
 9911فروردین ماه  42اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

نسبت به کارکردن بدون رعایت فاصله گذاری و امکانات  زاگرس هیناح راه آهن کارگراناعتراض  -

 91برای مقابله با کووید  الزم

نسبت به کارکردن بدون تجهیزات الزم  تهران 02سه منطقه  هیسبز ناح یکارگران فضااعتراض  -

 ،عدم پرداخت مطالبات ونداشتن قراردادکاری 91مقابله با کوید

 در آستانه فاجعه نیم قرن اخیر رانیا یو اقتصاد یانرژ تختیپا -

کر هفت تپه بدنبال وعده پرداخت خاتمه تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیش -

 مطالباتشان

 شد ناجی از بازداشتی های مراسم روزکارگرمقابل مجلس با تحمل یک سوم حبس آزاد ندا -

 مقابله با کرونا  یمصوبات ستاد مل قیدق یاجرا نسبت به عدم  کسبه بازار اراکتجمع اعتراضی  -

 19ماه نخست سال 99در  یث کاربراثر حواد یشرق جانیکارگردر آذربا 19جان باختن  -

کارکردن بدون رعایت فاصله گذاری و امکانات  نسبت به زاگرس هیناح راه آهن کارگراناعتراض *

 91الزم برای مقابله با کووید 

با انتشار نامه   ایستگاه سبزآب اندیمشک در زاگرس هیناح راه آهن کارگرانفروردین، 09روز یکشنبه 

نسبت به کارکردن بدون رعایت فاصله گذاری و  ماعی اعتراضشان راوتصویری در شبکه های اجت

 .اعالم کردند 91امکانات الزم  برای مقابله با کووید 

 :فروردین 09بتاریخ  سبزآب نیدرزتصویرکارگران در 



 

 :متن نامه

و  سیچهار پنج نفر تجمع کرده بودن اماکن و پل یمغازه لباس فروش کی یتو (فروردین02)روزید

 .در مغازه و بخاطر تجمع مغازه رو پلمپ کردن  ختنیر دونمیکه من نم گهینهاد د چند

 ستیب کینزد ستگاهیزاگرس تو هر ا هیارگران ناحکچطور ما  گنیکه خودشون م تیوضع نیبا ا حاال

 چیسر کارمون اونم بدون ه میو بر میسوار بش دیبا(قطار کوچک ) نیرزد کیکارگر داخل  یو اند

 ؟؟ کنهینم دیکرونا مارو تهد روسیاز لحاظ و یخطر جیه نجایا یعنی یلوازم بهداشت گونه ماسک و

تمام شهر رو از  ای نطورهیحاال ا ؟ستین نجایا یخطر سازه ول نکنیدونفر تجمع م گهید یچطور جاها

 .نیا به فکر جون کارگر هم باشی نیاریدر ب نهیقرنط

نسبت به کارکردن بدون تجهیزات الزم  تهران 42سه منطقه  هیسبز ناح یکارگران فضااعتراض *

 ،عدم پرداخت مطالبات ونداشتن قراردادکاری 91مقابله با کوید

جان  یتهران برا یطرف قرارداد با شهردار مانکارانیپ: شهرداری تهرانسبز یفضا کارگر یک

 .ستندیقائل ن یکارگران ارزش

تهران با انتقاد  یشهردار02منطقه  2 هیسبز ناح یاز کارگران فضا یجمع فروردین، 09روزیکشنبه 

روز از آغاز سال  09بعد از گذشته : گفتندمطالباتشان به خبرنگار رسانه ای و  یدیاز عدم پرداخت ع

 !میا نکرده افتیخود را در 19و سنوات سال  یدیهنوز ع دیجد



 افتیتظر درمن دیبا یتا چه زمان:ضمن اعتراض به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان،افزودند آنها

 02سه منطقه  هیسبز ناح یکه در بخش فضا مینفر کارگر هست02ما حدود  م؟یمطالبات خود بمان

مطالبات  شهیهم یمانکاریبه عنوان کارگر پ نکهیا م؛یتهران مشغول به کار هست یمجموعه شهردار

