
 1401ماه شهریور  11و  10 اخباروگزارش های کارگری

 :صورت گرفت   هی به عسلو باف ی همزمان با سفر قال -

افزا  ی کارگران رسم  اعتراض  به عدم  ماده    ییحقوق ومنجمله منجمله اجرا  ش ینفت نسبت    10نشدن 

 ی نجوم ات یوزارت نفت و کسرمال  یکارکنان رسم   ارات یو اخت   فیقانون وظا 

 ی مانکار یپ  یو حذف نشدن شرکت ها   ت یوضع ل ینفت نسبت به عدم تبد   یان میکارگران پ  اعتراض 

ب  هیعسلو   ی ازاهال  یجمع    اعتراض  به  د   ، یکار ینسبت  ،نداشتن جاده مناسب و    گر یکمبود آب شرب 

 ی ست یامکانات مناسب ز 

خط    - کارگران  معوقه  حقوق  مقابل   3پرداخت  وتجمعشان  اعتصاب،راهپیمایی  از  پس  تهران    مترو 

 تهران  یرکت مترو شهردارساختمان ش

در  اعتراض   - و  ملوان  کشت   انورد یهزاران  حقوق،عدم    ران یا   یرانی شرکت  نازل  سطح  به  نسبت 

 برخورداری از حق بیمه بیکاری وعدم پاسخگویی مسئوالن 

سرشناس    یفعال صنف   اهپور یس بازداشت  سارا  رامونی)تهران( پ   ران یمعلمان ا  یکانون صنف   ی ه یانیب   -

 نام  ک یو ن

 ی در زندان عاد  ی ثقف رضا یعل  یج یومرگ تدر  یادره اموال، حکم قطع مص -

 براثر تصادف در مسیر رفتن برسرکار سلماس  مارستان یب  اورژانسپرستارجان باختن   -

 بر اثر سقوط از دکل  یجان باختن کارگر اداره مخابرات الل -

 همزمان با سفر قالیباف به عسلویه صورت گرفت: *

  10نشدن ماده    ییمنجمله اجرات نسبت به عدم افزایش حقوق ومنجمله  اعتراض کارگران رسمی نف

 و کسرمالیات نجومی  وزارت نفت  ی کارکنان رسم  ارات یو اخت ف یقانون وظا

 اعتراض کارگران پیمانی نفت نسبت به عدم تبدیل وضعیت و حذف نشدن شرکت های پیمانکاری

ب شرب ،نداشتن جاده مناسب و دیگر  اعتراض  جمعی ازاهالی عسلویه نسبت به بیکاری، کمبود آ

 امکانات مناسب زیستی 

 قالیباف به عسلویه،  شهریور همزمان با سفر  10روز پنج شنبه 

نشدن ماده    ییمنجمله اجراکارگران رسمی نفت  اعتراضشان را نسبت به عدم افزایش حقوق ومنجمله  

 نجومی ابراز کردند،و کسرمالیات   وزارت نفت  ی کارکنان رسم ارات یو اخت  ف یقانون وظا 10

های   شرکت  نشدن  حذف  و  وضعیت  تبدیل  عدم  به  نسبت  را  اعتراضشان  هم  نفت  پیمانی  کارگران 

 پیمانکاری اعالم کردند،



جاده   ،نداشتن  شرب  آب  کمبود  بیکاری،  به  نسبت  را  اعتراضشان  عسلویه   ازاهالی  جمعی  همچنین 

 مناسب و دیگر امکانات مناسب زیستی بنمایش گذاشتند. 

 رضین خواهان پاسخگویی به مطالباتشان بجای دادن وعده های توخالی شدند. معت

خط  * کارگران  معوقه  حقوق  مقابل   3پرداخت  وتجمعشان  اعتصاب،راهپیمایی  از  پس  تهران    مترو 

 تهران  یساختمان شرکت مترو شهردار

ی برای  مترو تهران طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکار  3کارگران خط    شهریور،  8روز سه شنبه

  تهران   ی شرکت مترو شهرداراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان دست از کارکشیدند و بطرف  

 راهپیمایی کردند و مقابل ساختمان شرکت در پل کالج تجمع کردند. 

  3شهریور،پس ازاین اقدام اعتراضی کارگران خط    10براساس گزارش های رسانه ای شده بتاریخ  

تهران   برای اده  العجلسه فوق مترو  پ   ی کارکنان خدمات  ت یوضع   ی بررس  ای  با  با  مانکاریتحت قرارداد 

تشکیل و قرارشد حقوق معوقه کارگران  تهران و حومه    یمترو  یشرکت بهره بردارحضورمدیرعامل 

 فوری پرداخت شود. 

