اخباروگزارشات کارگری  92مرداد ماه 9922
 بازگشت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به صدر اخبار کارگری:+ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش
 +پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه
 +طرح مطالبات از جانب تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل بازدید صاحب منصبان از مجتمع
+برگزاری نشست سوم در مجلس با حضور تعدادی از کارگران هفت تپه
 گزارش نوز دهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق +اتفاقات خوب در راه است!
+ارزیابی اولیه از اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمیها و سایر اعتراضات کارگری
 ادامه و عده و وعیدها برای خاتمه دادن به اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک  -تغییرمدیرعامل هلدینگ هپکو
 ادامه اعتراضات پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشورنسبت بهبالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس
 نامه سرگشاده پزشکان اورژانس ایذه نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی جعفر عظیم زاده در اعتراض به انتقالش و آدم ربایی نهادهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زدهاست
 پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد  /ایران :در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضظراری ضروریاست!
 تجمع اعتراضی اهالی کنگاورنسبت به زمین خواری مقابل فرمانداری تجمعات دامنه داردانش آموختگان حقوق مقابل مجلس برای رفع انحصار از وکالت و جذب براساس صالحیتهای علمی
 افزایش  06درصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی طی  4ماههاول سال جاری
*بازگشت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به صدر اخبار کارگری:
+ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش
روز چهارشنبه  92مرداد همچون روزهای گذشته،تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان
شوش برگزارشد وتعدای از کارگران با ایراد سخنرانی مطالباتشان را یاد آوری کردند.

+پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه
حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه پرداخت شده است.خبرهای منتشره
درشبکه های اجتماعی حاکی ازعدم پرداخت حقوق بخشی از کارگران این مجتمع می باشد.
 +طرح مطالبات از جانب تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل بازدید صاحب منصبان از مجتمع
روزچهارشنبه  92مرداد ،معاون قضایی دادستان کل کشور بهمراه دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع
موانع تولید کشور ،دادستان خوزستان ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان و فرماندار
شوش نیز در بازدید ازمجتمع هفت تپه بازدید کردند.
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
روز چهارشنبه  92مرداد،سومین نشست در بهارستان با شرکت علی نیکزاد ثمری نایب رئیس مجلس
 ،فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وتعدادی از کارگران هفت تپه برگزار شد.

*گزارش نوز دهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:
+اتفاقات خوب در راه است!
اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن و عقب افتاده  92مین روز خود را با قدرت از سر
گذراند.
وضعیت در پروژه هایی که تقریبن کار می کنند به شدت افتضاح است و پیمانکاران یکی تو سر خود
و یکی هم توی سر کارگران که به ندای برادرانشان گوش نکرده اند ،می زنند .جوشکارها و
فیترهایی که در پروژه ها مشغول کارند جز دردسر و هزینه اضافی برای پیمانکار خاصیت دیگر
نداشته و پیمانکاران از صبح جز حرص خوردن کاری از پیش نمی برند .پیمانکاران با کارکردن با
چنین جوشکارهایی فقط ضربه به خودشان زده چون فردا درصد ریپری و گند کاریشون رو خواهد
شد و باید چند تا جوشکار با تجربه استخدام کنن تا فقط گند کاری اینها را جمع و جور کند .هزینه
رادیوگرافی ،هزینه کیوسی ،هزینه مواد مصرفی از گاز ارگون گرفته تا صفحه سنگ ،الکترود و
فیلر و حقوق جوشکار و کمکی و ...به گردن کار فرما و پبمانکار خواهد افتاد و پدرشان در خواهد
آمد .اینها یک صدم خسارتی است که متحمل میشوند.
خبر خوش اول اینکه تماس با کارگران معترض هر روز بیشتر می شود و پیمانکاران در فاز  ۴۱به
فیترها حتا مبلغ  8میلیون را هم پیشنهاد دادند که مورد قبول کارگران نشد و حقوق اعالمی کمپین را
قبول دارند .در ضمن پیمانکاران قراراست در عسلویه جلسه گذاشته و درمورد افزایش حقوق فیترها
تصمیم بگیرند.
دومین خبر خوب هم اینکه امروز از المرد نیروهای پیمانکار (درخشنده ) دست از کار کشیده و به
برادران معترض خود پیوستند.

