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 با برپایی تجمع وپهن کردن سفره با نان خالی شانیکار یقراردادها
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ساحل  ایکارگران شرکت در،رانشهریدر ا سایکارگران شرکت پ،یفرامرز رجیا یمانکاریکارگران پ

کارگران شرکت ،آبادان شگاهیپاال ODCC کارگران،کارگران شرکت بهداد معادن پاسارگادم،خط قش

 ژهیکارگران شرکت آوو کنگان شیکارگران پتروپاال،ایشرکت پتون اعتصاب کارگران،آرسان توسعه

 .به اعتصاب پیوستند صنعت طوس

 گچساران یمیپتروش یمانیکارگران پ-۱

 انیشالوده شا یمانکاریپ ۲بهبهان فاز  دبلندیب شگاهیپاال-۲
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 و شرکت راژان یکرم یمانکاریپ یو استوانه ا یکنگان مخازن کرو یجنوب شیآد شگاهیپاال-۹



 «جهان پارس» یمیشرکت پتروش-۱۱

 یشرکت ساتراپ صنعت پارس جنوب -۱۱

 قشم شیپاال نایکارگران شرکت س-۱۲

 ۲۱و  ۲۲شرکت توانمند  فاز -۱۳

 نفت تهران شگاهیکارگران اورهال پاال-۱۱

 بوشهر ۱ تیفرجود در سا-۱۵

 یجنوب شیآد شگاهیکارگران پاال -۱۶

 هیصنعت در عسلو نایپارس فنل شرکت س یمیپتروش یروهاین هیپارس فنل کار و کل-۱۷

 صمصام صنعت یمانکاریبوشهر پ یمیپتروش ۱ تیسا-۱۸

 انیتندگو شگاهیکارگران پاال-۱۹

 دنا یمیکارگران پتروش-۲۱

 کارگران شرکت جهان پارس-۲۱

 هیعسلو ۱۱در فاز  ندانیشرکت پا یمانیکارگران پ-۲۲

 دومایشرکت ل ۱۳کارگران فاز -۲۳

 یپارس جنوب( فاز اختر) ۱۳کارگران فاز -۲۱

 بوشهر یمیپتروش یکارگران جوشکار مخازن کرو-۲۵

 اراک یساز نیماش-۲۶

 دخونیب روگاهیشرکت فراب در ن یپروژه ا-۲۷

 یفازها یباق یمانیو کارگران پ ۱۱و  ۱۳، ۱۲، ۱۱ یفازها یرسم ریو غ یکارگران رسم یتمام-۲۸
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 پور یحاج یکار مانیکارگران پ-۳۳

 کارگران شرکت مخازن نفت قشم-۳۱

 خارک ران،یا ینفت یها انهیشرکت پا ییایدر اتیعمل-۳۵



 نگیمجموعه هلد ریسپاهان اصفهان ز مانیس-۳۶

 ۲آبادان فاز  شگاهیشاغل، پاال یس یج یشرکت ا-۳۷

 بندر تنبک تیواقع در سا ILD قیبزار دقا شرکت برق و -۳۸

 پارس هانیک-۳۹

 شرکت سازه پاد-۱۱

 آبادان شگاهینفت در پاال یاعتصاب کارگران رسم-۱۱

 شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر-۱۲

 شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس-۱۳

 شیآد شیصنعت شاغل در پتروپاال نیشرکت مب-۱۱

 شیآد شگاهیدر پاال شرکت راژان شاغل-۱۵

 در شهر اهواز نیرام روگاهیکارکنان ن-۱۶

 دماوند یمیپتروش-۱۷

 دنا یمیپتروش-۱۸

 هیعسلو یها یمیپتروش عیدر صنا مریپل یشرکت د-۱۹

 در کرمان ایفوالد بوت یمانکاریکارگران پ-۵۱

 شرکت سازه فرافن قشم یمانیکارگران پ-۵۱

 ماهشهر ۲بلند  دیب یا کارگران پروژه-۵۲

 ۱۶و  ۱۵اعتصاب کارگران اورهال -۵۳

 جهرم یبیترک کلیس روگاهیکارگران ن-۵۱

 ریساحل جف ایکارگران شرکت در -۵۵

 دخونیب روگاهین وگرافیکارگران راد -۵۶

 بندرعباس ۵کارگران تلمبه خانه شماره -۵۷

 اصفهان شگاهیزالل پاال یمانکاریکارگران پ -۵۸

 المیجهان پارس ا یمانکاریپاز کارگران  یگرید یها اعتصاب بخش-۵۹

 شیآد شیصنعت در پتروپاال شرویکارگران شرکت پ -۶۱

 نفت اصفهان شگاهیپاال ODCC کارگران شرکت -۶۱



 کارگران شرکت گاما -۶۲

 آبادان شگاهیآزمون فوالد شاغل در پاال ماین یشرکت پرتونگار وگرافیکارگران راد -۶۳

 ۲آبادان  شگاهیشاغل در پاال ایآر شتازانیپ یکارگران شرکت پرتونگار -۶۱

 آبادان شگاهیپاال ۲فنون پارس شاغل در فاز  شگامانیپ یاعتصاب کارگران شرکت پرتونگار-۶۵

