اخباروگزارش های کارگری  16تیرماه 1400
 تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی در میدان کاکتوس عسلویه تجمع اعتراضی کارگران شرکتی برق منطقهای تهران نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبعیض درپرداخت مقابل درب شرکت
 اعتصاب کارگران نگهداری از خطوط راه آهن آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت بموقعحقوق،نداشتن امنیت شغلی وعدم پاسخگوی مسئوالن
 یازدهمین روز تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدمتمدید قراردادهای کاریشان
 ادامه اعتراضات کارگران شهرداری زنجان نسبت به سطح نازل حقوق و عدم اجرای طرح طبقه بندیمشاغل
 تجمع اعتراضی کارشناسان بهداشت حرفهای نسبت به تصمیمات دوگانه مدیران عالی مرکز سالمت ومحیط کار و وزارت بهداشت مقابل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 اسنپفود :از استثمار خالقانه تا اعتصاب متحدانه -کنش های کارگران شهرداری های کشور در نیمه اول تیرماه 1400

 یورش مأموران وزارت اطالعات به منزل زرتشت احمدی راغب و ضبط وسایل شخصی وی تجمع اعتراضی کشاورزان خشمگین شرق اصفهان نسبت به بیآبی مقابل استانداری و سالخی کردنگاوها
 دومین روز اعتراض گاوداران دامغان نسبت به قطعیهای مکرر برق ،قیمت دستوری شیر و گوشتقرمز و بی تفاوتی مسئوالن بابرپایی تجمع مقابل فرمانداری ودفتر بهارستان نشین
 جان باختن یک کارگرساختمانی در قم براثرسقوط درچاه بدنبال برق گرفتگی کارگر سیمبان اداره برق الهیجان هم براثر برق گرفتگی به کما رفت*تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی در میدان کاکتوس عسلویه
روز چهارشنبه  ۱۶تیرماه بخشهایی از کارگران و کارکنان ارکان ثالث و پیمانکاری شاغل در مراکز
مختلف کاری در پارس جنوبی بنابر هماهنگی و فراخوان از پیش اعالم شده قبل از حضور در محل
کار ،ساعت  ۷صبح در میدان کاکتوس عسلویه تجمعی یکساعته برپا کردند.
این کارگران که از بخشهای بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری هستند خواهان افزایش حداقل دستمزد به
باالی  ۱۲میلیون تومان ،اجرای طرح اقماری  ۱۴روز کار  ۱۴روز استراحت ،حذف شرکتهای
پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و نیز برچیده شدن تبعیض کاری و حقوقی خود با نیروهای
رسمی صنعت نفت ،حق ایجاد تشکل مستقل و همچنین تحقق دیگر مطالبات خود هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۶ -تیرماه ۱۴۰۰
تصاویر:

گزارشات رسانه ای شده:
 -1تجمع کارگران پیمانکاری نفت در پارس جنوبی
کارگران پیمانکاری نفت در منطقه پارس جنوبی در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود تجمع کردند.

کارگران ارکان ثالث شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در اعتراض به سخنان وزیر نفت در
کمیسیون انرژی مجلس و نادیده گرفتن مطالبات قانونی خود بار دیگر امروز (شانزده تیر) در میدان
کاکتوس تجمع کردند.
این تجمع در ادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری نفت است که از مدتی پیش آغاز شده است.
-2
پایان تجمع کارگران عسلویه /تاکید کارگران :دو هفته بیکاری حق مسلم ماست!
ِ
تجمع یکساعته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی خاتمه یافت.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی از خاتمه تجمع صنفی خود در میدان کاکتوس عسلویه خبر دادند .این
کارگران با بیان اینکه تجمع یکساعته ما در اعتراض به عدم شنیده شدن صدایمان بود ،خواستار
برقراری عدالت مزدی و تامین حق مرخصی دو هفتهای برای کارگران ارکان ثالث شدند.
این کارگران با بیان اینکه نه از وزارت کار و نه از نمایندگان مجلس ،آبی برای ما گرم نمیشود ،توجه
به مطالبات رسمیها و افزایش سقف حقوق آنها تا  21برابر کف حقوق را نشانهی دیگری از بیعدالتی
میدانند و میگویند :زحمات ما به نفع رسمیها تمام شد؛ حاال انتظار دارند اعتراض نکنیم و به دریافت
حقوق بسیار حداقلی که یکپنجم رسمیهاست قانع باشیم؛ این به معنای عدالت نیست!
آنها تجمع یکساعته امروز را نشانهای از نارضایتی خود میدانند و میگویند :اگر فکر کردهاند ما به
اصالحات ناچیز و عدم تغییر ساختاری وضعیت ،رضایت می دهیم اشتباه کردهاند؛ ما میخواهیم
پیمانکاران حذف شوند؛ حداقل حقوقمان به  12میلیون تومان برسد و حق ایجاد تشکلهای آزاد را داشته
باشیم.
*تجمع اعتراضی کارگران شرکتی برق منطقهای تهران نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبعیض
در پرداخت مقابل درب شرکت
روز سه شنبه  15تیر ،کارگران شرکتی برق منطقهای تهران برای انعکاس هرچه بیشتر صدای
اعتراضشان نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبعیض در پرداخت مقابل درب این شرکت تجمع
کردند.

*اعتصاب کارگران نگهداری از خطوط راه آهن آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع
حقوق،نداشتن امنیت شغلی وعدم پاسخگوی مسئوالن
روز چهارشنبه  16تیر ،کارگران نگهداری از خطوط راه آهن آذربایجان(شاغلین در محور ریلی
هشترود تا سلماس) برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق،نداشتن امنیت شغلی وعدم پاسخگوی
مسئوالن حدود  10تا  20دقیقه کار در ایستگاههای مختلف را متوقف کردند.
کارگران معترض با اشاره به بیتوجهی کارفرما در پرداخت مطالبات خود به خبرنگاررسانه ای گفتند:
بعد از گذشت  107روز از آغاز سال جدید کارگران نگهداری خطوط ریلی ناحیه آذربایجان فقط حقوق
فروردین ماه خود را دریافت کردهاند.
کارگران امور نگهداری خطوط ابنیه فنی آذربایجان افزودند :درحالی دو ماه حقوق طلبکاریم که با
پذیرش پیشنهاد کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق در پانزدهم هر ماه با دو ما تاخیر کنار آمده بودیم.
بنابراین کارفرما میبایست هر ماه پانزدهم ،حقوق کامل دو ماه پیش کارگران را پرداخت کند .یعنی
درحال حاضر حقوق اردیبهشت کارگران پرداخت نشده و ما در آستانه سومین ماه قرار داریم.
آنها ادامه دادند:براساس برنامه زمانبندی شده ،نمایندگان کارگران با کارفرما ،قرار بود حقوق و
دستمزد اردیبهشت ماه کارگران تا پانزدهم تیر ماه به حساب کارگران واریز شود اما هنوز محقق نشده
است.
کارگران نگهداری آذربایجان همچنین گفتند :در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت
نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمیبرند.
کارگران معترض اضافه کردند :در حال حاضر کسی در راه آهن آذربایجان پاسخگو نیست تا به
مشکالتمان رسیدگی کند.

به گفته کارگران ابنیه فنی ناحیه آذربایجان درکنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران در این واحد
ریلی ،کارگران با قراردادهای موقت کار ،امنیت شغلی خود را در خطر میبینند.
*یازدهمین روز تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم
تمدید قراردادهای کاریشان
روز چهارشنبه  16تیر برای یازدهمین روز متوالی ،کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر
هفت تپه برای اعتراض به عدم تمدید قراردادهای کاریشان دست به تجمع دراین مجتمع زدند.
قابل یادآوری است که 160کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن
قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند.
گزارش رسانه ای شده:
کارگران فصلی دفع آفات هفت تپه تجمع کردند
گروهی از کارگران فصلی شاغل در واحد دفع آفات مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای پیگیری
وضعیت شغلی خود تجمع کردند.
منابع کارگری در مجتمع نیشکر هفتتپه گفتند :صبح امروز شنبه ( ۱۶تیر ماه) شماری از جمعیت حدود
 ۱۷۰نفری کارگران دفع آفات مجتمع نیشکر هفت تپه که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول
کارند ،با تجمع مقابل ساختمان مدیریت مجتمع خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند.
یکی از کارگران حاضر در این اجتماع گفت :اعتراض امروز کارگران فصلی واحد دفع آفات برای
مشخص شدن وضعیت شغلی آنها برپا شده است .این کارگران به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود
از فصلی به قراردادی هستند.
به گفته وی ،باتوجه به اینکه حِرفِه یک کارگر فصلی دفع فات همانند کارگران فصلی نیبر مجتمع
موقتی است ،کارگرانی که این حرفه را انجام میدهند تنها در طول فصل بهرهبرداری به صورت موقت
به کار سمپاشی مزارع و کندن علفهای هرز گرفته میشوند و مابقی فصول سال بیکار هستند بنابراین
درخواست این گروه از کارگران از مدیریت مجموعه عقد قرارداد چندین ماهه است تا امنیت شغلی
داشته باشند.
*ادامه اعتراضات کارگران شهرداری زنجان نسبت به سطح نازل حقوق و عدم اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل
روز چهارشنبه  16تیر ،کارگران شهرداری زنجان از ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به سطح
نازل حقوق و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبردادند.
کارگران شهرداری زنجان به خبرنگاررسانه ای گفتند :عالرغم دستور کتبی مدیر کل کار استان زنجان
هنوز شهرداری از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بیش از هزار کارگرفضای سبز وخدماتی خوداری
میکند.
آنهاافزودند :سال گذشته به دنبال درخواست کارگران فضای سبز و خدماتی شهرداری زنجان مبنی بر
لزوم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای افزایش دستمزدهایشان ،محمدرضا یوسفی (مدیرکل کار

استان زنجان) با ارسال نامهای از شهردار زنجان خواست طبق قانون کار برای افزایش دستمزد
کارگران شهرداری ،طرح طبقهبندی مشاغل را در این واحد خدمات شهری اجرا کند.
او با بیان اینکه طبق دستور مدیرکل کار ،شهرداری زنجان موطف شده بود از فروردین ماه طرح
طبقهبندی مشاغل را برای همه کارگران خدماتی و فضای سبز اجرا کند ،افزود :در حال حاضر بیش از
سه ماه از نامهی مدیرکل کار میگذرد اما شهرداری هنوز هیچ اقدامی برای انجام آن نمیکند.
کارگران شهرداری زنجان با بیان اینکه چرا اجرای چنین طرحهایی دلبخواهی است و ما باید از مزایای
چنین طرحی که در قانون هم به اجرای آن تاکید شده است محروم باشیم ،افزودند :وقتی دستمزدها
آنچنان پایین است که با حداقل دستمزد به اضافهی مزایای مزدی نمیتوان حتی یک سوم هزینههای
ماهانهی زندگی را تامین کرد ،تنها امید ما کارگران؛ شمول قانون کار به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
است .بنابراین یگانه راهکاری قانونی که میتواند برای ما کارگران امکان تحرک طبقاتی و پیشرفت
جایگاه شغلی را فراهم کند ،اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است.
آنهااضافه کردند:بر اساس ماده  50قانون کار اگر کارفرما اقدام به اجرای این طرح نکند ،اداره کار
میتواند طرح را تهیه و اجرا کند ضمن اینکه کارفرما مکلف به پرداخت جریمه و مابهالتفاوت مزد
ناشی از اجرای طرح ،به همه کارگران است.
کارگران شهرداری زنجان با بیان اینکه اجرای طرح طبقهبندی ،یک حق مسلم قانونی است ،در پایان
گفتند :ما کارگران ،صرفا ً به دنبال حقوق قانونیخود هستیم و چیزی فراتر از حقوق قانونی نمیخواهیم
لذا درخواست میکنیم هم اداره کل کار و هم شهرداری زنجان هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری
کنند تا مشکالت معیشتی این قشر زحمتکش حل شود.
*تجمع اعتراضی کارشناسان بهداشت حرفهای نسبت به تصمیمات دوگانه مدیران عالی مرکز سالمت و
محیط کار و وزارت بهداشت مقابل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
روز چهارشنبه  16تیر ،کارشناسان بهداشت حرفهای برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
تصمیمات دوگانه مدیران عالی مرکز سالمت و محیط کار و وزارت بهداشت مقابل وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.

برپایه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان خواهان تفکیک مرکز سالمت محیط و کار ،ابطال و توقف
دستورالعمل ممیزی بهداشت کار ،توجه به مواد  106و  109قانون کار ،ابالغ دستورالعمل تعیین
صالحیت مسئولن بهداشت حرفهای ،عدم تشکیل کمیتههای حفاظت و بهداشت کار مراکز بهداشتی
درمانی و واگذاری اندازهگیری بهداشت حرفهای که سالهاست به بخش خصوصی واگذار شده است،
هستند.
*اسنپفود :از استثمار خالقانه تا اعتصاب متحدانه
پیش دوباره زنده شد :اعتصاب سراسری پیکهای
در آغاز تابستان داغ  ،۱۴۰۰خاطرۀ پاییز سرد سال ِ
اسنپفود در تهران ،اختالل در جابجایی کاالها ،داغ شدن خطوط پشتیبانی اسنپفود و پیامهای خطایی
که پشت سر هم بر صفحۀ این اپلیکیشن نقش میبستند!
داستان ،همان داستان است :طمع اسنپفود و انواع حسابگریهای «مبتکرانه» برای مکیدن شیرۀ جان
بایکرها.
اواخر ماه پیش بود که پیکهای اسنپ فود در بخشهایی از تهران (هفت تیر ،یوسفآباد و عباسآباد)
ساعاتی دست به اعتصاب پراکنده زدند که در یک مورد به خط و نشان کشیدن لباسشخصیها برایشان
ختم شد .چند روز بعد در اول تیرماه بایکرها قص ِد اعتصاب هماهنگ و سراسری داشتند ،اما تا بوی
اعتصاب جدید به مشام اسنپفود رسید ،با دستپاچگی در دقیقۀ نود و شب قبل از اعتصاب خبر از
افزایش ناقابل هزار تومانی کرایۀ پایه داد .با این حال عزم و اتحاد بایکرها برای اعتصاب سست نشد و
دو هفته بعد از آن ماجرا جان تازهای گرفت .چرا؟ چون خواستههای اصلیشان همچنان پابرجا مانده بود:

کرایۀ پایه همچنان شکاف زیادی با تورم افسارگسیخته دارد؛ این در حالی است که تورم کاالهای
سوپرمارکتی و غذای رستورانها ،به همان نسبت درآمد اسنپفود از جابجایی سفارشها را افزایش داده.
با این وجود شرکت بنا ندارد که سهم بایکرها را از این افزایش درآمدهای میلیاردی خود بپردازد.
اینجاست که خواست افزایش کرایۀ پایه متناسب با تورم (به حداقل  ۱۲هزار تومان) در دستور اعتصاب
قرار گرفته.
کار تماموقت ،مُزد آزادکار:
از توطئۀ «شیفتبندی» و «گارانتی» تا «کاهش سقف کنسلی»
عالوه بر پایینبودن مُزد ،خردادماه امسال شرکت یک قدم جدید برای افزایش شدت کار بایکرها و
محدودتر کردن کنترل زمان کارشان برداشت و بعد از زدوبند با برخی نمایندگان ،سقف مجاز کنسلی
هفتگی سفارشها را برای پیکهای موتوری کاهش داد و به ترتیب به  ۲۵و  ۲۰درصد
روزانه و
ِ
رساند .این در حالی است که بنا به اظهار خود بایکرها امسال متوسط ساعت کاری هر فرد روی موتور
تصمیم شرکت ،وقت نفس کشیدن هم نخواهند داشت .نگاهی به
به  ۱۰الی  ۱۴ساعت هم رسیده و با این
ِ
آمار تصادفاتی که در همین هفتههای گذشته به خاطر خستگی و فشار کاری منجر به جان باختن یا نقص
عضو شده ،گویای تبعات مهلک این دست اقدامات برای افزایش شدت کار است.
این اولین بار نیست که مدیریت شرکت ،کنترل بایکرها بر زمان و انتخاب سرویسهایشان را محدودتر
پارسال بایکرها جلوی توطئۀ طرح «شیفتبندی» گرفته شد ،اما شرکت مفاد
میکند .مثالً با اعتراض
ِ
مشابه آن طرح را اینبار در بستۀ جدیدی با عنوان «طرح گارانتی» اجرا کرد؛ طرحی که رانندگان را –
در ازای مبلغ معینی -ملزم به کار بیوقفۀ روزانه بین  ۸الی  ۱۲ساعت (بدون حق کنسلی سفارش)
میکند .گرچه عضویت در این طرح در این مرحله فعالً داوطلبانه است ،اما به محض آنکه آمار
بایکرهای فعال در آن زیاد شود ،احتمال حذف یا محدودتر کردن فعالیت آزادکاری از طریق کاهش
توزیع سفارشها بین بایکرهای خارج از این طرح بیشتر میشود.
با چنین طرحهایی عمالً پیکهای موتوری از یک «آزادکار» به «کارگر تماموقت» اسنپفود تبدیل
میشوند ،منتها بدون آنکه از حقوق و مزایای یک «کارگر» -مثل حداقل دستمزد و بیمۀ تأمین اجتماعی-
بهرهمند شوند!
با تمام این مالحظات ،خواست دیگر اعتصاب آنست که سقف مجاز برای کنسل کردن سفارشها ،اگر نه
بیشتر ،اما حداقل به شیوۀ قبل محاسبه شود (یعنی احتساب «هفتگی» بهجای «روزانه» و تا سقف ۳۰
درصد).
مشکل خطای نقشه نیز به قوت خود باقی است و تا زمانی که خطای لوکیشن نقشه حل نشود ،افزایش
کرایهها صرفا ً روی کاغذ میمانند و شرکت از این به اصطالح «خطای فنی» (که غیرعمد بودن آن
محل تردید است) برای دزدی از مُزد پیکها استفاده میکند.
درسهای تکرارپذیر
اعتصاب سال پیش با درسهایی خاتمه یافت که جا دارد در آستانۀ اعتصاب جدید یادآوری شوند:

 -۱نمایندگی :امسال هم مجدداً نمایندههایی خودسرانه (و بدون موافقت عموم بایکرها) با مسئوالن شرکت
به توافقاتی رسیده بودند که مورد اعتراض رانندگان موتوری قرار گرفت (مثل ماجرای کاهش سقف
کنسلی سفارشها که تا چند روز بعد از اجرا خیلیها روحشان هم خبر نداشت) .در صورتی که نماینده نه
حق دارد نظری به جز نظر اکثریت جمع را در جلسات مذاکره انعکاس دهد و نه حق دارد پیشنهاد
ت شرکت را بدون مشورت با بدنۀ بایکرها پشت درهای بسته تصویب کند .نمایندگی یک سِ َمت
مدیری ِ
دادن چک سفیدامضا به فرد نیست .اگر نمایندههایی به هر دلیل (امتیاز یا
اختیاری است و به معنای
ِ
تهدید) به «سخنگوی شرکت» بدل شدهاند ،باید در هر زمان قابل عزل باشند .به همین خاطر ضروری
است که نمایندگی ،چرخشی باشد تا هم باعث محافظهکاری و منافع خاص نماینده نشود و هم دیگران
فرصت این تجربه را داشته باشند.
 -۲بیمه و حقوق کارگری :پیکهای موتوری اسنپفود ،اسما ً «آزادکار» ولی عمالً به اندازۀ یک
«کارگر» و بیشتر برای شرکت کار میکنند و به همین خاطر میبایست از حقوق کارگری -حداقل
دستمزد ،بیمه ،تعطیالت و غیره -برخوردار شوند .این دستاوردی است که اخیراً  ۷۰هزار رانندۀ
شرکت اوبر در بریتانیا پس از یک جدال به آن دست یافتند؛ پس نه فقط شدنی است ،بلکه هر روز تعداد
بیشتری از بایکرهای اسنپفود نسبت به ضرورت و اهمیت مبارزه برای آن هوشیار میشوند.
 -۳اتحاد با رانندگان اسنپ باکس :یکی از دالیل اعتصاب پارسال اسنپفود ،اعتراض به انتقال برخی
سفارشهایشان به موتوریهای اسنپباکس بود .شرکت هنوز از حربۀ رقابت و اختالفاندازی بین این
دو دسته برای کاهش مُزد هر دو استفاده میکند و سال قبل حتی از رانندگان باکس برای اعتصابشکنی
علیه رانندگان فود استفاده کرده بود .تنها راه مقابله با این معضل ،هماهنگی با موتوریهای اسنپباکسی
برای اعتراضات مشترک و افزایش کرایۀ ساالنه متناسب با تورم است .به جای تقویت این شکاف و
اختالف مصنوعی ،باید نوک حمله را به سمت مدیریت شرکت بهعنوان مسبب اصلی اوضاع نابسامان
بایکرها گرفت .بدیهی است کسب دستاوردهای بزرگ مثل بیمه یا حداقل دستمزد ،بدون متحد کردن
سایر کارکنان اسنپ و غلبه بر شکافهای مصنوعی قومیتی (بین ترکمن و غیرترکمن) ممکن نیست.
 -۴مقابله با اعتصابشکنی :همانطور که بارها خود پیکها گفتهاند ،به آن دسته از همکارانی که به
خاطر مشکالت مالی از شرکت در اعتصاب طفره میروند ،میتوان با زبان دوستانه توضیح داد که
موقتا ً در زمان اعتصاب برای سایر شرکتهای دلیوری یا رستورانها کار کنند؛ برخورد با همکاران
اعتصابشکن در قدم اول با زبان اقناعی باشد و روشهای قهری مثل پنچر کردن الستیک موتور را تا
حد امکان به آخرین مرحله و از سر اجبار موکول کرد.
کمیته عمل سازمانده کارگری  ۱۵ -تیر ۱۴۰۰
*کنش های کارگران شهرداری های کشور در نیمه اول تیرماه 1400

تاریخ

شهرداری شهر

توضیحات

محل خدمت

تحت نظر بخش رخداد

 01/04/1400تهران

اتوبوسرانی

دولتی

حمایت

سندیکاری رانندگان
اتوبوسرانی تهران و
حومه اعالم حمایت
خود را نسبت به
اعتصابات کارگران
نفت اعالم کردند

 04/04/1400تهران

اتوبوسرانی

دولتی

جمع اوری
امضا

در حمایت از کارگر
زندانی اسماعیل
گرامی امضا جمع
کردند

 12/04/1400خرمشهر

کل بخش ها

دولتی

تجمع

نسبت به  6ماه عدم
پرداخت حقوق و 10
ماه بیمه مقابل
فرمانداری دست به
تجمع زدند

 13/04/1400خرمشهر

کل بخش ها

دولتی

راهپیمایی

نسبت به  6ماه عدم
پرداخت حقوق و 10
ماه بیمه مقابل
فرمانداری دست به
تجمع زدند

 14/04/1400آبادان

اتوبوسرانی

دولتی

تجمع

با تجمع مقابل سازمان
اتوبوسرانی نسبت به
عدم پرداخت  120تن
از پرسنل سازمان
دست به تجمع زدند

 15/04/1400تهران

مترو

خصوصی

تجمع

تجمع مقابل ایستگاه
هشتگرد به دلیل عدم
واریز حقوق و حق
بیمه برای چندمین بار
در سال جاری دست
به تجمع زدند

 15/04/1400اراک

کل بخش ها

دولتی

بیانیه

نسبت به تغییر
وضعیت تبعیض آمیز
دست به اعتراض
جمعی و صدور بیانیه
زدند

*یورش مأموران وزارت اطالعات به منزل زرتشت احمدی راغب و ضبط وسایل شخصی وی
امروز چهارشنبه  ۱۶تیرماه ساعت  ۱۱صبح مأموران وزارت اطالعات به منزل زرتشت احمدی
راغب مراجعه کرده و با اعالم اینکه مأمور آب هستند به داخل منزل رفته و اقدام به بازرسی کل منزل
وی نمودند.
این مأموران وسایل الکترونیکی از جمله گوشیهای موبایل زرتشت و دیگر اعضای خانواده ،کاپشن
آتشنشانی او ،تلویزیون و دستگاه گیرنده ماهواره و تابلویی را که بر دیوار منزل بود را ضبط کرده و با
خود بردهاند.
درنهایت هم احضاریهای به زرتشت احمدی تحویل داده که طبق آن باید روز شنبه به بازپرسی دادگاه
انقالب شهریار مراجعه نماید.
زرتشت احمدی راغب کارگر اخراجی آتشنشانی شهریار است که مدتهاست به اخراج خود از کار
اعتراض دارد و تاکنون چندین بار بخاطر این اعتراضاتش و دیگر فعالیتهای حقوق بشری توسط
وزارت اطالعات دستگیر و زندانی شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران این اقدام مأمورین اطالعاتی و احضار این کارگر اخراجی را قویا ً محکوم
مینماید و خواستار پایان دادن به احضار و اذیت و آزار فعالین کارگری و مدنی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۶ -تیرماه ۱۴۰۰

*تجمع اعتراضی کشاورزان خشمگین شرق اصفهان نسبت به بیآبی مقابل استانداری و سالخی کردن
گاوها
روز چهارشنبه  16تیر ،کشاورزان خشمگین شرق اصفهان برای اعتراض به بیآبی مقابل استانداری
تجمع کردند و گاوهایی را که توان تامین آب وعلوفه برایشان را ندارند سالخی کردند.
اصفهان تجمع کردند و گاوهایی را که دیگر توان تامین آب و علوفه آن را ندارند ،سالخی کردند!
*دومین روز اعتراض گاوداران دامغان نسبت به قطعیهای مکرر برق ،قیمت دستوری شیر و گوشت
قرمز و بی تفاوتی مسئوالن بابرپایی تجمع مقابل فرمانداری ودفتر بهارستان نشین
روز چهارشنبه  16تیر ،گاوداران دامغان دردومین روز اعتراضشان نسبت به قطعیهای مکرر برق،
قیمت دستوری شیر و گوشت قرمز و بی تفاوتی مسئوالن دست به تجمع مقابل فرمانداری ودفتر
بهارستان نشین این شهرستان زدند.

براساس گزارش رسانه ای شده،گاوداران پس از مدتی تجمع مقابل فرمانداری دامغان به منظور رسیدن
به نتیجه ،به سمت دفتر بهارستان نشین رفتند.
آنها با حمل پالکاردهای حاوی شعارهایی همچون «کاش گاوهایمان به جای شیر نوشابه تولید می
کردند»« ،آب معدنی  6000تومان و شیر  4500تومان» ،و «گاودارم بدهکارم گناهم تولید است»
مراتب اعتراض خود را به گوش مسئوالن رساندند.
درهمین رابطه:تجمع اعتراضی گاوداران دامغان نسبت به قطعیهای مکرر برق و بی تفاوتی مسئوالن
مقابل اداره برق  -دامداران معترض شیرها را داخل جوی آب ریختند

روز سه شنبه  15تیر،جمعی از گاوداران دامغان برای اعتراض به قطعیهای مکرر برق و بی تفاوتی
مسئوالن مقابل اداره برق تجمع کردند و شیرها را داخل جوی آب ریختند.
برپایه گزارش رسانه ای مهمترین دلیل اعتراض تجمع کنندگان کاهش شیر ،بیماری ورم پستان و
مشکالت ناشی از تغییر ساعات دوشش شیر به دلیل قطعی های برق بود.
یکی از گاوداران شهرستان دامغان گفت :طی چند روزی که شاهد قطعی های مکرر برق هستیم هر
راس از گاوهایم حدود  10کیلو شیر کم کردند.
وی افزود :عالوه بر مشکالتی که در تامین نهاده های دامی داشتیم مشکل قطعی برق و بالتکلیفی گاوها
نیز بر آن افزوده شد.
این گاودار معترض ادامه داد :اگر قرار باشد این رویه ادامه داشته باشد ناچاریم همه گاوهایمان را به
کشتارگاه بفرستیم.
قابل یادآوری است که روزدوشنبه  14تیر در بسیاری از روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد دامغان در
دو نوبت صبح ،عصر و شب برق قطع شد.
همچنین قیمت هر کیلو شیر حدود  5300تومان است که با کاهش  10کیلویی شیر از هر راس گاو،
روزانه حدود  530هزار تومان ضرر عاید یک گاوداری  10راسی می شود.
*جان باختن یک کارگرساختمانی در قم براثرسقوط درچاه بدنبال برق گرفتگی
صبح روز چهارشنبه 16تیر ،یک کارگرساختمانی میهمان تبعه افغانستان براثرسقوط درچاه بدنبال برق
گرفتگی جان خودراازدست داد.
*کارگر سیمبان اداره برق الهیجان هم براثر برق گرفتگی به کما رفت
ابتدای هفته جاری ،یک کارگرسیمبان خط گرم اداره برق الهیجان بنام اسماعیل زارع برای کنترل برق
باالی تیرک؛ برق رفته بود که بر اثر برق گرفتگی به شدت به زمین پرت شد و به بیمارستان منتقل شد.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  16تیر،این سیمبان بر اثر برق گرفتگی سیم برق  kv 20دچار حادثه
شده است.
این کارگر همچنان در بیمارستان بستری است و در حال حاضر چهار روز است در کما به سر میبرد.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  15تیرماه 1400
 لیست کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت  15-تیر : 1400 بیانیه شماره  5شورای سازماندهی اعتراضات :پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران :پیشنهاد باید کتبی باشد ،رسمی باشد ،علنی باشد

اعتصاب ادامه دارد
 همبستگی کلکتیو سندیکاهای فرانسوی حمایت از کارگران ایران با اعتصاب کارگران صنعت نفت تجمع پرستاران سازمان تامین اجتماعی کشوربرای احقاق حقوق برحقشان مقابل سازمان تامیناجتماعی
 اعتصاب نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی کشورنسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداختبموقعش وواکسینه نشدن برای چندمین روز
 تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم تمدیدقراردادهای کاریشان دهمین روز را پشت سرگذاشت
 تجمع اعتراضی کارگران خط  5متروی تهران نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه و وعدههای توخالی مسئوالن مقابل ایستگاه متروی هشتگرد برای چندمین بار
 تجمع اعتراضی کارگران اتوبوسرانی آبادان وحومه نسبت به تاخیرچندماه حقوق وعدم تبدیل وضعیتمقابل ساختمان سازمان
 ادامه اعتراضات بازنشستگان هما نسبت به عدم پرداخت بموق حقوق با برپایی تجمع مقابل وزارتراه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه و مجلس
 تجمع اعتراضی مربیان قرآن خوزستان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل اداره کل آموزش وپرورش استان
 اعتراض جمعی از کارکنان شهرداری اراک نسبت به تبعیض در تبدیل وضعیت تجمع اعتراضی اهالی خشمگین روستاهای خوزستان نسبت به بی آبی وبی برقی در سازمان آب وبرق تجمع اعتراضی گاوداران دامغان نسبت به قطعیهای مکرر برق و بی تفاوتی مسئوالن مقابل ادارهبرق  -دامداران معترض شیرها را داخل جوی آب ریختند
 تجمع سهامداران «وسدید» مقابل قوه قضائیه مرگ ومصدومیت  7کارگر نفت منطقه عملیاتی چشمهخوش در حادثه انفجار خط انتقال گاز شوش مرگ یک کارگرسیمبان جوان شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان براثر برق گرفتگی و سقوط ازارتفاع تیرک
*لیست کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت  15-تیر : 1400
کارگران جوشکار خط 36اینچ زاهدان85 ،خط  48کرمان شرکت آسیا هفت سنگ وشرکت دریا ساحل
رشت و رانندگان آتشخواروکارگران تلمبه خانه فیروز آباد پیوستند.
 - ۱کارگران پیمانی پتروشیمی گچساران
 - ۲پاالیشگاه بیدبلند بهبهان فاز  ۲پیمانکاری شالوده شایان

 - ۳عمران صنعت فاز ۱۴
 - ۴پتروشیمی بوشهر ،اکسیر صنعت فاز ۱۴
 - ۵شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی ،میدان گازی
 - ۶شرکت سینا صنعت احمدپور در واحد ASU
 - ۷کارگران شرکت پتروشیمی «صدف»
 - ۸شرکت نفت خشت و کنار تخته
 - ۹پاالیشگاه آدیش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پیمانکاری کرمی و شرکت راژان
 - ۱۰شرکت پتروشیمی «جهان پارس»
 - ۱۱شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی
 - ۱۲کارگران شرکت سینا پاالیش قشم
 - ۱۳شرکت توانمند فاز  ۲۲و ۲۴
 - ۱۴کارگران اورهال پاالیشگاه نفت تهران
 - ۱۵فرجود در سایت  ۱بوشهر
 - ۱۶کارگران پاالیشگاه آدیش جنوبی
 - ۱۷پارس فنل کار و کلیه نیروهای پتروشیمی پارس فنل شرکت سینا صنعت در عسلویه
 - ۱۸سایت  ۱پتروشیمی بوشهر پیمانکاری صمصام صنعت
 - ۱۹کارگران پاالیشگاه تندگویان
 - ۲۰کارگران پتروشیمی دنا
 - ۲۱کارگران شرکت جهان پارس
 - ۲۲کارگران پیمانی شرکت پایندان در فاز  ۱۴عسلویه
 - ۲۳کارگران فاز  ۱۳شرکت لیدوما
 - ۲۴کارگران فاز ( ۱۳فاز اختر) پارس جنوبی
 - ۲۵کارگران جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر
 - ۲۶ماشین سازی اراک
 - ۲۷پروژه ای شرکت فراب در نیروگاه بیدخون
 - ۲۸تمامی کارگران رسمی و غیر رسمی فازهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱۴و کارگران پیمانی باقی فازهای
 ۲۴گانه عسلویه

 - ۲۹پاالیشگاه آبادن  ۱تیر ۱۴۰۰
 - ۳۰کارگران فاز  ۱۳کنگان
 - ۳۱کارگران پاالیشگاه بیدخون
 - ۳۲کارگران پروژهای شرکت ایجیسی پاالیشگاه آبادان
 - ۳۳کارگران پیمانکاری حاجی پور
 - ۳۴کارگران شرکت مخازن نفت قشم
 - ۳۵عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران ،خارک
 - ۳۶سیمان سپاهان اصفهان زیر مجموعه هلدینگ
 - ۳۷شرکت ای جی سی شاغل ،پاالیشگاه آبادان فاز ۲
 - ۳۸شرکت برق وابزار دقیق  ILDواقع در سایت بندر تنبک
 - ۳۹کیهان پارس
 - ۴۰شرکت سازه پاد
 - ۴۱اعتصاب کارگران رسمی نفت در پاالیشگاه آبادان
 - ۴۲شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر
 - ۴۳شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس
 - ۴۴شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپاالیش آدیش
 - ۴۵شرکت راژان شاغل در پاالیشگاه آدیش
 - ۴۶کارکنان نیروگاه رامین در شهر اهواز
 - ۴۷پتروشیمی دماوند
 - ۴۸پتروشیمی دنا
 - ۴۹شرکت دی پلیمر در صنایع پتروشیمیهای عسلویه
 - ۵۰کارگران پیمانکاری فوالد بوتیا در کرمان
 - ۵۱کارگران پیمانی شرکت سازه فرافن قشم
 - ۵۲کارگران پروژهای بید بلند  ۲ماهشهر
 - ۵۳اعتصاب کارگران اورهال  ۱۵و ۱۶
 - ۵۴اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

 - ۵۵اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل جفیر
 - ۵۶اعتصاب کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون
 - ۵۷اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره  ۵بندرعباس
 - ۵۸اعتصاب کارگران پیمانکاری زالل پاالیشگاه اصفهان
 - ۵۹اعتصاب بخشهای دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایالم
 - ۶۰اعتصاب کارگران شرکت پیشرو صنعت در پتروپاالیش آدیش
 - ۶۱اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
 - ۶۲اعتصاب کارگران شرکت گاما
 - ۶۳اعتصاب کارگران رادیوگراف شرکت پرتونگاری نیما آزمون فوالد شاغل در پاالیشگاه آبادان
 - ۶۴اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشتازان آریا شاغل در پاالیشگاه آبادان ۲
 - ۶۵اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشگامان فنون پارس شاغل در فاز  ۲پاالیشگاه آبادان
 - ۶۶اعتصاب کارگران شرکت گوهر زمین سیرجان
 - ۶۷اعتصاب کارگران پروژه صدف جهانپارس
 - ۶۸اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد بوشهر
 - ۶۹اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100دهلران
 - ۷۰اعتصاب کارگران شرکت گاما جاسک
 - ۷۱اعتصاب کارگران پتروشیمی لردگان
 - ۷۲اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان المرد
 - ۷۳اعتصاب کارگران شرکت نصب نیرو اندیمشک
 - ۷۴اعتصاب کارگران شرکت آرتا انرژی پتروشیمی اردبیل
 - ۷۵اعتصاب کامیونداران شرکت نفت دهلران
 - ۷۶تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران در نهم تیرماه
 - ۷۷اعتصاب کارگران جوشکار شاغل در نیروگاه بیدخون
 - ۷۸اعتصاب نیروهای پیمانکاریهای سلطانی و حیدری شاغل در خط  ۶۴اینچ
 - ۷۹اعتصاب بخشی از کارگران شرکت نیرو گستر میناب
 - ۸۰اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل خط انتقال رشت آستارا

 - ۸۱اعتصاب کارگران پاالیشگاه جفیر
 - ۸۲اعتصاب کارگران جوشکار شرکت شیمبار شاغل در خط لوله انتقال نفت تیران
 - ۸۳اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار ،نیروهای کیانپور پیمانکار نصب نیرو
 - ۸۴اعتصاب کارگران جوشکار خط  ۳۶اینچ زاهدان،
 - ۸۵اعتصاب کارگران جوشکار خط  ۴٨کرمان شرکت آسیا هفت سنگ،
 - ۸۶اعتصاب کارگران جوشکار شرکت دریا ساحل رشت و رانندگان آتشخوار،
 - ۸۷اعتصاب کارگران تلمبه خانه فیروز آباد
*بیانیه شماره  5شورای سازماندهی اعتراضات :
پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران :پیشنهاد باید کتبی باشد ،رسمی باشد ،علنی باشد
اعتصاب ادامه دارد
در حالیکه اعتصاب دهها هزار نفر از همکاران پروژه ای پیمانی ما در پتروشمی های ،پاالیشگاهها و
مراکز مختلف نفتی ادامه دارد ،پیمانکاران در اینجا و آنجا با پیشنهاداتی جلو آمده اند تا به اعتصاب
کارگران خاتمه دهند .ما بخش هایی از کارگران پروژه ای طی نشست هایی بر سر این موضوع به بحث
نشستیم و شرایط ما برای بررسی و یا قبول هر گونه پیشنهادی اینست که رسمی و کتبی باشد و علنی
اعالم گردد .ضمن اینکه باید قید شود که دستمزد کارگران هرماه بموقع و در سر موعد پرداخت شود .به
این ترتیب این معیاری است در سطح سراسری که همه همکاران اعتصابی یکدست برخورد کنند .
همکاران محترم! اعتصاب ما سراسری است و نباید اجازه دهیم که با پیشنهادات پراکنده در اینجا و آنجا
خدشه ای به اعتصاب وارد شود .بعالوه همراه با روشن شدن سطح دستمزدها و میزان افزایش آن و
بیست روز کار و ده روز مرخصی که دو محور اصلی مطالبات ماست ،باید تکلیف خواستهای دیگر
ما و نحوه پاسخگویی به آنها نیز شفاف گردد .از جمله ما خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و
توقف اخراجها هستیم .همچنین حق همه کارگران در نفت است که از امکانات درمان رایگان در این
صنعت برخوردار باشند و کیفیت آن قابل قبول و مطابق استانداردهای الزم باشد .خصوصا در این ایام
اپیدمی کرونا این امر حیاتی است .از سوی دیگر کارگران بخش صنعتی نفت از جمله جوشکاران و
رنگ کاران شدیدا در معرض آسیب های جسمی و جانی و بیماری هایی چون سرطان قرار دارند .باید
استانداردهای ایمنی محیط های کار فورا باال رود و از جمله به تهویه های استاندارد هوا مجهز گردد .
باید خوابگاهها و کمپ های زیستی ما کارگران در حد قابل قبول بهبود یابند .از نظر ما کارگران دولت
در قبال وضعیت زندگی و کار کارگران مسئول است .وظیفه دولت است که اجازه ندهد پیمانکار چنین
بساطی از چپاول و ظم و ستم را بر گرده کارگران تحمیل کند .باید بساط این ستمگران جمع شود .و
قوانین ظالمانه مناطق ویژه اقتصادی برچیده گردد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
 13تیر 1400
*همبستگی کلکتیو سندیکاهای فرانسوی حمایت از کارگران ایران با اعتصاب کارگران صنعت نفت

ایران :همبستگی با اعتصاب کارگران صنعت نفت

بیش از  ۱۰هزار کارگر تقریبا ً  ۷۰شرکت پیمانکاری بخش نفت از روز  ۱۹ژوئن در جنوب ایران
اعتصاب کردهاند .آنان بدون قرارداد یا با قرارداد موقت کار میکنند.
اعتصابگران مطالبات زیر را اعالم کردهاند:
 افزایش حداقل دستمزد به باالی  ۱۲میلیون تومان (که با نرخ روز بازار  ۴۰۰یورو است)، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، بهبود شرایط کار و احترام به استانداردهای ایمنی محل کار،  ۱۰روز استراحت پس از  ۲۰روز کار( ،کارگران دور از خانواده کار میکنند و گرما میتواند درجنوب کشور به باالی  ۵۰درجه برسد)،
 استخدام مستقیم کارگران پیمانکاری با قراردادهای مشابه کارگران رسمی، پایان دادن به پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجشده، لغو تمام قوانین مربوط به «مناطق اقتصادی ویژه»، امکانات درمانی رایگان ،فراهم کردن امکانات تحصیل و مسکن در محل کار برای این که خانوادههابتوانند به کارگران بپیوندند،
 حق تجمع ،اعتصاب و تشکل مستقل از دولت،کارگران «شوراهای اسالمی کار» را که دولت قصد دارد برای نمایندگی آنان ایجاد کند ،نمیپذیرند و
اعالم کردهاند«:اینها همواره ابزار کنترل ما کارگران و خدمتدهی به کارفرمایان بودهاند ».کارگران
میافزایند«:ما کارگران نفت همانند همکارانمان در نیشکر هفتتپه و فوالد اهواز و دیگر مراکز
کارگری قاطعانه اعالم میکنیم که به ایجاد شورای اسالمی در نفت تن نمیدهیم .شورای سازماندهی
اعتراض تشکل مستقل و واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش تشکل و اتحاد کارگری باشد
باید تقویتکننده این تشکل و تشکلهایی از این نوع باشد».
تشکالت سندیکایی زیر کامالً از کارگران در اعتصاب ایران پشتیبانی میکنند ،همچنان که اکثریت مردم
ایران و ایرانیان خارج کشور پشتیبان اعتصاب هستند.
کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار ()CFDT

)CGT( کنفدراسیون عمومی کار
)FSU( فدراسیون سندیکایی متحد
)Solidaires( اتحاد سندیکایی همبستگی
)UNSA( اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان یا مستقل
۲۰۲۱  ژوئیه۵
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
*تجمع پرستاران سازمان تامین اجتماعی کشوربرای احقاق حقوق برحقشان مقابل سازمان تامین
اجتماعی
 پرستاران سازمان تامین اجتماعی کشوربرای احقاق حقوق برحقشان دست به، تیر15 روزسه شنبه
.تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی در پایتخت زدند

براساس گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان به حذف برخی آیتمها از احکام حقوق خود اعتراض دارند
که موجب شده علیرغم افزایش حقوق به صورت سالیانه ،ضرایب افزایش به چشم نیایند .به گفتهی
پرستاران از دهه  80احکام آنها مورد بازنگری قرار گرفت که این روند از همان زمان مورد اعتراض
آنها قرار گرفت.
پرستاران تامین اجتماعی همچنین به پرداخت پول بابت  4درصد ما بهالتفاوت حق بیمه برای
بازنشستگی زودتر از موعد در مشاغل سخت و زیانآور اعتراض دارند.
پیشتر سازمان تامین اجتماعی از آنها چیزی در حدود  200میلیون تومان (بسته به سنوات سخت و زیان
اعتراض پرستاران مواجه شد؛ اما به تازگی مصطفی
آوری) درخواست کرده بود که این اقدام با
ِ
ساالری ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور ابالغیهای ،به اصالح ساز و کار محاسبه  4درصد
سهم بیمه شده ،پرداخت.
با این حال پرستارانی که امروز مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردهاند ،میگویند همچنان باید
چیزی در حدود 50میلیون تومان و بیشتر (بسته به سنوات سخت و زیان آوری) به سازمان در مقام
کارفرما پرداخت کنند.
پرستاران همچنین خواهان رسیدگی دیوان عدالت اداری به درخواست خود برای ابطال آرایی هستند که
دست سازمان تامین اجتماعی را برای دریافت پول بابت بازنشستگی زودتر از موعد بازمیگذارد.

پرستاران مرد هم بهعدم احتساب سنوات بیمهپردازی خود در ایام خدمت سربازی در سوابق بیمهای
مربوط به بازنشستگی پیش از موعد ،اعتراض دارند و میگویند که سازمان سوابق آنها را عادی
محسوب میکند.

*اعتصاب نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی کشورنسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت
بموقعش وواکسینه نشدن برای چندمین روز
روز سه شنبه 15تیر برای چندمین روز ،نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی دست کم 5
مرکزبرای اعتراض به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش وواکسینه نشدن کار را تعطیل و از
رفتن به ماموریت خودداری کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده،جمعی از نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی از اعتراضشان به عدم
پرداخت دستمزد خبر دادند و گفتند :دو سه روز است برخی از نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی
در اعتراض به معوقات مزدی و شرایط شغلی خود به ماموریت نرفتهاند و بعد از اعالم ماموریتهایی
مثل خودکشی و کودکآزاری ،سازمان مجبور شده نیروهای قراردادی خود را برای پوشش ماموریت
اعزام کند.
آنها با بیان اینکه برخی نیروهای پیمانکاری مراکز مختلف دست از کار کشیدهاند ،بیان کردند :ما خبر
داریم اول نیروهای دو مرکز دست به اعتراض زدند و بعد به تدریج تعداد مراکز زیاد شدند و تا جایی که
ما خبر داریم تا امروز نیروهای خرید خدمت پنج مرکز به ماموریت نمیروند.

نیروهای اوژانس اجتماعی همچنین گفتند :ما با خط  1482که خط شکایات درون سازمان بهزیستی است
کشیدهایم.

تماس گرفتیم و وضعیت خود را بیان کردیم و در آنجا هم اعالم کردهایم که فعال دست از کار
در این شرایط اولین واکنش سازمان شهر تهران مثل همیشه این بوده است که مسئوالن اسامی افرادی را
که دست از کار کشیدهاند را اعالم کنند.
آنها با انتقاد از شرایط سخت کاری خود گفتند :حقوقهای ما بسیار پایین است و با این وجود دو سال
است که حقوقمان را با تاخیر دو یا سه ماهه پرداخت میکنند.
آنها همچنین در اعتراض بهعدم واکسینه شدن در برابر کرونا گفتند :با وجود اینکه به ماموریتهای
سخت میرویم و روزانه با آدمهای مختلفی در ارتباطیم ،هنوز واکسن کرونا دریافت نکردهایم.
*تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم تمدید
قراردادهای کاریشان دهمین روز را پشت سرگذاشت
روز سه شنبه  15تیر برای دهمین روز متوالی ،کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
به تجمعشان برای اعتراض به عدم تمدید قراردادهای کاریشان دراین مجتمع ادامه دادند.
قابل یادآوری است که 160کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن
قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند.
*تجمع اعتراضی کارگران خط  5متروی تهران نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه و وعده
های توخالی مسئوالن مقابل ایستگاه متروی هشتگرد برای چندمین بار
روز سه شنبه  15تیر برای چندمین بار ،کارگران خط  5متروی تهران برای انعکاس هرچه بیشتر
صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن دست به
تجمع مقابل ایستگاه متروی هشتگرد زدند.

تجمع کنندگان با اشاره به اینکه در نتیجه بیتوجهی پیمانکاران قطار شهری تهران بیشتر شده است ،به
خبرنگاررسانه ای گفتند :بیش از 150نفر هستیم که با پرداخت نشدن حقوقمان از فروردین ماه سال
جاری دچار مشکالت معیشتی شدهایم.

کارگران خط  5قطار شهری تهران با بیان اینکه درخواست ما در تجمع امروز تسریع در پرداخت
معوقات مزدی است ،افزودند :جدا از حقوق معوقه در حال حاضر حق بیمه کارگران نیز از بهمن ماه
سال 99به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
به گفته یکی از کارگران معترض؛ در اعتراضات گذشته که آخرین آن در تاریخ 22خرداد ماه برگزار
شد؛ مسئوالن وعده پرداخت بخشی از مطالباتمان را دادند که تاکنون عملی نشده است.
او گفت :بیش از صد و پنجاه کارگر در خط متروی  5تهران  -کرج فعالیت دارند که در بخش نگهداری
خط  5متروی تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند اما پیمانکار هیچ
توجهی به پرداخت مطالبات آنها ندارد.
*تجمع اعتراضی کارگران اتوبوسرانی آبادان وحومه نسبت به تاخیرچندماه حقوق وعدم تبدیل وضعیت
مقابل ساختمان سازمان
روز دوشنبه  14تیر ،کارگران پیمانی اتوبوسرانی آبادان وحومه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به تاخیرچندماه حقوق وعدم تبدیل وضعیت مقابل ساختمان این سازمان اجتماع کردند.

