
 0411شهریورماه  6و 5،4اخباروگزارش های کارگری

،همسان مشاغل یطرح طبقه بند یاجرانسبت برای  یحفار یشرکت مل تجمع کارگران پیمانی -

 سازی حقوق ،حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم

مانند  هم، یحفار یهمکاران مان در شرکت مل:نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا -

 .دزد و چپاولگر هستند مانکارانیما خواستار جمع شدن بساط پ

 خارک ی جزیرهنفت یها انهیکارگران پاعدم پرداخت حقوق مردادماه  -

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری هیدیام یکارگران شهردار یاعتراضتجمع  -

 کشور یعدالت ادار وانیمقابل د قوقنسبت به کاهش ح انیاز فرهنگ یجمع یتجمع اعتراض -

 !!که افشاگرند ییرهایزنج:یبیحب محمد -

 یو هیبه حکم شش سال زندان عل یدگیکامران ساختمانگر درباره روند رس امیپ -

 آمد یاکبر آزاد به مرخص:رانیا سندگانیکانون نو -

 یکارگر در کازرون براثر برق گرفتگ کیجان باختن  -

،همسان مشاغل یطرح طبقه بند یاجرابرای ی نسبت حفار یشرکت مل تجمع کارگران پیمانی*

 سازی حقوق ،حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم

 دراهواز ساختمان شرکت با تجمع مقابل یحفار یشرکت مل کارگران پیمانی شهریور، 6روزشنبه 

وزیرنفت جدید بنمایش برای دولت  مشاغل یطرح طبقه بند یبه عدم اجرانسبت  اعتراضشان را

 .گذاشتند وخواستار همسان سازی حقوق ،حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند

 

هم، مانند  یحفار یهمکاران مان در شرکت مل:نفت یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا*

 .دزد و چپاولگر هستند مانکارانیما خواستار جمع شدن بساط پ

با خواست  یحفار یارکان ثالث در شرکت مل اینفت  یمانکاریر منتشر شده، کارگران پاخبا بنابر

امروز  ،یانسان یروین مانکاریحقوق و حذف پ یمشاغل، همسان ساز یبند طرح طبقه قیدق یاجرا

 .در اهواز  دست به تجمع زدند یحفار یمل تیریمقابل ساختمان مد وریشهر ۶شنبه 



 خارک ی جزیرهنفت یها انهیکارگران پاه عدم پرداخت حقوق مردادما*

 .پرداخت نشده است خارک ی جزیرهنفت یها انهیکارگران پاحقوق مردادماه 

همچنان  :به خبرنگاررسانه ای گفتند خارک رهیجز ینفت یها انهیکارگران پاشهریور، 6روزشنبه 

 ریتاخ لیهفته گذشته دل تالیتعط کردند، یآنها تصور م. اند نکرده افتیدستمزد مرداد ماه خود را در

 . مزد است  در پرداخت

 .اتفاق افتاده است زیخرداد ن رویت یعنیدر پرداخت مزد در دو ماه گذشته  ریگفته آنها، تاخ به

اند و تنها مزد بخش حراست  نکرده افتیها دستمزد خود را در از بخش چکدامیه :کارگران افزودند نیا

 .شد زیآنها واربه حساب  وریشهر4پنج شنبه در روز 

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری هیدیام یکارگران شهردار یاعتراضتجمع *

ماه حقوق و  4برای اعتراض به عدم پرداخت  هیدیام یکارگران شهردار شهریور، 6روز شنبه 

 .دندز در استان خوزستان وضعیت شغلی نامشخص دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان

 

ماه  4شهردار ندارد و ما کارگران با  هیدیحدود دو ماه است شهر ام نکهیا انیبا ب معترض کارگران

و  یمسئوالن شهر یتوجه یبا ب: به خبرنگاررسانه ای گفتندم،یو سرگردان هست فیحقوق معوقه بالتکل

 ر چارچوب قانون د میگرفت میتصم تیدرنهاشهر  تیبه مطالبات کارگران و وضع هیدیشهر ام یشورا

 .میبزن راضدست به اعت



که چهارماه حقوق عقب افتاده  کنند یکار م هیدیام ینفر در مجموعه شهردار 444: گفتند ها آن

 چیکارگران، هنوز ه یداده شده درخصوص پرداخت معوقات حقوق یها رغم وعده طلبکارند و به

مطالبات صورت  نیداخت اشهر جهت پر یشورا یو اعضا یمسئوالن شهردار یازسو یاقدام

 .نگرفته است

را به صورت  یها مبالغ پرداخت کامل حقوق، به آن یبه جا یشهردار نیاز ا شیپ:اضافه کردند آنها

