
 8931اسفند ماه  5اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 :ادامه اعتراضات نسبت به بکارگیری اقدامات اصولی و جدی جهت مقابله باشیوع ویروس کرونا -

 تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی آمل -1

بجای روش های اصولی برای مقابله باشیوع  یغاتیو تبل یونیزیتلو یها شینمااعتراض به  -2

 ویروس کرونا

به  عدم برخورد جدی برای مقابله  با  تهران نسبت به  کشور وتاکسی رانندگان اتوبوساعتراض  -3

  شیوع کرونا

مبتال به  مارانیب یبهمن برا 22 مارستانیبتجمع اعتراضی اهالی مسجد سلیمان نسبت به انتخاب  -4

 کرونا

کرونا در  روسیو مارانیب رشیحتمال پذع اعتراضی اهالی بازکیا گوراب الهیجان نسبت به اتجم -5

 مارستانیب

 !دولت فیکرونا و وظا -6

برای بازگشت بکار یماهشهربرا ینفت یها شرکت پخش فرآورده یادامه تجمعات کارگران اخراج -

 دهمین روز متوالی

ماه حقوق مقابل  6ازنسبت به عدم پرداخت اهو 2منطقه  یکارگران شهردار یتجمع اعتراض -

 ساختمان شورای شهر اهواز

مقابل 89نسبت به عدم پرداخت  خسارت سیل فروردین  کشاورزان دشت آزادگان  اعتراضی تجمع -

 وزارت کشور

 هرمزگان یمقابل استاندار برای تعیین نرخ عادالنه نان بندرعباس انینانوا تجمع  -

 ان همزمان باروز مهندس نسبت به بیکاری فرزندشاعتراض یک مادر درآباد -

 یبخش یعل نیرحسیام و جوان قتیحق علیبازداشت فعاالن دانشجویی  -

 :کارگر دیگر را گرفت 3ویروس حرص و ولع کارفرمایان جان  -

 مشهد براثر گازگرفتگی آب و فاضالبکارگر اداره  2جان باختن  -1

 ری بدنبال سقوط از ازارتفاعجان باختن یک کارگر ساختمانی در سا -2

 :باشیوع ویروس کرونا هجهت مقابلبکارگیری اقدامات اصولی و جدی ادامه اعتراضات نسبت به *

 تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی آمل -8

برای  – نهیقرنط یها مارستانیاز  ب یکی -کارکنان بیمارستان خمینی آمل  اسفند، 5روز دوشنبه 

 .باشیوع ویروس کرونا دراین بیمارستان دست به تجمع زدند رانهیشگیپ زاتیتجهد اعتراض به  نبو



و  ستیکنندگان ن مراجعه یجوابگو رانهیشگیپ زاتیتجه:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .با مشکل مواجه هستند هیلوازم اول نیتامدر رابطه با   یکادر درمان

اصولی برای مقابله باشیوع  بجای روش های یغاتیو تبل یونیزیتلو یها شینمااعتراض به  -2

 ویروس کرونا

کرونا  نهیقرنط یو بخشها مارستانهایخصوصا پرستاران در ب یمارستانیکارکنان ب یاجبار یریبکارگ

 .است یماریب شتریب وعیش یخطر برا نیبزرگتر یراصولیبه شکل کامال غلط و غ

ژست و پز دادن  کیاقدام فقط  نیو انتشار خبر ا هنیقرنط یمارستانیب یاختصاص بخش و فضاها

 .است یافکار عموم یبرا

امر از همان  نیا یبرا یبه تعداد کاف یاختصاص دهیآموزش د یروهایبحران الزم بود ن تیریمد▫

 .دادیو آموزش مداوم ارائه م نمودیآماده م نیدر چ یماریب وعیش یابتدا

 نیاز افراد با ا یادیکردن تعداد ز ریدر واقع درگ فتیبصورت تک ش روهاین یاجبار یریبکارگ▫

 یبوده از طرف ونیزوالسیا یاستهایبخشها و خالف س نیا یفتهایش یمسئله فقط با هدف پرکردن حجم

 .کندیم جادیکارکنان ا نیب یعموم یتیوحشت و نارضا یهم فضا

با ارائه مشوق و  یکافمناسب و  یانسان یروینشده نسبت به انتخاب و اموزش ن ریالزم است تا د▫

