
 8932 ماه مرداد 82اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

 بالتکلیفی شغلی و معیشتی  اهواز نسبت به یکارگران قطار شهرتجمعات اعتراضی ادامه  -

 نسبت به نداشتن امنیت شغلی فارس جیونقل خل حمل شرکت یکارگران قرارداداعتراضی تجمع  -

 یساز یمقابل سازمان خصوص ومعیشتی

 تبریز یفرماندارمقابل نسبت به اخراج از کار رداکیا یساز کارگران شرکت خانهاعتراضی تجمع  -

 ضربه شالق محکوم شد ۷۷سال زندان و  ۷به  یجواد نینسر -

 :تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند -

 !پشت پرده جهت محکوم کردن کارگران یادست ه

 مراجعه مجدد کارگران هفت تپه به دادگاه شوش

 فارس یمقابل استاندار احقاق حقوق یبرا رازیش یمسکن شهرساز یتعاون یاعضا تجمع -

 وبازداشت چند نفر تهران یمقابل شهردار واناتیححامیان  تجمع ه ی انتظامی بهایورش نیرو -

  بمرگ رمنج بدنبال حوادث کاری زدیفوالد  کارخانهنوردحد وا دیخط تولتوقف  -

 کاربراثر تصادف نیبروجرد ح یکارگر شهردارجان باختن  -

 زیر تخته سنگ حین کار هرسین چک زردمعدن سنگ  جوانکارگر سر له شدن -

 در الوانباخانواده نفت  شیشرکت پاالکارگرخاموش مرگ  -

 بالتکلیفی شغلی و معیشتی  اهواز نسبت به یر شهرکارگران قطاتجمعات اعتراضی ادامه *

 بالتکلیفی شغلی و معیشتی به به اعتراضشان نسباهواز یکارگران قطار شهرمرداد،82روز دوشنبه 

 .با تجمع مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند

له اش اس6ست که با دختر از ااهو یاز کارگران قطار شهر یکی احمدبراساس گزارش رسانه ای شده،

ماه از زمان ثبت نام در 8: دیگو یکند و م یبه دخترش اشاره محاضر شده  یمقابل ساختمان استاندار

 شیمدرسه را هم برا لیو وسا اسنکرده و لب یسیمدرسه گذشته اما دخترم را هنوز در مدرسه نام نو

 .ام دهینخر

و ادامه  دیگو یه کار سخن ماز تعهدش ب ،یخوابیخسته و خمار از ب یکارگر حراست با چشمان نیا

صبح زود هم  فتد،ین یآن اتفاق لیکارگاه و وسا یبودم تا برا کیتا صبح در کارگاه کش شبید: دهد یم

خرج  تاکنم  یم یظهر هم با خودرو مسافرکش میجمع شده ا یبا همکاران مقابل ساختمان استاندار

 .کنم نیرا تام ام یزندگ

: داد حیتوضخصوص  نیسال اعالم  کرد در هم 31خود را  تیعالاز کارگران که سابقه ف گرید یکی

بدهد  نیاز سالمت جن نانیاطم یبرا ییها شیآزما دیهمسر من باردار است و طبق گفته پزشک با



مبلغ از  نیا نیتام قوق،وضع پرداخت ح نیا با ااست ام دلار ونیلیم 31ها بالغ بر  شیآزما نیا نهیهز

 .توان من خارج است

سخت  طیشرا نیکارگر در اماه حقوق به  32ندادن : کرد ادامه داد یکه خود را قاسم معرفررگکا نیا

 . .مینده انواده هم شرمدر برابر خا گریکمر ما را در برابر مشکالت خم کرده است د یاقتصاد

مه شهردار در برنا: استاندار و شهردار اهواز شد و گفت ژهیمسئوالن استان به و یریگیخواستار پ یو

از  یصحبت چیدر پروژه  انتقاد کرد اما ه سونیتعهدات شرکت ک یاز عدم اجرا یونیزیزنده تلو

 .نکرد یمشکالت کارگران قطار شهر

و دولت در نحوه پرداخت اعتبارات  سونیاهواز، شرکت ک یشهردار انیتالفات ماخبنا بهمین گزارش،

 نیها به چشم کارگران ادود اختالف نظرپروژه و رفتن  نیاهواز سبب توقف ا یشهربه پروژه قطار 

 .پروژه شده است

از کارگاه،  یاهواز در طول شبانه روز به نگهبان یکارگران حراست قطار شهر یهاست زندگ مدت