برگرفته از کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
+ارزیابی اولیه از اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمیها و سایر اعتراضات کارگری
بیشتراز دو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی میگذرد؛
اعتصاب علیرغم عدم انتشار وسیع تصاویر و فیلمها از محیط کار کماکان ادامه دارد؛ اینکه پوشش
تصویری اعتصاب برخالف روزهای اول از تب و تاب افتاده ،دلیلش عالوه بر حساسیتهای
همیشگی این است که بخش عظیمی از کارگران اعتصابی به خانهها و شهرهایشان برگشتهاند و
بنابراین بسیاری از سایتهای کاری خالی از نیروی کار شدهاند .
گرچه در مواردی اعتصابشکنیهای محدودی هم تا اآلن رخ داده و پیمانکارانی با وعده و وعید
تعدادی از کارگران پروژهای را به کار کشاندهاند ،اما این موارد محدود و کماثر بودهاند و خود
کارگران فهرست این پیمانکاران اعتصابشکن را با اسم و رسم افشا و تحریم میکنند.
دربارۀ ارگانهای مجازی هماهنگکنندۀ اعتصابات ،این مالحظه قابل بیان است که همانطور که
پیشبینی میشد ،نیروهای امنیتی از مرحلهای وارد فشار بر فعاالن و ادمینهای علنی رسانههای
هماهنگی اعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر یا شعار سیاسی-اقتصادی خارج از چهارچوب
«تعیینشده» برای کارگران ممنوع اعالم شود و در حقیقت نیروهای امنیتی (تا حدودی شبیه به
ماجرای اتحادیۀ کامیونداران در زمان اعتصاب سراسری کامیونداران) توانستند فعاالن علنی این
گروه ها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و تحرکات اعتصابکنندگان اعمال
کنند .به همین خاطر هم ارگانی که به شکل طبیعی میباید تبدیل به مرکزی برای رشد و پویایی
ابتکار عملها و شعارها در این اعتصاب باشد ،با فشار از بیرون تبدیل شد به کانالی برای کنترل و
نگه داشتن یک اعتصاب در چهارچوبهای تحمیلی از باال .اینها از تبعات بعضا اجتنابناپذیر وجه
علنی چنین افرادیا ارگانهای سازمانده است.
درحالیکه دستهای از فعاالن علنی این اعتصاب وارد فرایند تهیۀ طومار و ارسالش به ارگانها و
مسئوالن دولتی شده و خواهان بهبود برخی شرایط کار ،نظارت دولتی بر پیمانکاران و «حق تشکیل
سندیکا» هستند ،بخشی از کارگران اعتصابکننده اما به شکل خودبخودی متمایل به افزایش تعارض
در این اعتصاباند تا زودتر به نتیجه برسد .مشکل تنها از آنجایی شروع میشود که بجای اینکه این
ابتکارات و تالشهای مختلف به شکل موازی رخ دهند و یکدیگر را تکمیل کنند ،دستۀ اول -خواه با
فشار نیروهای امنیتی ،خواه از سر توهم به چهارچوبهای قانونی -جلوی دستۀ دوم میایستد و به اسم
«صنفی نگهداشتن اعتصاب» ،مایل است جلوی هرگونه ابتکار عمل یا سازماندهی خارج از مرکزیت
را بگیرد؛ عموما با توجیهاتی مثل «امنیتی نکردن»« ،سیاسی نکردن» یا «حفظ اتحاد»!
مثال در روزهای اخیر عدهای از کارگران اعتصابی پیشنهاد کردند که به جای ماندن در خانه،
کارگران در پارکهای اصلی شهر تحصن کنند (مشابه با تجمعهایی که پیش از این هم بارها در
جنبش کارگری سالهای اخیر تجربه شده ،از جمله تحصنهای شبانۀ کارگران هپکو و خانوادههایشان
در پارک ملی اراک در سال  .)۵۹منتها چنین ابتکارعملی به فوریت به اسم «سیاسی کردن»
اعتصاب و کشاندن کارگران به بیرون از خانه و «توطئه» و حتی «خیانت» ،از سوی همان
مرکزیت هماهنگکنندۀ علنی بایکوت و مقابلش موضعگیری شد .این درحالیست که علیرغم این
برخورد غیردموکراتیک و قهری ،تعدادی از کارگران پیمانکاری شهر ایذه در یکی از پارکهای این
شهر تحصن شبانه کردند و در مورد روند اعتصاب گفتگو کردند.