 یشهایو دست از نما زندیو مهار کرونا برخ یبه عمل یتدارک امکانات استاندارد حفاظت فرد

 .بردارند یغاتیو تبل یونیزیتلو

به  عدم برخورد جدی برای مقابله   نسبت به تهران  وتاکسی کشور رانندگان اتوبوساعتراض  -9

  با شیوع کرونا

اعتراضشان را نسبت به  عدم تهران  وتاکسی کشور رانندگان اتوبوس از اسفند،جمعی 5روز دوشنبه 

 .برخورد جدی برای مقابله  با شیوع کرونا رسانه ای کردند

در  یگریاز هر گروه د شیما ب: تعدادی از رانندگان اتوبوس کشور به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یو به راحت میکن یمسافران را جابجا ماز  یادیروز حجم ز چراکه در شبانه میمعرض خطر ابتال هست

 .میکرونا مبتال شو روسیبه و میتوان یم

در  کننده یماسک، دستکش و ضدعفون دیمختلف ازجمله تهران با یشهرها یها یشهردار: آنها افزودند

 نیتر مساله، مهم نیقرار دهند؛ ا -یو چه در بخش خصوص یچه در بخش عموم –رانندگان  اریاخت

 .نندگان استرا ی مطالبه

 رانهیشگیپ داتیتمه شیخواستار افزا ،جمعی از رانندگان تاکسی تهران طی گفتگوی با رسانه ای

 .کرونا شدند روسیدر مقابل و یرانیسازمان تاکس

 اریدر اخت کننده یکارفرما موظف است که ماسک و لوازم ضدعفون یطیشرا نیدر چن:آنها گفتند

 .صورت نگرفته است یاقدام نیرانندگان قرار دهد اما تاکنون چن

بر  یرانیسازمان تاکس : افزودند شهر تهران یرانیسازمان تاکستحت مسئولیت  یرانندگان تاکساین 

 نیها ا و رسانه مایگسترده صداوس غاتیبه تبل ازیداشته است که ن دیتاک هیکرا یعدم پرداخت نقد

  .خصوص دارد



مبتال به  مارانیب یبهمن برا 22 مارستانیبانتخاب تجمع اعتراضی اهالی مسجد سلیمان نسبت به  -4

 کرونا

برای اعتراض وابراز مخالفت با  اسفند،جمعی از اهالی شهر مسجد سلیمان 5صبح روز دوشنبه 

دست به تجمع مقابل این بیمارستان  مبتال به کرونا مارانیب یبرااین شهر بهمن  22 مارستانیب انتخاب 

 .زدند

کرونا در  روسیو مارانیب رشیحتمال پذبازکیا گوراب الهیجان نسبت به ا تجمع اعتراضی اهالی -5

 مارستانیب

 دراعتراض النیدر استان گ جانیاز شهرستان الهاسفند،جمعی از اهالی بازکیا گوراب  5روز یکشنبه 

 .دست به تجمع زدند مارستانیکرونا در ب روسیو مارانیب رشینسبت به احتمال پذ

 !لتدو فیکرونا و وظا -6

از  یپاسدار یرود تا برا یکرونا از دولت و وزارت بهداشت انتظار م روسیشدن و عیتوجه به شا با

سوداگران  ییسودجو یمردم قرار دهد و جلو اریدر اخت گانیمردم ماسک را یو بهداشت یحقوق انسان

رو، مت یچون اتوبوس ها و متروها و سالن ها یعموم یمرتب مکان ها یشستشو. ردیمرگ را بگ

اکنون پرستاران، رانندگان . کرونا را کاهش دهد یماریتواند ابتال به ب یو دانشگاهها م مدارس

در معرض .. …بزرگ و یمانند فروشندگان فروشگاهها یخدمات عموم هیارا انیاتوبوس، متصد

به  یکارگر یخوابگاهها یبازرسان طب کار تمام لیبا گس دیوزارت کار با. باشند یم بهایآس نیشتریب

را موظف  انیقرار داده و کارفرما دیرا مورد بازد یمراکز کارگر هیو کل هیدر مناطق عسلو ژهیو

