
 9922مرداد ماه  92اخباروگزارشات کارگری 

 :بازگشت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به صدر اخبار کارگری -

 ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش+

 کارگران هفت تپه تیوخرداد اکثر بهشتیارد یپرداخت حقوق ماه ها +

 ل بازدید صاحب منصبان از مجتمعطرح مطالبات از جانب تعدادی از کارگران هفت تپه در خال+ 

 برگزاری نشست سوم در مجلس با حضور تعدادی از کارگران هفت تپه+

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیدهم گزارش نوز -

 !اتفاقات خوب در راه است +

  یاضات کارگراعتر ریو سا ها یمیاز  اعتصاب هماهنگ کارگران پتروش هیاول یابیارز+

 رییتغ - ادامه و عده و وعیدها برای خاتمه دادن به اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک -

 هپکو نگیهلد رعاملیمد

کشورنسبت به  ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذادامه اعتراضات  -

 بل مجلسمقا با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع یاستخدام یفیبالتکل

 نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی ذهیپزشکان اورژانس انامه سرگشاده  -

دست به اعتصاب غذا زده  یتیامن ینهادها ییاعتراض به انتقالش و آدم ربا  زاده در میجعفر عظ -

 است

 یضرور یاقدامات اضظرار رانیدر دفاع از کارگران ا :رانیا/ سوئد  یکارگر یکاهایپالتفرم سند -

 !است

 نسبت به زمین خواری مقابل فرمانداریکنگاوراعتراضی اهالی  تجمع -

انحصار از وکالت و جذب بر  رفعبرای دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس تجمعات دامنه دار -

 یعلم یها تیاساس صالح

ماهه  4درصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی طی  06افزایش  -

 سال جاری اول

 :کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به صدر اخبار کارگری بازگشت*

 ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش+

مرداد همچون روزهای گذشته،تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان  92روز چهارشنبه 

 .را یاد آوری کردندشوش برگزارشد وتعدای از کارگران با ایراد سخنرانی مطالباتشان 



 

 پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه+

خبرهای منتشره .حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه پرداخت شده است

 .درشبکه های اجتماعی حاکی ازعدم  پرداخت حقوق بخشی از کارگران این مجتمع می باشد

 از مجتمع صاحب منصبان جانب تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل بازدید طرح مطالبات از+ 

و رفع  لیتسه یکارگروه مل ریدب بهمراه دادستان کل کشور ییمعاون قضا مرداد، 92روزچهارشنبه 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و فرماندار  سیکشور، دادستان خوزستان، رئ دیموانع تول

 .مجتمع هفت تپه بازدید کردنداز دیدر بازد زیشوش ن

 .تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل این بازدید ومقابل دوربین ها مطالباتشان را طرح کردند

 برگزاری نشست سوم در مجلس با حضور تعدادی از کارگران هفت تپه+

مجلس  سیرئ بینا یثمر کزادین یعل مرداد،سومین نشست در بهارستان با شرکت 92روز چهارشنبه 

 .کارگران هفت تپه برگزار شد تعدادی ازاقتصاد و ریفرهاد دژپسند وز ،



 

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیدهم گزارش نوز*

 !اتفاقات خوب در راه است+

سر روز خود را با قدرت از  نیم 92خانه خراب کن و عقب افتاده  یبه دستمزدها یاعتراض سراسر

 . گذراند

تو سر خود  یکی مانکارانیکنند به شدت افتضاح است و پ یکار م بنیکه تقر ییدر پروژه ها تیوضع

جوشکارها و . زنند ینکرده اند، م گوشبرادرانشان  یسر کارگران که به ندا یهم تو یکیو 

 گرید تیخاص مانکاریپ یبرا یاضاف نهیکه در پروژه ها مشغول کارند جز دردسر و هز ییترهایف

با کارکردن با  مانکارانیپ. برند ینم شیاز پ یاز صبح جز حرص خوردن کار مانکارانینداشته و پ

رو خواهد  شونیو گند کار یپریر رصدفقط ضربه به خودشان زده  چون فردا د ییجوشکارها نیچن

 نهیهز. ر کندرا جمع و جو نهایا یچند تا جوشکار با تجربه استخدام کنن تا فقط گند کار دیشد و با

از گاز ارگون گرفته تا صفحه سنگ، الکترود و  یمواد مصرف نهیهز ،یوسیک نهیهز  ،یوگرافیراد

