
 9011مرداد ماه  03اخباروگزارشات کارگری 

 را برسرشان داردابوالفضل اهواز خانوارروستای 033قصد تخریب سرپناه « بنیاد مستضعفان» -

بازداشت تعدادی از اهالی روستا بدلیل عدم تخلیه منازل وادامه حبسشان بدلیل نداشتن توانایی تامین 

 شانییها خانه هیتخل یتعهد برا وثیقه و یا ندادن

تا اهالی را دراین هوای  برق را نصب نکنند یها هیاز اداره برق خواست که پا «مستضعفان ادیبن»

 گرم وشرجی زمین گیر وفراری دهد

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنابیستمین گزارش  -

 دشت عباس دهلران IDCشرکت اعتصاب کارگران 

 ت کارگران هفت تپه؟چه خبراز اعتراضا -

 ادامه تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش+

 نشست سوم در مجلسآخرین خبرها درباره +

تجمع اعتراضی کارگران ناوگان حمل ونقل شهری شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها 

 حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

 ماه حقوق تمامی کارگران شهرداری یاسوج 9عدم پرداخت 

 تهدید کارگران معترض به کسر حقوق و اخراج از کار

 ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیتجمع چند روزه پذ یموقت انیپا -

 نیبدنبال وعده چند بهارستان نش تختیدرپا یاستخدام یفیکشورنسبت به بالتکل

 چشمهمجتمع مس سرگزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری  -

 بردیروز اعتصاب غذا به سر م نیزاده در پنجم میجعفر عظ -

 در شوشتر یکارحفار  نیکارگر ح کیمرگ  -

 را برسرشان داردابوالفضل اهواز خانوارروستای 033قصد تخریب سرپناه « بنیاد مستضعفان»*

تامین  ن توانایینداشتبازداشت تعدادی از اهالی روستا بدلیل عدم تخلیه منازل وادامه حبسشان بدلیل 

 ییشانها خانه هیتخل یتعهد برا وثیقه و یا ندادن

تا اهالی را دراین هوای  برق را نصب نکنند یها هیاز اداره برق خواست که پا «مستضعفان ادیبن»

 گرم وشرجی زمین گیر وفراری دهد

فند شهرک زردشت و پدا نیدر حد فاصل ب واقع  ابوالفضل  یساکنان روستا ریسال اخ کیدر 

شده و اکنون روبرورا دارد،  شانیها خانه تیمالک یمستضعفان که ادعا ادیاهواز با احکام بن انشهریک

 .را دارند شانیها خانوار ترس از دست دادن خانه 033

تملک و  یمستضعفان با ادعا ادیاست بن یسال سکونت که مدت 03 یبا قدمت باال یبا ساکنان ییروستا

 .خود و ترک روستا کرده است یها خانه هیآن را مجبور به تخل یلستا، اهارو نیا یاراض تیحق مالک



چند سال مطرح نشد؟  نیاست چرا در ا حیصح ییادعا نیروستا، اگر چن نیبه گفته امام جماعت ا بنا

 ادیدادند،  لیتشک یروستا خانه ساختند و زندگ نیسال در ا 03از  شیخانوار ب 033 نکهیچرا بعد از ا

 یو گرما یجطرف و شر کیکرونا از  یماریکه ب یامیآن هم در روزها و ا! اند؟ افتاده موضوع نیا

 .تعرصه را بر مردم تنگ کرده اس گرید ییاز سو ینابه سامان اقتصاد تیطاقت فرسا و وضع

 نجایا: دیگو یآلود م ترس یو با چشمان کند یعبا محکم م ریرا ز اش لهیکه ش انسالینسبتاً م یمادر

کاش با . از آنها فوت کرده است یکیمن پنج فرزند کم توان دارم که  کنند، یما را خراب م یها خانه

 .میخود نباش پناهدر عذاب و دلهره از دست دادن سر نیچن نیتا ا کردند یبه ما نگاه م یشتریرأفت ب

دکان، همه کو: دیگو یم کند، یناله م یبرق یشده و از گرما و ب سیاز عرق خ شیها که لباس یمرد

شده است  فیضع یلیبه روستا خ یرسان برق. زنان و مردان روستا جرأت خروج از خانه را ندارند

 .برق را نصب نکنند یها هیمستضعفان از اداره برق خواست که پا ادیچون بن

 یگرما و شرج نیو در ا دهد یکولر هم جواب نم گریباشد د فیبرق ضع یوقت: دهد یادامه م یو

 !ابوالفضل باشد یدوست ندارد به فکر مردم مظلوم روستا یچون کس میدرد هست نیامجبور به تحمل 

