
 0033مرداد ماه 03و 92،92اخباروگزارش های کارگری 

 :یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا -

 مانکارانیما در هفشجان با پ یاعتصاب یهمکاران پروژه ا ندگانینشست نما

 مانکارانیهفشجان با پ یکارگران اعتصاب ندگانینشست نما -

نسبت به  (71و  71 یفازها) یگاز پارس جنوبهفتم مجتمع  شگاهیپاالاعتصاب کارگران پیمانی  -

 سطح پایین حقوق،عدم پرداخت مطالبات وکیفیت نامناسب غذا برای سومین باردردوماه گذشته

چند ماه حقوق  کارگران کارخانه آذرکام دراعتراض به عدم پرداختاعتصاب وتجمع دوباره  -

الن طرازاول استان آذربایجان غربی ومطالبات دیگر، وعده های توخالی کارفرما وبی تفاوتی مسئو

 وشهرستان ارومیه

شهرستان  یتپه مقابل فرماندار شکرهفتیکارگران کشت وصنعت نازسرگیری تجمع تعدادی از  -

 برای احقاق حقوق شوش

 شد یرسانه ا داریهفت تپه به دولت و خر دیخلع  یقطع یابالغ رأ -

 ص شدبرای یک هفته از زندان بوشهر مرخ انیقل دهیسپ -

 کار کودکان درباره مساله افغانستان هیعل یاتحاد جهان هیانیب -

 :یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده یشورا*

 مانکارانیما در هفشجان با پ یاعتصاب یهمکاران پروژه ا ندگانینشست نما

  کارانمانیاز پ یما در هفشجان با شمار یا پروژه یهمکاران اعتصاب  ندگانیمردادماه نما ۸۲ روز

نشست  نیبدنبال ا. و مطالبات خود به بحث و گفتگو پرداختند یکار طیداشتند  و حول شرا ینشست

 یریگیپ جلساتانتخاب کنند تا در  ندهینفر را بعنوان نما ۵خود  انیاز م زین مانکارانیمقرر شد که  پ

ران در دهم مرداد کارگ نیبزرگ ا ینشست بدنبال مجمع عموم نیا.  ابندیمطالبات کارگران حضور 

همکاران ما در . در آن شرکت کرده بود یاریمختلف استان چهار محل و بخت یماه بود که از شهرها

بزرگ  یمجمع عموم. شده اند یدر سطح سراسر یهمه ما کارگران اعتصاب یهفشجان چراغ راهنما

د و بدنبال آن انتخاب مختلف استان شرکت داشتن یهمکاران در دهم مرداد ماه که در آن از شهرها نیا

همانطور . است که برداشته شده است یمهم یقدمها مانکارانیو اکنون وارد مذاکره شدن با پ ندهینما

در مراکز  یدر هر مجتمع و شرکت ندهیکرده است انتخاب نما دیاعتراضات تاک یسازمانده یکه شورا

به  یقدم مهم برا کیانجام آن  بر سر خواستها است و یشرط مهم حفظ اتحاد و توافق جمع کی ینفت

و  یدر تمام شرکت ها همچون همکارانمان در هفشجان بصورت فور. رساندن اعتصاب است جهینت

. میبر سر خواستها و مطالبات مان انتخاب کن مانکارانیمذاکره با پ یخود را برا ندگانینما یاضطرار

 .کندیدتر مو صف اعتراضمان را متح کتریما را بهم نزد ندهیانتخاب نما

و با  مانکارانیپ یاز سو ییها ینیما در برابر عقب نش یاز همکاران اعتصاب یاکنون بخش هم

از  یفشار اعتراضات کارگران درجه ا ریتوافقات ز نیدر عمده ا. به سر کار بازگشته اند یتوافقات

ها  ینیب نشعق نیشده و ا لیتحم یروز کار و ده روز مرخص ستیدستمزد بعالوه خواست ب شیافزا

 نیتوافقات و ا نیسطح ا نیباالتر. ما کارگران نفت بوده است یتا کنون اعتصاب سراسر دستاورد

 مانکارانیپ. در نفت باشد یاعتصاب یما کارگران پروژه ا یتوافقات سراسر یمبنا دیها با ینیعقب نش



. ندیبگوانستند زور که با ما بصورت فرد به فرد وارد مذاکره شوند تا هر چقدر تو کنندیتالش م

عمل  یها و برا یتفرقه افکن نیاز ا یریجلوگ یبرا یراه یدر هر شرکت و مجتمع ندهیانتخاب نما

همکاران ما در . است یو فور یضرور اریچپاولگر است و بس مانکارانیمتحدانه ما در برابر پ