اهمیت این موضوع از این روست که تمرکز این اعتصاب به شکل فعلی آن هنوز صرفا علیه
پیمانکاران است و در نتیجۀ دیرکرد در تکمیل پروژهها ،خسارت مالی را متوجه پیمانکاران ُخرد
میکند و نه مستقیما کارفرمای بزرگ (یعنی دولت و وزارت نفت) .خیابانیکردن حضور کارگران اما
میتواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم روحیۀ کارگران را به دنبال بالتکلیفی
و طوالنی شدن اعتصاب بهبود ببخشد.
پینوشت:اینجاست که ضرورت سازماندهی موازی کارگران با هر نظر و عقیده و برنامه و داشتن
رسانه و ارگان هماهنگکنندۀ مستقل خود روشنتر میشود؛ منتها بدون نقطه ضعف و پاشنۀ آشیل
کنونی ،یعنی با حفظ مخفی ماندن هویت در مدیریت گروهها و کانالهای سازمانده واستفاده ازتمام
روشهای ممکن برای به نتیجه رساندن اعتصاب واعتراض ودستیابی به خواسته های برحق
خودومجبورکردن کارفرمایان ودولت به الزام انجام تعهداتشان دربرابرکارگران ومزدبگیران میباشد.
برگرفته از شبکه های اجتماعی
*ادامه و عده و وعیدها برای خاتمه دادن به اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک  -تغییر
مدیرعامل هلدینگ هپکو
روز چهارشنبه  92مرداد،استاندار استان مرکزی در ادامه و وعده و وعید هایش به خبرنگاران گفت:
امروز  96میلیارد تومان به حساب هپکو واریز شد و حقوق دو ماه کارکنان این شرکت در حال
پرداخت است و امیدواریم بتوانیم حقوق مرداد را هم پرداخت کنیم و رقم نسبتا قابل توجهی هم برای
هزینههای جاری هپکو کنار گذاشته شده است بخشی به خاطر پرداخت سنوات کارکنانی است که در
حال بازنشسته شدن هستند.
وی افزود :نکته دیگر این است که  936میلیارد تومان نقدا در حساب سازمان راهداری کشور برای
پرداخت به هپکو و عقد قرارداد است؛ البته هپکو مشکل دارد و نمیتواند ضمانت بگیرد و این به دلیل
بدهیهایی است که دارد.
وی اضافه کرد :البته صحبتهایی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شده و قرار شد تا بانک رفاه
که وابسته به سازمان تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ضمانت را برای هپکو صادر کند و اگر این
ضمانت صادر شود هپکو وارد قرارداد حدود  066میلیارد تومانی میشود که حدود  936میلیارد
تومان آن در حال حاضر نقد است.
بنا بهمین گزارشات،علیمحمد رفیعی" بعنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو منصوب و مراسم معارفه وی
با حضور مسئولین سازمان تأمین اجتماعی(سهامدار عمده) در دفتر مرکزی این شرکت برگزار
گردید.

خاطرنشان می شود که رفیعی طی دوره ای  91ساله از اواخر دهه  06تا زمان واگذاری هپکو به
بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت بوده است .
*ادامه اعتراضات پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشورنسبت به
بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس

پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشورکه روز یکشنبه  90مرداد
خودرا بتهران رسانده ومقابل مجلس اجتماع کرده بودند تا به بالتکلیفی استخدامیشان خاتمه بدهند
کماکان با اقامت شبانه در پارک روز چهارشنبه  92مرداد برای احقاق حقوشان برای باری دیگر
دست به تجمع در بهارستان زدند.