کشاورز، راننده، نگهبان  نجا،یمردان ا: دیگو یدارد، م هیپدرش گال یریکه از دستگ یگریجوان د پسر

 ریخود دستگ یها که به جرم ترک نکردن خانه ستندین یآنها قاتل و جان. هستند یکارگر ساختمان ایو 

 .نندک یشیابوالفضل چاره اند یروستا گناه یمردم ب یمسئوالن برا دوارمیاند و ام دهش

 دیآنها با یآزاد یشدند و برا ریخود دستگ یها مردان روستا به خاطر خانه: شود یم ادآوری یو

و نه ملک  میدار ینه شغل رسم نجایا یها خانه ریما غ. میبگذار قهیبه وث یونیلیم یها نامه ضمانت

 دارند؟ یاست که در حق ما روا م یچه شرط انصاف نیپس ا ،یگرید

با تحمل  دیبا ابانیدر خ ایپشت بام و  یرو ایها از گرما  شب: کند یعنوان م زیاز جوانان روستا ن یکی

که  ستیشرط انصاف ن نیو ا میکشانده است، بخواب یلیادارات را به تعط یطاقت فرسا که حت ییگرما

که تنها  ییها انهخ هیتخل یآنها اخذ تعهد برا یو شرط آزاد ریها دستگ طر خانهمردان روستا به خا

 .سرپناهشان است، باشد

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنابیستمین گزارش *

 دشت عباس دهلران IDCشرکت اعتصاب کارگران 

 یم شیمرداد همچنان قدرتمندانه پ 03وز در ر انیبه ظلم کارفرما یروز اعتراض سراسر نیام 20

 . وندندیپ یاعتصاب م نیبه ا یشتریرود و کارگران بازهم ب

. برادران خود آمدند یاریکردن پروژه به  لیدشت عباس دهلران امروز با تعط IDC کارگران شرکت

فته بعد سرکار ر رصعنتیشرکت اکس شیپتروپاال ادیش یکارفرماحقوق  شیکه با وعده افزا یکارگران

کرده به خانه  هیتسو رصعنتیشرکت اکس شیپتروپاال یکارفرما سه تن از مونتاژکارها یاز بدعهد

 .بازگشتند

و مراکز  شگاههایکه در پاال یشرکت در پارس جنوب 03هزار کارگر از  51از  شیروز ب03 نیا در

برادرانشان پاسخ مثبت  یدر سراسر کشور به ندا زین یمتعدد یروگاههاین. وستندیبه اعتصاب پ ینفت

 . خود شدند یداده با اعتصاب روانه خانه ها

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی از یک گزارش 



 چه خبراز اعتراضات کارگران هفت تپه؟*

 ادامه تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش+

ی از کارگران هفت تپه در راه دست مرداد روز از نو و روزی از نو،تجمع تعداد 03روز پنج شنبه 

یابی به مطالباتشان ازجمله خلع ید از خصوصی سازی مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه پیدا 

 .کرد



 



 نشست سوم در مجلسآخرین خبرها درباره +

 09گزارشی از کارگران هفت تپه شرکت کننده در نشست سوم مجلس بتاریخ  خبر،تا لحظه تتظیم /

 .منتشر نشده استمرداد ماه 

جازه صحبت به کارگران هفت تپه شرکت کننده ا جلسه نیدر ا بنابه گزارشات رسانه ای شده،/

 .وحتی به آنها فرصتی داده نشد به سخنان وزیر اقتصاد پاسخ بدهند درجلسه داده نشد 

 



 

 

 

 



جلسه  نیهفت تپه در ا شکریشرکت کشت و صنعت ن یکارفرما ،یگیاسدب دیامبنابهمین گزارشات، /

 .حضور داشتمجلس  قیتلف ونیسیکم  پشت دربدر حضور نداشت، اما 

چهارمین نشست پانزده روز بعد در بهارستان از مجلس نشینان،برپایه همین گزارشات بنقل ازیکی /

  و چشم انداز و افق شرکت هفت تپه یمشخص کند که  برا دیاقتصاد با ریزبرگزارخواهد شد و و

 .ردیبگ خواهد یم یمیچه تصمه مالک و اداره کارخان دینحوه خلع و کارخانه نیمالک ا تیاهل

نقل شهری شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها تجمع اعتراضی کارگران ناوگان حمل و*

 حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

 ماه حقوق تمامی کارگران شهرداری یاسوج 1عدم پرداخت 

 و اخراج از کارکسر حقوق تهدید کارگران معترض به 

عدم برای اعتراض به  اسوجی یشهردار یکارگران ناوگان حمل ونقل شهر مرداد، 03روز پنج شنبه 