 رجانیس نیکارگران شرکت گوهر زم -۶۶

 اعتصاب کارگران پروژه صدف جهانپارس-۶۷

 اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد بوشهر-۶۸

 هلراند NGL3100 گاز شگاهیکارگران پاال -۶۹

  کارگران شرکت گاما جاسک -۷۱

 لردگان یمیاعتصاب کارگران پتروش-۷۱

 المرد انیگاز پارس شگاهیاعتصاب کارگران پاال-۷۲

 مشکیاند رویکارگران شرکت نصب ن -۷۳

 لیاردب یمیپتروش یکارگران شرکت آرتا انرژ -۷۱

 شرکت نفت دهلران داران ونیاعتصاب کام-۷۵

 رماهیگچساران در نهم تتجمع کارکنان شرکت نفت -۷۶

 دخونیب روگاهیکارگران جوشکار شاغل در ن-۷۷

 نچیا ۶۱شاغل در خط  یدریو ح یسلطان یها یمانکاریپ یروهایاعتصاب ن-۷۸

 نابیگستر م رویاز کارگران شرکت ن یاعتصاب بخش-۷۹

 ساحل خط انتقال رشت آستارا ایکارگران شرکت در -۸۱

 ریجف شگاهیاعتصاب کارگران پاال-۸۱

 رانیشاغل در خط لوله انتقال نفت ت مباریکارگران جوشکار شرکت ش -۸۲

 روینصب ن مانکاریپ انپوریک یروهایچابهار، ن یبیترک کلیس روگاهیکارگران ن -۸۳

 زاهدان،  نچیا ۳۶کارگران جوشکار خط  -۸۱

 هفت سنگ،  ایکرمان شرکت آس ۱۸اعتصاب کارگران جوشکار خط -۸۵

 ساحل رشت و رانندگان آتشخوار،  ایکت درکارگران جوشکار شر -۸۶

 آباد روزیاعتصاب کارگران تلمبه خانه ف-۸۷



 یفرامرز رجیا یمانکاریکارگران پ-۸۸

 رانشهریدر ا سایکارگران شرکت پ-۸۹

 ساحل خط قشم ایکارگران شرکت در-۹۱

 کارگران شرکت بهداد معادن پاسارگاد-۹۱

 آبادان شگاهیپاال ODCC کارگران-۹۲

 ان شرکت آرسان توسعهکارگر-۹۳

 ایاعتصاب کارگران شرکت پتون-۹۱

 کنگان شیکارگران پتروپاال-۹۵

 صنعت طوس ژهیکارگران شرکت آو-۹۶

 نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشماره شش شورا هیانیب*

  نکته مهم چند

اعتصاب و  نیبه ا یاکثر مراکز کارگر وستنیشدن اعتصاب، پ ریو فرا گ یبا توجه به گستردگ -

به  دنیرس یبرا یخوب اریبس تیکه تا به حال از آن صورت گرفته، ما امروز در موقع ییها تیحما

 بر ینیجا فشار سنگ نیبا اعتصابات گسترده ما تا هم. میخود قرار دار یاز خواستها یمهم یبخش ها

 کندیم جابیهمه شان ااست که منافع  دهیرس ییچپاولگر وارد شده است و کار به جا مانکارانیپ یرو

 .که زودتر اعتصاب تمام شود

 یپا یطیدر چه شرا نکهیو ا مانیبه خواستها دنیاعتصاب و رس جهیدر مورد نت دیروشن است که با -

 یزود هنگام برا یگذار شیاز هر اقدام عجوالنه و پا پ دیبا یول. میکن ییچاره جو میرویمذاکره م

 .کرد یمذاکره، خود دار

 انیدر م یتفرقه و چند دستگ جادیکند ا یم دیما را تهد یکه اعتصاب سراسر یا یخطر اصل -

کنند و  یبه انواع مختلف تالش م نیو مسئول انیکارفرما. در نقشه کار مان است یکارگران و ناروشن

 ادنو سپس با د اورندیبه وجود ب یچند دستگ ایو  یکارگران دو دستگ انیخواهند کرد که در م ای

از ما را  یآنان به بازگشت به سر کار، بخش بزرگ بیاز کارگران و ترغ یبه بخش ازیتحداقل ام

 .میباش اریدر مقابل آن هوش دیبا. وادار به بازگشت به کار کنند

و کانال مطالبه " نگیپیپا یابیکار" یمانند اداره کنندگان گروه تلگرام یبرخورد جمع ها و کسان -

و به  کنندیم یثل برخورد فرمانده به سربازان است و به ما امر و نهارکان ثالث با ماکارگران م یگر

 نیهم یبرا. کننداعالم  یریگ ازیامت نیاعتصاب را با کمتر انیپا یها نهیسهولت حاضرند که زم

 میو ما هست دیبا خانواده خوش بگذران ندیگویم. کار بود یها طیمح یسراسر هیتخل نیشان کمپ نیکمپ

و خود فضا را  ستندیا یمقابلش م شودیاز تجمع و اعتراض م یهر جا هم بحث. دیو به ما توکل کن

 یجماعت نیچن. میریبگ میتصم مانخود دیبا. توکل کردن بس است گریکه د میبدان دیما با. کنندیم یتیامن

داد اسمش را  یزد و نظر یگریمشت داشته باشند و هر کس حرف د یرا تو زیهمه چ خواهندیم

 ندگانینما. میخود گمارده ندار ندهیما نما مییصراحتا بگو دیبا. ه و بدتر از آن اغتشاشتفرق گذارندیم

 .میباش لیها دخ یریم گیانتخاب شوند و در تصم دیهر بخش از ما توسط خود ما با



 ندهیو کنگان، کمپ ها را ترک کرده اند، انتخاب نما هیدر عسلو یکارگران اعتصاب نکهیبا توجه به ا -

 نیفورا در ا. ستیدر محل ممکن ن انیمذاکره با کارفرما یکارگران برا یاز سو ندگانیع نمامجم ایو 

د شود و یو هر کس خودش کاند میبده دیو کاند میخود را درست کن یتلگرام یمناطق گروهها

گروه و صحبت کردن بر سر  کیجمع شدن در . حق ماست نیا. میخود را انتخاب کن ندگانینما

دست به کارآن  دیحقماست و با نیو ا ستین یخود کار خالف یواقع ندگانیانتخاب نما و مانیخواستها

 .میکن یریگیرا پ مانیخواستها میتا بتوان میبشو

شد به کمتر از آن  یواحد است که هر جا مذاکره ا یخواستها نییحفظ اتحاد تع یراه حل برا کی -

 یاالن در گام نخست م نیهم نکهیضمن ا .همه بخشها باشد یبرا یسراسر ییو الگو مینده تیرضا

ت و یکارگران با شفاف یفشار قرار داد که موضع خود را نسبت به خواستها ریرا ز انیتوان کارفرما

بر اساس آن (. گفته شده  یسازمانده یشورا 5 هیانیهمانطور که در ب)اعالم کنند  یو علن یبطور کتب

 .کرد میمتحد خودمان را اعالم خواه میما هم تصمم

.  میشناس ینم تیو به رسم میکنیسر کارگران را قبول نم یما مذاکرات پشت پرده و از باال -

 کندیم دایپ تیرسم یدر صورت مانکارانیو پ انیمذاکره کنندگان و کارفرما نیگرفته شده ب ماتیتصم

  .ردیآنها قرار گ دییکه به اطالع کارگران رسانده شود و مورد تا

در چند شرکت  انیکارگران و کارفرما نیب یاحتمال یریگ میتصم ایتوافق و  ایو مذاکرات  نیاول -

 نیدر ا نیبنابرا. باشد زین گرید یمذاکرات در شرکت ها یبرا ییمبنا تواندیمهم هستند و م یمانکاریپ

کار کارگران  هو احتماال بازگشت ب یتوافقات بصورت علن نیچون با اعالم اول. دقت کرد دیمورد با

شرکت ها  یباق یتوافقات برا نیو ا شودیم نییو سر نوشت اعتصاب تع ریشرکت ها، عمال مس نیا در

