اعتراضحقکشور،نفتصنعتاصلیگردانندگانوفعالکارنیرویازانبوهحجم
کارگراناینبیکاریواخراجازاخباریبالفاصلھمعیشتی،وشغلیناگوارشرایطبھاعتراضمحض

مانندمناطقیدرآن،ازفراترومی شوندتعدیلنیازبھانھ عدمبھمعترضکارگرانمی رسد؛گوشبھ



یاکارمحذوفانلیستدرتعدیل،ازبعدمعترضاناستپیمانکاریشرکت ھایکلونیکھجنوبیپارس
بھ آن ھا کار نمی دھد!ھمان «بلک لیست» قرار می گیرند و دیگر عمالً ھیچ شرکتی

نزدیکازبارھارامعترضکارگرانشدنلیستبلکرنجکھپروژه ای)کارگری(فعالآقاجریناصر
ایلنابھکشورزیرساختیصنعتپرسود تریندرمعترضکارگراناخراجباارتباطدرکرده،لمس

قانونوکارقانونجایبھدولتاقتصادیمناسباتمی دانندکھاینبھتوجھباپیمانکارانمی گوید:
گستردهاخراجبھاقداماست،خصوصی سازیوساختاریتعدیلھمانیاآزادبازارقوانیناساسی،

حقاینمی کنندتصورصنعتی–تجاریآزادمناطقبھانھبھجنوبوعسلویھدراگرمی کنند.کارگران
نیزنیستندصنعتی–تجاریآزادمناطقجزوکھنفتیشرکت ھایوپاالیشگاه ھادرشده،فراھمبرایشان

کارگرانبرایشغلیامنیتکھمی دھدنشاناینومی کننداخراجپیمانکارانراکارگراناززیادیتعداد
کارگرانبھراضربھآخرینمی خواھندآیاراستیبھندارد.خارجیوجودکجاھیچموقتقرارداد
المللیبینصندوقاقتصادیمناسباتراهچنانھمقدرتھمھبادھندنشانوکنندواردموقتقرارداد

پول -این نھاد امپریالیستی- را کاربردی می کنند؟!

اردوگاھیجھنمیکاعتراض،حقنبودناضافھبھپیمانکاریوقراردادیکارگرانسختکارشرایط
روز٢۵درکارساعت١٢روزانھباموقتقراردادیاپروژه ایکارگرانمی گوید:آقاجریاست؛
قانونبرآیندکھاستکارقانوناصولطبقمحاسبھاینالبتھمی کنند.کارروز٢۵دردوماهمعادل
کارگاهاختیاردرساعتھ٢۴نفتصنایعپروژه ھایدرکارگرانایندیگرسویازاست.کشوراساسی
عملدرکھگردندبرخوردارویژه ایمزایایازبایدرواینازمی کنندکاراردوگاھیواقعدروھستند

ازآمدورفتزمانبھتوجھباساعت١٢روزیباکارروز٢۵نمی گیرد.خودبھواقعیتصورت
اینمیاندراعتیادوافسردگیجھتبدینمی کندواردکارگرانبھسنگینیفشارکار،محلتاخوابگاه ھا
رواینازھا،آنخانوادهکانونتالشیوطالقفاجعھطورھمینوداردفاجعھ آمیزیابعادکارگران

دوھفتھوکاردوھفتھبایدکارگرانیچنینبرایوایرانجھاندربین المللی،سطحدرکارعرفطبق
حقاینبرسند؛ھمخانواده شانکانونبھوکنندتولیدبازراخودنیرویبتوانندتابشوندقایلمرخصی

درھمینطورمی شودکاربردیعملدرنیزنفتصنایعقارهفالتبخشدرکھآنھاستقانونی
بلیطھزینھاینکھبھتوجھبامی شود،روندعملیاینھمنفتشرکتحفاریپیمانکاریشرکت ھای

وجودموقتقراردادکارگرانبرایامتیاز ھااینولیمی کنندپرداختنیزراکارگراناینھواپیمای
خارجی ندارد.