 .کارگران قرار گرفته است هیپرداخت کرده که موجب انتقاد و گال الحساب یعل

 کشور یلت ادارعدا وانیمقابل د نسبت به کاهش حقوق انیاز فرهنگ یجمع یتجمع اعتراض*

 برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به کاهش حقوق انیاز فرهنگ یجمع شهریور، 6روزشنبه 

 .درتهران زدندکشور یعدالت ادار وانیدساختمان مقابل دست به تجمع 

حقوق مردادماه معلمان،  زیواربراساس گزارش منتشره وفیلم منتشره درشبکه های اجتماعی،بدنبال 

چون؛ معلم داد بزن،  ییبا سر دادن شعارها انیتومان از آنها کسر شده است و فرهنگ هزار 044مبلغ 

 .مسئوالن به مشکالت و مطالباتشان شدند ییبزن، خواستار پاسخگو ادیحقت را فر

 !!که افشاگرند ییرهایزنج:یبیحب محمد*

 

حذف شده  یعیبهک شده به صورت ط یوهایدینوشته است انچه که در و یتیدر توئ ینبو ایض. کی

چالش هر  نیتر بزرگ. دیگو یدرست م. افتد ینم یاتفاق چیاست که ه یآن لحظات ایاست عنصر زمان 



گذر عمر و پر کردن  شود؛ یبند حس نم یواریاست که در خارج از چارد یزیکشتن آن چ ،یزندان

 .وقت

بودند،  دار هیپا سرما کیخود  یزمان برا ییدر دارا یکه همگ ییها آدم یکار برا نیتر معمول. دو

با  یاسیس انیمتداول، نوع مواجهه زندان یها از بحث یکی. مختلف بود لیمسا رامونیبحث و گفتگو پ

 یبرا یاسیس یزندان کیاز دوستان اصرار داشتند که از موضع  یاریبس. حاکم بر زندان بود نیقوان

مضاعف  یظلم رشیدستبند و پابند، پذتن دادن به آن لباس راه راه و  مارستان،یب ایحضور در دادگاه 

ها سرباز زند ولو  آن رشیاست که از پذ یاسیس یزندان یها بیاستدالل، از پرنس نیبر اساس ا. است

 نیسرسخت چن نیمن از مخالف. نظر از درمان و حضور در دادگاه شود آنکه مجبور به صرف

 .بودم یاستدالل

 :بود نیاستدالل من چن. سه

 ای لیوک اینگار  روزنامه کیکارگر،  کیدانشجو،  کیمعلم،  کیکه تالش دارد بر تن  یحکومت در

است، لباس بزهکاران را بپوشاند و بر  یعموم ریخ یدر راستا تیکه همه جرمش فعال سندهینو

 یستمیس نیچن ریمقاومت به تطه یبرا یپابند بزند، هر تالش شانیدستبند و بر پاها شان یها دست

 .انجامد یم

 ریمخالفت تمام دارد، تالش در جهت تحق یو آگاه یحکومت که با هرگونه روشنگر نیا تیماه

به ضد  لیتبد ینیچن نیهر اقدام ا تیفقدان مشروع طیحال انکه در شرا. است یبخش یعناصر آگاه

 .شود یخود م

را در  یو  است که یحکومت یقیحق تیاز ماه یکه نشان یاسیس یزندان رینه نشانه تحق رهایزنج نیا

 .بند کرده است

 شتریب یواقع تیماه نیمردم با ا میاست، اجازه ده ستمیس ریآن تطه جهیکه نت یتالش و مقاومت یجا به

 .آشنا شوند

  .دادم یو هم به دستبند و پابند تن م کردم یبود که هم لباس زندان را بر تن م یاستدالل نیچن با

 .بود یاستدالل درست نمیب یم کنند، یافشا م شتریهرچه ب ها نیحاال که دورب کنم، یکه فکر م حاال

 ینیامام خم مارستانیمداوا به ب یاست که از زندان تهران بزرگ برا ۷۹تابستان  یعکس برا: ن پ

 نیکه ا دیاز من پرس یگونه که افسر نگهبان چندبار آن. همکارانم مواجه شدم رینظ یآمدم و با استقبال ب

 .اند همه آدم از کجا امده

 یو هیبه حکم شش سال زندان عل یدگیکامران ساختمانگر درباره روند رس امیپ*



 

 خواهیو آزاد فیمردم شر ران،یا یرفقا، جنبش کارگر دوستان

به پرونده ام و  یدگیو روند رس یکه در طول دو سال گذشته بارها و بارها در مورد چگونگ همانطور

 هیتوسط شعبه اول دادگاه انقالب سنندج عل یتیدستگاه امن انیزجوکه با اعمال نفوذ با یحکم ناعادالنه ا