خواست  میکن یو سع میریمورد ابتکار عمل را به دست بگ نیمهم است که در ا اریبس. الگو خواهد بود

 .میار دهقر مانکارانیپ بامذاکره  یو بطور شفاف اعالم و مبنا یخود را به روشن یوفور هیاول یها

 چیه نکهیو ا یمختلف تخصص یرده ها یما برا یشنهادیدستمزدها بر اساس ارقام پ شیافزا - 

  یکارگر

پرداخت  ،یشغل تیو داشتن امن یکار یشدن قراردادها یدائم رد،یمزد بگ ونیلیم 70کمتر از  دینبا

 یمپ ها به دستگاههاوک یمراکز کار زیکار و تجه یها طیشدن مح منیبموقع دستمزدها در هر ماه، ا

ها و حمام ها و  ییهمچون دستشو گرید یکمپها و اماکن عموم تیوضع یهوا، بهبود اساس هیتهو

 یها طیدر مح یامکانات درمان جادیکارگران در تمام کمپ ها ، ا یمناسب برا یاختصاص غذا خورد

ما کارگران در  یراسرتوافقات س یا هیخطوط پا گان،یدرمان را مهیکارگران از ب یکار و برخوردار

برده وار مناطق  نیو لغو قوان مانکارانیشدن بساط پ دهیما برچ یخواست اساس. مذاکراتمان خواهد بود

 نهیزم جادیو ا مانکارانیفشار قرار دادن پ ریز یمطالبات به معنا نیا لیاست و تحم یاقتصاد ژهیو

 مانکارانیعرصه را بر پ میتوانیم مانیبر خواستها یما با پافشار. شدن بساط آنهاست دهیبرچ یبرا

باشد که در مذاکرات  یهمه توافقات یناظر اجرا دیامروز دولت با نیکه هم میکنیو اعالم م میتنگ کن

  .ردیگیصورت م انیبا کارفرما

باشد که در  یهمه توافقات یکننده اجرا نیمضناظر و ت دیامروز دولت با نیکه هم میکنیما اعالم م -

  .ردیگیصورت م انیکارفرمامذاکرات با 

مذاکره و  یبحث و گفتگو در مورد چگونگ یبرا یاعتراضات محل یسازمانده یکانال شورا -

کانال  نیا یبرا دیدار یهر نظر. باشد تواندیوارد شدن به مذاکره م یبرا ندگانیانتخاب نما یچگونگ



 هحال در همه جا شبک نیدر ع .دیوعضو آن شو دیکن یکانال را به دوستان خود معرف نیا.  دیبفرست

اعتراضاتمان  یریگیپ یشبکه ها بطور مرتب در مورد چگونگ نیتا در ا دیکن جادیخود را ا یها

 .میو بحث کن یهمفکر

 یبانیبحق ما پشت یکه از اعتراضات و خواستها یاز همه کارگران و تشکلها و همه مردم انیدرپا

است که در  یگام به گام با هر تشکل و نهاد یهمکار ما یفور فهیوظ کی. میکنیم یکردند سپاسگزار

 یمبستگما بر اتحاد و ه دیتاک. اعتصاب هستند نیکردن ا یو سراسر یمنافع کارگران اعتصاب یراستا

 یروزیپ دیبه ام. است یکارگر

 نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا

 7011 ریت 71

 71 – 01 نیاهداف کمپ دنیبه انحراف کش یتالش برا*

اتفاقات چند روز . است آغاز شده است یمدت 71 – 01 نیاهداف کمپ دنیبه انحراف کش یتالش برا

اعتراض و خواسته  یخواهند با نفوذ داخل کارگران پروژه ا یم یاست که عده ا نیاز ا یحاک ریاخ

 یبا آقا ی ح پروژه انام نشان به اصطال یاز کارگران ب یعده ا داریاز د. ببرند راههیرا به ب مانیها

در حال کار با مسووالن وزارت کار که  یاز کارگران پروژه ا یعده ا داریدر تهران تا د یلیجل

 .به بوشهر رفته بودند یشیبصورت نما

کارگران  یرفع مشکالت رفاه» :یبرا انیبه کارفرما ژهیدستور مسوول منطقه و میاضافه کن نهایا به

و در « کولردار یها سیآوردن سرو ،یبهداشت یها سیکردن سرو زیاز جمله نظافت خوابگاهها، تم

 یهاکنندگان را به دستگاه کیتحر» :دهد یکه حق کارگر است به کارفرما دستور م یحقوق نیکنار ا

به اداره کار و فرمانداران مناطق  گرید یاز سو. و چماق جیهو استیس یعنی« کنند یمعرف یتیامن

 نیا. بفرستند شگاههایها و پاال یمیکار به پتروش یب شکنان را برادهد اعتصا یدستور م هیعسلو

 به  ست،در حال انجام ا یمسوالن و به اصطال ح کارگران پروژه ا یکه از سو هیچند سو یحرکت ها

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

کارگر  کیسن جوشکار با مح نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا یگفتگو*

 یاعتصاب

 اعتراضات چگونه شروع شد؟ نیا. رودیاعتصابات نفت با قدرت به جلو م: یسازمانده یشورا

 ریآنهم ز  مانیاز خواستها یبخش. میزد یما سال گذشته دست به اعتصاب سراسر: جوشکار مسعود

ماند بخصوص  یباقدر حد وعده  یاما بخش. جواب گرفت میکه داشت یفشار اعتراضات گسترده ا

شدن وعده  ییاجرا ریگیمرتب پ 99رو ما در طول سال  نیاز هم. ما جواب نگرفت یاساس یخواستها

اجناس هر روز باالتر  متیبود که ق یدرحال نیا. مینگرفت یو پاسخ میشده و مطالباتمان بود دهدا یها

که  میو اعالم کرد میداد هیانیرو در اسفند ماه بود که ب نیاز هم. تر نییما پا شتیو سطح مع رفتیم

 نیهمدر طول  نکهیضمن ا. گرفت میاعتصابات خود را از سر خواه ردیاگر مطالبات ما پاسخ نگ

و اعالم  میداد هیانیب 7011ام خرداد  یدر س نکهیتا ا. میبرد شیو آنجا به پ نجایمدت اعتراضاتمان را ا

 یدو محور اصل یز کار و ده روز مرخصرو ستیدستمزدها و ب شیافزا. . میکرد یاعتصاب سراسر

 یرئوس اساس مااعتراضات  یسازمانده یاول شورا هیانیب. است  یمطالبات همه ما کارگران اعتصاب