. کنند یکننده به کارگران اقدام فور یضدعفون یخوابگاهها و دادن محلول ها یکنند نسبت به سمپاش

و  یبه سرعت ضدعفون…… خودرو، فوالد،  رانیهمچون ذوب آهن، ا یکارگر یرستوران ها

است که وزارت کار سالهاست از آن  یروزمره ا یکارها نهایا. ردیبهداشت انجام گ قیدق تیرعا

 .را رقم خواهد زد یغافل است و امروز با هر لحظه غفلت فاجعه ا

و  ازمندانین یخانواده ها یاریبرهه از زمان با تمام قدرت به  نیا درما، ییکایو دوستداران سند رفقا

 یمرگ را از خانواده ها یلوازم بهداشت عیو توز یمردم یگروهها جادیو با ا میزحمتکشان بشتاب

 .میدور کن یکارگر

 ان،یخانمان ها، کودکان کار، زندان یب روس،یو نیهدف ا یگروهها نیرتریپذ بیحال حاضر آس در

 .باشند یم.. …زباله گردها،  ،یمترو، زنان کارگرجنس یدستفروش ها

 ،ییدستشو عیصابون، ما ،یماسک، الکل طب هیبا ته نیو همچن ریپذ بیآس یگروهها نیبه ا آموزش

آنان،  انیم عیو توز گریالکل و هر پاک کننده د یو اسپر( یجراح)دستکش التکس  تکس،یوا

 .میکن یاریهموطنانمان را 

مراکز بوده  نیو کمک حال ا میاست که به مراکز ستاد بحران و هالل احمر مراجعه کن یروز امروز

 .وارد عمل شوند ریپذ بیکه در مورد اقشار آس میاز آنان بخواهو 

 یلحظات بحران نیما در ا گریاری یکارگر یهمبستگ. میکرونا را شکست بده روسیو میتوان یم ما

 .است

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند



 ٨٣٣١اسفند ٣

برای بازگشت بکار یبراماهشهر ینفت یها شرکت پخش فرآورده یادامه تجمعات کارگران اخراج*

 دهمین روز متوالی

 ینفت یها شرکت پخش فرآورده یکارگران اخراج اسفند برای دهمین روز متوالی، 5روز دوشنبه 

 .تجمع کردند یانبار نفت نیبه ا  مقابل درب ورود و خروج تانکرهابازگشت بکار یماهشهربرا

 بهمن 26روز شنبه  تجمعشان را از دورجدید نفر میرسید33که تعدادشان به حدود این کارگران 

 .ازسرگرفته اند

 .آنها استخدام شوند یاند تا افراد سفارش شده به جا از کار خود اخراج شده ندیگو یمتجمع کنند گان 

مجموعه منطقه آبادان  ریز یکه از نواح یانبار نفت نیا نیمسئول تر شیپ به گفته این کارگران اخراجی،

  آنها به وعده ندیگو یحل مشکل را داده بودند و حاال کارگران م  ران وعدهبه کارگ رود یبه شمار م

 .خود عمل نکرده اند

به خبرنگار رسانه ای  89مرداد  7این کارگران همزمان با تجمعشان مقابل فرمانداری بتاریخ 

رده های بکار نگرفتن نیروی بومی دارای بیش از چهار سال سابقه در انبار پخش فرآو  نسبت به:گفتند

 .معترضندنفتی بندر ماهشهر،

ما سالهاست در این انبار مشغول به کار هستیم اما در کمال تعجب مدیران شرکت اقدام : آنها افزودند

 .به جذب نیروی غیر بومی کردند

اولویت برای جذب نیرو باید به کارگران بومی منطقه داده شود ولی مدیران شرکت : آنها اظهار داشتند

 .ن اصل را نادیده گرفتندنوربخش ای

شیراز، حافظ شیراز،   BOTهای سنندج، کرمانشاه، انبار نوربخش ماهشهر سوخت مورد نیاز نیروگاه

 .سیکل ترکیبی کازرون، افق ماهشهر، گناوه و عسلویه را تامین می کند

ماه حقوق مقابل  6نسبت به عدم پرداخت اهواز 2قه نطم یکارگران شهردار یتجمع اعتراض*

 ختمان شورای شهر اهوازسا

اهواز برای بنمایش گذاشتن  یشهردار 2برق منطقه  عمران واسفند،کارگران بخش  5روز دوشنبه 