رھنمود ھایتداومازناشیجنگ،ازپسدولت ھایسیستمدرھوادووبامیکسیاستاینوی،گفتھبھ
قانوننفیکھخصوصی سازیوساختاریتعدیلکردنکاربردیدلیلبھواستپولالمللیبینصندوق

اجتماعی – اقتصادی گریز ناپذیر است.کار و قانون اساسی را در برنامھ خود دارد، فاجعھ بحران ھای

چاره چیست؟

جزچیزیکھنفتپیمانکارییاموقتقراردادکارگرانفلھ ایاخراجازبایدچطورچیست؛چارهاما
باقضاییھقوهمی دھد:توضیحراراھکارآقاجریشود؛جلوگیرینمی خواھندتبعیضرفعوبرابری

و٢۶.٢٧(اصولاساسیقانوناصولوکارقانونطبقبایدعدالت،وقانوناجرایبھتکیھبھتوجھ
شدهذکرقوانینبرخالفکھراپیمانکارانوکندرسیدگیکارگرانقانونیحقبھ)٣۴و٣٠.٣١

وبی عدالتیکردنخنثیبرایقضاییھقوهکنند.مجازاتکرده اند،کارگراناخراجبھاقدامخودسرانھ
نمایندگانکھاختالفیحلھیات ھایایجادبابایداست،اساسیقانونبرآیندکھکارقانوناجرای



قانون زداییازناشیکھمشکالتاینبھمی کنندادارهراآنکارادارهمسئوالنوکارفرمایانوکارگران
کھکارگران)(اخراحمسالھصورتکردنپاکجایبھکند.رسیدگیاست،جنگازپسدولت ھای

امپریالیستیمناسباتیعنیکنندحلرامسالھخودبایدکندپیداخطرناکوحادابعادبحرانمی شودباعث
کارگراننگذارندبردارند،میانازرادالالنوواسطھ ھابریزند،دورجدیتبارااساسیقانونضدو

کنند.معترض بھ ھمین سادگی اخراج شوند و برابری شغلی را نھادینھ

می گویندمسئوالناماشده انداخراجپاالیشگاهیکدراعتراضاتازبعدنفر٧٠٠می گویندگروھی
ضدمناسباتتحمیلِیوناخواستھسکوتھست،ھرچھواقعیتنبوده اند!نفر٣۵ازبیشتراخراجی ھا

کارگراِنبھکھمی بردسمتیبھرابازیرعب آور،وملتھبفضایھمیناست؛واقعی ترآنازکارگری
موفقآیاامااست!»قدمیدودربیکاری«سکوت!کنندحقنھتعدیلیمعیوبمناسباتازآمدهستوهبھ

می شوند؟!

ھستند؟معترض چھبھکارگرانعسلویھ/پتروشیمیکارگراناعتراض-4

دستمزدوحقوقوضعیتبھمعترضانجمعبھھمفارسخلیجھلدینگشرکتقراردادیکارکنان
صنایع نفت و گاز پیوستند.

ھلدینگکارکنانپیوستھ اند.دستمزدوحقوقمعترضانجمعبھھمعسلویھپتروشیمیکارگران
پرسنلوضعیتکھمی گوینداست،عدالتسھامسبددرآنسھامدرصد۴٠کھفارسخلیجپتروشیمی

قراردادی نسبت بھ پرسنل رسمی بسیار تبعیض آمیز است.

برخیکھھستندمعتقدودارنداعتراضھلدینگاینجدیدمدیرانانتصاببھنسبتاینبرعالوهآنھا
باوندارندصنعتایندرتخصصیھیچگاز،ونفتشرکت ھایدرمعمولرویھبرخالفجدیدمدیران

سابقھ غیرمرتبط منصوب شده اند.

شبھ دولتیھلدینگایندردوبارهکھھستنددولتیبازنشستھ ھایھممدیرانبرخیکارگراناینگفتھبھ
بھ کار گرفتھ شده اند.

ازبیشراشرکتمالیوضعیتغیرتخصصیانتصاباتکھھستندنگرانآنھاکارگراناینگفتھبھبنا
از کار بیکار شوند.این بھ دست انداز انداختھ و تعداد بیشتری از کارگران

دولتوظایفحوزهدررامشکلاینحلخصوصیبخشتشکل ھایحتیونفتوزارتوجود،اینبا
نمی دانند.

بخشبھمتعلقھلدینگاینکھمی گویدپتروشیمی،کارفرمایانصنفیانجمندبیرکلمھدوی،مھدی
مشکالتپاسخبایدآنکارکنانونیستدولتونفتوزارتعھدهبرآنمشکالتحلواستخصوصی

خود را بھ روش دیگری پیدا کنند.

حال حاضر نسبت بھ حقوق و مزایای شغلیکارکنان پیمانی و قراردادی صنعت نفت و گاز ایران در
جدی برای حل مشکالت شاغالن حوزه نفت وخود معترض ھستند اما بھ نظر می رسد کھ تاکنون اقدام

گاز انجام نشده است و اعتراض ھا ادامھ دارد.