 یاعتراض همه بخش ها یاست که صدا یکرده است و آنها همه مطالبات انیما را ب یخواستها



داد جرقه آن زده شد و هنوز هم خر 09ما که از  یکنون یاعتصابات سراسر.  معترض در نفت است

بود که با  نیاما تالش ما ا. را در برگرفته است یمانیپ یه اژامه دارد، اساسا بخش کارگران پرواد

اعتراضات کارگران روز مزد را که  نیباشد، ا دینبا ونیلیم 70حداقل دستمزد کمتر از  نکهیخواست ا

و  یرسم ریکارگران غ نیاست که ب نیما ا یسع گرید یاز سو. ردیهمراه هستند، در بر بگ زیآنها ن

 یشده است، شکاف دهصنعت شکل دا نیکه در ا یسال است با ساختار 01از  شیدر نفت که ب یرسم

خود را به حق دانسته  یرو ما اعتراضات همکاران رسم نیاز هم. میکن جادیشده، اتحاد ا جادیا قیعم

 .میو در کنارشان قرار گرفت میکرد تیا اعالم حماداده اند از آنه یکه فراخوان یو در هر مقطع

گسترده و دامنه آن از سال گذشته به  اریدوره بس نیکه اعتصابات ا میدانیهمه م: یسازمانده یشورا

  م؟یاعتراضات را بشنو نیاز زبان شما وسعت ا ستیبد ن. است عتریمراتب وس

. هست زیتر ن افتهیترده تر بلکه سازمانامسال اعتصابات ما نه تنها گس. درست است: جوشکار مسعود

و مراکز  روگاههایها، ن یمیپتروش شگاهها،ینفت در پاال یمانیهم اکنون عالوه بر دهها هزار کارگر پ

به  زین ثالثکارگران قرارداد موقت و ارکان  انیتدارک اعتصاب در م یوابسته به نفت، زمزمه ها

شدن  دهیبا خواست برچ هیکارگران ارکان ثالث در عسلو ریت 76نمونه آن تجمع روز. راه افتاده است

. است مانکارانیاز پ دیشدن قرار دادها و خلع  یآنها رسم یخواست اصل. بود مانکارانیبساط پ

 نیسنگ یها باتمال لیو تحم 7011سال  یمزد شاتینفت که به نحوه افزا یکارگران رسم نطوریهم

کار و باال رفتن  طیبودن مح منیچون ا یگرید اعتراض داشته و مطالبات شانیبه دستمزدها

 ینیعقب نش میدیاعتراضات د نیدر برابر ا. را داشتند رهیخوابگاهها و درمانگاهها و غ یاستانداردها

اما کارگران اعالم . بر سقف دستمزد آنان پس گرفته شد یونیلیم میدو و ن شیافزا تیشد و محدود یا

. نشود دوباره دست به اعتراض خواهند زد یوعده عمل نیاگر به ا دکننیکرده اند که تا آخر ماه صبر م

به  شود،یرا شامل م یو هم کارکنان ادار یاتیهم کارگران عمل یحقوق شیافزا نیحال چون ا نیدر ع

 دیشد یبا آنها که در گرما  انهمس یکه کارکنان بخش ادار دانندیآن اعتراض دارند و درست نم

 شیافزا کسانیبه  کنندیم نیفشرده کار سنگ یو ساعات یآلوده و نا امن کار یها طیو در مح یتابستان

از مراکز  یاریکارگران در بس یمانیپ یاعتصابات ما کارگران پروژه ا انیدر جر. حقوق داشته باشند

مواجه شده اند که  ینگران نیحاال با ا. رفتند احساب کرده و به خانه ه هیبعد از اعتصاب تسو یکار

خواهد  یندگیبر سر مطالباتشان نما یزنیرا یآنها را برا یآنها به خانه ها رفته اند چه کسان کهیدر حال

است که خود  نیآن ا دیتاک نیاول نکهیا یبرا. جواب است یسازمانده یشورا نجایبه نظرم ا. کرد

 یلیخ نیا به نظر من. شوند ریگیشان حق و حقوق خود را پ یواقع ندگانیبا انتخاب نما دیکارگران با

روز  01بر خواست  دیمزد خود و تاک زانیم یبرا یاست که مثال ما کارگران جوشکار بر رقم یشدن

مطالباتمان همچون پرداخت بموقع دستمزدها در هرماه و و بهبود  گریو د یروز مرخص 71کار و 

 یفور و یاضطرار یکارمان که همگ طیشدن مح منیمان و ا یزندگ عاستاندارد خوابگاهها و وض

 یباال تواندیمن جوشکار متخصص م یمبلغ برا نیا زانیم. میشو مانکارانیهستند، طرف مذاکره با پ

 یواقع ندهینما میتوانیتوافقات ما روشن باشد در هر شرکت م یمبنا یوقت بیترت نیبد. باشد ونیلیم 01

و  مینیخانه بنش نکهیه ان. میباش مانکارانیم و خود ما کارگران طرف مذاکره با پیخود را انتخاب کن

 دیتشاش نکنغوا دیو با ده تا تشر به کارگران که تجمع نکن ستیمنتخب ک ستیکه معلوم ن یفالن یآقا

مقام و آن مقام  نیمشت خود نگهدارد و خود را محق بداند که از طرف ما کارگران به ا یهمه را تو

فتا را  سیبلند شود و چماق پل یکس یدابعد هم اجازه ندهد که ص. کند ینامه بدهد و چانه زن ومتحک

   .سر ما کارگران نگهدارد یباال



 یکارگران اعتصاب یکار از سو یها طیمح هیرا اضافه کنم که بعد از تخل نیجا ا نیهم خوبست

 یکارگران اعتصاب هیعل مانکارانیپ یها سهیماندند تا مراقب دس یاز کارگران در کمپ ها باق یشمار

انجام کار نداشتند را جواب  یبرا یستمگر کارگران ساده را که خوراک مانکارانیپدر مقابل . باشند

اعتراضات  یسازمانده یموضوع از طرف شورا نیا. آنها بستند یکردند و آب و غذا را به رو

 ماندهیکارگران باق یمناطق ارسال شد و برا نیبه ا یمردم یبعد از آن بود که کمک ها. شد یرسانه ا

 .شد هیغذا و آب تهدر کمپ ها 

که در آنها  ییشرکت ها یاعتصاب ما با قدرت به جلو رفته است و اگر به اسام نکهیا خالصه

 دیتوانیاستان را م 79شرکت در  91به  کینزد یاسام دینگاه کن برندیکارگران در اعتصاب بسر م

 هیسلواز جمله فقط در خود ع. رسدیباالست و به هفتاد هزار م اریبس یاما رقم کارگران اعتصاب. دینیبب