 مانکار،یپ مینتظرم 19بماند، از اول اسفند ماه سال  م،یریگ یماهه م نیچند ریرا با تاخ مان یقانون

 .و سنوات ما را بپردازند یدیع

 هیاز کارگران، کارفرما قبل از آغاز سال نو دستمزد مربوط به اسفند ماه را به صورت پا یکیگفته  به

 .میا کرده افتیبوده است که به عنوان مزد در یوجه نیآخر نیحقوق پرداخت کرد و ا

برخوردار  یمزد یها از حداقل نکهیا انیان با بمنطقه تهر یکارگر شاغل در مجموعه شهردار نیا

 2هیناح 02سبز منطقه  یبا کارگران فضا یقرارداد چیه مانکاریپ: ندارد، افزود یشغل تیاست و امن

 نیو ا میکار لمشغو م،یا که از بدو آغاز کار داشته یبا همان قرارداد لیدل نیبه هم کند یامضا نم

 .داده است شیما افزا و اخراج را در یکاریموضوع دلهره ب

 هیسبز ناح یفضا یمانیتهران، در حال حاضر بجز کارگران پ 02منطقه  یکارگر شهردار نیا طبق

دارند، همه  یهمکار 02منطقه  یبا شهردار میصورت مستق که به یکارکنان و کارگران ری، سا2

 .اند کرده افتیو سنوات در یدیخود را به همراه ع یمطالبات مزد

 افتیهمانند در ایمزا یو سنوات حدود دو سال است از برخ یدیدر حال حاضر جدا از ع و،گفته ا به

به  یقانون یایمزا نیاز ا شیاست که پ یدر صورت نیا ندستمحروم ه زیحق لباس کار و بن کاال ن

 .شد یسبز داده م یکارگران فضا

 یکارگران فضا یکار طیتهران در ارتباط با شرا 02 یسه شهردار هیاز کارگران ناح گرید یکی

 میبه مردم هست یرسان ها مشغول خدمت سخت در فصول سرد و گرم سال، ساعت طیدر شرا: گفتسبز

 .به ما ندارند یتوجه یمسئوالن شهر یاما برخ

 ستند،یقائل ن یجان کارگران ارزش یتهران برا یطرف قرارداد با شهردار مانکارانیپ نکهیا انیبا ب او

 تیاز کرونا که همه به رعا یپرخطر ناش یروزها نیسبز در ا یا کارگران فضامتاسفانه م: افزود

مشغول کار  هردر ش یگریبدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ د کنند یم دیتاک یبهداشت فرد

 .میهست

 یدیپرداخت ع یبرا دیگو یم م،یشو یمطالبات خود م ریگیپ مانکاریاز پ یوقت:درادامه گفتکارگر نیا

 .میشو یبه اخراج م دیمان تهد مطالبات یریگیودجه ندارد و در صورت استمرار پکارگران ب

 در آستانه فاجعه نیم قرن اخیر رانیا یو اقتصاد یانرژ تختیپا*

 هیدر سا روسیو نیا یپول و عابر بانک کشور با گسترش تصاعد فیاستان بوشهر بعنوان ک جنوب

 یایخود را مه دیبا رانیا یو اقتصاد یانرژ تختیدر پا یمارستانیامکانات ب نیتر ینبود معمول نیسنگ

 .کند ریقرن اخ میفاجعه ن

در سه شهرستان  ۷۱دیکوئ روسیو یمارینفر مبتال به ب ۰۲نفر از  ۷۱ ییکرونا یدر شروع روزها

آلوده وارد  یشهرها زبودند که ا یمیاز کارکنان وابسته به صنعت گاز و پتروش بوشهر استان یجنوب

به  یدمیاپ نیو کنترل ا یریشگیپ یاما برا ستیشدند، کرونا عار ن هین کنگان، جم و عسلوسه شهرستا

 .نمانده است یباق یراه یرامونیپ طیبا مح یکیزیقطع ارتباط ف رازیغ



زیادي از كاركنان شاغل در صنعت گاز و  تیکند، برگشتن جمع یداستان فرق م نیفرود ۰۲از  اما

ممنوع و پرخطر بودند  روزیکه د یآلوده تر، باز شدن صنوف ییتان هاپتروشیمي از شهرستان ها و اس