به گردن کار فرما و پبمانکار خواهد افتاد و پدرشان در خواهد ... و یو حقوق جوشکار و کمک لریف

 .شوندیاست که متحمل م یصدم خسارت کی نهایا. آمد

به  ۴۱در فاز  مانکارانیشود و پ یم شتریبا کارگران معترض هر روز بتماس  نکهیخوش اول ا خبر

را  نیکمپ یدادند که مورد قبول کارگران نشد و حقوق اعالم شنهادیرا هم پ ونیلیم 8حتا مبلغ  ترهایف

 ترهایف قوقح شیجلسه گذاشته و درمورد افزا هیقراراست در عسلو مانکارانیدر ضمن پ. قبول دارند

 .رندیبگ میتصم

و به  دهیدست از کار کش( درخشنده ) مانکاریپ یروهایامروز از المرد ن نکهیخبر خوب هم ا نیدوم

 .وستندیبرادران معترض خود پ



 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبرگرفته از 

  یاعتراضات کارگر ریو سا ها یمیاز  اعتصاب هماهنگ کارگران پتروش هیاول یابیارز+

 گذرد؛ یم یمینفت و پتروش عیصنا یمانکاریدو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پ ازشتریب

پوشش  نکهیکار کماکان ادامه دارد؛ ا طیاز مح ها لمیو ف ریتصاو عیعدم انتشار وس رغمیاعتصاب عل

 یها تیعالوه بر حساس لشیاول از تب و تاب افتاده، دل یاعتصاب برخالف روزها یریتصو

اند و  برگشته شانیها و شهرها به خانه یاز کارگران اعتصاب یمیت که بخش عظاس نیا یشگیهم

  .اند کار شده یرویاز ن یخال یکار یها تیاز سا یاریبس نیبنابرا

 دیبا وعده و وع یمانکارانیهم تا اآلن رخ داده و پ یمحدود یها یشکن اعتصاب یدر موارد گرچه

اند و خود  اثر بوده موارد محدود و کم نیاند، اما ا اندهرا به کار کش یا از کارگران پروژه یتعداد

 .کنند یم میشکن را با اسم و رسم افشا و تحر اعتصاب مانکارانیپ نیکارگران فهرست ا

است که همانطور که  انیمالحظه قابل ب نیاعتصابات، ا ۀکنند هماهنگ یمجاز یها ارگان ۀدربار

 یها رسانه یعلن یها نیوارد فشار بر فعاالن و ادم یا از مرحله یتیامن یروهاین شد، یم ینیب شیپ

خارج از چهارچوب  ی  اقتصاد-یاسیشعار س ایاعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر  یهماهنگ

به  هیشب یتا حدود) یتیامن یروهاین قتیکارگران ممنوع اعالم شود و در حق یبرا «شده نییتع»

 نیا یتوانستند فعاالن علن( وندارانیکام یب سراسردر زمان اعتصا وندارانیکام یۀاتحاد یماجرا

 ا عمالکنندگان  ها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و تحرکات اعتصاب گروه

 ییایرشد و پو یبرا یبه مرکز لیتبد دیبا یم یعیکه به شکل طب یخاطر هم ارگان نیبه هم. کنند

کنترل و  یبرا یشد به کانال لیتبد رونیصاب باشد، با فشار از باعت نیها و شعارها در ا ابتکار عمل

وجه  ر  یناپذ اجتناب ا  از تبعات  بعض ها نیا. از باال یلیتحم یها اعتصاب در چهارچوب کینگه داشتن 

 . است  سازمانده یها ارگان ایافراد نیچن یعلن

ها و  طومار و ارسالش به ارگان یۀته ندیاعتصاب وارد فرا نیا یاز فعاالن علن یا دسته کهیدرحال

 لیحق تشک»و  مانکارانیبر پ یکار، نظارت دولت طیشرا یو خواهان بهبود برخ  شده یمسئوالن دولت

تعارض  شیابه افز لیمتما یکننده اما به شکل خودبخود از کارگران اعتصاب یهستند، بخش «کایسند

 نیا نکهیا یکه بجا شود یشروع م ییاز آنجامشکل تنها . برسد جهیاند تا زودتر به نت اعتصاب نیدر ا

خواه با -اول  ۀکنند، دست لیرا تکم گریکدیرخ دهند و  یمختلف به شکل مواز یها ابتکارات و تالش