روز سه شنبه  15تیرتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند :پرداخت دستمزد حدود  120کارگر
پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان ،چندین ماه به تاخیر افتاده است ،به همین دلیل روز گذشته (14تیرماه)
شماری از کارگران مقابل سازمان اتوبوسرانی دست به اعتراض زدند.
این کارگران پیمانکاری که در حرفههایی همچون رانندگی ،تعمیرات موتوری و ستادی مشغول کارند،
بابت مطالبات سال جاری طلبکارند و هنوز بخشی از مطالبات سال گذشته خودرا دریافت نکردهاند.
کارگران خواستار مستقیم شدن قراردادهای شغلی خود و برداشته شدن پیمانکار هستند .آنها گفتند :در
ساختار کنونی بخشی از درآمدهای ما درحالی به پیمانکار اختصاص پیدا میکند که مالکیت تمام
خودروها و وظیفه تامین تمامی هزینههای مربوط به آنها برعهده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.
کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان خواهان آن هستند تا مانند همکاران رسمی خود به صورت
قرارداد مستقیم همکاری خود را با این شرکت ادامه دهند و بتوانند از مزایای ویژهای همانند پاداش ،حق
طرح طبقهبندی مشاغل و… برخوردار شوند.

این کارگران با بیان اینکه در این زمینه هیچ مسئولی در اتوبوسرانی پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران
نیست ،در ادامه گفتند :با اعتراض کارگران شائبه تغییر رئیس سازمان اتوبوسرانی با دستور مستقیم
شهردار آبادان قوت گرفته و از قرار معلوم شهردار منطقه یک شهرداری آبادان جایگزین وی شده است.
کارگران اتوبوسرانی آبادان با بیان اینکه ما از مدیران در مقام کارفرما انتظار داریم چارهای برای تامین
منابع مالی اتوبوسرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار آن بیندیشد ،افزودند :اگر قرار است مشکالت
اتوبوسرانی و معوقات مزدی کارگران به صورت قبل باقی بماند چرا شهردار اقدام به تغییر مدیریت
اتوبوسرانی کرد؟
*ادامه اعتراضات بازنشستگان هما نسبت به عدم پرداخت بموق حقوق با برپایی تجمع مقابل وزارت
راه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه و مجلس
روز سه شنبه  15تیر،جمعی از کارمندان و خلبانان بازنشسته هما درادامه اعتراضات دامنه دارشان
نسبت به عدم پرداخت بموق حقوق مقابل مجلس تجمع کردند.
این تجمعات پیش از این مقابل وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه نیز برگزار شده بود.
براساس گزارش رسانه ای شده،تجمعکنندگان از نحوه پرداخت حقوق ،مطالبات و معوقات خود گالیهمند
بوده و عنوان میکردند که حقوق بازنشستگی آنها با تاخیر پرداخت میشود.
*تجمع اعتراضی مربیان قرآن خوزستان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل اداره کل آموزش و
پرورش استان
روز سه شنبه  15تیر ،مربیان قرآن خوزستان برای اعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل اداره کل
آموزش و پرورش استان تجمع کردند وخواهان رفع موانع جذب خود بعد از  10سال شدند.
تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند :در بخشنامهای که بهتازگی صادر شده معلمان قرآنی مورد
ظلم قرار گرفتهاند3 .روز پیش اداره کل آموزش و پرورش نامهای برای دفاع از مربیان و رفع موانع
جذب شامل سند مالی ،مدرک تحصیلی و خدمت سربازی به وزارت ارسال کرد .دلیل تجمع ما نیز اعالم
نارضایتی برای ارسال با تاخیر این نامه است؛ چراکه آزمون استخدامی بهزودی برگزار میشود.
یکی از مربیان گفت :چرا همین نامه  40روز پیش برای وزارت ارسال نشد؟ هفته آینده کارت ورود به
جلسه آزمون بین تایید شدهها توزیع میشود این در حال است که تاکنون جوابی از سوی وزارت آموزش
و پرورش ارسال نشده است.
این مربیان اضافه میکنند :اداره کل آموزش و پرورش حاضر نشد شماره نامهای که ارسال شده را در
اختیار ما قرار دهد .
مربیان قرآن خوزستانی اضافه میکنند :معلمان قرآنی نیز نامهای تنظیم و به وزارت ارسال کردند که
زودتر از نامه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تایید و در جلسه کارگروه وزارت بررسی شد و از
ما خواستند تماسی برای هماهنگی اداره استان با وزارت برقرار شود تا نامهای که در پرتال وزارت
قرار دارد ارسال و مشکالت ذکر شده برطرف شود که متأسفانه اداره کل استان حاضر به یک تماس هم
نشد و به نامهای که خودشان فرستادند اتکا کردند.

ما مربیان قرآن خواهان پیگیری سریع نامه و رفع مشکالت مذکور برای تایید شدن و شرکت در آزمون
جذب هستیم چراکه بعد از 10سال تالش چنین فرصتی برای ما پیش آمده است.
*اعتراض جمعی از کارکنان شهرداری اراک نسبت به تبعیض در تبدیل وضعیت
جمعی از کارکنان شهرداری اراک:تبعیض در تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری اراک را متوقف کنید
جمعی از کارکنان شهرداری اراک در اعتراض به تبعیض در تغییر وضعیت برخی کارکنان قراردادی
به مستخدم موقت و شرکتی با قرارداد مستقیم بیانیهای صادر کردند .در متن این بیانیه آمده است :با توجه
به مجوز صادره از استانداری مرکزی مبنی بر تغییر وضعیت برخی از کارکنان قراردادی به مستخدم
موقت و شرکتی با قرارداد مستقیم با توجه به تعیین شاخصهای ارزیابی و اولویت سنجی مسئولین وقت
شهرداری با نظر سرپرست وقت بدون در نظر گرفتن هیچ اولویت و شاخصه خاصی صرفا ً با توجه به
روابط شخصی خودشان و عنایت به مسائل حاشیهای مثل شرکت در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای مورد
حمایت و با ارتباطات دوستانه و خانوادگی بیشتر افراد را در لیست تبدیل وضعیت قرار دادند و حذف
مابقی نیز صرفا ً به علت اختالفات شخصی و امثال این موارد بوده که تماما ً به مصداق قابل ذکر است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :سوال اینجاست که بین یک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری
تخصصی در شهرداری با فرد دیگری در همان اداره چه تفاوتی است که شخصی با مدرک لیسانس با 3
سال سابقه کار صرفا ً به دلیل وابستگی به آقایان بدون داشتن مسئولیت در سیستم شهرداری در لیست
تبدیل وضعیت قرار میگیرد اما افرادی با داشتن  10سال سابقه و داشتن مسئولیت در سیستم فعلی به
دالیل ذکر شده از لیست حذف میشود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :ما فقط خواهان رفع تبعیض بین کارکنان شهرداری و نیز
خواستار اجرای سریعتر طرح تبدیل وضعیت هستیم البته نه طرحی مانند این طرح که طرح تبدیل
وضعیت دوستان مسئوالن وقت شهرداری است.
*تجمع اعتراضی اهالی خشمگین روستاهای خوزستان نسبت به بی آبی وبی برقی در سازمان آب
وبرق
روز سه شنبه  15تیر،جمعی از اهالی خشمگین روستاهای خوزستان برای اعتراض به بی آبی وبی
برقی دست به تجمع در سازمان آب وبرق استان دراهواز زدند.
*تجمع اعتراضی گاوداران دامغان نسبت به قطعیهای مکرر برق و بی تفاوتی مسئوالن مقابل اداره
برق  -دامداران معترض شیرها را داخل جوی آب ریختند
روز سه شنبه  15تیر،جمعی از گاوداران دامغان برای اعتراض به قطعیهای مکرر برق و بی تفاوتی
مسئوالن مقابل اداره برق تجمع کردند و شیرها را داخل جوی آب ریختند.
برپایه گزارش رسانه ای مهمترین دلیل اعتراض تجمع کنندگان کاهش شیر ،بیماری ورم پستان و
مشکالت ناشی از تغییر ساعات دوشش شیر به دلیل قطعی های برق بود.
یکی از گاوداران شهرستان دامغان گفت :طی چند روزی که شاهد قطعی های مکرر برق هستیم هر
راس از گاوهایم حدود  10کیلو شیر کم کردند.

وی افزود :عالوه بر مشکالتی که در تامین نهاده های دامی داشتیم مشکل قطعی برق و بالتکلیفی گاوها
نیز بر آن افزوده شد.
این گاودار معترض ادامه داد :اگر قرار باشد این رویه ادامه داشته باشد ناچاریم همه گاوهایمان را به
کشتارگاه بفرستیم.
قابل یادآوری است که روزدوشنبه  14تیر در بسیاری از روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد دامغان در
دو نوبت صبح ،عصر و شب برق قطع شد.
همچنین قیمت هر کیلو شیر حدود  5300تومان است که با کاهش  10کیلویی شیر از هر راس گاو،
روزانه حدود  530هزار تومان ضرر عاید یک گاوداری  10راسی می شود.
*تجمع سهامداران «وسدید» مقابل قوه قضائیه
روز سه شنبه  15تیر،سهامداران گروه صنعتی سدید با تجمع مقابل حوزه ریاست قوه قضائیه خواستار
پیگیر سریع اجرای حکم قطعی پرونده فرآب مبنی بر انتقال  33درصد سهام شرکت مذکور به «وسدید»
شدند.
*مرگ ومصدومیت  7کارگر نفت منطقه عملیاتی چشمهخوش در حادثه انفجار خط انتقال گاز شوش
روز سه شنبه  15تیر،براثر انفجاردر ایستگاه خط لوله انتقال نفت و گاز در بخش فتحالمبین شوش در
 20کیلومتری شهر شوش 3 ،کارگر نفت منطقه عملیاتی چشمهخوش چانشان را ازدست دادند و 4نفر هم
بشدت زخمی شدند.
*مرگ یک کارگرسیمبان جوان شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان براثر برق گرفتگی و سقوط
از ارتفاع تیرک
روز دوشنبه  14تیر ،یک کارگرسیمبان جوان شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان بنام محسن
اشکانی براثر برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع تیرک جان خود را از دست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  14تیرماه 1400
 آخرین لیست کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت  14-تیر : 1400 گزارشی درباره کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت اخراج ده ها کارگر پتروشیمی گچساران تجمعات اعتراضی شبانه در چند شهرنسبت به قطع گسترده و مکرر برق وخاموشی ها آغازدومین هفته اعتراض قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع شبانه روزی مقابل وزارت آموزش وپرورش

 بیانیه پایانی تجمع حق طلبانه  13تیر سرایداران و خدمتگزاران شاغل مدارس دولتی کشور مقابلوزارت آموزش وپرورش
 تجمع اعتراضی کارگزاران بیمه بانک کشاورزی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت و بالتکلیفیشغلی ومعیشتی مقابل بانک کشاورزی
 تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات فارس نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح پایین حقوقازجمله همسان سازی نشدن حقوق واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان اداری مخابرات
استان
 نهمین روزتجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم تمدیدقراردادهای کاریشان
 دوشنبه های اعتراضی:ادامه اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تامین حقابه تابستانی و وعده های توخالی
مسئوالن با برپایی تجمع خانوادگی مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان
 تجمع اعتراضی معلوالن نسبت به خلف وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتباراتحمایت معیشتی از معلوالن
 تجمع اعتراضی نانوایان قزوین نسبت به پایین بودن نرخ نان ،گران بودن نرخ بیمه و هزینههای باالیآب ،برق و گاز مقابل استانداری
 اطالعیه نهایی کمیته پیگیری حق تحصیل کسری نوری:اخراج کسری نوری لغو شد مصدومیت  9کارگرمعدن سرب و روی گوهجربراثر تصادف سرویس رفت و آمد*آخرین لیست کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت  14-تیر : 1400
 - ۱کارگران پیمانی پتروشیمی گچساران
 - ۲پاالیشگاه بیدبلند بهبهان فاز  ۲پیمانکاری شالوده شایان
 - ۳عمران صنعت فاز ۱۴
 - ۴پتروشیمی بوشهر ،اکسیر صنعت فاز ۱۴
 - ۵شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی ،میدان گازی
 - ۶شرکت سینا صنعت احمدپور در واحد ASU
 - ۷کارگران شرکت پتروشیمی «صدف»
 - ۸شرکت نفت خشت و کنار تخته
 - ۹پاالیشگاه آدیش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پیمانکاری کرمی و شرکت راژان
 - ۱۰شرکت پتروشیمی «جهان پارس»

 - ۱۱شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی
 - ۱۲کارگران شرکت سینا پاالیش قشم
 - ۱۳شرکت توانمند فاز  ۲۲و ۲۴
 - ۱۴کارگران اورهال پاالیشگاه نفت تهران
 - ۱۵فرجود در سایت  ۱بوشهر
 - ۱۶کارگران پاالیشگاه آدیش جنوبی
 - ۱۷پارس فنل کار و کلیه نیروهای پتروشیمی پارس فنل شرکت سینا صنعت در عسلویه
 - ۱۸سایت  ۱پتروشیمی بوشهر پیمانکاری صمصام صنعت
 - ۱۹کارگران پاالیشگاه تندگویان
 - ۲۰کارگران پتروشیمی دنا
 - ۲۱کارگران شرکت جهان پارس
 - ۲۲کارگران پیمانی شرکت پایندان در فاز  ۱۴عسلویه
 - ۲۳کارگران فاز  ۱۳شرکت لیدوما
 - ۲۴کارگران فاز ( ۱۳فاز اختر) پارس جنوبی
 - ۲۵کارگران جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر
 - ۲۶ماشین سازی اراک
 - ۲۷پروژه ای شرکت فراب در نیروگاه بیدخون
 - ۲۸تمامی کارگران رسمی و غیر رسمی فازهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱۴و کارگران پیمانی باقی فازهای
 ۲۴گانه عسلویه
 - ۲۹پاالیشگاه آبادن  ۱تیر ۱۴۰۰
 - ۳۰کارگران فاز  ۱۳کنگان
 - ۳۱کارگران پاالیشگاه بیدخون
 - ۳۲کارگران پروژهای شرکت ایجیسی پاالیشگاه آبادان
 - ۳۳کارگران پیمانکاری حاجی پور
 - ۳۴کارگران شرکت مخازن نفت قشم
 - ۳۵عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران ،خارک
 - ۳۶سیمان سپاهان اصفهان زیر مجموعه هلدینگ

 - ۳۷شرکت ای جی سی شاغل ،پاالیشگاه آبادان فاز ۲
 - ۳۸شرکت برق وابزار دقیق  ILDواقع در سایت بندر تنبک
 - ۳۹کیهان پارس
 - ۴۰شرکت سازه پاد
 - ۴۱اعتصاب کارگران رسمی نفت در پاالیشگاه آبادان
 - ۴۲شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر
 - ۴۳شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس
 - ۴۴شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپاالیش آدیش
 - ۴۵شرکت راژان شاغل در پاالیشگاه آدیش
 - ۴۶کارکنان نیروگاه رامین در شهر اهواز
 - ۴۷پتروشیمی دماوند
 - ۴۸پتروشیمی دنا
 - ۴۹شرکت دی پلیمر در صنایع پتروشیمیهای عسلویه
 - ۵۰کارگران پیمانکاری فوالد بوتیا در کرمان
 - ۵۱کارگران پیمانی شرکت سازه فرافن قشم
 - ۵۲کارگران پروژهای بید بلند  ۲ماهشهر
 - ۵۳اعتصاب کارگران اورهال  ۱۵و ۱۶
 - ۵۴اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
 - ۵۵اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل جفیر
 - ۵۶اعتصاب کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون
 - ۵۷اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره  ۵بندرعباس
 - ۵۸اعتصاب کارگران پیمانکاری زالل پاالیشگاه اصفهان
 - ۵۹اعتصاب بخشهای دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایالم
 - ۶۰اعتصاب کارگران شرکت پیشرو صنعت در پتروپاالیش آدیش
 - ۶۱اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
 - ۶۲اعتصاب کارگران شرکت گاما

 - ۶۳اعتصاب کارگران رادیوگراف شرکت پرتونگاری نیما آزمون فوالد شاغل در پاالیشگاه آبادان
 - ۶۴اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشتازان آریا شاغل در پاالیشگاه آبادان ۲
 - ۶۵اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشگامان فنون پارس شاغل در فاز  ۲پاالیشگاه آبادان
 - ۶۶اعتصاب کارگران شرکت گوهر زمین سیرجان
 - ۶۷اعتصاب کارگران پروژه صدف جهانپارس
 - ۶۸اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد بوشهر
 - ۶۹اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100دهلران
 - ۷۰اعتصاب کارگران شرکت گاما جاسک
 - ۷۱اعتصاب کارگران پتروشیمی لردگان
 - ۷۲اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان المرد
 - ۷۳اعتصاب کارگران شرکت نصب نیرو اندیمشک
 - ۷۴اعتصاب کارگران شرکت آرتا انرژی پتروشیمی اردبیل
 - ۷۵اعتصاب کامیونداران شرکت نفت دهلران
 - ۷۶تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران در نهم تیرماه
 - ۷۷اعتصاب کارگران جوشکار شاغل در نیروگاه بیدخون
 - ۷۸اعتصاب نیروهای پیمانکاریهای سلطانی و حیدری شاغل در خط  ۶۴اینچ
 - ۷۹اعتصاب بخشی از کارگران شرکت نیرو گستر میناب
 - ۸۰اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل خط انتقال رشت آستارا
 - ۸۱اعتصاب کارگران پاالیشگاه جفیر
 - ۸۲اعتصاب کارگران جوشکار شرکت شیمبار شاغل در خط لوله انتقال نفت تیران
-۸۳نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار ،نیروهای کیانپور پیمانکار نصب نیرو

*گزارشی درباره کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت
کارگران نیروگاه برق زرند کرمان ،کارگران شرکت آبان ال کولر آبادان ،باقی مانده کارگران پاالیشگاه
جُفیر ،کارگران شرکت دریا ساحل خط انتقال رشت آستارا ،شرکت عمران رهگذر پیمانکار درریز واقع
در پروژه مخازن فراسکو شیرینو پیمانکاری طهماسبی و جهانگیری هم به کمپین  10 – 20پیوستند تا
برادرنشان را یاری کرده و موفقیت به سفره های کارگران راه پیدا کند .عزم و پایداری  100هزار
کارگر پروژه ای به همراه خانواده هایشان نتیجه ای جز موفقیت نیست .تاکنون  86مرکز کارگری به
کمپین پیوسته اند.
هرچند که در فالت قاره جفیز با افزایش حقوق  2میلیونی برای همه کارگران تالش دارند کارگران را به
سرکار برگردانند و یا اینکه در پارس جنوبی همه کارگران رسمی را از مرخصی برگردانده و وعده
پاداش های آنچنانی را داده اند تا پروژه ها را فعال سازی کنند و یا پیمانکاران با تهدید به بلک لیست و
دادن آمار آنان به نیروهای حراست منطقه ویژه می خواهند کارگر به سرکار برگردد ،اما کارگران فعلن
جایی بهتر از کنار خانواده خود و پیشه کردن صبر ،را ندارند تا کمپین به موفیقت برسد .به همین دلیل
مدیر سازمان منطقه ویژه در تاریخ  13تیرماه نامه ای به استاندار بوشهر ،آموزش فنی و حرفه ای
بوشهر ،فرماندار المرد ،فرماندار شهرستان مهر ،فرماندار شهرستان پارسیان زده و از آنان برای راه
اندازی پروژه ها تقاضای نیرو در شغل های :مونتاژکار ،کمکی ،خدمات ،نقاش ،قلم زن ،ورقکار،
عایقکار ،تانکساز ،سندبالست کار ،نصاب استراکچر ،آرماتور بند ،قالب بند ،نصاب تجهیزات ،کنترل
پروژه ،کارشناس سویل را کرده است .اما برادران ما در این شهرها دست رد به این خواسته زده اند که
درود ما بر آنان باد.
منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*اخراج ده ها کارگر پتروشیمی گچساران

روز دوشنبه  ۱۴تیرماه شماری از کارگران پتروشیمی گچساران توسط شرکت تیام صنعت از شرکت
های طرف قرارداد پتروشیمی گچساران اخراج شدند .این کارگران طی روزهای گذشته همزمان با
کارگران پیمانکاری بسیاری از شرکت های وابسته به صنعت نفت ،در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالبات خود دست به اعتراض زده بودند.
اخراج این کارگران که تعداد آنان حدود  ۱۰۰تن برآورد می شود ،در پی تجمعات و اعتراضات اخیر آن
ها نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.
کارفرمایان ،پیمانکاران و دولت از هر ابزاری برای به شکست کشاندن اعتصاب بزرگ و سراسری
کارگران پیمانکاری نفت بهره میگیرند .با اخراج کارگران میخواهند به کارگران اعتصابی و معترض
اعمال فشار کنند .اما در مقابل کارگران اعتصابی به خوبی میدانند که این تحرکات از سر ترس و
وحشتی است که به جان پیمانکاران ،کارفرمایان و دولت افتاده است و با قدرت بیشتری بر تداوم
اعتصاب ایستادهاند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۴ -تیرماه ۱۴۰۰
*تجمعات اعتراضی شبانه در چند شهرنسبت به قطع گسترده و مکرر برق وخاموشی ها
یکشنبه شب( 13تیر) ،اهالی چند شهر از جمله گنبدکاووس ،آققال ،بندرگز ،بندر ترکمن و کردکوی در
استان گلستان ،کازرون در استان فارس و شمار دیگری از شهرها ازجمله مناطقی در تهران به خیابان
آمده و با برپایی تجمع درسطح شهر،مقابل شرکت توزیع برق وفرمانداری اعتراضشان را نسبت به قطع
گسترده و مکرر برق وخاموشی ها بنمایش گذاشتند.
تجمع اهالی کردکوی دراستان گلستان به مدت دو ساعت موجب اختالل در تردد خودروها در جاده
اصلی گرگان  -ساری شد.

برپایه گزارشات رسانه ای شده،با ادامه قطع گسترده و اعالم نشده برق ،مردم چندین شهر کشور از
جمله گنبدکاووس ،آققال و کردکوی در استان گلستان ،کازرون در استان فارس و شمار دیگری از
شهرها شامگاه یکشنبه به خیابان آمده و با برگزاری تجمع به خاموشیهای گسترده اعتراض کردند.
گروهی از مردم معترض در شهر گنبدکاووس یکشنبه شب در اعتراض به قطع مکرر برق مقابل
شرکت برق این شهر به خاموشیهای مکرر تجمع کردند.
در آققال دیگر شهر استان گلستان نیز جمعی از مردم این شهر برای اعتراض به قطع برق مقابل شرکت
برق این شهر تجمع کردند.
عالوه بر این ،شهر کردکوی استان گلستان نیز یکشنبه شب شاهد اعتراضات مردم به قطع گسترده برق
بود .به گفته منابع محلی ،مردم معترض در کردکوی ،گنبدکاووس و آققال مقابل شرکتهای برق تجمع
کردند و در شهر کردکوی مردم برخی ازراهها را بستند و مقابل فرمانداری تجمع کردند.
گزارشها از شمار دیگری از شهرها نیز حاکی از تجمعهای پراکنده در اعتراض به قطع برق است.
اغلب این تجمعهای اعتراضی یکشنبه مقابل شرکتهای توزیع برق برگزار شد.در استان فارس ،مردم
شهر کازرون یکشنبه شب در اعتراض به قطع مکرر برق ،مقابل شرکت برق این شهر تجمع کرده و
خواهان پاسخگویی مقامهای مسئول درباره قطع مکرر و پیاپی برق شدند.
گزارش منابع محلی و همچنین ویدیوهای منتشر شده حاکی نشان میدهد که در شرق تهران نیز به هنگام
قطع برق گروهی از مردم معترض شعارهایی سر دادند.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد که یکشنبه شب در منطقه سعادتآباد تهران نیز گروهی از مردم
بههنگام قطع برق شعار سر دادند.

*آغازدومین هفته اعتراض قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه
سبز آزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع شبانه روزی مقابل وزارت آموزش وپرورش
روزدوشنبه  14تیر ،قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز
آزمون ) با تجمع شبانه روزی مقابل وزارت آموزش وپرورش دومین هفته اعتراضشان را نسبت به
بالتکلیفی استخدامی آغازکردند.

*بیانیه پایانی تجمع حق طلبانه  13تیر سرایداران و خدمتگزاران شاغل مدارس دولتی کشور مقابل
وزارت آموزش وپرورش
روزیکشنبه  13تیر،سرایداران و خدمتگزاران شاغل مدارس دولتی کشورپس از تجمع حق طلبانه شان
مقابل وزارت آموزش وپرورش بیانیه ای بشرح زیر منتشرکردند:

دوستان و همکاران عزیز
ما سرایداران و خدمتگزاران شاغل در مدارس دولتی آموزش و پرورش سراسر کشور این جا و در این
شرایط کرونایی و گرما جمع شده ایم تا یک بار دیگر به این همه بی عدالتی و ظلم و ستم وتبعیض بی
سابقه در طول تاریخ این وزارتخانه و جمهوری اسالمی ایران و بی مهری و بی رحمی مسئولین
وزارت متبوع به این قشر محروم ،مظلوم و زحمتکش اعتراض کنیم.
قشری که صادقانه و خالصانه به صورت شبانه روزی و در شرایط سخت و طاقت فرسا در خدمت کار
و شغل خود هستیم.
همگان اطالع دارند ما در بین همه کارکنان دولت بیشترین ساعت کاری را برعهده داریم ولی متاسفانه
ناچیزترین و کمترین حقوق را در بین همه اقشار دولتی اعم از کشوری و لشکری دریافت می کنیم و در
این وضعیت تاسف بار گرانی و تورم افسار گسیخته و کمر شکن با این حقوق دریافتی ناچیز همیشه
شرمنده خانواده و زن و بچه های خود هستیم.
لذا یک بار دیگر مطالباتمان را با صدای بلند به اطالع مسئولین و همه مردم می رسانیم و توقع داریم که
به آنها رسیدگی شده و بر آورده شود:
.۱اجرایی شدن طرح رتبه بندی برای ما سرایداران و خدمتگزاران مدارس یا طرحی جایگزین آن
.۲اجرایی شدن طرح فوق العاده ویژه که در سال  ۹۸برای همکاران آموزشی اجرا شد ولی برای قشر
ما نیروهای خدماتی سرایدار و خدمتگزار اجرا نشد
.۳اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق با سایر کارکنان دولت
.۴تغییر رشته برای همکارانی که مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با نیاز آموزش و پرورش دارندبه
آموزشی یا اداری
.۵تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی و مردمی شاغل در مدارس به استخدام رسمی برای امنیت
بیشتر شغلی
.۶استخدام نیروی جدید در پست سرایدار و خدمتگزار با توجه به کمبود  40هزار نفری نیرو در این
پستها طبق صحبتهای قبلی آقای دکتر الشکی معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش
.۷روشن شدن وضعیت کاری این قشر از کارکنان آموزش و پرورش که آیا کارمند دولت هستند یا
کارگر؟ اگر کارمند محسوب می شوند حقوق و مزایای کارمندی دریافت کنند و اگر کارگر هستند حقوق
و مزایا و دستمزد و عیدی کارگری دریافت کنند
.۸قرار گرفتن شغل ما جزء مشاغل سخت و زیان آور جامعه زیرا هر کدام از ما به جای چندین نفر در
مدارس کار می کنیم و بخاطر انجام کارهای سنگین در مدارس دچار امراضی همچون دیسک کمر،
بیماریهای مفصلی ،کمر درد شدید و گردن درد و ساییدگی مهره های کمر و گردن همینطور به خاطر
استفاده بیش از حد از مواد ضد عفونی کننده و گند زدا گرفتار امراض ریوی شده و بعد از بازنشستگی
بجای استراحت دیگر توان انجام کاری دیگر برای امرار و معاش نداریم

 ما در همینجا اعالم می کنیم تا رسیدن به همه خواسته ها این تجمعات ادامه دارد و ما هر هفته با همتهمکاران این تجمع را برگزار می کنیم.

 بار دیگر از همه دوستان و همکارانی که زحمت کشیده و قدم رنجه فرمودند و به این تجمع آمدندسپاسگزاری کرده و دستمریزاد می گوییم.
 ۱۳تیر ماه ۱۴۰۰
سرایداران و خدمتگزاران شاغل در مدارس دولتی آموزش و پرورش
*تجمع اعتراضی کارگزاران بیمه بانک کشاورزی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت و بالتکلیفی
شغلی ومعیشتی مقابل بانک کشاورزی
هفته گذشته کارگزاران بیمه بانک کشاورزی کشوردرادامه کنش های دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل
وضعیت و بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر مقابل بانک کشاورزی تجمع کردند.
روز دوشنبه  14تیر،نمایندگان جامعه کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از بالتکلیفی خود خبر دادند
وبه خبرنگار رسانه ای گفتند« :طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» بعد از گذشت  6سال
هنوز به نتیجه نرسیده و ما همچنان بالتکلیف هستیم.
آنها در ادامه گفتند :طرح ما در مجلس نهم مطرح ،در مجلس دهم مصوب شد و بعد از بارها رفت و
برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجلس یازدهم کشیده شده است .بزگترین مشکل ما این است که
علی رغم اینکه خودمان کارگزاران بیمه هستیم اما بعد از  17یا  18سال کار بیمه نیستیم و در این سالها
مشکالت بسیار معیشتی هم بار مضاعفی بر روی دوش ما گذاشته است.
این کارگزاران همچنین از تجمع خود مقابل بانک کشاورزی خبر دادند و گفتند :هفته گذشته بابت عدم
تصویب طرح و همچنین مشکالت معیشتی مقابل بانک کشاورزی تجمع کردیم و مدیرعامل بانک
قولهایی در خصوص رفع مشکالت معیشتی و دفاع از «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی»
به ما داد که امیدواریم به آنها رسیدگی شود.
گفتنی است حدود سه هزار و پانصد کارگزار بانک کشاورزی در کشور وجود دارد که با «بانک
کشاورزی» و «صندوق بیمه کشاورزی» قرارداد کارگزاری دارند .آنها سالهاست که در انتظار جذب
در بدنهی دولت هستند.
*تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات فارس نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح پایین حقوق
ازجمله همسان سازی نشدن حقوق واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان اداری
مخابرات استان
کارگران شرکتی مخابرات فارس:ما خواستار قرارداد مستقیم با مخابرات و یکسان سازی حقوق هستیم
روز دوشنبه  14تیر ،کارگران شرکتی مخابرات فارس برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت وسطح
پایین حقوق ازجمله همسان سازی نشدن حقوق واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان
اداری مخابرات استان تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشره در شبکه های اجماعی،تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی در این
تجمع اعتراضی ،خواهان یکسانسازی حقوق ،تجمیع نیروهای مخابرات ،قرارداد مستقیم با مخابرات و
حذف پیمانکاران و اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل و تخصیص سختی کار شدند.

*نهمین روزتجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم
تمدید قراردادهای کاریشان
روز دوشنبه  14تیر برای نهمین روز متوالی ،کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
برای اعتراض به عدم تمدید قراردادهای کاریشان دست به تجمع دراین مجتمع زدند.
قابل یادآوری است که 160کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن
قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند.

*دوشنبه های اعتراضی:
ادامه اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تامین حقابه تابستانی و وعده های توخالی
مسئوالن با برپایی تجمع خانوادگی مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان

روز دوشنبه  14تیر ،کشاورزان شرق اصفهان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تامین
حقابه تابستانی و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع خانوادگی مقابل شرکت آب منطقه ای
اصفهان زدند.

*تجمع اعتراضی معلوالن نسبت به خلف وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبارات
حمایت معیشتی از معلوالن
روز دوشنبه  14تیر،جمعی از معلوالن برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به خلف وعده سازمان
برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبارات حمایت معیشتی از معلوالن دست به تجمع مقابل ساختمان
این نهاد دولتی در پایتخت زدند.

تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند:بر اساس وعده محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،قرار بود حداقل  3میلیارد لایر جهت اجرای قانون حمایت از معلوالن اختصاص یابد و این رقم
صرف اجرای جزء ( )1بند (و) تبصره ( )2قانون بودجه سال  1400شود.
*تجمع اعتراضی نانوایان قزوین نسبت به پایین بودن نرخ نان ،گران بودن نرخ بیمه و هزینههای
باالی آب ،برق و گاز مقابل استانداری
روز دوشنبه  14تیر ،نانوایان قزوین برای اعتراض به پایین بودن نرخ نان ،گران بودن نرخ بیمه و
هزینههای باالی آب ،برق و گاز مقابل استانداری اجتماع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،نانوایان به دنبال افزایش قیمت نان و کاهش هزینههای خود هستند و
این در حالی است که برنامهای برای افزایش کیفیت نان ندارند ،گاها وزن نان کمتر از میزان قانونی
بوده و برخی نانوایان هم از غفلت اتحادیه استفاده کرده و آرد را به صورت خام با قيمت باال میفروشند.
*اطالعیه نهایی کمیته پیگیری حق تحصیل کسری نوری:اخراج کسری نوری لغو شد
ضمن تشکر از همراهی و پیگیری دانشجویان و دیگر افراد جامعه که برای حق تحصیل کسری نوری
تالش کردند ،به اطالع میرساند امروز اعضایی از کمیته پیگیری حق تحصیل کسری نوری به همراه
سرکار خانم شکوفه یداللهی مادر او ،طبق قرار قبلی به دانشگاه مراجعه کردند و موفق شدند باالخره
نامهی لغو اخراج کسری نوری را از دانشگاه ،بگیرند.
به امید آزادی او
*مصدومیت  9کارگرمعدن سرب و روی گوهجربراثر تصادف سرویس رفت و آمد
بامداد روز دوشنبه  14تیر ،سرویس رفت و آمدکارگران معدن سرب و روی گوهجر در شهر ستان
راور در محدوده پل ده علی با یک کامیون سوخترسان تصادف و  9کارگر مصدوم وبه بیمارستان
علیبن ابیطالب راوردر استان کرمان منتقل شدند.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  13تیرماه 1400
 -اعتصاب گسترده در صنعت نفت!

 گزارشی درباره اعتصاب کارگران پروژه ای نفت قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) با تجمع مقابلوزارت آموزش وپرورش برای هفتمین روز متوالی عزم راسخشان را برای پایان دادن به بالتکلیفی
استخدامی بنمایش گذاشتند
 یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تجمعات اعتراضی کارگران شرکتی مراکز خدمات جامع سالمت قم نسبت به عدم تبدیل وضعیتوسطح نازل حقوق وعدم همسان سازی وتبعیض در پرداختی ها مقابل استانداری قم ،وزارت بهداشت و
مجلس
 آغاز هفته دوم تجمع اعتراضات کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدمتمدید قراردادهای کاریشان بابرپایی تجمع
 دومین روزاعتراض کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق و 10ماه حقبیمه وپرداخت ها قطره چکانی با راهپیمایی وتجمع در شهر
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروسازی بایر افالک ازنا نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق پنج کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنان محروم از حق کار محمود صالحی:گزارش به کارگران و رفقاء . ادامه اعتراضات خانواده های جان باختگان قتل موشکی هواپیمای اوکراینی با برپایی تجمع مقابلسازمان قضایی نیروهای مسلح
 تجمع اعتراضی کشاورزان شوش نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه و عدم تامین حقآبه مقابلفرمانداری
 اعتصاب وتجمع رانندگان تاکسی زنجان برای اعتراض به مصوبه افزایش نرخ کرایه ،نداشتن بیمهوعملکرد اتحادیه
 تجمع اعتراضی اهالی بشاگرد نسبت به نبود نعش کش و سردخانه در بیمارستان سردشت مقابلفرمانداری و بیمارستان این شهرستان
 تجمع اعتراضی جمعی از حامیان حقوق حیوانات قزوین نسبت به تصویب بخشنامهی کشتار حیواناتشهری و روستایی (سگ و گربه)مقابل استانداری
 تجمع اعتراضی دامداران تکاب بە همراە دامهایشان نسبت به گرانی علوفه و قیمت مصوبه شیر مقابلفرمانداری
 تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه رضوان نسبت به عدم تعیین تکلیف وضعیت دارایی و واحدهایمسکونی خریداری شده خود مقابل دادگستری قم
 -جان باختن یک کارگر راهآهن زنجان حین هواگیری دو واگن قطار

*اعتصاب گسترده در صنعت نفت!
لیست کارگران برخی از مراکز که در اعتصاب به سر میبرند:
 - ۱کارگران پیمانی پتروشیمی گچساران
 - ۲پاالیشگاه بیدبلند بهبهان فاز  ۲پیمانکاری شالوده شایان
 - ۳عمران صنعت فاز ۱۴
 - ۴پتروشیمی بوشهر ،اکسیر صنعت فاز ۱۴
 - ۵شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی ،میدان گازی
 - ۶شرکت سینا صنعت احمدپور در واحد ASU
 - ۷کارگران شرکت پتروشیمی «صدف»
 - ۸شرکت نفت خشت و کنار تخته
 - ۹پاالیشگاه آدیش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پیمانکاری کرمی و شرکت راژان
 - ۱۰شرکت پتروشیمی «جهان پارس»
 - ۱۱شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی
 - ۱۲کارگران شرکت سینا پاالیش قشم
 - ۱۳شرکت توانمند فاز  ۲۲و ۲۴
 - ۱۴کارگران اورهال پاالیشگاه نفت تهران
 - ۱۵فرجود در سایت  ۱بوشهر
 - ۱۶کارگران پاالیشگاه آدیش جنوبی
 - ۱۷پارس فنل کار و کلیه نیروهای پتروشیمی پارس فنل شرکت سینا صنعت در عسلویه
 - ۱۸سایت  ۱پتروشیمی بوشهر پیمانکاری صمصام صنعت
 - ۱۹کارگران پاالیشگاه تندگویان
 - ۲۰کارگران پتروشیمی دنا
 - ۲۱کارگران شرکت جهان پارس
 - ۲۲کارگران پیمانی شرکت پایندان در فاز  ۱۴عسلویه
 - ۲۳کارگران فاز  ۱۳شرکت لیدوما
 - ۲۴کارگران فاز ( ۱۳فاز اختر) پارس جنوبی

 - ۲۵کارگران جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر
 - ۲۶ماشین سازی اراک
 - ۲۷پروژه ای شرکت فراب در نیروگاه بیدخون
 - ۲۸تمامی کارگران رسمی و غیر رسمی فازهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱۴و کارگران پیمانی باقی فازهای
 ۲۴گانه عسلویه
 - ۲۹پاالیشگاه آبادن  ۱تیر ۱۴۰۰
 - ۳۰کارگران فاز  ۱۳کنگان
 - ۳۱کارگران پاالیشگاه بیدخون
 - ۳۲کارگران پروژهای شرکت ایجیسی پاالیشگاه آبادان
 - ۳۳کارگران پیمانکاری حاجی پور
 - ۳۴کارگران شرکت مخازن نفت قشم
 - ۳۵عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران ،خارک
 - ۳۶سیمان سپاهان اصفهان زیر مجموعه هلدینگ
 - ۳۷شرکت ای جی سی شاغل ،پاالیشگاه آبادان فاز ۲
 - ۳۸شرکت برق وابزار دقیق  ILDواقع در سایت بندر تنبک
 - ۳۹کیهان پارس
 - ۴۰شرکت سازه پاد
 - ۴۱اعتصاب کارگران رسمی نفت در پاالیشگاه آبادان
 - ۴۲شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر
 - ۴۳شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس
 - ۴۴شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپاالیش آدیش
 - ۴۵شرکت راژان شاغل در پاالیشگاه آدیش
 - ۴۶کارکنان نیروگاه رامین در شهر اهواز
 - ۴۷پتروشیمی دماوند
 - ۴۸پتروشیمی دنا
 - ۴۹شرکت دی پلیمر در صنایع پتروشیمیهای عسلویه
 - ۵۰کارگران پیمانکاری فوالد بوتیا در کرمان

 - ۵۱کارگران پیمانی شرکت سازه فرافن قشم
 - ۵۲کارگران پروژهای بید بلند  ۲ماهشهر
 - ۵۳اعتصاب کارگران اورهال  ۱۵و ۱۶
 - ۵۴اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
 - ۵۵اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل جفیر
 - ۵۶اعتصاب کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون
 - ۵۷اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره  ۵بندرعباس
 - ۵۸اعتصاب کارگران پیمانکاری زالل پاالیشگاه اصفهان
 - ۵۹اعتصاب بخشهای دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایالم
 - ۶۰اعتصاب کارگران شرکت پیشرو صنعت در پتروپاالیش آدیش
 - ۶۱اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
 - ۶۲اعتصاب کارگران شرکت گاما
 - ۶۳اعتصاب کارگران رادیوگراف شرکت پرتونگاری نیما آزمون فوالد شاغل در پاالیشگاه آبادان
 - ۶۴اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشتازان آریا شاغل در پاالیشگاه آبادان ۲
 - ۶۵اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشگامان فنون پارس شاغل در فاز  ۲پاالیشگاه آبادان
 - ۶۶اعتصاب کارگران شرکت گوهر زمین سیرجان
 - ۶۷اعتصاب کارگران پروژه صدف جهانپارس
 - ۶۸اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد بوشهر
 - ۶۹اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100دهلران
 - ۷۰اعتصاب کارگران شرکت گاما جاسک
 - ۷۱اعتصاب کارگران پتروشیمی لردگان
 - ۷۲اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان المرد
 - ۷۳اعتصاب کارگران شرکت نصب نیرو اندیمشک
 - ۷۴اعتصاب کارگران شرکت آرتا انرژی پتروشیمی اردبیل
 - ۷۵اعتصاب کامیونداران شرکت نفت دهلران
 - ۷۶تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران در نهم تیرماه

…….
این لیست در حال تکمیل است...
اتحادیه آزاد کارگران ایران -سیزدهم تیرماه ۱۴۰۰
*گزارشی درباره اعتصاب کارگران پروژه ای نفت
تا روزیکشنبه  13تیر ،پیوستگان به کمپین بالغ بر یکصد هزار نفر شده و باز هم افزایش خواهد یافت .با
توجه به اینکه در سال گذشته کمپین افزایش حقوق تنها نیروهای پایپینگ کار را در بر می گرفت؛ امسال
به همت کارگران پروژه ای و با اعالم لیست حقوق ها؛ این بار همهی کارگران مشغول در پروژه؛ اعم
از پایپینگ کار ،عایق کار ،ابزار دقیق ،برقکار ،نیروهای ساختمانی ،رنگ کار ،بیل و کلنگ کار،
داربست بند… .را در بر گرفته است و این امر باعث شده که نه تنها پایپینگ کاران بلکه حتی نیروهای
ساختمانی نیز پروژه ها را ترک کرده و کمپین بیست ده را قدرتمند تر کنند!
منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) با تجمع مقابل
وزارت آموزش وپرورش برای هفتمین روز متوالی عزم راسخشان را برای پایان دادن به بالتکلیفی
استخدامی بنمایش گذاشتند
روز یکشنبه  13تیریرای هفتمین روز متوالی ،قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش
کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) به تجمعشان مقابل وزارت آموزش وپرورش ادامه دادند تا عزم
راسخشان را برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی بنمایش بگذارند.
تجمع امروزهمچون روزهای گذشته پس از به سحر رساندن شب مقابل این وزارتخانه برگزارشد.

هفت شبانه روز از تحصن کارنامه سبز های  99در مقابل درب وزارت آموزش و پرورش کشور می
گذرد

باتوجه به کمبود شدید نیرو در آموزش و پرورش و ظرفیت های خالی و جمع کثیر بازنشستگان،
درخواست استخدام کارنامه های سبز ماده 28آموزش پرورش  99بااستناد به ماده  24تبصره یک(طبق
این ماده کارنامه قبول شده ها تا دو سال اعتبار دارد و به کار گیری این عزیزان هیچ منعی ندارد)
درخواستی کامال منطقی و بحق و قانونی است.
جمعی از کارنامه سبزهای ماده 28
یکشنبه  13تیرماه 1400
*یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی
روز یکشنبه  13تیرماه ،کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اهواز،خرم آباد
وشوش برای احقاق حقوق برحقشان از جمله افزایش حقوق ومستمری ها،خدمات درمانی مناسب
و...دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی زدند.
گزارش رسانه ای شده:
تجمع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خوزستان مقابل اداره کل تامین اجتماعی
امروز یکشنبه  ۱۳تیرماه تعدادی از مستمری بگیران تامین اجتماعی ،در اعتراض به تبعیض در
دریافتیها و عدم اجرای دقیق متناسب سازی ،مقابل ساختمان این اداره در خوزستان تجمع کردند.

اجرای دقیق متناسب سازی و اعمال ماده  ۶۹کلیه بازنشستگان همکار و غیر همکار ،رفع تبعیض بین
بازنشستگان همکار و غیر همکار و پرداخت عیدی کارگری ازجمله مطالبه آنها بشمار میآید.

یکی از این بازشستگان گفت :درمان رایگان ،حذف  ۲درصد ماده  ۹۸سرانه درمان ،جوابگو بودن
مسئوالن سازمان تامین اجتماعی ،به صاحبان اصلی این سازمان ،پرداخت حقوق متناسب با تورم و
همچنین اجرای دقیق ماده  ۴۱از دیگر مطالبات بهحق ما است.
این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند .
*تجمعات اعتراضی کارگران شرکتی مراکز خدمات جامع سالمت قم نسبت به عدم تبدیل وضعیت
وسطح نازل حقوق وعدم همسان سازی وتبعیض در پرداختی ها مقابل استانداری قم ،وزارت بهداشت
و مجلس
روز یکشنبه  13تیر ،کارگران شرکتی مراکز خدمات جامع سالمت قم به تهران آمدند تا بابرپایی تجمع
مقابل وزارت بهداشت و مجلس صدای اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق
وعدم همسان سازی وتبعیض در پرداختی ها هرچه بیشتر منعکس نمایند.
قابل یادآوری است کارگران شرکتی مراکز خدمات جامع سالمت قم روز شنبه  12تیر هم مقابل
استانداری قم اجتماع کرده بودند.

تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند :بیش از 100نفر از نیروهای خرید خدمت مراکز خدمات
جامع سالمت استان قم هستیم که امروز هم مقابل ساختمان وزارت بهداشت و هم مقابل مجلس شورای
اسالمی گرد آمدیم..
این کارکنان شرکتی مرکز خدمات جامع سالمت قم ،مهمترین مطالبه خود را تبدیل وضعیت استخدامی
میدانند و میگویند :وضعیت شغلی و درآمدی ما اسفناک است و درخواست داریم که وزارت بهداشت ما
را قرارداد مستقیم کند .این وزارتخانه بهتر است با حذف مراکز خصوصی بهداشت قم با همه نیروی کار
قرارداد مستقیم منعقد کند .ما کارکنان بین  5تا  10سال سال سابقه خدمت داریم و در این مدت ،از
حداقلهای مزدی محروم بودهایم.
این کارکنان خرید خدمتی میگویند :میزان دریافتی ماهانه ما حدود  2میلیون 600هزار تومان است و از
همه مزایای قانونی کار بیبهرهایم .در عین حال از زمان آغاز کرونا ،برخالف پرستاران و سایر
کارکنان بیمارستانها حق کرونا نگرفتهایم؛ دستمزدمان در ماههای اخیر افزایش نیافته؛ این در حالیست
که بعد از پذیرش بیماران کرونایی ،کار ما سخت و پرخطر شده است.
این کارکنان که انتظار دارند ابتدا حقوق و مزایای آنان با سایر کارمندان وزارت بهداشت همسانسازی
شده و سپس همانند همکاران خود عقد قرارداد دائم با وزارت بهداشت داشته باشند ،در پیگیری مطالبات
خود میگویند :در خصوص مطالباتمان به وزارت بهداشت بارها نامهنگاریهایی انجام دادیم که نتیجه
آن وعده پیگیری بوده است.
روز گذشته نیر تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری قم انجام دادهایم که بیتوجهی این نهاد دولتی
پایان یافت و ما ناچار شدیم برای رساندن صدای خود به مسئوالن امروز به تهران سفر کنیم.
کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت استان قم در بخش دیگری از مشکالت خود با انتقاد از تفاوت
فاحش پرداختی بین کارکنان خرید خدمتی و کارکنان پیمانکاری ،قرارداد مستقیم و رسمی ،تصریح
میکنند :این اقدام نوعی تبعیض و بیعدالتی است که در میان کارکنان تفاوت حقوق عجیب وجود دارد.
طبق اظهارات آنها ،از سال  93که اجرای طرح تحول سالمت انجام شد؛ بیش از  40مرکز خصوصی
در مراکز بهداشت قم شکل گرفت که به مرور تعداد آنها کم شد و در حال حاضر 17مرکز فعالت دارند
که اخیرا بخشنامه تبدیل وضعیت شغلی کارکنان  4مرکز خصوصی از سوی وزارت بهداشت در استان
قم ابالغ شده و سایر کارکنان هنوز وضعیت مشخص ندارند.
این گروه میگویند :پس از سالها انجام وظیفه میخواهیم بخشنامه تبدیل وضعیت برای همه همکاران
بخش خصوصی عملی شود.
این نیروهای پیمانی مرکز خدمات جامع سالمت استان قم در پایان میگویند :بخشنامه تبدیل وضعیت
قراردادهای کاری کارکنان پیمانی به آینده شغلی ما سر و سامان میدهد و ما به هیج وجه از این
مطالبهی خود کوتاه نخواهیم آمد.
*آغاز هفته دوم تجمع اعتراضات کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم
تمدید قراردادهای کاریشان بابرپایی تجمع

روز یکشنبه  13تیر ،کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بابرپایی تجمع دراین
مجتمع هفته دوم اعتراضاتشان را نسبت به عدم تمدید قراردادهای کاریشان آغازکردن.
قابل یادآوری است که 160کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن
قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند.