 ییبه بنا یاست، برخ امرار معاش خالصه شده یکردن کار دوم برا دایماهه و پ 32مطالبات  یریگیپ

 .ندیایبر ب شان یند تا از پس مخارج زندگده اآور یرو یبه مسافرکش گرید یا و عده

 لیمشمول تعد یاریکرده است بس دایفر کاهش پن کصدیاهواز به  یکارگران پروژه قطار شهر تعداد

 یزندگ گریکردن کار د ادیعدم پرداخت حقوق درخواست استعفا داده اند تا با پ لیبه دل ایشده اند  روین

 . خود و خانواده را بچرخانند

 دلار اردیلیم 351به کارگران را حدود  سونیشرکت ک یاهواز بده یعامل سازمان قطارشهر ریمد

 یاستاندار یو اجتماع یاسیاستان خوزستان با حضور معاون س یکارگر یشورا: عنوان کرد و افزود

 .موظف به پرداخت حقوق کارگران شد سونیشد و در آن نشست شرکت ک لیخوزستان تشک

درصد  51استان،  یکارگر یگرفته شده در شورا میمطابق تصم: ادامه داد زاده نیاهش شهرام

توسط  گریدرصد د 51ها و  یوزارت کشور و سازمان شهردار قیاز طر دیمطالبات کارگران با

مطالبات  دیمهلت با نیا انیشرکت سه ماهه است و تا پا نیپرداخت شود، تعهدات ا سونیشرکت ک

 .شود اختکارگران پرد

: نشده است گفت دهیپرداخت مطالبات د یبرا سونیدر شرکت ک یتاکنون اراده ا نکهیا اره بهبا اش یو

 یکارگر یشورا میهست سونیارسال به شرکت ک یبرا یو فرماندار یکارگر تهیمنتظر صورتجلسه کم

 یردولتیو غ یتمام مناصب دولت یآن برا ماتیاست و عمل به تصم نیتام یمجموعه شورا ریز

 .است یزامال

 یرا علت اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران م یمالمشکالت  نیهمچن سونیشرکت ک رعاملیمد

 میاهواز ناچار به کوچک کردن کارگاه هست یبودن بودجه قطار شهر زیناچ لیبه دل: داند و معتقد است

به  وتدعانجام کار  یراکارگران ب نیشود از هم یبهتر شود و پروژه مجدد راه انداز طیاما اگر شرا

 .شود یم یهمکار

 .ردیگ یصورت نم یاست و در عمل کار لیاهواز  اکنون تعط یپروژه مترو: افزود یاله فیس یتیگ

 یا داده به اندازه سونیاهواز به شرکت ک یپروژه قطار شهر یکه کارفرما یاعتبارات:  کرد انیب یو

آخر با نظارت  یچند پرداخت یحتو  میمجموعه را ندار نیکم است که توان پرداخت حقوق کارکنان ا



 دلار اردیلیم 31 حدود یشده است، هر ماه مبلغ زیبه حساب کارکنان وار میخود کارفرما به طور مستق

 .شود یما به کارکنان افزوده م یبه بده

 نسبت به نداشتن امنیت شغلی فارس جیونقل خل شرکت حمل یکارگران قرارداداعتراضی تجمع *

 یساز یان خصوصمقابل سازم ومعیشتی

برای  فارس جیخل یالملل نیونقل ب شرکت حمل یاز کارگران قرار داد یجمعمرداد،82به روز دوشن

مقابل سازمان دست به تجمع  ومعیشتی نسبت به نداشتن امنیت شغلی بنمایش گذاشتن اعتراضشان

 .هران زدنددرت یساز یخصوص

 جیونقل خل شرکت حمل یدادرگران قرارنفر از کا 811به  کینزد ،برپایه گزارش رسانه ای شده

کارفرما مقابل  یخود از سو یشغل تیخص بودن وضعفارس صبح امروز، در اعتراض به نامش

 .تجمع کردند یساز یساختمان خصوص

اند،  تهران شده یکارگران که بامداد امروز از محل کار خود در منطقه اسالمشهر راه نیاز ا یشمار

کرده  یرادیشرکت را خر نیا رایکه اخ یبخش خصوص یکارفرما یجاراز مرداد ماه سال : گفتند

 یمه همکارادا یبرا رانگروه از کارگ نیاصرار دارد ا یاست با لغو قرارداد همه کارگران قرارداد

 .مشغول کار شوند یمانکاریشرکت پ کیبا  دیبا

 یالملل نیستخدام شرکت بسال است در ا 31 نیانگیبه صورت م کماههی یکارگران که با قراردادها نیا

