
 9911مرداد ماه  72اخباروگزارشات کارگری 

 یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکل -

 ادامه دارد مسئوالن

توخالی  یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلادامه  -

 شهرستان شوش یبا تجمع مقابل فرماندار  مسئوالن

 برق چه خبر؟ یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیاز هفدهم -

 زاده میاز جعفر عظ یخبریب -

ساله  81پاکدشت نسبت به بالتکلیفی  نیرالمومنیمتجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن شهرک ا -

 درخیابان اصلی شهر

 همدان نسبت وضعیت نامناسب خیابان ها مقابل فرمانداری انیشهرک فرهنگ اعتراضی اهالیتجمع  -

 یشان مقابل قوه قضائیهها سهمیه زمین یبه واگذار نسبتتجمع اعتراضي آزادگان  -

توسط بانک  مصادره اموال دیتهد نسبت به مشکیاند یریدامداران مجتمع گاو شتجمع اعتراضی  -

 کشاورزی بدنبال ورشکستگی بدلیل وعده های توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

از چهار  شیصدور مجوز ساخت بنسبت به عدم  نیشابور فعاالن صنعت ساختمان تجمع اعتراضی -

 مقابل فرمانداریطبقه 

 شغله در شهر طالقان2ماجرای مرگ کارگر تازه داماد  -

 یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیکارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلاعتراضات کارگران *

 ادامه دارد مسئوالن

مرداد،کارگران هپکو با تجمع دراین واحدتولیدی اراک ضمن بنمایش گذاشتن  22روز دوشنبه 

برای روزی  مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکلاعتراضشان 

 .شدند کارخانهدر  یاجتماع نیتأمسازمان  ندهیو حضور نماخلع ید از مدیریت کنونی  دیگر،خواهان

 دیکارگران هپکو اراک امروز خلع : گفتهپنویی های معترض به خبرنگار رسانه ای از  یکی

 .کارخانه را مطالبه کردند تیریمد

در  دیتول یانداز در جهت راه یهنوز اقدام ،یکنون تیریمد تیماه از آغاز فعال 1با گذشت :وی افزود

در وقریب دوماه است که مدیریت  اند کارخانه صورت نگرفته و کارگران به حال خود رها شده نیا

 .ندارد یکیزیکارخانه حضور ف

شرکت هپکو به   یدر حال حاضر شاهد واگذار نکهیباتوجه به ا: این کارگر معترض درخاتمه گفت

 یفعل رانیمد دیبا خلع  عتریهرچه سر میسازمان درخواست دار نیاز مسئوالن ا میهست یاجتماع نیتام

در  دیتول عتریکارخانه منصوب کنند تا هرچه سر تیریو اهل فن را در راس مد قیال یهپکو، افراد

 .بزرگ آغاز شود یواحد صنعت نیا

ی توخالی و وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلادامه *

 شهرستان شوش یبا تجمع مقابل فرماندار  مسئوالن



درادامه اعتراضات دامنه کارگران هفت تپه مرداد همچون روزهای ماقبل،جمعی از  22روز دوشنبه 

شهرستان  یمسئوالن  مقابل فرماندار یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبه بالتکلنسبت  دارشان

 .تجمع کردند وخواهان پاسخ فوری به مطالبات برحقشان شدند شوش

 

 چه خبر؟ برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا از هفدهمین*

و عقب افتاده همچنان با  رانهیحق یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم82 ،مرداد22امروز 

 .قدرت ادامه دارد

تالش  یاعتراض سراسر نیبه ا وستنیپ یبرا یشتریمجاب کردن کارگران ب یکارگران معترض برا 

 81ردن کمزه گرما و کار یانبر و آچار شده کم بههم ناچار شده اند خود دست  مانکارانیپ. کنند یم

 .اندازندیکار را جلو ب یکم دیساعته را بچشند تا شا

زده شده که از طمع خود کم کرده حقوق  مادر به آنان نامه یشرکت ها یاز سو میچرا که اطالع دار 

 یبرا مانکارانیپ زا یخاطر بعض نیبه هم. تا کارگران به پروژه ها بازگردند دیکارگران را باال ببر

 .عقب افتاده کرده اند یها زحقوقیجلب نظر کارگران اقدام به وار

کارگران به  یعقب افتاده کرده است ول یحقوق ها زیاقدام به وار 81در فاز  بندانیجمله شرکت پا از

 . کار بازنگشته اند

ماه، سه ماه  نیداد در ا یبا اعتصاب حقوق کارگران را م شهیکه هم 22و  28در فاز  oiec شرکت