*دومین روزاعتراض کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق و 10ماه حق
بیمه وپرداخت ها قطره چکانی با راهپیمایی وتجمع در شهر

روز یکشنبه  13تیر ،کارگران شهرداری خرمشهردردومین روز اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 6
ماه حقوق و 10ماه حق بیمه وپرداخت ها قطره چکانی دست به راهپیمایی وتجمع دراین شهراستان
خوزستان زدند.

براساس گزارش رسانه ای شده،معترضان پرداختیهای موقت را نوعی قطره چکانی توصیف کردند و
گفتند تا تسویه نشدن کامل مطالباتشان هر روز تجمع خواهند داشت.
درهمین رابطه:تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق و10
ماه حق بیمه مقابل فرمانداری
روز شنبه  12تیر ،کارگران شهرداری خرمشهربرای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت
به عدم پرداخت  6ماه حقوق و 10ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان
دراستان خوزستان زدند.

*تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروسازی بایر افالک ازنا نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق
هفته گذشته کارگران کارخانه داروسازی بایر افالک ازنا برای اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق
دست به تجمع دراین واحد تولیدی دراستان لرستان زدند.
روز یکشنبه  13تیر،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان به خبرنگار رسانه ای گفت :کارگران
کارخانه داروسازی بایر افالک ازنا دو تا سه ماه حقوق معوق دارند که با توجه به قول مساعد مدیران
این مجموعه ،مطالبات به زودی پرداخت میشود.
وی افزود :هفته گذشته برخی کارگران این واحد برای دریافت حقوق معوقه خود تجمع اعتراض آمیزی
در محل کارخانه داشته اند ولی تاکنون هیچ کارگری به این دلیل اخراج نشده است.
وی تعداد کارگران کارخانه بایر افالک را 100تا 120نفر برشمرد.

گروه کارخانجات دارویی بایر افالک ،بزرگترین داروسازی خاورمیانه ،در استان لرستان ،شهرستان
ازنا واقع شده است.
این مجموعه شامل هفت کارخانه عظیم تولیدی داروسازی دامی ،داروسازی انسانی ،مواد اولیه
دارویی ،واکسن ،سرم ،سموم دفع آفات کشاورزی ،حیوانی ،خانگی و مواد آرایشی ،بهداشتی است.
کارخانه داروسازی دامی و انسانی بایر افالک  13خط تولید داروهای مورد مصرف انسانی با هدف
تولید بالغ بر  200قلم داروی دامی و 500قلم داروی انسانی دارد.
*پنج کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنان محروم از حق کار
پنج کارگر اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی،
حسن سعیدی ،ناصر محرمزاده ،حسین کریمی سبزوار ،فرحناز شیری در حالی پس از سالها اخراج از
کار همچنان محروم از کار هستتد که بنابر نامه معاونت وقت روابط کار ،آقای هفده تن اخراج این
کارگران ابعاد غیر حقوقی داشته است.
شنبه  ۱۲تیر ،کارگران اخراجی شرکت واحد برای پیگیری بازگشت بکار خود به وزارت کار مراجعه
کردند اما وزارت کار همچنان با دستورات فراقانونی نهادهای امنیتی مانع از بازگشت بکار این
کارگران اخراجی است.
واقعیت این است که این کارگران با دستور فراقانونی نهادهای امنیتی اخراج از کار شدهاند و هیاتهای
حل اختالف اداره کار رسیدگی قانونی به پرونده آنان نکرده و صرفا دستورات فراقانونی را اجراء
کردهاند.
این کارگران حق طلب سندیکایی به دلیل اخراج از کار در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند و از
بیمه درمانی و غیره نیز محروم هستند.
*محمود صالحی:گزارش به کارگران و رفقاء .
کارگران ؛ رفقاء  ،سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان .
همچنان که اطالع دارید ما کارگران ( محمود صالحی و عثمان اسماعیلی ) روز سه شنبه مورخ
 21/2/1400طی ابالغیه شماره  140048100002349310به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان سقز احضار شدیم .به استناد ابالغیه فوق بعد از روئیت باید ظرف مدت  5روز خود
را به شعبه مذکور جهت دفاع از اتهام انتسابی معرفی می کردیم.
خیلی ها از ما سئوال می کردند که دلیل احضار شما ها چیست ؟ .ما به دلیل اینکه مرتکب جرمی نشده
بودیم و نمی دانستیم که اتهام انتسابی دادگاه علیه ما چیست .از توضیحات برای دوستان و خانواده قبل از
مراجعه به دادگاه خودداری کردیم.
اما قبل از اینکه ما به دادگاه برسیم من به عثمان اسماعیلی گفتم " اگر قاضی پرونده برای ما قرار وثیقه
صادر کند  ،من شخصا" آماده نیستم تا آن را تامین کنم "  .عثمان اسماعیلی نیز گفت " من نیز آماده نیستم
تا قرار وثیقه را قبول و آن را تامین کنم".

در هر حال ما روز یکشنبه مورخ  26/2/1400ساعت  11صبح به دادگاه مراجعه و خودمان را به
شعبه مذکور معرفی کردیم.
قاضی  :نام و نام خانوادگی ؟ محمود صالحی .
قاضی  :اسم پدر  :محمد .
قاضی  :سابقه دارید ؟  21بار.
قاضی  :آقای صالحی شما متهم هستید که در فضای مجاز عکس و تصاویر خودتان را انتشار دادید و
انتشار این تصاویر در راستای خدمت به احزاب معاند نظام بوده .
جواب  :جناب قاضی من به هیچ عنوان این تهام را قبول ندارم.
قاضی  :مگر این عکس شما نیست ؟ ( چند قطعه عکس داخل پرونده بود و آن را نشان داد )
جواب  :چرا این عکس ماست ؛ مگر گرفتن عکس جرم است؟.
قاضی  :دادستان از شما ها شاکیست .
جواب  :پس اگر دادستان شاکی است ؛ چرا خود دادستان تشریف ندارند؟ .جناب قاضی به استناد قانون
باید شاکی و متشاکی در دادگاه حضور داشته باشند.
قاضی  :شما برای برگزاری روز جهانی کارگر مجوز داشتید؟.
جواب  :جناب قاضی  ،برگزاری مراسم روز جهانی کارگر نیاز به مجوز ندارد و در ثانی امسال ما به
دلیل کرونا ( کووید  ) 19مراسمی برگزار نکردیم .تنها به گرفتن چند قطعه عکس اکتفا کردیم و آن هم
جرم نیست.
قاضی  :اماعکس های شما درفضای مجازی پخش شده و احزاب معاند از آن علیه نظام استفاده کرده اند.
جواب  :جناب قاضی ما عکس را در صحفه فیس بوک شخصی خود گذاشتیم و این هم جرم نیست .شما
به جای اینکه ما را محاکمه کنید .چرا کسانی که از عکس های ما سوء استفاده کرده اند دستگیر ومحاکمه
نمی کنید؟ این چه اتهامی است که به ما می زنید .وقتی رهبر انقالب سخنرانی می کند ؛ بعد از یک دقیقه
تمام رسانه های جهان آن را پخش می کنند از جمله تلویزیون اسرائیل  ،باید ما بگویم رهبر انقالب
اسرائیلی است ؟ !
قاضی  :رهبر عمومی صحبت می کند.
جواب  :ما هم عمومی صحبت می کنیم .ما در صحفه فیس بوک شخصی خود مطلب گذاشتیم و دیگر
نمی توانیم به مردم بگویم که کپی پست نکنند .شما باید آنها یی را دستگیر کنید که کپی پست می کنند.
مطلب و یا تصاویر تا زمانی مربوط به شخص است که آن را منتشر نکرده باشند .اما زمانی که مطلب و
تصاویر پخش شد دیگر مربوط به شخص نیست و همه کس می توانند از آن استفاده کنند.
قاضی  :آخرین دفاع ؟

جواب  :جناب قاضی برگزاری روز جهانی کارگر جرم نیست و ما نیز جرمی مرتکب نشدیم تا از آن
دفاع کنیم .
قاضی  :عثمان اسماعیلی شما متهم هستید که در فضای مجازی عکس پخش کردید ؟
عثمان اسماعیلی  :من این عکس ها را در صحفه فیسبوک شخصی خود پخش کردم .پخش عکس در
صحفه شخصی خودم جرم نیست و این اتهام را قبول ندارم.
قاضی  :مگر شما مجوز داشتید ؟
عثمان اسماعیلی  :ما مجوز نداشتیم و نیازی به مجوز نیست  .مگر ما چکار کردیم تا مجوز بگیریم؟.
قاضی  :شما عکس و تصاویر خودتان را در فضای مجازی پخش کردید ومراسم روز کارگر را بدون
مجوز برگزار کردید و این جرم است؟
عثمان اسماعیلی  :ما به دلیل اینکه مریضی کرونا در جهان وجود دارد  .امسال مراسم روز کارگر را
برگزار نکردیم و تنها چند قطعه عکس گرفتیم و آن عکسها را در صحفه فیسبوک شخصی خود منتشر
کردیم که آن هم جرم نیست.
عثمان اسماعیلی رو به قاضی گفت " آقای قاضی اجازه هست صحبت کنم.؟
قاضی  :بفرما صحبت کنید.
عثمان اسماعیلی  :جناب قاضی امیدوارم شما و آقای صالحی صدها سال زنده بمانید .اما اگر من در قید
حیاط نباشم و جمهوری اسالمی هم نباشد .یک دولت دیگر طبیعتا" جایگذین جمهوری اسالمی خواهد
شد .اگر یک عده قضات جدید بیایند سر کار و پرونده های شما ها را بررسی کنند .تعجب خواهند کرد
که شماها در دولت جمهوری اسالمی ما کارگران را به چه جرمی محاکمه کردید!.
جناب قاضی من به شما پیشنهاد می دهم که برای ما قرار وثیقه صادر نکنید و شما مطمئن باشید که ما
فرار نخواهیم کرد .آقای قاضی آخر ؛ این چه دولتی است که بعد از  42سال هنوز یک تشکل کارگری
و یا یک حزب سیاسی نمی تواند فعالیت کنند؟ .این چه دولتی است که بعد از  42سال هر کسی نفس
بکشد فوری برای او یک پرونده تشکیل و او را به جرم تبلیغ علیه نظام محاکمه و او را زندانی می کنید.
؟ اتهام تبلیغ علیه نظام به یک امر طیبعی تبدیل شده و هر کسی را دستگیر میکنید ؛ این اتهام را به او می
زنید!.
قاضی  :آقای اسماعیلی آخرین دفاع شما چیست؟.
عثمان اسماعیلی  :ما هیچ جرمی مرتکب نشدیم و به همین دلیل حرفی برای گفتن ندارم.
بعد از بازپرسی قاضی محترم شعبه سوم بازپرسی رای صادر نمود و هر کدام از ما را به مبلغ 40
میلیون تومان قرار وثیقه محکوم و با قید کفالت از دادگاه آزاد می شدیم .وقتی قاضی رای مذکور را
صادر و چاپ کرد از او درخواست کردم تا رای مورد نظر را برای مطالعه در اختیار من قرار دهد.
قاضی با احترام رای صادره را در اختیار من قرار داد و من بعد از مطالعه به قاضی گفتم " جناب
قاضی من به هیچ عنوان آماده نیستم تا برای آزادی خود کفالت تامین کنم .من هیچ جرمی مرتکب نشدم و
به همین دلیل آماده نیستم تا کفالت را تامین کنم .ضمنا" من  60سال سن دارم و هر سال  3الی  4بار

دستگیر می شوم و باید هر بار با قرار وثیقه آزاد شوم ؟ .من آماده نیستم تا قرار کفالت را تامین کنم و به
زندان خواهم رفت تا روز دادگاه .
قاضی  :شما می دانید کفالت یعنی چه ؟.
جواب  :بلی می دانم کفالت یعنی چه ؛ یعنی باید یک نفر برای ما جواز کسب بگذارد تا آزادی خود را به
دست آوریم .اما ما آماده نیستم تا این کفالت را تامین کنم و ترجیع می دهم به زندان بروم تا کفالت را
تامین کنم.
قاضی  :به رای صادره اعتراض دارید؟
جواب  :بلی به رای صادره اعتراض دارم .
قاضی  :می توانید اعتراض خود را کتبا" بنویسید.
همان لحظه زیر دادنامه فوق اعتراض خود را نوشتم و عثمان اسماعیلی هم از من درخواست کرد تا
اعتراض او را نیز نسبت به دادنامه بنویسم.
به این ترتیب ما بعد از اینکه به دادنامه صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی اعتراض کردیم .همان
لحظه قاضی دفتردار شعبه را احضار و پرونده ما را تحویل او داد .دفتردار رای صادره را مطالعه و با
تعجب گفت" چرا به رای صادره اعتراض کردید؛ این قرار زیادی نیست !؟"
جواب  :جناب دفتردار ما مجرم نیستیم به همین دلیل ؛ هیچ گونه قرار وثیقه ای را قبول نداریم و آماده
نیستیم تا آن را تامین کنیم.
دفتردار ما را از اتاق قاضی خارج و از نیروهای امنیتی درخواست کرد تا ما را به اتاقی که بازداشتگاه
دادگستری است منتقل کنند.
همان لحظه پرونده ما را به یک شعبه دیگر ارجاع دادند و شعبه مذکور مبلغ  40میلیون تومان قرار
وثیقه را به  30میلیون تومان کاهش داد .اما ما آن را قبول نکردیم  .دفتردار همسرم نجیبه صالحزاده را
احضار و به ایشان می گوید که کاری کنند تا این دو نفر به زندان نروند .همسرم نجیبه صالح زاده اظهار
می دارد که آنها هیچ جرمی مرتکب نشده اند و به همین دلیل قرار کفالت را تامین نمی کنند.
بعد از چند ساعت نگهداری در بازداشتگاه موقت دادگستری سقز.
ساعت  3بعدازظهر ماموران نیروی انتظامی ما را به زندان مرکزی سقز منتقل کردند.
ما وقتی وارد زندان مرکزی سقز شدیم  .بعد از تحویل وسایل های شخصی به قرنطینه منتقل شدیم و شب
اول در یک اتاق  20متری  33نفر را جا داده بودند .اولین روز در قرنطینه تست کرونا را از تک تک
ما گرفتند .برابر قانون هر زندانی باید چندین روز را در قرنطینه باشد تا اینکه وارد بند شود.
اما صبح روز  27/2/1400یعنی یک روز بعد به افسرنگهبانی مراجعه و به وضعیت قرنطینه در آن
شرایط اعتراض کردم و همان روز ما را به بند منتقل کردند.
ماموران زندان به دلیل اینکه مرا می شناختند مرتب به ما پیشنهاد می دادند تا کفالت را قبول و از زندان
آزاد شوم .اما ما پیشنهاد مسئوالن مربوطه را قبول نکردیم و به آنها گفتیم" بجای اینکه از ما درخواست

کنید تا قرار کفالت بگذاریم  .چرا از دادگاه درخواست نمی کنید که هر چه زودتر جلسه محاکمه را
برگزار کنند "؟.
سرانجام روز سه شنبه مورخ  4/3/1400آنالین توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقالب محاکمه شدیم و
توجه شما عزیزان را به قسمتهای از جلسه دادگاه جلب می نمایم.
قاضی  :متهم ردیف اول محمود صالحی شما متهم هستید که روز جهانی کارگر مراسم برگزار کردید و
عکس آن را در فضای مجازی پخش کردید.؟
جواب  :جناب قاضی امسال به دلیل مریضی کرونا ما مراسم روز جهانی کارگر را برگزار نکردیم و
این اتهام را کامال" رد می کنم .اما ما چندین نفر کارگر در آن روز معیین به یکی از پارکهای شهر رفته
و چندین قطعه عکس گرفتیم و آن را در صحفه فیسبوک شخصی خود پخش کردیم.
قاضی  :آقای صالحی شما مجوز برگزاری مراسم و تجمع را داشتید؟.
جواب  :جناب قاضی مراسمی برگزار نشده و در ضمن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر جرم نیست
و باید دولت این را قبول و به رسمیت بشناسد.
قاضی  :یعنی شما قبول ندارید که بدون مجوز مراسم برگزار و تجمع کردید؟.
جواب  :خیر من قبول ندارم و تجمعی صورت نگرفته است.
قاضی  :چرا قرار کفالت را قبول نمی کنید تا از زندان آزاد شوید؟.
جواب  :برای اینکه ما هیچ جرمی مرتکب نشدیم و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر جرم نیست .به
همین دلیل قرار کفالت را تامین نمی کنیم .ضمنا" اگر خود شما کارت شناسایی را برای ما می گذارید و
ضمانت ما را قبول کنید؛ ما با آن مشکلی نداریم .ما اهل ایران نیستیم و کسی را نمی شناسیم که به او
بگویم تا ما را ضمانت کند!.
قاضی  :آخرین دفاع شما چیست ؟.
جواب  :جناب قاضی ما جرمی مرتکب نشدیم و به همین دلیل هیچ گونه دفاعی نمی کنم.
قاضی  :متهم ردیف دوم عثمان اسماعیلی شما متهم هستید که روز جهانی کارگر مراسم برگزار کردید و
عکس آن را در فضای مجازی پخش کردید.؟
عثمان اسماعیلی  :ما هیچ گونه مراسمی برگزار نکردیم و تنها چند قطعه عکس گرفتیم که آن را در
فضای مجازی پخش کردیم  .پخش این عکس ها در صحفه فیس بوک شخصی خودمان بوده و آن هم هم
جرم نیست.
قاضی  :شما مجوز داشتید تا این عکس ها را در فضای مجازی پخش کنید.؟
عثمان اسماعیلی  :جناب قاضی پخش عکس در صحفه شخصی فرد نیاز به مجوز ندارد .در ضمن شما
هر سال  3الی  4میلیون نفر را از تهران و شهرهای بزرگ روانه کربال می کنید و از دسترنج ما برای
آنها بهترین امکانات تامین می کنید .جرم نیست ؛ ولی ما اگر چند نفر کارگر جمع شویم و به مناسبت
روز جهانی کارگر مراسم برگزار کنیم جرم است؟ آخر این چه مملکتی است که کارگران بعد از 42

سال حق ندارند برای خود مراسمی برگزار کنند.؟ من نمی دانم شما به چه جرمی ما را محاکمه می
کنید.؟
قاضی  :شما چکار دارید به کربال ؛ این یک امر مذهبی است و به شما چه ربطی دارد.؟
عثمان اسماعیلی  :به من ربطی ندارد و من بی احترامی نمی کنم .بلکه این برایم سئوال شده که چرا
تجمع برای کارگران جرم است  .ولی برای دیگران جرم نیست.
قاضی  :آخرین دفاع :
عثمان اسماعیلی  :ما جرمی مرتکب نشدیم تا از آن دفاع کنیم.
به این ترتیب جلسه دادگاه تمام و ما منتظر صدور رای ماندیم که روز پنچ شنبه مورخه  6/3/1400از
طریق سامانه سنا رای شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقز علیه ما به شرح زیر به ما ابالغ شد.
شماره دادنامه  140048390000652035تاریخ تنظیم  4/3/1400با شماره بایگانی  0000094در
پرونده کالسه  140048920000260961شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سقز .تصمیم نهایی
شماره . 140048390000652035
شاکی  :دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سقز – دادستان به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز
– انتهای شهرک دانشگاه – خیابان دانشگاه – روبروی خوابگاه بسیج – تلفن  08736305002کد پستی
6681983185
متهمین  – 1 :آقای محمود صالحی فرزند محمد به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – خیابان
شهدا خیابان شیخ شلتوت کوچه شبنم چهار پالک  32منزل شخصی .
 – 2آقای عثمان اسماعیلی دره تفی فرزند اسمعیل به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – شریف
آباد خیابان محمد قاضی کوچه شهید یزدانی دست راست پالک  11منزل شخصی .
اتهام  :فعال سیاسی ( انتشار تصاویر خود در فضای مجازی منتسب به گروهکهای معاند نظام .
بسمه تعالی –
بتاریخ  4/3/1400در وقت فوق العاده پرونده کالسه  0000094بتصدی امضاء کننده ذیل تحت نظر
میباشد .دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت
به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده  – 1آقای محمود صالحی فرزند محمد اهل و ساکن شهرستان سقز فاقد سابقه محکومیت
کیفری ؛ فعال" بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل .
 – 2آقای عثمان اسماعیلی دره تفی فرزند اسمعیل اهل و ساکن شهرستان سقز دارای سابقه محکومیت
کیفری فعال" بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل حسب کیفرخواست صادره از جانب دادسرای
عمومی و انقالب اسالمی شهرستان سقز متهم هستند به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران
از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر در فضای مجازی .

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی و گزارش موثق ضابطین و مالحظه ی تصاویر منتشره از
جانب متهمان در فضای مجازی و اظهارات و دفاعیات بالوجه متهمان در مرحله تحقیات مقدماتی
دادسرا و در مرحله رسیدگی دادگاه توجها" به سوابق متعدد متهم ردیف دوم در امر بزه معنونه ضمن
احراز بزه معنونه به نامبردگان متهم ردیف اول به استناد ماده  500از کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای
باز دارنده قانون مجازات اسالمی مصوب  1375به تحمل سه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به
استناد ماده معنونه و لحاظ ماده  2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده  18قانون مجازات
اسالمی و تبصره ذیل آن به جهت گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن و سوابق متعدد متهم در امر
بزه انتسابی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید .لیکن با عنایت به وجود جهات
تخفیف مندرج در ماده  38قانون مجازات اسالمی مصوب  1392به جهت وضعیت سنی متهمان و فقد
سابقه کیفری موثر متهم ردیف اول و عیالوار بودن نامبردگان ؛ لذا به استناد ماده – قانون مجازات حبس
تعزیری ناظر بر ماده  37قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مجازات حبس متهم ردیف اول به
پرداخت بیست میلیون لایر جزای نقدی و مجازات حبس ردیف دوم را به پرداخت چهل میلیون لایر
جزای نقدی تبدیل می نماید .رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان است.
جواد مصطفائی – رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهر ستان سقز.
کارگران و رفقاء !
با توجه به رای صادره من ( محمود صالحی ) باید بعد از سپری کردن  20روز از زندان آزاد می شدم.
اما عثمان اسماعیلی باید  40روز را سپری می کرد .به استنهاد قانون برای هر روز زندانی صد هزار
تومان در نظر گرفته اند.
بنابراین ما به رای صادره اعتراض نکردیم و عمال" داشتیم محکومیت خود را سپری می کردیم.
تصمیم ما برای تامین نکردن قرار وثیقه مسئوالن قضایی را آچمز کرده بود و نمی دانستند با ما و پرونده
ای که برای ما تشکیل داده بودند؛ چکار کنند.
به این ترتیب دستگیری  ،دادگاهی تا صدور رای علیه ما  12روز طول کشید و رای صادره  20روز
قابل تجدید نظر در استان کردستان بود .به استناد رای صادره باید من ( محمود صالحی ) مدت  32روز
در زندان می ماندم تا رای صادره قطعیت پیدا می کرد و این در حالی بود که رای صادره علیه من 20
روز بود.
در هر حال ما روز چهارشنبه مورخ  19/3/1400از زندان آزاد شدیم و من ( محمود صالحی )  5روز
اضافه و بدون حکم قضایی در زندان ماندم.
سئوال از مسئوالن قضایی شهرستان سقز این است که چطور بعد از  42سال حاکمیت به قول خودتان (
حاکمیت قانون ) متهمان را بدون حکم قضایی در زندان نگهداری می کنید.؟
با استناد قانون  ،دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار میرود و از وظایف او میتوان به
صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازاتها اشاره کرد .به طور کلی می توان
گفت دادستان پیگیر کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.

اما با کمال تاسف در این شرایط کرونای که مسئوالن قضائی ( در شعار ) همیشه تاکید می کنند که
قضات باید از احکام های جایگذین زندان استفاده کنند .ولی شاکی پرونده ما خود دادستان و پلیس امنیت
شهرستان سقز بود .در قدیم گفته اند ؛ چاقو دسته خود را نمی برد!.
پلیس امنیت شهرستان سقز هر سال در اردیبهشت ماه از طریق تلفن همه کارگرانی که در تدارک
برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر هستند ،احضار و از آنها تعهد اجباری می گیرند که در مراسم
روز جهانی کارگر شرکت نکنند .هر سال با شخص من تماس گرفته و مرا احضار می کنند .اما من به
درخواست آنها جواب نمی دهم و به آنها می گویم .شما باید قانونی و از طریق دادگاه احضاریه برای من
ارسال و از من دعوت کنید تا به مراکز پلیس امنیت بیایم .در غیر اینصورت من که نیروی شماها نیستم
تا هر زمان مرا احضار کنید  ،بالقاصه خودم را برسانم و...
جواب های قانونی من به گروه خونی پلیس امنیت نمی خورد و به همین دلیل همیشه به دنبال پرونده
سازی علیه من است .پلیس امنیت اردیبهشت ماه  1399یک پرونده تحت نام پخش آرم کومه له در
فضای مجازی برای من و عثمان اسماعیلی تشکیل دادند و ما را به دادگاه احضار کردند .اما قاضی
پرونده بعد از بازپرسی قراری برای ما صادر نکرد و ما را آزاد کردند و بعدا" ما را از اتهامات وارده
تبرئه نمود.
اما پلیس امنیت خیلی از این بابت نگران بود و به دنبال بهانه ای بود که یک بار دیگر مرا به دادگاه
بکشاند.
امسال (  ) 1400پلیس امنیت با همکاری دادستان محترم شهرستان سقز علیه ما توطئه کردند و پرونده
ای تحت نام پخش تصاویر در فضای مجازی تشکیل دادند و اظهار می کردند که با پخش آن تصاویر
احزاب معاند علیه جمهوری اسالمی تبلغ کرده اند.
سئوال از مسئوالن امنیتی این است که ما را به خاطر پخش یک قطعه عکس در فضای مجازی  25روز
بازداشت کردید .بعد از بازداشت ما ؛  25روز در تمام رسانه ها و فضای مجازی عکس و گزارش
دستگیری ما پخش شد .یعنی درست  25روز پلیس امنیت و آقای دادستان خوراک تبلیغات برای ( به قول
خودشان ) احزاب معاند مهیا کردند .چرا مسئوالن امنیتی از آقای دادستان و مسئول پلیس امنیت شکایت
و برای آنها پرونده تشکیل نمی دهند.؟ آخر پلیس امنیت و شخص دادستان محترم شهرستان سقز مدت
 25روز خوراک تبلیغاتی احزاب معاند را تهیه کردند؟!
در هر حال ما روز چهار شنبه مورخ  19/3/1400بعد از سپری کردن  25روز زندان از زندان
مرکزی سقز آزاد و مورد استقبال گرم دوستان و خانواده قرار گرفتیم و در مقابل درب زندان مرکزی
سقز ده ها قطعه عکس گرفته شد و در فضای مجاری پخش شد.
تشکلهای کارگری ؛ رفقاء و دوستان .
از همه شما عزیزان که در طول آن  25روز از هر طریق که برایتان امکان داشت با خانواده ما تماس
گرفته و آنها را تنها نگذاشتید ؛ بی نهایت سپاس گذارم .از همه رسانه های جمعی که در طول آن 25
روز اخبار و گزارشات مربوط به ما را تحت پوشش خبری قرار دادند ؛ نهایت تشکر را دارم.
همچنین از همه رفقای خارج از کشور سپاس گذارم که با اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری تماس گرفته
و گزارش دستگیری ما را به اطالع آنها رسانده و آنها نیز سریع و بدون یک لحظه قصور نامه

اعتراضی خود را نسبت به دستگیری ما به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ارسال و خواستار آزادی ما
شدند.
قابل ذکر است که این همبستگی میان جنبش کارگری ایران و جنبش کارگری در سراسر جهان پیشینه ای
دیرینه ای دارد و این هبستگی ما کارگران ایران را دلگرم و برای رسیدن به اهداف توانمند خواهند کرد.
یک بار دیگر از همه شماها سپاسگذارم و آرزوی بهترین ها را برایتان دارم و دسته گل قدردانی را به
تک تک شما عزیزان تقدیم می کنم.
با احترام محمود صالحی
13/4/1400
*ادامه اعتراضات خانواده های جان باختگان قتل موشکی هواپیمای اوکراینی با برپایی تجمع مقابل
سازمان قضایی نیروهای مسلح
جمعی از خانوادههای داغدار حاضر در تجمع در سازمان قضایی نیروهای مسلح ،در متنی به روند
رسیدگی پرونده ماجرای پرواز  752هواپیمای اوکراینی اعتراض کردند.
هجده ماه از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 1+176سرنشین که هریک عزیزان و پارههای تنمان
بودند میگذرد .شکایتهای متعددی توسط خانوادههای داغدار به سازمان قضایی نیروهای مسلح
بصورت رسمی تسلیم شده است لکن پس از 16ماه که از روند تحقیق و دادرسی گذشت ابالغیههای
سراسر ابهام حاوی سه نکته که فارغ از محتوای شکایت خانوادههای داغدار بود بصورت یکسان برای
همه شاکیان ارسال شد که در آن هیچ نام و نشانی از متشاکیان نبود .اکنون در آستانه  18ماه پس از
فاجعه و این جنایت بزرگ ،برای کثیری از خانوادههای داغدار ابالغیه مبنی بر ثبت اعتراض به روند
دادرسی آمده است .هیهات که به شکایت خانوادههای داغدار و ندای سوزناک مادران و پدران و بستگان
جانباختگان عزیزمان ،رسیدگی عادالنه صورت پذیرد.
ما خانوادههای داغدار اعتراض داریم به روند رسیدگی ناعادالنه به این فاجعه؛
اعتراض داریم که [مسئوالنی] که خود در پیشگاه انظار عموم مردم ایران و جهان اعتراف به قصور و
تقصیر کردهاند ،چرا مورد تحقیق و تعقیب قضایی قرار نگرفتهاند؛
اعتراض داریم که چرا دادسرای نظامی اجازه نیافت تمام طراحان و آمران و عامالن بدلیل ردههای
باالی نظامی احضار شوند؟
اعتراض داریم چرا محتوای جعبه سیاه سامانه موشکی در روند رسیدگی مورد بازخوانی قرار نگرفته
است؟
اعتراض داریم که تاکنون حتی یک برگ از پرونده قطور این فاجعه در اختیار خانوادههای داغدار یا
وکالی آنها قرار نگرفته است .در حالیکه بتازگی ظاهراً از سوی دادگاه مجوز مرور پرونده داده شده و
لکن هنوز رسما ً از وکال دعوت نشده است؛

اعتراض داریم که چرا تمام اموال عزیزانمان از جمله تلفنهای همراه و لپتاپها و تمام وسایل
الکترونیک عزیزانمان بدلیل احتمال وجود برخی تصاویر و صوت آخرین دقایق این جنایت ،متعامدا
محو و نابود شده است؛
اعتراض داریم به امحاء عامدانه صحنه بزرگ فاجعه سرنگونی ،بالفاصله پس از جنایت؛
اعتراض داریم به عدم پاسخگویی به سؤاالت قانونی خانوادههای داغدار و وکالی ما؛
اعتراض داریم به عدم پاسخگویی مقامات ارشد به تظلم خواهیهای ما؛
اعتراض داریم به دروغهای مکرری که به خانوادههای داغدار و عموم مردم در مورد علل و عوامل
این جنایت گفته شد؛
اعتراض داریم که چرا متعامدا از سوی مسئوالن ،خواسته حقیقی و اولویت همه خانوادههای داغدار که
همانا کشف حقیقت و دادخواهی است ،با موضوعات سخیف مثل پرداخت غرامت جایگزین شده است؟
اعتراض داریم به اعمال فشار علیه خانوادههای داغدار برای پذیرش غرامت؛
اعتراض داریم به روند دادرسی و عدم توجه به اعتراضهای مکرر و بیشمارمان؛
آقایان مسئول ،به حکم قانون ،به حکم اسالم ،به حکم انسانیت و به حکم وجدان بشری به اعتراض ما
خانوادههای داغدار که همه وجودمان و همه داشتههایمان را در این فاجعه و جنایت بشری ،از دست
دادیم ،رسیدگی کنید .در هفته قضایی ،به ندای حق طلبی و عدالت خواهی ما گوش دهید .فردا در پیشگاه
دادگاه صالحه جهانی و پس از آن در پیشگاه عدل الهی باید پاسخگو باشید.
*تجمع اعتراضی کشاورزان شوش نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه و عدم تامین حقآبه مقابل
فرمانداری
روز یکشنبه  13تیر ،کشاورزان شوش برای اعتراض نسبت به ممنوعیت کشت تابستانه و عدم تامین
حقآبه دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

*اعتصاب وتجمع رانندگان تاکسی زنجان برای اعتراض به مصوبه افزایش نرخ کرایه ،نداشتن بیمه
وعملکرد اتحادیه
روز یکشنبه  13تیر ،رانندگان تاکسی زنجان برای اعتراض به مصوبه افزایش نرخ کرایه،نداشتن بیمه
وعملکرد اتحادیه دست از کارکشیدند وتجمع کردند.
*تجمع اعتراضی اهالی بشاگرد نسبت به نبود نعش کش و سردخانه در بیمارستان سردشت مقابل
فرمانداری و بیمارستان این شهرستان
شنبه شب( 12تیر) ،اهالی بشاگرد برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به نبود نعش کش و سردخانه
در بیمارستان سردشت مقابل فرمانداری و بیمارستان این شهرستان در استان هرمزگان زدند.

به گزارش  13تیریک منبع خبری محلی ،دیشب پس از جان باختن دو موتورسوار و نبود ماشین نعش
کش و سردخانه برای حمل جان باختگان باعث گالیه مردم و تجمع مقابل فرمانداری و بیمارستان این
شهرستان شد.
اهالی بشاگرد مجبور به استفاده از نیسان و وانت برای حمل اجساد هستند واز نبود ماشین حمل متوفی و
اداره پزشکی قانونی در بشاگرد گالیه دارند.
سروان غالمی مسئول تیم گشت پلیس راهور میناب به جاسک گفت :دیشب بر اثر تصادف دو موتور
سوار دو جوان جان باختند.
این حادثه ساعت  20دیشب در محور سردشت به گوهران در  4کیلومتری شهر سردشت رخ داد.
او گفت :راکبان موتورسیکلت دو جوان  19و 20ساله بودند که در دم جان باختند.
پس از این حادثه شماری از اهالی شهر سردشت که از نبود خودروی حمل متوفی برای جابجایی اجساد
به پزشکی قانونی در شهرستانهای میناب یا جاسک و نبود سردخانه برای نگهداری اجساد گالیه داشتند
و جلوی فرمانداری شهر سردشت تجمع کردند.در شهرسردشت خودروهای ویژه حمل اجساد در
شهرداری وجود ندارد و به همین دلیل مردم درخواست آمبوالنس داشتند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم اعالم کرده است :آمبوالنس بیمارستان نعش کش
نیست و برای جابجایی اجساد باید از ماشینهای ویژه حمل اجساد شهرداری استفاده شود.

*تجمع اعتراضی جمعی از حامیان حقوق حیوانات قزوین نسبت به تصویب بخشنامهی کشتار حیوانات
شهری و روستایی (سگ و گربه)مقابل استانداری
روزیکشنبه  13تیر،جمعی از حامیان حقوق حیوانات قزوین برای اعتراض به تصویب بخشنامهی
کشتار حیوانات شهری و روستایی (سگ و گربه)مقابل استانداری تجمع کردند.

*تجمع اعتراضی دامداران تکاب بە همراە دامهایشان نسبت به گرانی علوفه و قیمت مصوبه شیر
مقابل فرمانداری
روز یکشنبه  13تیر ،دامداران تکاب بە همراە دامهایشان برای اعتراض به گرانی علوفه و قیمت
مصوبه شیر دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان در استان آذربایجان غربی زدند.
*تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه رضوان نسبت به عدم تعیین تکلیف وضعیت دارایی و واحدهای
مسکونی خریداری شده خود مقابل دادگستری قم
روز یکشنبه  13تیر،مالباختگان پروژه رضوان برای اعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت دارایی و
واحدهای مسکونی خریداری شده خود مقابل دادگستری قم تجمع کردند.

*جان باختن یک کارگر راهآهن زنجان حین هواگیری دو واگن قطار
روز یکشنبه  13تیر،یک کارگر راه آهن زنجان حین هواگیری دو واگن قطاردرایستگاه سلطانیه بخش
باغ حلی الی  2واگن گیر کرد و در اثر فشار بسیار شدید در دم جان خود را از دست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  12تیرماه 1400
 بیانیه شمارهی  ۴شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتتشکیل شورای اسالمی خواست ما نیست
دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از  ۱۲میلیون باشد
 ادامه تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی
درهمین رابطه:
+بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از تجمعات جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاهی ،ملقب
به کارنامه سبزها
++جعفر ابراهیمی  :اعتراض کارنامه سبزها به بیعدالتی
 هفتمین روزتجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به به عدمتمدید قراردادهای کاریشان
 از سرگیری اعتراضات کارگران ترابری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع درمناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و داالن نسبت به خارج شدن از شمول طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه
تکلمیلی و وعده های توخالی مسئوالن با برپایی تجمع مقابل مقابل ساختمان ستاد مرکزی شرکت نفت و
گاز زاگرس جنوبی
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیشه کاوه فلوت ساوه نسبت به عدم برخورداری از حقمقابل اداره کار
بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و وعده های پوچ مسئوالن
ِ
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق و 10ماه حق بیمهمقابل فرمانداری
 تجمع اعتراضی جوانان بیکار قله چنعان شهرستان کوت عبدهللا نسبت به روند استخدام ها در شرکتفوالد خوزستان مقابل مجتمع
 تجمع اعتراضی فعاالن محیط زیست خوزستان نسبت به عدم تامین حقابه و خشکی هور العظیم و مرگجانداران مقابل سازمان آب و برق
 -جان باختن یک کارگر در شهرستان راسک بر اثر تیراندازی مأموران هنگ مرزی

 جان باختن یک کارگر شرکت جهاد نصر کرمان حین کار زیر دستگاه غلطک*بیانیه شمارهی  ۴شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
تشکیل شورای اسالمی خواست ما نیست
دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از  ۱۲میلیون باشد
افرادی از کمپین  ۱۰-۲۰با تعدادی از مسٔيوالن دولت ابراهیم رٔيیسی و از جمله با سعید جلیلی دیدار
داشته و ظاهراً بر سر مسأيل و مشکالت ما کارگران که صدای اعتراضمان از شرایط اسفناک زیستی و
معیشتی که داریم بلند شده است بحث و گفتگو داشته اند .به گفته یکی از افراد شرکت کننده در این جلسه
قرار است در ابتدای کار دولت ابراهیم رٔيیسی جلسه دیگری بر سر همین موضوع با حضور وزرای
کابینه وی برگزار شود و احتمال این را داده اند که اداره کار عسلویه با تغییراتی اساسی از زیر نظر
پارس جنوبی خارج شود و به عنوان شورای اسالمی کار فعالیت نماید .بعد پاالیشگاهها نیز از قوانین این
تشکل "کارگری" تبعیت کنند .با این توجیه که به اصطالح شورای اسالمیای که تشکیل میشود بتواند از
کارگران در مقابل کارفرما و پیمانکار حمایت کند .تا همین جا معلوم شد که در این جلسه پشت پرده چه
گذشته است.
از هم اکنون اعالم میکنیم که تشکیل شورای اسالمی و سرهم کردن هر نوع تشکلی تحت عنوان تشکل
"مستقل" کارگری در هیات دولت اقدامی علیه ما کارگران بوده و جواب ما کارگران نیست .کارنامه
شوراهای اسالمی و تشکالت دست سازی از این دست برای کارگران روشن است .اینها همواره ابزار
کنترل ما کارگران و خدمت دهی به کارفرمایان بوده اند و خواهند بود ۴۰ .هزار نیروی حراست که در
صنایع نفتی مستقر هستند بس نیست که شورای اسالمی را هم میخواهید به ٓان اضافه کنید.
ما کارگران نفت همانند همکارانمان در نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز و دیگر مراکز کارگری قاطعانه
اعالم میکنیم که به ایجاد شورای اسالمی در نفت تن نمیدهیم .شورای سازماندهی اعتراض تشکل
مستقل و واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش تشکل و اتحاد کارگری باشد باید تقویت کننده
این تشکل و تشکلهایی از این نوع باشد .نه دنبالچه شورای اسالمی.
شورای سازماندهی اعتراض صدای ما کارگران نفت است و نماد اتحاد و همبستگی کارگران است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تا همین جا با استقبال خوبی در میان کارگران
روبرو شده است .خواستها و مطالبات شورا علنا اعالم شده است و کارگران پاسخ میخواهند .شورایمان
خواستها و مطالبات خود را صراحتا اعالم کرده و پاسخ میخواهیم .در اینجا یکبار دیگر این خواستها را
اعالم میکنیم .کارگران بر ادامه اعتصاب تا افزایش فوری دستمزدها تاکید دارند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۱۲ ،تیر ۱۴۰۰
*ادامه تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه
سبز آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی
جمعه شب(11تیر) هم قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز
آزمون ) پنج شنبه برای پنجمین شب متوالی مقابل وزارت آموزش و پرورش خوابیدند وروزشنبه

12تیربرای ششمین روز متوالی بابرپایی تجمع اعتراضیشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی وعزم
راسخشان را برای احقاق حقوق بنمایش گذاشتند.

درهمین رابطه:

+بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از تجمعات جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاهی ،ملقب
به کارنامه سبزها
روز شنبه  12تیر ،کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از تجمعات جمعی از فارغ التحصیالن
دانشگاهی ،ملقب به کارنامه سبزها بیانیه ای بشرح زیر منتشرکرد:
بیش از یک هفته است که جمعی از زنان و مردان جوان فارغ التحصیل دانشگاههای کشور در شرایط
سخت و گرمای تابستان و بعضا ً همراه با کودکانشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست
به تحصن شبانه روزی زده اند .این گروه از هم وطنان جوان که به کارنامه سبزها ملقب شده اند؛
درخواست استخدام در وزارت آموزش و پرورش را دارند .بنابر ادعای متحصنین ،آنها در آزمون
استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرده و از حدنصاب الزم برای استخدام برخوردار شده اند .با این
حال وزارت آموزش و پرورش با وجود کسری شدید نیروی آموزشی ،از استخدام آنها ممانعت می کند.
در شرایط سخت و اسفبار معیشتی و با وجود آمار دو رقمی بیکاری در کشور( به گواه نهادهای
رسمی) ،اصرار و پافشاری این جوانان تحصیلکرده برای استخدام در آموزش و پرورش که از نظر
پرداخت حقوق و خدمات رفاهی جزو ضعیفترین وزارتخانه های کشور میباشد ،قابل درک است.
اگرچه این خود نیز نشانه ای از اقتصاد بیمار کشور است .اقتصادی که در آن بخش های مختلف صنعتی
و تولیدی ؛ چنان زمینگیر شده اند که تنها راه پیش روی جوانان تحصیلکرده برای دستیابی به حداقل
های زندگی انسانی؛ استخدام در مراکز دولتی است .در این شرایط کانون صنفی معلمان تهران الزم
میداند ضمن اعالم حمایت از تجمعات و تحصن های شبانه روزی این دسته از هموطنان ،به دولت
جمهوری اسالمی هشدار دهد؛ تداوم چنین وضعیتی میتواند به یک انفجار اجتماعی منجر شود .در عین
حال به عنوان یک تشکل صنفی معلمان وظیفه خود میدانیم که از وزارت آموزش و پرورش بخواهیم
که در زمینه رفع مشکالت استخدامی این عزیزان؛ مساعدت الزم را انجام دهد .در پایان به عزیزان
متحصن قول میدهیم که بر اساس وظیفه صنفی خود با مقامات آموزش و پرورش در این زمینه رایزنی
الزم را انجام دهیم.
++جعفر ابراهیمی  :اعتراض کارنامه سبزها به بیعدالتی
داوطلبانی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش رتبه علمی را کسب نموده اما به خاطر ظرفیت
استخدام نشدهاند خود را کارنامه سبز مینامند آنها به درستی حق اشتغال را مطالبه میکنند.
با اینکه دولت با کمبود حداقل 200هزار معلم روبرو است به جای به کارگیری این جوانان بازنشستگان
را به صورت حقالتدریس استثمار میکند و آزمون استخدامی جدید برگزار میکند و در مدارس را به
روی حوزه علمیه گشودهاست .تمام این حرکات حساب شده و در راستای ارزانسازی نیروی کار و
ایدئولوژیک کردن بیشتر نظامآموزشی است که تحلیل آن فرصت مناسب میطلبد.
اما آن چه امروز باید به آن اشاره کرد جدیت در مطالبهگری و پیشتازی زنان کارنامهسبز 99است آنها
به درستی شعار میدهند:
رتبه علمی داریم اما هنوزبیکاریم
*هفتمین روزتجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به به عدم
تمدید قراردادهای کاریشان

روز شنبه  12تیر برای هفتمین روزمتوالی،برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به
عدم تمدید قراردادهای کاریشان دست به برپایی تجمع دراین مجتمع زدند.
قابل یادآوری است که 160کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن
قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند.

*از سرگیری اعتراضات کارگران ترابری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در
مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و داالن نسبت به خارج شدن از شمول طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه
تکلمیلی و وعده های توخالی مسئوالن با برپایی تجمع مقابل مقابل ساختمان ستاد مرکزی شرکت نفت
و گاز زاگرس جنوبی
روز شنبه  12تیر ،کارگران پیمانی(رانندگان) ترابری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
واقع در مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و داالن برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به حذفشان از
سامانه ساپنا مبنی بر خارج شدن از شمول طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه تکلمیلی ووعده های توخالی
مسئوالن دست به تجمع مقابل مقابل ساختمان ستاد مرکزی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی زدند.

این کارگران با بیان اینکه مسئوالن شرکت نفت گاز زاگرس جنوبی به هیچ کدام از وعدههای داده شده
عمل نکردهاند،به خبرنگاررسانه ای گفتند :حدود  400نفر از رانندگان ماشینهای بخش ترابری شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و دالن هستیم که کارمان طی
 10تا  18سال گذشته به صورت مستمر جابجایی نیروی کار روی حدود  250حلقه چاه بوده است .اما
از روز  29اسفند  99شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با خارج کردن اسامی کارگران از
ساپنا (سامانه اطالعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت نفت است) قصد اجرای طرح خویش
فرمایی را دارد که براساس آن قرارداد همه این کارگران را به حجمی تغییر میکند.
آنگونه که کارگران بخش حمل و نقل مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و داالن گفتند ،در نتیجه خروج آنها
از ساپنا؛ آنها از بسیاری از مزایای شغلی همانند طرح طبقهبندی مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی
که همه پرسنل رسمی ،قراردادی و سایر نیروهای پیمانکاری دریافت میکنند ،محروم شدهاند.
این کارگران گفتند :در آخرین اجتماعی که در روزهای  23و  24فرودین ماه سال جاری در مقابل
ساختمان اداری منطقه عملیاتی پارسیان و آغار و داالن برگزارکردیم ،مسئوالن وعده دادند همه رانندهها
به ساپنا متصل میشوند که در نتیجه آن همه کارگران به اعتراض چند روزه خود پایان دادند.
کارگران راننده واحد ترابری شرکت بهرهبرداری نفت وگاز زاگرس جنوبی با بیان اینکه همچنان
وضعیت مشخصی نداریم و مسئوالن شرکت نفت زاگرس جنوبی به وعدهها عمل نکردند ،در ادامه با
اشاره به نامه فرزین مینو (معاون نیروی انسانی) گفتند :با پیگیری کارگران؛ فرزین مینو (معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت) در نامهای با رد طرح خویش فرمایی کارگران واحد ترابری

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،تاکید کرده همه کارگران به ساپنا اضافه شوند .طبق این
نامه شرکت نفت گاز زاگرس جنوبی موظف به عقد قرارداد طبق روال گذشته با کارگران است .در عین
حال در نامه مینو تاکید شده در صورتی که بیمه رانندهها با قید نام کارفرمای شرکت زاگرس جنوبی به
تامین اجتماعی ارسال میشود ،همه کارگران مشمول مزایای طرح طبقهبندی مشاغل خواهند بود.
آنگونه که کارگران بخش حمل و نقل مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و دالن گفتند،مدیران شرکت نفت
وگاز زاگرس جنوبی با بیتوجهی به نامه معاون وزیر نفت ،همچنان بر اجرای طرح خویش فرمایی با
رانندهها اصرار دارند و قصد ندارند هیچ یک از رانندهها را به ساپنا اضافه کنند .بنابراین رانندگان با
قراردادهای حجمی از هیچیک از مزایای قانونی کار بهرهمند نخواهند شد.
این کارگران گفتند :از کار با پیمانکاران مختلف خسته شدهایم؛ ؛ نگران آینده شغلی خود هستیم و از
بدعهدیها به ستوه آمدهایم! در صورتی که تا یک هفته آینده برنامه مشخصی برای حل مشکالت
کارگران واحد ترابری انجام نگیرد به طور کامل کار را متوقف خواهیم کرد.
درهمین رابطه:تجمع اعتراضی کارگران ترابری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در
مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و داالن نسبت به خارج شدن از شمول طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه
تکلمیلی
روز دوشنبه  23فروردین ،کارگران پیمانی(رانندگان) ترابری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان ،آغار و داالن برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
حذفشان از سامانه ساپنا مبنی بر خارج شدن از شمول طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه تکلمیلی دست به
تجمع مقابل ساختمان اداری منطقه عملیاتی پارسیان و آغار و داالن زدند.

تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند:مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی در روز  29اسفند
(99سالروز صنعت ملی نفت) همه رانندگان واحد ترابری را که هر یک  10تا  25سال سابقه مستمر
کار در این واحد را دارند ،از سامانه ساپنا (که سامانه اطالعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت
نفت میباشد) حذف کردهاند که در نتیجه آن همه کارگران راننده از مطالباتی همانند طرح طبقهبندی
مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی که همه پرسنل رسمی ،قراردادی و سایر نیروهای پیمانکاری
دریافت میکنند ،محروم خواهند شد.

یکی از این کارگران معترض افزود:در حال حاضر حدود  145نفر در منطقه عملیاتی پارسیان و حدود
 131نفر دیگر در مناطق عملیاتی آغار و داالن با سوابق کاری  10تا  25سال کار مشغول جابجایی
نیروی کار روی حدود  250حلقه چاه هستند.
*تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیشه کاوه فلوت ساوه نسبت به عدم برخورداری از حق
مقابل اداره کار
بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و وعده های پوچ مسئوالن
ِ
روز شنبه  12تیر ،کارگران کارخانه شیشه کاوه فلوت ساوه برای اعتراض به عدم برخورداری از حق
مقابل اداره کارساوه اجتماع کردند و
بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآورو وعده های پوچ مسئوالن
ِ
خواستار پرداخت چهار درصد بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و برخورداری از مزایای
بازنشستگی پیش از موعد شدند.

یکی از کارگران حاضردرتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت :بعد از یک سال که کارگران به همه ادارات
دولتی و نماینده مجلس ساوه مراجعه کرده و همه آنها به حق بودن خواسته کارگران بازنشسته مبنی بر
سخت و زیان آور بودن کارشان را تایید کردند و وعدهی رسیدگی دادند ،هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد .در نتیجه

مجبور شدیم دست به دامان اداره کار ساوه شویم تا شاید صدای دادخواهی ما را بشنوند و کاری برایمان
صورت دهند.
از قرار معلوم ،این افراد شرایط بازنشستگی را دارند و سابقه بیمهپردازی آنها در مشاغل سخت بیش
از  20سال است .به گفته کارگران ،کارفرما نه تنها برای بازنشستگی آنها اقدامی انجام نداده بلکه این
کارگران را اخراج کرده است .آنها در حال حاضر توانایی بازنشسته شدن را ندارند.
کارگران کارخانه شیشه کاوه فلوت افزودند :اگر در استان نتوانیم به نتیجه برسیم مجبوریم باز به تهران
بیاییم .
*تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق و 10ماه حق بیمه
مقابل فرمانداری
روز شنبه  12تیر ،کارگران شهرداری خرمشهربرای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت
به عدم پرداخت  6ماه حقوق و 10ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان
دراستان خوزستان زدند.

*تجمع اعتراضی جوانان بیکار قله چنعان شهرستان کوت عبدهللا نسبت به روند استخدام ها در شرکت
فوالد خوزستان مقابل مجتمع
روز شنبه  12تیر ،جوانان بیکار قله چنعان شهرستان کوت عبدهللا برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به روند استخدام ها در شرکت فوالد خوزستان دست به تجمع مقابل این مجتمع واقع در
اهواز،کیلومتر  10جاده بندر امام زدند.

براساس یک گزارش رسانه ای شده،این جوانان با پالکاردهایی با شعار «اولویت حق استخدامی با
نیروهای بومی است»« ،فاصلهی روستای قله چنعان با شرکت فوالد خوزستان تنها یک متر است»،
«سهم ما از آالیندههای زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان فقط بیکاری است» مقابل در ورودی
صنایع فوالد اهواز جمع شدند و خواستاربازنگری در امر استخدامیهای لیستی و غیر بومی درصنایع
فوالد و باقی شرکتها را داشتند.
*تجمع اعتراضی فعاالن محیط زیست خوزستان نسبت به عدم تامین حقابه و خشکی هور العظیم و
مرگ جانداران مقابل سازمان آب و برق
روزشنبه  12تیر،جمعی از فعاالن محیط زیست خوزستان برای اعتراض به عدم تامین حقابه و خشکی
هور العظیم و مرگ جانداران مقابل سازمان آب و برق این استان در اهواز تجمع کردند.

*جان باختن یک کارگر در شهرستان راسک بر اثر تیراندازی مأموران هنگ مرزی
جمعه شب( 11تیر)،یک کارگربنام فقیرمحمد هللزهی از اهالی روستای بتاگدن در محدوده روستای هُنگ
از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی مأموران هنگ مرزی جان
خود را از دست داد.
به گزارش  12تیر یک منبع خبری محلی،کارگر جان باخته به همراه چند نفر دیگر جهت امرار معاش
صبح روز جمعه  11تیر ماه راهی منطقه پیرکور شده است.
این کارگران که در مسیر راه در محدوده روستای هُنگ جهت استراحت توقف کرده و خوابیدند مأموران
هنگ مرزی شبانه به محل استراحت این افراد یورش برده و به سمت فقیرمحمد تیراندازی کردهاند و
فقیرمحمد بر اثر اصابت دو گلوله به ناحیه قلب و سینه جان خودرا ازدست داد.
*جان باختن یک کارگر شرکت جهاد نصر کرمان حین کار زیر دستگاه غلطک

روز جمعه  11تیر،یک کارگر شرکت جهاد نصر کرمان بنام هوشمند شهیکی واهل شهرستان ریگان
حین کار بوسیله دستگاه غلطک زیرگرفته شد وجان باخت.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری 11تیرماه 1400
 گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه هم صدا با ما فریاد بلند کارگران اعتصابی صنعت نفت باشید! بیانیه شماره یک کمیته دفاع از کارگران اعتصابی کمبود بنزین در جایگاههای سوخت کشور بدلیل اعتراض رانندگان نفتکش نسبت به کرایه پرداختیپایین شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت
 تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی ادامه دارد
 مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج مرگ کارگرجوان اداره برق خمام براثر برق گرفتگی*گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه
آنچه در ذیل می خوانید متن گفت و گوی یکی از فعالین اتحاد بین المللی با یک کارگر اعتصابی شاغل
در شرکت پیمانی در منطقه عسلویه است .گفتگو از طریق تماس تلفنی انجام گرفت و ضبط شد .سپس
متن نوشتاری آن تهیه و برای مالحظه و احتماال اصالح و تغییر برای ایشان ارسال شد که حاصل نهایی
آن رفت و برگشت ها متن زیر است .به دلیلی که نیاز به گفتن ندارد ،ایشان نخواست که نام واقعی گفتگو
کننده آورده شود و ما نیز درست ندیدیم که متن را با نام مستعار منتشر کنیم.
از اینکه پذیرفتی تا با هم گفتگو کنیم ،تشکر میکنم .از خودت بگو؛ چند سال است در عسلویه کار
میکنی و شغلت چیست؟
من هم از شما تشکر میکنم به خاطر این گفتگو .حدود  5سال در عسلویه کار کردهام؛ یک دوره سه
ساله و یک دوره دوساله ،و االن هم حدود چند ماه است که برگشتهام و با یک شرکت پیمانی کار میکنم.
کارم رنگزنی قسمت اورهال است که کار تخصصی محسوب میشود .در این پنج سال با شرکتهای
پیمانی مختلف کار کردهام و در کمپهای مختلف بودهام .شاید فکر کنی که پنج سال کار کردن در این
منطقه ،سابقه کاری زیادی نیست ،ولی باید در نظر بگیری که با توجه به شرایط کار ،وضعیت کمپها و
گرمای سوزان منطقه ،پنج سال ،زمان زیادی است و شاید یک سابقه کاری متوسط در اینجا به حساب
بیاید .فقط یک نفر را میشناسم که سابقه کارش حدود بیست سال است .اسمش آقای رحیمی است و انسان
بسیارمحترمی است .به خاطر همین سابقه و شخصیتاش اسم یکی از کمپها در این جا یعنی همان
کمپی که او در آنجا زندگی میکند را گذاشتهاند کمپ رحیمی.

یکی از خواستهای اصلی که برایش اعتصاب کردهاید ،افزایش دستمزدهاست .سطح دستمزد کارگران
شرکتهای پیمانی بطور تقریبی چقدر است؟
اول این را بگویم که در آغاز اعتصاب بعضیها از سر بیاطالعی ،خبرهایی پخش کردند مبنی بر اینکه
یکی از خواستهای ما افزایش دستمزد تا  12میلیون تومان است ،که درست نبود .البته بعدا اصالح شد
و گفتند که این عدد ،کف درخواست افزایش دستمزدهاست .همچنین خبر نادرست دیگری هم پخش شد
که باز هم ناشی از بیاطالعی بود .گفته شده بود که کارگران پیمانی پاالیشگاه نفت در عسلویه نیز به
اعتصاب پیوستهاند .این در صورتی است که اصال در عسلویه پاالیشگاه نفت وجود ندارد .اینجا
پاالیشگاههای گاز و انواع و اقسام شرکتهای پتروشیمی فعالیت میکنند .در پاسخ به پرسش تو باید
بگویم که در این شرکتهای پیمانی سه گروه و یا سه رده شغلی از کارگران مشغول به کارند :اول
کارگران خدماتی یا کارگران ساده که شامل به اصطالح نظافتگران هم میشود .دستمزد اینها 5/4
میلیون تومان است .اینها میخواهند که حقوقشان به  8میلیون تومان افزایش یابد .دوم کارگران
نیمهماهر مانند کارگران ابنیه هستند که حقوقشان بین  7تا  8میلیون تومان است.اینها میخواهند که
حقوق شان به  12میلیون تومان افزایش یابد .و سوم کارگران ماهر ،مانند جوشکارها یا کارگران
تاسیسات است و یا کاری که من انجام میدهم یعنی رنگکاران قسمت اورهال که دستمزدشان ماهانه
حدود  13میلیون تومان و یا بیشتر است .اینها درخواستشان افزایش دستمزد به  17میلیون تومان است.
الزم است تاکید کنم که خواست ما این است که این حقوق باید جدا از مزایا باشد ،یعنی مزایا جزو حقوق
ثابت به حساب نیاید .خواست دیگر ما تناوب بین کار و مرخصی است .در حال حاضر ما  24روز در
ماه کار میکنیم و  6روز مرخصی داریم .خواست ما این است که این تناوب به  20روز کار و ده روز
مرخصی تغییر یابد .اینها خواستههای اصلی است .این را هم بگویم وقتی من به همکاران کارگرم مثال
در تهران میگویم ما  6روز در ماه مرخصی داریم ،میگویند خب این که خیلی خوب است؛  6روز
مرخصی در ماه! اما نمیدانند که ما اینجا چه میکشیم .کار و شرایط اینجا را نمیدانند .وضع کمپهای
اینجا ،گرمای کشنده و از هزار مشکل دیگر در اینجا خبر ندارند .مثال نمیدانند که من مجبورم بعد از
کار روزانه ،به مدت طوالنی با تینر ،گردههای رنگ را که به مخاط بینیام چسبیده را پاک کنم و تازه
بعد از آن سردرد شدید شروع میشود که گاهی تا سه ساعت ادامه مییابد.
میتوانی بطور تقریبی بگویی که کال تعداد کارگران پیمانی در عسلویه چقدر است و چه درصدی از
کارگران در اعتصاب شرکت کردهاند .آیا برآوردی از نسبت کارگران خدماتی و نیمهماهر و ماهر که از
آنها صحبت کردی داری؟
تعداد دقیق کارگران شاغل در شرکتهای پیمانی در عسلویه را نمیدانم ،اما برآوردم این است که بین 8
تا  10هزار کارگر بطور پیمانی و یا پروژهای در عسلویه کار میکنند و یا بهتر است بگویم که کار
میکردند ،چون االن در اعتصاب به سر میبرند .اما در رابطه با نسبت بین گروههای کارگری ،شاید
بهترین کار این باشد که من از کمپی که در آن هستم شروع کنم ،آن وقت یک تصویر کلی به دست
میآید .در این کمپ حدود  400نفر ساکن هستند .از اینها حدود  200نفرشان کارگران ماهر هستند.
حدود  150نفر کارگر نیمهماهر و بقیه یعنی حدود  50نفر نیز کارگران خدماتی هستند .این تناسب در
کمپهای دیگر هم تقریبا به همین گونه است .بنابراین میتوانم بگویم که کارگران ماهر و نیمه ماهر
تقریبا  90درصد کارگران را تشکیل میدهند.

از همان اوایل اعتصاب بیش از  90درصد کارگران به اعتصاب پیوستند .این رقم حاال به  100درصد
رسیده است زیرا حاال دیگر همان چند درصدی که در روزهای اول به سر کار میرفتند دیگر نمیروند
به این دلیل که اصوال دیگر کاری وجود ندارد .این کسانی که اوایل سرکار میرفتند بیشترشان از
کارگران خدماتی بودند ،کارگر ساده بودند و همانطور که گفتم پایینترین حقوق را میگیرند و
میترسیدند که کارفرما اخراج شان کند و به راحتی کسان دیگری را به جای آنها استخدام کند .دراین
رابطه ،یعنی رفتن عدهای از کارگران به سرکار ،شاهد صحنههای بسیار آزاردهندهای بودم :صبح زود
سر ساعت  6در کمپ شاهد بودم که حدود  150نفر از کارگران ،بطور دستجمعی کنار هم ایستادهاند و
رو به چند نفری که هنوز سر کار میرفتند ،داد میزدند "بیشرف ،بیشرف" .خیلی آزاردهنده و
تاسفآور بود .ما را وادار کرده بودند که در مقابل هم بایستیم .آن فریاد زدنها از طرف  150نفر از
یک لحاظ اراده راسخ آنها به تداوم اعتصاب را نشان میداد اما از سوی دیگر بد بود ،نادرست بود .چون
این کارگرانی که به سر کار میرفتند واقعا به پول یک تخممرغ محتاج بودند .بعدا که با آنها صحبت
کردیم میگفتند ما میترسیم ،ما که مثل شما تخصص نداریم ،کارفرما میتواند فورا ما را اخراج کند و
افراد دیگری را به جای ما استخدام کند .میگفتند ما دلمان با شماست و میخواهیم اعتصاب موفق شود.
به هر حال همانطور که گفتم اینها هم بعدا سرکار نرفتند.
پیش از آنکه به اعتصاب بپردازیم میخواستم بدانم اصوال چه تعداد از این کمپها در منطقه عسلویه
وجود دارد و در هر کمپ چند نفر میخوابند و امکانات رفاهی و بهداشتی آنها چگونه است؟
تعداد کمپها خیلی است .از اینجا تا کنگان پراست از این کمپها .چند صد کمپ وجود دارد .تعداد
کارگران ساکن هر کمپ متفاوت است .در بعضی از این کمپها حدود  500نفر کارگرساکن هستند .در
کمپ ما حدود  400نفر زندگی میکنند .امکانات کمپها حداقل هم نیست ،چیزی در حدود صفر است.
مثال کمپ ما شامل  40اتاق است .درهر اتاق  9نفر کنار هم بر روی کف اتاق که با موکت زبر و کهنه
پوشیده شده میخوابیم .به هر نفر یک متر جا میرسد و هنگام خواب ،ناخود آگاه پای یکی روی سر
دیگر می خورد ...در این کمپ  400نفره فقط چهار سرویس بهداشتی و  5دوش وجود دارد .ساعت 6
صبح میرویم سرکار و ساعت  7عصر ،کار تمام میشود و تا برسیم به کمپ ،میشود ساعت هفت ونیم
عصر .حسابش را بکنید که بعد از یک روز کار طوالنی آن هم در محیطهای معموال آلوده حاال
میخواهی لباسهای عرق خوردهات را در بیاوری و در حمام ،دوش بگیری .به هر نفر دو دقیقه هم
وقت نمیرسد .وقتی یک نفر در حال دوش گرفتن است ده نفر دیگر در صف منتظر ایستادهاند و مرتبا
از او میخواهند که زودتر تمام کند .تقصیر هم ندارند ،تعداد دوشها به نسبت این همه آدم خیلی کم است.
این وضعیت امکانات کمپهاست .گاهی وقتها گزارشهایی که از وضعیت زندانها میخوانم و یا
میشنوم و آن را مقایسه میکنم با وضعیت خودمان در این کمپها ،میبینم تفاوت زیادی بین این کمپها
و آن زندانها وجود ندارد .نمیدانم ،شاید اصال وضع زندانها بهتر باشد.
این را هم اضافه کنم که عالوه بر کمپهای کارگری ،در اینچا کمپهایی هم برای مهندسان و کارمندان
شرکتها وجود دارد که وضعیتشان متفاوت است .امکانات خوبی دارند و معموال تعداد ساکنان در هر
خوابگاه حدود ده نفر است.
با توجه به وضعیت کمپها و کمبود امکانات و یا نبود آن ،رابطه کارگران با هم در این کمپ چه طور
است؟

همان طور که گفتم صبح ساعت  6سوار سرویس میشویم و میرویم سر کار و عصر ساعت حدود هفت
و نیم برمیگردیم به کمپ .تا دوش بگیریم ،لباسهایمان را بشوییم و شام بخوریم ،زمان گذشته است.
ساعت بین  9تا  10شب هم میگیریم میخوابیم ،یا بهتر است بگویم که از فرط خستگی از پا میافتیم.
البته بعضی موقعها نیز با هم گپ میزنیم ،شوخیها و بگو و بخندهایی هم داریم.
وضع غذا چطور است؟
غذای کارگران به حساب کارفرماهاست .صبحانه معموال شامل نان و یک تکه کوچک پنیر یا یک بسته
کوچک مربا و کره است .نهار تقریبا خوب است و سیر میشویم ،و شام هم چطوری بگویم ،زیاد بد
نیست .تصور نکنی که سالن غذاخوری داریم .نه .غذا در کیسههای پالستیکی به دستمان داده میشود و
کارگران باید گوشهای پیدا کنند و بنشینند و غذا بخورند.
به اعتصاب برگردیم .اعتصاب چطور شروع شد؟ با توجه به اینکه کارگران پیمانی و یا پروژهای در
استخدام شرکتهای مختلف هستند و در پاالیشگاهها و پتروشیمیهای مختلف و تقریبا دور از هم کار
میکنند ،چگونه توانستید به طور همزمان و سراسری دست به اعتصاب بزنید؟
همانطور که میدانی اعتصاب از روز  29خرداد ماه شروع شد و جرقه آن را کارگران جوشکار زدند.
کارشان جرقه زدن است دیگر .سال گذشته نیز این کارگران جوشکار بودند که اعتصاب را شروع
کردند و توانستند به بخشی از خواستههایشان برسند؛ مثال یک میلیون تومان به حقوقشان اضافه شد.
درست است که کارگران در پاالیشگاهها و شرکتهای مختلف کار میکنند اما ما با هم ارتباط داریم.
بگذار یک مثال بزنم :برای نمونه خود من در شرکتهای مختلف کارکردهام و در طول این سالها با
کارگران مختلف که حاال در شرکتهای دیگر در اینجا کار میکنند آشنا و دوست شده ام و با هم ارتباط
داریم .به عالوه فعالین کارگری از کمپهای مختلف با یکدیگر تماس دارند ،همدیگر را از نزدیک
میشناسند و بطور کلی از وضعیت کاری در شرکتهای مختلف اطالع دارند .در کنار همه اینها تا
همین چند مدت پیش ما یک کانال تلگرامی داشتیم که باالی  4000نفر عضو داشت و تنها کارگران
اینجا ،آن هم با ارائه شماره پرسنلی خود میتوانستند عضو شوند .االن هم گروهای مختلف تلگرام و
واتساپ داریم .خب برای سازماندهی این اعتصاب ،از همه این راهها و امکانات و ارتباطات استفاده شده
است .این را هم بگویم که وقتی کارگران وضعیت خود و همکاران خودشان را در سراسر منطقه
میبینند ،واضح است که احساس همبستگی و یکی بودن میکنند .وقتی سر کار به همکارت میگویی که
حال جسمیام خوب نیست ،دلدرد و سردرد دارم و فکر میکنم که به خاطر غذایی است که به ما داده اند
و او جواب میدهد که من هم از وقتی که آن غذا را خوردهام حالم خوب نیست و درد دارم ،دیگر الزم
نیست که حاال کسی بیاید و برایمان توضیح دهد که ما درد مشترک داریم .خود دردها ،فریاد میزنند که
مشترکند وعلت مشترک دارند .بنابراین این سئوال برایمان پیش میآید که حاال باید برای این دردهای
مشترک چه کاری انجام دهیم .اعتصاب یکی از این کارهاست .کارگران پیمانی نمیتوانستند این
وضعیت را بیش از این تحمل کنند .به همین دلیل دست به اعتصاب زدهایم.
با توجه به این توضیحات ،میتوان دریافت که این اعتصاب از نوعی سازماندهی برخوردار بوده و
هنوز هم برخوردار است .پرسش این است که چرا در این اعتصاب ما شاهد تجمعهای اعتراضی و یا
راهپیمایی توسط کارگران اعتصابی نبودیم؟ آیا از همان ابتدا قرار بر این شده بود که تجمع و یا
راهپیمایی صورت نگیرد؟

تا آنجا که من میدانم چنین قراری گذاشته نشده بود .بر عکس در همان اوایل اعتصاب ما عدهای از
فعالین کارگری در تدارک برگزاری راهپیمایی و تجمع بودیم .اما فرصت نشد و نتوانستیم .در همان
زمان که ما در تدارک این کار بودیم خبر به دالیلی که نمیدانم به بیرون درز کرد .زیرا طولی نکشید که
از سوی امام جمعه اینجا به ما خبر دادند که او میخواهد دیداری با نمایندگان کمپهای کارگری داشته
باشد .درخواست شده بود از هر کمپ یک و یا دو نفر در این جلسه شرکت کنند .من به عنوان نماینده از
کمپ خودمان رفتم .حدود  12و یا  13نفر نماینده از کمپهای دیگر هم آمده بودند .بعد از تعارفات اولیه،
امام جمعه گفت :در این اعتصاب حق با شماست و من از حق شما دفاع میکنم .دولت کلی به این
شرکتهای خصوصی پول میدهد و اینها به جای اینکه پولی را که بابت کار شما از دولت میگیرند به
شما بدهند ،بخش زیادش را باال میکشند .شما هم اعتراض و اعتصاب کردهاید که حق دارید .اما باید
بدانید اگر به خیابان بیایید و راهپیمایی کنید ،به ضرر خود شما تمام خواهد شد .گفت معاندین و
رسانههای خارج از کشور مانند بیبیسی و من و تو و ...از این عمل شما علیه نظام استفاده میکنند،
شما نباید بهانه به دست دشمنان بدهید .خالصه اینکه هشدار داد و تهدید کرد.
پاسخ شما به امام جمعه چه بود ؟
به او گفتم من به عنوان نماینده کارگران نمیتوانم در این جا از سوی کارگران بگویم که آنها قصد دارند
راهپیمایی بکنند و یا نه ،چون چیزی از تصمیم آنها نمیدانم و بنابراین نمیتوانم در این مورد نظر بدهم.
گفتم اصوال کارگران به من نمایندگی ندادهاند تا در این مورد با شما و یا هر شخص و یا ارگان دیگر
گفتگو کنم ،اما نظر شخصی من این است که اگر کارگران تصمیم بگیرند که راهپیمایی بکنند ،نه من و
نه هیچ کس دیگر نمیتواند مانعشان شود؛ مثل سیل میریزند بیرون .خود من هم اگر ببینم  50نفر
کارگر در خیابان دست به راهپیمایی زدهاند و خواستههای مرا میگویند ،من هم به آنها میپیوندم.
در همان روزهای اول اعتصاب تعداد زیادی از کارگران اعتصابی تصمیم گرفتند که به جای ماندن در
کمپها به شهرستانها و به طور کلی به محل سکونت خود برگردند .آیا این تصمیم درست بود؟ در حال
حاضر چه تعداد از کارگران هنوز در کمپها ماندهاند؟
به نظر من تصمیم خالی کردن کمپها ،ترک منطقه و برگشت به خانه اشتباه بود .کارگران باید در
کمپها میمانند و خواستههای خود را همین جا دنبال میکردند .به دالیلی که نمیتوانم در اینجا به آن
بپردازم در این مورد هماهنگی وجود نداشت .به یک باره این نظر پا گرفت که برای ادامه اعتصاب،
بهتر است که کارگران برگردند به محل سکونتشان .در همان روزهای اول ،موج ترک عسلویه شروع
شد ،به نحوی که دیگر بلیط اتوبوس پیدا نمیشد .عده ای از کارگران شب را در ترمینال میخوابیدند که
شاید روز بعد بتوانند برگردند .در همان روزهای اول از  400کارگر در کمپ ما فقط  25کارگر در
کمپ ماندند و همین حاال که که من با شما صحبت میکنم فقط  9نفر از ما باقی ماندهایم .در کمپهای
دیگر نیز وضعیعت کم و بیش همین گونه است .به عالوه ،کارفرماها نیز از همان آغاز اعتصاب ،ارائه
غذا را در کمپها قطع کردند و کارگرانی که مانده بودند مجبور بودند خودشان برای خود غذا بخرند.
سپس آب آشامیدنی کمپ ما و خیلی از کمپهای دیگر را قطع کردند .االن هم کارفرما به نگهبان کمپ
که در واقع سرایدار اینجا محسوب میشده گفته که در عرض  24ساعت عذر ما را بخواهد .من فردا
دارم به عنوان مهمان نزد دوستانم در یک کمپ دیگر میروم .در ضمن کارفرما به طور شفاهی به من و
عدهای دیگر گفته که اخراج هستیم.

آیا از اینکه کارفرما گفته اخراج هستی ناراحت و یا نگران نیستی؟ دستمزدی که از او طلب داری چه
میشود؟ اصوال چگونه بدون تسویه حساب به شما گفتهاند که اخراج هستید؟ اصال چرا حکم اخراج را
بطور کتبی صادر نکردهاند؟
اینکه چرا بطور کتبی یعنی رسما حکم اخراج را صادر نکردهاند دلیلشان این است که شرایط عادی
نیست و ما کارگران را مسئول بوجود آمدن این شرایط میدانند .ناراحت و یا نگران نیستم .به این راحتی
نمیتوانند ما را اخراج کنند .در رابطه با مورد خودم به دلیل تخصصی که دارم میدانم بعد از اعتصاب
حتی اگر کارفرمای کنونی اخراجم کند ،به راحتی در شرکت دیگر کار پیدا میکنم .اینها به ما احتیاج
دارند .در رابطه با تسویه حساب هم باید بگویم خود آن یک روند بوروکراتیک دارد که باید طی شود،
ولی به هرحالت مجبور هستند که طلبها را پرداخت کنند.
غیر از قطع غذا و آب و اخراج کارگران ،شرکتهای پیمانی چه واکنش دیگری نسبت به این اعتصاب
داشتهاند؟ فکر میکنی چه برنامهای در دستور کار خود داشته باشند؟
شاید جالب باشد که در همان روزهای اول اعتصاب ،نمایندگان این شرکتهای پیمانی با ما تماس گرفتند
و خواستند که دست از اعتصاب بکشیم .مثال در شرکتی که من کار میکنم مدیر عامل شرکت آمد و گفت
این اعتصاب به ضرر خود شماست .گفت هدف این است که شرکتهای خصوصی را از این طریق از
سر راه بردارند .گفت به طور مثال ما اگر نتوانیم کارها را طبق برنامه زمانی به دلیل همین اعتصابها
به اتمام برسانیم آن وقت دیگر نمیتوانیم در مناقصههای دیگر شرکت کنیم و کارهایی را که االن ما
انجام میدهیم به طور کلی میافتد به دست سپاه پاسداران و وزارت دفاع و شما کارگران با سپاه سر و
کار خواهید داشت .خالصه حرف اش این بود که ما یعنی شرکت و کارگران میتوانیم به نوعی در مورد
دستمزدها با هم کنار بیاییم و بنابراین بهتر است اعتصاب را بشکنید .اما همانظور که میدانی اعتصاب
ادامه یافته و در حال گسترش بوده است .اصوال با این استداللها نمیتوانند کارگران را وادار کنند که به
این شرایط بردهوار ،تن بدهند .اصوال اگر قرار باشد ما با این شرایط و با این دستمزدها کار کنیم،
برایمان اصال مهم نیست که حاال کسانی که ما را استثمار میکنند چه کسانی هستند؛ سپاهی هستند و یا
غیرسپاهی.
اعتصاب چه مدت ادامه خواهد داشت و تا چه حد انتظار داری که این اعتصاب با پیروزی شما به پایان
برسد؟
اعتصاب همانطور که اعالم کردهایم تا اول مرداد ادامه خواهد داشت .درباره موفقیت آمیز بودن
اعتصاب ،من خیلی خوشبین هستم .روحیه کارگران بطور باورنکردنی باالست و اراده راسخ دارند که
تا رسیدن به خواستههای خود به اعتصاب ادامه دهند .این اعتصاب ،پیروزمند خواهد بود .من در این
مورد تردید ندارم.
آیا برای این خوشبینی ،غیر از روحیه باالی کارگران و اراده راسخ آنان ،دلیل دیگری هم داری؟
بله .غیر از موضوع روحیه و عزم و اراده باالی کارگران ،دالیل دیگری هم برای این خوشبینی دارم.
همانطور که قبال اشاره کردم اکثر قریب به اتفاق کارگرانی که دست به اعتصاب زدهاند ،کارگران ماهر
و یا نیمهماهر محسوب میشوند .درست است که کارفرماها به دلیل موقت بودن قراردادهای ما از لحاظ
حقوقی میتوانند همه ما را اخراج کنند ،اما بعد چه؟ ما که کارگران به اصطالح ساده نیستم که اینها ما را
اخراج کنند و فردا یک اگهی برای استخدام بزنند و با توجه به سطح بیکاری ،چندین برابر مورد نیاز

خود درخواست تقاضای کار به دستشان برسد .در این کشور آن قدر کارگر متخصص و بیکار وجود
ندارد که جایگزین ما بشود .یک مثال دیگر میزنم .کاری که من و همکاران من یعنی رنگکاران قسمت
اورهال انجام میدهیم را قبال کارگران فرانسوی در این جا انجام میدادند .و یا جوشکاری آرگون را تنها
تعداد معینی در این کشور میتوانند انجام دهند .بطور کلی بسیاری از کارهای تخصصی را که ما
اعتصاب کنندگان انجام میدهیم را نمیتوانند جایگزین کنند .به عالوه کارهای تخصصی به هم ربط
دارند .مثال در یک شرکت حتی اگر فیتربندها به سر کار برگردند اما به اندازه کافی جوشکار وجود
نداشته باشد ،کارها لنگ میماند.
به یک عامل مهم دیگر هم باید تاکید کنم و آن اینکه درست است که ادامه اعتصاب برای ما کارگران که
آه در بساط نداریم ،خیلی سخت است ،اما زیانی که هر روز اعتصاب ما به این شرکتها و پاالیشگاهها
میزند ،ارقاماش نجومی است .اینجا پای سودهای میلیاردی در میان است .محصوالت بعضی از این
شرکتهای پتروشیمی چند صد میلیون تن است که عالوه بر تامین نیازهای داخلی ،صادر هم میشود و
بنابراین منبع ارز خارجی است .اینها برای مدت طوالنی نمیتوانند از این سودها و درآمدهای نجومی
صرف نظر کنند .هر ثانیه اعتصاب ما از لحاظ مالی زیان هنگفتی برای اینها به بار میآورد .بنا به همه
این دالیل من خیلی خوشبین هستم .اگر اتحاد خودمان را حفظ کنیم قطعا در این اعتصاب پیروز خواهیم
شد.
همانطور که گفتی اکثر کارگران به محل زندگی خودشان برگشتهاند و کمپها تقریبا خالی شده .حال اگر
کارفرماها و یا دولت و یا هر ارگان دیگری بخواهد با شما مذاکره و گفتگو کند با چه کس و یا کسانی و
چگونه باید تماس بگیرد؟
درست است که کارگران پیمانی ،کمپها را خالی کرده و رفتهاند ،اما معنیاش این نیست که با همدیگر
ارتباط ندارند .ما مسایل را دنبال میکنیم و از جمله از طریق شبکههای مجازی با یکدیگر تبادل نظر
میکنیم .بنابراین ،کانال ارتباطی بین کارگران وجود دارد و کارفرمایان و یا دولت هم میدانند که چگونه
باید با ما ارتباط بگیرند .مانند همان امام جمعهای که برای هشدار دادن نسبت به راهپیمایی ،ما را پیدا
کرد ،دیگران یعنی کارفرمایان و یا دولت و یا هر ارگان دیگر نیز راه خودشان را بلدند.
لطفا اگر ممکن است از کم و کیف فعالیت اقتصادی در منطقه و شرایط امنیتی در عسلویه ،در
پاالیشگاهها و شرکتها برایمان بگو.
این منطقه به طور کلی از شمال به رشته کوههای زاگرس منتهی میشود و از جنوب هم به خلیج فارس
میرسد .همانطور که در ابتدا گفتم اساس فعالیتهای اقتصادی حول گاز میچرخد و اینجا خبری از نفت
نیست .در قسمت شمالی ،یعنی در منطقه کوهستانی پادگان و قرارگاههای نظامی قرار دارند .یگانه ویژه
را هم اینجا داریم .در جنوب هم ،مرزبانی دریایی وجود دارد که مرزهای دریایی را کنترل میکند.
پاالیشگاهها و شرکتها هم هر کدام بخش حراست دارند که از جمله کارشان این است که با ماشینهای
تویوتا و موتور سیکلتهای بزرگ هر از چند گاه مشغول گشت زنی هستند .در هر شرکت و یا
پاالیشگاه نیز دژبانی وجود دارد که ورود و خروج را کنترل میکند؛ مثال کارگران را بعد از اتمام کار و
در موقع خروج ،بازرسی میکنند تا چیزی را از شرکت بیرون نبرند .خالصه این که در "امنیت کامل"
به سر میبریم.

اعتصاب شما چه در ایران و چه در سطح بینالمللی مورد حمایت قرار گرفته .اهمیت حمایتهای داخلی
به نظرم روشن است .همبستگی و حمایتهای بین المللی تا چه میزان برایتان مهم بوده است و آیا اصوال
از آنها اطالع مییابید؟
بله از این حمایتهای جهانی نیز اطالع پیدا میکنیم؛ چه از طریق شبکههای مجازی و چه از طریق
دیگر رسانهها .این حمایتها برایمان خیلی اهمیت دارد .وقتی میشنویم که کارگران و تشکلهای
کارگری در آن سوی جهان متوجه شدهاند که ما در اعتصاب هستم و با ما اعالم همبستگی کردهاند ،قوت
قلب بیشتری میگیریم .این حمایتها به ما روحیه میدهد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 ۲ژوئیه ۲۰۲۱
*هم صدا با ما فریاد بلند کارگران اعتصابی صنعت نفت باشید!
مردم شریف ایران!
کارگران ،زحمتکشان!
معلمان ،پرستاران و پرسنل درمانی ،دانشجویان ،بیکاران و بازنشستگان!
اعتصابات و اعتراضات کارگران صنعت نفت در اعتراض به اخراج همکاران خود ادامه دارد .در
شرایطی که سفرههای اقشار کم در آمد جامعه ،روز به روز خالیتر میشود و از هر طرف بخش اعظم
اخراج کارگران پیمانی نفت ،فشار
جامعه ناتوان از تامین حداقلهای یک زندگی معمولی هستند،
ِ
مضاعفی بود بر خانواده این عزیزان زحمتکش .در پاسخ به این ستمکاری دولت و کارفرمایان ،بخش
وسیعی از کارگران نفت به حمایت از کارگران اخراجی دست به اعتصاب سراسری زدند .اعتصابی که
به حق است و حمایت از آن وظیفه تک تک ماست.
ما به عنوان جمعی بزرگ از خانواده جانفشانان خاوران ،هم صدا با تمام زحمتکشان حمایت خود را از
مبارزات و اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت اعالم میداریم و از همه اقشار مختلف جامعه و
مردم شریف ایران میخواهیم هم صدا با ما فریاد بلند کارگران اعتصابی باشید.
گوشت گران ،بنشن گران
بیکاری و حسرت نان
بپا بپا زحمتکشان
جمعی بزرگ از خانواده خاوران و خاورانهای ایران
نهم تیر 1400
*بیانیه شماره یک کمیته دفاع از کارگران اعتصابی
معلمان ،بازنشستگان ،دانشجویان ،زنان برابری طلب ،جوانان و مردم آزادی خواه ایران !

ما نیز همچون اکثریت بزرگ شما دیگر تاب تحمل این زندگی مشقت بار و حقارت آور را نداریم  .ما
نیز همچون شما از نابرابری ها ،تبعیض ها و سرکوب گری ها به تنگ آمده ایم .ما پیش از هر چیز
انسانیم و این وضعیت فالکت بار و حقارت آمیزی که سرمایه داران و حکومت آنها به ما تحمیل کرده اند
را تجاوز آشکار به کرامت انسانی خود می دانیم .ما نیز همچون شما آگاهیم که این وضعیت تغییر
نخواهد کرد مگر آنکه دست یاری به هم دهیم و متحدانه برای تغییر آن دست به اقدام بزنیم .
هر روز که می گذرد وضعیت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه به قهقرا می رود .سطح زندگی
اکثریت مردم بویژه طبقه کارگر بطور مداوم در حال سقوط است .هر اندازه کار و تالش و اضافه کاری
و دوندگی بیشتر فردی ،به بهبود قابل لمس در زندگی ما نمی انجامد .همانگونه که همگان شاهدیم به
ویژه در سال های اخیر ناهنجاری هایی اجتماعی مانند اعتیاد ،تن فروشی ،دزدی ،خودکشی و فروپاشی
خانواده ها و پیوند ها ی اجتماعی به شدت افزایش یافته است .ابعاد بیکاری وحشت آور است .توده وسیع
جوانان و حتی دانش اموختگان دانشگاهی امیدی به یافتن کار و افق یک زندگی انسانی و توام با رفاه را
در برابر خود نمی بینند .تبعض سیستماتیک َعلیه زنان چه در اشتغال و کار و چه در سطح جامعه به
جزیی جدایی ناپذیر از شیوه حکومت گری تبدیل شده است .غم نان نمی گذارد که معلمان با آسایش
خاطر به آموزش فرزندان ما بپردازند و هر تالش آنان برای بهبود زندگی خود و سطح آموزش ،با
سرکوب ،بگیر و ببند  ،و اخراج و زندان پاسخ می گیرد .بازنشستگان بعد از یک عمر کار و تالش،
حقوق دریافتی شان حداقل زندگی شان را نیز تامین نمی کند ،و به درستی راهی جز اعتراض دستجمعی
در مقابل خود نمی بینند .بیماری کرونا هر روز جان صدها نفر را می گیرد و بی مسئولیتی ،بی لیاقتی
و بی کفایتی دولت در کنترل این بیماری و حفاظت از جان مردم بر همگان آشکار شده است .جان و
زندگی ما برای طبقه حاکم ارزان ترین و بی اهمیت ترین کاال است .این ها گوشه ی از زندگی است که
طبقه حاکم سرکوب گر و سراپا غرق در فساد و دزدی و اختالس گری برای ما رقم زده است ،و انتظار
دارد که ما آن را چون سرنوشتی شوم و محتوم بپذیریم.
در چنین وضعیتی است که کارگران شرکت های پیمان کاری فعال در عسلویه برای افزایش سطح
دستمزدها ،افزایش روزهای تعطیل به ده روز در ماه و نیز بهبود شرایط اسفناک کمپ ها و محل اقامت
کارگران ،دست به اعتراض و اعتصاب زده اند .در این کمپ های غیر بهداشتی و فاقد امکانات اولیه،
در هر اتاق  9نفر کارگر مجبورند که در کنار هم بخوابند .در بسیاری از اتاق ها مساحتی کمتر از یک
متر به هر نفر می فرسد .با گذشت چند روز از اعتصاب کارگران پیمانی در عسلویه؛ کارگران دیگر
شرکت های پیمانی که در شرایط مشابهی بسر می برند نیز به اعتصاب پیوستند و این اعتصاب جنبه
فراگیر و سراسری یافته است .در مقابل ،کارفرمایان و دولت نه تنها به خواست و مطالبات کارگران
پاسخ مثبت نداده اند ،بلکه در گرمای  60درجه عسلویه با خالی کردن تانکرهای آب مصرفی کمپ ها و
حذف جیره غذایی کارگران ،تالش می کنند که عمال ادامه حضور کارگران در کمپ ها را ناممکن کنند.
کارفرمایان بی شرمانه به کارگران اعالم کرده اند که  :یا با شرایط گذشته به کار بر گردید و یا تصویه
حساب کنید و بروید .چنین سطحی از آزادی عمل کارفرمایان و شرکت های پیمان کاری که توسط دولت
و قوانین و بخشنامه ها مورد حمایت قرار می گیرند را در کمتر جایی از جهان می توان مشاهده کرد.
کارفرمایان بطور سازمان دهی شده و با حمایت دولت قصد دارند که به هر نحو ممکن شرایط برده وار
کار را همچنان به کارگران اعتصابی و میلیون ها کارگر دیگر که با قرار داده های موقت و یا بدون
قرار داد کار می کند ،تحمیل نمایند .اینجا سود و سرمایه حرف اول و اخر را می زنند و آنچه که برای
طبقه سرمایه دار و دولت آنها اهمیت ندارد زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری است.

اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت های پیمانی ،بخشی از مبارزه همه ما برای رهایی از این اوضاع
فالکت با ر و تحمل ناپذیر است .این اعتصاب تا کنون به درستی مورد حمایت بسیاری از اقشار مردم
قرار گرفته است .اما این حمایت ها ضروری است که گسترش یابد و جنبه عملی به خود بگیرد .ما از
همه شما در خواست می کنیم که به هر نحو که می توانید از تشکیل کمیته های حمایت از اعتصاب تا
برگزاری گرد همایی ها و یا هر اقدام عملی دیگر ،از کارگران اعتصابی حمایت کنید .کارگران
اعتصابی را تنها نگذاریم.
کارگران ! همکاران!
ما تنها با نیروی متشکل خود می توانیم در برایراین توحش گری سرمایه بیاستیم .اکنون ایجاد تشکل
مستقل کارگران در کارگاه ها ،کارخانه ها ،میادین عظیم نفت و گاز و ....و در سطح سراسری بیش از
هر زمان دیگر ضروری است .ما کمیته دفاع از کارگران اعتصابی ضمن حمایت از خواست و مطالبات
برحق کارگران شرکت های پیمانی فعال در عسلویه و دیگر نقاط ایران از شما همکاران می خواهیم
دراین برهه ی زمانی حساس ،خود را درهر سطح که می توانید متشکل کنید .قدرت ما در تشکل یابی
ماست .الزم است به صورت جمعی و سازمان دهی شده برای یاری رساندن به همکاران اعتصابی اقدام
کنیم .پیروزی این اعتصاب پرشکوه و فراگیر ،پیروزی همه ماست .ما بویژه از کارگران شرکت نفت،
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها تقاضا داریم که به این اعتصاب به پیوندند .پا پیش بگذاریم ،به صحنه بیاییم
و با نیروی دهها میلیونی خویش ،سرنوشت خود را خود رقم بزنیم.
۱۲تیرماه 1400
cdk.etesab@gmail.com
*کمبود بنزین در جایگاههای سوخت کشور بدلیل اعتراض رانندگان نفتکش نسبت به کرایه پرداختی
پایین شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت
تعدادی از جایگاههای سوخت کشور بدلیل اعتراض رانندگان نفتکش نسبت به کرایه پرداختی پایین
شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت با کمبود سوخت روبرو شده اند.
صبح روزجمعه  11تیر از سه جایگاه عرضه سوخت بنزین در شهر راور،استان کرمان دو جایگاه
داخل شهر بدون بنزین بودند و تنها جایگاه کمربندی دارای بنزین بود که با توجه به حضور خودروهای
شهروندان و مسافران عبوری شاهد ترافیک سنگینی در این جایگاه بودیم.
درهمین رابطه:
+چرا برخی جایگاهها بنزین ندارند؟
برخی از جایگاههای سوخت کشور با مشکل نبودن بنزین مواجه بودند و بسیاری از مردم موفق به
سوختگیری نشدند .همایون صالحی ،رئیس کانون جایگاهداران سوخت برای خبرنگار رسانه ای
میگوید :این قضیه به دلیل کمبود بنزین نیست و مساله اصلی در پخش آن است.
روزدوشنبه  7تیر ،امکان سوختگیری در برخی از جایگاههای کشور نبود .همایون صالحی ،رییس
کانون جایگاهداران سوخت در این باره میگوید :ناوگان حمل و نقل با مشکل روبهرو شده است و با
توجه به کمبود درآمد رانندگان و جایگاهداران ،پیشبینی میشود این مشکل گستردهتر هم شود.

وی توضیح میدهد :کرایه نفتکشها به نسبت کرایه حمل تریلیها و کامیونها ،بسیار پایین است .این
صنف مدتهاست مطالبه خود را مطرح میکنند اما کسی به آنان توجه نمیکند و تنها  50درصد به
حقوق آنان اضافه شده و نفتکشها در حال حاضر بیشتر ترجیح میدهند ماشینهای خود را به کانتینر یا
هر وسیله کاربری دیگر که برایشان به صرفه است ،تبدیل کنند.
او درباره مشکالت جایگاهداران اذعان میکند :حقالزحمهای که به جایگاهداران داده میشود ،بسیار
پایین است و بانک مرکزی تورم را بیش از  42درصد گزارش کرده؛ با این حال ،تنها  25درصد به
حقوق این افراد اضافه شده و با این وضعیت قطعا تعطیلی ناخواسته پیش میآید.
رییس کانون جایگاهداران سوخت ادعا میکند که این مشکل سراسری است و اضافه میکند :ناوگان
حملونقل اغلب استانها بسیار کم شده و آنها برای سوخترسانی دچار مشکل شدهاند .همه تالش
مسوالن این است که بنزین تهران را تامین کنند اما در سطح کشور ناوگان حمل و نقل دچار مشکل است.
این به علت کمبود سوخت نیست و تاثیرات اعتصاب کارکنان نفتی هم هنوز خود را نشان نداده است.
وی تصریح میکند :رانندگان به دلیل به صرفه نبودن کارشان ،در حال تغییر کاربری کامیونهای خود
هستند .چون نفتکش تا بندرعباس میرود و راننده حقوق مناسبی هم دریافت نمیکند .این رانندهها چون
به مطالبات خود نمیرسند دیگر با شرکت پاالیش و پخش توزیع نفت همکاری نمیکنند.
++مشکل توزیع بنزین ادامه دارد؟
چند روز پیش در برخی از نقاط تهران ،کمبود سوخت گزارش شده بود که اتحادیه جایگاهداران سوخت
اعالم کرد این موضوع به دلیل اختالل در توزیع سوخت است .حاال این مشکل همچنان در برخی
شهرهای ایران گزارش میشود.
روز پنج شنبه  10تیر،گویا این مشکل همچنان در برخی شهرهای ایران وجود دارد .احمد کریمی ،دبیر
کانون سراسری کامیونداران در این زمینه برای خبرنگار رسانه ای توضیح میدهد :کامیونداران قبال
هم نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی داشتند اما کسی به آنها توجه نمیکرد.
او ادامه میدهد :کرایه حمل مواد نفتی ،باید نسبت به کرایه کاالهای تجاری بیشتر باشد ،اما جالب است
که بدانید با وجود ریسک باالتر حمل مواد نفتی کرایه نفتکشها کمتر است.
او به سه مشکل اساسی این صنف اشاره میکند و میگوید :دولت موظف به پرداخت حقوق این رانندگان
است اما کرایهها را بسیار دیرتر از موعد پرداخت میکند .همچنین میزان کرایه در نظر گرفته شده،
برای حمل این کاالی پرخطر کمتر از کاالهای تجاری است و طبق ماده  38قانون تامین اجتماعی نیز
مبلغی از راننده کسر میشود که حقوق او را بسیار ناچیز میکند.
کریمی خاطرنشان میکند :شرکت نفت میتواند با در نظر گرفتن طرحهای تشویقی بخشی از سنگینی
بار معیشت کامیونداران را سبک کند.
او در آخر تاکید میکند :بسیاری از رانندگان قبال قراردادهای ده ساله داشتند که حاال قراردادشان به اتمام
رسیده و با توجه به این که این کار دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد ،تصمیم گرفتند آن را رها کنند
و روی به حمل کاالی تجاری آوردهاند.

*تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز
آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی ادامه دارد
قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) پنج شنبه برای
چهارمین شب متوالی مقابل وزارت آموزش و پرورش خوابیدند وروزجمعه 11تیربرای پنجمین روز
متوالی به تجمع اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی ادامه دادند.

درهمین رابطه:
+دلیل تجمع و تحصن  7روزه کارنامه سبزهای  99ماده  28آ.پ
بالتکلیفی  80روزه نخبه های علمی معروف به کارنامه سبز است که در آزمون استخدامی سال 99
آموزش پرورش شرکت کرده اند و نمره حد نصاب را کسب نموده اند ولی به دلیل اعالم ظرفیت کم،
پذیرش نشده اند.

