
 1402ماه فروردین    4و  3اخباروگزارش های کارگری 

با راهپیمایی وتجمع درشهرزاهدان    - اهالی استان سیستان وبلوچستان  ادامه جمعه های اعتراضی 

 وبرافراشتن دست نوشته ها ی اعتراضیوسردادن شعارها

پ  ی سازمانده  یشورا  - کارگران  مزد:نفت  ی مانی اعتراضات  ا  یعالیشورا   ی به مصوبه  عتراض  کار  

 م یدار

 در نفت و گاز است  ی مزد  در سطوح مختلف شغل  یدرصد 50 ی باال ش یما افزا خواست

  ی برا  انه یماه  ی هزار تومان300  ونی لیم  5حداقل حقوق    نییکارزار اعتراض به تعتعداد امضاهای    -

 رد شد  16000از  کارگران

 ولر ک ی وگو با نوئمدر گفت ی کولر، گروگان فرانسو لی سیس ت یوضع  نیآخر  -

 ی تومنهزار   200 هی کارت هد ک یفقط  ستون یذوب آهن ب مجتمع  کارگران یدیع -

 ******* 

درشهرزاهدان  * وتجمع  راهپیمایی  با  وبلوچستان  سیستان  استان  اهالی  اعتراضی  های  جمعه  ادامه 

 وسردادن شعارها وبرافراشتن دست نوشته ها 

 شعارها:

 »سلطنت والیت یکصد سال جنایت« 

 هدف کل نظامه« »این آخرین کالمه  

 حکومتش باطله«     قاتله  یعل  د ی»س

   « ی»مرگ بر خامنه ا

 کتاتور« ی»مرگ بر د  

 »توپ تانک فشفشه آخوندباید گم بشه« 

 »مرگ بربسیجی« 

 »مرگ برسپاهی« 

 »میمیریم میمریم ذلت نمی پذیریم« 

پ  یسازمانده   یشورا* کارگران  مزد:نفت  یمان یاعتراضات  مصوبه  اعترا  یعالیشورا  یبه  ض  کار  

 م یدار

 در نفت و گاز است  ی مزد  در سطوح مختلف شغل  یدرصد 50 ی باال ش یما افزا خواست



  ی درصد   ۲۱و    رانیکف بگ   ی برا  یدرصد   ۲۷  شیکار حداقل مزد کارگران را با افزا  یعال   یشورا

  ی که در آمارها  ست یدر حال   نی کرد. ا  ن ییهزار تومان تع  ۳۷۰و    ونیل یم  ۵  ،یسطوح مزد   ریسا   یبرا

روزنامه    یاشاره شده بود و برخ   ی تومان ون یلیم ۲۰تا   ۱۵وابسته به دولت از خط فقر   ی ها نهاد  یرسم

 .خط فقر مطلق محاسبه کرده بودند  ی تومان را برا ون یلیم  ۳۲ها هم به نقل از اقتصاددانان رقم  

کارگران و کل جامعه    شت یو مع  یکار تعرض به زندگ  یعالیتوسط شورا   یونیل یم  ۵دستمزد     نییتع

معن   می تصم  ن ی ا  است. جمع   یبه  کردن  ها   ی ونیلیم  ت یمحکوم  خانواده  و  و    شانیکارگران  فقر  به 

  .است  شتریب  ی نی تام  یو ب   یگرسنگ

تمام    یبودجه خود و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برا   حهی ال  ۱۲دولت در تبصره    نکه یا   بدتر

  ن ییحقوق تع  شیافزا  ی درصد   ۲۰شاغل هستند، سقف    یدولت  یهامشموالن قانون کار که در دستگاه 

بنابرا   یعالیشورا  یمصوبه ضد کارگر   نی هم   ی ما حت  یاز همکاران قرارداد   یبخش   ن ی کرده است و 

نم   ز ین  رکا حالشان  افزا  یشامل  با  و  ا  یکمتر   یمزد   ش یشود  اعتراضات  با  ما  هستند.    ن ی روبرو 

ا  حهیال  ه یهمکاران عل آن    ان شتش یمع   ت یوضع   ه یعل  تکارانهیجنا   م یتصم   نی بودجه و  از  و  همراه بوده 

 .می کنیم ی بانیپشت 

درجه از توحش    نی نفت، انزجار و نفرت خود را به ا  ی مانیاعتراضات کارگران پ   ی سازمانده  ی شورا

  ه یعل  یمبارزات  ی را اعالم کرده و از کارزارها  یکارگر   یکارگر و خانواده ها   یو تعرض به زندگ

 .کند ی م ی بانی و پشت ت یحما یسان ان یزندگ کی داشتن  ی کار و برا یعال ی مصوبه شورا

