
 1401ماه فروردین   6و  5 اخباروگزارش های کارگری

 ممنوع الورود شدن تعدادی از کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فوالد اهواز -

افزا) رانیا   معلمان  یصنف   کانون  ه یان یب   - به  بر    ییو قضا  یت یامن  ی فشار ها  شیتهران ( در اعتراض 

  یقند  د یحم و یبداق  روحزاد ،رسول ژاله

 هشتگرد   رانیماد  ک یالکترون ری باالی سر صدها کارگرکارخانه سایه شوم بیکا -

نسبت   - اعتراضی  پتروش  تجمع  ابرپروژه  احداث  حر  یمی به  مل  کالهان یم   می در  مراتع    ی روستا   ی و 

 مرز آباد زاغ ن یحس

 کارگردر ایام نوروزبدنبال جان باختن عزیزانشان براثر حوادث کاری:  3داغدار شدن خانواده  -

 ک کارگردر چاه آب دزفول براثر برق گرفتگی جان باختن ی  -1

 با وی کشنده بار آالت ن یاثر برخورد ماش بر  یی رجا اسکله جان باختن کارگر  -2

 ی اثر گاز گرفتگ اصفهان بر درکارگاهی ساله  18جان باختن یک کارگر -3

 ممنوع الورود شدن تعدادی از کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فوالد اهواز *

منتش شدن  خبرهای  الورود  ممنوع  از  نو،حاکی  سال  روزهای  دراولین  اجتماعی  های  شبکه  در  ره 

 تعدادی از کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فوالد اهواز،می باشد. 

بر    یی و قضا  ی ت یامن  یفشار ها  ش ی)تهران ( در اعتراض به افزارانیا  معلمانی  صنف  کانون   ه یان یب*

  یقند د یوحم  ی بداق  روحزاد ،رسول  ژاله

اطم  ام» ب  نانی با  را  مدعا   ،م یدان   یم  گناهیهمکارانمان  بر  اگر  اطم  یشما  اجازه    د،یدار  نانیخود 

 « .د ی را صادر کن  ی صنف فعاالن   یعلن   یها   دادگاه یبرگزار

() رانیا  معلمان  یصنف  کانون  فروردین،  6روزشنبه   زیربرای  تهران  بشرح  ای  به  بیانیه  اعتراض 

  ،منتشرکرد:یقند  د یحمو  یبداق  روحزاد ،رسول ژاله بر   ییو قضا ی تی امن یفشار ها  شیافزا

 . جنبش معلمان بود  ژهیو بو   رانیدر ا ی مطالبه گر یشک سال درخشش جنبش ها  ی ب ۱۴۰۰سال  

  ران، یا  ان ی فرهنگ  یصنف  ی هاتشکل   ی هماهنگ  یشورا  ت یسال گذشته جنبش معلمان با هدا  کیطول    در

گر  ابان یخ مطالبه  به عرصه  آم  ی را  تبد   در  ز یمسالمت  ا  لیکشور  از  و  الگو  نی کرده  به    ی رهگذر 

 .شده اند  ل یتبد  ران یدر ا یاجتماع  ی جنبش ها  ی مطالبه گر

گذار  نی چن  یمبنا   بر ها  کی در طول    ،ی اثر  فشار  گذشته  فعاالن    ی تی امن  یسال  و  معلمان  بر جنبش 

در    ی نفدهها فعال ص   یبرا   ی و در طول سال گذشته شاهد احضار و پرونده ساز  افته ی   ش یافزا  ی صنف

 .م ی سراسر کشور بوده ا

دادگاه سه نفر    یشاهد برگزار  د یبا   الت یتعط   انیو در پا  د یماه سال جد   نیراستا و در  فرورد   نیهم  در

 .می در دادگاه انقالب تهران باش ی صنف ن ی از فعال گرید 



نون  کا  یاز اعضا   یقند   د یحم و    یبداق  رسول  انی و آقا   یم بازنشسته و فعال صنفمعل   روحزاد   ژاله  خانم