این در حالی است که آموزش و پرورش برای جبران کمبود 220هزار نیرو ،نیروهای بازنشسته را به
کار می گیرد و طبق قانون ماده  24تبصره  1باید کارنامه سبزها به کارگیری شوند.
++فراخوان تجمع و مطالبه گری کارنامه سبزهای 99
زمان:شنبه و یکشنبه  12و  13تیر – ساعت 9

مکان:وزارت آموزش و پرورش
*مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج
روز پنجشنبه دهم تیرماه ساعت  4بعدازظهر کارگر آرماتور بند ،آرمان رحیمی معروف به محمد 29
ساله فرزند احمد اهل روستای میانه ،متاهل و دارای یک فرزند به علت سقوط در چاله آسانسور از طبقه
پنجم در شهرک کشاورز شهر سنندج جان خود را از دست داد.
انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد درگذشت این کارگر عزیز را تسلیت
عرض مینماید.
*مرگ کارگرجوان اداره برق خمام براثر برق گرفتگی
روز پنج شنبه 10تیر،یک کارگر پیمانی30ساله اداره برق خمام بنام وحید بلکدهی حین کارباالی تیربرق
در محدوده خیابان بهشتی این شهرستان دراستان گیالن دچار برق گرفتگی شد وپس ازانتقال به
بیمارستان جان خودرا ازدست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  10تیرماه 1400
 همصدایی کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه آبادان با همکارانشان برای اعتراض نسبت به عدم تبدیلوضعیت وسطح پایین حقوق:
ما کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه آبادان با جمعیتی بالغ بر  4500نفر و همصدا با دیگر کارگران ارکان
ثالث وزارت نفت اعالم میکنیم که به وضعیت معیشتی و مزدی خود اعتراض داریم
 پیام همبستگی رانندگان حمل و نقل جادهای از اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پیمانکاری و پروژهای صنعت نفت همچنان ادامه دارد ادامه اعتصاب وتجمع کارگران هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امامبرای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت
 ادامه تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی

 تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شرکتی اخراجی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی مقابل استانداری
 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت مخابرات اصفهان نسبت به تقسیم ناعادالنه سود فروشهتل مشهد
*همصدایی کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه آبادان با همکارانشان برای اعتراض نسبت به عدم تبدیل
وضعیت وسطح پایین حقوق:
ما کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه آبادان با جمعیتی بالغ بر  4500نفر و همصدا با دیگر کارگران ارکان
ثالث وزارت نفت اعالم میکنیم که به وضعیت معیشتی و مزدی خود اعتراض داریم
کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه آبادان با انتشاربیانیه ای با همکارانشان هم صدا شدند و اعتراضشان را
نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح پایین حقوق رسانه ای کردند.
بخش هایی از این بیانیه بقرارزیراست:
«ما کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه آبادان با جمعیتی بالغ بر  4500نفر و همصدا با دیگر کارگران
ارکان ثالث وزارت نفت اعالم میکنیم که به وضعیت معیشتی و مزدی خود اعتراض داریم».
«از مسولین انتظار داریم تا صدای ما را بشنوند و اینکه لحظهای از مطالبه قانونی خود پاپس نخواهیم
کشید و مطالبات وخواستههای خود را از راههای قانونی دنبال خواهیم کرد .مطالبه اصلی ما حذف
پیمانکار در صنعت نفت کشور است ،همین و بس».
*پیام همبستگی رانندگان حمل و نقل جادهای از اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی
بنام دوست که هرچه هست از اوست
دوستان وهمکاران عزیز
رانندگان زحمتکش وکامیونداران شریف
پیام همبستگی رانندگان حمل و نقل جادهای از اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی
اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط
سختو طاقت فرسای کاری معیشتی ،از روز  ۲۹خرداد آغاز شده و روزانه در حال گسترش است.
این اعتصاب در ادامه سلسله اعتراضات اقشار زحمتکش جامعه صورت گرفته و علیه فساد سیستماتیک
و چپاول و به هدر دادن سرمایههای عمومی کشور و فقرو تورم و بیکاری ناشی از آن است.
ما رانندگان حمل و نقل جاده ضمن حمایت از تمامی خواستههای برحق کارگران پیمانی از کارگران
رسمی نیز درخواست مشارکت در این اعتصاب را داریم چراکه همگی یک درد مشترک دارند و همینجا
نیز اعالم میکنیم در راستای حمایت از این حرکت اعتراضی اگر به مطالبات این کارگران شریف و
زحمتکش رسیدگی نشود وخواستههای برحق آنها برآورده نگردد  ،ما رانندگان نیز در سراسر کشور به
این اعتصاب خواهیم پیوست.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران

 ۱۰تیر ۱۴۰۰
*اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پیمانکاری و پروژهای صنعت نفت همچنان ادامه دارد
کارگران پیمانکاری و پروژهای صنعت نفت از روز  ۲۹خرداد وارد اعتصابی بزرگ و سراسری
شدهاند .این اعتصاب چنانچه مدت زمانی طوالنی در جریان باشد میتواند اتحاد دولت ،پیمانکاران و
کارفرمایان برای سرکوب اعتصاب را درهم بشکند.
دولتیها تاکنون خواسته اند با بی اهمیت جلوه دادن این اعتصاب کارگران را سرخورده کرده تا
اعتصاب پایان یابد اما کارگران متحد بر تحقق خواستو مطالبات خود پافشاری میکنند.
نامهی فوق درخواست انجمن کارفرمایی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی است
که ضمن اذعان ضمنی به زیان گسترده پیمانکاران و همچنین کل صنعت نفت در اثر اعتصاب گسترده
کارگران از وزیر نفت درخواست کردهاند که برای رفع مشکالت اعتصاب کارگران ورود کنند.
این صدای قدرت اعتصاب کارگران پیمانکاری نفت است که هم اتحاد سرکوبگران را دارد از هم میپاشد
و هم خود پیمانکاران را به اعمال فشار به دولت برای رفع مشکالت پیش آمده وادار کرده است.
کارگران پیمانکاری و پروژهای نفت چنانچه با قدرت و اتحاد به اعتصاب خود ادامه دهند بسیار زود
پیمانکاران ،کارفرمایان و دولت ناچار به برآورده کردن بخشهایی جدی از مطالبات آنها خواهند شد.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری و پروژهای نفت
اتحادیه آزاد کارگران ایران -دهم تیرماه ۱۴۰۰
*ادامه اعتصاب وتجمع کارگران هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام
برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت
روز چهارشنبه  9تیر ،کارگران هلدینگ خلیج فارس(ایثارگر) در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر
امام با اعتصاب وبرپایی تجمع به اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت ادامه دادند.

کارکنان ایثارگر شرکت های پتروشیمی
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفت :اعتصاب
ِ
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام تحت مدیریت هلدینگ خلیج فارس به نشانه اعتراض به عدم
اجرای طرح تبدیل وضعیت به رسمی توسط این شرکت ها ،روز گذشته نیز ادامه داشت.
وی افزود :این اعتراضات تا زمانی که مدیران این هلدینگ به خواسته های آنان توجه ای نکنند ،ادامه
خواهد داشت.
*ادامه تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه
سبز آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی
قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون )چهارشنبه شب
راهم برای سومین شب متوالی مقابل وزارت آموزش و پرورش به سحر رساندند وبه تجمعشان روزپنج
شنبه  10تیربرای پنجمین روز برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی
استخدامی ادامه دادند.

*تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شرکتی اخراجی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی مقابل استانداری
روز سه شنبه  8تیر،جمعی از کارگران خدماتی شرکتی بیمارستانهای کرونایی بجنورد و شیروان برای
اعتراض به اخراج خود از مراکز درمانی ،مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت:ما  18نفر از نیروهای دانشگاه علوم پزشکی
بیمارستان امام حسنبجنورد و بیمارستان شیروان هستیم که طی ایام ویروس کرونا به مدت یک سال به
عنوان کادر درمان مشغول به فعالیت بودیم.
وی افزود :از سوی دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای مهر ماه لغایت  30اسفند با این افراد قرارداد کار
منعقد شد و از این تاریخ هیچگونه قراردادی با ما امضا نشد و دانشگاه معتقد است که ما نیروی  89روزه
هستیم و پایان کار ما را صادر کردند .در صورتی که ما قرارداد  89روزه با دانشگاه علوم پزشکی به
هیچ عنوان امضا نکردهایم.
وی در خاتمه با طرح سوالی اضافه کرد :سوال ما این است که چگونه میشود ماه گذشته  25نیروی
بدون آزمون و از طریق رابطه وارد دانشگاه علومپزشکی شده و کار ما را انجام دادند و در عوض عذر
ما را خواستند؟
*تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت مخابرات اصفهان نسبت به تقسیم ناعادالنه سود فروش
هتل مشهد
روز دوشنبه  7تیر،حدود  250نفر از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات اصفهان با برپایی تجمع در
محوطه بی سیم اعتراضشان را نسبت به تقسیم ناعادالنه سود فروش هتل مشهد متعلق به صندوق پس
انداز کارکنان و بازنشستگان مخابرات اصفهان بنمایش گذاشتند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  10تیر ،بازنشستگان مخابرات اصفهان  ،با رعایت موازین
بهداشتی ،بر نحوه تقسیم حقالزحمه سود هتل اعتراض کردند و خواهانی پیگیری تضییع حق قانونی خود
شدند.
در ادامه اعتراضات بازنشستگان مخابرات که در روز هفتم تیر تشکیل گردید ،قربانی مدیر مخابرات
منطقه در جمع معترضان حضور یافت و طی گفت و گو با آنان ،مقرر گردید برای بررسی حقوق
تضییع شده بازنشستگان یک نفر نماینده از طرف کانون و یک نماینده از سوی مدیر منطقه و یک نماینده
از سوی انجمن ،موضوع خواسته بازنشستگان را بررسی و پیشنهاد خود را برای تامین حقوق تعیین شده
ارائه نمایند.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  9تیرماه 1400
 تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت گچساران تهدید کارگران اعتصابی پاالیشگاه بید بلند  ۲بهبهان به کسر حقوقهای برج  ۲و ۳ این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواهیم کردگوشه ای از شرایط کار ما کارگران نفت در عسلویه
 بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در حمایت از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت -زنده باد همبستگی کارگران:

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان سپاهان اصفهان نسبت به اخراج چند نفر از همکاران حق
طلبشان
 تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی کماکان ادامه
دارد
 ادامه کنش های کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه درراه دست یابی به مطالبات برحقشانوانتقام کارفرما با ممنوع الورود کردن تعدادی از کارگران حق طلب
 تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت واحد امروز چهارشنبه نهم تیرماه مقابل اداره مرکزی شرکتواحد اتوبوسرانی تهران
 تجمع اعتراضی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن راه آهن میانه نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتیمقابل فرمانداری
 اعتصاب رانندگان تاکسی سقز برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه تاکسی تجمع اعتراضی نانوایان مشهد نسبت به نرخ نان مقابل اتحادیه نانوایان برای دومین روز متوالی تجمع گروهی از روزنامهنگاران برای بزرگداشت قربانیان فاجعه تصادف اتوبوس خبرنگاران محیطزیست ،مقابل سازمان محیط زیست گرد
 تجمع خانواده های  19قربانی انفجار کلینیک سینا اطهرتجریش برای دادخواهی خودسوزی مدیر دبیرستانی در اصفهان مقابل ساختمان دادگستری*تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت گچساران
روز چهارشنبه نهم تیرماه جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت گچساران در محوطه این شرکت تجمع
اعتراضی برپا کردند.
این تجمع کنندگان به عدم اجرای ماده  ۱۰قانون وظایف وزارت نفت اعتراض دارند و خواهان اصالح
نحوه افزایشات حقوق سال  ۱۴۰۰هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران -نهم تیرماه ۱۴۰۰
*تهدید کارگران اعتصابی پاالیشگاه بید بلند  ۲بهبهان به کسر حقوقهای برج  ۲و ۳
برپایه گزارشهای کارگران پاالیشگاه بیدبلند  ۲به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،کارگران کنسرسیوم
“سازه” و “ جهانپارس” که متشکل از دو شرکت است در روزهای اخیر با کارگران اعتصابی تماس
گرفتهاند و تهدید نمودهاند که چنانچه روز شنبه  ۱۲تیرماه به کار بازنگردند حقوقهای برج  ۲و  ۳را که
نزد شرکت طلب دارند کسر خواهند کرد.
تعداد کارگران این کنسرسیوم که نزدیک به  ۳۰۰نفر میرسد از روز یکم تیرماه وارد اعتصاب شدهاند
و خواهان تحقق مطالبه افزایش حقوق و همچنین تغییر نوبت کاری به  ۲۰روز کار و  ۱۰روز استراحت
هستند.
تاکنون این کارگران  ۲۵روز کار در ماه را با دستمزدهایی بسیار پایین انجام میدادند.

پیمانکاران و کارفرمایان همواره با پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز عمالً از دسترنج کارگران
پروژهای دزدی میکردند و اکنون با وقاحت تمام تهدید میکنند که دسترنج کار این کارگران را میخواهند
آشکارا غارت کنند!
این نوع ارعاب و تهدیدها تنها از سر ترس و وحشت بزرگی است که کارگران با اعتصاب بزرگشان در
دل آنها انداختهاند.
قدرت اتحاد کارگران در اعتصاب بزرگ کنونیشان آشکار است و چنانچه پیمانکاران غارتگر و زالو
صفت بخواهند که به این تهدیدهای ضدکارگری ادامه دهند کارگران دست به اعتراض جدیتری خواهند
زد.
همانطوری که افزایش دستمزدها و تغییر نوبت کاری حق کارگران است ،اعتصابو اعتراض به عدم
تحقق مطالباتشان نیز حق خدشه ناپذیر کارگران است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران -نهم تیرماه ۱۴۰۰
*این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواهیم کرد
گوشه ای از شرایط کار ما کارگران نفت در عسلویه
این گزارش را همکارانی از عسلویه برای "شورای سازماندهی اعتراضات" ارسال کرده اند .یک
موضوع اعتصاب سراسری ما کارگران نفت اعتراض به این شرایط وحشتناک و غیر قابل تحمل زندگی
در خوابگاهها است .این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواهیم کرد .گذشت زمانی که ما چون بردگان کار
کنیم و از زمین ثروت بیرون بکشیم تا عده ای نجومی تل انبار کنند:
"عالوه بر فشار سنگین کاری ،عالوه بر دوری از خانواده و محرومیت از دیدن فرزندانمان و بازی
های کودکانه شان ،عالوه بر فشار فقر و فالکت و نگرانی دأيمی از تامین اولیه ترین نیازهای زندگی
مان ،شرایط اسفناک زندگی در عسلویه بر فرسودگی جسمی و روحی ما کارگران شدت داده است.
عسلویه به معنای واقعی یک اردوگاه اجباری کار است .بیشتر به یک بازداشتگاه شباهت دارد .ما در
خوابگاههایی بسر میبریم با راهروهای باریک و اطاقهای نمناک و تاریک که حتی روز هم باید چراغ
روشن کرد .اطاقهایی که اکثرا بدون پنجره است و باید شانس بیاوری که در اطاقی اسکان پیدا کنی که
یک پنجره بسیار کوچک نزدیک به سقف داشته باشد .ما در اطاقهایی زندگی میکنیم ده متری و  ۹نفر
در ٓان ساکن هستیم .بر روی زمین اطاقها موکتی نازک و کثیف انداخته اند که وقتی روی ٓان راه میروی
کف پا را زخم میکند و برای استراحت نیز همه بر روی زمین میخوابیم .فضا انقدر کم است که باید
وسایل را به دیوار ٓاویز کنیم .فقط سه دستشویی و حمام بسیار کثیف داریم که حتی صابون دستشویی و
وسایل شوینده به اندازه کافی یافت نمیشود و مجبوریم از پودر ظرفشویی برای دستشویی هم استفاده کنیم.
در محل زیستی ما خبری از غذاخوری نیست .غذا را دم کمپ میاورند و همه به صف میشویم و غذایی
در پالستیک میگیریم و در اطاقهایمان میخوریم .کیفیت غذا افتضاح است .صبحانه اکثرا یک پنیر و
یک کره بسیار کوچک است .نهار برنج با لوبیا و یا عدس و یک روز هم مرغ میدهند که حجمش بسیار
کم است و سیر کننده نیست .شام هم یک عدد سیب زمینی و تخم مرغ ،و یا ماکارونی کم محتوا و کال در
همین سطح است .و این گوشه ای از وضع جهنمی زندگی ما کارگران غیر رسمی نفت در عسلویه
است .در منطقه ما حتی یک داروخانه هم نیست و فقط یک بیمارستان در مرکز عسلویه است که اگر

مشکلی پیش ٓامد باید به ٓاژانس زنگ بزنیم که بعد از ساعتها برسد و ما را به پزشک برساند .حال به این
شرایط زیستی گرمای کشنده تابستانی را هم اضافه کنید ٓانوقت بدستتان خواهد ٓامد که بر سر ما کارگران
چه میگذرد .جالب است درجه گرمای هوا اگر از  ۵۷درجه بیشتر باشد بنا بر قانون باید کار تعطیل شود.
ولی در این مورد هم تقلب میکنند و در حالیکه دما سنج ماشین گرما را  ۵۵درجه نشان میدهد هوا
شناسی هوای عسلویه را به اندازه هوای تهران اعالم میکند".
همانگونه که اشاره کردیم این گزارش تکاندهنده را دوستانی از عسلویه برای ما ارسال کرده اند .در
بندی از بیانیه  ۳۰خرداد در رابطه با اعالم اعتصاب چنین نوشته ایم :ما خواستار ایمن شدن محیط
کارمان هستیم .محیط های کار ما مثل یک بمب انفجاری است و حریق های مهیب ،سقوط از ارتفاع،
ٓالودگی های صوتی در اثر انفجار مواد نفتی ،استشمام مواد سمی و شیمیایی در کنار غیر استاندار بودن
وضع بهداشت و درمانگاهها ،دارد هر روز از کارگران قرمانی میگیرد و سبب صدمات جانی و روحی
بسیاری به کارگران شده است .کار در گرمای طاقت فرسای تابستانی و نبود تجهیزات الزم سرمایشی و
دستگاههای تهویه هوای استاندارد فشار کار را صد چندان کرده است .صنعت نفت یک بخش بزرگ
سودٓاور جامعه است .باید مراکز کاری ما امن باشد و با باالترین استانداردهای محیط زیستی مجهز باشد.
باید در صنعت نفت بودجه کافی برای امن شدن محیطهای کار و تجهیز مراکز کاری به امکانات
سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز و دستگاههای تهویه هوا به میزان مورد نیاز ،باال بردن استاندارد
بهداشتی در خوابگاهها و اماکن عمومی چون دستشویی ها و حمام و  ...اختصاص داده شود .ما
کارگران اعتصابی نفت بر روی خواستها و مطالباتمان تاکید داریم .زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما
کارگران و همه مردم است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۹ ،تیر ۱۴۰۰
*بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در حمایت از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت
از  ۲۹خرداد ماه هزاران کارگر صنعت نفت دست به اعتصاب عمومی زدهاند .اعتصابات و
اعتراضاتی که هر روز بر ابعاد آن افزوده میشود و پر بیراه نیست اگر آن را یکی از موفق ترین
اعتراضات کارگری سال های اخیر بدانیم.
افزایش هر روزه مشکالت اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مزد بگیران و قشر فرودست جامعه شکل
گیری گسترده جنبش های اعتراضی را موجب شدهاست و این در حالیست که حاکمیت در تمامی این سال
ها با بی توجهی به زندگی فالکت بار مردم ایران کماکان در سودای مدیریت جهانی است و پاسخ آنها
به مطالبات معترضین احضارهای گسترده ،بازداشت ،زندان و اخراج بوده است
به راستی با وجود میلیاردها دالر هزینه ناحواسته و تحمیلی بر ملت تحقق کدام یک از مطالبات بدیهی
معترضین امکانپذیر نیست؟
مطالبه افزایش دستمزدها  ،امنیت شغلی و برچیده شدن دست شرکتهای پیمانکاری استثمارگر
،برخورداری از بیمه های حمایتی و بهداشتی و  ۱۰روز مرخصی در قبال  ۲۰روز کار  ،ایا خواسته
های زیادی است ؟
مگر نه اینکه در این شرایط سخت اقتصادی این ها ،کف مطالبات برای برخورداری از حداقل های
یک زندگی انسانی است ؟

ما به عنوان انجمن صنفی معلمان مریوان و به نمایندگی از معلمان این شهر به کارگران زحمتکش
اعالم میکنیم که تا آخرین روز اعتراضات در کنار شما هستیم و کمک به تحقق مطالبات برحق تان را
وظیفه خود میدانیم.
همچنین از حاکمیت می خواهیم وضعیت فالکت بار معیشتی مردم به ویژه کارگران ،معلمان و
بازنشستگان را مورد توجه جدی قرار دهد .
انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان
*زنده باد همبستگی کارگران:
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان سپاهان اصفهان نسبت به اخراج چند نفر از همکاران حق
طلبشان
روز چهارشنبه  9تیر،کارگران سیمان سپاهان اصفهان برای همبستگی با همکاران حق طلب
اخراجیشان توسط حراست دست به تجمع مقابل درب ورودی شرکت کارخانه زدند و آنهارا را به سر
کارشان بازگرداندند.
خاطرنشان می شود که اخراج این کارگران به علت حضورشان در تجمعات هفته گذشته برای اعتراض
به عدم پرداخت کارانه و بهره وری برگزار شد صورت گرفته بود.

*تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز
آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی کماکان ادامه
دارد
قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) سه شنبه برای
دومین شب متوالی مقابل وزارت آموزش و پرورش خوابیدند تا با برپایی تجمع در روزچهارشنبه 9

تیربرای چهارمین روز متوالی عزم راسخشان را برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی بنمایش
بگذارند.

*ادامه کنش های کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه درراه دست یابی به مطالبات برحقشان
وانتقام کارفرما با ممنوع الورود کردن تعدادی از کارگران حق طلب
کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه :از روز شنبه تعدادی از کارگران اجازهی ورود به شرکت را
ندارند و تا امروز( چهارشنبه نهم تیرماه) بالتکلیف ماندهاند.
روز چهارشنبه  9تیر،تعدادی از کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه به خبرنگار رسانه ای گفتند:
از روز شنبه تعدادی از کارگران اجازهی ورود به شرکت را ندارند و تا امرروز (چهارشنبه نهم
تیرماه) بالتکلیف ماندهاند.
یکی از این کارگران گفت :درحالیکه قرار بود مطالبات کارگران طی دو دوره یعنی در 15
اردیبهشت ماه و  15خرداد ماه پرداخت شود اما بخشی از این مطالبات در دور اول پرداخت اما در
دور دوم پرداخت نشده بود که در پی این موضوع کارگران در روز شنبه  22خرداد ماه دست به
اعتراض زدند.

وی ادامه داد :در ساعات پایانی روز دوشنبه  24خرداد ،کارفرما به همراه عدهای وارد شرکت شدند
در شرکت را قفل کرد.
و کل کارگران را از شرکت خارج کرده و ِ
او افزود :روز شنبه شرکت به روی کارگران باز شد اما به تعدادی از کارگران اجازهی ورود به
شرکت داده نشد.
درهمین رابطه:اعتصاب یک هفته ای کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه نسبت به خلف وعده
کارفرما مبنی برتعیین تکلیف با صندوق پس انداز
یک هفته است که کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه برای اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی
برتعیین تکلیف با صندوق پس اندازدر اعتصاب بسر می برند.

روز سه شنبه اول تیر،کارگران کارخانه الستیک پارس ساوه طی گفتگویی به خبرنگار رسانه ای از
عدم توجه کارفرما به تعهدات پیشین انتقاد کرده و اعالم نمودند یک هفته است که نسبت به خلف
زدهاند و کارگران را به
وعدههای کارفرما اعتراض داریم اما از دیروز عصر در کارخانه را قفل 

نمیدهند!
مجموعه راه 
یکی از کارگران الستیک پارس با بیان اینکه کارگران یک هفته تمام در اعتراض به نامشخص بودن
وضعیت صندوق پس انداز دست از کار کشیدند اما کارفرما توجهی به مطالبات کارگران ندارد؛
اندوختهی کارگران

میگوید :در اسفند سال قبل قرار بود موضوع صندوق به خوبی حل شود و کارفرما

گرفتهاند و تسویه

پسانداز صندوق را
آنها برگرداند اما متاسفانه از  700کارگر فقط  200نفر 
را به 
کردهاند اما بقیه همچنان معطل هستند.
حساب 
ایستادهایم؛ این در حالیست

این کارگر تاکید کرد :یک هفته معترض بودیم االن هم بیرون در و در گرما
که زمستان سال قبل کارفرما در فرمانداری تعهد داد که شش مورد را به اجرا بگذارد؛ متاسفانه حتی
طبقهبندی به درستی اجرایی نشده است.
یکی از آن موارد هم عملی نشده است؛ حتی طرح 
یکی دیگر از کارگران الستیک پارس گفت :داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت
میشد و کارفرما نیز به همان مقدار
صندوقی شکل گرفته بود که هرماه  3درصد از حقوق کارگر کسر 
میکرد تا به اعضا وام دهد .با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ،97
به صندوق اضافه 
میشد تا اینکه به درخواست کارگران مبنی بر
وامها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم 

نمیدهد دیگر
تسویه صندوق ،جواب واضح و شفافی داده نشد .ما به این نتیجه رسیدیم صندوقی که وام 
چرا باید هر ماه از ما پول کم کند .لذا درخواست کردیم که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کنند؛
کارفرما بعد از اعتراضات اسفندماه قبول کرد که تسویه انجام شود ولی فقط برای تعداد محدودی از
کارگران این کار صورت گرفته و باقی همه بالتکلیفیم.
آنها پرداخت شود اما با وضعیت به وجود آمده واقعا ً
این کارگران انتظار داشتند امروز حقوق خردادماه 
میشود و چه روزی معوقات پرداخت خواهد شد.
دربها باز 

میافتد؛ چه زمان
نمیدانند چه اتفاقی 

وعدههایی که داده

میگویند :ما انتظار داریم کارفرما به تعهدات پیشین خود و
کارگران الستیک پارس 
عمل کند؛ قرار نیست بعد از رایزنی و رسیدن به نتیجه ،باز بازی را به هم بزنند و بگویند قبول نداریم!
*تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت واحد امروز چهارشنبه نهم تیرماه مقابل اداره مرکزی شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران
براساس اعالم قبلی بازنشستگان شرکت واحد از ده صبح امروز چهارشنبه نهم تیرماه تجمع اعتراضی
رانندگان بازنشسته شرکت واحد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان درمقابل اداره مرکزی
شرکت واحد شکل گرفته و هم اکنون این تجمع ادامه دارد.

مطالبات بازنشستگان شرکت واحد بشرح زیر میباشد :
 -۱عدم پرداخت کامل حق سنوات .
-۲عدم پرداخت ۴درصد حق بیمه کارهای سخت وزیان آور ازسوی مدیریت .
-۳عدم واریز ۶درصد حق کارگران از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران .
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن برسمیت شناختن مطالبات رانندگان زحمت کش بازنشسته شرکت
واحد از شهرداری تهران و مدیریت شرکت واحد میخواهد تا هرچه زودتر نسبت به پرداخت مطالبات
معوقه بازنشستگان شرکت واحد اقدام کنند .
شعارهای امروز کارگران بازنشسته:
کارگران بیدارند ازدزدی ها بیزارند
سنوات قانونی حق مسلم ماست
مدیر خیانت میکند شهردار حمایت میکند
*تجمع اعتراضی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن راه آهن میانه نسبت به نداشتن امنیت شغلی
ومعیشتی مقابل فرمانداری

روز چهارشنبه  9تیر ،کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن راه آهن میانه(شرکت تراورس) برای اعتراض
به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی تجمع
کردند.

*اعتصاب رانندگان تاکسی سقز برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه تاکسی
روز چهارشنبه  9تیر ،رانندگان تاکسی سقز دست از کار کشیدند وبا برپایی تجمع در چند ایستگاه این
شهردراستان کردستان اعتراضشان را نسبت به پایین بودن نرخ کرایه تاکسی بنمایش گذاشتند.

*تجمع اعتراضی نانوایان مشهد نسبت به نرخ نان مقابل اتحادیه نانوایان برای دومین روز متوالی
روز چهارشنبه  9تیر برای دومین روز متوالی ،نانوایان مشهد برای اعتراض به نرخ نان مقابل اتحادیه
نانوایان اجتماع کردند.

تجمع اعتراضی مالباختگان سکه ثامن نسبت به وعده توخالی رئیس قوه قضائیه مقابل دادسرای انقالب
تهران برای چندمین بار
روز دوشنبه  7تیر برای چندمین بار ،مالباختگان سکه ثامن برای اعتراض به وعده توخالی رئیس قوه
قضائیه مقابل دادسرای انقالب تهران تجمع کردند.

یکی از مالباختگان ثامن الحج دربارهی این تجمع اعتراضی به خبرنگاررسانه ای گفت :پیش از این باز
هم تجمع کردیم اما نتیجهای نگرفتیم .قبل از انتخابات ابراهیم رئیسی گفته بود ما پول مالباختهها را
پرداخت میکنیم و از متهم این پرونده  220میلیارد اموال شناسایی شده است.
او افزود :قرار شد این پول میان مالباختهها تقسیم شود اما دیگر پس از انتخابات کسی جوابگو نیست و ما
هرچقدر پیگیری کردیم به نتیجهای نرسیدیم.
*تجمع گروهی از روزنامهنگاران برای بزرگداشت قربانیان فاجعه تصادف اتوبوس خبرنگاران محیط
زیست ،مقابل سازمان محیط زیست گرد
روز چهارشنبه  9تیر ،گروهی از روزنامهنگاران برای بزرگداشت قربانیان فاجعه تصادف اتوبوس
خبرنگاران محیط زیست ،مقابل سازمان محیط زیست گرد تجمع کردند.

حاضران در تجمع با سر دادن شعار ،خواهان عذرخواهی و استعفای عیسی کالنتری رئیس این سازمان،
بهبود ایمنی کار خبرنگاران و بهرهمندی از بیمه شدند.
خبرنگاران و روزنامهنگاران تجمع کننده برای اعتراض به جانباختن ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی
منتشرکردند.
*تجمع خانواده های  19قربانی انفجار کلینیک سینا اطهر تجریش برای دادخواهی
در روزهایی نزدیک به سالگرد حادثه تلخ انفجار کلینیک سینا اطهر،خانواده قربانیان بار دیگر در محل
حادثه تجمع کردند و با گرامیداشت یاد عزیزانشان خواهان تسریع در روند رسیدگی قضایی پرونده این
حادثه شدند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  9تیر،با گذشت یک سال از انفجار کلینیک سینا اطهر و درگذشت
 19نفر از کادر درمان این مرکز درمانی،هنوز هم خانواده قربانیان در پیگیری قضایی پرونده به نتیجه
ای نرسیدند.
کلینیک سینا اطهر واقع در میدان تجریش تهران 11،تیرماه سال  99طعمه انفجار و حریقی مهیب شد که
در پی آن  19نفر از کادر درمان کلینیک سینا اطهر در طبقه چهارم محبوس شدند.حجم دود دپو شده در
طبقه چهارم به حدی زیاد بود که افراد محبوس شده را به کام مرگ برد.حاال یک سال از انفجار تلخ و
دردناک کلینیک سینا اطهر می گذرد و خانواده قربانیان جوان این فاجعه هنوز هم نتوانستند به نتیجه ای

محکم و متقن در پیگیری قضایی این پرونده برسند.مطالبه خانواده قربانیان کلینیک سینا اطهر چیزی جز
مجازات مقصرین حادثه نیست.حادثه ای که  19جان شیرین را دستخوش فنا کرد.
آنها  19نفر بودند 19 .نفر که هر روز با پوشیدن بال سفید فرشته در خط درمان تکاپو می کردند 19.نفر
که عزیزخانواده هایشان بودند و سخت کار می کردند تا نانی حالل سر سفره شان رود و بارقه امیدی به
آینده شان.
غروب روز  11تیر ماه سال  99برای آنها غروب پایانی زندگی شان بود.تماس های هولناک آنها با
خانواده هایشان تمامی نداشت.صدای فهیمه در گوشی تلفن می پیچید.نوعروس  23ساله در آخرین تماس
با همسرش التماس می کرد که دست امدادی به او کمک کند.همسرش و پدر و مادرش مثل بقیه خانواده
ها خودشان را به کلینیک رساندند.آتش در ساختمان زبانه می کشید و آتش دیگری در دل محمد،همسر
فهیمه به پا بود.آتشی که از آن روز تا حاال هر روز شعله ور تر می شود.
آیدا دختر دردانه خانواده اعالیی از میان دود و آتش به مادرش زنگ زد«:مامان عاشقتم».آیدا می دانست
که دیگر هرگز زنده از طبقه چهارم کلینیک پایین نمی آید و خانه پدر و مادر آیدا از صدای خنده های
تنها فرزندشان از یک سال قبل تا به حال خالی است.
خواهران محدثه رضی شب حادثه سر خیابان ایستاده بودند و در باور مرز باریک مرگ و زندگی
خواهرشان ضجه می زدند.حاال یک سال است دختر خوش قد و باالی خانواده به آغوش مرگ رفته و
ناباوری از این مرگ سوزناک هنوز هم در دل خانواده محدثه موج می زند.
مریم خورسندی مدتی بود مادرش را ندیده بود.کسی چه می داند شاید در خیال خود غوطه ور بود و به
دلتنگی برای مادرش فکر می کرد که صدای انفجار او را از رویای آغوش کشیدن مادرش بیرون آورد.
احسان و رها،همین سه هفته قبل از حادثه پیوند خوود را بسته بودند.زوج عاشق که غرق کار و تکاپو
بودند حتی فرصت نکردند ماه عسل بروند اما در آغوش هم به سفر ابدی رفتند.
حلقه عشق شبنم دیبایی چند روز قبل از حادثه در جشن بله بران،به انگشت او نشست.اما حاال عکس شبنم
به جای این نوعروس در آن جشن تا آخر عمر بر دیوار خانه پدری اش خواهد نشست.
پدرلیال عیوض خانی هر روز سر کوچه ماهروزاده دنبال دخترش می آمد.همان پدری که شب های
امتحان آیدا تا صبح کنار دخترش می نشست به امید اینکه آینده روشن دخترش را شاهد باشد اما آتش
کلینیک سینا اطهر زندگی شان را سوزاند و خاکستر کرد و روزگار خانواده لیال را تیره و تار کرد.
ابراهیم جدی مدتی بود برای کار از ارومیه به تهران آمده بود و تنها زندگی می کرد.پدرش راننده تاکسی
است و حاال شاید در خیابان های ارومیه که دور می زند خیره به کف خیابان ،جوان مرگ شدن فرزندش
را باور ندارد.فرزندی که جسدش را از راه دور برایش آوردند و به خاک سرد گور سپرد.
محسن پارسا دو هفته بود نامزد کرده بود و البد سخت تالش می کرد تا بتواند کاخ رویاهایش را
بسازد.اما رویاهایش در تل خاکستر کلینیک سینا اطهر جا ماند.
خانواده مریم زمانی شب حادثه کف خیابان نشسته بودند و بیقراری شان حد و اندازه نداشت.اضطراب از
سرنوشت مریم و تردید مرگ و زنده ماندن مریم به خبر فوت دخترشان پیوند خورد.حاال یک سال است
زندگی بی مریم برایشان بی مفهوم است.مریم را در زادگاهشان در علویجه اصفهان به خاک سپردند و

دیگر در تهران دلیلی برای ادامه زندگی ندارند و کوله بار بسته اند که تا آخر عمر در کنار مزار
دخترشان زندگی کنند.
خانواده نسرین محمود خانی ساکن شهر ساوه هستند.نسرین سختی دوری از خانواده و زندگی در
خوابگاه را به جان می خرید تا بتواند زندگی خوبی برای خود بسازد و افتخار خانواده اش باشد.حاال
افتخار خانواده زیر خروارها خاک خفته است.
مژگان دهقان قدیمی ترین پرسنل این مرکز درمانی بود.کمتر کسی است که در این کلینیک کار کرده
باشد و از خنده های مژگان خاطره نداشته باشد.کمتر بیماری است که گذرش به این مرکز افتاده باشد و
از صبر و دلسوزی مژگان حرفی نزده باشد.حاال لبخند مهربان مژگان تا ابد گوشه قاب عکس خواهد
خشکید.
پرستو مهرعلی چند ماهی می شد که در این مرکز کار می کرد.خانواده پرستو هم دور از او در شیراز
زندگی می کردند و بعید نیست که گمان کنیم دلتنگ دختر آرام و صبورشان بودند و چشمشان به در بود
تا پرستو در قاب در ظاهر شود.حاال تجسم حضور پرستو در خانه ،خیال تلخ و دردناکی است که به
حقیقت بدل نخواهد شد.
ضایعه دردناک این انفجار با مرگ سه پزشک که سرمایه انسانی و فرهنگی این مملکت بودند دردناک
تر می شود.جامعه چقدر باید هزینه کند و تاوان بدهد تا افراد فرهیخته ای مثل دکتر تورانی و دکتر علی
اکبری و دکتر سلطانی محمدی داشته باشیم؟
یک پزشک چه مشقت و تالشی را پشت سر گذاشته تا باالی سر بیمارش به عنوان پزشک و در قامت
یک جراح حاضر شود؟
و در میان این قربانیان دو بیمار هم وجود داشت که برای دریافت خدمات درمانی به کلینیک رفته بودند
اما مرگ،ارمغانی بود که انفجار در کلینیک غیراصولی و غیراستاندارد نصیبشان کرد.
و حاال در حالی جان شیرین این عزیزان اینچنین ناباورانه فنا شده است،خواسته خانواده هایشان تنها یک
کالم است«:اشد مجازات مقصرین حادثه».
این خواسته از سوی خانواده های جانباختگان این حادثه خواسته زیادی است؟
*خودسوزی مدیر دبیرستانی در اصفهان مقابل ساختمان دادگستری
روز سه شنبه  8تیر،امین کیانپور مدیر یکی از دبیرستانهای ناحیه  5اصفهان در اعتراض به حکم
دادگاه مبنی بر عدم مالکیت وی بر منزلی که تازه خریداری کرده بود ،مقابل دادگاه خودسوزی کرد.
برپایه گزارش رسانه ای شده،ماجرا از این قرار بود که او متوجه می شود خانه خریداری شده اش
،پیش از این به فرد دیگری فروخته شده است .کار به شکایت و پیگیری حقوقی می رسد .دادگاه به نفع
خریدار اول رأی میدهد .امین به حکم اولیه اعتراض میکند.
سرانجام پس از پیگیریهای مداوم تهدید میکند در صورت به نتیجه نرسیدن شکایت اش و صدور حکم
مبنی بر عدم مالکیتش بر ملک خریداری شده توسط او  ،خودش را مقابل دادگستری اصفهان به آتش

میکشد .کسی به تهدید او توجهی نمیکند .حکم صادر می شود و آقای مدیر به حرفش عمل می کند و به
زندگی خود پایان میدهد.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  8تیرماه 1400
 ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش دستمزدوبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران پاالیشگاه المرد
 -2اعتصاب کارگران پتروشیمی لردگان
 -3اعتصاب کارگران کارگاه نصب نیرو اندیمشک
 -4اعتصاب کارگران شرکت آرتا انرژی شاغل در پتروشیمی اردبیل
 اعتصاب گسترده در صنعت نفت!لیست کارگران برخی از مراکز که به اعتصاب پیوستهاند
 گزارشی دیگردرباره ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه هابرای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار
 انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد:پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی همه ما است
 حمایت شبکه سراسری نمایندگان محل کار انگلستان ( )NSSNاز کارگران اعتصابی نفت ایران ادامه تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی
 تجمع اعتراضی معلمان مدارس خصوصی کشور نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برایچندمین بار
 تجمع اعتراضی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزادکشور نسبت به سطح حقوق و آئین نامه الفو ب مقابل مجلس
 تجمع اعتراضی سراسری پزشکان کشورنسبت به اعتراض بیتوجهی به حقوق جامعه پزشکی،بیتوجهی به سالمت مردم ،گسترش فاسد در الیههای مختلف مرتبط با سالمت و تخلفات گسترده وزارت
بهداشت

 تجمع اعتراضی کارگران مخابرات آذربایجان شرقی نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق مقابل دفترمدیر مخابرات استان در تبریز
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:حمایت از آزادی بیقید و شرط کارگر بازنشسته زندانی ،اسماعیل گرامی به بیش از  ۸۰۰امضاء رسید
 چهارشنبه نهم تیر تجمع بازنشستگان شرکت واحد در مقابل اداره مرکزی تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت روغن نباتی شیراز نسبت به عدم پرداخت سود سهام مقابلکارخانه
 بازنشستگان و تظاهرات  6تیرماه 1400 مرگ ومصدومیت  5کارگرکارخانه مواد محترقه و تولید فشنگ چارپاره شهرک صنعتی آرادانبراثرحادثه
 تعمیر کولر جان کارمند ساروی را گرفت*ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش
دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران پاالیشگاه المرد
روز سهشنبه هشتم تیرماه کارگران پاالیشگاه المرد به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.
 -2اعتصاب کارگران پتروشیمی لردگان
روز دوشنبه هفتم تیرماه کارگران پتروشیمی لردگان و همچنین حدود  ۲۰۰نفر از کارگران شرکت گاما
جاسک ،کارگران پروژه صدف جهانپارس ،گوهر زمین سیرجان شاغل در ذوب آهن به اعتصاب
سراسری کارگران نفت پیوستند.
 -3اعتصاب کارگران کارگاه نصب نیرو اندیمشک
روز سهشنبه هشتم تیرماه کارگران کارگاه نصب نیرو شعبه اندیمشک به اعتصاب سراسری کارگران
نفت پیوستند.
 -4اعتصاب کارگران شرکت آرتا انرژی شاغل در پتروشیمی اردبیل
روز سهشنبه هشتم تیرماه کارگران شرکت آرتا انرژی شاغل در پتروشیمی اردبیل به اعتصاب
سراسری کارگران نفت پیوستند.
*اعتصاب گسترده در صنعت نفت!
لیست کارگران برخی از مراکز که به اعتصاب پیوستهاند :
 - ۱کارگران پیمانی پتروشیمی گچساران
 - ۲پاالیشگاه بیدبلند بهبهان فاز  ۲پیمانکاری شالوده شایان

 - ۳عمران صنعت فاز ۱۴
 - ۴پتروشیمی بوشهر ،اکسیر صنعت فاز ۱۴
 - ۵شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی ،میدان گازی
 - ۶شرکت سینا صنعت احمدپور در واحد ASU
 - ۷کارگران شرکت پتروشیمی «صدف»
 - ۸شرکت نفت خشت و کنار تخته
 - ۹پاالیشگاه آدیش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پیمانکاری کرمی و شرکت راژان
 - ۱۰شرکت پتروشیمی «جهان پارس»
 - ۱۱شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی
 - ۱۲کارگران شرکت سینا پاالیش قشم
 - ۱۳شرکت توانمند فاز  ۲۲و ۲۴
 - ۱۴کارگران اورهال پاالیشگاه نفت تهران
 - ۱۵فرجود در سایت  ۱بوشهر
 - ۱۶کارگران پاالیشگاه آدیش جنوبی
 - ۱۷پارس فنل کار و کلیه نیروهای پتروشیمی پارس فنل شرکت سینا صنعت در عسلویه
 - ۱۸سایت  ۱پتروشیمی بوشهر پیمانکاری صمصام صنعت
 - ۱۹کارگران پاالیشگاه تندگویان
 - ۲۰کارگران پتروشیمی دنا
 - ۲۱کارگران شرکت جهان پارس
 - ۲۲کارگران پیمانی شرکت پایندان در فاز  ۱۴عسلویه
 - ۲۳کارگران فاز  ۱۳شرکت لیدوما
 - ۲۴کارگران فاز ( ۱۳فاز اختر) پارس جنوبی
 - ۲۵کارگران جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر
 - ۲۶ماشین سازی اراک
 - ۲۷پروژه ای شرکت فراب در نیروگاه بیدخون
 - ۲۸تمامی کارگران رسمی و غیر رسمی فازهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱۴و کارگران پیمانی باقی فازهای
 ۲۴گانه عسلویه

 - ۲۹پاالیشگاه آبادن  ۱تیر ۱۴۰۰
 - ۳۰کارگران فاز  ۱۳کنگان
 - ۳۱کارگران پاالیشگاه بیدخون
 - ۳۲کارگران پروژهای شرکت ایجیسی پاالیشگاه آبادان
 - ۳۳کارگران پیمانکاری حاجی پور
 - ۳۴کارگران شرکت مخازن نفت قشم
 - ۳۵عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران ،خارک
 - ۳۶سیمان سپاهان اصفهان زیر مجموعه هلدینگ
 - ۳۷شرکت ای جی سی شاغل ،پاالیشگاه آبادان فاز ۲
 - ۳۸شرکت برق وابزار دقیق  ILDواقع در سایت بندر تنبک
 - ۳۹کیهان پارس
 - ۴۰شرکت سازه پاد
 - ۴۱اعتصاب کارگران رسمی نفت در پاالیشگاه آبادان
 - ۴۲شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر
 - ۴۳شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس
 - ۴۴شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپاالیش آدیش
 - ۴۵شرکت راژان شاغل در پاالیشگاه آدیش
 - ۴۶کارکنان نیروگاه رامین در شهر اهواز
 - ۴۷پتروشیمی دماوند
 - ۴۸پتروشیمی دنا
 - ۴۹شرکت دی پلیمر در صنایع پتروشیمیهای عسلویه
 - ۵۰کارگران پیمانکاری فوالد بوتیا در کرمان
 - ۵۱کارگران پیمانی شرکت سازه فرافن قشم
 - ۵۲کارگران پروژهای بید بلند  ۲ماهشهر
 - ۵۳اعتصاب کارگران اورهال  ۱۵و ۱۶
 - ۵۴اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

 - ۵۵اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل جفیر
 - ۵۶اعتصاب کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون
 - ۵۷اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره  ۵بندرعباس
 - ۵۸اعتصاب کارگران پیمانکاری زالل پاالیشگاه اصفهان
 - ۵۹اعتصاب بخشهای دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایالم
 - ۶۰اعتصاب کارگران شرکت پیشرو صنعت در پتروپاالیش آدیش
 - ۶۱اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
 - ۶۲اعتصاب کارگران شرکت گاما
 - ۶۳اعتصاب کارگران رادیوگراف شرکت پرتونگاری نیما آزمون فوالد شاغل در پاالیشگاه آبادان
 - ۶۴اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشتازان آریا شاغل در پاالیشگاه آبادان ۲
 - ۶۵اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشگامان فنون پارس شاغل در فاز  ۲پاالیشگاه آبادان
 - ۶۶اعتصاب کارگران شرکت گوهر زمین سیرجان
 - ۶۷اعتصاب کارگران پروژه صدف جهانپارس
 - ۶۸اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد بوشهر
 - ۶۹اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100دهلران
 - ۷۰اعتصاب کارگران شرکت گاما جاسک
 - ۷۱اعتصاب کارگران پتروشیمی لردگان
 - ۷۲اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان المرد
……
این لیست در حال تکمیل است...
منبع خبرهای باال:اتحادیه آزاد کارگران ایران -هشتم تیرماه ۱۴۰۰
*گزارشی دیگردرباره ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه
ها برای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
امروز  8تیرماه برادران دیگری به کمپین «بیست ده» پیوسته و به تخلیه کارگاههای خود اقدام کردند.
کلیه نفرات شرکتIGCشاغل در فاز  ،۱۴پتروشیمی اردبیل ،پاالیشگاه المرد ،پاالیشگاه شیراز قسمت
مخزن سازی ،کارگاه نصب نیرو اندیمشک ،پتروشیمی هنگام کارگران پایپینگ کار ،استراکچر ،سویل،
مکانیکال .فقط شرکت باربن کار می کند و به کمپین نپیوسته که آنها هم بزودی به کمپین خواهند پیوست.
با آمدن این برادران کمپین از مرز  30هزار نفر گذشت.