فارس  جیونقل خ شرکت حمل یبخش خصوص :نددافزواند،  به کار بودهفارس مشغول  جیونقل خل حمل

را  ییروین چیداده، حق اخراج ه یدر زمان واگذار یساز یکه به سازمان خصوص یا طبق تعهدنامه

ونقل از مرداد ماه  ت حملرکش یبه مفاد واگذار یتوجه یبا ب ینداشته اما بخش خصوص ندهیسال آ5تا 

 یمانکاریت پشرک کیبا  دیدارد که با دیکارگران را لغو کرده و تاک یاردادهاهمه قر یسال جار

 .کنند یهمکار

ادامه  ندهیآ یخود در روزها یروند به تجمعات اعتراض نیمطلب که با ادامه ا نیا انیبا ب آنها

 یارمانکیخود به پ یرابطه استخدام رییتغ یبرا کارفرما میما مخالف تصم: عنوان کردند م،یده یم

 گرانکار یشتیو مع یشغل تیامن تیونقل وضع در مجموعه شرکت حمل مانکاریپ یباز شدن پا. میهست

 .خواهد کرد ریپذ بیآس یرا به طور جد یقرارداد

 را نداشته یونقل واحد حمل نیا تیریتاکنون توان مد یکارگران، بخش خصوص نیاظهارات ا طبق

 تیدوباره به دولت واگذار شود تا با مسئول یا ل جادهونق واحد حمل نیبهتر است که ا نیهم یبرا

 .داشته باشند یشغل تیدولت، کارگران امن میمستق

 یندگیشعبه و نما 31کار دارد که در  یروینفر ن 3826فارس  جیخل یالملل نیونقل ب حمل شرکت

طقه در من ینفر در دفتر مرکز 311تعداد حدود  نیاز ا. سراسر کشور مشغول به کار هستند

 .دارند  ماهه کی یقراردادهانفرشان 811شهر تهران فعال هستند که الماس

 تبریز یفرماندارمقابل نسبت به اخراج از کار رداکیا یساز کارگران شرکت خانهاعتراضی تجمع *

مقابل به اخراج از کاراعتراض برای  رداکیا یساز کارگران شرکت خانه مرداد،82روز دوشنبه 

 .جمع کردندت یساختمان فرماندار



اداره کل  نیانجام شده با کارگران و مسئول یبا اشاره به صحبت ها زیتبر فرماندار، پس از این تجمع

 یریگیآنها پ قیتا از طر میادار ارجاع دموضوع را به اداره ک: گفتبه خبرنگار رسانه ای کار استان،

 .میالزم را داد یقول مساعدت ها زیشرکت ن نیکارگر ا 01 نیو به ا ردیالزم صورت گ

،کارگرانش 70در زمستان سال  سازی ایرداک پس از واگذاری شرکت خانه کهخاطر نشان می شود 

کارگران اخراجی برای بازگشت بکار درهمان تاریخ .از کاراخراج شدند 3172فروردین 30بتاریخ 

 .دنددست به تجمع مقابل فرمانداری تبریز ز

صدور رای  ماه از اخراجشان وعلیرغم5حدود بالتکلیفی شغلی ومعیشتی این کارگران با گذشت 

 .بازگشت بکار از طرف هیئت حل اختالف وتاییدش توسط دادگاه عمومی تبریز،کماکان ادامه دارد

 :یادآوری

سال  32نفر پرسنل و کارگر متخصص در امر بتن که بعضا تا  21با سازی ایرداک  شرکت خانه

 .ته شدبه مزایده گذاش 70سابقه کار داشته اند،در دی ماه 

میلیارد دلار به گروه تولید کننده محصوالت غذایی  662ن شرکت در نهایت با مبلغ توافقی ای

واگذار گردید و این واگذاری در شرایطی اتفاق می افتد که شرکت ایرداک چندین پروژه ( آناتا)نجاتی

 .داشت و نهایتا این پروژه ها هم به شرکت های غیر واسپاری شدند و قرارداد در دست اجرا

و شروع سال جدید، پرسنل این شرکت اجازه ی ورود به محوطه ی  ۸۹فروردین  ۷۷ز تاریخ ا

کارخانه را پیدا نکردند و کارکنان شرکت با تحصن در مقابل فرمانداری تبریز مراتب اعتراض خود 

