
 8931تیر ماه  72اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 ی اقمارکاربه حذف نسبت كاركنان صنعت نفت در عسلويه  تجمع اعتراضی -

 قات استمرضيه اميری کماکان در بيمارستان بستری و ممنوع المال -

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکايسند -

  دياعتراضات کارگران هفت تپه را آزاد کن یبازداشت انيو حام یبخش لياسماع

 :  رانيا یکارگر یتشکل ها جاديا یريگيپ تهيکم -

 آزاد گردند تيبه فور ديبا" کارگر یروز جهان"بازداشت شده گان  

 رامهرمز یها مارستانيب یکارکنان بخش خصوصقوق ماه ح7عدم پرداخت  -

 ريرامهرمز و رامشعدم پرداخت ماه ها حقوق کارکنان شرکت آب وفاضالب روستايی  -

 تهران درحادثه آتش سوزی  بازار گل امام رضاکارگر2سوختگی  -

 ی اقمارکاربه حذف نسبت كاركنان صنعت نفت در عسلویه  تجمع اعتراضی*

 برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان  كاركنان صنعت نفت در عسلويه رماه،جمعی ازتي27روز پنج شنبه 

 یاقتصاد ژهيمنطقه و ی دست به تجمع مقابل ساختمان مرکزی سازماناقمار کار به حذفنسبت 

 .زدند -استان بوشهر  - هيعسلو واقع در پارس یانرژ



 

صد نفر مي رسيد در اعتراض به تصميم كه تعدادشان به يكبنابه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان 

 یيران با در دست داشتن پالكاردهايعجوالنه و بدون كار كارشناسي شده مسولين شركت ملّي نفت ا

 .شدند  يشانهان بازگشت اين آيتم به فيش حقوقخوا

در اين  یو اسكان اجبار یروزكارطرح اجراي  یبرا یر حالي كه هنوز هيچ زيرساختمعتقدند د آنها 

 .نطقه مهيا نشده اين تصميم يك نوع زورگويي و حركتي دور از انسانيت استم

تا  مطابق در هفته آتی شدند واعالم کردند به فيش حقوقي یاقمارآيتم خواستار بازگشت تجمع کنندگان  

 .ادامه خواهند داد شانبه اعتراض تکليف تعيين

موضوع : گفت كاركنان معترض گانايندگفتگو با نمبدنبال منطقه ويژه پارس سازمان  مديرعامل  

 .حذف آيتم اقماري كاركنان را روز شنبه در سطح شركت ملّي نفت ايران دنبال خواهد كرد

شود که با بخشنامه وزارت نفت، کار  یدر رسانه ها منتشر م یاست خبر یچند مدتبنا بهمين گزارش،

 یعاد یروهاين ريمثل سا ديبا یاقمار یروهايشود و ن ینفت و گاز حذف م یدر شرکت ها یاقمار



کاران  یاز اقمار یکه سبب شده امروز تعداد یساکن شوند موضوع یکار، در مناطق نفت و گاز

 . اقدام به تجمع کنند

 یهوا یچون آلودگ یليکاران مواجه شده و دال یتند اقمار یبا واکنش ها  زيخبر در همان ابتدا ن نيا

مناطق را به عنوان  نيسکونت در ا ینفت و گاز و سخت رامونيپ یها طيمح یافتگيمناطق، توسعه ن

 .کنند یطرح مطرح م نيعلت مخالفت با ا

 ممنوع المالقات است بستری ودر بیمارستان کماکان مرضیه امیری *

به گزارش يکی از اعضای خانواده مرضيه اميری، اين بازداشت شده مراسم روز جهانی کارگر 

  .بستری می باشد کماکان ممنوع المالقات است مقابل مجلس که دربيمارستان

ولی برای آزمايشات بيشترمنجمله درباره  خطرناک نيست بنابهمين گزارش، گويابيماری گوارشی وی

 .بيماری صرعش چند روز ديگر هم بستريش ادامه خواهد داشت

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

  دیاعتراضات کارگران هفت تپه را آزاد کن یبازداشت انیو حام یبخش لیاسماع

چند ماهه دستمزد،  ريمطالبات عقب افتاده از جمله، تاخ ليهفت تپه به دل شکريکارگران ن  ۷۹ سال