*نامه سرگشاده پزشکان اورژانس ایذه نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی
روز چهارشنبه  92مرداد ،پزشکان اورژانس ایذه با انتشارنامه ای سرگشاده خطاب به فرماندار این
شهرستان دراستان خوزستان اعتراضشان را به وضعیت نابسامان معیشتی ابرازکردند.
براساس گزارش رسانه ای شده ،پزشکان اورژانس ایذه با انتشار این نامه سرگشاده مراتب اعتراض
و انتقاد خود را نسبت به عدم همکاری شبکه بهداشت و درمان و همچنین بیتوجهای برخی از مدیران
ایذه رااعالم کردند.
آنها افزودند :ازآنجاییکه حقوقهای آنها در  9ماه اخیر پرداخت نشده است از ماه آینده ،تمایل به
ادامه همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه را ندارند.
یکی از این پزشکان معترض گفت :با وجود اینکه با مشکالت زیادی دستوپنجه نرم میکنیم و انگیزه
کاری خود را از دست دادهایم اما با این حال در زمان بحران کرونا ،در خط مقدم مبارزه بودیم و در
مقابل مردم هیچ کوتاهی و قصوری نکردهایم.
وی اضافه کرد :متأسفانه از آغاز امسال شرایط مالی و حقوقی ما بدتر شده است و در هر پرداخت
حقوق ،مبلغی از آن کسر میشود اما این در حالی است که دریافتی دیگر همکاران ما در شبکه
بهداشت دیگر شهرستانهای استان ،به این شکل نبوده .این اتفاقها و برخوردها روحیه و انگیزه
کاری را از همه ما گرفته است و ما مدیریت شبکه را عامل این اتفاق و برخوردها میدانیم.
*جعفر عظیم زاده در اعتراض به انتقالش و آدم ربایی نهادهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زده
است
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران از روز یکشنبه  ۶۲مردادماه در اعتراض به
انتقالش به زندان رجایی شهر که بدون اعالم و به شکل یک آدم ربایی سازمانیافته اتفاق افتاده است
دست به اعتصاب غذا زده است.
عصر روز یکشنبه پزشک زندان با اعالم وخامت سالمت قلبی و ریوی جعفر ،دستور اعزام وی به
بیمارستان را صادر میکند .مأمورین جعفر را با خودروی ون زندان به مقصد بیمارستان طالقانی
روانه میکنند اما او را به زندان رجایی شهر انتقال میدهند و هم اکنون در سلول انفرادی محبوس
است .نه تنها جعفر بلکه دیگر زندانیان نیز اطالعی از این امر نداشتهاند وگرنه هم خود او و هم دیگر
زندانیان در مقابل انتقال وی مقاومت مینمودند.
اگر انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی شهر قانونی است پس چرا به وی اعالم نشده است و
انتقالش دقیقا به سبک آدم ربایی صورت گرفته است؟ چنین پروژهای بدون شک از سوی نهادهای
امنیتی برنامهریزی و اجرا شده است تا بتوانند نقشهشان را درمورد جعفر اجرا کنند.
جعفر عظیم زاده در سال  ۵۹اعتصاب غذای طوالنی  ۲۶روزهای داشته و پس از آن با بیماریهای
متعددی ناشی از همان اعتصاب غذا دست و پنجه نرم میکند .اکنون نیز به بیماری کرونا مبتال میباشد
و جانش در معرض خطر بسیار جدی قرار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آدم ربایی نهادهای امنیتی برای انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی
شهر را قویا محکوم مینماید و به جامعه اعالم میکند که نهادهای امنیتی قطعا قصد قتل او را دارند و

