
 

 6931اسفند82اخباروگزارشات کارگری

 تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات9منطقه  یسبز شهردار یکارگران فضااعتراضی تجمع  -

 یو شش روز اعتصاب و تجمعات اعتراض ستیفوالد اهواز پس از ب یصنعت یکارگران گروه مل -

 افتندیخود دست  یاز خواستها یوقفه  به بخش مهم یب

 منتقل شد 4اندرزگاه  به یبیحبمحمد -

 آزاد شد عمرانی محسن -

 مارس آزاد شد ۸از  بازداشت شدگان تجمع  یجواد عباس تولل -

 پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران سد گلمن دره پس از اعتراضاتشان -

برای دومین  یبذر گندم نامرغوب مقابل فرماندار عینسبت به توز ابیتجمع کشاورزان شهرستان فار -

 ز متوالیرو

 مصالح زشیدر قم براثر ر یکارگرساختمان2شدن  یکشته وزخم -

 تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات3منطقه  یسبز شهردار یکارگران فضااعتراضی تجمع 

تهران 9منطقه  یسبز شهردار یکارگران فضا روزدوشنبه بیست وهشتم اسفندماه،جمعی از

 .به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری زدنددراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست 

سبز  یبه کارگران فضا یدیاز پرداخت ع ۹منطقه  یمقام شهردار قائمبراساس گزارش منتشره،

 .تا عصر امروز خبر داد ۹منطقه  یشهردار

سبز  در مقابل  یاز کارگران فضا یبا اشاره به تجمع تعداد 9منطقه  یقائم مقام شهردار یلطف داوود

 مانکاریتوسط پ یدیعدم پرداخت ع لیتمجع به دل نیا: اظهار کرد  9منطقه  ین شهردارساختما

 .مربوطه بوده

پرداخت  مانکاریپ یآنها از سو یدیحقوق اسفند کارگران کامال پرداخت شده اما ع: کرد حیتصر یو

 یخت مافراد پردا نیا یدیصورت گرفته تا عصر امروز ع مانکاریکه با پ ینشده است که با صحبت

 .شود

زده شده است که  نیکارگران تخم یدیع یبرا ونیلیم 081: کرد حیتصر 9منطقه  یمقام شهردار قائم

 .پرداخت شود یدیقرار شده تا عصر امروز و براساس مصوبه وزارت کار ع

 یب یو شش روز اعتصاب و تجمعات اعتراض ستیفوالد اهواز پس از ب یصنعت یکارگران گروه مل

 افتندیخود دست  یاز خواستها یمهم وقفه  به بخش

وقفه در مقابل  یروز اعتصاب و تجمعات ب 22فوالد اهواز پس از  یصنعت یگروه مل کارگران

دو ماه از سه ماه  افتیمتعدد در سطح شهر اهواز موفق به در یها یمائیخوزستان و راهپ یاستاندار

 .خود شدند یدیحقوق معوقه و ع



الد اهواز که از روز دوم اسفند ماه دست به اعتصاب زده بودند با فو یصنعت یگروه مل کارگران

محض کارفرما و  یها یتوجه یب رغمیدر روند اعتراضات خود مواجه شدند و عل یشماریمصائب ب

 یروهاین یکه از سو ییو بازداشتها داتیتهد نیو همچن شانیخوزستان به خواستها یاستاندار نیمسئول

 یبه مطالبات بر حق شان از پا یابیدست یدر مبارزه برا یرفت لحظه اصورت گ یتیو امن یانتظام

 یبه اعتصاب و تجمعات روزانه خود در مقابل استاندار روزیننشستند  و متحد و مصمم  تا ظهر د

 .خوزستان ادامه دادند

از مبارزات  یفوالد اهواز برگ درخشان یصنعت یروزه کارگران گروه مل 22اعتصاب  دیترد بدون

 هیسرما ستمیاست که س یمشقت بار طیدر مقابله با شر رانیطبقه کارگر ا یت و طاقت فرساسخ

