
 9911اخبار و گزارشات کارگری اول اردیبهشت ماه 

 یدار هینظام سرما هیکارگران عل یجهان یزنده باداول ماه مه روزهمبستگ

در اعتراض به واگذاری  سنگ کرمان شرکت معادن زغال اعتصاب،راهپیمایی وتجمعات کارگران -

 به بخش خصوصی

 مشهر دراعتراض به عد  پرداخت قوو اعتصاب کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن اسال -

در اعتراض به عد   تپه  هفتکشت وصنعت نیشکرمجتمع  یجاریاست یها رانندهاعتصاب وتجمع  -

 ماه مطالبات 5پرداخت 

 ینیشوشتر موابل کشت و صنعت خم هیبیشع تجمع اعتراضی جوانان متواضی کار -

 در اعتراض به بالتکلیفی استخدامی النیگ بیمارستان های یطرق دیتمد پرستاراننامه سرگشاده  -

ماه قوو   9نسبت به عد  پرداخت  کرمان یصادق رزایمجموعه موقوفه م کارگران کنش های -

 وعیدی 

 فیشر یدانشگاه صنعتدانشجوی  2بازداشت  -

 بازداشت شد یعبد لیاسماع -

سال  5به  موابل مجلساز بازداشتی های مراس  روز کارگر  یمیصم وانیکدر آستانه اول ماه مه  -

 دزندان مقکو  ش

 بر اثر سووط در چاه ساله در قرچک 86کارگر کیجان باختن  -

 تهران شایچاه مقله گ زشیرجان باختن یک کارگر جوان در قادثه  -

در اعتراض به واگذاری به  سنگ کرمان شرکت معادن زغال راهپیمایی وتجمعات کارگراناعتصاب،*

 بخش خصوصی

دست از  سنگ کرمان شرکت معادن زغال هزار کارگر3به اول اردیبهشت ماه،صبح روز دوشن

کارکشیدند وبا راهپیمایی وبرپایی تجمعات در سطح شهرهای زرند،کوهبنان وراور اعتراضشان را 

 .نسبت به واگذاری به بخش خصوصی بنمایش گذاشتند



 

 

معادن در  یساز یاقتمال خصوص بر یمبن یعاتیاز انتشار شا بعدبنا به گزارشات رسانه ای شده،

از کارگران وابسته به  ی، امروز جمع(شرکت معادن زغالسنگ کرمان)شهرستان زرند و کوهبنان 

 نیا هیاقدا  به اعتراض عل ییشرکت با تجمع در سطح شهر زرند و با در دست داشتن پالکاردها نیا

 .اقدا  نمودند

را در بورس شرکت درصد از سها   55قصد دارند  نرایمد:کارگران تجمع کننده به خبرنگاران گفتند

 . عرضه کنند

خود در  یها نهیاز هز یجبران بخش یشرکت قصد دارد براهمچنین مدیران :معترضین افزودند

 یمعرف یکاریب مهیکارگران را به ب د،یاز ع شیپ یلیو چند روز تعط دیع یعموم لیتعط یروزها

  .شود یم جادیآنها فاصله ا یا مهیاکه در سواب  بکار هستند؛ چر نیمخالف ا اد که آنهنکن

کارگران تجمع کننده عالوه برتوقف واگذاری به بخش خصوصی،دیگر خواسته هایشان را بورارزیر 

 : اعال  کردند

 به قرارداد دائ  نیقرارداد کارگران از انجا  کار مع تیوضع لیتبد -



 کرونا یماریارگران به علت بک9399ماه  نیقوو  فرورد نیو تام مهیپرداخت ق  ب -

  مشاغل یبند کامل و بدون نوص طرح طبوه ح،یصق یاجرا -

 86فوالد در دهه  یبر اساس قانون استخدام آور انیدر مشاغل سخت و ز یبازنشستگ یشغل بیضر -

  سنگ سال کار در معادن زغال 95سابوه  یبا اجرا 06و 

قانون و  0ماده  یشغل تیو امن 92ماده  یرامفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار، اج یاجرا -

 رانیا یاسالم یموررات کار جمهور

کارگران معادن  یبرا انهیسال شاتیمشاغل و افزا ریدستمزد ثابت  اداره کار نسبت به سا شیافزا -

 زغالسنگ کل استان

 قوقاعتصاب کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن اسالمشهر دراعتراض به عدم پرداخت ح*

اسالمشهر ( شرکت تراورس)کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن روز دوشنبه اول اردیبهشت،

 .در استان تهران برای اعتراض به عد  پرداخت قوو  دست از کارکشیدند

 

در اعتراض به عدم  تپه  هفتکشت وصنعت نیشکرمجتمع  یجاریاست یها رانندهاعتصاب وتجمع *

 ماه مطالبات 5پرداخت 

 تپه  هفتکشت وصنعت نیشکرمجتمع  یجاریاستراننده  66صبح روز دوشنبه اول اردیبهشت،بیش از 



 یمزارع کشاورز نیرا در ب رانیمد یکارگران و برخ ییجابجا تیکه مسئول یبابت معوقات مزد 

ماه مطالبات دست از کارکشیدند و با پارک وانت  5برای اعتراض به عد  پرداخت برعهده دارند،

 .هایشان موابل دفترمدیریت تجمع کردندبار

با کارفرما قرارداد   یما به صورت مستو:یکی از رانندگان قاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

 . یکار دار

 یما را به همراه اجاره بها یهر ماهه مطالبات مزد دیشرکت با تیریطب  قرارداد مد نکهیا انیبا ب او