بخش ها  نیمجموعه دارند و کارگران همه ا ریشرکت ز 0است که هر کدام سه تا  یمیهشتاد پتروش

اند  ختهیشرکت را به هم ر لیوسا یاز کمپ ها کارگران اعتصاب یلیدر خ. برندیدر اعتصاب بسر م

نباشد و به راه  یران اعتصابکارگ یکارگر به جا ینیگزیکارفرما امکان جا یبرا یکه به راحت

وارد  مانکارانیبر گرده پ ینیاالن فشار سنگ نیاعتصاب ما تا هم. زمان ببرد شانیبرا دیانداختن تول

نفت با اشاره به  ریبه زنگنه وز یدر نامه ا هیعسلو انیانجمن کارفرما سیرئ کهییتا جا. کرده است

  .شودیم عستار ورود آنها به موضوو به صنعت نفت خوا مانکارانیوارد شده به پ یضررها

ها،  یمیدر پتروش یقرارداد یمانیکارگران معترض پ یخواست محور کی: یسازمانده یشورا 

کارگران  انیحداقل دستمزد در م. دستمزدهاست شیخواست افزا یو مراکز مختلف نفت شگاههایپاال

 در چه سطح است؟ یسطو ح مزد ریسا. چقدر است

بخش کارگران ساده و  کیدهم  حیبطور ساده اگر بخواهم توض. است نطوریبله هم: جوشکار مسعود

 گریبخش د. رسدیو پانصد م ونیلیدستمزدشان به چهار م یروزمزد هستند که با اضافات مزد

 یسازمانده یشورا. رندیگیمزد م ونیلیپانزده م یهستند که باال یکارگران متخصص صنعنت

کمتر  ونیلیم 70از  دینبا یکارگر چیکرده است که دستمزد ه اعالم یمزد هیپا نواناعتراضات به ع

مثال . اضافه شود دیمتخصص با ایمثل مزد کارگران وردست و  یتخصص یرده ها یاما باق. باشد

 دیو با ستین یوجه کاف چیمزد به ه نیو ا رندیگیدستمزد م ونیلیم 8هفت تا  نیکارگران وردست ب

مزد  ونیلیم 75 یکارگران متخصص باال ایبرسد و  ونیلینزده مکارگران حداقل به پا نیسطح مزد ا

 نهایهمه ا نیبنابرا. کند دایپ شیتومان افزا ونیلیم 01 یباال یکارگران به رقم نیمزد ا دیو با رندیگیم

بخش کار را  نیتر نیکه کارگران ساده سنگ میرا هم بگو نیا. نفت است یمطالبات کارگران اعتصاب

اعتصاب بطور مثال در  انیاالن در جر نیهم. هستند و در معرض اخراج یز مزدبرعهده دارند ورو

را  ینفر 0111حساب کرده و اخراج شدند و  هیکارگران خود تسو نیاز ا ینفر 011حدود  هیعسلو

 انو هر وقت اعتصاب تمام شد و کار بود خبرت دیجواب کرده اند و گفته اند برو مانکارانیهم پ

 یها متیقرار است که ق نیموضوع از ا. پرداخت شود زیشان ن یمعوقات مزد هنکیبدون ا. میکنیم

 یبه سخت ینداشته باش یاگر خانه شخص زین ونیلیم 01با  یاست و حت افتهی شیوحشتناک افزا

 یدستمزدها اکنون خواست همه بخش ها شیخواست افزا دیاگر نگاه کن. دیامرار معاش کن دیتوانیم

 ونیلیم 70 یخود به باال یحقوقها شیبازنشستگان در تجمعاتشان بر افزامعلمان، . است یکارگر

خواست  یجنبش برا یعیکرده اند و امروز با ورود کارگران نفت به اعتصاب بطور طب یپافشار

 دیمردم مسئول است و با شتیو مع یو به نطر من دولت در قبال زندگ شودیم تیدستمزد تقو شیافزا

 .باشد ابگوجو



  ست؟یمطالبات کارگران چ یباق: یماندهساز یشورا

مزد و پرداخت بموقع آن در هر ماه ،  شیدادم که عالوه بر خواست افزا حیتوض: جوشکار مسعود

روز  71روز کار و  01ما خواستار . ما است گریکارگران مطالبه د یمرخص یروزها رییتغ

 یبایدوران ز دنیو از د میباش با خانواده مان. میکن یزندگ میکه فرصت داشته باش میهست یمرخص

 .میفرندانمان محروم نباش ییکوفارشد و ش

در . بازداشتگاه است کیبه  هیکمپ هاست که واقعا شب یانسان ریغ تیما بهبود وضع گرید خواست

درب و داغان و  اریبا سه حمام و توالت بس. میکنیم ینفر زندگ 71 یمتر 70 یکم، در اطاق یفضا

 و میسخت بخواب نیزم یبر رو دیو شب را با میندار لمانیگذاشتن وسا یا براج یحت. یبهداشت ریغ

آن  یکیدر نزد یواقع شده اند درمانگاه کهییکمپ ها در جا یبرخ یحت. ستیاز تخت خواب ن یخبر

داروخانه  یبعضا حت. داشت یبه دکتر و درمان دسترس شودیم یبه سخت فتدیب یقرار ندارد و اگر اتفاق

بد با حجم کم به کارگر داده  اریبس یتیفیغذا ک. میکن هیته یقرص سرماخوردگ کیرد که وجود ندا یا

و در  میریبگ لیو تحو میدر مقابل کمپ ها صف ببند دیبلکه با یغذا را نه در غذاخور نیو ا شودیم

در . میسوزیدرجه م 51 یباال یو در گرما ستین یهوا خبر هیتهو یاز دستگاهها. میکمپ بخور

خنگ شود که بشود  یتا کم میکنارش بگذار دیکولر قراضه هست که آب خوردن را با کی اطاقها

و از خانواده خود تبعات  یاز شهرها و امکانات شهر یمراکز نفت یکه نفس دور میبگذر. دیآشام

اردوگاه  کیدر  قتایکارگر حق هیمثل عسلو ییمثال در جا. کارگران دارد یبرا یو روح یسخت جسم

و  ستیدوام ن لقاب تیوضع نیروشن است که ا نیبنابرا. شودیو فرسوده م کندیر دارد کار مکا یاجبار

 هیو امکانات اول یها، داشتن غذا خور ییوضع خوابگاهها، حمام و دستشو یما خواستار بهبود فور