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد:
پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی همه ما است
بیانیه
پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی همه ما است .
حدود یک هفته است که اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز کشور در جریان است.
اعتصابات گسترده ای که بیشتر از  ۶۰شرکت از صنایع کلیدی را در بر گرفته است .
اعتصابات این دوره کارگران نفت و گاز با حضور هزاران کارگر رسمی و غیر رسمی ،پیمانکاری و
قراردادی و با هر تخصص و سابقه کاری  ،دیوارهای جداسازی خود با کارگران سایر صنایع دیگر را
شکسته است و توطئه های انشقاق و فاصله بین کارگران را خنثی کرده است  .شکاف بین کارگران قرار
دادی و رسمی و پیمانی و جداسازی های شرکتی را با اتحاد و همبستگی سراسری خود پر کرده اند .
افزایش دستمزدها  ،حذف شرکت های پیمانکاری و استخدام همه کارگران با قراردادهای مشابه
کارگران رسمی  ،بازبینی زمان کار بر اساس  ۲۰روز کار و  ۱۰روز استراحت  ،بازگشت به کار
کارگران اخراج شده  ،برخورداری همگانی از حق مسکن  ،درمان و آموزش رایگان و برخورداری از
حق تجمع  ،اعتصاب و تشکل یابی مستقل  ،از مطالبات جمعی این اعتصابات است .
اعتصابات سراسری کارگران صنایع نفت و گاز خواست و مطالبات همه کارگران در بخش های مختلف
را نمایندگی می کند .
ما تشکالت کارگری مریوان با تمام توان از اعتصاب و اعتراض بر حق کارگران اعتصابی حمایت می
کنیم و تک تک مطالبات این اعتصابات را خواست و مطالبه کل طبقه کارگر ایران میدانیم  .هر نوع
فشار و اخراج کارگران اعتصابی را به شدت محکوم می کنیم .
همچنانکه کارگران هفت تپه هم تاکید کرده اند ،ما نیز ضمن حمایت کامل از کارگران و خواست و
مطالبات آنها ،از رفقای خود توقع داریم که هوشیارانه هر نوع تالش برای شقه شقه کردن و اختالف در
میان خود به نام کارگر رسمی و غیر رسمی ،قراردادی و غیر قراردادی ،بومی و غیر بومی و  ...را
خنثی کنند .تاکید می کنیم که حفظ اتحاد ضامن پیروزی ما است و باید تالش کنیم با اتکا به تصمیمات و
خرد جمعی ،با اتکا به دخالت همه کارگران و تصمیم جمعی خود ،پیروزی خود را تضمین کنیم .
پیروزی کارگران اعتصابی پیروزی همه ما کارگران در ایران است .
ما حق اعتصاب  ،اعتراض و تشکل یابی مستقل کارگران را ابتدایی ترین حقوق خود می دانیم .
انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد
١٤٠٠/٤/٨
*حمایت شبکه سراسری نمایندگان محل کار انگلستان ( )NSSNاز کارگران اعتصابی نفت ایران

در همبستگی با مبارزه کارگران نفت در ایران
بدینوسیله شبکه سراسری نمایندگان محل کار ( )NSSNحمایت و پشتیبانی خود را از کارگران نفت و
سایر کارگران در ایران که هم اکنون درگیر مبارزه و تالش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری هستند
اعالم میکند.
ما خاطر نشان میکنیم که این تالشها و مبارزات با وجود سرکوب مکرر مبارزات کارگران و زندانی
شدن فعاالن و رهبران کارگران و بازنشستگان در جریان است.
ما خواهان آزادی همه فعالین کارگری و بازنشستگان زندانی هستیم.
ما پشتیبانی خود را از کارگران نفت که هم اکنون برای مطالبات خود ،قراردادهای دائمی و پایان دادن به
قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری ،حداقل دستمزد واحد و سراسری ،افزایش دستمزدها
متناسب با افزایش تورم ،عدم تعدیل نیرو ۲۰ ،روز کار ماهیانه و تامین مسکن مناسب برای کارگرانی
که دور از خانواده خود به کار مشغول هستند اعالم میکنیم.
شبکه ملی نمایندگان محل کار ( )NSSNباور دارد شکوفایی دوباره جنبش کارگری در ایران و تالش این
جنبش برای ایجاد تشکل های مستقل و دمکراتیک تاثیر جهانی دارد و میتواند به گسترش تحوالتی مشابه
در برابر همه رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه کمک کند.
ما در هر شرایطی پشتیبانی خود را اعالم میکنیم.
راب ویلیامز
مسئول سراسری NSSN
*ادامه تجمع شبانه روزی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه
سبز آزمون ) مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی
قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) دوشنبه شب را
مقابل وزارت آموزش و پرورش به سحر رساندند وسه شنبه 8تیربرای سومین روزبه تجمعشان برای
اعتراض نسبت به بالتکلیفی استخدامی ادامه دادند.

*تجمع اعتراضی معلمان مدارس خصوصی کشور نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برای
چندمین بار
روز سه شنبه  8تیر،معلمان مدارس خصوصی کشور هم خودرا به پایتخت رساندند و بابرپایی تجمع
مقابل مجلس برای چندمین بار اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی بنمایش گذاشتند.

*تجمع اعتراضی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزادکشور نسبت به سطح حقوق و آئین نامه
الف و ب مقابل مجلس
روز سه شنبه  8تیر ،اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزادکشوربرای اعتراض به سطح حقوق و
آئین نامه الف و ب مقابل مجلس اجتماع کردند وخواهان همسان سازی حقوق با دانشگاه های دولتی
واجرای افزایش 50درصدی حقوق ازاول فروردین  1399شدند.

*تجمع اعتراضی سراسری پزشکان کشورنسبت به اعتراض بیتوجهی به حقوق جامعه پزشکی،
بیتوجهی به سالمت مردم ،گسترش فاسد در الیههای مختلف مرتبط با سالمت و تخلفات گسترده
وزارت بهداشت
گزارش رسانه ای شده،جمعی از پزشکان در بیانیهای اعالم کردند در اعتراض بیتوجهی به حقوق
جامعه پزشکی ،بیتوجهی به سالمت مردم ،گسترش فاسد در الیههای مختلف مرتبط با سالمت و تخلفات
گسترده وزارت بهداشت ،سهشنبه  8تیر ماه گروههای پزشکی از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص
در سراسر کشور تجمع خواهند کرد.

*تجمع اعتراضی کارگران مخابرات آذربایجان شرقی نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق مقابل دفتر
مدیر مخابرات استان در تبریز
روز سه شنبه  8تیر ،کارگران مخابرات آذربایجان شرقی برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق
مقابل دفتر مدیر مخابرات استان در تبریزاجتماع کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
حمایت از آزادی بیقید و شرط کارگر بازنشسته زندانی ،اسماعیل گرامی به بیش از  ۸۰۰امضاء رسید
بیش از  ۸۰۰امضاء از بازنشستگان ،کارگران ،معلمان و سایر اقشار جامعه در حمایت از آزادی بیقید
و شرط اسماعیل گرامی ،کارگر بازنشسته زندانی دریافت شده است که اسامی امضاء کنندگان در زیر
منتشر میشود همچنان در حال دریافت امضاءهای جدید هستیم و به مرور منتشر خواهند شد.
اسماعیل گرامی ،فعال بازنشسته زندانی را بی قید و شرط آزاد کنید
نزدیک به یک سال است که بازنشستگان برای دستیابی به مطالبات برحق خود ،از جمله همسانسازی
حقوقها ،سلسله تجمعاتی مسالمتآمیز را برگزار کردهاند .با این حال ،طبق روال همیشگی ،نهادهای
امنیتی با بازداشت ،احضار و پروندهسازی تالش کردهاند تا مانع از برگزاری این تجمعات و حق خواهی
و مطالبه گری بازنشستگان شوند.
اسماعیل گرامی یکی از بازنشستگانی است که در کنار دیگر همتایان خود خواهان احقاق حقوق
بازنشستگان بوده و  ۱۴فروردینماه توسط اطالعات سپاه در خانهاش بازداشت شد .او به مدت  ۴روز
مورد بازجویی اطالعات سپاه قرار گرفت و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد .این فعال
بازنشسته پس از دو ماه بازداشت به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی وشرکت در تجمعات قانونی

اعتراضی بازنشستگان به  ۶سال حبس تعزیری ۷۴ ،ضربه شالق و حدود دو میلیون تومان جریمهی
نقدی محکوم شد که درصورت تأیید در دادگاه تجدید نظر  ۴سال آن قابل اجرا خواهد بود .همهی این
بیعدالتیها در حالی است که وی در این مدت بازداشت از حقوق قانونی خود بیبهره بوده و دادگاه وی
بدون دسترسی به وکیل برگزار شده است.
ما امضاکنندگان این نامه با محکوم نمودن روند غیرقانونی بازداشت و دادگاه اسماعیل گرامی ،خواهان
آزادی بیقیدوشرط ایشان و تمامی بازنشستگان بازداشتشده هستیم.
با کلیک در لینک زیر متن را امضاء و از آزادی بیقید و شرط اسماعیل گرامی ،کارگر بازنشسته
زندانی حمایت کنید.
https://plink.ir/QwIUR
با کلیک در لینک زیر اسامی امضاء کنندگان را مشاهده کنید
https://plink.ir/k9a5g
*چهارشنبه نهم تیر تجمع بازنشستگان شرکت واحد در مقابل اداره مرکزی
بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،در شبکههای اجتماعی که کارگران شرکت واحد در آن
عضو هستند اعالم کردهاند در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در روز چهارشنبه نهم تیر در
مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع خواهند کرد.
مطالبات مربوط به بازنشستگان سال  ۱۳۹۹میباشد و از بازنشستگان و شاغلین دعوت شده تا در این
تجمع حضور یابند.
شرح مطالبات:
 -۱عدم واریز  ۶درصد حق کارگران از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران.
 -۲عدم پرداخت کامل سنوات خدمت.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
*تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت روغن نباتی شیراز نسبت به عدم پرداخت سود سهام
مقابل کارخانه
روز سه شنبه  8تیر،جمعی از کارگران بازنشسته شرکت روغن نباتی شیرازبرای اعتراض به عدم
پرداخت سود سهام مقابل کارخانه تجمع کردند.

براساس گزارش رسانه ای شده ،بازنشستگان این شرکت 33درصد سهام این کارخانه را در اختیار
دارند و از سالهای پیش با اخذ وام  20میلیون تومانی بین  15تا 19میلیون تومان از وام خود را در
اختیار کارخانه قرار دادند تا صرف توسعه و رونق تولید شود در حالی که این مبالغ صرف هزینههای
دیگری شد.
این سهامداران هیچ نمایندهای در هیئت مدیره ندارند و ارزش سود سهامشان به آنها داده نشده است.
*بازنشستگان و تظاهرات  6خردادماه 1400
اطالعیه از طریق تلکرام و واتسآپ به بازنشستگان رسیده بود ،اجتماع بازنشستگان ساعت  10و 30
دقیقه روبروی تامین اجتماعی .از افرادی که چنین اطالعیه ای را نوشته بودند و آن هایی که منتشر کرده
بودند در محل هیچ خبری نبود .از تعداد اندکی که به تظاهرات آمده بودند می پرسیدی چه کسی این
اطالعیه را نوشته است ،همه بی خبر بودند.
ساعت  10و  5دقیقه از درب مترو به سوی محل اعالم شده رفتم تا پیش از شکل گیری تظاهرات از چند
و چون محل اطالع درستی داشته باشم .از همان شروع خیابان آزادی با دو بازنشسته برخورد کردم که
همیشه در تظاهرات شرکت می کردند با فاصله کمی از هم به سوی تامین اجتماعی رفتیم با شروع
ساختمان وزارت کار پلیس ها در صفی طویل در کنار هم ایستاده بودند ولی این بار با تجهیزاتی بسیار
مجهزتر گویی قصد داشتند در صورت شکل گیری تظاهرات سرکوبی استثنایی را عملی کنند بر خالف
گذشته که پلیس تنها مجهز به باطوم و برخی یک بیسیم بودند و تنها لباس شخصی ها در زیر پیراهنی که
روی شلوار می انداختند تا سالح شان دیده نشود افراد دیگرمسلح نبودند .این بار هر نیروی سرکوب گر
بر روی کمربند ویژه روی کمرش یک اسلحه کمری حمل می کرد و در کنار آن کپسول ی که احتماال
گاز اشک آور بود و یک جسم سیاه به بزرگی یک اسلحه کمری کوچک که شاید وسیله شوک الکتریکی
بوده است در واقع هر پلیس سرکوب گر خود را به اندازه یک ارتش مجهز کرده بود تا نشان دهد در
شرایط جدید یک من ماست چقدر کره می دهد .پلیس شخصی ها به دو گونه در میان آن پیاده رو پرسه
می زدند عده ای مجهز به بیسم و با پیراهنی روی شلوار از دور خود را معرفی می کردند وبا خشم و
اخم گذر مردم را بررسی می کردند وعده ای پنهان از نگاه بی خبران به جمع های پراکنده نزدیک می

شدند تا ببینند فعالین جمع چه کسانی هستند تا آن ها را به نیروهای سرکوب معرفی کنند .جز ما سه نفر
در آن ساعت کسی نیامده بود .تا ساعت  10و  30دقیقه چند بار قدم زنان از جلوی این دو وزارت خانه و
تامین اجتماعی گذشتم ولی از آمدن انبوه بازنشستگان خبری نبود .گروه های دونفره و سه می آمدند و
آرام می گذشتند .برخی با دیدن این بسیج نیروی سرکوب وحشت زده می شدند و محل را ترک می
کردند .در شرق تامین اجتماعی یک گروه  5نفره اجتماع کرده بودند و  30متر دورتر یک گروه  9نفره
و با هم درباره مشکالت وعدم استقبال بازنشسته ها گفتگو می کردند .یک خانم پر شور و عصبانی از
عدم استقبال بازنشسته ها و گرمایی که همه را به چالش گرفته بود ،با صدای بلند می گفت :چرا باید دور
از هم باشیم به سوی جمع  5نفره آمد واز آن ها دعوت کرد به جمع بزرگتر بپیوندند .این سازماندهی در
خیابان برآیند نبودن یک تشکل و سازماندهی واقعی نه مجازی در میان بازنشستگان بود و در واقع نفی
کننده آن تشکل های روشنفکری در تلگرام و  . . .است که اعالمیه و مقاله کپی رایت و منتشر می کنند
ولی از پشت دیوار خانه بیرون نمی آیند ولی ادعای فعالیت شان گوش فلک را کر کرده است .این خانم
ارجمند و عزیز بدون توجه به اینکه ممکن است شناسایی و دستگیر شود جمع های پراکنده را یکی کرد
و به خواست او جمعی که تنها  25نفر شده بود راهی ساختمان تامین اجتماعی شد تا در آنجا به ایستد و
اعتراض خود را اعالم کند .پلیس که گویی از این حرکت با خبر شده بوددر جلوی تامین اجتماعی همه
این جمع کوچک را در حلقه ماموران آماده ی سرکوب ش قرار داد واز آنها خواست محل را ترک کنند
و چون تعداد کم بود با هل دادن و گفتگوی چندین افسر ارشد نیروی انتظامی جمع را به سوی درب مترو
هدایت کردند .بازنشسته ها می ایستادند و با افسران ارشد گفتگو می کردند ولی پس از اشاره فرمانده
دوباره جمع را به جلو هل می دادند یک خانم رویروی یک افسر که چهار قپه روی شانه داشت ایستاد
ودر حالی که انگشت سبابه اش را به عالمت تهدید تکان می داد فریاد می زد:
" آن هایی که هر روز مرگ بر آمریکا را فریاد می زنند ،چرا فرزندانشان در نیویورک زندگی می
کنند".
یک لباس شخصی از کوره در رفته بود ولی با حظور آن افسران ارشد خود داری می کرد در نهایت با
خشونت هل دادن را شروع کرد که بازنشسته ها اعتراض کردند ،یکی از افسران ارشد اعالم می کرد:
"روبروی تامین اجتماعی و وزارت کار چرا اجتماع می کنید این ها کاره ای نیستند مشکل شما جای
دیگری باید مطرح شود".
تا نزدیکی درب مترو بازنشسته ها را دنبال کردند .عده ای رفتند و جمع کوچکی دور هم جمع شدند وبه
گفتگو پرداختند و همه این پراکندگی و عدم استقبال را ناشی از عدم وجود یک تشکل فعال که شهامت به
خیابان امدن را داشته باشد ،می دانستند .گرما و شکست همه را خشمگین کرده بود و یکی بدون توجه به
امکان وجود یک لباس شخصی با صدای بلند می گفت:
"باید تشکل را به وجود بیاوریم ولی این کار را در خیابان نمی توان انجام داد ،زیرا در این صورت این
حرکت به یک خودکشی تبدیل می شود ".یک بازنشسته دیگر گفت:
" درست میگه ،مگه آقای گرامی را چرا گرفتند؟ فقط به این دلیل که آغاز گر شعار دادن شده بود .لباس
شخصی ها او را نشان کردند و بقیه قضایا که منجر به زندان و شالق او شده است" بازنشسته دیگر:

" چرا باید تقاضای بازنشسته ها برای اجرای قانون از دولت هایی که خود به جای اجرای قانون ،قانون
زدایی می کنند .جرم تلقی گردد؟! مگه ما تنها نمی گفتیم ماده  41قانون کار و اصل  96تامین اجتماعی
اجرایی شود .یک بازنشسته دیگر:
" حاکمیتی که تقاضای اجرای قانون را یک جرم تصور می کند و متقاضی را به زندان و شالق محکوم
می کند یک مزدور صندوق بین المللی پول بیشتر نیست ".بازنشسته دیگر:
" گفتگوی خیابانی با صدای بلند با وجود لباس شخصی ها هم ،یک خودکشی است .خدا نگهدار همگی".
جمع کوچک پراکنده شد.
ناصر آقاجری
 7تیرماه 1400
*مرگ ومصدومیت  5کارگرکارخانه مواد محترقه و تولید فشنگ چارپاره شهرک صنعتی آرادان
براثرحادثه
روز دوشنبه  7تیر،براثر انفجار در کارخانه مواد محترقه و تولید فشنگ چارپاره شهرک صنعتی آرادان
دراستان سمنان یک کارگرجان خودرا ازدست داد و4کارگر هم دچارسوختگی وبه بیمارستان شدند.
*تعمیر کولر جان کارمند ساروی را گرفت
یکی از کارمندان ادارهای در شهرستان ساری که برای تعمیر کولر محل کار خود از نردبان باال رفته
بود ،سقوط کرد و جان سپرد.
روز سه شنبه  8تیر،دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت :یکی از کارمندان 53
ساله ادارهای در شهرستان ساری که برای رفع عیب کولر محل کار خود از نردبان باال رفته بود سقوط
کرد و پس از چند روز بستری در بیمارستان فوت کرد.
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اخباروگزارش های کارگری  7تیرماه 1400
 ادامه اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش دستمزدوبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100دهلران
 -2کارگران پاالیشگاه  3100دهلران ،شرکت گاما جاسک با  200کارگر ،پروژه صدف جهانپارس،
گوهر زمین سیرجان در ذوب آهن ،پتروشیمی لردگان نیز به کمپین «ده بیست» پیوستند
 بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از مطالبات کارگران پیمانکاری و پروژهای صنعت نفت دو تشکل دیگر صنفی معلمان ،به جمع حمایت از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژهای وپیمانکاریهای صنایع نفت ،نیروگاهها و پتروشیمی پیوستند

 بیانیه عمومی در رابطه با اعتصابات سراسری صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی
 بیانیه ،کارگران و فعالین کارگری سنندج ،در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران پیمانی شرکتنفت و پتروشیمی!
 حمایت اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از کارگران ایران فدراسیون اتحادیه های صنفی نفت و پتروشیمی در عراق با حمایت از همه جنبش های اعتراضی،خواستار بهبود شرایط کار در همه بخشها است
 اطالعیه شبکه بینالمللی سندیکایی همبستگی و مبارزهایران :اعتصاب گسترده در صنعت نفت
 دومین روزتجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامهسبز آزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش
 دومین روزاعتصاب کارگران شهرداری بیجار وتجمعشان مقابل ساختمان شورای شهر برای اعتراضبه عدم پرداخت  2ماه حقوق و  4ماه حق اضافه کاری و وعده های توخالی مسئوالن
 اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن آذربایجان شرقی در ایستگاه تبریز برای اعتراض به اخراج 2همکارشان
 اخراج  2راهبر حق طلب شرکت بهرهبرداری متروتهران ادامه اعتراضات کارکنان بیمارستان خمینی کرج نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده هایتوخالی مسئوالن با برپایی تجمع مقابل استانداری البرز
 اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه اصفهان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان نسبت به بی آبی و عدم اختصاص حقابه و وعده های توخالیمسئوالن مقابل شرکت سهامی آب منطقه ای (دوشنبه های اعتراضی)
 اعتصاب وتجمع رزیدنت های پوست دانشگاهای علوم پزشکی کشورنسبت به دخالت های سازماننطام پزشکی
 کانون نویسندگان ایران:اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران حتی در زندان نیز از پروندهسازی در امان نیستند
 خودکشی دانشجوی پست دکترا دانشگاه فردوسی مشهد و تجمع دانشجویان در اعتراض به بی توجهیمسئوالن نسبت به فاجعه پیش امده
 -مرگ ومصدومیت  5کارگرمجتمع مس سرچشمه رفسنجان در دوحادثه کاری طی  48ساعت

 جان باختن کارگر جوان معدن استخراج شن وماسه روستای کفترک استان فارس بر اثر سقوط دردستگاه سنگشکن
 جان باختن یک کارگر در شیرازبراثر سقوط باالبر درچاه*ادامه اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش دستمزد
وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100دهلران
روز دوشنبه هفتم تیرماه کارگران پاالیشگاه گاز  NGL3100به اعتصاب سراسری کارگران نفت
پیوستند.
منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
 -2کارگران پاالیشگاه  3100دهلران ،شرکت گاما جاسک با  200کارگر ،پروژه صدف جهانپارس،
گوهر زمین سیرجان در ذوب آهن ،پتروشیمی لردگان نیز به کمپین «ده بیست» پیوستند
امروز  7تیرماه کارگران پاالیشگاه  3100دهلران ،شرکت گاما جاسک با  200کارگر ،پروژه صدف
جهانپارس ،گوهر زمین سیرجان در ذوب آهن ،پتروشیمی لردگان نیز به کمپین «ده بیست» پیوستند تا
برادرانشان را قوت دهند .با آمدن این برادران به مرز  30هزار نفر نزدیک می شویم که راهی خانه شده
اند.
از بعضی از پروژه ها خبر می رسد که پیمانکاران برای شکست کمپین دست به دامن بعضی از
کارگران ناآگاه شده و با دادن قول های فریبنده و حتا دستمزدهای افسانه آنها را فریب داده به محل کار
می کشند .این پیمانکاران نمی دادند همین دادن قول دستمزدهای افسانه ای می تواند پایه ای باشد برای
کمپین تا دستمزدها را باال برد.
بخشی از پیمانکاران هم با نوشتن نامه های اعتراضی به شرکت های مادر تقاضای افزایش مبلغ
دستمزدها را کرده اند که تاکنون پاسخی نشنیده اند.
منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از مطالبات کارگران پیمانکاری و پروژهای صنعت نفت
کانون صنفی معلمان تهران بیانیه ای بشرح زیر در حمایت از مطالبات کارگران پیمانکاری و پروژهای
صنعت نفت منتشر کرد:
رسمی نهادهای مختلف کشور ،جامعه ایران از مسائل مختلف از جمله
به روایت گزارشها و آمار
ِ
نابسامانیهای عمیق اقتصادی رنج میبرد و فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف مردم ایران به سطح
بیسابقهای رسیده است .مشکالت اقتصادی متعدد ،از جمله رکود تورمی ناشی از تحریمها ،بیکاری،
کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بخشهای زیادی از ملت را زیر خط فقر
قرار داده است .در این شرایط وضعیت کارگران به ویژه کارگران روزمزد ،پیمانکار و پروژهای
اسفناکتر است.

تحتتأثیر همین شرایط بخشهای قابل توجهی از این گروه از کارگران پاالیشگاهها ،پتروشیمی ها و
نیروگاههای وابسته به صنعت نفت دست از کار کشیده و خواهان بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد
خود شدهاند .کارگرانی که از حداقل های زندگی انسانی محروماند ،تالش می کنند تا از طریق این
اعتصاب و طرح مطالبات مشروع خود ،شرایط را برای تداوم زندگی فراهم کنند.
برخی از مطالبات آنان که تاکنون پاسخ مثبتی هم دریافت نکرده است شامل:
افزایش دستمزد ماهانه در سطح خط فقر ( ۱۲میلیون تومان) ،تغییر نوبت مرخصی به  ۲۰روز کار و
 ۱۰روز مرخصی ،پرداخت به موقع دستمزدها ،کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت ،لغو اخراج
کارگران و قوانین بردهوار مناطق آزاد اقتصادی ،پایان دادن به امنیتیسازی محیطهای کار ،به رسمیت
شناخته شدن حق تشکلیابی ،برگزاری تجمع و اعتراض کارگران ،رعایت استانداردهای بهداشتی،
محیطزیستی و ایمنی محیط کار و ...
مروری بر مطالبات مطرح شده نشان می دهد خواستههای کارگران اعتصابی شکل دیگری از
مطالباتی است که ما معلمان در دو دهه گذشته به کرات تکرار کردهایم.
لذا کانون صنفی معلمان تهران ضمن اعالم همبستگی با همه اقشار آسیب پذیر ،حقوق بگیران و
کارگران زحمتکش ایران و اعالم حمایت از مطالبات کارگران معترض صنعت نفت ،از حاکمیت
میخواهد به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تامین امنیت ،منابع موجود را صرف تامین
حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند ،که باالترین تضمین کننده امنیت
خواستههای مشروع و به ِ
برای هر جامعه و نظامی است .ما به عنوان یک تشکل صنفی ،که نمایندگی بخشهایی از معلمان را
برعهده داریم؛ به کارگران معترض اعالم میکنیم که همدرد و همراه شما هستیم و مطالبات مادی و
معنوی شما ،مطالبات ما نیز هست.
*دو تشکل دیگر صنفی معلمان ،به جمع حمایت از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژهای
و پیمانکاریهای صنایع نفت ،نیروگاهها و پتروشیمی پیوستند
از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژهای و پیمانکاریهای صنایع نفت ،نیروگاهها و
پتروشیمی حمایت میکنیم
اعتصاب سراسری ،متحد و نیرومند کارگران پروژهای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی محصول
مطالبات و ارادۀ مشترک آنها برای دستیابی به خواستهایشان ،همچنین به میدان آمدن کارگران رسمی و
اعالم پشتیبانی از خواستهای مشترک همدیگر ،همچون سیل خروشانی به راه افتاده و پرتوان ادامه
دارد.
این اعتصاب بزرگ کارگری ناشی از شرایط بسیار بد محیطهای کار در صنایع نفت و گاز و همچنین
حقوق و دستمزد ناچیز میباشد که شرایط را برای کارگران پروژهای و پیمانکاری نفت و پتروشیمی در
سراسر کشور بسیار غیرقابل تحمل کرده است ،در عین حال بیانگر اتحاد و همبستگی این کارگران و
نوید بخش اتحاد وسیعتر کارگران مزدی در کارخانهها ،معادن ،کارگاههای ساختمانی ،حمل و نقل،
بندرها ،کارکنان بخشهای مختلف آموزش و بهداشت ،کارگران شرکتهای کشت و صنعت و غیره در
دیگر مناطق است .این اتحاد و همبستگی الگوئی برای همۀ کارگران است و در این نبرد طبقاتی ،همه
کارگران باید از حرکت وسیع ،مستقل و ارادۀ راسخ کارگران پروژهای و پیمانکاری درس بگیرند.

بخشی از خواستهای کارگران شاغل درصنایع نفت و پتروشیمی مربوط به شرایط شغلی ویژۀ آنها و
همچنین اعتراض به شرکتهای پیمانکاریای است که استثمار کارگران را در این صنایع مضاعف کرده
اند اما دیگر خواستههای کارگران اعتصابی خواست مشترک همۀ کارگران در سراسر کشور است
مانند اینکه حداقل دستمزد نباید از  ۱۲میلیون تومان کمتر باشد ،حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری،
منع اخراج ،حق اعتراض و اعتصاب ،پرداخت بموقع مزدها ،بهبود شرایط کار و محیط کار ،برقراری
استانداردهای الزم بهداشتی ،ایمنی و غیره،
کارگران اعتصابی پروژهای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی!
همانگونه که شما به درستی متوجه شدهاید برای مبارزه با شرکتهای پیمانکاری ،قراردادهای موقت و
دستمزدهای ناچیز و دیگر مطالباتمان بیش از هر چیز ما کارگران باید متحدانه و سراسری عمل کنیم و
همچنین نیازمند به تشکل هستیم .تنها با اتحاد و همبستگی همانند شما میتوانیم قدمی برای دستیابی به
سمت مطالباتمان برداریم .ما ضمن ابراز گرمترین درودها و فشردن صمیمانۀ دستانتان ،از تجارب
شما در این اعتصاب برای پیشبرد بهتر مبارزاتمان بهره خواهیم گرفت.
ایجاد سندیکاها و سایر تشکالت مستقل کارگری ،اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف
و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و
نهادهای قدرت و همچنین تالش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای
آسیب پذیر) ،ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه میباشد.
ما از همۀ کارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،دانشجویان ،روشنفکران ،هنرمندان ،خبرنگاران و از همۀ
زنان و مردان زحمتکش و شرافتمند جامعه میخواهیم از این حرکت کارگری حق طلبانه پشتیبانی کنند و
کارگران اعتصابی را برای دستیابی به خواستهایشان که خواست همۀ کارگران است ،بیدریغ یاری
نمایند.
پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق و خواستهای بحقشان!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران!
/ ۶تیر ۱٤٠٠/
امضاها
-۱سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
- ۲سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
-۳گروه اتحاد بازنشستگان
-۴کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 -۵کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر
-۶اتحاد بازنشستگان
 -۷کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

 -۸انجمن صنفی فرهنگیان کردستان  /سقز و زیویه
*بیانیه عمومی در رابطه با اعتصابات سراسری
اعتصابات سراسری کارگران پاالیشگاهها ،پتروشیمی ها و نیروگاههاو دیگر مراکز کارگری به دنبال
فراخوان سراسری کارگران قراردادی از روز  29خرداد  1400شروع شده و خیلی سریع کارگران ده
ها شرکت و مجتمع به آن پیوسته اند.
کارگران در فراخوان خود رئوس مطالبات خود را بر شمرده اند و از جمله مطالبات ،حذف پیمانکاران
و به استخدام رسمی در آوردن همه کارگران قراردادی ،افزایش زمان استراحت در ازای  20روز کار،
 10روز استراحت و افزایش دستمزدها به باالی  12میلیون تومان هستند .دستمزدها ی  5الی  6برابر
زیر خط فقر ،از موارد مورد اعتراض جدی کارگران ایران طی ده ها سال متمادی بوده است و مداوما
اعتراضات و اعتصابات کارگری حول خواست افزایش دستمزد در مراکز مختلف در جریان بوده است.
اعتصابات سراسری کارگران نفت در اوائل تابستان سال گذشته و تجمعات متحدانه یکشنبه های
بازنشستگان با خواست افزایش  12میلیون تومان دستمزد ،وسیعترین و قدرتمندترین اعتصابات در این
زمینه بوده اند.
شورای عالی کار علی رغم آن همه اعتصابات و اعتراضات در اعتراض به دستمزدهای بارها زیر خط
فقر مصوب آن نهاد ضد کارگری طی سالیان گذشته ،همچنان بی اعتنا به خواست کارگران ،برای امسال
نیز دستمزدی خفتبار را تصویب نمود.
شرکت های پیمانکاری نیز همچنان نقش واسطه گری و داللی خود در چاپیدن بخشی از مزد کارگران
را بازی می کنند و زمانهای استراحت کارگران پروژه ای بنا به میل پیمانکاران تعیین می گردند.
اما مبارزات گسترده و متحدانه سال گذشته برای افزایش دستمزد مطلوب کارگران و مقابله با دهن کجی
های شورای عالی کار که با تأیید حاکمیت و دولت صورت می گیرند و همچنین مبارزات برای حذف
پیمانکاری ها این را قابل انتظار می نمود که امسال مبارزات کارگری با قدرت بیشتر و سراسری تری
ادامه یابد.
امسال عالوه بر اعتصابات سراسری کارگران قراردادی پاالیشگاهها ،پتروشیمی ها و نیروگاهها و دیگر
مراکز کارگری که اکنون با قدرت در حال فراگیری است ،کارگران رسمی نفت نیز به این اعتصابات
در روز نهم تیر می پیوندند و این یک اتفاق و یک نقطه عطف جدید در مبارزات چند دهه طبقه کارگر
ایران است.
با پیوند خوردن کارگران رسمی با کارگران قراردادی ،یکی از موانع وحدت سراسری کارگران از بین
خواهد رفت و شکاف تاکنونی جای خود را به اتحاد و همبستگی خواهد داد.
دست در دست گذاشتن کارگران رسمی و قراردادی ،بخصوص کارگران نفت به عنوان قدرتمندترین
تولیدگران اصلی در شاهرگ اقتصاد می توانند نقش بسزا و تعیین کننده ای در مبارزات کارگران برای
تحقق مطالباتشان داشته باشند.
امروز این اتحاد دارد ایجاد می شود و نوید تحوالت بنیادینی در آینده نزدیک در زندگی و جایگاه طبقه
کارگر به عنوان متحول کننده کل جامعه را می دهد.

امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعالم حمایت قاطعانه خود از اعتصاب سراسری کارگران نفت ،گاز،
پتروشیمی و نیروگاهی ،از همه بخشهای دیگر کارگری می خواهند که به این اعتصاب بپیوندند و این
مبارزه سرنوشت ساز را با قدرت بیشتر به پیش ببرند.
پر توان باد اعتصاب سراسری کارگران
-1انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
-2گروهی از فارغالتحصیالن بیکار دانشگاه رازی
-3گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه
-4گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر
-5سندیکای نقاشان البرز
-6گروهی از نانوایان سنندج
-7گروهی از کارگران کمربندی هفده شهریور
-8گروهی از بیکاران خیابان فرح
-9گروهی از دستفروشان سنندج
-10گروهی از کارگران شهرک صنعتی سنندج
-11گروهی از زنان کوهنورد سنندج
-12گروهی از معلمان مریوان
-13گروهی از کارگران مرغداری مریوان
-14گروهی از کولبران مریوان
-15گروهی از بیکاران نقده
-16گروهی از فعالین لغو کار کودکان تهران
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*صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:
به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی
به شما کارکنان صنعت نفت و کارگران شاغل در پاالیشگاهها که به صورت گسترده در بیش از هفتاد
شرکت و با جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر دست به اعتصاب زدهاید .شما که پرچمدار و پیشقراول موج
جدید اعتصابات سراسری هستید  .شما که کنار خود حمایت تمام کارگران ایران وجهان ،خانوادههای
دادخواه و جانباختگان اعتراضات آبان و تشکلها و جمعهای کارگری را دارید.

ما "کارگران مستقل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران-اهواز" نیز در جسم و جانمان با کارگران
اعتصابی و مقاومت گسترده همطبقهای ها علیه شرکتهای واسطهای ،ظلم دولتی ،دستمزد پایین ،عدم
ثبات شغلی و علیه تمامی اشکال نابرابری طبقاتی یکرنگ و یک دل هستیم.
به همین جهت فرصت را غنیمت میشماریم تا از همرزمان خود بخواهیم که با نیرویی متحد تالش کنیم تا
به این اعتصابات بپیوندیم .بیایید نشان دهیم که ما وعده و وعید نمیخواهیم و زندگی بهتر را همین امروز
طلب میکنیم .آیندهی نامعلوم چیزی عاید ما نخواهد کرد .مبارزه امروز ما فلسفه سادهای دارد و آن تغییر
وضعیت زندگی و جامعهمان است .ما در دوره تاریخی ویژه ای قرار گرفتهایم که جنبش کارگری پیشتاز
تمام اعتراضات جامعه شده و کارگران صنعتی و نیروهای مزدی برای نخستین مرتبه در تاریخ ایران
در قامت "طبقه" به میدان آمدهاند .حرکت سراسری که کارگران صنعت نفت آن را شکل دادهاند ،همراه
با آموزش مبارزه جمعی ،چراغ راه آیندهی باقی کارگران و نیروهای مزدبگیر و بیکار نیز هست .به
همین دلیل به همکاران عزیز پیشنهاد میدهیم تا در ارتباطات و مکالمات خود درباره کیفیت این
اعتصابات گفتگو کنند و مباحث جنبش کارگری و سازماندهی اعتصابات را بیشتر از قبل مطرح سازند.
درد یکی است و درمان نیز  .همه جا از کارگر و بازنشسته و معلم و کارمند و مالباخته و  ...از دستمزد
زیر خط فقر میرنجند  ،امنیت شغلی ندارند  ،در شکاف عمیق طبقاتی گرفتارند ،حمایت پرقدرت یا
پشتیباتی دولتی ندارند و بدون افق و ناامیدانه نفس میکشند .درحالیکه در سرزمینی غنی از منابع حیات و
ثروتهای اجتماعی زندگی میکنیم اما اقلیتی از طماعان و غارتگران کمر به نابودی ما بستهاند.چرا از
اینهمه ثروت چیزی نصیب خانواده کارگر نمیشود؟
اما کارگران نفت در ادامه اعتصابهای پرشور اقشار مختلف مردم طی سالهای اخیر دست به حرکت
گستردهای زدهاند که نیازمند همراهی تمام آنهایی است که نشاندادهاند به دنبال حق خود با اعتصاب و
اعتراض خواهند رفت .کارگران شریف صنایع نفت شجاعانه برای مطالبات طبقاتی برخاستهاند و با
نهادهای فاسد سرمایهداری در جدال قرار گرفتهاند .
برای به عقب راندن نهادها و قدرتهای ضدکارگری ضروریست تا همگامی برادران و خواهران
خودشان را در میان کارگران و معلمان و کامیونداران و بازنشستگان و دانشجویان و  ...داشته باشند.
تنها در صورت پیوستن به این کمپین جمعی و اعتصاب سراسری با خواستها و مطالبات مشترک طبقه
کارگر است که میتوانیم به یک زندگی بهتر و یک جامعه انسانی برسیم.
هفت تیر ۱۴۰۰
*بیانیه ،کارگران و فعالین کارگری سنندج ،در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران پیمانی شرکت
نفت و پتروشیمی!
امروزه دیگر ،بر کسی پوشیده نیست که جوش و خروش طبقهی کارگر ایران تابع فراز و فرودهای
اقتصادی جامعه بوده ،و تکانههای ریز و درشت جنبش کارگری همواره نمایانگر سطوح مختلف
بحرانهای مختلف آن میباشد.
در پرتو چنین رهیافتی و با نظر داشت این واقعیت که اعمال سیاستهای خصوصی سازی با هدف هر چه
ارزانتر کردن نیروی کار کارگران تا چه اندازه ای زندگی زحمتکشان و توده های به تنگ آمده از ستم و

نابرابری را با فقر و فالکت روز افزون روبه رو کرده است ،و تا جایی که ما هر روز شاهد گسترش
اعتصابات و اعتراضات کارگری در جای جای این کشور پهناور می باشیم.
پیرو همین اعتراضات و اعتصابات روزافزون کارگری و اجتماعی ،در روزهای اخیر شاهد بودیم که
کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی نقاط مختلف کشور در اعتراض به پایین بودن دستمزدها ،نبود
مرخصی متناسب با سختی کار ،وضعیت قراردادهای کاری ،شرایط غیراستاندارد محیطهای کار و
همچنین وضعیت اَ َسفناک خوابگاههایشان ،دست به اعتصابات گستردهای زده ،و خواستار محقق شدن
فوری مطالباتشان شدند .کارگران به صراحت در بیانیه خود اعالم کردهاند که "ما خواهان تحقق حقوق
پایهای و برخورداری از درمان و تحصیل رایگان برای همهی مردم هستیم" .کارگران نفت ،آن رهبران
سرسخت دیروز در گام نخست دیوار جداسازی با سایر کارگران در بخشهای مختلف را فرو ریخته و
در قامت بخش پیشرو و مبارز طبقهی کارگر ظاهر شده ،و با همبستگی و اتحاد خود خواستار سراسری
شدن اعتصابات و مبارزات کارگری شدند.
ما کارگران و فعالین کارگری امضای کننده این بیانیه در سنندج ،ضمن اعالم حمایت گسترده از این
حرکت و تالش برای پیروزی آن ،بر هم سرنوشتی یکایک اعضای طبقه کارگر در ایران تاکید
میورزیم؛ و همصدا با سایر هم طبقهاییهایمان رفاه ،امنیت شغلی ،حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و
حق اعتصاب و اعتراض در محیط کار را جزء بدیهیترین و ابتداییترین حقوق کارگران میدانیم ،و
تهدید به اخراج هفتصد کارگر شاغل در پاالیشگاه تهران را به شدت محکوم میکنیم.
اسامی امضا کنندگان:
 _1یدهللا قطبی
_2خالد حسینی
_3مظفر صالح نیا
 _4مجید حمیدی
_5هاشم رستمی
 _6شیث امانی
_7غالب حسینی
 _8آرمین شریفه
-9برهان سعیدی
 _9لطف هللا احمدی
 _10جلیل محمدی
_11صدیق محمودی
_12زاهد مرادیان

 _13مریم صادقی
_14صدیق صبحانی
 _15ایوب محمدی
 _16بختیار سعیدی
 _17نامق بابا خانی
 _18حامد محمودی نژاد
 _19عباس اندریانی
 _20پروین نامداری
 _21بهزاد زمانی
 _22صدیق فتاحی
 _23رفیق کریمی
 _24احمد قمری
 _25عبدهللا خانی
 _26سعید محمدی
 _27زانیا دباغیان
 _28محمد خان گویلیان
 _29شادمان بنی بشر
 _30حسن حسن آبادی
 _31حسین قمری
 _32رحمان رحیمی
 _33آرام زندی
 _34پیام فتحی
 _35خلیل کریمی
 _36شمس الدین مرادی
 _37جمال کاظمی
 _38حمید صادقی

 _39طیب چتانی
 _40خبات دهدار
 _41فرهاد زندی
 _42بهنام فاتحی
_43جواد اسماعیلی
 _44صدیق امجدی
 _45محمد مرادی
 _46مظفر اسدی
_47مریم میره کی
 _48گلباغ بهمنی
 _49فواد زندی
 _50ادیب سوره بومه
 _51فرامرز شریعتی
 _52ابولحسن کمانگر
 _53جلیل دانایی
 _54حسن قادری
 _55ارس کریمی
 _56توفیق اسدی
 _57دلیر نصرالهی
 _58زانیار پورعابد
 _59علی سهرابی
 _60اشرف پیرخضری
 _61آرمان محمدی نوره
 _62شریف ساعدپناه
 _63هاوژین لطیفی
 _64علی صالحی

 _65جبار قادری
 _67موسی محمدی نوره
_68وریا قمری
 _69عدنان فتحی
 _70آرمان نوری زاد
_71پیشکو فاتحی
 _72غالمرضا شریفه
 _73فرشاد فتحی
 _74پریسا خانزاذپور
 _75سید هادی احمدی
 _76فرهاد چتانی
 _77بهزاد عزیزی
 _78هوشیار چتانی
 _79رحمت محمدی نوره
 _80کاوه احمدی
 _81مهدی غفاری
 _82عمران غفاری
 _83آزاد محمدی نوره
 _84حامد محمدی نوره
 _85نامق نوری
 _86افسر کریمی
 _87کاوه کریمی
 _88صفر صادقیان
 _89صالح خداکریمیان
 _90یونس کریمه
 _91سید مهدی نقشبندی

 _92جالل خدامرادی
 _93عدنان قادری
 _94حیدر آخته
 _95ابراهیم صادقیان
 _96رامین صالحی
 _97صالح اورامی نژاد
 _98محمد استادی
 _99عزت گویلیان
 _100محمد گویلیان
 _101فریدون زمانی
*حمایت اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از کارگران ایران
ما از جنبش اعتراضی کارگران در هر کشوری حمایت می کنیم.
اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر
خواستهای کارگران ایران که چند روز است در اعتصاب هستند حمایت کرده و اخراج  ۷۵۰کارگر
اعتصابی را محکوم و مغایر کنوانسیون سازمان جهانی کار و مقاوله نامه ( ۸۷حق اعتصاب) سال
 ۱۹۴۷و مقاوله نامه ( ۹۸حق تشکل) سال  ۱۹۴۸می داند.
اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق اعالم می دارد که :ما از تالش کارگران برای حقوق
خود در هر کجا حمایت میکنیم.
فدراسیون عمومی اتحادیههای کارگری در عراق
بغداد ۲۰۲۱/۶/۲۸
*فدراسیون اتحادیه های صنفی نفت و پتروشیمی در عراق با حمایت از همه جنبش های اعتراضی،
خواستار بهبود شرایط کار در همه بخشها است.
ما اخیراً تظاهراتی را که در بخش نفت در ایران برگزار شد و شامل افزایش دستمزد است را دنبال
کردیم و مطمئن هستیم که این تقاضا یکی از الزامات اساسی جهت بهبود شرایط زندگی کارگران نفت
است.
کارگران در سخت ترین شرایط کار می کنند و بر این اساس  ،ما اساسا ً از همه اعتراضات کارگران و
با توجه به اتحادیه هایی که متعلق به آنها هستند حمایت می کنیم...علیرغم اینکه مقامات ایرانی از اتحادیه
ها حمایت نمی کنند و آنها را به رسمیت نمی شناسند.

بنابراین  ،ما از دولت ایران می خواهیم جنبش اتحادیه ای را در همه بخش ها به رسمیت بشناسد و
خواستار همبستگی کارگران در همه بخشهای دولتی و غیر دولتی با حمایت برادران خود هستیم.
جنبش اعتراضی کارگران ایران برای داشتن زندگی مناسب است .ما از دولت ایران می خواهیم که به
خواسته های کارگران پاسخ دهد.
حسن جمعه عواد
رئیس فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی در عراق
*اطالعیه شبکه بینالمللی سندیکایی همبستگی و مبارزه
ایران :اعتصاب گسترده در صنعت نفت
صنعت نفت ایران زیر دست چندین شرکت پیمانکاریست .قاعده کاری این شرکتها قراردادهای موقت
یا حتا بیقرارداد کار است .کارگران استثمار میشوند .از روز  ۱۹ژوئن یک اعتصاب گسترده آغاز
شده است و کارگران  ۷۰شرکت در جنبش حضور دارند.
کارگران سه مطالبه دارند:
 +حذف شرکتهای پیمانکار و استخدام همه کارگران با قراردادهای مشابه کارگران «رسمی»؛
 +افزایش دستمزدها به طوری که کمتر از  ۴۰۰یورو در ماه نباشند؛
 +بازبینی زمان کار بر اساس  ۲۰روز کار سپس  ۱۰روز استراحت .بسیاری از کارگران در جنوب
کشور در گرمای  ۵۰درجه یا در پالتفرمهای دریایی و دور از خانواده کار میکنند.
روز یکشنبه  ۲۷ژوئن کارگران در عسلویه غداخوریها را اشغال کردند ،چرا که آنها را از سه روز
پیش بسته بودند .مخازن آب آشامیدنی رو به پایان است .وضعیت اسکان کارگران وحشتناک است۱۰ :
کارگر در اتاق  ۲۰مترمربعی روی زمین میخوابند ،سه توالت و دوش برای  ۴۰۰نفر وجود دارد و در
چنین شرایطی کارگران از ساعت  ۶تا  ۱۹با یک توقف یک ساعته کار میکنند.
یکی از دغدغههای کارگران این است که کارفرمایان نتوانند اعتصابشان را با استخدام بیکاران بشکنند.
روز  ۳۰ژوئن کارگران «رسمی» به جنبش خواهند پیوست.
تشکالت عضو شبکه بینالمللی سندیکایی همبستگی و مبارزه از کارگران اعتصابگر و شورای
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت که جنبش را هماهنگ مینماید ،پشتیبانی میکند.
ما همچنین به سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه و تشکالت بازنشستگان و معلمان برای اطالعیه مشترکشان درود میفرستیم.
 ۲۸ژوئن ۲۰۲۱
تشکالت عضو شبکه بینالمللی سندیکایی همبستگی و مبارزه
تشکالت ملی سندیکایی بینحرفهای:

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - برزیل
Confederación General del Trabajo (CGT) – حکومت اسپانیا
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - فرانسه
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) – حکومت اسپانیا
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - الجزایر
Batay Ouvriye - هائیتی
Unione Sindacale Italiana (USI) - ایتالیا
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - فرانسه
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – حکومت اسپانیا
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti
(OGTHI) - هائیتی
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - ایتالیا
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - فرانسه
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - کاتالونیا
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – صحرای غربی
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - باسک سرزمین
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) - پاراگوئه
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) – حکومت اسپانیا
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - انگلستان
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - لهستان
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)
– جمهوری آفریقای مرکزی
Palestine New Federation of Trade Unions (New Unions) – فلسطین
تشکالت ملی سندیکایی حرفهای:
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) - هائیتی
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) – ترکیه
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 –
ساحل عاج
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
تشکالت سندیکایی محلی:
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) - ترکیه
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) – ایاالت متحده
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – شیلی
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires
(SUBTE/CTAt) – آرژانتین
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) – ایران
Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, (SutNotimex) - مکزیک
Eğitim Sen section de Diyarbakır (Eğitim Sen Diyarbakır/KESK) – ترکیه
تشکالت سندیکایی بینالمللی:
Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
 گرایشها یا شبکههای سندیکایی،جریانها:

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - آلمان
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - فرانسه
Globalization Monitor (GM) – هنگکنگ
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - فرانسه
Fronte di lotta No Austerity - ایتالیا
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - فرانسه
Basis Initiative Solidarität (BASO) - آلمان
LabourNet Germany - آلمان
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - ایتالیا
Workers Solidarity Action Network (WSAN) – ایاالت متحده
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
 آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه99 *دومین روزتجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال
سبز آزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش
 آموزش و پرورش99  قبول شدگان آزمون سال، تیر برای دومین روز متوالی7 روز دوشنبه
کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) به تجمعشان مقابل وزارت آموزش و پرورش برای اعتراض به
.بالتکلیفی استخدامی ادامه دادند

درهمین رابطه:دور جدید اعتراضات قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان
کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش

روزیکشنبه  6تیر ،قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون
) با برپایی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش دورجدیدی از اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی
استخدامی شروع کردند.

کارنامه سبزها به فارغ التحصیالن برتر دانشگاهی مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دکتری
هستند که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش نمره علمی الزم را کسب نموده اند ،یعنی از لحاظ
علمی و سازمان سنجش پذیرفته شده اند و با توجه به کمبود نیروی شدید در آموزش و پرورش کشور،
خواهان بکارگیری هستند.
اعتراض کارنامه سبزها به دلیل مشکالتی زیادی است که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال
 ۹۹وجود داشت از جمله اعمال بومی گزینی و مصاحبه های سلیقه ای که باعث شد خیلی از نخبگان
کارنامه سبز از گردونه استخدام به ناحق حذف شوند اما اکنون کمبود شدید نیرو در آموزش و پرورش
وجود دارد و ماده  ۲۴هم در این شرایط استخدام کارنامه سبزها را بالمانع می داند ولی با توجه به تمام
این شرایط و تجمع های فراوان و حمایت نمایندگان مجلس هنوز تکلیف کارنامه سبزهای  ۹۹مشخص
نشده است.
*دومین روزاعتصاب کارگران شهرداری بیجار وتجمعشان مقابل ساختمان شورای شهر برای
اعتراض به عدم پرداخت  2ماه حقوق و  4ماه حق اضافه کاری و وعده های توخالی مسئوالن
یک کارگر شهرداری بیجار:کارگران شهرداری بیجار این بار گول حرف های دروغ مسووالن را نمی
خورند و تا معوقات خودمان را به طور کامل دریافت نکنیم اقدامات به کار نمی کنیم.