 .مییرا به ما نشان دادند از تجربه آنها سود جو یهفشجان راه عمل

 به مطالباتمان ادامه دارد دهیتا رساعتصاب 

 مانکارانیهفشجان با پ یکارگران اعتصاب ندگانینشست نما*

هفشجان که در اعتصاب به سر  یا صنعتگران و کارگران پروژه ندگانیمردادماه نما ۸۲پنجشنبه  روز

 یا پروژهکار کارگران  طیبه مذاکره و بحث و گفتگو حول شرا مانکارانیپ یبا برخ یدر نشست برندیم

 .نفت پرداختند

 یریگیانتخاب کرده تا در جلسات پ ندهینفر را بعنوان نما ۵ زین مانکارانینشست مقرر شد که پ نیا در

 .مشارکت داشته باشند نیمطالبات کمپ شبردیو پ یریگ میو تصم

 شکل در نیتر حیماه از اعتصاب همواره به صح ۸ نیا انیساکن هفشجان در جر یا پروژه کارگران

بزرگ و گسترده و اقدام به  یمجامع عموم یبرگزار. اند اعتصاب و مطالبات خود اقدام کرده شبردیپ

از  ارک طیمطالبات و انجام مذاکره بر سر شرا یریگیپ یکارگران برا انیاز م یندگانیانتخاب نما

 .هفشجان بوده است یمجموعه اقدامات صنعتگران اعتصاب

اند و  برگزار کرده یمهم اریبس یهم مجامع عموم ز،یمناطق ن ریادر س یاعتصاب یا پروژه کارگران

 .اعتصاب هستند شبردیمطالبات و پ ریگیهم پ

اعتصاب که منجر به قبول  یتاکنون یبر دستاوردها دیضمن تأک ینفت یها پروژه یاعتصاب کارگران

ده است، خواستار ش مانکارانیو پ انیاز کارفرما یبرخ یکارگران از سو یشنهادیحقوق پ و  طیشرا

 رفتهدستمزد بر اساس نظر خود کارگران صورت گ شیکه با افزا دیجد یقراردادها نیهستند که ا نیا

کارگران،  یتمام یبرا طیشرا نیگردد و تا قبول ا یا کارگران پروژه یعقد قرارداد با تمام یاست مبنا

  .شان ادامه خواهند داد مطالبات یریگیبه پ

 ۰۰۳۳مرداد  ۰۳ -رانیان اآزاد کارگر هیاتحاد

نسبت به  (02و  01 یفازها) یهفتم مجتمع گاز پارس جنوب شگاهیپاالکارگران پیمانی  اعتصاب*

 سطح پایین حقوق،عدم پرداخت مطالبات وکیفیت نامناسب غذا برای سومین باردردوماه گذشته

هفتم مجتمع گاز پارس  گاهشیپاالکارگران پیمانی  برای سومین باردردوماه گذشته ، مرداد03روزشنبه 

به سطح پایین حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی  برای اعتراض(71و  71 یفازها) یجنوب

 .مشاغل،عدم پرداخت مطالبات وکیفیت نامناسب غذا دست از کارکشیدند

 دست از کاراین کارگران بار است که در دو ماه گذشته،  نیسوم نیا برپایه گزارش رسانه ای شده،

از  ییغذا یها وعده تیفیک شیمشاغل، پرداخت سنوات و افزا یبند طرح طبقه یاجراو.اند دهیکش

 . گرفته شده است دهیکارفرما ناد یآنهاست که تاکنون از سو یها خواسته

کارگران حاضر  انیدر م مانکاریشرکت پ رانیکارگران، مد نیبه دنبال اعتراض ابنابهمین گزارش،

کارگران به محل کار  مانکار،یپس از وعده پ. به مطالبات کارگران قول دادند یدگیرس یشدند و برا

 .خود بازگشتند



پارس  یگاز دانیطرح توسعه م 7شماره  تیسا یهفتم در قسمت غرب شگاهیپاالقابل یادآوری است که 

 .قرار دارد هیشهرستان عسلو یشرق یبه خروج کینزد یجنوب

چند ماه حقوق  انه آذرکام دراعتراض به عدم پرداختکارگران کارخدوباره  وتجمع اعتصاب*

ومطالبات دیگر، وعده های توخالی کارفرما وبی تفاوتی مسئوالن طرازاول استان آذربایجان غربی 

 وشهرستان ارومیه

چند ماه  کارگران کارخانه آذرکام دراعتراض به عدم پرداخت مرداد برای باری دیگر، 03روزشنبه 

وبی تفاوتی مسئوالن طرازاول استان آذربایجان  وعده های توخالی کارفرماحقوق ومطالبات دیگر،

کنسانتره ولواشک واقع  وه،یکننده آبم دیواحد تول نیا غربی وشهرستان ارومیه دست ازکارکشیدند ودر