در  اعتراض* و  ملوان  کشت   انورد یهزاران  حقوق،عدم    رانیا  ی رانیشرکت  نازل  سطح  به  نسبت 

 حق بیمه بیکاری وعدم پاسخگویی مسئوالن برخورداری از 

در و  ملوان  از    ران یا   یران یشرکت کشت  انورد یهزاران  برخورداری  نازل حقوق،عدم  به سطح  نسبت 

 حق بیمه بیکاری وعدم پاسخگویی مسئوالن اعتراض دارند.

بتاریخ   شده  ای  رسانه  گزارش  در شهریور،  10برپایه  و  ملوان  کشت  انورد یهزاران    ی ران یشرکت 

مع  ران،یا  ی اسالم  ی رجمهو مشکالت  به  برا  یشت ینسبت  پ  ی ط  شان یکه  گذشته  سال  آمده    ش یچند 

به آن ها نداده    ی تا کنون پاسخ  ،یران یشرکت کشت   ران یکه مد   ند یگو یم   گر،ید   یی اعتراض دارند. از سو 

 .اند 

زنند و    یم  ا یباشد و چه سرد، دل به در  ی. هوا چه شرجد یآ   یکارشان جزء مشاغل سخت به حساب م

که    ی امکانات رفاه  ری تلفن و سا  یکنند؛ به دور از خانواده، بدون آنتن ده   یکه شده کار م   ی با هر سخت

ها و عدم توجه به حق و    ی از نابه سامان  وزها ر  نی ا  انوردان، یفراهم است. ملوان ها و در  ی در خشک

 .مند هستند  هی که دارند گال ی حقوق

  ی قرار داد دارند، م  ران یا   ی اسالم  ی جمهور  ی رانیکشت   با   مانکار یکه به واسطه پ   یی از ملوان ها   ی برخ

ماه    7  یال  6را کار کنند و بعد از آن، ممکن است    یچند ماه  تای که در هر سال ممکن است نها  ند ی گو

  ی به ازا  افراد،  نی مانند. ا  ی سرگردان م  مه،یمدت بدون حقوق و پرداخت حق ب   ن یباشند و در ا   کار یب

شود. در    یماه م   کی حدود    یز یچ  نی دارند که ا  ی روز مرخص  12  یال  10عرشه بودن،    یهر ماه رو 

ن  نیا در  ونیل یم  3معادل    ی حقوق  ز یمدت  از دوران مرخص  یم  افت یتومان  بعد  به حالت    یکنند.  که 

  ط ی آن هم در شرا  ؛کنند   ی م  ی زندگ  ، یالیماه را بدون ر   ن ی چند   ند،ی آ  ی در م  ی سفر بعد   ی برا   ی استندبا 

 کشور.   ی روزها ن ی ا ی تورم



  ن ی به دالر پراخت شود؛ با ا  د یعرشه هستند، با   یکه رو   یافراد در زمان  ن ی حقوق ا  گر،ید   ییسو  زا

  به ایر   ی از حقوق، به دالر و مابق  ی مین   با ی دالر دچار نوسان شد، تقر  مت یکه ق   1397وجود، از سال  

 شود.  ی پرداخت م  یهزار تومان  18و با احتساب دالر 

پرس   3، حدود    رانیا  یاسالم  یجمهور  یران یکشتشرکت    انورد یدر    بنا بهمین گزارش  نفر    نل هزار 

 .شود  یداده نم  ی به مطالباتشان پاسخ  ی دارند ول ی اد یز  ی شتیمشکالت مع یدارد که جملگ

صنف   یه یان یب* ا  ی کانون  پ  ران یمعلمان  سارا  رامونی )تهران(  صنف   اهپور یس  بازداشت     ی فعال 

 نام  ک یسرشناس و ن 

بازداشت    رامونیپ بیانیه ای بقرارزیر   )تهران( رانیمعلمان ا ینون صنف کا شهریور، 10روز پنج شنبه 

 منتشرکرد:  نام ک یسرشناس و ن   یفعال صنف  اهپور یس سارا

  ل یخانواده و وک  یهای ریگ یو شوربختانه پ  گذرد ی م  اهپوریسارا س   یهفته از بازداشت فعال صنف   کی

 .نداشته است   یصنف  فعال خوش نام نی موثق از ا ی حداقل خبر ا ی یدر جهت آزاد  یاجه ی نت شان یا

بازداشت و پس    ی تی امن  ی روهایدر راه مدرسه توسط ن   ورماه ی صبح چهارشنبه دوم شهر  اهپور ی سارا س

تفت  مکانخانه   شیاز  به  م  یاش،  منتقل  گذشت    شود ی نامعلوم  از  پس  متاسفانه  علل    کیو  از   ، هفته 

  اس چند تم یط  ی کنشگر صنف ن یو ا   ست ین در دست  یق یاطالعات دق ی و  یمحل نگهدار زیبازداشت و ن 