 یعنیبودن جامعه به نام کم خطر باز شده اند  هیقرنط یازهایدولت در رفع ن یو امروز بواسطه ناتوات

 !رحم خواهند شد یب روسیو نیا یمردم قربان و!دولت در مواجه با کرونا شکست خورده است

 روسیو کیگسترش  یرا برا یتوان به دروغ نمودار خط ینم یبا کتمان آمار واقع یحت گرید یعنی

 !کرد میترس

 .شوند دیبا آهک سف دیکه با ییشدن قبرستان ها ادیشدن کفن و ز ابیکم یعنیما از کرونا  شکست

 کشور را یآلوده نداشت و کرونا پهنا یقدرت الزم در مهار شهرها یدولت بند زده حسن روحان یوقت

 ریپذ بیقشرآس یخود را برا یتیو کوپال نتوانست چترحما الی یدولت ب نیامروز هم ا دیدر هم نورد

 ریگ مهه یسالمت عموم جامعه را با موج یاجتماع یباز کند تا با شل کردن طرح سفت فاصله گذار

 .به بند بال بکشاند

 هیدر سا روسیو نیا یعدپول و عابر بانک کشور با گسترش تصا فیاستان بوشهر بعنوان ک جنوب

 یایخود را مه دیبا رانیا یو اقتصاد یانرژ تختیدر پا یمارستانیامکانات ب نیتر ینبود معمول نیسنگ

 .کند ریقرن اخ میفاجعه ن

مبارزه با کرونا مثل هر  یما برا میتا نشان ده میکشانده ا رونیپر از آدم شده و مردم را به ب شهر

 تیها، حما ارانهیمشاغل، هدفمند کردن  یطرح طبقه مند ؛یم واژه سازو آن ه میمتد دار کی یبحران

 یراه برا کیما فقط  یعنی یاجتماع یچسباندن واژه هوشمند به طرح فاصله گذار رایو اخ دیاز تول

 .است یو آن هم گفتار درمان میحل مشکل دار

مردم نبوده  یبرا یخوب ریگ میوقت تصم چیه( خودمان است یمنظورم دولت ها) آنجا که دولت ها  از

ر ترک خورده تا همان نفت مه یمسکن هاتا  ایخودرو و ساپ رانیا یونیلیمرگ م یاند، از ارابه ها

 بیخواهم باز فر یم شهرمادعا است، از مردم  نیا دیوردن ها که سفره مان را آتش زد موآسرسفره 

مالشان  یدهند جانشان را برا دولت بندخورده را نخورند و صنوف باز هم نشان نیا دیجد میتصم

 .کنند ینم یقربان

گوشه ایي از کم و کردند  یکه سع یدواطلب یروهایو ن یمردم یها میت ،یکادر خسته درمان زحمات

که از  یمردم یسالمت یبرا خوامیم شهر یاجتماع نیاز فعال م،یرا پر كردند را بر باد نده یها یکار

 .نجات شهر هشتک کنند یرارا ب ییها نیتنها ترهستند کمپ شهیهم

 فروردین 09بخشی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

خاتمه تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدنبال وعده پرداخت *

 مطالباتشان

در هفته  کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدنبال وعده پرداخت مطالباتشان

 .فروردینشان خاتمه دادند 02طرف کارفرما واداره به تجمع اعتراضی روزشنبه از  جاری

روز گذشته : فروردین یکی از کارگران نی بر هفت تپه به خبرنگار رسانه ای گفت 09روز یکشنبه 

اداره کار هم  شود؛ یاز مطالبات ما پرداخت م یبخش یدر تجمع به ما وعده دادند که در هفته جار

خود عمل کنند و  یها بار به وعده نیا میدواریما را داد؛ ام یرمزدیو غ یمطالبات مزدوعده پرداخت 



 میشود تا بتوان زیوار یاجتماع نیما به حساب تام 90برج  مهیب نیمعوقات مار ا بپردازند؛ همچن

 .میبازنشسته شو

 نیهستند؛ ا از موعد خود شیپ ینفر است، در انتظار بازنشستگ 929کارگران که تعداد آنها  نیا