  .میهست یانسان یبا استاندار یشتیمع

در معرض  شتریگران متخصص بخوبست متذکر شوم که کار. کار است طیمح ینیام گرید خواست

و هر  یطوالن یرنگ کار چون در ساعات ایمثال کارگران جوشکار و . قرار دارند یخطرات کار

 یو کس کندیم دیتهد اریسرطان آنها را بس یماریقرار دارند خطر ب ییمایروزه در معرض مواد ش

خطر  ،یصوت یها یا، آلودگهو یآلودگ نکهیضمن ا. کار کند یرشته ها نیدر ا یطوالن یسالها دینبا

شدن کارگر  حالیبخاطر ب دیشد یسقوط از ارتفاع که اتفاقا در فصل گرما ب،یمه یانفجار ها

 .کارگران نفت است یبرا یاست همه و همه خطرات جان ادیمواردش ز

کارگران متخصص را  مانکارانیمثال پ. میستیدرمان هم برخوردار ن مهیاز ب یحت یمانیکارگران پ ما

 گانیدرمان را دیبا کهیدر حال. میهم ندار یلیتکم مهیب. ندهند مهیکه پول ب کنندیم یرگر ساده معرفکا

 .ابدیباشد و همه کارگران از امکانات درمان برخوردار باشند و سطح آنهم ارتقاء 

است که  یرشته از کار عامل نیا تیحساس. است یمراکز نفت یبودن فضا یپادگان گرید موضوع

 یدر همدست. کنندیمراکز کار م نیدر ا یاریحراست بس یروین. دهندیکنترلها را انجام م نیشتریب

که  شودیم دیاعتراض کند فورا تهد ییدر جا یاست که اگر کارگر یاهیس ستیل گریکدیبا  مانکارانیپ

ما با . کجا شانس استخدام نخواهد داشت چیخواهد شد و بعد از آن هم در ه ستیل نیاسمش وارد ا

کار و  یها طیکردن مح یتیدادن به امن انیخواست ما پا کیو . میفضا را شکسته ا نیتراضاتمان ااع

 .میا ردهخود اعالم ک هیانیدر ب یخواستها را به روشن نیداشتن حق تشکل، تجمع و اعتراض است و ا

که  یگروهدر  یشده است که حت نهیدر صنعت نفت آنقدر نهاد ژهیکار بو طیکردن مح یتیامن متاسفانه

، "کشور قیوابزار دق ل،یویمخازن ،س نگ،یپیجوش پا یابیابر گروه کار نیبزرگتر" تحت عنوان

 ضکه معتر یکه کارگر دهندیخوابگاهها بخود اجازه م یسراسر هیتخل نیاز سردمداران کمپ یافراد



به . کنندیم فتا سیبه پل یبه معرف دیها دخالتگر باشد را تهد یریگ میخودش در تصم خواهدیاست و م

کارگران در سرنوشت مبارزه شان است و چون  یحداکثر یشورا ابزار مهم دخالتگر لینظرمن تشک

 .تدستاورد اس کی نیو ا کندیخود را باز م یدارد جا دیتوانسته است حرف دل کارگران را بگو

 نیلغو قوان زیشدن قرار دادها و ن یو رسم مانکارانیشدن دست پ دهیبرچ یدیباالخره دو خواست کل و

است  یدادن به همه تعرضات انیپا یحلقه اصل یدیدو خواست کل نیاز نظر من ا. است یاقتصاد ژهیو

 یشغل تیمناست، ا یمانیکه قرارداد موقت دارد و پ یکارگر. شودیکه هر روز بر ما کارگران وارد م

ده کردن کارگران در شرکت پراکن نیقرار دارد و نفس ا ینیتام یاخراج و ب دیتهد ریندارد، همواره ز

 حیکه توض یا یبرده وار کار طیشرا لیتعرض به کارگر و تحم یرا برا نهیزم ،یمانیمختلف پ یها

دست  زین یقتصادا ژهیو نیقوان. کارگر فراهم کرده است یاعمال استثمار حداکثر یدادم و برا

بساط  دیرو با نیاز هم .بازگذاشته است یا یهر نوع قلدر یرا برا مانکارانیو پ انیکارفرما

ما . لغو گردند یاقتصاد ژهیو نیقوان دیشوند و با یقراردادها رسم دیبا. مفتخور جمع شود مانکارانیپ

 .ابدی انیپا دیبا یبردگ نیو ا میدهیتن نم تیوضع نیبه ا گریکارگران د

کس العمل و دولت با اعتصابات نفت چگونه بوده است؟ ع مانکارانیبرخورد پ: یسازمانده یشورا

 چه بوده؟ انیکارفرما یها سهیتفرقه افکنانه و دس یها استیکارگران در قبال س

بود که  نیعکس العمل دولت ا نیاول. میرا شاهد بوده ا یمختلف یعکس العمل ها: جوشکار مسعود

 خوب اریبس مییگویخوب ما هم م. هستند و ما را به آنها حواله دادند مانکارانیمشکل کارگران نفت پ

 جوابو . کارگران و شهروندان جامعه مسئول است یدولت در قبال زندگ. دیبساط آنها را جمع کن

 نیاز کمپ یکه افراد دیبعد مطلع شد. را گفتند نیو هم زنگنه هم یهم روحان میدیاز جمله د. میخواهیم

کردن  یاطالع یب مقامات با اظهار نیا دارید نیداشتند و در ا دارید یسیرئ میده با ستاد ابراه ستیب

بود که  نیا ماتشانیو مشکالت کارگران نفت نداشته اند، لب و اساس تصم تیاز وضع یخبر نکهیاز ا

. کند" دفاع"کنند تا مثال از کارگران  لیکار تبد یاسالم یرا به شورا یاقتصاد ژهیاداره کار منطقه و

کنند و اسمش را هم تشکل  یاسالم یابه شور لیاداره کار خود را تبد خواهندیم. واقعا خنده دار است

کرده  دایپ ازیهم ن یاسالم یوجود شورا هکه حاال ب ستیهزار حراست بس ن 01. گذارندیم یکارگر

. میکرد دیتاک مانیو بر خواستها ستیجواب ما ن یاسالم یمان صراحتا گفتم که شورا هیانیما در ب. اند

 یاقتصاد ژهیاز منطقه و ینیوزارت کار و مسئول از طرف نباریا یگرید اتیکه ه نجاستیبعد جالب ا

 یجبران خدمت وزارت کار و مصدق کشاورز وکل روابط کار  ریمد زدانیمرکب از کورش 

 یبا همراه ژهیامور مناطق آزاد و یمسئول هماهنگ یخیسرپرست اداره کار بوشهر و فرهاد ش

عکس  کی. کردند دنید هیرس از عسلوفا جیبوشهر و آپادانا و خل یها یمیاز مجتمع پتروش ینیمسئول