 .را به نمایش گذاشتند

به این شرکت،  ی هیات حل اختالف کارگر و کارفرما مبنی بر بازگشت کارگرانصدور رابعد از 

 .دادگاه عمومی تبریز نیز این رای را تایید کرد 36ی  نهایتا شعبه

یکی از موارد تخلف در واگذاری شرکت ایرداک، عدم توجه به وضعیت پرسنل این شرکت بوده است 

ین به اشتغال پرسنل توجهی نکرده و زمین شرکت را به یک و در تفاهم نامه فروش، هیچیک از طرف

 .خصصی واگذار کرده اندشرکت غیر ت

هرچند شرکت ایرداک را می توان یکی از شرکت های خصولتی عنوان کرد اما در نهایت، واگذاری 

ایرداک هم مانند برخی دیگر از واگذاری ها در تبریز بصورت غیر تخصصی و یک طرفه انجام شده 

شرکت، الینحل باقی رغم اذعان برخی مسئولین، همچنان موضوع بالتکلیفی کارگران  و علی است

 .مانده است

 ضربه شالق محکوم شد ۷۷سال زندان و  ۷به  یجواد نینسر*

مؤسس  أتیو عضو ه رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا( یجواد نینسر)  یجواد یخضر اعظم

شده بود به  یمردادماه دادگاه ۷۱ خیکه در تار( بستا) یاجتماع نیبازنشستگان تأم یکارگر یشورا

” اتهام  یبرا شانیا هیحکم صادره عل هیبرپا. ضربه شالق محکوم شده است ۷۷هفت سال زندان و 

 کسالی” نظام هیعل غیتبل”اتهام  یپنج سال حبس، برا” کشور تیامن هیاقدام عل یبرا یو تبان اجتماع

 تیمحروم زین ضربه شالق و ۷۷حبس و  کسالیبه  ”یومل در نظم عماخال” اتهام  یحبس و برا

در احزاب و گروه ها و دستجات  تیعضو تیهوشمند و اقالم مشابه و ممنوع یاستفاده از گوش

 .محکوم شده است یو اجتماع یاسیس



 ریاست که به همراه سا یاجتماع نیو بازنشسته تأم یپزشک زاتیکارگر بازنشسته تجه یجواد نینسر

 ۹۸شده بود و پس از  ریکارگر در مقابل مجلس دستگ یکارگران و بازنشستگان در تجمع روز جهان

 .دیاز زندان آزاد گرد قهیوث دیروز بازداشت به ق

ها  ییبازجو نیدتریو تحت شد یروز از دوران بازداشت خود را در سلول انفراد ۹۹ یجواد نینسر

فروگذار  یو یاعمال فشار و آزار روان چگونهیه زمدت ا نیدر ا یتیامن یروهاین. قرار داشت

 یادجرائم ع انیزندان انیبه زندان قرچک و در م نیبا انتقال نسر زیدوران بازداشت ن یمابق. نکردند

 .قرار داده بودند یخطرناک طیرا در شرا یو

 ۸۹مرداد ۹۹-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :درهمین رابطه

 یجواد نینسر هیصدور حکم حبس و شالق عل رامونیپ رانیا آزاد کارگران هیاتحادبیانیه 

مؤسس  أتیو عضو ه رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا( یجواد نینسر)  یجواد یخضر اعظم

شده بود به  یمردادماه دادگاه ۷۱ خیکه در تار( بستا) یاجتماع نینشستگان تأمباز یکارگر یشورا

” اتهام  یبرا شانیا هیحکم صادره عل هیبرپا. م شده استضربه شالق محکو ۷۷هفت سال زندان و 

 کسالی” نظام هیعل غیتبل”اتهام  یپنج سال حبس، برا” کشور تیامن هیاقدام عل یبرا یو تبان اجتماع

 تیمحروم زیضربه شالق و ن ۷۷حبس و  کسالیبه  ”یاخالل در نظم عموم” اتهام  یحبس و برا

در احزاب و گروه ها و دستجات  تیعضو تیشابه و ممنوعهوشمند و اقالم م یاستفاده از گوش

 .محکوم شده است یو اجتماع یاسیس

 ریاست که به همراه سا یاعاجتم نیو بازنشسته تأم یپزشک زاتیکارگر بازنشسته تجه یجواد نینسر

 ۹۸شده بود و پس از  ریکارگر در مقابل مجلس دستگ یکارگران و بازنشستگان در تجمع روز جهان