 راحمدیو بو هیلویستان کهگ مرکزاشهر یمقابل ساختمان شوراپرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع 

 .زدند

در روز : افزودند،و مطالباتشانحقوق  افتیماهه در در9 قیمعترض با اشاره به تعو کارگران

با حضور در جمع  اسوجیشهردار شهر  م،یمکان اعتراض کرد نیشهردار با حضور در هم ضاحیاست

 یچند ماه از وعده شهردار م کنم، یرا بفروشم مشکالتتان را حل م نمیما قول داد که اگر چرخ ماش

 .و هنوز مشکل ما حل نشده است دگذر

 ای یشهردار یمطالبه حق و حقوق مان جلو یهر وقت برا :نیز گفت از کارگران معترض یکی

 .اند به اخراج و کسر حقوق کرده دیتهد ما را میزد یحرف ای میشهر تجمع کرد یشورا

به  ها یمدت با تمام سخت نیدر تمام ا م،یرینگ قوقماه ح 9 دیکه با میا کرده یما چه گناه :وی افزود

 .وارد شود یبه مردم خلل یروز در خدمت رسان کی یحت میو حاضر نشد میکارمان ادامه داد

شهر در جواب اعتراض به من گفته  یوراعضو ش :حاضر درتجمع گفت کارگراناین از  گرید یکی

 یقانون آمده است که عضو شورا یکجا د،یکه از کار اخراج شو دهم یم یبیکه اگر ادامه بدهم ترت

 .مطالبه حقوق اخراج کنند لیرا که چند سال سابقه کار دارد، به دل یکس تواند یشهر م

وج پرداخت نشده است واین ماه حقوق کلیه کارگران شهرداری یاس 9خاطرنشان می شود که  

 .کارگران وخانواده هایشان درحال دست وپنجه نرم کردن با این مشکل هستند

 ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذموقتی تجمع چند روزه  انیپا*

 ی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشیناستخدام یفیکشورنسبت به بالتکل

 ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذمرداد، 09رشنبه عصر روز چها

بدنبال وعده چند بهارستان نشین به تجمعات اعتراضی  وشبانه روزییشان مقابل مجلس  کشور

 .ودرپارک بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند

 یکه از طرف برخ افتیمع چند روز گذشته ما پس از آن خاتمه تج: گفتندآنها به خبرنگار رسانه ای 

 .اند را داده یاممشکالت ما وعده اصالح طرح استخد یریگیپ یبرا یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

 



آنها وعده  تیشد و درنها  مجلس با آنها صحبت ندگانیاز نما یروز گذشته از طرف تعداد:آنها افزودند

 .مجلس مطرح کنند ینشده را در صحن علن رفتهیپذ یشش هزار نفر نهضتدادند موضوع طرح  جذب 

اساس همه معترضان که  نیبرهم: در ادامه گفتند ینهضت سوادآموز ارانیدهندگان و آموزش آموزش 

 یشغل تیبه وضع یدگیرس یمختلف کشور برا یها از شهر نشدگان رفتهیاز جانب همه پذ ابتیبه ن

 .دادند انیخود پا یاعتراضبه تجمع  خود به تهران آمده بودند،

  تیوضع یریگیپ یبرا نیریاز سا ابتیدر حال حاضر چند نفر از همکاران به ن: در خاتمه گفتند آنها

 51 ای 51محرم حدود  امیاز قرار معلوم مقرر شده بعد از ا. اند مانده یما در تهران باق یاستخدام

 سمجل یشش هزار نفر در صحن علن نیا یبرارا  ینهضت ارانیطرح اصالح جذب آموزش وریشهر

 .مطرح کنند

نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی  دامه اعتراضات پذیرفته :درهمین رابطه

 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس

مرداد  03موزی کشورکه روز یکشنبه نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآ پذیرفته

خودرا بتهران رسانده ومقابل مجلس اجتماع کرده بودند تا به بالتکلیفی استخدامیشان خاتمه بدهند 

مرداد برای احقاق حقوشان برای باری دیگر  09کماکان با اقامت شبانه در پارک روز چهارشنبه 

 .دست به تجمع در بهارستان زدند



 

 جتمع مس سرچشمهمگزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری *

کماکان  لیمطابق ذ مانکارانیدر مجتمع مس سرچشمه به نفرات پ یکارگر یپرداخت ها تیوضع

 :نحو است نیمطالبات بد نیشرح ا ستیمطلوب ن



از  یعده ا زیسال گذشته و ن انیخود از پا یحساب شده  هیاز پرسنل تسو یشرکت فولمن بخش -