چنانچه هر اتفاقی برای سالمت جعفر روی دهد یا مستقیما توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته است
و یا تحت شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای آن سازماندهی کردهاند.
جان جعفرعظیم زاده درخطراست
جعفرعظیم زاده آزاد بایدگردد
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۶۵ -مردادماه ۵۵
+جعفر عظیم زاده دست به اعتصاب غذا زده است
طی مالقات خانواده جعفر عظیمزاده با او که ساعتی پیش صورتگرفته ،جعفر عظیم زاده اعالمکرده
است که:
- ۴در اعتراض به فریب و انتقال به انفرادی زندان رجایی شهر به جای بیمارستان
- ۶عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا و نشر اخبار دروغ مبنی بر عدم
بیماری کرونا در زندان اوین از طریق اخبار  ۶۲:۶۲و همکاری مسئولین زندان و علیالخصوص
پزشک بهداری برای پنهان نگه داشتن شیوع کرونا در زندان و مشارکت در سلب حیات زندانیان و
فریب اذهان عمومی
- ۶بیخبری خانواده و آزار و شکنجه روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستانهای شهر تهران
از همان بدو انتقال به سلول انفرادی زندانرجایی شهر در یکشنبه شب ۶۲مرداد دست به اعتصاب
غذا زده است.
جان جعفرعظیم زاده درخطراست
جعفرعظیم زاده آزاد بایدگردد
اتحادیه آزاد کارگران ایران -۶۵مرداد ۵۵
*پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد  /ایران :در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضظراری ضروری
است!
به :سازمان جهانی کارILO ،
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگریITUC ،
گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران
در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضظراری ضروری است!
در ماههای پس از گردهمایی مشترکمان در فوریه  9696که نمایندگانی از فدراسیون جهانی اتحادیه
های کارگری ،اتحادیه های کارگری سوئد ،س.ژ.ت ،اتحادیه بین المللی حمل و نقل ،اتحادیه سراسری
ایتالیا و مهمانان دیگر در آن شرکت داشتند و توافقات مشخصی نیز انجام شد ،اتفاقات مهمی در رابطه
با جنبش کارگری ایران بوقوع پیوسته است که مختضرا نظر شما را به آن جلب می کنیم:

شرایط اقتصادی و به تبع آن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران بویژه با تشدید تحریم ها و
شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران بشدت وخیم شده است .گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر
قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم ایران از یک طرف و کسترش فساد مالی و رشوه خواری در
سیستم اداری از طرف دیگر موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری ،معلمان،
بازنشستگان ،و اقشار زحمتکش ایران شده است .پاسخ جمهوری اسالمی به این شرایط تشدید سرکوب
های سیاسی و امنیتی ،زندان ،شکنجه ،اعدام و بکارگیری روشهای جزایی قرون وسطایی مثل شالق
زدن معترضین و صدور احکام فراقانونی و دلبخواهی توسط دادگاه های انقالب اسالمی و بدون هر
گونه دسترسی محکومین به وکیل مدافع بوده است .با این همه نه تنها وسعت این اعتراضات کاهش
نیافته است بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده نیز شده است.
صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان  28موجب آعتراضات گسترده ای در ایران شد .از
جمله "هشتک اعدام نکنید" به مدت چند ساعت در صدر لیست توئیتر قرار داشت .تشکل ها و
شخصیت های مختلف کارگری ،سیاسی و فرهنگی نیز به صدور این احکام اعتراض کردند.
شیوع ویروس کووید  92در زندانهای جمهوری اسالمی و بیماری تعدادی از زندانیان از جمله جعفر
عظیم زاده ،رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر سابق کانون صنفی معلمان
تهران و عدم انتقال آنان به بیمارستان با وجود سردرد ،تنگی نفس ،تب شدید ،نیز موجب اعتراضات
گسترده ای شده است.
در ماهای اخیر ایران شاهد وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در تاریخ جمهوری اسالمی
ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه ،کارگران پیمانی و پروژه ای صنایع نفت و گاز ،شرکت
هپکو بوده است .خواست مشترک و اصلی بسیاری از اعتراضات و اعتصاب های کارگری اعتراض
به عدم پرداخت دستمزد چند ماه کارگران می باشد .در ایران گویا این فقط نیروی کار کارگران است
که حتی پس از چند ماه از مصرف آن بهای اندک آن نیز پرداخت نمی شود .از دیگر خواستهای
کارگران معترض و اعتصابی اعتراض علیه خصوصی سازی ها ،عدم پرداخت مزایای مختلف از
جمله حق طبقه بندی شغلی ،لغو قراردادهای موقت ،بهبود شرایط کار و افزایش دستمزده ها بوده
است.
پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد بدین وسیله از سازمان جهانی کار ،فدراسیون جهانی اتحادیه های
کارگری و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران می
خواهد که در اسرع وقت جهت بررسی و رسیدگی به این شرایط بسیار نگران کننده کارگران
اعتصابی ،فعالین کارگری ،مدنی و سیاسی زندانی اقدامات ضروری جهت وادار کردن جمهوری
اسالمی ایران به رعایت و تضمین مقاوله نامه های  82 ،28و  939از جمله ارسال نماینده ای به
ایران ،نمایید.
پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی جمهوری اسالمی ایران
خواستار این است که:
کلیه زندانیان مبتال به ویروس کووید  92سریعا خارج از زندان تحت مراقبت های پزشکی
•
قرار گیرند.
آزدای بی قید و شرط و فوری کلیه فعالین کارگری ،معلمان ،بازنشستگان و فعالین مدنی و
•
روزنامه نگاران.