 ریو غ یاسالم یبه شورا هیل اداره کار عسلویبه تبد یسیو ستاد رئ یلیالعمل آنها به گفته حسن جل

خالصه . است" یقانون" اما " یاسالم یشورا" جادیا زین نهایضمن نسخه خود ا. خواندن آن بود یقانون

افتاده اند، تا  یاسالم یشورا جادیا الید به خان دهیما کارگران را شن یسازمانده یشورا یصدا

و  میاعتراضاتمان را الزم داشت یسازمانده یما شورا هک دهندینشان م نهایهمه ا. مهارمان کنند

 یایامروز مد. دور از اعتصابات ما کارگران نفت است  نیدستاور مهم ا کی نیو ا. میکرد جادشیا

 شیمعلمان و بازنشستگان پ نهیزم نیدر ا. شده است متشکل شدن ما کارگران یبرا یظرف یاجتماع

 .دوارمیام یلیمن خ. میکسوت بودند و ما هم قدم برداشته ا

  ست؟یانتظار شما چ. روبرو شده است یاز همبستگ یدر نفت با موج یاعتصابات سراسر 



 یگراناز کار یبه شمار یمردم ینمونه جالبش کمک ها کی. است سابقهیو ب عیها وس یهمبستگ نیا

 شکریمختلف از کارگر ن یاز بخش ها نندیب یبعالوه همانطور که همه م. است که در کمپ ها ماندند

دفاع از  نیو فعال انیگرفته تا بازنشستگان و معلمان و دانشجو وانیمر یهفت تپه و فوالد و ساختمان

داده شده  تیو حما یهمبستگ یها امیحقوق کودک و حقوق زن و مادران دادخواه از همه جا به ما پ

 یها هیدر فرانسه تا اتحاد یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس 5در سطح جهان از  نطوریهم. است

در کشور  یکایسند یاز شبکه ها ییو تشکلها نداستیلاریو ا یسیدر عراق و کانادا و انگل یکارگر

کرده اند و  یهمبستگ همه با ما اعالم رهیو غ هیو ترک یمرکز یکایاز اروپا تا آمر یمختلف یها

ها با  یهمبستگ نیما با اتکا به ا. بخش است دیام نیاست و ا افتهیاعتراض ما در جهان بازتاب  یصدا

که نه  میکن یکار میخواهیفشار ها ما م نیو با ا میداشته ا یخوب یها یشرویپ. میرویقدرت تر جلو م

نداشته باشد  یسود یمانکاریپ چیه یبرا گریاضافه شود بلکه د مانیحقوقها یامروز و فور نیفقط هم

ادامه دهد و بساطشان  یو در مراکز مختلف کارگر یدر مناطق نفت یبه استثمارگر یکه با داللگر

حق و  چیو بدون ه نیتام یرا ب انما کارگر توانندیهمانطور که اشاره کردم حکومت نم. جمع شود

 نیا دیبا. ما کارگران و ما مردم مسئول استدولت در قبال . ظالم بسپارد مانکارانیبدست پ یحقوق

 .ردیگ انیپا یسر و سامان و بردگ یب تیوضع

 تیفیبه ک دراعتراض پارس ژهیمنطقه و 71و  9فازهای  راتیتعم یمانکاریکارگران پتحریم غذای *

 غذابد 

ه منطق 71و  9فازهای  راتیتعم یمانکاریکارگران پ،(تیر 71و76)روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

را  ییغذا یها وعده درادامه تحریم غذایشان که از حدود یک ماه پیش شروع شده است، پارس ژهیو

 .مقابل دفتر کارفرما گذاشتند



 



 ،یروتار کس،یکه شامل گروه ف راتیتعم یمانکاریکارگران پبراساس گزارش رسانه ای شده،

دست و  ییغذا یها ت وعدهشاپ هستند هنوز با مشکال َولوشاپ و پمپ ،یکارگاه جوشکار س،یسرو

و  یاندوز ندارد و تنها به فکر ثروت رانیمزدبگ ی به خواسته یتوجه چیه مانکاریپ. کنند یپنجه نرم م

  .خود است هیسرما شیافزا

شدن  یطوالن. زد مینخواه مانکاریپ یاما لب به غذا میخور یم رینان و پن یا تکه: ندیگو یم کارگران

ادامه  تیوضع نیشده و اگر ا یجسم یسبب کاهش قوا یمقو یغذا اعتصاب و در دسترس نبودن

در  رااما آن  میکرد افتیرا در روزیامروز و د ییغذا یوعدها. ابدی یم شیداشته باشد، مشکالت افزا

با واکنش کارفرما همراه  یحرکت اعتراض نیا. میخود مقابل دفتر کارفرما گذاشت تیاعتراض به وضع

  .اند کار زده نیهستند که دست به ا یافراد ییشناسابوده و آنها به دنبال 

بر  ینظارت چیمادر ه ینخواهد کرد؛ کارفرما رییغذا تغ تیفیبه طور قطع، ک: ادامه دادند ها آن

. کند یم مانکارانیاز پ یرویو پ تیندارد و با رفتار خود، کارگران را مجاب به تبع مانکاریعملکرد پ

و  مناسب یاز غذا تیو محروم یدرصد 61درجه با رطوبت  51 یدماآفتاب با  غیت ریاشتغال در ز

 .سخت است اریبس تیفیبا ک

ماه حق  71ماه حقوق و 6به عدم پرداخت  دراعتراضخرمشهر یکارگران شهردارادامه اعتصاب *

 مهیب

اعتراض به عدم پرداخت تیر برای  70که ازروزشنبه خرمشهر یاعتصاب کارگران شهرداردرادامه 

 بدلیل خودداری کارگران از جمع آوری زباله هاشروع شده است  مهیماه حق ب 71حقوق وماه  6

 .شهر مملو از زباله و پسماند شده استخرم یها کوچه

 :تیر 71تصاویر رسانه ای شده بتاریخ 

 



 

 :درهمین رابطه

حق ماه  71ماه حقوق و 6نسبت به عدم پرداخت  دومین روزاعتراض کارگران شهرداری خرمشهر+

 بیمه وپرداخت ها قطره چکانی با راهپیمایی وتجمع در شهر

تیر، کارگران شهرداری خرمشهردردومین روز اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  71روز یکشنبه 

ماه حق بیمه وپرداخت ها قطره چکانی دست به راهپیمایی وتجمع دراین شهراستان  71ماه حقوق و 6

 .خوزستان زدند

های موقت را نوعی قطره چکانی توصیف کردند  ه ای شده،معترضان پرداختیبراساس گزارش رسان