 .جاده مهاباد تجمع کردند71 لومتریک هیدراروم

عدم  عتراض به امع کنندگان ضمن تجاز طرف  یندگیآذرکام به نماکارخانه نفر از کارگران  چند

 .میمشکل دار مییبگو یما به چه زبان: شان،به خبرنگاررسانه ای گفتندیتوجه مسئوالن به خواسته ها

 رییسلب شده و با تغ یتو خال یوعده ها لیاعتماد مااز  کارفرما به دل: کردند حیکارگران تصر نیا

 .روال همچنان ادامه دارد نیمتاسفانه ا تیریمد

 یفروش م شیمحصوالت پ نیانواع لواشک طبق روال ادامه دارد و خوشبختانه ا دیتول: آنها افزودند

  .ما مبهم است یرود برا یشود اما در آمد وسود حاصل به کجا م

بار هم که شده به  کی، اداره کل کار و صمت خواستند  ی، فرماندار یاز مسئوالن استاندار کارگران

 .کنند یدگیوق کارگران رسمشکالت عدم پرداخت حق

 یاز مسئوالن ستاد کرونا و اداره تعاون کار رفاه اجتماعانتقاد سخنان خود با  انیکارگران در پا نیا 

به  یبخش خصوص انیاز کارفرما یبرخ: افزودند، یکارگران بخش خصوص یلیدر عدم تعط هیاروم

جماعت  نیا اهگن.شود یم عیگران ضاحق کار نیب نیندارند در ا یوستاد کرونا توجه یعموم التیتعط

بخشنامه صادره ستاد کرونا گفته  یکجا رند؟دریگ یکرونا نم یمگر کارگران بخش خصوص ست؟یچ

 بخشنامه هستند؟ نیاز ا یمستثن یبخش خصوص یروهایشده ن

باشند  یبخش خصوص انیناظر بر اعمال و رفتار کارفرما دیمسئوالن اداره کار با: افزودند کارگران

موظف هستند در  انیقانون کار به صراحت آمده است کارفرما 30است در ماده  نیاز ا ریر غمگ

 ونقان نیما به ا یکارگران اضافه کار پرداخت کنند چرا کارفرما یبرا یلیصورت کار در روز تعط

 کند؟ ینم نیتمک

ماه حقوق و  0اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه آذرکام دراعتراض به عدم پرداخت :درهمین رابطه

 سکوت مصلحتی مسئوالن طراز اول استان آذربایجان غربی

ماه حقوق و  4اردیبهشت، کارگران کارخانه آذرکام برای اعتراض به عدم پرداخت  11روز دوشنبه 

سکوت مصلحتی مسئوالن طراز اول استان آذربایجان غربی دست از کارکشیدند و مقابل ساختمان 

جاده مهاباد تجمع 71نده آبمیوه، کنسانتره ولواشک واقع درارومیه کیلومتر مدیریت این واحد تولید کن

 .کردند



 

بدلیل   اعتصاب کارگران کارخانه آذرکام ارومیه:کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند

و تجمعشان مقابل دفتر مدیریت 7433وفروردین  7011عدم پرداخت حقوق مزایای دی، بهمن و اسفند

ندارند واینطور   قام مسئول شرکت اعتنایی به مطالبات کارگرانهنوز ادامه دارد و تاکنون هیچ م

 . استنباط میشودپشت کارفرما به مسئولین رده باالی استانی گرم است

درصدی ارزاق عمومی ، شرمنده  033در این شرایط سخت کرونایی واقتصادی وتورم : آنها افزودند

 .خود را دریافت نکرده ایم ماه هست حقوق ودستمزد ۰خانواده های خود هستیم وحدود 

شهرستان  یتپه مقابل فرماندار شکرهفتیکارگران کشت وصنعت ناز  تعدادی ازسرگیری تجمع*

 برای احقاق حقوق شوش

تپه  شکرهفتیکارگران کشت وصنعت ناز تعدادی مرداد پس از یک تنفس چندروزه، 03روزشنبه 

 :زدند شهرستان شوش یدارمقابل فرمانبرای احقاق حقوقشان بقرارزیردست به تجمع 

 اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین -7

 پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران -1

 تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله دفع آفات و غیرنیشکری -0

 بازگشت به کار همکاران اخراجی -4

 روناواکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل ک -5



 

امروز کارگران اخراجی شرکت هفت تپه باحضوردرتجمع مقابل فرمانداری خواهان بازگشت بکار 

 .وتبدیل وضعیت شدند

 

 رسانه ای شد داریهفت تپه به دولت و خر دیخلع  یقطع یرأابالغ *

  وهفت تپه به دولت  دیبر خلع  ریتهران دا یحقوق ۵۵شعبه  یقطع یرأ :مرداد 03- زانیم یخبرگزار