•

پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالین کارگری و مدنی در ایران.

الویت درجه یک قرار دادن پرداخت دستمزدهای معوقه از طرف کارفرما و تضمین پرداخت
•
آن از طرف دولت.
•

برسمیت شناسایی حق تجمع و تشکیل تشکل ها و اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری.

•

لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و مدنی
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پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد  /ایران
جهت اطالع عمومی :پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران ،پروژه همکاری مشترک
•
سازمان سراسری کارگران سوئد ،اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد ،اتحادیه فلز ،سازمان اتحادیه
ای شهرداری ها (کمونال) ،سازمان مرکزی کارمندان سوئد (( TCOمیباشد.
*تجمع اعتراضی اهالی کنگاورنسبت به زمین خواری مقابل فرمانداری
روز چهارشنبه  92مرداد،جمعی از اهالی کنگاور برای اعتراضنسبت به زمین خواری دست به تجمع
مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان کرمانشاه زدند.

بنابه گزارش رسانه ای شده 96،سال پیش  866خانواده در «تعاونی مسکن نیروی انتظامی» ثبت نام
میکنند و پس از پرداخت پول ،برگه واگذاری زمین به آنان اعطا میشود؛ اما طی 96سال گذشته نه
تنها پیشرفتی در ساخت آن صورت نگرفته ،بلکه از میزان متراژ اولیه زمین نیز کاسته شده است؛ در
این بین فردی که از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی است از سوی معترضین به عنوان عامل
اصلی ماجرا نام برده میشود و بنابه گفته منابع محلی از سوی مسؤلین خارج از استان نیز حمایت
میشود.
*تجمعات دامنه داردانش آموختگان حقوق مقابل مجلس برای رفع انحصار از وکالت و جذب بر
اساس صالحیتهای علمی

روز چهارشنبه  92مرداد برای سومین هفته،دانش آموختگان حقوق با برپایی تجمع مقابل مجلس
خواهان رفع انحصار از وکالت و جذب بر اساس صالحیتهای علمی شدند.

*افزایش  06درصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی طی  4ماهه
اول سال جاری
34نفر در طی چهار ماهه اول امسال در اثر حوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان
خودرااز دست دادند که همگی آنها مرد بوده است .مدیرکل پزشکی قانونی استان با اعالم این خبر
گفت :این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  99نفر بود  93نفر افزایش یافته است.
به گزارش  92مردادروابط عمومی پزشکی قانونی استان  ،دکتر علی صفائی فرد اضافه کرد :درطی
این مدت تعداد  469نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان
مراجعه کردند که از این تعداد  99نفر زن و بقیه مرد بودند.
دکتر صفائی فرد همچنین گفت :درتیر ماه امسال نیز  0نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این
آماردرمقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن  9نفر کاهش داشته است .درطی همین مدت  934نفرنیز
به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که  9نفر از آنها زن
بودند .این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش  0درصدی را نشان می دهد.
گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال  28برابر با  20نفر بود که یک نفر از آنان
زن و بقیه مرد بودند و نیز تعداد کل مصدومین حوادث کارمراجعه کننده در سال  28برابر با
یکهزارو 390نفر بود که از این تعداد  30نفر زن و یکهزارو  926نفر مرد بودند.
akhbarkargari2468@gmail.com