 .کرده است هیحقوق همزمان را با کارگران تسو



 یعرضگ یب لیبه دل و آنان را لیتماس گرفته شده که پروژه را تعط مانکارانیاز پ یتهران با بخش از

  .محول شود یگریو بعد از تمام شدن اعتراض کارگران، کار به شرکت د مهیجر

شرکت هم به ما زنگ زده گفته » :نوشته است نیچن مانیاز کارگران برا یکی نکهیخبر خوب ا اما

تازه گفته . تومان بده 9شو هم کارفرما داره، و تقبل کرده که  نتیپر یتومان هست حت 9 نیحقوق کمپ

از  یکپ خوامیکه م یزیمنم فقط گفتم در صورت اومدن تنها چ. زنهیهم م شتریباشه ب یاگه کارتون اوک

 .«براتون فرستمیاز قرارداد م یکپ میاگه خدا خواست و مشغول شد. نداره یگفت مشکل. قرارداده

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبرگرفته از یک گزارش 

 زاده میاز جعفر عظ یخبریب*

 رساالریو ام یعبد لیاسماع یتماس تلفن قیزاده از طر میروز گذشته خانواده جعفر عظ عصر

پزشک  یاعزام اورژانس زاده پس از دستور  میمطلع شدند که جعفر عظ نیاز داخل زندان او یداوود

 طیشرا صیو تشخ نهیپزشک زندان پس از معا. منتقل شده است یطالقان مارستانیزندان به ب یبهدار

 مارستانیبه ب یانجام امور درمان  و شتریب ناتیرا جهت انجام معا یجعفر ، و هیر  قلب و یورژانسا

 .انتقال داده بود

مراجعه کردند اما پس از  یطالقان مارستانیبه ب عا  یخبر خانواده و دوستان جعفر سر نیا دنیاز شن پس

از انتقال جعفر  زین مارستانیب نیو مسئول افتندیاز جعفر ن یخبر چگونهیشب ه یانیانتظار تا ساعات پا

 .کردند یاطالع یاظهار ب

 دهینرس یجعفر به خانواده و تیاز مکان و وضع یو اطالع خبر  نیکوچکتر زیتاکنون ن شبید از

  .است

 مارستانیبه ب ایآ افتهینه و اگر انتقال  ایمنتقل کرده اند  مارستانیجعفر را به ب ایکه آ ستین مشخص

 .گرید یمارستانیب ایاند و  آورده یطالقان

به کرونا  یو یبا درنظرداشت احتمال ابتال  است و میوخ اریزاده بس میجعفر عظ یجسمان طیشرا

 .افتدیاو ب یبرا یممکن است هر لحظه اتفاق ناگوار

آنها کم  تیو اعمال آزار و اذ یاز شکنجه روان یزیجعفر به خانواده چ تیوضع یرسان اطالع عدم

 .ندینما باخبر  یو یسالمت تیخانواده جعفر و جامعه را از وضع عا  یسر دیزندان با نیمسئول. ندارد

 ۹۹مرداد  ۷۲ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

ساله  91پاکدشت نسبت به بالتکلیفی  نیرالمومنیماعضای تعاونی مسکن شهرک ا تجمع اعتراضی*

 درخیابان اصلی شهر

پاکدشت برای  نیرالمومنیماعضای تعاونی مسکن شهرک ا مرداد،جمعی از 22ز یکشنبه وعصر ر

خانه هایشان دست  گرفتن مجوز ساخت یبرا ساله 81انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی 

 .به تجمع درخیابان اصلی این شهرستان دراستان تهران زدند

 همدان نسبت وضعیت نامناسب خیابان ها مقابل فرمانداری انیشهرک فرهنگ تجمع اعتراضی اهالی*

همدان برای اعتراض نسبت وضعیت  انیشهرک فرهنگ مرداد،جمعی از اهالی 22روز یکشنبه 

 .نامناسب خیابان ها وآسفالت نبودشان دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند



 

 یشان مقابل قوه قضائیهها سهمیه زمین یبه واگذار نسبتتجمع اعتراضي آزادگان *

سهمیه  یذاربه واگمرداد، جمعی از آزادگان ساکن استان تهران برای اعترض  22روز یکشنبه 

ی مقابل ساختمان قوف قضائیه اجتماع توسط تعاوني مسكن احرارالزمان به یك فرد حقیق شانیها زمین

 .کردند



 

هاي مقابل  امتیاز بخشي از زمین 11سال »: گفتاز حاضرین درتجمع به خبرنگار رسانه ای  ییك

مسكن احرارالزمان واگذار به تعاوني ( 22منطقه  –غرب تهران )ورودي دریاچه شهداي خلیج فارس 