 .دیاز زندان آزاد گرد قهیوث دیروز بازداشت به ق

کارگر و شرکت در  یآن هم با مصداق قرار دادن شرکت در تجمع روز جهان یحکم نیچن صدور

 یروز جهان یاز کارگران دربند و در دست داشتن بنر و پالکاردها تیبازنشستگان و حما یگلگشتها

حاکم بر  یدار هینشان داد که از نظر سرما گریو اساس د هیپا یات باتهام یسر کیکارگر و طرح 

فقر و فالکت و سطح نازل دستمزدها را  دیهم با رانیمزدبگ ریازنشستگان و ساکارگران و ب ران،یا

و استثمار و چپاول و غارت  یحقوق یهمه ب نیتحمل کنند و هم حق نداشته باشند در مقابل ا

 هینشان داد که اقدام عل گریبار د. اعتراض و طرح مطالبه بزنند نیدسترنجشان دست به کوچکتر

داران و دزدان و اختالسگران و  هیسود و منافع سرما تیبه خطر افتادن امن یبه معنا یمل تیامن

 .قدرت است یآنها در نهادها انیحام

نه احکام طبقه کارگر و صدور ددمنشا انیاز کارگران و بازنشستگان و حام یعیوس فیط یریدستگ

که  ردیگیصورت م یآنها در حال هیشالق عل ییالمدت و مجازات قرون وسطا لیطو یزندانها

 یبطور فاجعه بار رانیمردم زحمتکش ا گریروزبروز بر عمق و دامنه فقر و فالکت کارگران و د

 یهااز ارگان یدولت یو فساد گسترده در نهادها یاردیلیم یسو اختالسها گریشود و از دیافزوده م

 ونیلیم نیوجود چند لیاز قب یعاجتما یهایگرفته تا آموزش و پرورش و گسترش نابسامان ینظام

رواج گسترده  ابان،یگسترده زنان، دهها هزار کودک کار و خ یتن فروش کار،یب ونهایلیم ن،ینش هیحاش

آستانه  را در یونیلیجامعه هشتاد م کی گر،ید یاجتماع نحلیمواد مخدر و دهها معضل ال واعان

 .قرار داده است یفروپاش



به عنوان قدرت حاکم  نانیواضح است که ا. روشن است یطیشرا نیاحکام در چن نیصدور ا یمعنا

 نیتر فیبار موجود، جز گسترش سرکوب و به زندان انداختن شر بتیمص طیبه شرا یپاسخ چیه

با اعتراضات هر  رانیمردم ازحمتکش  یتوده ها گریسو، کارگران و د نیاما در ا. انسانها ندارند

بر حق شان هستند و  یبه خواستها یابیدست یبرا یشرویو پ شیقدرت خو شیدر حال نما خودروزه 

 نیبه تمک یرا برا هیداران و قوه قضائ هیدولت سرما اتینتوانسته منو یاحکام ذره ا نگونهیصدور ا

 .واداشتن آنان متحقق کند

شده اند نه سالح بدست  ریکارگر دستگ یها که در روز جهانآن انیو بازنشستگان و حام کارگران

ده اند، نه استثمار غارت کر اردیلیم اردهایلیشده اند، نه م یکس یبرا بیگرفته اند، نه منجر به آس

 یدیمراکز  عمده تول ایرانت و ماف قیدارند که عودت نکرده باشند، نه از طر یکرده اند، نه وام بانک

کرده اند که به نرخ آزاد در بازار  افتیدر یدالر ارز دولت ونهایلیو نه مرا تصاحب کرده اند 

ساخته اند، نه مرزها را به خطر  اختالس قیاز طر یاردیلیچندصد م یالهایبفروشند، نه کاخها و و

همسر و  یبرا زیرخمملکت ز نیدر ا یکوخ یشده اند و نه حت یاسیس یافکنده اند، نه وارد باز

احقاق حق ما کارگران از  یبرا ریسازش ناپذ ندهیو نما زیآنان فقط ظلم ست. کرده اندفرزندانشان بنا 

بوده اند و خواست و مطالبات  یصنف یتهایو فعال یو بازنشستگ یکارگر یتشکل ها جادیا قیطر

پرونده  شانیجهت برا نیامجلس رسانده اند و از  ندگانیکارگران و مردم زحمتکش را به گوش نما

المدت هفت سال زندان و  لیحکم حبس طو یجواد نیشده است که در مورد نسر لیتشک ییقضا یها

 .است دهیضربه شالق صادر گرد ۷۷ یانسان ریحکم غ

در کمال آرامش و سکوت  یو قضائ یتیامن یاگر چه در درون نهادها یاحکام ظالمانه ا نیچن صدور