 .کوتاه صرفا به اعالم خبر سالمت خودبسنده کرده است 

به هر دادگاه ،    ، یاند و هر بار با متانت خاص صنفبارها احضار شده   یفعاالن صنف   خ،ی به گواه تار 

قانون   یدفتر  ا یو    یبازپرس  احضار  سوءبرداشت شده   یکه  رفع  جهت  و  مراجعه   ، ارائه  اند  از  ها 

  ی و صادق  رشناسمعلماِن س  ،یتی امن  یروهاین  مین یبی م  حالن ی نداشته و ندارند. باا  ییالزم ابا   حات یتوض 

فعاالن   ی هابه خانه  ییوسطا قرون  یبا شگردها  ای و  کنند ی بازداشت م ابان یرا در خ اهپوریچون سارا س 

  .سر جنگ دارند   یو فعاالن مدن  یتا نشان دهند، همچنان با ضوابط قانون کنند ی حمله م   یو مدن   ی صنف

همه  کانون   ی اعتراض  یبا  بس   یصنف  یهاکه  تشکل   ی اریو  و  احزاب  ا  ی مدن  ی هااز    وه یش   نی به 

نداشته   ی رقانونیغ  ی هابازداشت  خودسران  ، یتی امن  ی روهایاند،  ا  قانون ی ب  ی چون    ی هاروش   ن ی بر 

و غعقب  م  یابانیو خ  یبشر   ر یافتاده  مدنورزند ی اصرار  فعاالن  برداشت غالب  ا   یو صنف   ی.    ن یاز 

  جاد یکه در جهت ا  شود ی م   یافراد تلق   یشخص  می و هتک حرمت حر   یاجتماع   ت یحمله به امن  فتارها،ر

و    یتی امن  ،ییقضا   یهای نهاد   یاز سو   یو مدن  یصنف   یها ت یسرکوب بر جامعه و فعال   ی فضا  د یو تشد 

ت  ی ت یحاکم تاراست.  ا   یخی جربه  بودن  ناکارآمد  بر   ، تار   ی هاروش   ن یفعاالن  و    ه، گذشت  خی نامعقول 

م  ا  گذارد ی صحه  تول   ش یب  ی تی امن  یبازدارنده  ی هاروش  ن یو  آنکه  باشد    اس ی  یفضا   دگریاز  ترس  و 

 .استوارتر کرده و خواهد کرد  یعدالت و برابر   ر یرا در مس ی فعاالن صنف

ا  ی کانون صنف کنشگر صادق صنف)تهران(    ران یمعلمان  به شدت    اهپور یبانو سارا س  ی بازداشت  را 

گونه رفتارها    نی دارد که ا  یو اعالم م   کند یقلمداد م  یاقدامات را اخالل در نظم عموم   نی محکوم و ا

 .نخواهد داشت   زیگرقانون  ستمیاز س  ی جز انزجار عموم یعواقب 



آن را به احترام به حقوق    ییگاه قضا نظام حاکم و دست  گر یبارها و بار د   ران یمعلمان ا  ی کانون صنف

هر جامعه رو به رشد الزم    ی که برا  ی و مدن  یصنف   ی هات یو با دفاع از فعال  خواند ی فرا م  ی شهروند 

گذشته    خ یپست و تار   ی ها دگاه یو د  هاشه یکه تا کار از کار نگذشته، از گسترش اند   دهد ی است، هشدار م

دست  جامعه  آزاد   در  با  و  س  ی بردارند  و    ی م یابراهجعفر،یبی حب  محمد ،یعبد   ل یاسماعاهپور،یسارا 

  ی ریجلوگ   شتر یو انحطاط ب   ی از سقوط به سمت خودمحور  ،یو مدن  یفعاالن صنف   ریو سا  یبداق  رسول

 .را خواهد گرفت  لمانظالم و ظا بانیگر  یو آگاه باشند طوفان خشم مظلومان روز   ند ی نما

 یدر زندان عاد ی ثقف  رضایعل ی جیومرگ تدر یمصادره اموال، حکم قطع *

دفاع از حقوق کارگران در    یکار برا  یپس ازبازگشت از اجالس جهان   یثقف   رضایعل  شیسال پ  ۱۴

شد وبعد از دو سال او را به سه سال   ریگشت دستگ یاز گلزار خاوران باز م  کهیدر حال  یروز نی چن

جرم او نه تنها شرکت    شود. اما یبعد از ده سال حکم باطل م   رانیا  نی حبس محکوم کردند و طبق قوان

ب  یدر سازمان جهان و  به    ت یوضع   انیکار  که رفتن  اند  اعالم کرده  متاسفانه  است،  کارگران  سخت 