که    م ی دهیو اجازه نم   میکار را قبول ندار  ی عال  یما کارگران، شورا  م، یکرده ا  د یکه بارها تاک  همانطور 

باال ما برا  ی از  ما تصم   طیو شرا   یزندگ  ی سر  بر    د یتاک   نی و مهمتر  ن یشود و آخر   یر یگ  م یکار  ما 

 .و گاز است نفت   ی دستمزد ما کارگران پروژه ا ی فور شیافزا ی رو

نرخ    ش یها و افزا  مت یق  نده یرشد فزا  ،سابقه ارزش لایر  ی راستا، امسال با توجه به سقوط ب  ن یهم   در

افزا خواهان  مختلف    ی فعل  ی دستمزدها  ی درصد   ۵۰  ی باال  ش یتورم،  سطوح  و  ها  رده  همه  در 

کالم و    ک یکه    م ی خواهیخود در مراکز نفت و گاز م   ی بوده و از همکاران پروژه ا  یو شغل   یتخصص 

  .ندهند   ت یخود را منعقد کنند و به کمتر از آن رضا یکار  یمطالبه قراردادها ن ی ا هی متحد بر پا

پ   ی سازمانده  ی شورا کارگران  سراسر  یمان یاعتراضات  اتحاد  بر  ا  ی نفت،  پروژه  همکاران    ی همه 

  ی به از سومطال  ن یکه در صورت عدم قبول ا  کند یجا اعالم م   نی دارد و هم  د یشاغل در نفت و گاز تاک 

  .با اعتراضات گسترده ما کارگران روبرو خواهند شد   ان،یو کارفرما   مانکاران یپ

 باد اتحاد کارگران  زنده

 نفت  ی مانیکارگران پاعتراضات  ی سازمانده ی شورا

 1402 نی فرورد  سوم 

  یبرا  انهیماه   یهزار تومان 300  ونی لیم  5حداقل حقوق    نییکارزار اعتراض به تعتعداد امضاهای  *

 رد شد  16000از  گرانکار



  5حداقل حقوق    ن ییکارزار اعتراض به تع  ی تعداد امضاها   فروردین(،   4تا لحظه انتشار این گزارش)

 . رد شد  16000کارگران از  یبرا  انه یماه ی هزار تومان300 ون یلیم

 هزار تومانی ماهیانه برای کارگران 300میلیون   5کارزار اعتراض به تعیین حداقل حقوق یاد آوری:

 ۱۴۰۲تراض به افزایش ناعادالنه دستمزد سالیانه کارگران در سال اع

 کارگران غیور ایران 

با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص  

بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت  ، این افزایش دستمزد می ۴۱صریح قانون کار ماده  

نوار باشد، از آنجاییکه در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و  خا

نیز بزرگترین   که خود  دولت  نمایندگان  و  کارفرمایان  نمایندگان  فشار  تحت  و  بوده  مصوبه خودشان 

می  محسوب  تنها  کارفرما  افزایش  با  و    ۲۷شود،  کارگران  مزد  حداقل  سای  ۲۱درصدی  ر  درصدی 

موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی    ۱۴۰۲سطوح برای سال  

افزایش چندین برابری هزینه  اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و  اسفبار و  های حتی 

 .باشد قانونی نمی 

د  افزایش  و خواهان  نموده  اعالم  این مصوبه  به  را  اعتراض خود  مراتب  اساس  لذا  بر  حقوق  رصد 

قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند  

 .میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود 

 ۱٤۰۱اسفند   ۲٩شروع کارزار:   •

 ۱٤۰۲فروردین  ۳۱پایان کارزار:   •

 سنده: ابراهیم عباسی منجزی نوی •

 :لینک کارزار •

https://www.karzar.net/69382 

 کولر  ی وگو با نوئمدر گفت یکولر، گروگان فرانسو لی سیس  تیوضع  نیآخر *

. خواهر  گذرد ی م  ران ی در ا   ی دو معلم فرانسو  ،یکولر و ژاک پار   ل یس یروز است از بازداشت س ۳۲۰

 .محروم هستند  یو خدمات کنسول  ل یبه وک  یآنها از حق دسترس د یگو ی مبه زمانه کولر   سلیس

  ی سراسر  ی هااعتراضات و تحصن   نی تراز بزرگ  یا، سلسله ۱۴۰۱ماه سال    بهشت یو ارد   ن یفرورد 

خود، دست به    ی و طرح مطالبات صنف  ی ر یگیپ  یها هر هفته برا شکل گرفت. معلم   ران یمعلمان در ا

دانش  و  زدند  ن تحصن  تحصن   ت یحما  یبرا  زیآموزان  صف  به  خود،  معلمان  پ از  .  وستند یکنندگان 