 .و گفتند تا تسویه نشدن کامل مطالباتشان هر روز تجمع خواهند داشت

ماه حق بیمه  71ماه حقوق و 6تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت +

 مقابل فرمانداری

ری خرمشهربرای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت تیر، کارگران شهردا 70روز شنبه 

ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان  71ماه حقوق و 6به عدم پرداخت 

 .دراستان خوزستان زدند



 

ماه حقوق  0برای اعتراض به قرارداد کار وعدم پرداخت  بندرعباس رانیرانندگان اتوبوس اعتصاب*

 وچند ماه حق بیمه

ماه حقوق وچند ماه  0برای اعتراض به قرارداد کار وعدم پرداخت  بندرعباس انیررانندگان اتوبوس

 .حق بیمه دست ازکارکشیدند

به بندرعباس  یحمل و نقل بار و مسافر شهردار تیریسازمان مد مقام قائمتیر، 71روزپنج شنبه 

در دستور  یسازمان به طور جد نیمشکالت رانندگان اتوبوس ا یریگیپ: گفت خبرنگاررسانه ای 

 .کار قرار دارد

: گفتدر آن حضور داشتند ، زیسازمان ن نیو معاون رانیدر جلسه با رانندگان معترض که مدوی 

در دستور کار  زیاز اعتراضات ن شیافراد مربوط به گذشته بوده که رفع آنها پ نیاز مشکالت ا یبخش

 .سازمان قرار داشته است

عنوان کرد و  مانکاریروع تجمعات را ، انعقاد قرارداد با پرانندگان در ش یها از درخواست یکی یو

مربوطه  مانکاریصورت گرفته و مطالبه از شرکت پ یبر اساس هماهنگ: کرد  انیب زیارتباط ن نیدر ا

قرارداد  نیا یامضا زرانندگان ا یشده ، ول لیرانندگان آماده امضاء بوده و به آنها تحو هی، قرارداد کل

 .اند فع مشکل خودشان ، امتناع کردهدر ر عیتسر یبرا

حقوق معوق ( یو خرداد سال جار بهشتیارد)رانندگان دو ماه نیا نکهیبا توجه به ا: افزود  زاده گیب

مربوطه، شرکت موظف به پرداخت مطالبات  مانکاریصورت گرفته از پ یها یریگیدارند، بر اساس پ

 .رانندگان است



 مهیبندرعباس در خصوص پرداخت حق ب یل بار و مسافر شهردارحمل و نق تیریسازمان مد مقام قائم

 یها یهماهنگ بندرعباس  یشهردار یو اقتصاد یبا معاونت مال: خاطرنشان کرد ز،یمعوق رانندگان ن

 .شود یانجام م یماه جار انیتا پا زیمسئله ن نیانجام شده و ا عتریالزم جهت پرداخت هرچه سر

وجود، به منظور  نیبا ا: خبر داد و عنوان کرد ریاخ یروزها یدگان طرانن نیاز ترک کار ا زاده گیب

در خطوط  تیفعال یبرا یبه شهروندان، از رانندگان با سابقه و استخدام شهردار یرسان تداوم خدمات

 .شود یم یریگ میتصم زیرانندگان ن بتیاستفاده شده و در مورد ترک کار و غ

 دیهفت تپه نسبت به عدم تمد شکریات کشت وصنعت نکارگران بخش دفع آف ادامه اعتراضات*

 با برپایی تجمع وپهن کردن سفره با نان خالی شانیکار یقراردادها

درادامه اعتراضاتشان ، کارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه تیر 71شنبه پنج روز 

 .با نان خالی پهن کردندسفره درتجمعشان دراین مجتمع به عدم تمدید قراردادهای کاریشان نسبت 



 

کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید نشدن 761قابل یادآوری است که 

 .قرادادهای کاریشان از کاربیکارشدند

  گذشت  دنژادیس اریاز بازداشت ماز کماهی*



 ریران دستگدر ته اش یدر منزل شخص یتیامن نیتوسط مأمور دنژادیس اریخرداد ماه ماز ۱۷ روز

 .شد

کوتاه با خانواده داشته و از  اریتنها چند تماس بس یو دنژادیس اریماز یریروز از دستگ ۳۱از  پس

قصد  ایگو. ستیدر دست ن یاطالع چیاند ه او را بازداشت کرده یو با چه اتهام یتیچه نهاد امن نکهیا

 .کل دهنداو ش یبرا یدیجد یساز پرونده یقبل تیمحکوم  دارند تا عالوه بر

 خیدر اهواز بازداشت و در تار یتیامن یروهایتوسط ن ۹۷آذر  ۱۱ خیو در تار شتریپ دنژادیس اریماز

 .اهواز آزاد شد بانیبه صورت موقت از زندان ش یتومان ونیلیم ۵۱۱ قهیوث عیبا تود ۹۷اسفند  ۲۷

رداد ماه امسال شعبه خ. دیمحکوم گرد یریسال حبس تعز ۳دادگاه انقالب اهواز به  ۱توسط شعبه  یو

 .کرد دییتأ نا  یحکم را ع نیاستان خوزستان ا دنظریدادگاه تجد ۱۶

 ییقضا ستمیو س کنندیم ریدستگ یرا به اتهامات واه یجنبش کارگر نیکارگران و فعال یتیامن ینهادها

 .کندیاحکام زندان صادر م نیفعال نیا یبرا ،یتیامن ی سرکوبگرانه استیس نیبا ا ییدر همسو

را تحمل نکرده و اقدام به  رانیو اعتراض کارگران و مزدبگ یگر مطالبه چگونهیه چگاهیه تیحاکم

 تیوضع نیا گریکه د دهیرس یتیطبقه کارگر به موقع یسرکوب نموده است اما اکنون جنبش اعتراض

 .به چپاول شود و هم اجازه اعتراض نداشته باشد اش یرا تاب نخواهد آورد که هم کار و زندگ

همه تعرض و  نیدرمقابل ا رانیکه طبقه کارگر ا داردیاعالم م ا  یقو رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

کارگران، معلمان و  یقرار گرفته است و خواستار آزاد انیانفجار و طغ ی در آستانه یسرکوبگر

 .است برندیکه در زندان به سر م یاعتراض یها جنبش نیفعال  

 انیزندان گرید  و یآرش جوهر ،یو سجاد شکر یعبد لیراد، اسماع ینشاپور احسا دنژاد،یس اریماز

 .آزاد گردند تیبه فور دیبا یمدن و  یکارگر

 ۱۱۱۱ رماهیت ۱۷ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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