  .شود   یلغو نم  چگاه یاست وه  یشگ یگلزار خاوران جرم هم 

  ی بهداشت  ریغ   ار یدر زندان بس   ی ثقف   رضا یبعد از گذشت شش ماه از عدم درمان ونگه داشتن عل  امروز

باال م  واری از در ود که ساس وشپش   اندازه در    ه ییروند، قوه قضا  ی آن  تا چه  داد که  بار دگر نشان 

  ی راقرار دارد و ب  یبد   ار ی بس  ی جسم  ت یدر وضع   ی ثقف  رضا یرود. عل  یم   شی پ  ی زجرکش کردن زندان

قادر   زین  ریمالقات اخ یبدون کمک عصا راه برود و ط   ست یبه عصا دارد و قادر ن  ازیحرکت کردن ن 

مالقات نسبتا راحت را   کیمالقات باال رفته اند و امکان  ی آمدن از پله ها نبوده و خانواده برا ن ییبه پا

 .نداشته است   یجسم  ط یشرا ل یبه دل

بر سر مرخص   در بحث  گذشته  ماه  تجم   ی درمان  یطول شش  و    ع یو  سال  سه  زندان    ک یحکم  سال 

ا  ی ثقف  رضا یعل پرونده  در  بررس  یهمچنان  عمد  به  مس  ینم   یکه  اساس  شود،  بر  است.  مانده  کوت 

سه سال بعد    ی بگذراند وبعد برا یی خود را در زندان کچو  کسال یحکم   د یبا   ی ثقف  رضا یدادگاه عل   م ی تصم

بوده    شان ی ا  قه یکه وث   ی خانه ا  ی رانسانیمشکوک وغ  ار یروند بس   ک یمنتقل شود. اما در    ن ی او  ان به زند 

  ی گونه اقدام قانون  چی برد و حق ه  یسر مدر حال حاضر جهت گذراندن حکم در زندان ب  نکهیا   رغمیعل

اند و    ذاشته را به حراج گ  قه یانجام دهد، خانه وث   ی تواند کار   ی نم  ز یندارد و خانواده اش ن  ت یشکا   یبرا

که افشا کننده در زندان باشد    یکرده اند. در حکومت   لیبه چهار سال تبد   کسالیحکم زندان او را از  

 .ست ین  شی ب  یوفاسد در قدرت انتظار 

  ی الملل  ن یوب   یداخل  نی قوان   چ یبه ه   ران یکه قدرتمداران در ا  ن یبر ا   ش یاز پ  شیب   ه ییعمل قوه قضا   نیا

 .گذارد  ی صحة م ستند،ین   بند ی پا

دارد در رابطه با دفاع    ین یکه برگ زر   ی نهادش ، نهاد   ر یدب  ی آزاد   یمدافعان حقوق کارگر برا   کانون 

سازمانده و  کارگران  حقوق  افشاشرافتمن  ی زندگ  ی برا  ی از  و  برا   یدانه  گران،    ی آزاد   یاختالس 

  ی ارگر ک  ی ها ونیکنفدراس  ی کنگره ها  ی در تمام ندهیآ   ینخواهد کرد و در ماهها   ی کوتاه  یثقف  رضا یعل

در سراسر جهان    شی حکومت خواهد پرداخت و از هم طبقه ها  یضد کارگر  یها   است ی س  ی به افشا

و بازنشستگان دست در    ی و مدن   ی اسیس   ن یکارگران، معلمان، فعال  ی تمام  ی آزاد   ی خواهد که برا  یم



کارگر جنبش  سراسر  رانیا  ی دست  اتحاد  تنها  که  م  یبگذارند  که  ا   ی است  از  ما  بحران    ن یتواند 

 .گذارند ب

  مدافعان حقوق کارگر کانون 

 ۱۴۰۱ ور یشهر  ۱۱  جمعه

 براثر تصادف در مسیر رفتن برسرکار  سلماس  مارستانی پرستاراورژانس بجان باختن  *

  فت یجهت حضور در ش   ی بروک  بهنام بنام    سلماس  مارستان یب   اورژانس پرستار  شهریور،  11  روز جمعه 

  . صبح ، بر اثر تصادف در محور سلماس و شدت جراحات جان خود را از دست داد 

عرصه به مردم    ن یاهل شهرستان پلدشت بوده و سالها به عنوان مدافع سالمت در اپرستار جان باخته   

 داد .  ینم  ی تن به خستگ  چگاهی ه و  کرد یسلماس خدمت م 

 بر اثر سقوط از دکل  جان باختن کارگر اداره مخابرات اللی *

شنبه   پنج  روز  کارگر    10عصر  در    ساله،  35شهریور،یک  اللی  مخابرات  خوزستان اداره    استان 

جان خود    ی الل  رستان شه  ی گچ گرسا از توابع بخش مرکز  ی سقوط از دکل مخابرات در روستا   براثر 

 ست داد. را از د 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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