 رهيو غ یشغل تياز امن یمشاغل، عدم برخوردار یطرح طبقه بند یعدم بازنگر ،یساز یخصوص

 نيشرکت و مسئول رانيمد یتوجه یب ليات به دلاعتراض نيا. دست به اعتراض و اعتصاب زدند

در سطح شهر در  يیمايماه کارگران بصورت راهپ کيو حدود  افتي شيکارگران افزا یسو از یدولت

کارگران و  یهمبستگ لياعتراضات به دل نيا. سردادند یحق خواه اديشهر شوش فر یمقابل فرماندار

 رينظ یب یجهان یکارگر یها هيو اتحاد رانيارگر اطبقه ک تياقشار و حما ريشان، سا یخانواده ها

شدن و گسترده تر شدن اعتراضات و اعتصابات و  رياز  ترس فراگ يیقضا-یتيامن ینهادها. دبو

اعتراضات و اعتصابات را سرکوب  شتريبا شدت هرچه ب یکارگر گريد یآن به بخش ها تيسرا

 .کرد

بازداشت  یتيامن یروهايتوسط ن شرويو کارگران پهفت تپه  شکريکارگران ن ندهينما یبخش لياسماع

و ارعاب آنان اعتصاب  يیکارگران و بازجو یبرا يیپرونده قضا ليبا فشار بر کارگران و تشک. شدند

و  انعدم برآورده شدن مطالبات کارگر ليبا گذشت حدود هشت ماه از اعتصاب، به دل.افتيخاتمه 

کماکان احضار کارگران معترض به دادگاه  يیقضا-یتيامن یروهايهراس از موج تازه اعتراضات، ن

 یکي یبخش ليکردند و اسماع دياز کارگران را احضار و تهد یاديرا در دستور کار دارند و تعداد ز

 نياو اندر زند فياز شش ماه از بازداشت، همچنان بالتکل شيکارگران با گذشت ب ندگانياز نما

 .محبوس است

طبقه کارگر که اخبار  انياز حام یبر کارگران، بخش يیقضا-یتيامن یهافشار نهاد جاديبر ا عالوه

اعتصاب و پس از آن  انيدر جر زيراندند ن یاز کارگران قلم م تياعتصاب را پوشش و در حما

 یم تيکارگران و کل طبقه کارگر که از اعتصاب آنان حما شتريارعاب ب یبرا. بازداشت شدند

شان خاتمه  يیحدود پنج ماه است بازجو نکهيبا وجود ا يیقضا یجار هيبر خالف قانون و رو د،کردن

در زندان نگه  فيبا ضمانت متناسب آزاد شوند اما همچنان چهار تن از آنان بالتکل ستيبا یو م افتهي

 .داشته شده اند



ت از کارگران هف تيکه در حما یرقليام ريفرد و ام یمحمد نيرحسيام ،یاريساناز اله ان،يقل دهيسپ 

و همسرش  یاريساناز اله. در زندان هستند فياز شش ماه است بالتکل شيراندند ب یتپه  قلم م

 ونبازداشت شدگان، که بد گريفرد در اعتراض به تداوم بازداشت موقت خود و د یمحمد نيرحسيام

 یجسمان ديضعف شد ليبه دل یاريساناز اله. هستند، اعتصاب غذا کرده اند یزندان يیقضا هيتوج

بارها به درمانگاه زندان منتقل شد و با اصرار همسرش و خانواده خوشبختانه پس از دوازده روز 

روز اعتصاب غذا قرار دارد و  نيفرد در پانزدهم یمحمد نيرحسيو ام ديدست از اعتصاب غذا کش

 .وجود دارد یو یجسمان تيدر مورد وضع یجد یها ینگران

بازداشت شدگان که در  ريکارگران و سا ندهينما یبخش ليصورت گرفته توسط اسماع یها تيفعال

 ليبلکه به دل ستيدر زندان هستند نه تنها جرم ن فياز کارگران قلم رانده اند و اکنون بالتکل تيحما

اما . نديخود برآ یها یاز هم طبقه ا تياست که به حما یعيباشد و طب یاز کارگران ارزش م تيحما

 -یتيدستگاه امن ران،يمزدبگ ريکارگران، معلمان، بازنشستگان و سا یبحق طل اديهراس از فر ليبه دل

مذبوحانه فشار بر کارگران و معلمان  ،یمل یها هيمقابله با دزدان و اختالس گراِن سرما یبجا يیقضا