را  آموزش  حق  از  معلمان  مادر  گان، یمطالبات  زبان  به  آموزش  ب  ،یتا  اجرا  مه، یحق  قانون    یو 

 .بود  ی معلمان زندان یو آزاد  ی سازو همسان   یبند در رابطه با رتبه  ی کشور ت یریمد 

https://www.karzar.net/69382


فعاالن صنف  عایسر  یت یامن   ی روهاین  انیم  ن یا  در بازداست گسترده  توانستند تحصن   ی با    ی هامعلمان، 

تا حد   ی اعتراض آن سر  ی معلمان  از  کنند و پس  به سنار  ع یمهار  مانند گذشته    ی ت یامن   ی های وساز یبه 

پرداختند.    ی برا شده  بازداشت  ا  یک یمعلمان  »هم  های وساز ی سنار  ن ی از  اتهام  با  با    ی کارارتباط 

  ی لیو تحص   ی دو عضو انجمن آموزش  ، یفرانسو  ی هابود. منظور از جاسوس   « یفرانسو  ی هاجاسوس 

سفر کرده    ران یبه ا  ی ستیتور   یزایبود که با و   ی کولر و همسرش ژاک پار   ل یسیس   یها فرانسه به نام 

 .بودند 

حقوق  سرشناس فعال    ی هاچهره   ی مستند، تالش کرد برخ  ک یبا پخش    یاسالم  ی جمهور  ی ما یصداوس

  ی بی و محمد حب   یرسول بداق  ،یشعبان محمد   خواه،ک یمسعود ن  ،یمعلمان مانند اسکندر )سوران( لطف 

کرده    داریشرکت واحد تهران را که با آنها د   یاتوبوسران   یکا یسند   ی از فعاالن صنف  ،یو رضا شهاب 

در    ر یدران زبه سپاه پاس  کی نزد   م، یتسن   یمتهم کند. خبرگزار  « یخارج  یروها یبه »ارتباط با ن   بود 

 .متهم کرد  « ینظمیآشوب« و »ب  ی»سازمانده   یرابه تالش برا ی کولر و ژاک پار ل یس یس یگزارش

او تنها دو بار توانسته    گذرد،ی که از بازداشت خواهرش م  ی ماه   ۱۱  ی ط  د یگو ی کوبرم  ل یسیس   خواهر 

 .داشته باشد  یبا پدر و مادر تماس تلفن 

دو شهروند    ن ی کرده است. ا  یمعرف  « یدولت   ی ها»گروگان   را  ی کولر و ژاک پار  لیس یفرانسه س  دولت 

 .هستند   یزندان  ران یروز است که در ا  ۳۲۰اکنون   ی فرانسو

نوئم   به  ا  یگفته  و  فرانسه  ب  ران یکولر  قوان   یالمللن ی معاهدات  تحت  کشور  دو  هر  و  کرده    ن ی امضا 

 . شود ینم  ت یحقوق خواهر او و همسرش رعا نی تری حال اساس ن ی هستند، با ا یالمللن ی ب

 کولر  ی وگو با نوئمگفت 

مدت    ن یآنها با خانواده در ا   ا یآ  د؟ یدانی در زندان چه م  س یکوهلر و ژاک پار  ل یسیس   ت یوضع  ن ی آخر  از

 اند؟ارتباط و تماس داشته 

دستگ  ی نوئم از  پس  ارد   ی ریکولر:  در  )   بهشت یآنها  ه (۱۴۰۱ماه  ما  در  ی خبر  چ ی،  آنها    افت یاز 

حت میکرد ی نم نگهدار  می دانستی نم  ی.  کجا  در  درخواست شوند یم   ی آنها  تمام  از    د یبازد   یبرا  مانی ها. 

عرض    دربر زنده بوده آنها    ی که مبن  یانشانه   نی لغو شد. اول  ای لحظه رد    نی در آخر   یکنسولگر   قیطر

 .بود  ن ی وحشتناک اعتراف دروغ  ی وی د یو  نی ا م، یپنج ماه از آنها گرفت 

(  ۲۰۲۲نوامبر )  ۲۲.  م یها حرف بزن و با رسانه   م یکن   جاد ی ا  یت یحما   تهیکم  م ی گرفت  می تصم  ن،ی از ا  پس

  ی و تاکنون تنها مالقات کنسول  ن ی و ژاک اول  لیسی . روز بعد، سم یبرگزار کرد   یکنفرانس مطبوعات   کی

ماه را در سلول    ن یهستند و هر دو چند   ن ی زندان او  ۲۰٩که آنها در بند    می دانی خود را داشتند. اکنون م

 .اند گذرانده  یانفراد 

داشته است. او در هر دو تماس تحت نظر بود    یتا االن فقط دو بار با پدر و مادرم تماس تلفن   خواهرم

نم شرا  توانست ی و  مورد  در  کند.  صحبت  بس  طی آزادانه  اطالعات  او  ما  م یدار  ی کم  ار یبازداشت   .

