
 2911مرداد ماه 21اخباروگزارشات کارگری 

اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن  -

 هفت هفته ای شد

 !یروز دوم اعتصاب در مراکز نفت -

دومین روزدور جدید اعتراضات کارگران هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و خالی بندی  -

 مسئوالن با تجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری

شماره ای دیگر از سلایر تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به  -

 البرز شهرستان یمقابل فرماندار بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع

 مقابل مجلس کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دفاتر سهام عدالتاعتراضی کارگران  تجمع -

 برای باری دیگر

نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت  آب وفاضالب اهوازاداره تجمع اعتراضی کارگران  -

 پیمانکاری مقابل ساختمان این اداره

 نظر دیزاده در دادگاه تجد میجعفر عظ هیعل دیماه حبس جد ۳۱حکم  دییتا -

 یشهردار یاز سو یبه مبلغ غرامت پرداخت نسبتزیآباد تبر وسفی ی محلهاهالی  یاضاعترتجمع  -

 یمقابل فرماندار یشتیمع یفیجاده آبشار نسبت به بالتکل یحیتفر یها صاحبان باغ یتجمع اعتراض -

 راحمدیبو

اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن *

 هفت هفته ای شد

کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش هفتمین هفته از  مرداد، 21روز یکشنبه 

اعتراضاتشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن شهرستان 

 .شوش،استان خوزستان و کشور،پشت سر گذاشتند



 م 

 



 کارگر هفت تپه دادگاهی میشوند 1مرداد ماه  29روز دوشنبه +

 یداد سرا یاریدرشعبه پنجم دادی کرامت پام و حسن کهنککارگرهفت تپه 1مرداد، 21روز دوشنبه 

 .دادگاهی خواهند شد یالبیفرزانه زبا حضوروکیلشان وانقالب شهرستان شوش  یعموم

 !یروز دوم اعتصاب در مراکز نفت*

 

کم  یمرداد روز دوم اعتصاب و اعتراض به دستمزد ها 21امروز  کا،یسند امیگزارش خبرنگار پ به

 دهیپروژه ها آغاز گرد یرانسانیغ تیو وضع یکارگر یایعقب افتاده و نپرداختن مزا یو حقوق ها

 .است

در  ریسپهر المرد و شرکت اکس انیپارس شگاهیکنگان و کارگران پاال شیکارگر پترو پاال 088 امروز

 .تنددر اعتصاب هس 21فاز 

در شرکت ها و . شدن است لیرفتن کارگران به خانه در حال تعط لیبه دل 21فاز  نیکمپ امام حس 

 .است دهیترک محل کار آغاز گرد روزیاز د هیعسلو یفاز ها



 یاز فراخوان داده شده کارگران کل شرکت ها تیدر حما کا،یسند امیگزارش خبرنگار پ به

. به خوابگاه ها مراجعت کردند ینموده و همگ یو از کارگردن خودار وستهیبه اعتصاب پ ۲۲و۲۲فاز

 ..…ماهان، آزمون فلز ایاز جمله کارگران شرکت آر

 .کرده اند یاعتصاب همراه نیهزار کارگر با ا 28از  شیب امروز

 

و خالی بندی  دومین روزدور جدید اعتراضات کارگران هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی*

 با تجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری مسئوالن

کارگران هپکوبرای اعتراض نسبت به بالتکلیفی مرداد برای دومین روز متوالی،  21روز یکشنبه 

دست به تجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری نزدیک ریل راه  و خالی بندی مسئوالن شغلی ومعیشتی

 .آهن زدند



 

 

  از مطالبات یو بخش  یسال جار ریخرداد و ت یهپکو با اشاره به پرداخت نشدن دستمزدها کارگران

 نیو طرح ا یبا افکار عموم یها باز ماه از پس:به خبرنگار رسانه ای گفتند 59و  59 یها سال

آن را به  یتیریرمدیدرصد از سهام غ 99 شود، یواگذار م درویمیا ای درویکه هپکو به ا یزن گمانه

  .اند واگذار کرده یاجتماع نیازمان تامس



درصد از  21را  مکلف کرده است که مازاد بر  یاجتماع نیدولت سازمان تام:افزودندهپکوی ها 

و  ستیکارگران روشن ن فیتکل انیم نیبه فروش برساند؛ اما در ا 55سال  انیسهام خود را تا پا

  .مینفر هست 198که   یدر حال د؛یآ یبر سرمان م ییچه بال داند ینم یکس

 تیریمتاسفانه مد:کرونا، افزودند روسیاز همکارانشان به و یتعداد یهپکو با اشاره به ابتال کارگران

آن  یها نهیهز دیکار نکرده است و کارگران با نیح یحفاظت فرد لیوسا نیتام یبرا یشرکت فکر جد