عمل ما کارگران در سراسر  یراهنما تواندیکرده است و م لیحاکم بر کشور به ما کارگران تحم یدار

 .باشد مانیبه خواستها یابیدست یدر مبارزه برا شورک

بود که کارفرما به کارگران گروه  یسخت طیوقه و شراحقوق مع افتیمبارزه بر سر در نیچند ا هر

 یراه گشا تواندیآن م یو تجارب گرانبها تیموفق نیکرده بود اما ا لیفوالد اهواز تحم یصنعت یمل

 طیدادن به شرا انیو پا یانسان یزندگ کیبه  یابیدست یدر مبارزه برا رانیما کارگران ا یشرویپ

 .بار موجود باشد بتیمص

فوالد اهواز در سال  یصنعت یکارگران گروه مل یبرا تیموفق یبا آرزو رانیزاد کارگران اآ هیاتحاد

 یو خاطره آرش محمد ادیشد،  لیکه در سال نود و شش به آنان تحم یمصائب افتنی انیبه پا دینو و ام

و  ارددیم یگرامشد  یدار هیسرما یمطامع کارفرما و نظام ضد انسان ،یحقوق یب لیتحم یرا که قربان

 .دیگویم کیآنان تبر کیکایبه  مانهیسال نو را صم

 رانیکارگران ا یسراسر یتر باد اتحاد و همبستگ مستحکم

 0992اسفند ماه  28 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 منتقل شد 4به اندرزگاه  یبیحبمحمد

 9به سالن  شیپ یمنتقل شده بود ساعات نهیسپاه به قرنط یاز سلول انفراد روزیکه د یبیحب محمد

 .منتقل شد 4اندرزگاه 

 یکانون صنف رهیمد ئتیه یاز اعضا یعبد لیو اسماع یلنگرود یبه ذکر است محمود بهشت الزم

 .کنند یم یاندرزگاه دروان حبس خود را سپر نیدر هم زیمعلمان تهران ن

که از نظر  یشده اند اتهامات یتیمتهم به اقدامات امن یصنف یها تیشده بخاطر فعال ادی یسه زندان هر

 دیمستقل تاک یابیو تشکل  یصنف تیفعاالن برحق فعال یبارها رد شده و از سو انیجامعه و فرهنگ

 .شده است

 یبیحب ازمحمد دفاع تهیکم

 آزاد شد عمرانی محسن

سال حبس محکوم شده بود  با احتساب  کیبه  یصنف  تیکه بخاطر فعال یفعال صنف یعمران محسن

 .از زندان بوشهر آزاد شد 09ساعت  تیبازداشت موقت و با گذراندن دوران محکوم دوران

 مارس آزاد شد ۸از  بازداشت شدگان تجمع  یجواد عباس تولل



 .آزاد شد هیمارس از زندان فشافو ۸از بازداشت شدگان  یشب گذشته جواد عباس تولل

بازداشت شدگان  گریروز شنبه همراه دمنتقل شده بود،  هیاسفند به زندان فشافو ۷۱که از روز  یو

به  ینامه آزاد لیشب ، با تحو یکشنبه   یتولل ده،یبنا به اخبار رس. مارس آزاد نشد ۸مرد در تجمع 

 .کفالت آزاد شد نیروز  بازداشت با قرار تام ۷۷زندان، پس از 

 مارس8کانال تلگرام فراخوان تجمع : منبع 

 سد گلمن دره پس از اعتراضاتشان پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران

روزشنبه دوازدهم اسفندماه، کارگران َسد ُگلمن دره واقع دراعتراض به عدم پرداخت  پس از اعتصاب

 .،وعده پرداخت قطره چکانی حقوقشان رسانه ای شدماه حقوق نیچند

از  یخراسان شمال یا شرکت آب منطقه رعاملیمداسفند،28براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