مطالبات رها نموده است؛ مراتب اعتراض نفرات مذکور را بدون پرداخت  یماه سال جار بهشتیارد

شرکت نسبت به پرداخِت حقوق پرسنل  نیا. ستیریگیتا حراست مجتمع مس سرچشمه در حال پ

 .خود تا خرداد ماه اقدام کرده است ارمشغول به ک

 یباق مانکارانیها را به پ یاز بده ی، مجموعه ا91ماه سال  بهشتیشرکت سبا فام کماکان از ارد -

 رفتهیانجام نپذ نهیزم نیدر ا یشرکت در سال گذشته، هنوز اقدام نیکار ا افتنِ ینهاده و با وجود خاتمه 

 .است

حقوق  یدره زار، از خردادماه سال جار شیو خردا ظیتغل یمربوط به طرح توسعه  نایمشاور مب -

 .پرسنل خود را پرداخت ننموده است

دست دوم  مانکارانیهوود نسبت به پرداخت مطالبات پ یه توسع یپروژه  مانکاریپ پکیشرکت ن -

 .ستندیماه است قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود ن نیمذکور چند مانکارانیخود اقدام ننموده و پ

 .خرداد ماه، حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است یصنعت سرچشمه از ابتدا رویشرکت ن -

حقوق پرسنل خود اقدام نموده  ینسبت به به روز رسان شیخردا یپروژه  مانکاریشرکت رامپکو پ -

 .است

نفرات  هیدر معدن مجتمع مس سرچشمه، تا کنون نسبت به تسو مانکاریشرکت دژپل سمنگان پ -

 .و پرداخت مطالبات آنها اقدام نکرده است ٨٩معدود اخراج شده از مرداد 

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

 بردیروز اعتصاب غذا به سر م نیزاده در پنجم میعفر عظج*

اندرزگاه  یزاده در سلول انفراد میاست که جعفر عظ یروز نیمردادماه پنجم ام یپنجشنبه س امروز

 .بردیشهر در اعتصاب غذا به سر م ییزندان رجا ۱۱

 یها جهیو سرگ یدگیاند متوجه شدت ضعف و رنگ پر که خانواده با جعفر داشته یدر مالقات روزید

 .کاهش وزن داشته است زین لوگرمیاند و ده ک مداوم او بوده

 یابتال باشد، یم ٨۹سال  یاز اعتصاب غذا یکه ناش یقبل یو گوارش یویر ،یقلب یها یماریب رغمیعل

 .مخاطره قرار داده است او را به شدت در یجسمان طیاز دارو و درمان شرا تیبه کرونا و محروم

مالقات . از زندان ندارد رونیبا ب یتماس چگونهیو ه بردیبسر م یوز است که در انفرادپنج ر اکنون

صورت گرفت  یناظر بر زندان و تحت فشار همسر و اریاجازه نامه داد قیاز طر زیخانواده ن روزید

خواهد مالقات ن نهاست نه تلفن و ( یانفراد) تیکه در سو یاند که تا زمان وگرنه به خانواده اعالم کرده

سالمت او قرار  تیاز وضع یخبریخانواده و جامعه را کامالً در ب یموضوع اعضا نیداشت و ا

 .دهدیم

 ٨٨/۹/۹۹ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 در شوشتر یحفارکار حین کارگر  کیمرگ *



از  یکیدر  رمجازیغ یحفار: شوشتر گفت یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره م سیرئ

 .شوشتر، موجب مرگ کارگر حفار شد یمیو قد یخیتار یها محله

 یدر روزها: در گفتگو با خبرنگار رسانه ای افزود یچهارمحال محمد یعلمراد، 03روز پنج شنبه 

سنگفرش شوشتر، با حضور  یمیدر محله قد رمجازیغ یگذشته طبق اطالعات به دست آمده از حفار

 .شد دییوضوع تام نیالزم صورت گرفته و ا یدر محل کارشناس

پرونده  ،یفرهنگ راثیحفاظت م گانیو  یانتظام یرویاتفاق، با ورود ن نیبر اساس ا: افزودوی 

 .قرار گرفت یو موضوع در دستور کار بررس لیتشک یحقوق

گنج،  ای یخیتار اءیآثار، اش افتنیافراد اقدام کننده با هدف : کرد انیاقدام ب نیا زهیبا اشاره به انگوی 

 .آوار شد ریاز کارگران به علت ماندن ز یکیر را انجام دادند که موجب مرگ کا نیا

 بیتحت تعق زین نفعانیذ هیکرده و بق یاز شرکاء خود را معرف یکیمسئله،  نیبعد از ا: گفت یو

 . هستند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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