هاي اطراف دریاچه  در آن زمان، زمین. آزاده عضو این تعاوني تقسیم شد 952شد و این امتیازها بین 

و ساز در آن منطقه،   به دنبال شروع ساخت. خلیج فارس بیابان بود و ارزش ریالي زیادي نداشت

تعدادي از اعضا . را دولت پرداخت كندها  ها باال رفت و قرار بود كه هزینه ساخت زمین ارزش زمین

پرداخت ساخت به تعاوني  میلیون تومان پیش 01نفر از اعضا،  822زمین خودشان را ساختند اما 

شان نكرده بودند، همان سال، هیات  ، هیچ اقدامي براي ساخت سهم8010دادند و از آنجا كه تا سال 

افراد را براي فروش كلي گذاشت اما چون هاي متعلق به این  مدیره وقت تعاوني مسكن كل زمین

ها  فروش نرفت، برخي اعضا بین خودشان هیات امنا تشكیل دادند و قرار شد ساخت واحدها و بلوك

یك فرد  8012ها در قالب امتیاز بود، سال  از آنجا كه تمام واگذاري. زیر نظر هیات امنا انجام شود

امتیازها را از هیات مدیره وقت خرید و این خرید و ساز بود، طي قراردادي تمام  حقیقي كه انبوه

فروش، بدون اجازه مجمع تعاوني مسكن و طي یك تفاهمنامه بدون اطالع اعضاي تعاوني اتفاق 

 «.افتاد

نفر از اعضاي هیات مدیره رسیده بود، مقرر بود  2در این تفاهمنامه كه به امضاي »: افزودوی 

میلیون تومان پول دریافت  11و بابت واگذاري امتیازشان ها در محضر حاضر شده  صاحبان زمین



ها، سند مادر دارد و سندها هم در حال حاضر در تعاوني مسكن احرارالزمان  كنند چون تمام زمین

  ها و بدون پرداخت هیچ با این حال این فرد حقیقي بدون اطالع صاحبان زمین. شود نگهداري مي

نفر را تصاحب كرد و این روال غیرقانوني هم هیچگاه  822هاي متعلق به این  وجهي، كل زمین

  «.توسط بازرس وقت تعاوني گزارش نشد

برند كه  ، مالباختگان به محض اطالع از این تخلف، از فرد حقیقي به دادگاه شكایت ميوی به گفته 

، 95ماه سال شود اما تیر مجتمع قضایي شهید مفتح در این باره تشكیل مي 221اي هم در شعبه  پرونده

آزاده را به رایگان به این فرد واگذار  822هاي متعلق به  ساز راي داده و زمین دادگاه به نفع این انبوه

 .دهد كرده و حكم به الزام سند مي

توسط بانک  مصادره اموال دیتهد نسبت به مشکیاند یریدامداران مجتمع گاو شتجمع اعتراضی *

 مقابل فرمانداری بدلیل وعده های توخالی مسئوالن کشاورزی بدنبال ورشکستگی

 مصادره اموال دیتهد برای اعتراض به مشکیاند یریدامداران مجتمع گاو ش مرداد، 22روز دوشنبه 

بدلیل وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع مقابل  توسط بانک کشاورزی بدنبال ورشکستگی

 .فرمانداری این شهرستان زدند

 

 یها نیبنا شد که قول زم یمجتمع در حال: گفتیکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای 

ها  دور مجتمع انجام نشد و کم کم شاهد آغاز سرقت یرا به ما داده بودند اما حصارکش یکشاورز

 .میشد



سال هنوز  5نبود حصار، دامداران کار خود را آغاز کردند اما پس از گذشت  رغم یعل: افزود او

 .محقق نشد و مجتمع کامال ورشکست شد یکشاورز یها نیوعده زم

قول  نیکه ا دیام نیادارات و با ا نیبار با وعده زم نیدامداران ا ،یپس از ورشکستگ: وی ادامه داد

 .محقق خواهد شد مجددا با وام و قسط و آوردن دام، کار خود را شروع کردند

خود را  هیرا که سرما یدامداران یو حاال بانک کشاورز میشکست شدبار دوم ور یاما برا: افزود یو

 .میا جمع شده نجایخاطر ا نیبه هم زیو ما ن کند یبه مصادره اموال م دیکار آوردند تهد یپا

از چهار  شیصدور مجوز ساخت بنسبت به عدم  نیشابور فعاالن صنعت ساختمان تجمع اعتراضی*

 مقابل فرمانداریطبقه 

صدور نیشابوربرای اعتراض به عدم  فعاالن صنعت ساختمان اردیبهشت،جمعی از 22دوشنبه روز 