اند، ظرف مدت سه ماه  ماه است حقوق نگرفته 2از معوقات کارگران سد گلمندره که  یمیپرداخت ن

 .خبر داد

مطالبات کارگران سد : با اشاره به شش ماه حقوق معوق کارگران سد گلمندره گفت یعلو میابراه دیس

ه ظرف امروز و فردا ما کی زشده،یماه وار کیکه صورت گرفته  ییها یریگیگلمندره با توجه به پ

هرماهه  یزیوار زانیخواهد شد که م زیوار ماه نیروردماه هم در هفته اول ف کیو  شود یم زیوار

 .تومان است ونیلیم 551

نفر عنوان  211کارگران را حدود  نیدر ادامه تعداد ا یخراسان شمال یا شرکت آب منطقه رعاملیمد

 .اعالم کرد یمبود اعتبارات عمراندر پرداخت حقوق را ک قیتعو نیا یو علت اصل

ی برای دومین بذر گندم نامرغوب مقابل فرماندار عینسبت به توز ابیتجمع کشاورزان شهرستان فار

 روز متوالی

دراعتراض به  ابیکشاورزان شهرستان فار روزجمعه بیست وهفتم اسفندماه برای دومین روزمتوالی،

 .دندادامه داشهرستان  نیا یفرماندار مقابلبه تجمعشان  بذر گندم نامرغوب  عیتوز



 

بذر  عیتوز یکه در پ یابیاز کشاورزان متضرر فار یتعداداسفند،28برپایه گزارش منتشره بتاریخ

کاران دچار خسارت شده است، دو روز است در  هزار هکتار از کشت گندم ۲از  شیگندم نامرغوب ب

 .کنند یشهرستان تجمع م نیا یمقابل فرماندار

شده است و  عیآنها توز نیبذر نامرغوب به اسم گندم چمران در ب ده،یکشاورزان خسارت د نیته اگف به

 .روند یخوشه نم رباریها ز گندم نیهم اکنون ا

ام و اکنون خوشه  بذر را کاشته نیهکتار از ا ۷۱: دیگو یم یابیکاران عمده فار از گندم یکی فاطح

 .ندارند

 عیتوز یرو یاگر مسؤوالن جهاد کشاورز: افزود ابیشهرستان فار یبا انتقاد از جهاد کشاورز یو

 .کردند ینم یضرر بزرگ نینامرغوب اشراف داشتند، اکنون کشاورزان چن یبذرها

 دیشب ع نیکشاورزان در ا: اذعان داشت ابیاز کشاورزان عمده شهرستان فار گرید یکی جوکار

 دیخود را صرف کشت گندم کرده و به ام ییاراکار تمام د کشاورز گندم اند، دهیرا د یبزرگ بتیمص

 .وجود کمر کشاورزان شکسته است نیخود را بپردازد و با ا یها یبرداشت تا بتواند بده

شده است مخصوص  عیکشاورزان توز نیکه به نام چمران ب ی، بذر نامرغوببنابهمین گزارش

خسارت وارده بر و ندارد یازدهب گونه چیه یبوده و در مناطق گرم و جنوب یریسردس یها شهرستان

اند  تومان برآورد شده است و تاکنون مسؤوالن نتوانسته اردیلیم ۸کار بالغ بر  کشاورزان گندم

 .را قانع کنند دهیکشاورزان معترض و خسارت د

 کارگرساختمانی در قم براثر ریزش مصالح8کشته وزخمی شدن 

کشته وزخمی  و بتن در قم براثر ریزش مصالح روز دوشنبه بیست وهشتم اسفندماه،دوکارگرساختمانی

 .شدند



سبالن  ابانیمصالح و بتن درساختمان درحال احداث واقع در خ زشیربراساس گزارش منتشره،

 .شد  گرینفرد0 تیومصدوم( ستانافغانتبعه )نفر 0قم منجر به مرگ  سانیپرد

 0992بیست وهشتم اسفندماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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