سراسری کارگران نفت*بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران پیرامون اعتصاب



٢٩روزازگازونفتصنعتبھوابستھنیروگاه ھایوپتروشیمی ھاپاالیشگاه ھا،پیمانکاریکارگران
خرداد اعتصابی بزرگ و بی سابقھ را آغاز کرده اند.

روندوپیوستھ انداعتصاباینبھتولیدیمرکز۵٠ازبیشدرکارگراناینازنفرھزاردهچندتاکنون
پیوستن دیگر کارگران بھ اعتصاب ھمچنان ادامھ دارد.

محققمطالباتشانچنانچھکھکرده انداعالمتجمعواعتراضدورهچندازپسنیزنفترسمیکارکنان
نشود روز نھم تیرماه دست بھ اعتراض دوباره خواھند زد.

رقمرابدیلبیاتفاقیاعتصاب،اینگسترده یسازماندھیلحاظبھتنھانھنفتپیمانکاریکارگران
بھراطبقاتیاتحادازشورانگیزجلوه ایرسمی،کارکنانباھمبستگیوحمایتاعالمبابلکھزده اند،
خواھدوبودهماسرسخترھبرھموارهمانفتکارگرکھنیستدلیل“بیاینروازگذاشتھ اند.نمایش

بود”

اجازهونیستیمبردهکارگرانماکھکرده انداعالمبارھااطالعیھ ھایشانوبیانیھدرنفتکارگران
نخواھیم داد این ھمھ استثمار و بیحقوقی تداوم یابد.

تغییروماهدرتومانمیلیون١٢باالیبھدستمزدحداقلافزایشخواھانھمچنیناعتصابیکارگران
وپیمانکاریشرکتھایبساطشدنبرچیدهھستند.مرخصیروز١٠وکارروز٢٠بھکارینوبت

خواستھ ھایدیگرازنیزکارمحیطسازیایمنوامنیتیفضایبھدادنپایانموقت،قرارداھای
کارگران نفت و کل طبقھ کارگر ایران است.

ھمکاران و ھمسرنوشتان در صنایع نفت و گاز؛

شمامتحدانھ وپرشورمبارزاتازبخشیراخودایرانکارگرانآزاداتحادیھدرمتشکلکارگرانما
بھبود.خواھیموبودهشماکناردرتوانتمامبااعتصابات تانواعتراضاتازدورهھردرومیدانیم

کارگرانطبقاتیمطالباتوخواستپرچمداربھشماکھمیکنیماعالمومیفرستیمدرودشماتکتک
بایدھمورسیدخواھیمدستمزدافزایشخواستبھھمخود،قدرتمندوجمعیعملباشده اید.تبدیلایران

برچینیم.بساط شرکتھای مفتخور پیمانکاری و قرارداھای موقت را

حمایت خواھیم کرد.ما و دیگر کارگران کشور قاطعانھ از خواست و مبارزات تان

زنده باد کارگران اعتصابی نفت

زنده باد ھمبستگی طبقاتی کارگران ایران

١۴٠٠تیرماهپنجمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

1شمارهایران:اطالعیھکارگریآزادتشکل ھایایجادپیگیری*کمیتھ

ما کارگران: از خواستھ ھای کارگران اعتصابی حمایت می کنیم

ونامناسباوضاعودستمزدھانازلسطحبھاعتراضدربیانیھ ایطیپتروشیمیونفتکارگران
وشغلیمزایایدیگرودستمزدھاافزایشجھتداده شدهوعده ھایاجرایعدمکار،محیطغیرانسانی

اینوزندگیکارشرایطبرچندمدستپیمانکارانومقاطعھ کارانجانبازحقوقیوبیرنجتحمیل
بھایبیانیھدروزدند.اعتصاببھدستاستامروزیانسانشأنبھ دورازوغیرقابل تحملکارگران



زیرشرحبھکارگراناینخواستھ ھایومطالباتاعمپرداختھ اندخودخواستھ ھایومطالباتطرح
است

دستشوند.پرداختبھ موقعبایدمزدھاباشد.میلیون١٢ازکمترنبایدنفتدرشاغلکارگرھیچ"مزد
وتبدیلدائمومستقیمقراردادبھکارگرانقراردادھایوشودکوتاهنفتصنعتازبایدپیمانکاران

محیطبھداشتی،استانداردھایشوند.لغوبایدآزادمناطقبرده داریقوانینشود.ممنوعکارگراناخراج
محیط ھایسازیامنیتیشوند.رعایتبایدبھداشتیسرویس ھایوخوابگاه ھاکار،محیطایمنیوزیستی