موجب  سوزدیم انیفالکت و عص که در تب فقر و یسو در جامعه ا نیاما در ا ردیگیصورت م

بر  دیترد یموجود خواهد شد و ب تیکارگر و انسان زحمتکش از وضع ونهایلیخشم و نفرت م شیافزا

 .خواهد افزود یاجتماع دیوقوع تالطمات شد احتمال بیضر

 نینسر هیعل یحکم ظالمانه و ضدبشر نیضمن محکوم نمودن صدور چن رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 نا  یقی ابدیکارگران خاتمه ن هیعل یتیو امن یقضائ یبرخوردها نگونهیکه چنانچه ا داردیعالم ما یجواد

و  کردسکوت نخواهد  یتیوضع نیجامعه درمقابل چن یبخش ها ریبه همراه سا رانیطبقه کارگر ا

 .دست به اعتراض خواهد زد

 ۸۹مرداد ۹۹-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :تپه فته شکریکارگران ن یکایسند*

 !پشت پرده جهت محکوم کردن کارگران یدست ها

 مراجعه مجدد کارگران هفت تپه به دادگاه شوش

به شعبه  ینامه ا( یگیاسد ب) هفت تپه  شکریشرکت ن ید،کارفرماهمانطور که قبال به اطالع رساند ش 

اده اند به آنها چون کارگران تعهد د"   نکهیبر ا یداده بود مبن  لیودادگاه شهرستان شوش تح ۷۰۹

 ؟"!شود یداده م تیرضا

ا که ما چر، مینداده ا یتعهد جیما ه" به دادگاه ارائه دادند که   یبا اطالع از موضوع، نامه ا کارگران

؛ اما  دادگاه از "بوده  یو قانون زیما مسالمت ام یها خالف قانون انجام نداده و خواست یعمل چیه

 .ه بودکرد یامه کارگران خود دارن لیتحو



  :است ریکارگران در پرونده به شرح ز یاسام

 -یآزاد دیام -جعادله  لیاسماع - یانیهللا ک عصمت- فریمحمد خن -رستم عبدهللا زاده- نیسماع عادل

 .یریصاحب ظه -یانصار نیحس- یثعالب صلیف -نعامه  یمنصور بن

 . ردندنامه به دادگاه مراجعه ک لیدوشنبه، مجددا کارگران جهت تحو امروز

 یقاض ،یمکالمه تلفن کی  افتیاما بعد از در  ردیگ یم لیپرونده ابتدا نامه کارگران را تحو یقاض

 ؟!!کند یم یآن خود دار رفتنیرگران را عودت داده و از پذپرونده مجددا نامه کا

 جینداده اند و ه یتعهد چیکارفرما به دادگاه، ه  یبر خالف ادعااست که کارگران  یدر حال نیا

 .باشد یهم در پرونده موجود نم یتعهد

است که  نداده اند چند روز یتعهد چیه نکهیپرونده از گرفتن نامه کارگران متهم در خصوص ا یقاض

کارگران در جلسه  پرونده اتخاذ نشده است و در  یمیتصم چیهنوز ه نکهیکند، با وجود ا یامتناع م

 .دنداده ان یدادگاه هم اعالم کرده اند که تعهد

 یخالف واقعه است، چون بعض یصرفا گزارش یشود گزارش مرجع انتظام یآور ادیاست که  الزم

بخش، حضور آنها را در زمان تجمع در  رانیداشتند و مداشخاص اساسا در تجمع حضور ن نیاز ا

 .ر، به دادگاه ارائه داده اندمحل کا

محکوم کردن  یکارفرما برا یردر پشت پرده  هستند که با همکا یاست که افراد نیا تیواقع

 .کنند یم یکارگران همکار

  .شد باالخره آشکار و رسوا و شکسته  خواهند یشوم و ضد کارگر یها اما دست  

. یانصار نیحس. جعاله لیاسماع دیس: کارگران متهم که امروز به دادگاه مراجعه کردند یاسام

  زادهرستم عبدهللا . لیعادل اسمع. یریصاحب زه. ریمحمدخنف

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند

 ۸۹مرداد  ۹۹

 فارس یمقابل استاندار احقاق حقوق یبرا رازیش یمسکن شهرساز یتعاون یاعضا تجمع*

از  احقاق حقوق یبرا رازیش یمسکن شهرساز یتعاون یاعضا مرداد،جمعی از82صبح روز دوشنبه 