و به اسم  ستدیا یدوم م ۀدست یجلو -یقانون یها خواه از سر توهم به چهارچوب ،یتیامن یروهایفشار ن

 تیخارج از مرکز ی  سازمانده ای  هرگونه ابتکار عمل یلواست ج لی، ما«داشتن اعتصاب نگه یصنف»

 !«حفظ اتحاد» ای« نکردن یاسیس»، «نکردن یتیامن»مثل  یهاتیعموما  با توج رد؛یرا بگ

ماندن در خانه،  یکردند که به جا شنهادیپ یاز کارگران اعتصاب یا عده ریاخ یروزها در مثال  

هم بارها در  نیاز ا شیکه پ ییها مشابه با تجمع)شهر تحصن کنند  یاصل یها کارگران در پارک

 شانیاه کارگران هپکو و خانواده ۀشبان یها تجربه شده، از جمله تحصن ریاخ یها سال یجنبش کارگر

« کردن   یاسیس»به اسم  تیبه فور یابتکارعمل نیمنتها چن(. ۵۹اراک در سال  یدر پارک مل

همان  یاز سو ،«انتیخ» یو حت« توطئه»ه و  از خان رونیاعتصاب و کشاندن  کارگران به ب

 نیا رغمیکه عل ستیدرحال نیا. شد یریگ و مقابلش موضع کوتیبا یعلن ۀکنند هماهنگ تیمرکز

 نیا یها از پارک یکیدر  ذهیشهر ا یمانکاریاز کارگران پ یتعداد  ،یو قهر کیردموکراتیغبرخورد 

 .تگو کردندشهر تحصن شبانه کردند و در مورد روند اعتصاب گف



 هیآن هنوز صرفا  عل ی  اعتصاب به شکل فعل نیروست که تمرکز ا نیموضوع از ا نیا تیاهم

ُخرد  مانکارانیرا متوجه پ یها، خسارت مال پروژه لیدر تکم رکردید ۀجیاست و در نت مانکارانیپ

 اکارگران ام حضور کردن یابانیخ(. دولت و وزارت نفت یعنی)بزرگ  یکارفرما ما  یو نه مستق کند یم

 یفیکارگران را به دنبال بالتکل یۀکند و هم روح شتریبر دولت را ب نییاز پا یهم فشار اجتماع تواند یم

 .شدن اعتصاب بهبود ببخشد یو طوالن

و برنامه و داشتن  دهیکارگران با هر نظر و عق یمواز یکه ضرورت سازمانده نجاستیا:نوشتیپ

 لیآش ۀمنتها بدون نقطه ضعف و پاشن شود؛ یتر م ل خود روشنمستق ۀکنند رسانه و ارگان هماهنگ

 تمامسازمانده واستفاده از یها ها و کانال گروه تیریدر مد تیماندن هو یبا حفظ مخف یعنی ،یکنون

برحق  یبه خواسته ها یابیرساندن اعتصاب واعتراض ودست جهیبه نت یممکن برا یروشها

 .باشدیم رانیلزام انجام تعهداتشان دربرابرکارگران ومزدبگودولت به ا انیخودومجبورکردن کارفرما

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

تغییر  - هپکو اراک کارخانه کارگراندادن به اعتراضات  خاتمه برای اادامه و عده و وعیده*

 هپکو نگیهلد رعاملیمد

 :به خبرنگاران گفت یشد هاتان مرکزی در ادامه و وعده و وعیاستاندار اس،مرداد 92روز چهارشنبه 

شرکت در حال  نیشد و حقوق دو ماه کارکنان ا زیتومان به حساب هپکو وار اردیلیم 96امروز 

 یهم برا یو رقم نسبتا  قابل توجه میحقوق مرداد را هم پرداخت کن میبتوان میدواریپرداخت است و ام

در  هاست ک یسنوات کارکنانبه خاطر پرداخت  یهپکو کنار گذاشته شده است بخش یجار یها نهیهز

 .حال بازنشسته شدن هستند

 یکشور برا یتومان نقدا  در حساب سازمان راهدار اردیلیم 936است که  نیا گرینکته د :وی افزود

 لیبه دل نیو ا ردیضمانت بگ تواند یپرداخت به هپکو و عقد قرارداد است؛ البته هپکو مشکل دارد و نم