 .را پرداخت کنند

شماره ای دیگر از سلایر تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی *

 البرز ی شهرستانمقابل فرماندار شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع

 یمقابل فرماندارکارگران کارخانه کنتورسازی ایران دست به تجمع  مرداد، 21روز یکشنبه 

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده  اعتراضشان را زدند تا برای باری دیگر البرز شهرستان

 .بنمایش بگذارند های توخالی مسئوالن

 

سر و  یسال است که شاهد ب نیچند: گفتندحاضر در تجمع به خبرنگار یک رسانه محلی  کارگران

کارگران شده است، اما در  جان یبال یساز یو خصوص میهست نیقزو یشرکت کنتورساز یسامان

رسد و  ینم ییشرکت است که به جا نیبه حق کارگران ا یادهایفر شود ینم دهیآنچه د انیم نیا

 .نشده است یاتیاند که عمل داده یسرانجام یب یها هم بارها وعده نیمسئوالن استان قزو

از مشکالت  یکی مهیب م؛یکن یدسته و پنجه نرم م یما با مشکالت مختلف: گفت کارگران ایناز یکی

 مهیاز خدمات ب مینشده است تا بتوان زیما توسط شرکت وار  مهیاز چهارماه گذشته حق ب بایماست و تقر

 .میاستفاده کن یکاریب

در هفته گذشته داده شد، اما متاسفانه هنوز  نیمسئوالن استان قزو یتوسط برخ ییها وعده: وی افزود

 .میهست فیموضوع صورت نگرفته است و ما همچنان بالتکل نیحل ا یبرا یا برنامه چیه

 مقابل مجلس کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دفاتر سهام عدالتاعتراضی کارگران  تجمع*

 برای باری دیگر



خود را به پایتخت  کشور دفاتر سهام عدالتکارگران  مرداد برای باری دیگر، 21روز یکشنبه 

رساندند تا با بر پایی تجمعی دیگر مقابل مجلس صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی 

 .ومعیشتی منعکس کنند

بدنبال دستور العمل  یچهارم مرداد ماه سال جار خیاز تار:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .میا شده کاریسهام عدالت ، از کار ب یبر آزاد ساز یبورس مبن یعال یشورا دیجد

 چیبورس بجز پرداخت مطالبات معوقه  کارکنان دفاتر سهام عدالت ه یعال یدستور العمل شورا در

 .اند کرده کاریما گرفته نشده و ما را ب یشغل تیدر خصوص وضع یمیتصم

و مطالبات  یشغل تیوضع یریگیپ یمختلف برا یها ها و شهرستان گروه از کارگران که از استان نیا

در دفاتر  تیسال فعال21که پس از  مینفر هست 2988حدود : ندیگو یاند، م معوقه خود عازم تهران شده

سهام  یآزاد ساز یخود برا ریاخ ماتیبورس در تصم یعال یسهام عدالت، شورا یتعاون یها شرکت

 .کرده است کاریما را ب جهینکرده و در نت ینیب شیمارا پ یشغل تیعدالت وضع

کارکنان  یشغل تیبورس به امن یعال یعدم توجه شورا: حاضر در تجمع گفتکارگران از  یکی

کارکنان،   نیدارند و زحمات ا مهیسال سابقه کار و ب 21سهام عدالت در سطح کشور که   یها یتعاون

 .است، عامل تجمع امروز کارکنان سهام عدالت است دهیسهام عدالت را به ثمر رسان

به  یساز یمتاسفانه در چند سال گذشته سازمان خصوص: مشکالتشان افزود اتیجزئ حیدر تشر او

  ریکه  با دستور العمل اخ ییداشته تا جا ها یدر حذف دفاتر تعاون یسع یرقانونیطرق مختلف غ

 .هدف محقق شد نیبورس اعتبار ا یعال یشورا

نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت  آب وفاضالب اهوازاداره تجمع اعتراضی کارگران *

 پیمانکاری مقابل ساختمان این اداره

مقابل ساختمان این اداره در  با تجمعآب وفاضالب اهوازاداره کارگران  مرداد، 22روز شنبه 

 .کالنشهر اهواز اعتراضشان را نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری بنمایش گذاشتند

 



در  ضیخواستار رفع تبع :به خبرنگار رسنه ای گفتندشرکت آب وفاضالب اهواز یمانکاریکارگران پ

 .هستند میو قرارداد مستق ینسبت به کارگران رسم یمزد یایپاداش، حقوق و مزا

 رمجموعهیمجموعه شرکت آب و فاضالب که ز یمانیدر حقوق کارگران پ یادیاختالف ز:آنها افزودند