 .داده اند شيکارگران را افزا انيو حام شرويپ

 یخود را از ادامه اعتصاب غذا یتهران و حومه نگران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکايسند

را  یو یدر ادامه اعتصاب غذا یهر اتفاق ناگوار تيکند و مسول یفرد اعالم م یمحمد نيرحسيام

و شرط  ديق یو ب یفور ديبازداشت شدگان با یهمگ نيهمچن. داند یم يیقضا -یتيمتوجه دستگاه امن

هفت تپه و عسل  شکريکارگران ن یکايعضو سند ینجات یاز آنان و عل يیآزاد گردند و تعقب قضا

 یاز ارتباطات کارگر کايسند. متوقف شود ديضمانت آزاد هستند با ديارتباط به ق نيکه در هم یمحمد

 .آنان استفاده خواهد کرد تيحما یو جهان برا رانيخود در سطح ا

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکايسند

 ۷۹ رماهيت ۷۹

 کارگران یباد همبستگ زنده

 :رونوشت

 (ILO) کار یجهان سازمان -

 نقاط جهان ريسا یها هيو اتحاد کاهايسند -

 :  رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم*

 آزاد گردند تیبه فور دیبا" کارگر یروز جهان"بازداشت شده گان  

در روز  یو گران یکاريو ب یحقوق یمعترض به فقر و ب نِ يوفعال کارگران کردن بند ودر بازداشت

از مشکالت   یمسئول خصوصاً دولت در قبال کوه یدستگاه ها یکارگر ، ودرکنار آن ناتوان یجهان

پا گذاشتن  ريحال حاضراست، آشکارا ز یضد کارگر ستميموجود جامعه که عامل و باعث آن س

 . تجمع و اعتراض است یوحقوق مربوط به آزاد نيقوان یامتم

 يیشده از ابتدا ديآن تاک یبر رو یاجتماعات همچنان که در قانون اساس ليوتشک تجمعات در شرکت

 ديبر آن تاک زيحقوق بشر ، ن یسازمان جهان ني، قوان نيحقوق همه شهروندان است عالوه بر ا نيتر

از  ن،يعترضگردد بلکه بازداشت م یمحسوب نم یقانون ريتجمعات نه تنها غ نيلذا شرکت در ا. دارد 



و سازمان اطالعات، تجاوز آشکار به حقوق بازداشت شدگان است و  يیوقضا یتيامن یاروهيجانب ن

 .است یقانون ريصددرصد غ

کارگران در سراسر جهان است  تجمع در مقابل مجلس در روز  یکارگر روز حق خواه یجهان روز

مطالبات وکارگران شد تنها طرح  نيکه منجر به بازداشت ده ها نفر از معترض 89 بهشتيارد 11

ما کارگران را به ورطه هالکت و  یاست که زندگ یتيبرحق آنان واعتراض به وضع یوخواسته ها

 .رسانده است یدنابو

 . برند یشد اما هنوز چهار تن از بازداشت شدگان در زندان به سر م یروز از آن روز سپر 78

  : وشرط ديبدون ق یمصرانه خواهان آزاد ما

  یريام هيو مرض ی، ندا ناج زيرنگ ر ، عاطفه یاسدالله شايان

 :هفت تپه شکريکارگران معترض شرکت ن نيهمچن و

 نيفعال یتمام و یرقليام ريام، انيقل دهيسپ،یارياله ساناز، فرد یمحمد نيرحسيام،یبخش لياسماع

 . ميهست یکارگر

                      رانيا یکارگر یتشکل ها جاديا یريگيپ تهيکم

 89تير 27

 رامهرمز یها مارستانیب یکارکنان بخش خصوصماه حقوق 2پرداخت  عدم*

 .پرداخت نشده است رامهرمز یها مارستانيب یکارکنان بخش خصوصماه حقوق 7

 ریرامهرمز و رامشعدم پرداخت ماه ها حقوق کارکنان شرکت آب وفاضالب روستایی *

 .پرداخت نشده است ريرامهرمز و رامشماه ها حقوق کارکنان شرکت آب وفاضالب روستايی 

 درحادثه آتش سوزی  تهران بازار گل امام رضاکارگر7سوختگی *

دچار سوختگی وبه  خاوران یواقع در جاده  بازار گل امام رضاکارگر2تير،22عصر روز چهارشنبه 

 .بيمارستان منتقل شدند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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