 .است که دارد ییها یبده

شده و قرار شد تا بانک رفاه  یاجتماع نیسازمان تأم رعاملیبا مد ییها البته صحبت: اضافه کردوی 

 نیهپکو صادر کند و اگر ا یاست ضمانت را برا یکه وابسته به سازمان تعاون و کار و رفاه اجتماع

 اردیلیم 936که حدود  شود یم یتومان اردیلیم 066ضمانت صادر شود هپکو وارد قرارداد حدود 

 .تومان آن در حال حاضر نقد است

 یهپکو منصوب و مراسم معارفه و نگیهلد رعاملیبعنوان مد" یعیرف محمد یعلبنا بهمین گزارشات،

شرکت برگزار  نیا یدر دفتر مرکز( سهامدار عمده)یاجتماع نیسازمان تأم نیبا حضور مسئول

 .دیگرد

  

هپکو به  یتا زمان واگذار 06اواخر دهه  ساله از 91 یدوره ا یط یعیرفخاطرنشان می شود که 

 .شرکت بوده است  نیا رعاملیمد یبخش خصوص

کشورنسبت به  ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذادامه اعتراضات *

 مقابل مجلس ی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمعاستخدام یفیبالتکل



مرداد  90که روز یکشنبه کشور ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذ

شان خاتمه بدهند یاستخدام یفیبالتکلخودرا بتهران رسانده ومقابل مجلس اجتماع کرده بودند تا به 

مرداد برای احقاق حقوشان برای باری دیگر  92کماکان با اقامت شبانه در پارک روز چهارشنبه 

 .دست به تجمع در بهارستان زدند

 



 نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی ذهیپزشکان اورژانس انامه سرگشاده *

با انتشارنامه ای سرگشاده خطاب به فرماندار این  ذهیپزشکان اورژانس ا مرداد، 92روز چهارشنبه 

 .شهرستان دراستان خوزستان اعتراضشان را به وضعیت نابسامان معیشتی ابرازکردند

مراتب اعتراض با انتشار این نامه سرگشاده  ذهیپزشکان اورژانس ا براساس گزارش رسانه ای شده،

 رانیاز مد یبرخ یا توجه یب نیشبکه بهداشت و درمان و همچن یو انتقاد خود را نسبت به عدم همکار

 .اعالم کردندرا ذهیا

به  لیمات نده،یپرداخت نشده است از ماه آ ریماه اخ 9ها در  آن یها حقوق که ییازآنجا: آنها افزودند

 .را ندارند ذهیبا شبکه بهداشت و درمان شهرستان ا یادامه همکار

 زهیو انگ میکن یوپنجه نرم م دست یادیبا مشکالت ز نکهیبا وجود ا: معترض گفت پزشکان نیاز ا یکی

و در  میحال در زمان بحران کرونا، در خط مقدم مبارزه بود  نیاما با ا میا خود را از دست داده یکار

 .میا نکرده یو قصور یکوتاه چیل مردم همقاب

ما بدتر شده است و در هر پرداخت  یو حقوق یمال طیمتأسفانه از آغاز امسال شرا: کرداضافه  یو

همکاران ما در شبکه  گرید یافتیاست که در یدر حال نیاما ا شود یاز آن کسر م یحقوق، مبلغ

 زهیو انگ هیها و برخوردها روح اتفاق نیا .شکل نبوده نیاستان، به ا یها شهرستان گریبهداشت د

 .میدان یاتفاق و برخوردها م نیشبکه را عامل ا تیریرا از همه ما گرفته است و ما مد یکار

دست به اعتصاب غذا زده  یتیامن ینهادها ییاعتراض به انتقالش و آدم ربا  زاده در میجعفر عظ*

 است

مردادماه در اعتراض به  ۶۲ کشنبهیاز روز  رانیاآزاد کارگران  هیاتحاد ریزاده دب میعظ جعفر

اتفاق افتاده است  افتهیسازمان ییآدم ربا کیشهر که بدون اعالم و به شکل  ییانتقالش به زندان رجا

 .دست به اعتصاب غذا زده است

به  یجعفر، دستور اعزام و یویو ر یپزشک زندان با اعالم وخامت سالمت قلب کشنبهیروز  عصر

 یطالقان مارستانیون زندان به مقصد ب یجعفر را با خودرو نیمأمور. کندیرا صادر م مارستانیب

 سمحبو یو هم اکنون در سلول انفراد دهندیشهر انتقال م ییاما او را به زندان رجا کنندیروانه م