 . وجود دارد یو قرارداد ینسبت به کارگران رسم نند،ک یکار م یمانکاریشرکت پ

 یشرکت آب و فاضالب اهواز که شامل مشاغل یمانیتعداد کارگران پ: این کارگران معترض افزودند

نفر در  188کم به  دست شود، یم...  رهیآب وفاضالب و غ یها ستگاهی، اپراتور ا یهمانند تلمبه چ

مجموعه آب و  میو قرارداد مستق یکار رسم یرویکارگران برخالف ن نیا. رسد یشهر اهواز م

 یخدمات عرف ری، حق لباس و سا  پاداش و کارانه، بن ،یکار همانند اضافه ییایمزا زفاضالب ا

 .محروم هستند

و  طیمح کیدر   یوقت. میدرآمد دار ها یکمتر از رسم اریبس ها یمانکاریما پ: کارگران گفتند نیا

مند هستند  بهره یاریبس یو رفاه یمزد یایاز انواع مزا ها یکه رسم مینیب یو م میکن یر مکارگاه کا

کار کردن  یبرا یا زهیچه انگ ضیهمه تبع نیبا وجود ا م،یریگ یرا نم ایمزا نیکدام از ا چیما ه یول

 م؟یدار

از مناطق شهر اهواز  یکیدر  یاز کارگران آب و فاضالب اهواز که به عنوان تلمبه چ یکیگفته  به

آب و فاضالب  یکارگر رسم کیبا   یتلمبه چ یمانیکارگر پ کی یافتیمشغول کار است،  فاصله در

که  ستیدرحال نیا. تومان است ونیلیم  ونیلیحداقل حدود دو تا سه م کنند یکارگاه کار م کیکه در 

سال سابقه 21تا  29 نیانگیاهواز با م یمختلف در شرکت آبفا یشغل نیبا عناو یمانیکارگران پ ریسا

 .کارگران دارند گرید نیرا در ب یافتیدر نیکمتر یکار

مشغول کار  یا شرکت واسطه کی تیکارگر ، سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئول نیگفته  ا به

که به بهانه  یشرکت نیب نیدر ا. کند یما را آب وفاضالب پرداخت م مهیحال حقوق و ب نیدر ع. هستم

هر ماه  کسربا )به واسطه کار کارگران  دیدر ارائه خدمات ندارد چرا با ینقش چیعمال ه روین نیتام

 .کند دایکالن دست پ یبه سودها( تومان ونیلیم نیچند

 حیدر خاتمه تصر م،یمختلف آب وفاضالب هست یدر بخشها مانکاریما خواهان حذف پ نکهیا انیبا ب او

حال با  نیدر ع دهد یرا نم مان  یکفاف زندگ میکن یم افتیدر یا واسطه  که از شرکت یحقوق: کرد

که به  ییدستمزدها ،یرسم یو حت میقرارداد مستق یروهاین یحرفه ما با برخ انیکه م یکیوجود نزد

 .ستیبا ما ن سهیوجه قابل مقا چیبه ه شود یآنها پرداخت م

 نظر دیزاده در دادگاه تجد میجعفر عظ هیعل دیماه حبس جد ۳۱حکم  دییتا*

نهاد  ه،یقوه قضائ ۸۲اسفند  ۲۲بخشنامه  رویزاده پ میجعفر عظ یآزاد یبرا یدنبال اجبار قانون به

را با  یدیپرونده جد یشیو فرما یکامال دستور یامر، در اقدام نیاز ا یریجهت جلوگ یتیامن یها

ظرف مدت  ،یاسالم یجمهور هیسابقه در قوه قضائ یب یو در اقدام لیتشک شانیا هیفراوان عل لیتعج

محاکمه و صدور حکم را به سرانجام رسانده و او را به  ،یبازپرس ،ییروز کل روند بازجو ستیب

و طبق دستور  نایمحکوم کردند که ع دیماه حبس جد ۳۱به  یاسالم ینظام جمهور هیعل غیجرم تبل

 .دیمرداد در زندان به او ابالغ گرد ۳۳ روزیو د دییر تانظ دیدادگاه تجد ۱۳در شعبه  یتیامن ینهادها



 انیزاده به عدم درمان زندان میپرونده اعتراض عظ نیدر ا یاسالم ینظام جمهور هیعل غیتبل قیمصاد 

کارگران هفت تپه و کارگران تجمع کننده  هیو اعتراض به صدور احکام ظالمانه عل ۸۲سال  لیدر اوا

 .در مقابل مجلس بوده است ۸۲کارگر سال  یدر مراسم روز جهان

اش  پنجساله تیکردن دوره محکوم یدر حال سپر یکه و ردیگیصورت م یحال در یحکم نیچن صدور

 یو مطالبات صنف مرتکب نشده است و تنها به دفاع از خواست  یجرم چیزاده ه میجعفر عظ. باشدیم