 .زدند فارس یمقابل استاندارشان دست به تجمع رفته  دست

اعضا خواستار  یتمام  نکهیا انیبا ب از افراد حاضر در تجمع یکی به گزارش یک منبع خبری محلی،

 ییکه با معاونت اجرا یجلسه ا یط: کرد حیهستند تصر شانیشده خود و خانواده ها عیحق ضا

از  ندهیارا کامال مشهود دانست و قرار شد باچند نفر نم یهبردارتخلف و کال شانیاستاندار انجام شد، ا

 .شود یریگ میرابطه، تصم نیجلسه برگزار و در ا ضا،اع

 112متعهد شد  رازیش یمسکن شهرساز یتعاون 25تجمع کنندگان، سال  نیاز ادیگر یکیگفته  به

 ازاتیاز کارکنان، امت یپس از آن، بعض. خود بنا کنداعضا و کارمندان  یواحد در شهر صدرا برا

 .خود را واگذار کردند



از  یکیاز  ونیلیم 35 متیرا آن سالها به ق ازیواحدها بوده و امت نیا ازیامت دارانیاز خرکه  یو

ام شده سه ساله بود با مبلغ تم لیقرار بر تحو: تکرده اظهار داش یداریخر یتعاون نیا یاعضا

 یزیچ چیو ه میپول داده ا ونیلیم 301بالغ بر  یزیسال، چ33اما امروز بعد از . ومانت ونیلیم15

هر واحد  یمسکن برا یبه تعاون یونیلیم13بانک مسکن هم وام  ن،یعالوه بر ا. ستیدستمان ن

 یو برا میماه قسط پرداخت کرده ا37شود،  یم ونیلیم 321پرداخت کرده که بازپرداخت آن، حدود 

 .سه، چهار قسط عقب هستند حکم جلب صادر شده استکه  ییاعضا

 شرفتیواحد پ353: همکارش گفت یمع،در ادامه حرفهاتج نیاز افراد حاضر در ا گرید یکی

. است پروژه متوقف شده 71پروژه هنوز در کف کار است و از سال  یداشته اما مابق یدرصد01

 د،یکرده ا تیچون شکا دیگو یهم م یتعاون کردند و تیشکا ،یتینارضا لیاز اعضا به دل یون تعدادچ

 .است دهینرس ییما هنوز به جا تیاما شکا. میکن یکار نم

است،  یبه تخلفات ساختمان ساز یدگیدفتر اتاق تعاون که مرجع رس شیچهار سال پ: کرد حیتصر یو

 .به ما نداده اند یل، هنوز جوابچهار سااما پس از  میکرد تیشکا

 نیتخلفات ا. پروژه کامال مشهود است نیدر ا یاختالس و دزد: کنندگان گفتاز تجمع  گرید یکی

 نکهیکرده و ما بدون ا یکار، بانک مسکن قسط بند انیمثال بدون داشتن پا. است ادیز اریپروژه بس

 .میرا هم پرداخت کن یرکت شرکت تعاونسود دوران مشا دیباشد، با لمانیتحو یآپارتمان

 وبازداشت چند نفر تهران یمقابل شهردار واناتیححامیان  تجمع ه ی انتظامی بهایورش نیرو*

حیوانات در اعتراض به سگ کشی دست به تجمع حامیان مرداد،جمعی از  82صبح روز دوشنبه 

 .زدند در خیابان بهشت مقابل شهرداری تهران



 

 واناتیکشتار ح»:با مضامین ییپالکاردهابرافراشتن و   سر دادن شعارهاسخنرانی، تجمع کنندگان با

 یکوچک یها قلبتمام  یم براقلب»  ،«دیها را نکش سگ شود یاز وفا م یخال ایدن» ،«دیمتوقف کن را

 .اعتراضشان را بنمایش گذاشتند«که از تپش افتاد 

که دادندرآنهارا مورد ضرب وشتم قراود ورشدن حملهتجمع کنندگان  به با باتوم ی انتظامیهانیرو

 .بازداشت کردندهم  چند نفر راو دستکم یکنفر دچار خونریزی از ناحیه سر شد

  بمرگ رمنج بدنبال حوادث کاری زدیفوالد  خانهکارواحد نورد دیخط تولتوقف *

 .قف شدمتو زدیفوالد  کارخانهواحد نورد دیخط تول بمرگ رمنج بدنبال حوادث کاری

 ریمورد حادثه اخ 8در واکنش به  زدیشهرستان  یار و رفاه اجتماعتعاون،ک ریمدبنابه گزارشا منتشره