 گرید اند وگرنه هم خود او و هم امر نداشته نیاز ا یاطالع زین انیزندان گرینه تنها جعفر بلکه د. است

 .نمودندیمقاومت م یدر مقابل انتقال و انیزندان

اعالم نشده است و  یاست پس چرا به و یشهر قانون ییزاده به زندان رجا میانتقال جعفر عظ اگر

 ینهادها یبدون شک از سو یا پروژه  نیصورت گرفته است؟ چن ییبه سبک آدم ربا قا  یانتقالش دق

 .شان را درمورد جعفر اجرا کنند تا بتوانند نقشه و اجرا شده است یزیر برنامه یتیامن

 یها یماریداشته و پس از آن با ب یا روزه ۲۶ یطوالن یاعتصاب غذا ۵۹زاده در سال  میعظ جعفر

 باشدیکرونا مبتال م یماریبه ب زیاکنون ن. کندیاز همان اعتصاب غذا دست و پنجه نرم م یناش یمتعدد

 .ار داردقر یجد اریو جانش در معرض خطر بس

 ییزاده به زندان رجا میانتقال جعفر عظ یبرا یتیامن ینهادها ییآدم ربا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

قطعا  قصد قتل او را دارند و  یتیامن یکه نهادها کندیو به جامعه اعالم م دینمایمحکوم م ا  یشهر را قو



صورت گرفته است  یتیامن ینهادها توسط ما  یمستق ایدهد  یسالمت جعفر رو یبرا یچنانچه هر اتفاق

 .اند کرده یآن سازمانده یاز قبل برا یتیامن یروهایداده است که ن یرو یطیتحت شرا ایو 

 استدرخطر زاده میعظجعفر جان

 گردددیبا آزاد زاده میعظجعفر

 ۵۵مردادماه  ۶۵ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 زاده دست به اعتصاب غذا زده است میجعفر عظ+

کرده  زاده اعالم میگرفته، جعفر عظ صورت شیپ یبا او که ساعت زاده میمالقات خانواده جعفر عظ یط

 :است که

 مارستانیب یشهر به جا ییرجا  زندان یو انتقال به انفراد بیدر اعتراض به فر -۴

 بر عدم یکرونا و نشر اخبار دروغ مبن یماریدر مقابله با ب یبهداشت یپروتکل ها تیعدم رعا -۶

 الخصوص یعل  زندان و نیمسئول یو همکار ۶۲:۶۲اخبار  قیاز طر نیکرونا در زندان او یماریب

 و   انیزندان اتیکرونا در زندان و مشارکت در سلب ح وعیپنهان نگه داشتن ش یبرا یپزشک بهدار

 یاذهان عموم بیفر

 شهر تهران یمارستانهایخانواده در ب یآنان و سرگردان یخانواده و آزار و شکنجه روح یخبریب -۶

مرداد دست به اعتصاب  ۶۲شب  کشنبهیشهر در  ییرجا زندان یانتقال به سلول انفراد  از همان بدو 

 .زده است غذا 

 استدرخطر زاده میعظجعفر جان

 گردددیبا آزاد زاده میعظجعفر

 ۵۵مرداد  ۶۵-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یضرور یاقدامات اضظرار رانیدر دفاع از کارگران ا :رانیا/ سوئد  یکارگر یکاهایپالتفرم سند*

 !است

 ILOکار،  یسازمان جهان:به 

 ITUC ،یکارگر یها هیاتحاد یجهان ونیفدراس

 رانیحقوق بشر در ا تیسازمان ملل در رابطه با وضع ژهیو گزارشگر

 !است یضرور یاقدامات اضظرار رانیدفاع از کارگران ا در

 هیاتحاد یجهان ونیاز فدراس یندگانیکه نما 9696 هیمشترکمان در فور ییپس از گردهما یماهها در

 یسراسر هیحمل و نقل، اتحاد یالملل نیب هیت، اتحاد.ژ.سوئد، س یکارگر یها هیاتحاد ،یکارگر یها

در رابطه  یمهمانجام شد، اتفاقات  زین یدر آن شرکت داشتند و توافقات مشخص گریو مهمانان د ایتالیا

 :میکن یاست که مختضرا نظر شما را به آن جلب م وستهیبوقوع پ رانیا یرگربا جنبش کا



ها و  میتحر دیبا تشد ژهیبو رانیکارگران و زحمتکشان ا یشتیمع تیو به تبع آن وضع یاقتصاد طیشرا