 نیدر ع. نشده است زیوار یاجتماع نیسال گذشته آنها هنوز به حساب تام 90برج  مهیکه ب ستیدرحال

 .سال قبل را طلبکارند یدینصف ع نیسال گذشته و همچن99و 9،  2کارگران حقوق برج نیحال ا

 یمزد یایرداخت مزااول پ: کنند یم یبند هفت تپه، مطالبات خود را در دو دسته طبقه بر ین کارگران

 فیتکل نییو دوم، تع دهد یکه مجتمع به کارگران خود م یشکر لویک 02از جمله  یرمزدیو غ

 .یبازنشستگ

 شد با تحمل یک سوم حبس آزاد مقابل مجلسناجی از بازداشتی های مراسم روزکارگر ندا*

احکام زندان  یاجرا ندا به تیوضع یریگیپ یبرا (فروردین 09)امروز :یهمسر ندا ناج عاملی جمال

 02سوم از حبس خود مشمول بخشنامه  کیبا گذراندن  یناج ندامشخص شد که  م،یمراجعه کرد نیاو

 .به زندان برگردد ستیالزم ن گریشده است و د هیاسفند قوه قضائ

 مقابله با کرونا  یمصوبات ستاد مل قیدق یاجرا نسبت به عدم  کسبه بازار اراکتجمع اعتراضی *

 یاجرا برای اعتراض نسبت به عدم  فروردین،جمعی از کسبه کالنشهر اراک 02ز شنبه صبح رو

 .دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدندمقابله با کرونا یمصوبات ستاد مل قیدق

 نیا: گفترسانه ای خصوص به خبرنگار  نیاراک در ا یخیبازار تار یامنا اتیه ییاجرا مسئول

اراک برگزار شد، به  یاز کسبه مجتمع ها و مراکز تجار یکسبه بازار و تعدادتجمع که با حضور 

 .واالت بودئس یبرخ یپاسخ برا افتیجهت در

و فاصله  یاست که چرا مصوبات دولت در موضوعات مباحث بانک نیوال کسبه ائس نکهیا انیبا بوی 

 روسیو وعیش یابتدا یروزهااز همان : شود، افزود ینم ییو کامل اجرا یبه درست یاجتماع یگذار

و  یاقالم ضدعفون دیاراک به صورت کامال خودجوش اقدام به خر انیکرونا در کشور کسبه و بازار

 یریجلوگ یبرا یارزشمند بود و حت اریکردند که بس ییاجرا یدستگاه ها یقبل از برخ یحت یبهداشت

 .ردندبازار را مطرح ک یلیتعط شنهادیپ انیبازار روسیو نیا وعیاز ش

از  یهمکار ،یصنف یواحدها ریهمزمان با ابالغ دستورالعمل ها و بسته شدن بازار و سا: افزود یو

اسفندماه  یانیپا یوزهاکه ر یصورت گرفت در حال یماریب وعیکمک به کنترل ش یکسبه برا یسو

 .شکل انجام گرفت نیبازار بود، اما کار به بهتر یو کار یاقتصاد تیاوج فعال

مقابله با  یستاد مل میبراساس تصم: کرد حیشده تصر جادیکسبه ا یکه برا یاره به مشکالتبا اشوی 

الزم را با صنوف داشته  یاقساط و وصول چک ها همراه افتیکرونا مقرر بود که بانک ها در در

 .وجود دارد یمشکالت طهیح نیباشند، اما در ا

 19ماه نخست سال 99در کاری کارگردر آذربایجان شرقی براثر حوادث  12جان باختن *

جان خود را از دست  یشرق جانیدر استان آذربا یبر اثر حوادث کار 19ماه نخست سال  ازدهیدر 

 .درصدی را نشان می دهد 92ماقبل افزایش  ماه مشابه سال ازدهیتعداد نسبت به  نیند که اداد



مدت تعداد  نیا یدر ط یشرق جانیآذربا استان یقانون یپزشک یروابط عمومفروردین، 02گزارش  به

مرد  هینفر زن و بق20تعداد  نیاستان مصدوم شدند که از ا نیبر اثر حوادث کار در ا زینفر ن 9029

 .بودند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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