موارد  لیواحد به دل نیا دیخط تول: گفت «زدیشرکت فوالد »نورد  دیمنجر به مرگ کارکنان خط تول

 .متوقف شده است یتا اطالع ثانو یمنیا

 یقانون گردیپ یبرا ییو دستور قضا یقانون یگزارش پزشک افتیمقرر شد پس از در: افزود  یو

 .مقصران به مراجع مربوط اقدام شود ایمقصر  ینسبت به معرف

: گفت یحوادث نیاز بروز چن یرید با کارفرما و جلوگدرباره برخور زدیاداره تعاون شهرستان  ریمد

 یقص ابالغرفع نوا ابالغ و متعهد شد نسبت به یبه و دیبا احضار کارفرما، موارد نقض در خط تول

 .اقدام کند

 .جان باختند زدیدر کارخانه فوالد  وادث کاریبر اثر ح کارگر تاکنون سه  یسال جار یابتدا از



 کاربراثر تصادف نیبروجرد ح یرکارگر شهرداجان باختن *

در منطقه گلدشت بر اثر حین کار بروجرد یشهردارساله 13یک کارگرمرداد،82روز دوشنبه بامداد 

 .دادپرتاب شده و جان خود را از دست  رونیرخت از خودرو به بمل زباله با دح نیبرخورد ماش

 .دهد یم

 زیر تخته سنگ حین کار هرسین چک زردمعدن سنگ  جوانکارگر سر له شدن*

اسحاق  یواقع در روستا چک زردمعدن سنگ  اهل زنجان ساله15مرداد،یک کارگر82روز دوشنبه 

 .ش جانش را ازدست دادیاستان کرمانشاه، بر اثر سقوط سنگ رو نیشهرستان هرس ایوند عل

 در الوان باخانوادهنفت  شیشرکت پاالکارگرخاموش مرگ *

از استنشاق گ درالوان براثر نفره5 کارگری یک خانوادهاز مرگ  هرمزگان یهآگا سیپل سیرئ

 .خبردادکربن  دیمونوکس

نفره 5خانواده  یفوت اعضا اتیجزئ حیهرمزگان در توض یآگاه سیپل سیرئمرداد،82روز دوشنبه 

 امدهیدر آن محل به دست ن تیدال بر وقوع جنا یو مدرک لیدل گونه چیه: گفت به خبرنگاران در الوان

بوده  کربن  دیثر استنشاق گاز مونوکسخانواده برا نیا یفوت اعضا یک قانونپزش هیم اولبرابر اعال

 .است

الوان  رهیخانواده در جز کی یجمع بر مرگ دسته یمبن یاعالم و اطالعات مردم یدر پ: وی افزود

نه صح یاز مأموران مبارزه با قتل و بررس پیاک ندرلنگه و دوشهرستان ب یوامل انتظامبالفاصله ع

 .استان در محل حاضر شدند یآگاه سیجرم پل

عنوان کارگر  خانواده که به کی یشده مشخص شد اعضا انجام یها یبرابر بررس: ادامه گفتدر یو

به  ینو مسکو یالید در منزل وان الوان سکونت داشته رهینفت به مدت سه ماه در جز شیشرکت پاال

 .اند فوت کرده یکوکطرز مش

و  لیدل گونه چیصورت گرفته توسط کارشناسان ه یها یبا بررس نکهیبر ا دیبا تأک یمسئول انتظام نیا

پزشک  هیاول یطبق بررس: است، اظهار کرد امدهیدر آن محل به دست ن تیدال بر وقوع جنا یمدرک

دو  مادر،نفره که شامل پدر،  5خانواده   نیا یمشخص شد از فوت اعضااجساد  یو کالبدشکاف یقانون

متأسفانه اجساد دچار فساد  ادیز یروز گذشته که براثر گرما ستیبه ب بیپسر بوده قر کیدختر و 

 .شده بودند

واده خان نیا یفوت اعضا یپزشک قانون هیبرابر اعالم اول نکهیاستان با اشاره به ا یآگاه سیپل سیرئ

: اطرنشان کردخود خانواده بوده است، خ یانگار از سهل یکربن ناش دیاثر استنشاق گاز مونوکسبر

 هیرنظ افتیاست و پس از در یخانواده در حال بررس نیعلت فوت ا یو تخصص یکارشناس یبررس

 .دیمراتب به اطالع شهروندان خواهد رس یپزشک قانون یکتب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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