خط فقر  ریو ز یگسترش فقر و تنگدست. شده است میبشدت وخ رانیکرونا در ا روسیو عیوس وعیش

در  یو رشوه خوار یطرف و کسترش فساد مال کیاز  رانیاز مردم ا یعیوسقرار گرفتن بخش 

معلمان،  ،یموجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگر گریاز طرف د یادار ستمیس

سرکوب  دیتشد طیشرا نیبه ا یاسالم یپاسخ جمهور. شده است رانیبازنشستگان، و اقشار زحمتکش ا

مثل شالق  ییقرون وسطا ییجزا یروشها یریعدام و بکارگزندان، شکنجه، ا ،یتیو امن یاسیس یها

و بدون هر  یانقالب اسالم یتوسط دادگاه ها یو دلبخواه یو صدور احکام فراقانون نیزدن معترض

اعتراضات کاهش  نیهمه نه تنها وسعت ا نیبا ا. مدافع بوده است لیبه وک نیمحکوم یگونه دسترس

 .شده است زیآن افزوده ناست بلکه روز به روز بر شدت  افتهین

از . شد رانیدر ا یموجب آعتراضات گسترده ا 28آبان  نیسه نفر از معترض یحکم اعدام برا صدور

تشکل ها و . قرار داشت تریتوئ ستیبه مدت چند ساعت در صدر ل" دیهشتک اعدام نکن"جمله 

 .کردند احکام اعتراض نیبه صدور ا زین یو فرهنگ یاسیس ،یمختلف کارگر یها تیشخص

از جمله جعفر  انیاز زندان یتعداد یماریو ب یاسالم یجمهور یدر زندانها 92 دیکوو روسیو وعیش

معلمان  یسابق کانون صنف ریدب یعبد لیو اسماع رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد سیزاده، رئ میعظ

 راضاتموجب اعت زین د،ینفس، تب شد یبا وجود سردرد، تنگ مارستانیتهران و عدم انتقال آنان به ب

 .شده است یگسترده ا

 یاسالم یجمهور خیدر تار یاعتراضات و اعتصابات کارگر نیعتریشاهد وس رانیا ریاخ یماها در

نفت و گاز، شرکت  عیصنا یو پروژه ا یمانیهفت تپه، کارگران پ شکریاز جمله در شرکت ن رانیا

اعتراض  یکارگر یاعتصاب ها از اعتراضات و یاریبس یخواست مشترک و اصل. هپکو بوده است

کار کارگران است  یرویفقط ن نیا ایگو رانیدر ا. باشد یدستمزد چند ماه کارگران م پرداختبه عدم 

 یخواستها گریاز د. شود یپرداخت نم زیاندک آن ن یپس از چند ماه از مصرف آن بها یکه حت

مختلف از  یایاخت مزاها، عدم پرد یساز یخصوص هیاعتراض عل یکارگران معترض و اعتصاب

دستمزده ها بوده  شیکار و افزا طیموقت، بهبود شرا یلغو قراردادها ،یشغل یبندجمله حق طبقه 

 .است

 یها هیاتحاد یجهان ونیکار، فدراس یاز سازمان جهان لهیوس نیسوئد بد یکارگر یکاهایسند پالتفرم

 یم رانیحقوق بشر در ا تیضعسازمان ملل در رابطه با و ژهیاز گزارشگر و نیو همچن یکارگر

نگران کننده کارگران  اریبس طیشرا نیبه ا یدگیو رس یخواهد که در اسرع وقت جهت بررس

 یجهت وادار کردن جمهور یاقدامات ضرور یزندان یاسیو س یمدن ،یکارگر نیفعال ،یاعتصاب

به  یا ندهیل نمااز جمله ارسا 939و  82، 28 یمقاوله نامه ها نیو تضم تیبه رعا رانیا یاسالم

 .دیینما ران،یا

 رانیا یاسالم یجمهور یسوئد ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسان یکارگر یکاهایسند پالتفرم

 :است که نیخواستار ا

 یپزشک یخارج از زندان تحت مراقبت ها عایسر 92 دیکوو روسیمبتال به و انیزندان هیکل •

 .رندیقرار گ

و  یمدن نیمعلمان، بازنشستگان و فعال ،یکارگر نیفعال هیکل یو شرط و فور دیق یب یآزدا •