دادگاه انقالب تهران    ۲۶در شعبه    ن یپانزدهم و شانزدهم فرود   ی معلمان اسالمشهر در روز ها  ی صنف

 .محاکمه خواهند شد  ی شان؛ با اتهامات واه  یصنف  یها   ت یبخاطر فعال

جنبش    یمطالبه گر   انیجر   ،ییو احکام قضا   یتی امن   یگذشته با وجود فشارها   کسال یچه در طول    اگر

تالش    ، ییپاسخگو  یهمچنان به جا   ی فرادستان حکومت  د؛یآ  یحال به نظر م   ن ی، با ا معلمان متوقف نشد 

 .در جهت کنترل و سرکوب جنبش را در دستور کار قرار داده اند 

ا   ی صنف  کانون   عنوان  به   ما محکوم   ران یمعلمان  ( ضمن  تهران  ها   شیافزا  ت ی)  بر    یتی امن  یفشار 

  ن یکه چن   م یکن   ی اعالم م   ی تی و فرادستان حاکم  ییقضا   و   ی تیامن   ی مجددا به همه نهادها   ، یصنف  ن یفعال

 .است  ه نداشت زی معلمان نخواهد داشت، همانطور که در گذشته ن ی بر مطالبه گر ی ریتاث  یی روندها 

  ی مدن  ی هم آورد   کی را به    هیی همکارانمان تا بدانجا است که مسئوالن قوه قضا   ی گناهی ما بر ب  د یتاک

 .می کن یدعوت م 

را به    ی قند   د یو حم  یژاله روحزاد، رسول بداق  ی فعاالن صنف  ی دادگاه ها  ، یساسمطابق قانون ا  شما

همکارانمان از سراسر کشور امکان حضور داشته باشند، تا    د یو اجازه ده   د یبرگزار کن  ی صورت علن

 !ثابت شود   ن یهر کدام از طرف   ت یحقان 

دادگاه به    د یاجازه ده   د، یکن  ی م  متهم   ی تی امن  ی ها  ت یرا به فعال  ی صنف  ن یشما همواره فعال  نکه ینه ا  مگر

 .برگزار شود   یصورت علن 

  ی اجازه برگزار  د،یدار نانیخود اطم  یشما اگر بر مدعا  ،م ی دان  یم   گناهیهمکارانمان را ب  نان ی با اطم  ما

  .د یرا صادر کن  ی صنف فعاالن  ی علن ی ها دادگاه

 هشتگرد رانی ماد ک یالکترون  سایه شوم بیکاری باالی سر صدها کارگرکارخانه*

  خبرهای منتشره در روزهای اول سال نو، حاکی از سایه شوم بیکاری باالی سر صدها کارگرکارخانه 

 می باشد.  هشتگرد  ران یماد  ک یالکترون 

به خبرنگاررسانه  استان البرز  یروابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماع   ر یمد درهمین رابطه،

 .ست ین  یقطع م یتصم   نی شد و اعالم شد ا ی ریگ یمجموعه پ ن یا  رانی: موضوع از مد ای گفت 

شرکت مورد نظر در چندماه    نکه یبا توجه به ا    : ، گفت کارگرانقرارداد   د ی عدم تمد   ل یدال درباره    ی و

از    ی تعداد   افته،ی  شیافزا   یو مشکالت اقتصاد   افته یکاهش    دات یاست و تول  ی مال  ان یدر حال ز   ریاخ

  م یتصم   نیشود اما هنوز ا   یم  یقرارداد خوددار  د یده از تمد که قرارداد آنها تمام ش  یپرسنل و کارگران

 نشده است.  ی اعالم رسم

نسبت * اعتراضی  پتروش   تجمع  ابرپروژه  احداث  حر  ی میبه  مل  کالهانیم  م یدر  مراتع    ی روستا  یو 

 مرز آباد زاغ نیحس



 

جمعی  و  فروردین،جمعی از اهالی شرق استان مازندران منجمله حامیان محیط زیست   4روز پنج شنبه  