رسمیت شناختھ شود"کار پایان یابد و حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران بھ

بود،قریب الوقوعسراسراعتصابزندگیھزینھحداقلیک چھارمدستمزدھایوروزافزونگرانیبا
دادرخخرداد٢٩مورخھازکھ

می رود.شماربھسرمایھ دارانافسانھ ایسودھایافزایشمعنایبھدستمزدھاحداقلنگھ داشتنپایین
آشکارنسل کشیمصداقمی باشد،کارگرانشاملکھجامعھجمعیتدرصد۶۵ازبیشبھدادنگرسنگی

اوضاعھمچنیندستمزدھا،سطحنگھ داشتنپایینطریقازکارگرانبھمطلقحقوقیبیتحمیلاست.
اینبرکھاستمضاعفیظلمپروژه ای،کارگرانزیستمحلوکارمحیطغیراستانداردونامناسب

کارگران روا می دارند

وزندگیکاریشرایطبامتناسبخدماتنبودوپاییندستمزددرجھ،50باالدمایدرطاقت فرساکار
حاضرعصردرپروژه ایکارگرانزندگینیست.جانداریھیچشایستھغیربھداشتیخوابگاه ھایدر

غیرقابل تحملغیرانسانیشرایطچنینکھمی نمایماعالمکارگرانمااست.باستانتاریخبرده داریمانند
اینھمھازوھستیمخوداعتصابیھمکارانخواستھ ھایفوریتحققخواھانکارگرانماھم چنیناست.

تحققتاموجودشرایطبامتناسبکارگریھایایجادتشکلوصفوفکردنمتحدبامی خواھیمکارگران
مطالباتشان بھ اعتصاب خود ادامھ بدھند  

کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری ایران

جمعھ چھارم تیرماه ھزاروچھارصد

کارگران نفت پشتیبانی می کنیم*اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران:از اعتصاب

ھمچناننیروگاھھاوگازنفت،ھایبخشدرایپروژهوپیمانیھایشرکتکارگراناعتصابموج
اعتصابخارکنفتیپایانھدرنفترسمیکارگرانماهخرداد٢٨درابتدااست.گسترشحالدر

کشیدندکارازدستخون،بیدنیروگاهپیمانیکارگرانکھھنگامیخرداد٢٩درسپسکردند.
شودمیترداردامنھروزھرکھاعتصابیپیوستند؛اعتصاببھپیمانیشرکتدھھادرشاغلکارگران

و جنبھ سراسری بھ خود گرفتھ است.

٢٠صورتبھکارنوبتدرتغییرکار،محیطسازیایمنآن،موقعبھپرداختودستمزدھاافزایش
ھایشرکتبرچیدنواقتصادیویژهمناطقداریبردهقوانینلغومرخصی،روز١٠وکارروز

نشدنپرداختاست.اعتصابیکارگرانھایخواستھجملھازانسانی-کارنیرویدالالناین-پیمانی
وکارگراندستمزدازبیمھحقکسرنیزوقراردادمدتیافتنپایانوجودباکارگراندستمزدازبخشی

شدهتبدیلپیمانیھایشرکتفعالیتعادیروالبھاجتماعی،تامینسازمانبھبیمھ ھالیستارسالعدم
است.



کارمختلفپیمانکارانباکھمعینمدتقراردادوپروژه ایساعتی،فصلی،ثالث،ارکانکارگران
دومینجاریھایاعتصاب.اندکردهشرکتسراسریاعتراضایندرگستردهبطورمی کنند،
اینبااست.گذشتھسالماهمرداداعتصابازبعدنیروگاھاوگازونفتکارگرانسراسریاعتصاب

کمیسیوناند.شدهگیرغافلگسترده،اعتراضواعتصاباینبامواجھھدرحکومتیمقاماتحال،
واکنشنوعکردنسنگینوسبکحالدرواندافتادهپادستبھحکومتیمقاماتدیگرومجلسانرژی
کھاندکردهاعالمھشیاریبااعتصابدھندگانسازمانھستند.اعتصاباینبھاسالمیجمھوریرژیم

ھایخواستھنشدنآوردهبرصورتدرواستحکومتوکارفرمایانبھآناناخطاراعتصاب،این
راخودمطالباتوپیوستخواھندشده،اعالمنفترسمیکارگرانتوسطکھتیرماه٩اعتصاببھخود،

سازماندھیشورایارتباطھمیندرکرد.خواھندپیگیریآنانبامشترکمبارزهوھمبستگیدر
خواھدآغاززودیبھاعتراضاتازایتازهدورکھاستکردهاعالمنفتپیمانیکارگراناعتراضات

معلمان،ازجمعیھمچنینواللملیبینسطحدروایراندرکارگریھایتشکلازتعدادیکنونتاشد.
سقوطباختگانجانھایخانوادهو٩٨آباناعتراضاتباختگانجانھایخانوادهودانشجویان
ھمچنانھاحمایتاینکھرودمیانتظاراند.کردهپشتیبانیاعتصابیکارگرانازاوکراینیھوایپمای

گسترش یابد.