 .ابالغ شد داریخر

 نیو با حکم صادره ا شود یو به دولت واگذار م دیخلع  داریهفت تپه از خر تیاساس مالک نیبر ا

 .گردد یالمال بازم تیمجتمع به ب



 برای یک هفته از زندان بوشهر مرخص شد انیقل دهیسپ*

برای یک هفته  انیلق دهیسپ مرداد 11براساس گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،روزپنج شنبه 

 .از زندان بوشهر مرخص شد

 کار کودکان درباره مساله افغانستان هیعل یاتحاد جهان هیانیب*

فعاالن حقوق بشر و حقوق کودک  یاقدام جد ازمندین آن تبعات و افغانستان بحران که حاضر درحال

شاهد عدم  ،دیخوان یم ریز هیانیوخامت اوضاع، همانطور که در ب رغمیاست، متاسفانه عل

 یالملل نیمردم نهاد ب یها و سازمان یالملل نیب یو اقدامات موثر توسط نهادها یجد یریپذ تیمسئول

  .میهست

 :هیانیب متن

 .اند برگشته «اهیس یروزها» یاریبس یبرا 

مردم افغان، نقض حقوق بشردوستانه  کیستماتیدرد و رنج س گریافغانستان بار د یکنون تیوضع

 .کودکان را روشن کرد یبر زندگ یاسیو اعمال س ها یریگ میو نقش تصم یالملل نیب

را ترک  شانیها افغان خانه ۸۵۳۳۳۳از  شیب. اند دوباره برگشته «اهیس یروزها» یاریبس یبرا

 .آواره، زنان و کودکان هستند تیجمع نیدرصد ا ۲۳اند، که  کرده

از کودکان و حقوق  تیآموزش، حما طهیکه در چند دهه گذشته در ح یها شرفتیپ رسد یم نظر به 

 .است یحد یب یدهایمختلف در معرض تهد یها زنان رخ داده است، در جبهه

کودک افغان در سن  ونیلیم۰/۳که در حال حاضر در افغانستان جنگ زده  شود یزده م نیتخم  

ارس، تعداد مد یاجبار یلیبا تعط. درصد آنها دختر هستند ۰۳اند که  بازمانده لیمدرسه از تحص

که دختران در معرض خطر  ژهیخواهد داشت، به و یریچشمگ شیافزا لیکودکان بازمانده از تحص

شکل ادامه  نیگذشته حکومت طالبان به هم یامدهایاگر پ. نسبت به کار کودک قرار دارند یشتریب

 .خ خواهد دادکودکان ر هیعل سابقه یب یدیشده، تهد ینیب شیتعداد پ شیداشته باشد، عالوه بر افزا

و پسران مجبور به  یو قتل ناموس یازدواج اجبار ،یخشونت جنس شیافزا معرض در افغان دختران

 .مسلحانه خواهند بود یریو شرکت در درگ یاستخدام نظام

رو به  کینزد ندهیکودک افغان با ترس از بازگشت به گذشته هراسناک در آ ها ونیلیکه م یطیشرا در

 .ردیصورت گ یفور یمحافظت از آنها واکنش جمع یتا برا رو هستند، الزم است

اند  داشته یهمکار یغرب یها که با دولت ییها از خروج افغان تیکه خواستار حما نیا بر عالوه ما

 ،یغرب یکشورها میمستق ریغ ای میمستق تیرا که با حما یدختران و زنان جوان ادیتعداد ز دینبا م،یهست

. میرا فراموش کن اند دهاز حقوق زنان و کودکان در افغانستان بو تیحما یصدا خود، وقفه یبا مبارزه ب

 دهیآن مبارزه کردند، ناد یآن بودند و برا ندهیآنها نما ییصدا ها ونیلیآنها را در کنار م یمنیا دیما نبا

 .میریبگ

و  تیاز حماکه فورا  میخواه یسازمان ملل م یآنها و نهادها یها و دولت یجهان یها قدرت از ما

دوره بحران  نیتر در ا دختران به مناطق امن ژهیفعاالن حقوق بشر و کودکان افغان، به و عیانتقال سر

  .حاصل کنند نانیاطم



 یکار نیتر در افغانستان، درست ریپذ بیحفاظت از حقوق افراد آس ،یگریاز هر زمان د شیب اکنون

 .است یجمع تیو مسئول ردیصورت گ دیکه با

  انیرا یمونیت

 کار یالملل نیبه سازمان ب وابستهکار کودکان، هیعل یحرکت جهان سیرئ

 :لینک متن اصلی بیانیه بزبان انگلیسی

https://globalmarch.org/for-many-the-dark-days-have-returned-global-marchs-

statement-on-the-humanitarian-crises-in-afghanistan/ 

 برگرفته از کانال جمعیت دفاع ازکودکان کاروخیابان

akhbarkargari2468@gmail.com 
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