اهالیو  حر   از  نسبت    کاله ان یم  م یدامداران  اعتراضشان  صدای  انعکاس  ابرپروژه  برای  احداث  به 

در  دست به تجمع وگردهمایی  مرزآباد زاغ  ن یحس  یروستا   ی و مراتع مل  کالهان یم  م ی در حر  یم یپتروش

 برای اعتراض وتبادل نظرزدند.  آباد ن ی مرتع حس

 

  ی میکلنگ پتروش  رایاست که اخ  ن ی از ا  ی حاک  ها ده یشنفروردین،  5بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  

هم با وعده اشتغال آغاز    ی میپتروش   ن ی احداث ا  یکش خورده و فنس   ن ی منطقه به زم  ن ی در ا  ران یشمال ا 

ابرپروژه اختصاص داده است.    نی را به ا  ی مرتع مل  نی ا  ز ین  یع یشده است. ظاهرا اداره کل منابع طب



  ،یالت یش   ،یکشاورز   ی ها ت یاست و تمام فعال   ندهی بر و آال  آب   اریبس   یمیروشکه صنعت پت  ییاز آنجا 

باغدار  یدامدار م  یو  به خطر  نگران   نیا  اندازد،ی را  و  استرس  باعث  شده  اهالی    یاقدامات  منطقه 

 .است 

که خود حدود دو هزار و پنجاه هکتار    رآباد ینکا، بندر ام  یمیسل   روگاهیهم مثل ن  گر یابرپروژه د   چند 

 مازندران در منطقه زاغمرز وجود دارد. ی ای است، در ساحل در دهیرا بلع ی اراض ن یااز 

از اشتغال نبردند بلکه از انواع    ی اها بهره ابرپروژه   ن ی منطقه نه تنها از ااهالی  است که    یدر حال   نی ا 

 . اند دهید  ب یبه دنبال خود آوردند، آس ع یصنا  نی که ا یی های و آلودگ  های مار یب

ب   توجه  ا با  آال   نکه یه  ندارد و چرخه کوتاه ه   های ندگیشمال کشور قدرت هضم  در    یدرولوژ یرا  آب 

ببرد، احداث    نی از ب   ها ی آلودگ  نی ا  تواند ی مازندران نم  یا یالبرز و در  ی هاکوهرشته   نی ب  کیفاصله نزد 

  که توسط   یمختلف   انی و پروزش ماه  ی اد یص  الت،یش  ،یدامدار  ،یمناطق بکر، کشاورز   یمیپتروش  نیا

 . کند ی م  د یمنطقه تهد  نی را در ا شد ی مردم منطقه انجام م

 جان باختن عزیزانشان براثر حوادث کاری:  کارگردر ایام نوروزبدنبال  3انواده داغدار شدن خ*

 جان باختن یک کارگردر چاه آب دزفول براثر برق گرفتگی  -1

  ک یدر    متری چاه   24مق  ساله تبعه افغانستان حین کار در ع  35فروردین،یک کارگر    6روز شنبه  

دچار برق  برق باالبر  ستمیدر س  ی به علت اتصال  دزفول  واقع در شهرک چغاسرخ  یشخص  یالیباغ و 

 گرفتگی شد وجان خودراازدست داد.

 با وی کشنده بار آالتنیاثر برخورد ماش یی بر رجااسکله  جان باختن کارگر  -2

کارگر   واسکله  یک  شمال    ی لومتریک   23در    ییرجا  بندر  یاقتصاد   ژه یمنطقه  در  بندرعباس  غرب 

 .جان خود را از دست داد  با وی کشنده بار آالت ن ی اثر برخورد ماشبر قشم و تنگه هرمز رهیجز

 ی اثر گاز گرفتگ اصفهان بر درکارگاهی ساله  18جان باختن یک کارگر -3

جان    ی گاز شهر  خفگی با اثر  اصفهان بر درکارگاهی  ساله    18یک کارگر  فروردین،  6صبح روز شنه  

 باخت. 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 