روزدوشنبه  7تیربرای دومین روز متوالی ،کارگران شهرداری بیجاربرای اعتراض به عدم پرداخت 2
ماه حقوق و  4ماه حق اضافه کاری و وعده های توخالی مسئوالن اعتصاب واز جمع آوری زباله
ازسطح شهر خودداری کردند ودست به تجمع مقابل ساختمان شورای این شهردراستان کردستان زدند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،در حال حاضر با گشتی در شهر بیجار بوی تعفن زباله ها در این
هوای گرم و شرایط سخت کرونایی به مشام می رسد و هیچ مسوولی هم پاسخگو نیست.
یکی از کارگران شهرداری بیجارگفت :متاسفانه هیچکدام از مسووالن به صدای ما گوش نمی دهند و
توجه ای به مطالبات ما ندارند.
وی افزود :آقای شهردار و فرماندار و اعضای شورای شهر در این شرایط سخت معیشتی و اقتصادی
خودشان حاضر هستند یک ماه بدون حقوق سرکار حاضر شوند ،اگر دلشان برای مردم و سالمت
شهروندان می سوزد همتی به خرج دهند و از پشت میزهای خودشان بیاینند بیرون و آستین همت را باال
بزنند و زباله های سطح شهر را جمع آوری کند.
این کارگر شهرداری بیجار گفت :کارگران شهرداری بیجار این بار گول حرف های دروغ مسووالن را
نمی خورند و تا معوقات خودمان را به طور کامل دریافت نکنیم اقدامات به کار نمی کنیم.
*اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن آذربایجان شرقی در ایستگاه تبریز برای اعتراض به اخراج 2
همکارشان
روز دوشنبه  7تیر ،کارگران پیمانی راه آهن آذربایجان شرقی برای اعتراض به اخراج  2همکارشان
دست از کارکشیدند و مقابل ساختمان راه آهن آذربایجان واقع در ضلع شمالی ایستگاه تبریزتجمع کردند.

براساس گزارش رسانه ای شده،کارگران راه آهن آذربایجان شرقی به اعتراضشان پس از چند ساعت
بدنبال وعده بازگشت  2همکارشان خاتمه دادند.

از قرار معلوم مدیرکل راهآهن آذربایجان با دعوت از معترضان در محل کار خود وعده بازگشت به کار
و عقد قرارداد سه ماهه با دو کارگراخراجی راه آهن آذربایجان شرقی را داده است.
تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند 2:نفر از همکارانشان از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل
پیگیری مطالباتمان اخراج شده بودند.
*اخراج  2راهبر حق طلب شرکت بهرهبرداری متروتهران
 2راهبر حق طلب شرکت بهرهبرداری مترو تهران (خطوط  1و 4متروتهران)اخراج شدند.
روز دوشنبه  7تیر،همکاران این دوراهبرحق طلب متروتهران به خبرنگاررسانه ای گفتند:این راهبران
تا پایان شهریور ماه با شرکت بهرهبرداری مترو قرارداد دارند اما به دلیل شرکت در تجمعات اخیر ،کار
خود را از دست دادند.
تمامی راهبران طرف قرارداد با شرکت بهرهبرداری مترو تا پایان شهرویر ماه قرارداد دارند و با توجه
به در پیش بودن اتمام قراردادهای خود و شرکت کردن در تجمعات ،نگران امنیت شغلی خود هستند.
*ادامه اعتراضات کارکنان بیمارستان خمینی کرج نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های
توخالی مسئوالن با برپایی تجمع مقابل استانداری البرز
روز دوشنبه  7تیر ،کارکنان بیمارستان خمینی کرج درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به
بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع مقابل استانداری البرز زدند.
*اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه اصفهان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق
روز دوشنبه  7تیر،کارگران پیمانی پاالیشگاه اصفهان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع
حقوق ابرازکردند.
کارگران پیمانکاری پاالیشگاه اصفهان در تماس با خبرنگاررسانه ای از انتقاد کارگران پروژه جنوبی
این پاالیشگاه نسبت به تاخیر در پرداخت حقوقها خبر دادند.
کارگران پیمانکاری این پروژه که طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری مختلف هستند ،نسبت به
تاخیر در پرداخت حقوقها اعتراض دارند .این کارگران میگویند :تعداد زیادی از ما هنوز حقوق برج
یک سال جاری را دریافت نکردهایم.
این کارگران که در پروژههای مربوط به تجهیز و ساخت پاالیشگاه مشارکت دارند ،از مقامات مسئول
درخواست دارند نظام پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری را زیرنظر داشته باشند و اجازه ندهند که
پیمانکاران حقوق کارگران را با این اندازه تاخیر بپردازند.
کارگران پیمانکاری میگویند :در این شرایط اقتصادی باید حقوق کارگران به موقع پرداخت شود تا
زندگی آنها به مشکل برنخورد و بتوانند از پس هزینههای یومیه زندگی بربیایند.
اعتراض کارگران در حالی صورت گرفته که دفتر پاالیشگاه اصفهان ،هیچ پاسخی در ارتباط با این
اعتراض و دالیل آن ارائه نداد .مقامات پاالیشگاه اصفهان در پاسخ به پیگیری این خبرنگار اعالم کردند:
تلفنی پاسخ نمیدهیم؛ نمیتوانیم اطالعاتی ارائه دهیم.

*تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان نسبت به بی آبی و عدم اختصاص حقابه و وعده های توخالی
مسئوالن مقابل شرکت سهامی آب منطقه ای (دوشنبه های اعتراضی)
روز دوشنبه  7تیر برای یکباردیگر ،کشاورزان اصفهان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بی
آبی و عدم اختصاص حقابه و وعده های توخالی مسئوالن مقابل شرکت سهامی آب منطقه ای تجمع
کردند.

*اعتصاب وتجمع رزیدنت های پوست دانشگاهای علوم پزشکی کشورنسبت به دخالت های سازمان
نطام پزشکی

رزیدنت های پوست دانشگاهای علوم پزشکی کشوربرای اعتراض نسبت به دخالت های سازمان نطام
پزشکی کالسهای آموزشی و بخش ها را تعطیل ومقابل ساختمان این سازمان درتهران اجتماع کردند.

به گفته یکی از معترضین این تجمع در اعتراض به حمایت های غیر قانونی بخش هایی از نظام پزشکی
از مداخله گران در حوزه های تخصصی پزشکی انجام می شود.

*کانون نویسندگان ایران:
اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران حتی در زندان نیز از پروندهسازی در امان نیستند
روز گذشته بکتاش آبتین ،عضو زندانی کانون نویسندگان ایران ،به بازپرسی شعبهی  ۴دادسرای شهید
مقدس احضار شد.
احضار او به دلیل انتشار خبر ابتالی او به کرونا در فروردین سال جاری و گفتگوی تلفنی او با یکی از
نزدیکانش پیرامون وضعیت سالمتیاش صورت گرفته است .بر این اساس پروندهی جدیدی برای آبتین
گشوده شده است .آبتین را به بازپرسی کشاندهاند که چرا پس از ابتالیش به کرونا و بازگرداندن
زودهنگام و اجباریاش به بند عمومی در تماس تلفنی با یکی از نزدیکاناش عنوان کرده که سالمت و
جان خود را در خطر میبیند.
بکتاش آبتین  ۱۵فروردین سال جاری به دلیل ابتال به کرونا در بهداری مرکزی زندان اوین بستری شد
اما پس از چهار روز با وجود مثبت بودن نتیجهی تست کرونا و اسکن ریه ،سرفههای شدید ،از دست
دادن حس چشایی و بویایی ،تب و بدندرد شدید ،با فشار مسئوالن زندان اوین از بهداری به بند عمومی
بازگردانده شد .آبتین که عالوه بر عالئم کرونا ،چهار روز را نیز در کنار سایر بیماران مبتال به کرونا
گذرانده بود ،برای حفظ جان و سالمت دیگر زندانیان بند  ،۸خود را در حسینیهی بند قرنطینه کرد.
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای نسبت به وضعیت سالمت و جان بکتاش آبتین و سایر زندانیان
سیاسی و عقیدتی واکنش نشان داد و اعالم کرد "این عمل جنایتکارانهی مسئوالن زندان" جان و سالمت
او و دیگر زندانیان بند  ۸را به خطر انداخته است و مسئولیت سالمت و جان این زندانیان متوجه
حاکمیت است.
در شرایطی که بیماری همهگیر کرونا هنوز جان بسیاری از انسانها را میگیرد و تا امروز نیز
واکسیناسیون سراسری شامل حال زندانیان سیاسی نشده است ،شاهد آن هستیم که نه تنها برای مرخصی
فوری اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران به دلیل شیوع کرونا در زندانها اقدامی صورت نمیگیرد
بلکه پروندههای جدید نیز برای آنها گشوده میشود .و تأسف بار این که پروندهی اخیر مشخصا ً به این
دلیل گشوده شده که چرا عضو زندانی کانون نویسندگان ایران خبر ابتالی خود به بیماری مهلک کرونا
را با همکاران خود در کانون در میان گذاشته است.
کانون نویسندگان ایران همچون گذشته خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای زندانی خود است
و مسئولیت بروز هرگونه گزند به سالمت ایشان را به عهدهی حاکمانی میداند که ثابت کردهاند در
سرکوب اعضای آزادیخواه کانون مرز نمیشناسند.
*خودکشی دانشجوی پست دکترا دانشگاه فردوسی مشهد و تجمع دانشجویان در اعتراض به بی
توجهی مسئوالن نسبت به فاجعه پیش امده
«سعید قلیبیگلو» پژوهشگر دورهی پسادکتری رشتهی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای
گذشته طی خودکشی در خوابگاه ،جان خود را از دست داد.

به گفتهی دانشجویان نزدیک به ایشان ،قلیبیگلو یک روز پیش از مرگ ،اقدام به خودکشی ناموفق
میکند ،اما مسئولین دانشگاه بدون هیچ اقدامی دوباره او را راهی خوابگاه میکنند و قلیبیگلو این بار با
حلقآویز کردن خود از پنکهی سقفی اتاق به زندگی خود پایان میدهد.
دانشجویان فردوسی مشهد در اعتراض به بیتوجهی مسئولین دانشگاه نسبت به خودکشی «سعید
قلیبیگلو» پژوهشگر دورهی پسادکتری رشتهی فیزیک در این دانشگاه دست به تجمع زدند .به گفتهی
دانشجویان ،قلیبیگلو یک روز پیش اقدام به خودکشی ناموفق میکند ،اما مسئولین دانشگاه بدون هیچ
اقدامی دوباره او را راهی خوابگاه میکنند و قلیبیگلو این بار با حلقآویز کردن خود از پنکهی سقفی
اتاق به زندگی خود پایان میدهد .دانشجویان میگویند همین امروز پنج ،شش نفر دیگر را دیدهاند که از
خودکشی صحبت میکردند .مسائل خوابگاه و مشکالت معیشتی بسیاری از دانشجویان را به ستوه آورده
است ،اما مسئولین امر همواره در پی شانه خالی کردن از مسئولیت خود هستند .دانشجویان خواهان
پذیرش مسئولیت دانشگاه و پاسخگویی دربارهی این واقعه هستند.
حدود یک سال و نیم است که دانشگاهها به دلیل بحران کرونا تعطیل شدهاند و جز در مواردی محدود
کسی در خوابگاهها سکونت ندارد .اما اندکی پیش از تعطیلی دانشگاهها در آذر  ۹۸چهار مرگ مشکوک
در اهواز (دو مرگ در دانشگاه جندیشاپور و دو مرگ در دانشگاه چمران) اتفاق افتاد .یکی از آنان
دانشجوی زیستشناسی دانشگاه چمران بود که جسد بیجانش از درختان پشت خوابگاه پایین کشیده شد.
دانشجوی دیگر چمران پس از خروج از خوابگاه ،جسد بیجانش در یک محوطهی ساختمانی یافت شد و
علت مرگش هنوز «در دست بررسی» است .علت مرگ دو دانشجوی جندیشاپور نیز «نامعلوم» و
بعدتر «طبیعی» اعالم شد .طبق گزارشات در آن بازهی تقریبا ً یک ماهه ۱۵ ،مورد اقدام به خودکشی در
دانشگاه چمران اتفاق افتاد که دو مورد آن به مرگ ختم شد .البته از میان این موارد به جز موارد فوتی،
مسئولین دانشگاه تنها یک خودکشی ناموفق را تایید کردند.
مسئولین دانشگاه و وزارت علوم که در آن دوران با شانه خالی کردن از مسئولیت خود ،علت خودکشی
دانشجویان را «مشکالت روحی» عنوان کردند و احتماالً باید انتظار شنیدن همین حرف را از مسئولین
دانشگاه فردوسی مشهد نیز داشته باشیم .تقلیل دادن علل ساختاری این دست مرگها به مشکالت روحی
و فردی آنچیزی است همواره باید از مسئولین جمهوری اسالمی انتظار داشته باشیم .آنان برای جلوگیری
از این دست اتفاقات قدم از قدمی برنمیدارند و هر دم نیز بر مشکالت دانشجویان میافزایند .همچنان که
مشخص است در این مورد متاخر نیز تا زمان پیگیری دانشجویان ،مسئولین دانشگاه حتی خود را ملزم
به توضیح ندیدند .از سوی دیگر مراکز مشاورهی دانشگاه که ظاهراً قرار است از این دست موارد
جلوگیری کند ،تنها به جمعآوری اطالعات شخصی و «خارج از عرف» دانشجویان مشغول است که در
وقت نیاز در اختیار نهادهای امنیتی ،قضایی و یا حتی خانوادهی فرد بگذارد .از این رو بسیاری از
دانشجویان حتی فکر مراجعه به این مراکز را از سر نمیگذارنند.
برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
*مرگ ومصدومیت  5کارگرمجتمع مس سرچشمه رفسنجان در دوحادثه کاری طی  48ساعت
براثر دوحادثه کاری طی  48ساعت در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان یک کارگر  34ساله جانش را
ازدست داد و 4کارگر بر اثر آتشسوزی دچار جراحت شدند.

روز شنبه  5تیر ،یک کارگر  34ساله بر اثر ریزش کانال در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان جان خود
را از دست داد.
روزیکشنبه  6تیر 4،کارگریکی از شرکتهای تولیدی سولفات سدیم در سرچشمه رفسنجان بر اثر
آتشسوزی دچار جراحت شدند.
*جان باختن کارگر جوان معدن استخراج شن وماسه روستای کفترک استان فارس بر اثر سقوط در
دستگاه سنگشکن
روز دوشنبه  7تیر،یک کارگر  28ساله معدن استخراج شن وماسه روستای کفترک استان فارس بر اثر
سقوط در دستگاه سنگشکن ودر دم جان خودرا ازدست داد.
*جان باختن یک کارگر در شیرازبراثر سقوط باالبر درچاه
یک کارگر  45ساله حین استفاده از باالبر برای الیه روبی چاه در یک باغ در روستای مهارلو شیرازبه
داخل چاه  40متری با متر آب سقوط ودردم جان باخت.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  6تیرماه 1400
 ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش دستمزدوبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران رادیوگراف پاالیشگاه آبادان
 -2اعتصاب کارگران شرکت گاما
 -3اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد شاغل در پتروشیمی بوشهر
 -4لیست کارگران برخی از مراکز که به اعتصاب پیوستهاند:
 تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پاالیشگاه نفت شیراز گزارشی دیگردرباره ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه هابرای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 بیانیه سوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتبا اتحادمان دسیسه های پیمانکاران مفتخور علیه اعتصابمان را خنثی میکنیم
 از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژهای و پیمانکاریهای صنایع نفت ،نیروگاهها وپتروشیمی حمایت میکنیم
 ازسر گیری تجمع سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای احقاقحقوق برحقشان:

 -1تجمع کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مقابل سازمان تأمین اجتماعی
تهران
 -2تجمع کارگران بازنشسته اهوازی /همسانسازی را دائمی و ساختار تعیین دستمزد را تغییر دهید
 -3بازنشستگان بار دیگر به کف خیابان برگشتند
 -4یکشنبه های اعتراض
 تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت فوالد مقابل صندوق بازنشستگیفوالد اصفهان وخوزستان
 تجمعات حق طلبانه کارگران بازنشسته هما مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان هما و ورودی اصلیایران ایر
 دور جدید اعتراضات قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبزآزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش
 تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سوادآموزی لرستان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل سازماننهضت سواد اموزی در پایتخت برای چندمین روز
 اعتصاب وتجمع کارگران دیارخودرو گلپایگان برای اعتراض به عدم پرداخت  3ماه حقوق تجمع اعتراضی کارگران سایتهای شستشو و ضدعفونی کامیونها در پایانه بندر امام نسبت به نداشتنامنیت شغلی
 تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به به عدم تمدیدقراردادهای کاریشان
 تجمع اعتراضی کسبه ایرانشهرنسبت به بالتکلیفی معیشتی وعدم حمایت دولت بدنبال تعطیلی کروناییمقابل فرمانداری
 تجمع اعتراضی داروسازان نسبت به آیین نامه جدید مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع اعتراضی داروسازان اصفهان نسبت به آیین نامه جدید مقابل ساختمان معاونت غذاودارو استاناصفهان
 اهالی محله سرقنات ایذه مانع تخلیه زبالههای بیمارستانی در قناتهای تاریخی شدند تجمع اعتراضی سراسری دامداران کشور نسبت به گرانی علوفه و قیمت مصوبه شیر تجمع اعتراضی سیب زمینی کاران استان گلستان نسبت به قیمت پایین خرید توافقی درمیدان بار جان باختن یکی از کارگران حادثه دیده کارخانه رینگاسپرت نیریزپس از  20روز دست وپنجه نرمکردن با مرگ دربیمارستان
سوختگی دوباره دو کارگرجوان کارخانه رینگاسپرت نیریز -

*ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش
دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران رادیوگراف پاالیشگاه آبادان
روز شنبه پنجم تیرماه کارگران رادیوگراف شرکتهای پرتونگاری نیما آزمون فوالد ،پیشتازان آریا و
پیشگامان فنون فارس شاغل در فاز  ۲پاالیشگاه آبادان به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.
 -2اعتصاب کارگران شرکت گاما
روز یکشنبه ششم تیرماه کارگران شرکت گاما به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.
 -3اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد شاغل در پتروشیمی بوشهر
روز یکشنبه ششم تیرماه بخش دیگری از کارگران شرکت سازه پاد شاغل در پتروشیمی بوشهر به
اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.
 -4لیست کارگران برخی از مراکز که به اعتصاب پیوستهاند:
 - ۱کارگران پیمانی پتروشیمی گچساران
 - ۲پاالیشگاه بیدبلند بهبهان فاز  ۲پیمانکاری شالوده شایان
 - ۳عمران صنعت فاز ۱۴
 - ۴پتروشیمی بوشهر ،اکسیر صنعت فاز ۱۴
 - ۵شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی ،میدان گازی
 - ۶شرکت سینا صنعت احمدپور در واحد ASU
 - ۷کارگران شرکت پتروشیمی «صدف»
 - ۸شرکت نفت خشت و کنار تخته
 - ۹پاالیشگاه آدیش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پیمانکاری کرمی و شرکت راژان
 - ۱۰شرکت پتروشیمی «جهان پارس»
 - ۱۱شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی
 - ۱۲کارگران شرکت سینا پاالیش قشم
 - ۱۳شرکت توانمند فاز  ۲۲و ۲۴
 - ۱۴کارگران اورهال پاالیشگاه نفت تهران
 - ۱۵فرجود در سایت  ۱بوشهر
 - ۱۶کارگران پاالیشگاه آدیش جنوبی

 - ۱۷پارس فنل کار و کلیه نیروهای پتروشیمی پارس فنل شرکت سینا صنعت در عسلویه
 - ۱۸سایت  ۱پتروشیمی بوشهر پیمانکاری صمصام صنعت
 - ۱۹کارگران پاالیشگاه تندگویان
 - ۲۰کارگران پتروشیمی دنا
 - ۲۱کارگران شرکت جهان پارس
 - ۲۲کارگران پیمانی شرکت پایندان در فاز  ۱۴عسلویه
 - ۲۳کارگران فاز  ۱۳شرکت لیدوما
 - ۲۴کارگران فاز ( ۱۳فاز اختر) پارس جنوبی
 - ۲۵کارگران جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر
 - ۲۶ماشین سازی اراک
 - ۲۷پروژه ای شرکت فراب در نیروگاه بیدخون
 - ۲۸تمامی کارگران رسمی و غیر رسمی فازهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱۴و کارگران پیمانی باقی فازهای
 ۲۴گانه عسلویه
 - ۲۹پاالیشگاه آبادن  ۱تیر ۱۴۰۰
 - ۳۰کارگران فاز  ۱۳کنگان
 - ۳۱کارگران پاالیشگاه بیدخون
 - ۳۲کارگران پروژهای شرکت ایجیسی پاالیشگاه آبادان
 - ۳۳کارگران پیمانکاری حاجی پور
 - ۳۴کارگران شرکت مخازن نفت قشم
 - ۳۵عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران ،خارک
 - ۳۶سیمان سپاهان اصفهان زیر مجموعه هلدینگ
 - ۳۷شرکت ای جی سی شاغل ،پاالیشگاه آبادان فاز ۲
 - ۳۸شرکت برق وابزار دقیق  ILDواقع در سایت بندر تنبک
 - ۳۹کیهان پارس
 - ۴۰شرکت سازه پاد
 - ۴۱اعتصاب کارگران رسمی نفت در پاالیشگاه آبادان
 - ۴۲شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر

 - ۴۳شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس
 - ۴۴شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپاالیش آدیش
 - ۴۵شرکت راژان شاغل در پاالیشگاه آدیش
 - ۴۶کارکنان نیروگاه رامین در شهر اهواز
 - ۴۷پتروشیمی دماوند
 - ۴۸پتروشیمی دنا
 - ۴۹شرکت دی پلیمر در صنایع پتروشیمیهای عسلویه
 - ۵۰کارگران پیمانکاری فوالد بوتیا در کرمان
 - ۵۱کارگران پیمانی شرکت سازه فرافن قشم
 - ۵۲کارگران پروژهای بید بلند  ۲ماهشهر
 - ۵۳اعتصاب کارگران اورهال  ۱۵و ۱۶
 - ۵۴اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
 - ۵۵اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل جفیر
 - ۵۶اعتصاب کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون
 - ۵۷اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره  ۵بندرعباس
 - ۵۸اعتصاب کارگران پیمانکاری زالل پاالیشگاه اصفهان
 - ۵۹اعتصاب بخشهای دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایالم
 - ۶۰اعتصاب کارگران شرکت پیشرو صنعت در پتروپاالیش آدیش
 - ۶۱اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
 - ۶۲اعتصاب کارگران شرکت گاما
 - ۶۳اعتصاب کارگران رادیوگراف شرکت پرتونگاری نیما آزمون فوالد شاغل در پاالیشگاه آبادان
 - ۶۴اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشتازان آریا شاغل در پاالیشگاه آبادان ۲
 - ۶۵اعتصاب کارگران شرکت پرتونگاری پیشگامان فنون پارس شاغل در فاز  ۲پاالیشگاه آبادان
…….
این لیست در حال تکمیل است
اتحادیه آزاد کارگران ایران -ششم تیرماه ۱۴۰۰

*تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پاالیشگاه نفت شیراز
روز شنبه پنجم تیرماه جمعی از کارکنان رسمی نفت پاالیشگاه نفت شیراز مقابل درب ورودی این
پاالیشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.
این تجمع کنندگان به وضعیت بد معیشتی و عدم افزایش حقوق و مزایا اعتراض دارند.

منبع اخبارباال:کانال اتحادیه آزادکارگران ایران
*گزارشی دیگردرباره ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه
ها برای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:

امروز  6تیرماه شرکت های دیگری کارگرانشان به کمپین «ده بیست» پیوستند تا صدایمان قدرتمندتر
شود .پاالیشگاه آبادان رادیوگراف های شرکت های پیشتازان فنون پارس و پیشتازان آریا و نیماآزمون،
پتروشیمی بوشهر شرکت پارس قدرت و سازه پاد تهران سایت  ،1پتروشیمی هنگام ،پتروشیمی مپکو،
پاالیشگاه اصفهان پیمانکاری سرآمد صنعت گیل و کابل کش های شرکت رسم آرا ،نیروگاه جفیر نصب
نیرو سالن توربین ،شرکت گاما ،کارگران تعمیرات اساسی فاز  15و  ،16پتروشیمی جم شرکت های
پتروالکتریک و اکسیر پتروالکتریک ،گروه ساپورت و استراکچر مهران نفت آذر از شرکت جهان
پارس .کارگران تیام صنعت که به مرخصی آمده بودند نیز از رفتن به پروژه خودداری کردند .برادران
عرب هم خونمان هم با دست افشانی و پایکوبی در پاالیشگاه اصفهان پاالیشگاه را ترک کردند .تاکنون
 28هزار کارگر راهی خانه های خود شده اند .هر چند پیمانکاران تالش دارند از کارگران بیکار برای
جایگزین کردن ما استفاده کنند اما بی تردید مجبورند رقم دستمزدها را باال ببرند.
منبع :کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*بیانیه سوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
با اتحادمان دسیسه های پیمانکاران مفتخور علیه اعتصابمان را خنثی میکنیم
در حالیکه اعتصابات سراسری ما کارگران نفت با قدرت به جلو میرود ،کارفرمایان و پیمانکاران
مفتخور مرتبا بدنبال دسیسه گری و توطٔيه علیه ما هستند .بنا بر خبرها ٓانها نیز رایزنی های سراسری
خود را دارند تا برای عقب زدن اعتصاب ما کارگران هماهنگ کار کنند .ما هم بر سر خواستهایمان
ایستاده ایم .دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از  12میلیون باشد و میزان رده های مختلف مزدی باید بنا
بر تخصص کارگر و در هماهنگی با خود کارگران تعیین شود .دستمزدها باید بموقع پرداخت شوند و
 20روز کار و  10روز مرخصی مطالبه فوری ماست .با این خواستها کاری میکنیم که دست
پیمانکاران کوتاه شود و قوانین ویژه اقتصادی و پادگانی در محیط های کارمان کنار زده شود.
همانطور که در بیانیه دوم اشاره کردیم یک توطٔيه کارفرمایان اخراج هاست .در برخی مناطق نفتی ما
کارگران در محیط کار و خوابگاههایمان باقی مانده ایم تا مستقیما پیگیر مطالباتمان باشیم و اجازه ندهیم
که در نبود ما کارفرمایان دسیسه گری کنند و دست به اخراج بزنند .همچنین بتوانیم با همکاران دیگرمان
هم نظری و تصمیم گیری جمعی کنیم و هر جا که ممکن و الزم بود برای پیگیری خواستهایمان تجمعاتی
داشته باشیم .اما کارفرمایان با قطع ٓاب و غذا و دسترسی به سرویس برای رفتن به شهر و تهیه نیازهای
غذایی مان دارند فشار می ٓاورند که خوابگاهها را تخلیه کنیم .تا بعد در عدم حضور ما برای پیشبرد
پروژه هایشان نیروی جدید به کار گیرند .در کنار این سیاست در جاهایی چون اورهال عسلویه به برخی
کارگران فشار ٓاورده اند و گفته اند بنا بر قانون شما باید کار ناتمام در پروژه را تمام کنید و بعد به
اعتصاب بپیوندید وگرنه باید تسویه حساب کنید و اخراج هستید و به این ترتیب تالش میکنند این
کارگران را ازاعتصاب جدا کنند .کار دیگرشان در مراکز اعتصابی نفتی برگزاری جلسات از سوی
مقاماتی از حکومت و امام جمعه ها با کارگران است  .از جمله در جاهایی خبر هست که از کارگران
خواسته اند که برای گفتگو در مورد مشکالتشان نمایندگانی تعیین کنند و بعد در این جلسات با گفتن اینکه
حق شماست اعتصاب کنید و خواستار افزایش حقوقهایتان شوید .این تقصیر دولت نیست که سطح
دستمزدها پایین است بلکه پیمانکاران فقط درصد بسیار کوچکی از پول دریافتی از دولت را به کارگر
میدهند و باید حقتان را از ٓانها بگیرید ،بطور ضمنی تهدید کرده اند که نباید تجمعی صورت گیرد و اگر

تجمع شود موضوع از سطح مطالبه گری فراتر رفته و سیاسی میشود و تاکید اکیدشان بر پرهیز از
کشاندن اعتراض به خیابان بوده است.
این خبر ها نشانگر قدرت اعتصاب ما کارگران نفت است .جالب است در حالیکه در روزهای ٓاغاز
اعتصاب ما کارگران با نبود وسایل نقلیه برای رفتن به خانه ها روبرو بودیم و بلیط نایاب بود .امروز
اتوبوس های بسیاری به مراکز نفتی در رفت و ٓامد هستند تا کارگران را انتقال دهند که مبادا با باقی
ماندن کارگران در محل تجمعات اعتراضی ای شکل گیرد.
این اخبار تاکیدی بر حفظ اتحاد و همبستگی سراسری ماست و در عین حال تاکید بر اینست که خواست
بازگشت به کار کارگران اخراجی نفت را باید به لیست مطالباتمان اضافه کنیم.
باید در مقابل همه این تعرضات متحدانه بایستیم .اخبار توطٔيه گری های کارفرمایان را وسیعا رسانه ای
کنیم و در برابر هر تعرضی سراسری بایستیم .اگر در جایی همکار ما را تحت عنوان اینکه باید کار
خود را در پروژه تمام کند و بعد اعتصاب کند ،تهدید به اخراج میکنند ،باید پاسخ دوستان این باشد که
اعتصاب ما سراسری است و ما به شرط و شروط شما تن نمیدهیم .و اگر اخراجمان کنید با اعتراض
چندین هزار کارگر نفت که وارد اعتصاب شده اند طرف خواهید بود.
همچنین باید قاطعانه اعالم کنیم که حتی اگر همه ما کارگران ناگزیر شویم که بخاطر نبود ٓاب و برق و
تسهیالت زیستی خوابگاهها را ترک و به خانه هایمان برگردیم باز جمع خواهیم بود و از طریق
گروههای خود در مدیای اجتماعی همچنان برای تصمیم گیری جمعی و پیگیری متحدانه مبارزاتمان
خواهیم کوشید و اگر تا برج  5پاسخ نگیریم ،مطمٔينا در اشکالی گسترده تر اعتراض خود را به جلو
خواهیم بردٓ .اخرین نکته اینکه باید کارگر اعتصابی ٓازاد باشد که در خوابگاه بماند یا محل را ترک و
به خانه رود .از همین رو خوابگاهها باید از نظر ٓاب ،غذا و سیستم های الزم بهداشتی و دستگاههای
تهویه هوا و سرمایشی مجهز شوند و امکان اقامت کارگران در خوابگاه ها فراهم شود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
 6تیر 1400
*از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژهای و پیمانکاریهای صنایع نفت ،نیروگاهها و
پتروشیمی حمایت میکنیم
اعتصاب سراسری ،متحد و نیرومند کارگران پروژهای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی محصول
مطالبات و ارادۀ مشترک آنها برای دستیابی به خواستهایشان ،همچنین به میدان آمدن کارگران رسمی و
اعالم پشتیبانی از خواستهای مشترک همدیگر ،همچون سیل خروشانی به راه افتاده و پرتوان ادامه
دارد.
این اعتصاب بزرگ کارگری ناشی از شرایط بسیار بد محیطهای کار در صنایع نفت و گاز و همچنین
حقوق و دستمزد ناچیز میباشد که شرایط را برای کارگران پروژهای و پیمانکاری نفت و پتروشیمی در
سراسر کشور بسیار غیرقابل تحمل کرده است ،در عین حال بیانگر اتحاد و همبستگی این کارگران و
نوید بخش اتحاد وسیعتر کارگران مزدی در کارخانهها ،معادن ،کارگاههای ساختمانی ،حمل و نقل،
بندرها ،کارکنان بخشهای مختلف آموزش و بهداشت ،کارگران شرکتهای کشت و صنعت و غیره در

دیگر مناطق است .این اتحاد و همبستگی الگوئی برای همۀ کارگران است و در این نبرد طبقاتی ،همه
کارگران باید از حرکت وسیع ،مستقل و ارادۀ راسخ کارگران پروژهای و پیمانکاری درس بگیرند.
بخشی از خواستهای کارگران شاغل درصنایع نفت و پتروشیمی مربوط به شرایط شغلی ویژۀ آنها و
همچنین اعتراض به شرکتهای پیمانکاریای است که استثمار کارگران را در این صنایع مضاعف کرده
اند اما دیگر خواستههای کارگران اعتصابی خواست مشترک همۀ کارگران در سراسر کشور است
مانند اینکه حداقل دستمزد نباید از  ۱۲میلیون تومان کمتر باشد ،حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری،
منع اخراج ،حق اعتراض و اعتصاب ،پرداخت بموقع مزدها ،بهبود شرایط کار و محیط کار ،برقراری
استانداردهای الزم بهداشتی ،ایمنی و غیره،
کارگران اعتصابی پروژهای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی!
همانگونه که شما به درستی متوجه شدهاید برای مبارزه با شرکتهای پیمانکاری ،قراردادهای موقت و
دستمزدهای ناچیز و دیگر مطالباتمان بیش از هر چیز ما کارگران باید متحدانه و سراسری عمل کنیم و
همچنین نیازمند به تشکل هستیم .تنها با اتحاد و همبستگی همانند شما میتوانیم قدمی برای دستیابی به
سمت مطالباتمان برداریم .ما ضمن ابراز گرمترین درودها و فشردن صمیمانۀ دستانتان ،از تجارب
شما در این اعتصاب برای پیشبرد بهتر مبارزاتمان بهره خواهیم گرفت.
ایجاد سندیکاها و سایر تشکالت مستقل کارگری ،اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف
و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و
نهادهای قدرت و همچنین تالش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای
آسیب پذیر) ،ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه میباشد.
ما از همۀ کارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،دانشجویان ،روشنفکران ،هنرمندان ،خبرنگاران و از همۀ
زنان و مردان زحمتکش و شرافتمند جامعه میخواهیم از این حرکت کارگری حق طلبانه پشتیبانی کنند و
کارگران اعتصابی را برای دستیابی به خواستهایشان که خواست همۀ کارگران است ،بیدریغ یاری
نمایند.
پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق و خواستهای بحقشان!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران!
/ ۶تیر ۱٤٠٠/
امضاها
-۱سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
- ۲سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
-۳گروه اتحاد بازنشستگان
-۴کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 -۵کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر

-۶اتحاد بازنشستگان
*ازسر گیری تجمع سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای
احقاق حقوق برحقشان
روزیکشنبه  6تیر ،کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای احقاق حقوق
برحقشان تجمع سراسریشان را از سرگرفتند:
 -1تجمع کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مقابل سازمان تأمین اجتماعی
تهران:

 -2گزارش رسانه ای شده:
تجمع کارگران بازنشسته اهوازی /همسانسازی را دائمی و ساختار تعیین دستمزد را تغییر دهید
جمعی از کارگران بازنشسته با حضور مقابل تامین اجتماعی خوزستان ،خواستار توجه به مطالبات
کلیدی خود شدند.
کارگران بازنشسته اهوازی از تجمع امروز خود مقابل سازمان تامین اجتماعی خوزستان خبر دادند.

این کارگران خواستههای خود را به ترتیب زیر اعالم کردند:
__۱تداوم همسانسازی و مصوب کردن این همسانسازی به صورت الیحههای قانونی تا رسیدن
دستمزدها به سطح حقوق کارکنان تامین اجتماعی طبق مادهی .۶۹
_۲اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم .طبق اصل  ۲۹قانون اساسی دولت مکلف است که برای
تمامی آحاد ملت شرایط درمان رایگان را فراهم سازد .با توجه به اینکه ما کارگران در زمان اشتغال
سهم هزینههای درمان خود و خانواده را پرداخت نموده و در زمان بازنشستگی این مبلغ تحت عنوان
ماده  ۸۹از مستمریها کسر میگردد ،خواهان درمان رایگان هستیم .متاسفانه شاهد هستیم که تامین
اجتماعی برخی از تعهدات درمانی را به شرکتهای رانت خوار بیمه تکمیلی سپرده است .لذا ما
کارگران بازنشسته خواهان درمان کامال رایگان بوده و خواهان برداشته شدن هرگونه واسطهگر درمان
پولی هستیم و از صفر تا صد درمان بطور رایگان را از تامین اجتماعی مطالبه میکنیم.
_۳تغییر ساختار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد موضوع مادهی
 ۴۱قانون کار و همچنین نمایندگان واقعی کارگران شاغل و بازنشسته در صندوق تامین اجتماعی .ما
کارگران اعالم میکنیم چنین امری بوسیله ایجاد تشکل مستقل و یا تغییر ساختار تشکلهای رسمی
امکانپذیر است.
_۴اعمال برابری عیدی بازنشستگان و مستمریبگیران با عیدی شاغلین تامین اجتماعی.

_۵آموزش رایگان برای فرزندان در تمامی سطوح از ابتدایی تا دانشگاه.
_۶تعیین مرجع رسمی خط فقر و اعالن خط فقر از سوی مراکز رسمی بر اساس استانداردهای
بینالمللی به گونهای که نمایندگان کارگران در این مرجع حضور موثر داشته باشند.
_۷واکسیناسیون رایگان علیه کرونا بوسیله واکسنهای مورد تایید بهداشت جهانی.
 -3بازنشستگان بار دیگر به کف خیابان برگشتند
امروز یکشنبه  6تیرماه  1400ساعت  10طی فراخوان پیشین ،گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی
برای پیگیری خواسته های خود در جلوی ساختمان این سازمان تجمع کردند.
این تجمع پس از چند ماه سکوت باردیگر ازسرگرفته شد ،بازنشستگان باردیگر به کف خیابان بازگشتند
 ،تا بر شعار « فقط کف خیابان  /به دست میاد حقمان » پافشاری نمایند.
بازنشستگان امیدوارند ،به زودی با همت همکارانشان فریادهای بلندتر ی از حنجره آنان برخیزد.
...........
منبع:کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
 -4یکشنبه های اعتراض
 ،در پی گفتگوهای بازنشستگان برای پیگیری موارد قانونی نقض شده در همسان سازی غلط امروز
ششم تیرماه در شهرهای تهران ،اهواز ،اصفهان ،شوش ،رشت در مقابل سازمان تانین اجتماعی و
صندوق فوالد تجمع کردند .در تهران بیش از  30نفر از بازنشستگان در تهران گردهم آمدند که متاسفانه
نیروی انتظامی از جمع شدن آنها در مقابل درب تامین اجتماعی ممانعت به عمل آورد و مجبور شدند با
فاصله گفتگوهای خود را پی بگیرند.
در رشت امروز حدود  ۳۰نفر مطالبه گر جلوی تامین اجتماعی رشت جمع شده که در همان ابتدا  ۲افسر
جلو آمده با احترام و ادب کامل از بازنشستگان خواستند که تجمع نکنند .فکر می کردند تامین اجتماعی
حق و حقوق بازنشستگان را با متناسب سازی پرداخت کرده است که دوستان مطالبه گر با آنها صحبت
کردند .با آمدن نماینده ای از طرف رییس تامین اجتماعی بازنشستگان شروع به دادن شعار کردند .
تجمع ساعت  11و نیم خاتمه یافت.
برگرفته ازکانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت فوالد مقابل صندوق بازنشستگی
فوالد اصفهان وخوزستان
روز یکشنبه  6تیر ،کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت فوالدبرای دست یابی به مطالباتشان
مقابل صندوق بازنشستگی فوالد دراصفهان واهواز تجمع کردند.
خواسته های کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت فوالد:

 -1اصالح جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فوالد
 -2درمان بازنشستگان مطابق آيين نامه استخدامى فوالد
 -3برقراری خدمات رفاهی مطابق تعهدات آیین نامه استخدامی فوالد.
تصویری از تجمع اهواز:

تصویری از تجمع اصفهان:

*تجمعات حق طلبانه کارگران بازنشسته هما مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان هما و ورودی اصلی
ایران ایر
روز یکشنبه  6تیر ،کارگران بازنشسته هما هم برای بنمایش گذاشتن عزم راسخشان درراه حق طلبی
دست به تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان هما و ورودی اصلی ایران ایر درتهران زدند.
گزارش رسانه ای شده:
تجمع بازنشستگان هما مقابل صندوق بازنشستگی /همسانسازی را اجرایی کنید /نگران آینده  ۱۲هزار
بازنشسته هستیم
بازنشستگان هواپیمایی هما با برگزاری تجمع ،خواستار توجه به مطالبات خود شدند.
امروز (ششم تیرماه) ،بازنشستگان هواپیمایی هما با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان هما و
ورودی اصلی ایران ایر ،خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
یک بازنشسته در تشریح این مطالبات گفت :امروز ششم برج است اما هنوز حقوق خرداد پرداخت نشده؛
دیرکرد حقوق ،یکی از انتقادات است؛ عالوه بر این ،همسانسازی برای بازنشستگان هما اجرا نشده؛
همسانسازی مصوب برج  ۷سال  ۹۹است اما هنوز به اجرا درنیامده و اضافات آن را به بازنشستگان
نپرداختهاند؛ یک انتقاد دیگر ،مربوط به عدم مشارکت بازنشستگان و نمایندگان آنها در اداره امور
صندوق است؛ ما برای آینده این صندوق با  ۱۲هزار بازنشسته نگرانیم!
این بازنشسته با بیان اینکه به نظر میرسد صندوق در آستانهی ورشکستگی باشد ،ادامه میدهد :هر ماه
با هزار سختی برای پرداخت حقوق بازنشستگان ،تامین نقدینگی میکنند؛ اگر تغییری در سیاستهای
مدیریتی خود ندهند ،دیری نخواهد بود که مجبور میشوند امالک بازنشستگان را بفروشند تا حقوق آنها
را بپردازند!
بازنشستگان هما میگویند :نگرانیهای بسیار داریم و امیدواریم به گونهای رفتار کنند که آینده  ۱۲هزار
بازنشسته و چند هزار شاغل به مخاطره نیفتد.

*دور جدید اعتراضات قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز
آزمون ) نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش
روزیکشنبه  6تیر ،قبول شدگان آزمون سال  99آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون
) با برپایی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش دورجدیدی از اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی
استخدامی شروع کردند.

کارنامه سبزها به فارغ التحصیالن برتر دانشگاهی مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دکتری
هستند که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش نمره علمی الزم را کسب نموده اند ،یعنی از لحاظ
علمی و سازمان سنجش پذیرفته شده اند و با توجه به کمبود نیروی شدید در آموزش و پرورش کشور،
خواهان بکارگیری هستند.
اعتراض کارنامه سبزها به دلیل مشکالتی زیادی است که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال
 ۹۹وجود داشت از جمله اعمال بومی گزینی و مصاحبه های سلیقه ای که باعث شد خیلی از نخبگان
کارنامه سبز از گردونه استخدام به ناحق حذف شوند اما اکنون کمبود شدید نیرو در آموزش و پرورش
وجود دارد و ماده  ۲۴هم در این شرایط استخدام کارنامه سبزها را بالمانع می داند ولی با توجه به تمام
این شرایط و تجمع های فراوان و حمایت نمایندگان مجلس هنوز تکلیف کارنامه سبزهای  ۹۹مشخص
نشده است.
*تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سوادآموزی لرستان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل
سازمان نهضت سواد اموزی در پایتخت برای چندمین روز

چندروزی است که آموزشیاران نهضت سوادآموزی لرستان برای انعکاس هرچه بیتر صدای
اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل سازمان نهضت سواد اموزی در پایتخت اجتماع می
کنند.
تجمع کنندگان با انتشارگزارشی درشبکه های اجتماعی نوشتند:
ما عده ای از نهضتی های قبل از سال 92که دارای یک دوره تجمیعی هستیم و فیش واریز حقوق نیز
بوده ایم!
ما طبق مصوبه سال  ۹۵و  ۹۷می بایست استخدام می شدیم اما به دلیل کار شکنی برخی مسئوالن ذیربط
این کار صورت نگرفت.
حاال تنها درخواستمان این است ،فقط اجازه بدهید در آزمون  ۱۸تیر شرکت کنیم.
*اعتصاب وتجمع کارگران دیارخودرو گلپایگان برای اعتراض به عدم پرداخت  3ماه حقوق
روزشنبه  5تیر ،کارگران دیارخودرو گلپایگان برای اعتراض به عدم پرداخت  3ماه حقوق دست از
کارکشیدند ودراین واحد تولیدی واقع درشهرک صنعتی گلپایگان تجمع کردند.

*تجمع اعتراضی کارگران سایتهای شستشو و ضدعفونی کامیونها در پایانه بندر امام نسبت به نداشتن
امنیت شغلی
روزیکشنبه  6تیر،جمعی از کارگران سایتهای شستشو و ضدعفونی کامیونها در پایانه بندر امام برای
اعتراض به احداث دو سایت جدید در پایانه و نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع زدند.

*تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به به عدم تمدید
قراردادهای کاریشان
روز یکشنبه 6تیرماه،جمعی از کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به به عدم تمدید قراردادهای کاریشان در ساختمان اداری این مجتمع تجمع
کردند.

*تجمع اعتراضی کسبه ایرانشهرنسبت به بالتکلیفی معیشتی وعدم حمایت دولت بدنبال تعطیلی
کرونایی مقابل فرمانداری
روز شنبه 5 ،تیر،جمعی از کسبه ایرانشهربرای اعتراض به بالتکلیفی معیشتی وعدم حمایت دولت
بدنبال تعطیلی کرونایی مقابل فرمانداری تجمع کردند.

قابل یادآوری است که،ستاد مقابله با کرونا ،فرماندار ویژه شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
به علت شروع پیک پنجم کرونا و وضعیت حاد این شهر ،کلیه بازارها ،مساجد و حوزههای علمیه را به
مدت  10روز تعطیل اعالم کردند.
تعطیلی بازارها و مساجد از تاریخ 6تیر ماه آغاز و تا تاریخ  16تیر ماه ادامه خواهد یافت.
بیمارستانها ،درمانگاهها ،پایگاههای اورژانس ،داروخانهها ،نانواییها ،سوپرمارکتها و
سبزیفروشیها در این مدت اجازه فعالیت دارند.
بر اساس اعالم مسئوالن شهرستان ،افرادی که در روزهای اعالم شده مرتکب تخلف شوند؛ عالوه بر
پلمپ واحد صنفی ،مشمول جریمه خواهند شد و برای آنها در دادگستری پرونده تشکیل خواهد شد.
*تجمع اعتراضی داروسازان نسبت به آیین نامه جدید مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری
روز شنبه  5تیر،جمعی از داروسازان برای اعتراض به آیین نامه جدید مقابل ساختمان دیوان عدالت
اداری تجمع کردند و با ثبت شکایت خواستار رسیدگی دیوان عدالت درباره اجرای آیین نامه جدید شدند
*تجمع اعتراضی داروسازان اصفهان نسبت به آیین نامه جدید مقابل ساختمان معاونت غذاودارو
استان اصفهان
روز یکشنبه  6تیر ،داروسازان اصفهان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به آیین نامه جدید دست
به تجمع مقابل ساختمان معاونت غذاودارو استان اصفهان زدند.