کشور مورد  یعال وانیو د دنظریدر دادگاه تجد نجانبیا اتیصادر شد و اعتراضات و دفاع نجانبیا

قوه  سیدر دفتر رئ تیبا طرح دو دادخواست و طرح شکا ۷۷بهمن  ۵۱ خیتوجه قرار نگرفت در تار

که دادخواست .مجدد به پرونده شدم یدگیکشور مجددا خواستار رس یعال وانید یو در دادسرا هیقضائ

 نجانبیمداوم ا یها یریگیبا پ. استان کردستان ارجاع شد یدونامه جداگانه به دادگستر یط نجانبیا



و انقالب کردستان پرونده را  یعموم یتهران و چه کردستان بعد از ماه ها تالش دادسرا قیچه از طر

سال زندان بدون  ۶را همان حکم  جهیاز قضات سپرده و در مردادماه نت یکیجدد به م ینیجهت بازب

که در آن مطالبه کل پرونده و  وانید یدادسرا یو ابالغ نمود و منکر نامه ارجاع دییتا یرییتغ چیه

 یو مستندات پرونده را از دادگاه انقالب کردستان و ارسال به تهران برا هیاول یها ییاوراق بازجو

 مجدد نموده، شدند یدگیرس

بعد از  باشدیم نجانبیا اریو تام الخت یقانون ندهیفراوان خود و خصوصا پسرم که نما اریبس یتالشها با

 ۵۱ خیاز اصل نامه معاون اول دادستان کل کشور بتار یریبه تصو میماه توانست ۶از  شیگذشت ب

 یادستاند نیر الک و مهر شده به ابطو نجانبیبر درخواست ارسال کل پرونده ا یمبن  ۷۷بهمن 

گرفته شده بود  دهیناد یصورت نگرفته و به نوع یآن اقدام ینموده که تاکنون در راستا دایپ یدسترس

دستور فوق الذکر  یو انقالب سنندج خواستار اجرا یاحکام دادگاه عموم یو با ارائه آن به دفتر اجرا

اظهارنظر و  یبرا ندهپرو ۵۴۱۱ وریشهر ۴ج شنبه که در روز پن میو ارسال پرونده به تهران شد

آن  جهیو نت یدگیروند رس جهینت. و انقالب سنندج ارجاع شد یدستور ارسال به دفتر دادستان عموم

 .دیخواهد رس یجنبش کارگر نیمتعاقبا به اطالع دوستان و رفقا و فعال

 ساختمانگر کامران

 ۵۴۱۱ وریشهر ۶

 آمد یزاد به مرخصاکبر آ:رانیا سندگانیکانون نو*

 ی قهیقرار وث عیماه، با تود وریشهر ۴پنجشنبه  ران،یا سندگانیو عضو کانون نو یآزاد، فعال مدن اکبر

 .اعزام شد یاز زندان تهران بزرگ به مرخص یتومان ونیلیم ۱۱۱

و انقالب  یعموم یاحکام دادسرا یاجرا ۵ ی پس از مراجعه به شعبه یمرداد سال جار ۵۱ آزاد

و  یقبل ی قهیآزاد کردن وث یبا درخواست او برا ییقضا یها مقام. ان بهارستان بازداشت شدشهرست

و  تانو انقالب بهارس یعموم یمخالفت و او را به بازداشتگاه دادسرا دیجد ی قهیآن با وث ینیگزیجا

  .سپس زندان تهران بزرگ منتقل کردند

 یکه در منزل یزبان مادر یروز جهان داشتیدر مراسم گرام ۵۹۷۵در سال  شتریآزاد پ اکبر

. بازداشت شده بود گریشهر تهران برگزار شده بود؛ به همراه چند تن د اسالم «آباد یوج»در  یمسکون

به  ،یتومان ونیلیم ۵۱۱ ی قهیقرار وث عیبا تود نیماه بازداشت در زندان او به سه کیاو پس از نزد

 ۵و  یریسال حبس تعز ۵سرانجام حکم . آزاد شد از زندان یمراحل دادرس انیطور موقت و تا پا

 .پرونده ابالغ شد لیبه وک ۵۹۷۱ماه  ید ۹۱اکبر آزاد در  دیسال تبع

 جان باختن یک کارگر در کازرون براثر برق گرفتگی*

 ابانیدر چهارراه ارشاد خ یفاضالب کش شهریور،یک کارگر تبعه افغانستان حین کار 6روز شنبه 

 .ل پئسیدگی کابل دستگاه دچاربرق گرفتگی شد ودردم جان باختکازرون بدلی قدمگاه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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