سه بار   یاتواند هفته ی. او فقط م کنند ی م  رییتغ  شهی دارد، اما آنها هم یکه او اکنون چند هم سلول  م یدانیم



به حاز سلول  ا   خبری از ژاک ب  نی ( برود. او همچنی زندان )هواخور  اط یاش  موضوع    ن یاست و از 

 …خواندن داشت   یکتاب برا  ک یماه بازداشت تنها  ۱۰از   شی . خواهرم در ب برد ی رنج م

 اند؟داشته  یترسفرانسه دس یو خدمات کنسول  ل یبه وک   ای رفته است؟ آ شیآنها تاکنون چگونه پ  پرونده

دق  به  اطالعات  آوردن  ز  ار یبس  قیدست  است،  فقط    رایسخت  کنون  تا  همسرش  و  بار    ک یخواهرم 

به آنها    م یآنها استخدام کرد   ی که ما برا   ی مستقل   ی. وکال ش یاند، آن هم چهار ماه پداشته   ی مالقات کنسول

پرونده  دسترسو  نم  ی شان  ما  عل   م یدانی ندارند.  شده  دقآ  ه یاتهامات مطرح  مورد    ما .  ست ی چ  قا ینها  در 

ه  یدادگاه شود،  برگزار  است  قرار  احتماال  م   م یدانی نم  یج یکه  نظر  به  کامال    ت یوضع  رسد یو 

 .و متوقف شده است  ف یبالتکل

به دست    م ی کنی را که ما ارسال م  یی تا کاالها  کنند ی فرانسه تمام تالش خود را م   یکنسول  یها س یسرو

بازد  و  برسانند  در  یلکنسو  یدها یآنها  آخر  افت یرا  نشدند.  موفق  اما    ی کنسول  د یبازد   ن یکنند، 

ا  لیس یس  رسد ی لحظه لغو شد. به نظر م  نی در آخر  گر یشده بار د   ی زیربرنامه    یا یدن   زو ژاک کامالً 

ً ی اند. پس از گذشت تقرجدا شده  رون یب به    ،یو ماد  یاجتماع  یهات یمحروم   ن یسال و با وجود چن  کی با

 .آزاد شوند  ریبدون تاخ  د ی. آنها بامی هست  آنها ی شدت نگران سالمت

 انجام داده است؟ ییهاآنها تاکنون چه اقدام  یآزاد  ی فرانسه برا دولت 

را محکوم کرده است. آنها به    رانیتوسط ا  ی شهروندان فرانسو  ی ریگروگانگ   یپلماس یفرانسه د   دولت 

تا    میدوار یاند. امشده  ج ی امال بسک  ران یدر ا  یفرانسو   یهاهمه گروگان   یآزاد   یدادند که برا  نان یما اطم

عز   ی زمان عنوا   زانمانیکه  به  دهند.  انجام  را  خود  تالش  حداکثر  برگردند  خانه  به    نبه  ما  خانواده، 

 .می صورت منظم با آنها تماس دارو به   میاشده  ت یحما  ی توسط مقامات فرانسو  یخوب 

 اند؟ار گرفته قر ی و ژاک در مدت زمان بازداشت مورد شکنجه و بدرفتار ل یسیس  ایآ

  ران یا  ی دولت   ون ی زیدر برابر تلو   ن یگذراندند. به اعترافات دروغ   ی ماه را در حبس انفراد   نی چند   آنها

روح  فشار  تحت  و  کردند  روان  یمجبورشان  درست  د یشد   یو  چندان  اطالعات  مورد    یهستند.  در 

نداربازداش   ت یوضع گروگان   م،یتشان  شهادت  بازداشت   یهااما  و  چن  های سابق  کنند هم  دلگرم    ه دان 

 . ست ین

 برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران 

 ی تومنهزار   200 هی کارت هد ک یفقط  ستون یذوب آهن ب مجتمع  کارگران یدیع*

  –جاده کرمانشاه    35  لومتریک  واقع در    ستون یذوب آهن ب   مجتمع    کارگران  امسال ازبابت عیدی به  

 دادند.  ی تومنزار ه 200 هی کارت هد  کیفقظ   نی هرس

  ز یسال ن   کی  یکارگران باال   ی برا  هیمبلغ هد   نی افروردین،  4براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ  

 . باشد ی طبق قانون کار نم  ید یاز قانون پرداخت ع  ی مقدار بوده و خبر نی هم

akhbarkargari2468@gmail.com 
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