 .روزنامه نگاران



 .رانیدر ا یو مدن یکارگر نیدادن به اعمال فشار و سرکوب فعال انیپا •

پرداخت  نیمعوقه از طرف کارفرما و تضم یقرار دادن  پرداخت دستمزدها کیدرجه  تیالو •

 .آن از طرف دولت

 .یمستقل و آزاد کارگر یها هیتشکل ها و اتحاد لیتشک حق تجمع و ییشناسا تیبرسم •

 یو مدن یکارگر نیفعال هیعل یتیلغو اتهامات امن •

 9696آگوست  18

 رانیا/ سوئد  یکارگر یکاهایسند پالتفرم

مشترک  یپروژه همکار   ران،یا/سوئد یکارگر یکاهایپالتفرم سند: یجهت اطالع عموم •

 هیفلز، سازمان اتحاد هیکارگران ترانسپورت سوئد، اتحاد هیحادکارگران سوئد، ات یسازمان سراسر

 .باشدیم  TCO))کارمندان سوئد  ی، سازمان مرکز(کمونال)ها  یشهردار یا

 نسبت به زمین خواری مقابل فرمانداریکنگاوراعتراضی اهالی  تجمع*

ی دست به تجمع برای اعتراضنسبت به زمین خوار کنگاورمرداد،جمعی از اهالی  92روز چهارشنبه 

 .مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان کرمانشاه زدند

 

ثبت نام  «یانتظام یرویمسکن ن یتعاون»خانواده در  866 شیسال پ 96بنابه گزارش رسانه ای شده،

سال گذشته نه 96 یاما ط شود؛ یبه آنان اعطا م نیزم یو پس از پرداخت پول، برگه واگذار کنند یم

کاسته شده است؛ در  زین نیزم هیمتراژ اول زانیدر ساخت آن صورت نگرفته، بلکه از م یشرفتیتنها پ

به عنوان عامل معترضین  یاست از سو یشرکت تعاون رهیمد اتیه یکه از اعضا یفرد نیب نیا

 تیحما زیخارج از استان ن نیمسؤل یاز سو یو بنابه گفته منابع محل شود یماجرا نام برده م یاصل

 .شود یم

انحصار از وکالت و جذب بر  رفعبرای دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس تجمعات دامنه دار*

 یعلم یها تیاساس صالح



مقابل مجلس با برپایی تجمع دانش آموختگان حقوق مرداد برای سومین هفته، 92روز چهارشنبه 

 .شدند یعلم یها تیانحصار از وکالت و جذب بر اساس صالح رفعخواهان 

 

ماهه  4درصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی طی  06 افزایش*

 اول سال جاری

جان  یشرق جانیاز کار دراستان آذربا یچهار ماهه اول امسال در اثر حوادث ناش ینفر در ط 34

خبر  نیااستان با اعالم  یقانون یپزشک رکلیمد. آنها مرد بوده است یخودرااز دست دادند که همگ

 .است افتهی شینفر افزا 93نفر بود  99آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  نیا: گفت

 یدرط: فرد اضافه کرد یصفائ یاستان ، دکتر عل یقانون یپزشک یروابط عموممرداد 92 گزارش به

ستان ا یقانون یاز حوادث کار به ادارات پزشک یناش تیبر اثرمصدوم زینفر ن 469مدت تعداد  نیا

 .مرد بودند هینفر زن و بق 99تعداد  نیمراجعه کردند که از ا

 نیفوت کرده که ا ینفر به علت حادثه کار 0 زیماه امسال ن ریدرت: گفت نیفرد همچن یصفائ دکتر

 زینفرن 934مدت  نیهم یدرط. نفر کاهش داشته است 9با مدت مشابه سال قبل از آن  سهیآماردرمقا

زن  هانفر از آن 9استان مراجعه کردند که  یقانون یبه ادارات پزشک یکار حوادث تیبه علت مصدوم

 .دهد یرا نشان م یدرصد 0آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش  نیا.بودند 

نفر از آنان  کینفر بود که  20برابر با  28در سال  یاست تعداد کل فوت شدگان حوادث کار یگفتن

برابر با  28حوادث کارمراجعه کننده در سال  نیتعداد کل مصدوم زیمرد بودند و ن هیزن و بق

 .نفر مرد بودند 926 کهزاروینفر زن و  30تعداد  نینفر بود که از ا 390کهزاروی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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