داریم،میاعالمنیروگاھاوگازنفت،پیمانیھایشرکتدراعتصابیکارگرانباراخودھمبستگیما
میکارگریالمللیبینھایتشکلازخودوظیفھبھبناوکنیممیپشتیبانیآنانحقبھھایخواستاز

کنند.خواھیم کھ از مبارزات کارگران نفت در ایران پشتیبانی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

٢٠٢١ژوئن٢۶

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

آزادیازحمایتدرجامعھاقشارسایرومعلمانکارگران،بازنشستگان،ازامضاءصدھادریافت
بی قید و شرط کارگر بازنشستھ زندانی اسماعیل گرامی

شرطوبی قیدآزادیازحمایتدرجامعھاقشارسایرومعلمانکارگران،بازنشستگان،ازامضاءصدھا
منتشرزیردراولتن۵٠٠اسامیکھاستشدهدریافتزندانیبازنشستھکارگرگرامی،اسماعیل

بھ مرور منتشر خواھند شد.می شود ھمچنان در حال دریافت امضاء ھای جدید ھستیم و

آزاد کنیداسماعیل گرامی، فعال بازنشستھ زندانی را بی قید و شرط

ھمسان سازیجملھازخود،برحقمطالباتبھدستیابیبرایبازنشستگانکھاستسالیکبھنزدیک
نھادھایھمیشگی،روالطبقحال،اینباکرده اند.برگزاررامسالمت آمیزتجمعاتیسلسلھحقوق ھا،

خواھیحقوتجمعاتاینبرگزاریازمانعتاکرده اندتالشپرونده سازیواحضاربازداشت،باامنیتی
و مطالبھ گری بازنشستگان شوند.

حقوقاحقاقخواھانخودھمتایاندیگرکناردرکھاستبازنشستگانیازیکیگرامیاسماعیل
روز۴مدتبھاوشد.بازداشتخانھ اشدرسپاهاطالعاتتوسطفروردین ماه١۴وبودهبازنشستگان

فعالاینشد.منتقلبزرگتھرانزندانبھآنازپسوگرفتقرارسپاهاطالعاتبازجوییمورد
قانونیتجمعاتدروشرکتملیامنیتعلیھتبانیواجتماعاتھامبھبازداشتماهدوازپسبازنشستھ



جریمھ یتومانمیلیوندوحدودوشالقضربھ٧۴تعزیری،حبسسال۶بھبازنشستگاناعتراضی
اینھمھ یبود.خواھداجراقابلآنسال۴نظرتجدیددادگاهدرتأییددرصورتکھشدمحکومنقدی

ویدادگاهوبودهبی بھرهخودقانونیحقوقازبازداشتمدتایندرویکھاستحالیدربی عدالتی ھا
بدون دسترسی بھ وکیل برگزار شده است.

خواھانگرامی،اسماعیلدادگاهوبازداشتغیرقانونیروندنمودنمحکوم بانامھاینامضاکنندگانما
ھستیم.آزادی بی قیدوشرط ایشان و تمامی بازنشستگان بازداشت شده

بازنشستھکارگرگرامی،اسماعیلشرطوبی قیدآزادیازوامضاءرامتنزیرلینکدرکلیکبا
زندانی حمایت کنید.

https://plink.ir/QwIUR

لینک مشاھده اسامی امضاء کننده

https://plink.ir/2p1mE

آزادودولتیدامیھاینھادهگسیختھافسارگرانیبھنسبتکرماندامداراناعتراضی*تجمع
ومقاومت دولت در برابر افزایش قیمت شیر مقابل استانداری

نھادهگسیختھافسارگرانیبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایکرماندامدارانتیر،5شنبھروز
افزایش قیمت شیر مقابل استانداری اجتماعھای دامی دولتی و آزاد ھمچنین مقاومت دولت در برابر

کردند.

akhbarkargari2468@gmail.com

https://plink.ir/QwIUR
https://plink.ir/2p1mE
mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