*اهالی محله سرقنات ایذه مانع تخلیه زبالههای بیمارستانی در قناتهای تاریخی شدند
اهالی محله سرقنات ایذه ،جلوی کامیونهای حمل زباله را گرفتند و آنها را مجبور کردند بار خود را در
بیمارستان شهر تخلیه کنند.
وعدههای بدون پشتوانه مسئوالن شهری و شورای شهر ایذه در حل مشکل زبالههای این شهر بیش از
تعفن خود زبالهها ،باعث آزار مردم شده است.
بوی
ِ
مردمی که بارها بهخاطر شرایط اسفناک محیط پیرامون خود و بوی تعفن و دود ناشی از سوختن
زبالههای شهری در همسایگیشان ،اعتراض کردند و هر بار به جز وعده و خرید زمان توسط شورای
شهر و مسئوالن شهری چیزی عایدشان نشد ،این بار خود دست به کار شدند و با جلوگیری از عبور
کامیونها ،اجازه تخلیه زبالهها را ندادند.
کامیونهایی که شبانه و در سکوت شب میخواستند تا کوهی از زبالههای بیمارستانی را در محل قنات
هایتاریخی ایذه «در پنجاه متری قبرستان بزرگ شهر» رها کنند و بروند.
امرهللا اورکی رئیس بیمارستان شهدای ایذه ضمن تایید این خبر به خبرنگار رسانه ای گفت :مردم اجازه
تخلیه زباله به کامیونهای بیمارستان ندادند و این کامیونها مجبور به بازگشت و تخلیه دوباره این
زبالهها در محل بیمارستان شدند.
وی افزود :این وظیفه ما نیست که خودمان اقدام به حمل و انتقال زباله کنیم .با هزینه شخصی و باالجبار
این کار را کردیم تا شاید از این حجم بیشمار زباله کاسته شود .شهرداری ایذه وعده بیست روزه برای
حل مشکل زبالههای شهری داده و تا آن روز هر لحظه بر حجم زبالههای بیمارستانی افزوده میشود،
شما بگویید ما چه کنیم؟
یک منبع آگاه در بیمارستان ایذه گفت :نزدیک دوماه میشود که زبالههای بیمارستان رویهم تلنبار
میشوند.
وی افزود :بوی زباله مناطق اطراف بیمارستان و خود مجموعه را برداشته و هر روز بر حجم آنها
افزوده میشود .بدتر از شرایط فعلی ما در بیمارستان ،بوی تعفن زبالههای انباشته شده مطبهای سطح
شهر است.
این منبع آگاه ادامه داد :این را از زبان ما نشنیده بگیرید ،ولی احتمال تعطیلی بیمارستان و مطبهای
خصوصی شهر در هفته آینده جدی است.
نکته حائز اهمیت اینکه در پی شرایط نابسامان حاکم بر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه طی یکی
دو ماه گذشته و آنچه دخالت در حوزه مدیریت عنوان شده است ،محمدپور ریاست این شبکه مجبور به
استعفا گردید و شهرستان را ترک کرد.
اردوان یاراحمدی رئیس نظام پزشکی شهرستان ایذه حاضر به مصاحبه نشد و نبوتی سرپرست
فرمانداری شهرستان ایذه نیز مدتهاست با مسدود کردن تلفنهای خبرنگار ایلنا در شهرستان ،از
هرگونه پاسخگویی شانه خالی میکنند.
*تجمع اعتراضی سراسری دامداران کشور نسبت به گرانی علوفه و قیمت مصوبه شیر

روزیکشنبه  6تیر،جمعی ازدامداران در استانهای اصفهان ،خراسان رضوی ،فارس ،کرمان ،گلستان،
یزد و ..برای اعتراض به گرانی روزانه خوراک دام و قیمت پایین محصوالت دامداری در مقابل
سازمان جهاد کشاورزی استان خود تجمع کردند.
تصویری از تجمع یزد:

*تجمع اعتراضی سیب زمینی کاران استان گلستان نسبت به قیمت پایین خرید توافقی درمیدان بار
روزیکشنبه  6تیر ،سیب زمینی کاران استان گلستان برای اعتراض به قیمت پایین خرید توافقی درمیدان
بارگرگان اجتماع کردند.
*جان باختن یکی از کارگران حادثه دیده کارخانه رینگاسپرت نیریزپس از  20روز دست وپنجه نرم
کردن با مرگ دربیمارستان
روز یکشنبه  6تیر ،کارگر 36ساله حادثه دیده کارخانه رینگاسپرت نیریز بنام محسن فردوسی پس از
 20روز دست وپنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستان جان خودراازدست داد.
به گزارش یک منبع خبری محلی،این حادثه ساعت  21یکشنبه  16خرداد رخ داد که در پی آن دو کارگر
جوان در کارخانه رینگاسپرت نیریز به شدت آسیب دیدند.
محسن فردوسی  36ساله دچار  59درصد سوختگی درجه دو شده بود که متأسفانه صبح امروز (یکشنبه
 6تیر) به علت شدت جراحات و عفونت در خون ،در بیمارستان امیرالمؤمنین شیراز جان سپرد.
دیگر مصدوم این حادثه که  40سال دارد و دچار  42درصد سوختگی درجه دو شده است ،همچنان در
این بیمارستان بستری است.
*سوختگی دوباره دو کارگرجوان کارخانه رینگاسپرت نیریز
روزپنج شنبه  3تیر،برای دومین بار در یک ماه گذشته ،دو کارگرجوان کارخانه رینگاسپرت نیریز
دچار سوختگی شدند.

این حادثه ساعت  8صبح پنجشنبه  3تیرماه در بخش ریختهگری این کارخانه و بر اثر در رفتن شیلنگ
گاز رخ داد.
در این حادثه دو کارگر  26و  30ساله از ناحیه سر و گردن و دست دچار سوختگی و توسط اورژانس
 115به بیمارستان شهدا اعزام شدند.
بر اساس اطالعات ما از منابع بیمارستانی ،خوشبختانه سوختگی این افراد زیاد نبوده و پس از انجام
مراحل درمانی ،با حال رضایتبخش مرخص شدند.
akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارش های کارگری  5تیرماه 1400
 ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش دستمزدوبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
 -2اعتصاب کارگران فاز  ۲پاالیشگاه گاز بیدبلند بهبهان
 -3اعتصاب کارگران شرکت رجال
 گزارشی دیگردرباره ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه هابرای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 بیانیه دوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتاعتصاب تا گرفتن مطالباتمان ادامه دارد
 نامه سرگشاده شماره یکبه جمعی از نیروهای دفتری که تاکنون به کمپین  ۲۰-۱۰سال  ۱۴۰۰ملحق نشده اند
 گزارشات رسانه ای شده درباره اعتراضات کارگران صنعت نفت: -1درد دلهای مدت موقتیهایی که سالهاست در انتظارند:
ُنه سال بالتکلیفی کارگران قراردادی نفت ۶ /میلیون تومان کجا ۲۲ ،میلیون تومان کجا! /گفتند منتظر
دولت بعدی بمانید!
 -2گالیههای کارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانههای نفتی /برای اتمام دوره کاری لحظهشماری
میکنیم
کارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانههای نفتی نسبت به شرایط شغلی خود ،معترض هستند
 -3نگاهی به وضعیت شغلی کارگران نفتی که دم تیغ اخراج هستند
دوقدم مانده تا بیکاری!

 -4اعتراض کارگران پتروشیمی عسلویه /کارگران به چه معترض هستند؟
کارکنان قراردادی شرکت هلدینگ خلیج فارس هم به جمع معترضان به وضعیت حقوق و دستمزد
صنایع نفت و گاز پیوستند
 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتصاب سراسری کارگران نفت کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ایران:اطالعیه شماره 1ما کارگران :از خواستههای کارگران اعتصابی حمایت میکنیم
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران:از اعتصاب کارگران نفت پشتیبانی می کنیم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:دریافت صدها امضاء از بازنشستگان ،کارگران ،معلمان و سایر اقشار جامعه در حمایت از آزادی بیقید
و شرط کارگر بازنشسته زندانی اسماعیل گرامی
 تجمع اعتراضی دامداران کرمان نسبت به گرانی افسار گسیخته نهاده های دامی دولتی و آزاد ومقاومتدولت در برابر افزایش قیمت شیر مقابل استانداری
*ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه ها برای افزایش
دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
 -1اعتصاب کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان
روز شنبه پنجم تیرماه کارگران شرکت  ODCCپاالیشگاه نفت اصفهان به اعتصاب سراسری کارگران
نفت پیوستند.
 -2اعتصاب کارگران فاز  ۲پاالیشگاه گاز بیدبلند بهبهان
روز شنبه پنجم تیرماه کارگران فاز  ۲پاالیشگاه گاز بیدبلند بهبهان به اعتصاب سراسری کارگران نفت
پیوستند.
 -3اعتصاب کارگران شرکت رجال
روز شنبه پنجم تیرماه کارگران شرکت رجال واقع در منطقه ویژه ماهشهر به اعتصاب سراسری
کارگران نفت پیوستند.
*گزارشی دیگردرباره ادامه وگسترش اعتصاب کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاه
ها برای افزایش دستمزد وبرخورداری از حق مرخصی 10روزه پس از 20روزکار:
امروز  5تیرماه پاالیشگاه آدیش جنوب کنگان ،نیما آزمون فلز ،شرکت پیشرو صنعت پترو پاالیش
آدیش ،ارتباط فجر ODCC ،اصفهان ،شرکت رجال ،شرکت بحر آنرژی روغن سازی نفت سپاهان،
پاالیشگاه جفیر  ،NG1300پترو پاالیش کنگان سایت الفین شرکت های گاما-ساپک-ماشین سازی اراک
به کلی تعطیل شده است ،پیمانکاری هخامنش نوروزی شهر اردکان ،فاز  2پاالیشگاه بیدبلند پیمانکاری
سازو کار تهران  ،2شرکت گرما گستر پاالیشگاه  NGLجفیر ،کارگران پروژه ای نیروگاه رامین اهواز،
شرکت پترو باد ماهشهر ،جمعی از پیمانکاری های بندرعباس کشتی سازی اسکله شهید رجایی به کمپین

پیوستند .هم چنین جمعی از پیمانکاران که قبلن کارگر بوده اند با تخلیه نیروها همکاری کرده به کارفرما
نوشته اند که خواهان تجدید نظر در قرارداد هستند تا بتوانند خواسته های کارگرانشان را برآورده ساخته
و پروژه را به موقع تحویل دهند .تاکنون  27هزار کارگر به کمپین پیوسته در کنار خانواده های خود
آرمیده اند.
در این میان آقای دهکردی از شرکت جهان پارس لیستی را برای بلک لیست کردن کارگرانش آماده
کرده که بعد از موفقیت کمپین ،پاسخ این کار ظالمانه اش را با تحریم نیرو خواهیم داد.
منبع :کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*بیانیه دوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
اعتصاب تا گرفتن مطالباتمان ادامه دارد
ما کارگران پیمانی نفت در پاالیشگاهها ،پتروشیمی ها و نیروگاهها ،همانطور که اعالم کرده بودیم از
 29خرداد وارد اعتصاب شدیم .اکنون چند ده هزار از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی مان
نیز در نهم تیر ماه دست به تجمع خواهند زد .ضمن اینکه در همین مدت در مناطقی چون فازهای ده تا
 14عسلویه آنها را همراه خود داشته ایم .تا همین جا خوب آمده ایم و به همه همکارانمان درود میگوییم.
دوستان خواست محوری ما کارگران نفت چه رسمی و چه غیر رسمی افزایش دستمزدهاست .دیگر ما
کارگران فقر ،بی تامینی ،تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه ترین حقوق انسانی مان را بر نمی
تابیم .همانطور که اعالم کرده ایم با توجه به گرانی سرسام آور اجناس دستمزد هیچ کارگری امروز نباید
از دوازده میلیون کمتر باشد .ضمن اینکه حق همکاران ماست که متناسب با سطوح تخصص کاری خود
دستمزدشان افزایش یابد .همکاران رسمی ما نیز اعتراضشان به کاهش هر روزه قدت خریدشان و نحوه
افزایشات مزدی سال  1400است که در واقع تعرضی به زندگی و معیشتشان است.
همکاران عزیز! اتحاد مبارزاتی ما و پیوستن به اعتصاب در چنین سطحی بسیار غرور آفرین است و به
همه دست مریزاد میگوییم .اما باید تالش کنیم که این اتحاد را در شکل پیش برد اعتراضاتمان نیز داشته
باشیم .باید با دخالت حداکثری خود در پیشبرد مبارزه جلوی هر نوع تفرقه افکنی و دسیسه گری را
بگیریم .نباید ریش و قیچی را دست شمار معینی از افراد که اینجا و آنجا اعالم کمپین میکنند بدهیم و همه
تصمیم گیری را به آنها بسپاریم و خود راهی خانه شویم .بلکه چه با حضور در محل و ماندن در
خوابگاهها و برنامه ریزی برای تجمعات اعتراضی در مقابل پاالیشگاهها و مراکز نفتی و چه از طریق
حضور فعال در گروههایی که در مدیای اجتماعی داریم هر روزه در جریان تصمیم گیری در چگونگی
پیشبرد مبارزه مان ،فعاالنه دخالتگر باشیم .این درس مهمی است که از کارگران نیشکر هفت تپه
آموختیم و باید بدانیم که تنها به این صورت و با تصمیم گیری شورایی و جمعی است که میتوانیم جلوی
تفرقه افکنی ها و زد و بند های احتمالی و از باالی سرمان را بگیریم .نگذاریم که باز ما را با وعده و
وعید سر بدوانند و همانطور که اخطار کرده ایم اگر تا آخر برج  5به خواستهایمان پاسخ داده نشود ،در
تدارک ادامه گسترده تر اعتراضاتمان باشیم.
همکاران عزیز! در اعتصاب این چند روز بخشی از همکارانمان دست به اعتصاب زده و محل کار
خود را ترک کرده و به خانه ها بازگشته اند ،اما بخشی دیگر مثل ما که در اعتصاب هستیم ولی در
خوابگاهها مانده ایم .دلیلش اینست که میخواهیم خود با حضور حداکثری پیگیر مطالباتمان باشیم.

میخواهیم در تصمیم گیری ها برای پیشبرد اعتراضاتمان دخالت داشته باشیم .بعالوه خود شاهد بوده اید
که در برخی از مراکزی که همکاران ما کار را ترک کرده و به خانه رفته اند ،کارفرمایان بیرحم
کارگران روزمزد را اخراج و در تدارک بکارگیری نیروی جدید کاری هستند .بنابراین اگر در
خوابگاهها بمانیم کارفرما مکانی برای اسکان نیروی کاری جدید نخواهد داشت و در عین حال با
حضور ما جرات نخواهد کرد دست به اخراج و چنین توطئه هایی بزند .از همین روز توصیه ما اینست
که بعد از یک هفته دیدار با خانواده به محیط کار بازگردیم و در محل حاضر باشیم و به اعتصاب خود
ادامه دهیم .ازجمله حضور هر روزه ما در مقابل پتروشیمی ها و پاالیشگاهها و نیروگاهها فشاری
بیشتری برای پیگیری خواستهایمان خواهد بود.
 700نفر از همکاران روزمزد ما در پاالیشگاه تهران اخراج شدند .باید خواست بازگشت به کار آنها و
دیگر همکاران اخراجی را به مطالباتمان اضافه کنیم .اعتصاب ما سراسری است و هرگونه تعرضی به
این اعتصاب باید با صف متحد مبارازتی ما پاسخ گیرد.
عالوه بر افزایش دستمزد ما خواستار بیست روز کار و ده روز مرخصی هستیم تا ما که بدور از
خانواده و در این شرایط اسفناک کاری به کار اشتغال داریم ،بتوانیم در فرصت های مناسب کنار خانواده
هایمان باشیم و از لذت روزهای بزرگ شدن فرزندانمان محروم نمانیم.
بعالوه ما کارگرن پیمانی امنیت شغلی نداریم .امنیت جانی نداریم و از پایین ترین شرایط زیستی و کاری
برخورداریم .وضع خوابگاهها و بهداشت در محیط های زیستی و کاری بسیار وخیم است .و قوانین
مناطق ویژه اقتصادی فقط و فقط در خدمت قلدری سرمایه داران مفتخور و بردگی بیشتر ما کارگران
است .ما خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران و دائمی شدن قراردادهایمان ،لغو قوانین ویژه اقتصادی و
پایان یافتن فضای امنیتی و پادگانی حاکم در محیط های نفتی هستیم .ما برده نیستیم و داشتن یک زندگی
درخور انسان حق مسلم ماست.
در آخر حرف و سخن ما با مردم است .تشکر میکنیم از هم طبقه ای هایمان در نیشکر هفت تپه ،و
تشکلها و نهادهای کارگری و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان که تا کنون با بیانیه های خود ما را
حمایت و پشتیبانی کرده اند .این همبستگی ها بدون شک نقطه قدرتی برای ما کارگران نفت است.
خواست افزایش دستمزد فقط مطالبه ما کارگران نفت نیست ،میدانیم که همه کارگران ،معلمان،
بازنشستگان و حقوق بگیران جامعه همین مطالبه را دارند .و همینطور دیگر مطالبات ما ،بنابراین
انتظار بیشترین حمایت ها و پشتیبانی ها را داریم .از جمله به اخراج هفتصد همکار ما اعتراض کنید و
خواستار بازگشت آنان به کارشان باشید.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
 5تیر 1400
*نامه سرگشاده شماره یک
به جمعی از نیروهای دفتری که تاکنون به کمپین  ۲۰-۱۰سال  ۱۴۰۰ملحق نشده اند
دوستان و همکاران دفتری :
همانگونه که استحضار دارید به همت و تالش نیروهای دغدغه مند و زحمتکش در بخش اجرایی پروژه
های نفت،گاز و پتروشیمی کمپینی تحت عنوان "کمپین  "۲۰-۱۰راه اندازی شده است.

از نگاه ما این کمپین صدای خفته ی جامعه کارگری،پروژه ای و کارزاری است برای پایان دادن به
تبعیض و تضییع حقوق از دست رفته همه افراد شاغل در این صنعت است.
اینک که جمعی چند هزار نفری از برادران فهیم و درد آشنای ما در مشاغل سخت اعم از:
جوشکار،فیتر،مونتاژکار،کمکی،سنگ زن،قالب بند،آرماتوربند،برقکارو ...دست در دست هم داده و
علی رغم همه کمبود ها و مشکالت مالی و معیشتی،پای در این کارزار و جنگ نابرابر نهاده و تمام قد
در مقابل امپراطوری زر و زور و تزویر پیمانکاران و کارفرما ها ایستاده اند ،شاهد آن هستیم که برخی
از نیروهای دفتری ضمن عافیت طلبی و مصلحت اندیشی خود را جدای از نیروهای اجرایی دانسته و از
کمپین هیچ حمایتی نکرده اند.
بدون شک،سربازان خط مقدم این جنگ نابرابر ،کارگران و زحمتکشان بخش اجرایی می باشند و حکم
برخی نیروهای دفتری که پشت این عزیزان راخالی کرده اند ؛حکم سربازانی است که در بحبوحه
جنگ ،خود را فرسنگ ها دور تر از خط مقدم نگه داشته و پشت سایر سربازان و برادران خود راخالی
کرده اند ،و منتظر نتیجه هستند.
نیروهای دفتری که تاکنون به کمپین نپیوسته و حمایتی نکرده اند ،متضررین اصلی این موضوع هستند.
*بیایید به وجدان خود بازگردید؛
*بیایید دست از عافیت طلبی و مصلحت سنجی بردارید ؛
*بیایید و با پیوستن به کمپین نگذارید جیب پیمانکارنماها و مفت خوران پُر پول تر شود
*بیایید یکبار هم که شده خود را ارزان نفروشیم
دوستان و یاران همیشگی:
بپاخیزید،نه هنگام درنگ است
پیام دوشم از پیر می فروش آمد
بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد
برای فتح جوانان جنگجو،جامی
زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد
از طرف جمعی از نیروهای دفترفنی و کنترل کیفی
گزارشات رسانه ای شده درباره اعتراضات کارگران صنعت نفت:
 -1درد دلهای مدت موقتیهایی که سالهاست در انتظارند:
ُنه سال بالتکلیفی کارگران قراردادی نفت ۶ /میلیون تومان کجا ۲۲ ،میلیون تومان کجا! /گفتند منتظر
دولت بعدی بمانید!
ُنه سال بالتکلیفی کارگران قراردادی نفت ۶ /میلیون تومان کجا ۲۲ ،میلیون تومان کجا! /گفتند منتظر
دولت بعدی بمانید!

کارگران قراردادی نفت از عدم تبدیل وضعیت خود و تبعیض موجود در وزارت نفت انتقاد دارند.
ب شغلی خود و عدم
نیروهای قراردادی شرکت ملی حفاری در تماس با خبرنگار ایلنا ،از شرایط نامناس ِ
پایبندی به تعهدات و وعدهها انتقاد کردند.
این کارگران میگویند :سال  ۹۰بعد از گذراندن موفقیتآمیز یک آزمون ،به قرارداد موقت و مستقیم
تبدیل وضعیت شدیم و قرار بود بعد از سه سال« ،مدت معین» شویم یعنی مدت قراردادمان از یک سال
به ده سال افزایش یابد و حقوق و دستمزدمان تقریبا ً با رسمیها برابر شود اما به این وعده عمل نکردند و
ُنه سال است که ما قراردادیها همچنان بالتکلیفیم.
به گفتهی این نیروها ،براساس اساسنامنه وزارت نفت و قانون ملی شدن نفت ،قراردادیها نباید بیش از
سه سال ،مدت موقت باشند اما تعداد زیادی نیرو از سال  ۹۰تا االن مدت موقت هستند.
ظاهراً تعداد این نیروهای قرارداد موقت در کل صنعت نفت ۳۴ ،هزار نفر است و در شرکت حفاری،
تعداد آنها حدود  ۳۶۰۰نفر است .چیدمان این نیروها براساس تحصیالت و تخصص نیز قابل توجه
است؛ از بین نیروهای قراردادی نفت ۱۲ ،هزار و  ۵۰۰نفر مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر دارند؛ در
بین آنها تعداد زیادی فوق لیسانس و دکترا هستند.
یک نیروی قرارداد موقت نفت در ارتباط با تبعیض آشکار و نهادینه شده در محیطهای کاری میگوید:
دریافتی من با همه متعلقات و مزایای مزدی حدود  ۶میلیون تومان است اما معادل رسمی من۲۲ ،
میلیون تومان حقوق میگیرد؛  ۶میلیون تومان کجا ۲۲ ،میلیون تومان کجا؟ اختالف موجود ،بسیار
بیشتر شیفتها و مسئولیتهای حساس بر دوش ما
فاحش و آزاردهنده است؛ این در حالیست که
ِ
قراردادیهاست؛ رسمیها خیالشان بابت آینده و امنیت شغلی راحت است و عموما ً نگرانی چندانی برای
کار ندارند .همهی کارهای سنگین بر دوش ماست و این سنگینی کار ،سنگینی ُنه سال بالتکلیفی را
مضاعف کرده است.
یک کارگر قرارداد موقت دیگر ،موقعیت خود و همتایانش را معلق و کامالً بالتکلیف توصیف میکند :با
حال ما
وجود آنکه بیمه تامین اجتماعی هستیم ،مصوبات افزایش حقوق اداره کار و شورایعالی کار شامل ِ
نمیشود؛ هر سال مبلغی جزئی برای افزایش حقوق ما تصمیمگیری میکنند که در نهایت ،متضرر
اصلی ما هستیم؛ دستمزدمان هم به نسبت کارگران مشمول قانون کار و هم به نسبت رسمیهای مشمول
قانون نفت ،بسیار کمتر افزایش مییابد؛ نه زیرمجموعه نفت به شمار میرویم نه زیرمجموعهی اداره
کار ،در واقع ما را بالتکلیف نگه داشتهاند.
این کارگر با بیان اینکه شش سال پیش باید تکلیف ما روشن میشد و الاقل مدت معین میشدیم ،میگوید:
این اواخر دوبار به تهران آمدیم و برای احقاق حقوق ،مطالبهگری و رایزنی کردیم؛ مقابل مجلس رفتیم و
خواستار توجه نمایندگان مجلس به وضعیت بالتکلیف خود شدیم؛ میدانید آخر چه گفتند؟! در نهایت یک
نماینده عضو کمیسیون انرژی آمد و گفت وزارت نفت گفته این دولت که تمام شد ،بروید منتظر دولت
بعدی بمانید! فقط همین ،به همین سادگی!
 -2گالیههای کارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانههای نفتی /برای اتمام دوره کاری لحظهشماری
میکنیم
کارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانههای نفتی نسبت به شرایط شغلی خود ،معترض هستند.

کارگران پیمانکاری عملیات دریایی پایانههای نفتی جزیره خارک نسبت به وضعیت شغلی خود معترض
هستند و رسیدگی به خواستههای خود را طلب میکنند.
کارگران در این پایانه نفتی میگویند :ساعتها زیر تیغ آفتاب سوزان و در هوای شرجی برای نان و
چرخش زندگی خود عرق میریزیم ،هنگامی که با وعده غذایی نیروهای دیگر روبرو میشویم ،خستگی
ما بیشتر میشود .کارکنان شرکت از سلف شرکت غذای خود را تهیه میکنند اما وعدههای غذایی نیروی
قراردادی از رستورانهای بیکیفیت تهیه میشود.
آنها ادامه میدهند :اگرچه روی کار دریا کار میکنیم اما حقی بابت آن دریافت نمیکنیم؛ در واقع تمام
حقوق و دریافتی ما مثل یک کارگر روزمزد است که در خشکی اشتغال دارد .سالها از اشتغال ما در
دریا میگذرد و با خطراتش را با پوست و گوشت خود احساس میکنیم اما از کوچکترین حقوق خود
محروم هستند.
به گفته آنها؛ گذر ثانیهها را لحظه به لحظه میشماریم .دورهی کاری  ۱۴روزه چقدر سخت است آنهم
وقتی کیف خود را بستهاید و آماده سفر به خانه هستید اما بشنوید که پروازی نیست و دریا خراب است و
شما نتوانید از جزیره خارج شوید.
این کارگران میگویند :متاسفانه تعداد پیمانکاران منطقه کم است ،بنابراین کارفرمای فعلی حدود ۱۰
سال است که برنده مناقصه میشود.
 -3نگاهی به وضعیت شغلی کارگران نفتی که دم تیغ اخراج هستند
دوقدم مانده تا بیکاری!
امنیت شغلی برای کارگران قرارداد موقت هیچ کجا وجود خارجی ندارد .به راستی آیا میخواهند آخرین
ضربه را به کارگران قرارداد موقت وارد کنند و نشان دهند با همه قدرت هم چنان راه مناسبات اقتصادی
صندوق بین المللی پول -این نهاد امپریالیستی -را کاربردی میکنند؟!
اعتراض مدنی حق مسلم همه شهروندان است؛ اصل  ۲۷قانون اساسی این حق را به وضوح برای
همگان به رسمیت شناخته و به طریق اولی ،اعتراض صنفی کارگران ،نه تنها یک حق بلکه یک
ضرورت برای ارتقای شرایط شغلی و معیشتی است.
در قانون کار به طور تلویحی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده اگرچه هنوز اجرای بیکم و کاست
دو مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار ( ۸۷و  )۹۸یکی از اصلیترین مطالبات کارگران است اما
دگردیسی تاریخی بازار کار ایران به گونهای پیش رفته که امروز این «حق» فقط مختص چیزی کمتر
از ده درصد کارگران شاغل است یعنی کارگران رسمی! همانهایی که دیگر امروز تقریبا ً میانسال و در
آستانه بازنشستگی هستند .نه کارگران قرارداد موقتی و نه بدتر از آنها ،کارگران پیمانکاری ،از این حق
مسلم هیچ بهرهای نبردهاند؛ اعترض این گروه از کارگران اگر حمایت نشود میتواند به بیکاریهای
گسترده یا اخراجهای فلهای منجر شود.
کارگران نفتی که عموما ً در مناطق تحت نفو ِذ قانون ویژه اشتغال مناطق آزاد اقتصادی کار میکنند از
حقوق قانون کار محروم هستند اما ماده آخر این قانون ویژه میگوید مقاوله نامههای سازمان بین المللی
کار در این مناطق الزماالجراست که بازهم باید گفت این بند قانونی ،فقط تاثیر جوهر روی کاغذ است و
به دلیل مناسبات معیوب و الینه شدهی بازار کار ،هیچ گونه کاربردی ندارد!

اخبار ضد و نقیض در باب اخراج کارگران!
در چنین فضایی است که پس از اعتراض گسترده کارگران پیمانکاری نفت که از اول تیرماه کلید خورد،
اخباری در ارتباط با اخراج کارگران معترض در یک پاالیشگاه (پاالیشگاه تهران) فضای رسانهها را
پر کرد و تبدیل به یک گفتمان مسلط در فضای مجازی شد.
دوم تیرماه ،یک روز بعد از آغاز اعتراض ،کارگران روزمزدی که در «شرکت پاالیش نفت تهران»
کار میکنند؛ گفتند :به دلیل اعتراضهای روز گذشته ،قرارداد بخشی از آنها لغو شده است.
این کارگران که به اجرا نشدن مفاد قرارداد کاری خود معترض هستند میگویند دستمزدی که پیمانکار
میپردازد بسیار کمتر از مزد توافقی در قرارداد است و همچنین بندهای دیگری از قرارداد به دست
فراموشی سپرده شده است.
تصاویری نیز در فضای مجازی دست به دست شد که این کارگران برگههای فلهای اخراج و بیکاری
دریافت کردهاند و با در دست داشتن برگههای تعدیل ،به مناسبات معیوب «کار پیمانکاری» معترض
هستند .این در حالیست که چند روز بعد ،جمعه چهارم تیرماه ،مسئول روابط عمومی شرکت پاالیش نفت
تهران با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخراج  ۷۰۰نفر از کارکنان این پاالیشگاه،
گفت :این موضوع کذب محض است.
شاکر خفایی روز جمعه به خبرنگاران اظهار داشت :شایعاتی که در خصوص اخراج  ۷۰۰نفر از
کارکنان پاالیشگاه تهران منتشر شده است ،صحت ندارد و فقط شرکت پیمانکاری «اویکو» بخش کمی
از نیروهایش را تعدیل کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری «اویکو» به عنوان تامینکننده نیروهای تعمیرات اساسی پاالیشگاه
تهران با قرارداد حدوداً  ۳۰روزه است ،افزود :این شرکت باتوجه به کاهش دستورکارهای تعمیرات
اساسی و کاهش کار ارجاعی ،با  ۳۵نفر از نیروهای روزمزد خود که بخش کوچکی از نیروهای محترم
روزمزد شاغل در آورهال طرف قرارداد اویکو هستند ،طی  ۲روز (روزهای دوازدهم و سیزدهم
تعمیرات اساسی) مطابق توافق و کاهش کار ،تسویه حساب کرده است.
پیگیریهای ما برای اطالع دقیق از آخرین وضعیت کارگران معترض این پاالیشگاه ادامه دارد و به
دنبال پاسخ این سوال هستیم که آن تصاویر چرا منتشر شد و آیا واقعا ً فقط  ۳۵نفر از کارگران روزمزد
اخراج شدهاند و اینکه آیا این اخراج که دقیقا ً بعد از اعتراضات کارگری بوده ،میتواند کامالً «اتفاقی»
باشد؟
سوال اساسی:
چرا جای «حق اعتراض» خالیست؟!
اما علیرغم همه این اما و اگرها ،سواالت اساسی و کلیدیتر همچنان پابرجاست؛ چرا درحالیکه بخش
عمدهای از شاغالن صنعت نفت را کارگران پیمانکاری تشکیل میدهند (مثالً طبق آخرین آمارهای
رسمی ،تعداد کارگران پیمانکاری پارس جنوبی دو برابر رسمیها و قراردادیهای این منطقه است) این
حجم انبوه از نیروی کار فعال و گردانندگان اصلی صنعت نفت کشور ،حق اعتراض ندارند؛ چرا به
محض اعتراض به شرایط ناگوار شغلی و معیشتی ،بالفاصله اخباری از اخراج و بیکاری این کارگران
به گوش میرسد؛ کارگران معترض به بهانهعدم نیاز تعدیل میشوند و فراتر از آن ،در مناطقی مانند

پارس جنوبی که کلونی شرکتهای پیمانکاری است معترضان بعد از تعدیل ،در لیست محذوفان کار یا
همان «بلک لیست» قرار میگیرند و دیگر عمالً هیچ شرکتی به آنها کار نمیدهد!
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژهای) که رنج بلک لیست شدن کارگران معترض را بارها از نزدیک
لمس کرده ،در ارتباط با اخراج کارگران معترض در پرسودترین صنعت زیرساختی کشور به ایلنا
میگوید :پیمانکاران با توجه به این که میدانند مناسبات اقتصادی دولت به جای قانون کار و قانون
اساسی ،قوانین بازار آزاد یا همان تعدیل ساختاری و خصوصیسازی است ،اقدام به اخراج گسترده
کارگران میکنند .اگر در عسلویه و جنوب به بهانه مناطق آزاد تجاری – صنعتی تصور میکنند این حق
برایشان فراهم شده ،در پاالیشگاهها و شرکتهای نفتی که جزو مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیستند نیز
تعداد زیادی از کارگران را پیمانکاران اخراج میکنند و این نشان میدهد که امنیت شغلی برای کارگران
قرارداد موقت هیچ کجا وجود خارجی ندارد .به راستی آیا میخواهند آخرین ضربه را به کارگران
قرارداد موقت وارد کنند و نشان دهند با همه قدرت هم چنان راه مناسبات اقتصادی صندوق بین المللی
پول -این نهاد امپریالیستی -را کاربردی میکنند؟!
شرایط کار سخت کارگران قراردادی و پیمانکاری به اضافه نبودن حق اعتراض ،یک جهنم اردوگاهی
است؛ آقاجری میگوید :کارگران پروژهای یا قرارداد موقت با روزانه  ۱۲ساعت کار در  ۲۵روز
معادل دوماه در  ۲۵روز کار میکنند .البته این محاسبه طبق اصول قانون کار است که برآیند قانون
اساسی کشور است .از سوی دیگر این کارگران در پروژههای صنایع نفت ۲۴ساعته در اختیار کارگاه
هستند و در واقع اردوگاهی کار میکنند از این رو باید از مزایای ویژهای برخوردار گردند که در عمل
صورت واقعیت به خود نمیگیرد ۲۵ .روز کار با روزی  ۱۲ساعت با توجه به زمان رفت و آمد از
خوابگاهها تا محل کار ،فشار سنگینی به کارگران وارد میکند بدین جهت افسردگی و اعتیاد در میان این
کارگران ابعاد فاجعهآمیزی دارد و همین طور فاجعه طالق و تالشی کانون خانواده آن ها ،از این رو
طبق عرف کار در سطح بینالمللی ،در جهان وایران برای چنین کارگرانی باید دوهفته کار و دوهفته
مرخصی قایل بشوند تا بتوانند نیروی خود را باز تولید کنند و به کانون خانوادهشان هم برسند؛ این حق
قانونی آنهاست که در بخش فالت قاره صنایع نفت نیز در عمل کاربردی میشود همینطور در
شرکتهای پیمانکاری حفاری شرکت نفت هم این روندعملی میشود ،با توجه به اینکه هزینه بلیط
هواپیمای این کارگران را نیز پرداخت میکنند ولی این امتیازها برای کارگران قرارداد موقت وجود
خارجی ندارد.
به گفته وی ،این سیاست یک بام و دو هوا در سیستم دولتهای پس از جنگ ،ناشی از تداوم رهنمودهای
صندوق بین المللی پول است و به دلیل کاربردی کردن تعدیل ساختاری و خصوصیسازی که نفی قانون
کار و قانون اساسی را در برنامه خود دارد ،فاجعه بحرانهای اجتماعی – اقتصادی گریز ناپذیر است.
چاره چیست؟
اما چاره چیست؛ چطور باید از اخراج فلهای کارگران قرارداد موقت یا پیمانکاری نفت که چیزی جز
برابری و رفع تبعیض نمیخواهند جلوگیری شود؛ آقاجری راهکار را توضیح میدهد :قوه قضاییه با
توجه به تکیه به اجرای قانون و عدالت ،باید طبق قانون کار و اصول قانون اساسی (اصول  ۲۶.۲۷و
 ۳۰.۳۱و  )۳۴به حق قانونی کارگران رسیدگی کند و پیمانکاران را که برخالف قوانین ذکر شده
خودسرانه اقدام به اخراج کارگران کردهاند ،مجازات کنند .قوه قضاییه برای خنثی کردن بیعدالتی و
اجرای قانون کار که برآیند قانون اساسی است ،باید با ایجاد هیاتهای حل اختالفی که نمایندگان

کارگران و کارفرمایان و مسئوالن اداره کار آن را اداره میکنند به این مشکالت که ناشی از قانونزدایی
دولتهای پس از جنگ است ،رسیدگی کند .به جای پاک کردن صورت مساله (اخراح کارگران) که
باعث میشود بحران ابعاد حاد و خطرناک پیدا کند باید خود مساله را حل کنند یعنی مناسبات امپریالیستی
و ضد قانون اساسی را با جدیت دور بریزند ،واسطهها و دالالن را از میان بردارند ،نگذارند کارگران
معترض به همین سادگی اخراج شوند و برابری شغلی را نهادینه کنند.
گروهی میگویند  ۷۰۰نفر بعد از اعتراضات در یک پاالیشگاه اخراج شدهاند اما مسئوالن میگویند
تحمیلی مناسبات ضد
اخراجیها بیشتر از  ۳۵نفر نبودهاند! واقعیت هرچه هست ،سکوت ناخواسته و
ِ
کارگران
کارگری از آن واقعیتر است؛ همین فضای ملتهب و رعبآور ،بازی را به سمتی میبرد که به
ِ
به ستوه آمده از مناسبات معیوب تعدیلی حقنه کنند «سکوت! بیکاری در دو قدمی است!» اما آیا موفق
میشوند؟!
 -4اعتراض کارگران پتروشیمی عسلویه /کارگران به چه معترض هستند؟
کارکنان قراردادی شرکت هلدینگ خلیج فارس هم به جمع معترضان به وضعیت حقوق و دستمزد
صنایع نفت و گاز پیوستند.
کارگران پتروشیمی عسلویه هم به جمع معترضان حقوق و دستمزد پیوستهاند .کارکنان هلدینگ
پتروشیمی خلیج فارس که  ۴۰درصد سهام آن در سبد سهام عدالت است ،میگویند که وضعیت پرسنل
قراردادی نسبت به پرسنل رسمی بسیار تبعیضآمیز است.
آنها عالوه بر این نسبت به انتصاب مدیران جدید این هلدینگ اعتراض دارند و معتقد هستند که برخی
مدیران جدید برخالف رویه معمول در شرکتهای نفت و گاز ،هیچ تخصصی در این صنعت ندارند و با
سابقه غیرمرتبط منصوب شدهاند.
به گفته این کارگران برخی مدیران هم بازنشستههای دولتی هستند که دوباره در این هلدینگ شبهدولتی
به کار گرفته شدهاند.
بنا به گفته این کارگران آنها نگران هستند که انتصابات غیرتخصصی وضعیت مالی شرکت را بیش از
این به دستانداز انداخته و تعداد بیشتری از کارگران از کار بیکار شوند.
با این وجود ،وزارت نفت و حتی تشکلهای بخش خصوصی حل این مشکل را در حوزه وظایف دولت
نمیدانند.
مهدی مهدوی ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ،میگوید که این هلدینگ متعلق به بخش
خصوصی است و حل مشکالت آن بر عهده وزارت نفت و دولت نیست و کارکنان آن باید پاسخ مشکالت
خود را به روش دیگری پیدا کنند.
کارکنان پیمانی و قراردادی صنعت نفت و گاز ایران در حال حاضر نسبت به حقوق و مزایای شغلی
خود معترض هستند اما به نظر میرسد که تاکنون اقدام جدی برای حل مشکالت شاغالن حوزه نفت و
گاز انجام نشده است و اعتراضها ادامه دارد.
*بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتصاب سراسری کارگران نفت

کارگران پیمانکاری پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاههای وابسته به صنعت نفت و گاز از روز ۲۹
خرداد اعتصابی بزرگ و بیسابقه را آغاز کردهاند.
تاکنون چند ده هزار نفر از این کارگران در بیش از  ۵۰مرکز تولیدی به این اعتصاب پیوستهاند و روند
پیوستن دیگر کارگران به اعتصاب همچنان ادامه دارد.
کارکنان رسمی نفت نیز پس از چند دوره اعتراض و تجمع اعالم کردهاند که چنانچه مطالباتشان محقق
نشود روز نهم تیرماه دست به اعتراض دوباره خواهند زد.
کارگران پیمانکاری نفت نه تنها به لحاظ سازماندهی گستردهی این اعتصاب ،اتفاقی بی بدیل را رقم
زدهاند ،بلکه با اعالم حمایت و همبستگی با کارکنان رسمی ،جلوهای شورانگیز از اتحاد طبقاتی را به
نمایش گذاشتهاند .از اینرو “بی دلیل نیست که کارگر نفت ما همواره رهبر سرسخت ما بوده و خواهد
بود”
کارگران نفت در بیانیه و اطالعیههایشان بارها اعالم کردهاند که ما کارگران برده نیستیم و اجازه
نخواهیم داد این همه استثمار و بیحقوقی تداوم یابد.
کارگران اعتصابی همچنین خواهان افزایش حداقل دستمزد به باالی  ۱۲میلیون تومان در ماه و تغییر
نوبت کاری به  ۲۰روز کار و  ۱۰روز مرخصی هستند .برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکاری و
قرارداهای موقت ،پایان دادن به فضای امنیتی و ایمن سازی محیط کار نیز از دیگر خواستههای
کارگران نفت و کل طبقه کارگر ایران است.
همکاران و همسرنوشتان در صنایع نفت و گاز؛
ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را بخشی از مبارزات پرشورو متحدانه شما
میدانیم و در هر دوره از اعتراضات و اعتصاباتتان با تمام توان در کنار شما بوده و خواهیم بود .به
تک تک شما درود میفرستیم و اعالم میکنیم که شما به پرچمدار خواست و مطالبات طبقاتی کارگران
ایران تبدیل شدهاید .با عمل جمعی و قدرتمند خود ،هم به خواست افزایش دستمزد خواهیم رسید و هم باید
بساط شرکتهای مفتخور پیمانکاری و قرارداهای موقت را برچینیم.
ما و دیگر کارگران کشور قاطعانه از خواست و مبارزاتتان حمایت خواهیم کرد.
زنده باد کارگران اعتصابی نفت
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران -پنجم تیرماه ۱۴۰۰
*کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ایران:اطالعیه شماره 1
ما کارگران :از خواستههای کارگران اعتصابی حمایت میکنیم
کارگران نفت و پتروشیمی طی بیانیهای در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و اوضاع نامناسب و
غیرانسانی محیط کار ،عدم اجرای وعدههای دادهشده جهت افزایش دستمزدها و دیگر مزایای شغلی و
تحمیل رنج وبی حقوقی از جانب مقاطعهکاران و پیمانکاران دست چندم بر شرایط کار وزندگی این
کارگران غیرقابلتحمل و بهدوراز شأن انسان امروزی است دست به اعتصاب زدند .و در بیانیه ای به

طرح مطالبات و خواستههای خود پرداختهاند اعم مطالبات و خواستههای این کارگران به شرح زیر
است
"مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از  ۱۲میلیون باشد .مزدها باید بهموقع پرداخت شوند .دست
پیمانکاران باید از صنعت نفت کوتاه شود و قراردادهای کارگران به قرارداد مستقیم و دائم تبدیل و
اخراج کارگران ممنوع شود .قوانین بردهداری مناطق آزاد باید لغو شوند .استانداردهای بهداشتی ،محیط
زیستی و ایمنی محیط کار ،خوابگاهها و سرویسهای بهداشتی باید رعایت شوند .امنیتی سازی محیطهای
کار پایان یابد و حق تشکل ،تجمع و اعتراض کارگران به رسمیت شناخته شود"
با گرانی روزافزون و دستمزدهای یکچهارم حداقل هزینه زندگی اعتصاب سراسر قریبالوقوع بود،
که از مورخه  ۲۹خرداد رخ داد
پایین نگهداشتن حداقل دستمزدها به معنای افزایش سودهای افسانهای سرمایهداران به شمار میرود.
گرسنگی دادن به بیش از  ۶۵درصد جمعیت جامعه که شامل کارگران میباشد ،مصداق نسلکشی آشکار
است .تحمیل بی حقوقی مطلق به کارگران از طریق پایین نگهداشتن سطح دستمزدها ،همچنین اوضاع
نامناسب و غیراستاندارد محیط کار و محل زیست کارگران پروژهای ،ظلم مضاعفی است که بر این
کارگران روا میدارند
کار طاقتفرسا در دمای باال  50درجه ،دستمزد پایین و نبود خدمات متناسب با شرایط کاری وزندگی
در خوابگاههای غیربهداشتی شایسته هیچ جانداری نیست .زندگی کارگران پروژهای در عصر حاضر
مانند بردهداری تاریخ باستان است .ما کارگران اعالم مینمایم که چنین شرایط غیرانسانی غیرقابلتحمل
است .همچنین ما کارگران خواهان تحقق فوری خواستههای همکاران اعتصابی خود هستیم و از همه این
کارگران میخواهیم با متحد کردن صفوف و ایجادتشکل های کارگری متناسب با شرایط موجود تا تحقق
مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه بدهند
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ایران
جمعه چهارم تیرماه هزاروچهارصد
*اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران:از اعتصاب کارگران نفت پشتیبانی می کنیم
موج اعتصاب کارگران شرکت های پیمانی و پروژه ای در بخش های نفت ،گاز و نیروگاهها همچنان
در حال گسترش است .ابتدا در  ۲۸خرداد ماه کارگران رسمی نفت در پایانه نفتی خارک اعتصاب
کردند .سپس در  ۲۹خرداد هنگامی که کارگران پیمانی نیروگاه بید خون ،دست از کار کشیدند
کارگران شاغل در دهها شرکت پیمانی به اعتصاب پیوستند؛ اعتصابی که هر روز دامنه دار تر می شود
و جنبه سراسری به خود گرفته است.
افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن ،ایمن سازی محیط کار ،تغییر در نوبت کار به صورت ۲۰
روز کار و  ۱۰روز مرخصی ،لغو قوانین برده داری مناطق ویژه اقتصادی و برچیدن شرکت های
پیمانی  -این دالالن نیروی کار انسانی -از جمله خواسته های کارگران اعتصابی است .پرداخت نشدن
بخشی از دستمزد کارگران با وجود پایان یافتن مدت قرارداد و نیز کسر حق بیمه از دستمزد کارگران و
عدم ارسال لیست بیمهها به سازمان تامین اجتماعی ،به روال عادی فعالیت شرکت های پیمانی تبدیل شده
است.

کارگران ارکان ثالث ،فصلی ،ساعتی ،پروژهای و قرارداد مدت معین که با پیمانکاران مختلف کار
میکنند ،بطور گسترده در این اعتراض سراسری شرکت کرده اند  .اعتصاب های جاری دومین
اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و نیروگاها بعد از اعتصاب مرداد ماه سال گذشته است .با این
حال ،مقامات حکومتی در مواجهه با این اعتصاب و اعتراض گسترده ،غافل گیر شده اند .کمیسیون
انرژی مجلس و دیگر مقامات حکومتی به دست پا افتاده اند و در حال سبک و سنگین کردن نوع واکنش
رژیم جمهوری اسالمی به این اعتصاب هستند .سازمان دهندگان اعتصاب با هشیاری اعالم کرده اند که
این اعتصاب ،اخطار آنان به کارفرمایان و حکومت است و در صورت بر آورده نشدن خواسته های
خود ،به اعتصاب  ۹تیرماه که توسط کارگران رسمی نفت اعالم شده ،خواهند پیوست و مطالبات خود را
در همبستگی و مبارزه مشترک با آنان پیگیری خواهند کرد .در همین ارتباط شورای سازماندهی
اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعالم کرده است که دور تازه ای از اعتراضات به زودی آغاز خواهد
شد .تا کنون تعدادی از تشکل های کارگری در ایران و در سطح بین اللملی و همچنین جمعی از معلمان،
دانشجویان و خانواده های جان باختگان اعتراضات آبان  ۹۸و خانواده های جان باختگان سقوط
هوایپمای اوکراینی از کارگران اعتصابی پشتیبانی کرده اند .انتظار می رود که این حمایت ها همچنان
گسترش یابد.
ما همبستگی خود را با کارگران اعتصابی در شرکت های پیمانی نفت ،گاز و نیروگاها اعالم می داریم،
از خواست های به حق آنان پشتیبانی می کنیم و بنا به وظیفه خود از تشکل های بین المللی کارگری می
خواهیم که از مبارزات کارگران نفت در ایران پشتیبانی کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران
 ۲۶ژوئن ۲۰۲۱
*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
دریافت صدها امضاء از بازنشستگان ،کارگران ،معلمان و سایر اقشار جامعه در حمایت از آزادی
بیقید و شرط کارگر بازنشسته زندانی اسماعیل گرامی
صدها امضاء از بازنشستگان ،کارگران ،معلمان و سایر اقشار جامعه در حمایت از آزادی بیقید و شرط
اسماعیل گرامی ،کارگر بازنشسته زندانی دریافت شده است که اسامی  ۵۰۰تن اول در زیر منتشر
میشود همچنان در حال دریافت امضاءهای جدید هستیم و به مرور منتشر خواهند شد.
اسماعیل گرامی ،فعال بازنشسته زندانی را بی قید و شرط آزاد کنید
نزدیک به یک سال است که بازنشستگان برای دستیابی به مطالبات برحق خود ،از جمله همسانسازی
حقوقها ،سلسله تجمعاتی مسالمتآمیز را برگزار کردهاند .با این حال ،طبق روال همیشگی ،نهادهای
امنیتی با بازداشت ،احضار و پروندهسازی تالش کردهاند تا مانع از برگزاری این تجمعات و حق خواهی
و مطالبه گری بازنشستگان شوند.
اسماعیل گرامی یکی از بازنشستگانی است که در کنار دیگر همتایان خود خواهان احقاق حقوق
بازنشستگان بوده و  ۱۴فروردینماه توسط اطالعات سپاه در خانهاش بازداشت شد .او به مدت  ۴روز
مورد بازجویی اطالعات سپاه قرار گرفت و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد .این فعال
بازنشسته پس از دو ماه بازداشت به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی وشرکت در تجمعات قانونی

اعتراضی بازنشستگان به  ۶سال حبس تعزیری ۷۴ ،ضربه شالق و حدود دو میلیون تومان جریمهی
نقدی محکوم شد که درصورت تأیید در دادگاه تجدید نظر  ۴سال آن قابل اجرا خواهد بود .همهی این
بیعدالتیها در حالی است که وی در این مدت بازداشت از حقوق قانونی خود بیبهره بوده و دادگاه وی
بدون دسترسی به وکیل برگزار شده است.
ما امضاکنندگان این نامه با محکوم نمودن روند غیرقانونی بازداشت و دادگاه اسماعیل گرامی ،خواهان
آزادی بیقیدوشرط ایشان و تمامی بازنشستگان بازداشتشده هستیم.

با کلیک در لینک زیر متن را امضاء و از آزادی بیقید و شرط اسماعیل گرامی ،کارگر بازنشسته
زندانی حمایت کنید.

https://plink.ir/QwIUR
لینک مشاهده اسامی امضاء کننده
https://plink.ir/2p1mE
*تجمع اعتراضی دامداران کرمان نسبت به گرانی افسار گسیخته نهاده های دامی دولتی و آزاد
ومقاومت دولت در برابر افزایش قیمت شیر مقابل استانداری
روز شنبه  5تیر ،دامداران کرمان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به گرانی افسار گسیخته نهاده
های دامی دولتی و آزاد همچنین مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت شیر مقابل استانداری اجتماع
کردند.
akhbarkargari2468@gmail.com