 یکردن کارگران از سو یصدور احکام ظالمانه حبس و زندان. است دهیکارگران مبادرت ورز

کارگران صورت  یو مطالبه گر یسرکوب هر نوع حق خواه یدر راستا ییو قضا یتیامن ینهادها

کارگران هفت تپه و  هیزاده به صدور احکام زندان عل میمانند جعفر عظ یاگر کارگر. ردیگیم

 هیعل غیبه اتهام تبل کندیاعتراض م انیبه عدم درمان زندان ایکارگر و  یبازداشت شدگان روز جهان

 ست؟یپس چ ستیجامعه ن هیظلم آشکار عل نیاگر ا. گرددیمجدد محکوم م سنظام به حب

زاده،  میجعفر عظ هیضمن ابراز انزجار از صدور حکم زندان مجدد عل رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

از  زیکه جعفر ن انیدر اعتراض به عدم درمان زندان یاسیس انیزندان یاقدام به بازنشر نامه جمع

 انکارگر هیکه در اعتراض به صدور حکم زندان عل یو یصوت لیفا زیامضا کنندگان آن بود و ن

جعفر  دیجد ینظام در پرونده ساز هیعل غیاتهام تبل قیکه مصاد موارد  نیتا ا دینمایمنتشر شده بود م

 قیطر نیتا از ا. قرار دهد رانیاوت طبقه کارگر و کل جامعه ازاده بودند را در معرض قض میعظ

در معرض نظر جامعه  شیاز پ شتریکارگران ب هیعل تیحاکم کیستماتیظالمانه س یبرخوردها رهیدا

 .آشکار گردد

 ۸۸مرداد  ۳۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یشهردار یاز سو یبه مبلغ غرامت پرداخت نسبتزیآباد تبر وسفی ی محلهاهالی  یاعتراضتجمع *

عمارت  ی در محوطهدست به تجمع زیآباد تبر وسفی ی محلهمرداد،جمعی از اهالی  21روز یکشنبه 

به عنوان غرامت به  یکه شهردار یرا نسبت به مبلغاین کالنشهر زدند تا صدای اعتراضشان ساعت 

 .کنندمنعکس  کند، یتملک شده آنها پرداخت م یها مسکن



 

بر پرداخت  یمبن اسالمی شهر شورا ی مصوبه ی در فاصلهبنابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 یمسکن رخ داده است، در برخ ی نهیدر زم یمتیق شیافزا ، آباد وسفی ی محلهاهالی  غرامت به

 یو شهردار یدگستراست، کارشناسان دا یدرصد 288مسکن  ی در حوزه متیق شیافزا نیموارد ا

 نیاند و ا کرده یگذار متیشهروندان ق نیهر متر ملک ا یهزار تومان برا988و  ونیلیم کی

 .هستند یرقم شاک نیمسکن، نسبت به ا متیق شیافزا لیشهروندان به دل

آباد نسبت به  وسفی ی اعتراض شهروندان محله زیشهر تبر یاسالم یشورا عضوبنا به گفته یک 

 ونیلیم کی یشهروندان توسط شهردار نیاز ا نیهر متر زم: است، گفت یمسکن منطق متیق شیافزا

 ونیلیم 08حدود   متیق نیبا ا یمتر 59که مسکن  یدر حال شود؛ یم یداریهزار تومان خر 988و 

اجاره و رهن کرد چه بسا  یمسکن توان یمبلغ نم نیشهر با ا یکجا چیو در ه شود یبرآورد م نتوما

 .کنند یداریخر یبخواهند مسکن

 جادیتملک جهت ا یآباد برا وسفیآباد آخر  دیسع ی در محله یواحد مسکون 91حدود : ادامه داد یو

 .شده است ییبه اتوبان پاسداران  شناسا یرمپ دسترس

 یموضوع انجام دهد و کارشناس نیبه ا یدگیرس یالزم را برا یها یریگیپ دیبا یشهردار: افزودوی 

 .دمنطقه را جلب کن نیااهالی  تیمنطقه انجام دهد تا رضا نیروز مسکن در ا متیمجدد نسبت به ق

آنها بوده است و  یطرح شهردار لیبه دلآباد  وسفی ی محلهاهالی تملک مسکن : درخاتمه گفت یو

 .اند مانده یباق فیبالتکل



 یفرماندارمقابل  نسبت به بالتکلیفی معیشتی جاده آبشار یحیتفر یها صاحبان باغ اعتراضی تجمع*

 راحمدیبو

برای بنمایش گذاشتن جاده آبشار یحیتفر یها از صاحبان باغ مرداد،تعدادی از 21روز یکشنبه 

 .زدند راحمدیبو یفرماندارمقابل  اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی دست به تجمع
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