خراسان استان  مقابل فرمانداری این شهرستان دراز چهار طبقه  شیببرای احداث ساختمان مجوز 

 .دندز یرضو

 

مجوز ساخت  شابورین یامسال شهردار یاز ابتدا: گفترسانه ای کنندگان به خبرنگار  تجمعاز  یکی

انطباق  ونیسیو علت آن را مصوبه کم کند یاز چهار طبقه صادر نم شیب یها ساختمان یبرا

 .عنوان کرده است یفرماندار

قادر به  گرید تیوضع نیشهر به صرفه نبوده و با ا نیوساز در ا مصوبه، ساخت نیبا ا: افزود یو

 .میستین تیادامه فعال



 نیمسکن در ا یبها یصددرصد شیشده موجب توقف ساخت و ساز و افزا ادیمصوبه : وی ادامه داد

 .شهر شده است

صنعت شغل خود را از دست  نیاز افراد مرتبط با ا یاریعالوه بر آن تعداد بس: گفتاو همچنین 

 .اند داده

 شغله در شهر طالقان7کارگر تازه داماد  ماجرای مرگ*

 گاهیآخر شب مشغول نظافت محل کار خود بود داخل چاه پشت جا یوقت ن،یساله پمپ بنز21 کارگر

 .جان خود را از دست داد یسوخت سقوط کرد و بر اثر گاز گرفتگ

 یادگاریگوشه خانه پدرش در طالقان تنها  دیپژمرده دور قاب عکس سع یها و گل سوخته مهیشمع ن

 .مانده است یاست که از او باق

خانواده . اند را جمع نکرده یساتن مشک یها یزیو روم اوردهین نییپا ارویرا از د تیتسل یها بنر هنوز

پسرم تازه ». اند و مرگش را باور ندارند شده اهپوشیدادن او س در غم از دست یتازگ ساله به 21 دیسع

و  دیگو یرا م نیا دیپدر سع« .اوست یقاب عکس داماد م،یکه گوشه خانه گذاشت یآن عکس. داماد بود

 .ردیگ یرا م شیو بغض گلو ندینش یم اش نهیبر س ظیغل یآه

او و  یرخ داد و زندگ هیکه در چند ثان یدر شب حادثه و در اتفاق تلخ خورد یانگار سر م بعد

آن  دیکه هر چند پدر سع یهمان اتفاق. بر دلشان نشاند یکرد و داغ جگرسوز رورویاش را ز خانواده

 .ها آن را در ذهن خود تجسم کرده است اما بار ده،یرا ند

در شهر طالقان بود  یشهرک مسکون کی یکیدر نزد ینیمشغول نظافت پمپ بنز دیسع یشب وقت آن

 دیجا را دنبال او گشتند، اما انگار سع شب همه یکیبعد در تار یقیزد و دوستان او دقا بشیغ کدفعهی

 .فرورفته بود نیآب شده و در زم

و  دیپارک شده بود به گوش رس گاهیکه پشت جا نیسنگ نیدو ماش نیاز ب یفیناله خف یداص کدفعهی

 .افتاده بود که درپوش نداشت یدر چاه فاضالب نیآن دو ماش نیب ییجا دیمتوجه شدند سع دیدوستان سع

بود، اما دخل و خرجش با هم  یپسرم کارمند شهردار»: گفت خبرنگاررسانه ایدر گفتگو با دیسع پدر

در  دیکار سع. کرد یکار م نیبنز ها به عنوان شغل دوم در پمپ شب نیهم یو برا آمد یجور درنم

ها، رفته بوده که  کردن زباله شدن کارش و جمع بعد از تمام دینظافت بود و شب حادثه سع نیبنز پمپ

 «.دازدنیسوخت بود، ب گاهیکه پشت جا یها را در سطل زباله سهیک

در آن منطقه . است کیاطراف طالقان نزد یها مانند است که به کوه ابانیب یسوخت محل گاهیجا پشت

 یها رفته بود، ول ها به سمت کوه انداختن زباله یبرا دیسع. است کیها تار چراغ نصب نشده و شب

 .را گرفت بانشیحادثه مرگبار گر کبارهی گاهیموقع برگشت به جا

 نیسنگ نیدو ماش نیسوخت ب گاهیفاضالب که پشت جا درپوش یپسرم در چاه ب کدفعهیبرگشت  موقع»

بعد هم به خاطر . سر خورده و در آن افتاده بود شیبود و پا دهیچاه را ند دیالبد سع. بود، افتاده بود

بر اثر  یامداد یها روین دنیشده و قبل از رس یشده بود، پسرم دچار گازگرفتگ که در آنجا جمع یگاز

 «.جانش را از دست داده بود یخفگ
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