ماه حقوق،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر  6اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 

 .اهواززدند

مقابل 31یل فروردین نسبت به عدم پرداخت  خسارت س کشاورزان دشت آزادگان  اعتراضی تجمع*

 وزارت کشور

خود را به پایتخت رساندند تا با تجمع مقابل  از کشاورزان دشت آزادگان یجمعاسفند، 5روز دوشنبه 

به گوش  89وزارت کشورصدای اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت خسارت سیل فروردین 

 .مسئوالن طراز اول کشور برسانند

 هرمزگان یمقابل استاندار نانعیین نرخ عادالنه برای ت بندرعباس انینانوا تجمع 



 یمقابل استاندار برای تعیین نرخ عادالنه نان بندرعباس انینانوااسفند،جمعی از  5 روز دوشنبه

 .تجمع کردند هرمزگان

به خبرنگار رسانه م،یعادالنه هست یما خواستار نرخ نکهیا انیضمن بحاضر درتجمع  انیاز نانوا یکی

نان  متیاست، اما همچنان ق افتهی شیهمه محصوالت و کاالها در پنج سال گذشته افزا متیق: ای گفت

 .را با مشکل روبرو کرده است انینانوا شتیدر بندعباس ثابت مانده و مع

 یهم اکنون با حقوق چند سال قبل زندگ ییکارگران نانوا: از وضع موجود، گفت یمند هیبا گال یو

 .در جامعه چندبرابر شده است یضرور یهاکاال متیکه ق یدرحال کنند، یم

خود دچار مشکل  تیدر فعال......و  هیآب، برق و مواد اول یها نهیهز شیبا افزا: نانوا عنوان کرد نیا

 .میا شده

استان ها از مهرماه  ریدر سا: دارد، افزود دیجد یبه نرخ گذار اجینان احت متیق نکهیبا اشاره به ا یو

 .صادر نکرده اند مانیرا برا ینرخ نامه مصوب چیدر شهر بندرعباس ه نرخ نامه صادر شد اما

 دایپ شینان روز به روز افزا دیتول یها نهیثابت است اما هز انیکه درآمد نانوا یطیدر شرا: گفت یو

 .شود یم انینانوا یباعث ورشکستگ یکنون متیکند و فروش نان با ق یم

 مهندس نسبت به بیکاری فرزندشاعتراض یک مادر درآبادان همزمان باروز *

 :آبادان -اسفند همزمان با روز مهندس  5دوشنبه 



 

 یبخش یعل نیرحسیام و جوان قتیحق علیفعاالن دانشجویی بازداشت *

 نیرحسیامودانشگاه علم و صنعت  یاسیو س ییفعال دانشجو جوان، قتیحق علیاسفند، 4روز یکشنبه 

 .ندان، بازداشت شددانشگاه تهر ییفعال دانشجو ،یبخش یعل

کننده  بازداشت و نهاد بازداشت لیاز دلبنابه گزارش کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 .نمی باشد در دست یاطالعآنها 

 :کارگر دیگر را گرفت 9 ویروس حرص و ولع کارفرمایان جان*

 مشهد براثر گازگرفتگی آب و فاضالبکارگر اداره  2جان باختن  -8

و  یآور کانال جمع یروبیالمشهد حین کار آب و فاضالبکارگر اداره  2اسفند، 5ز دوشنبه صبح رو

دچار مسمومیت گازی شدند وجانشان را شهر نیدر بولوار بعثت ا( اگو ستمیس)فاضالب تیهدا

 .درزیرزمین ازدست دادند

 جان باختن یک کارگر ساختمانی در ساری بدنبال سقوط از ازارتفاع -2



 ساختمان در حال احداث یکدر یآرماتوربند ساله حین کار 57اسفند،یک کارگر  5نبه صبح روز دو

وپس از  سقوط کرد نیینصب آسانسور ساختمان به پا یشده برا جادیا یخال یاز فضا یشهرستان سار

 .وارده جان باخت یها شدت صدمات و جراحت لیبه دلانتقال به بیمارستان  و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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