 ،یآبان، آذر، د یها درقال قاضر پنج ماه مطالبات مربوط به ماه: خودروها پرداخت کند، افزود

 .پرداخت نشده است یجاریاست یهاه ماه رانند یماه سال جار نیو فرورد 96بهمن، اسفند 

سخت در  طیساعت در شرا92تا  6بار هستند و روزانه  غالبا وانت یجاریرانندگان است: افزود او

خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه  نیا یها که راننده ست یدرقال نیا. مزارع مشغول کار هستند

پرداخت  یصورت قداقل و به ریخودروهاست که آنه  با تاخ یبها فوط اجاره  کند یکارفرما پرداخت م

 .شود یم

مورد  نیپول بنز یرانندگان معترض قت ،یجاریاست یها نیماش یها از راننده گرید یکیاظهارت  طب 

 .مواجه هستند یاریخود را ندارند و با مشکالت بس یها نیکردن ماشروشن  یبرا ازین

 ینیشوشتر مقابل کشت و صنعت خم هیبیشع تجمع اعتراضی جوانان متقاضی کار*

برای با شوشتر ازتوابع شهرستان هیبیشع روز دوشنبه اول اردیبهشت،جمعی از جوانان متواضی کار

 ن اعتراضشان نسبت به بیکاری،خواهان بکارگیریوبنمایش گذاشت ینیموابل کشت و صنعت خمتجمع 

 .در مجتمع شدند



 

كیلومتري جنوب  36در اراضي شعیبیه بین رودخانه هاي شطیط و دز در  كشت صنعت خمیني

 .شهرستان شوشتر در استان خوزستان واقع شده است

ر به مساقت مقدوده طرح، بخشي از دشت شعیبیه واقع در دهستان شعیبیه از توابع شهرستان شوشت

هكتار است كه از شمال به تپه هاي شمالي دشت شعیبیه و از غرب به رودخانه دز و  95366توریبي 

طول  و و از جنوب به کشت و صنعت دهخدا مقدود است( كارون)از شر  به رودخانه شطیط 

 .كیلومتر است 95و قداكثر  5كیلومتر و عرض آن قداقل  35قدود یش ابعاد

، (هزار تن966 تیبا ظرف)واقدهاي صنعتي از قبیل كارخانه شكر خا   مینيدر كشت و صنعت خ

 تیبا ظرف) MDF اینیمه سنگین  تختهو كارخانه ( هزار تن966 تیبا ظرف)دا   كارخانه خوراك

 .اقداث شده است( هزار تن966

 خدامیدر اعتراض به بالتکلیفی است النیگ ی بیمارستان هایطرح دیتمد پرستاراننامه سرگشاده *

 با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به النیگ بیمارستان های استان یطرق دیتمد پرستارانجمعی از 

خواهان پایان دادن به بالتکلیفی  النیگ یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشک سیرئ

 .استخدامیشان شدند

 :ای شده ،بورارزیراست بخش هایی ازاین نامه سرگشاده که روز دوشنبه اول اردیبهشت رسانه

و شروع بقران کرونا  یدمیاپ ییابتدا یاز همان روزها النیگ یها مارستانیطرح ب دیتمد یروهایما ن

 یها فتیهمکاران در ش گریبا تما  توان و در کنار د یانسان یرویو ن زاتیتجه دیکمبود شد رغ یعل

 طیشرا نیتر و قساس نیتر ما در سخت  ،یارائه خدمت کرد زمانیفرسا به هموطنان عز سخت و طاقت



 چیبدون ه  ،یکن اریاخت تیطرح گوشه عاف انیپا نهیبا انتخاب گز  یتوانست یم نکهیممکن و با وجود ا

ما به عنوان پرسنل طرح نه   ،یخدمت را انتخاب کرد نهیو گز  یماند یدر کنار دانشگاه باق یچشمداشت

 . یبود فهیدر صف اول انجا  وظ یلها و در هر چالشسا نیا یتنها در طول بقران بلکه در تمام

به  یپرستار یرویبر جذب ن یو متعاقب فراخوان دانشگاه مبن ریاخ یدر روزها دیهمانطور که مطلع

 دیها ازجمله پرستاران تمد گروه یشامل تمام یپرستار یروهاینا  ن و پس از ثبت یصورت شرکت

از همکاران  یکه تعداد  یها، شاهد آن بود درمانگاه و یمنفک شده از مراکز خصوص یروهایطرح، ن

شامل  یجذب قرار گرفته و جذب مابو تیدر اولو یجار یها تیباتوجه به مجوزها و مقدود یپرستار

 .موکول شد دیجد یطرح به اخذ مجوزها دیتمد یروهاین

و  نیویبه  بیاقتمال قرکه به  یپرستاران یکاریب یطوالن یها دورهبا اشاره به این پرستاران در پایان 

برطرف نمودن موانع موجود و ،خواهان یدوره طرح انسان انیباتوجه به مشکالت موجود پس از پا

 .شدند طرح دیالز ، مشکالت جذب و استخدا  پرستاران طرح و تمد یکسب مجوزها

ماه حقوق  1نسبت به عدم پرداخت  کرمان یصادق رزایمجموعه موقوفه م کنش های کارگران*

 عیدی و

نسبت  هیبا گال گریکارگر د 8از  یندگیکرمان به نما یصادق رزایاز کارگران مجموعه موقوفه م یکی

 06بذل و بخشش  یکارفرما به جا: گفت،موقوفه نیا یمتول یماهه از سو 9به عد  پرداخت دستمزد 

 .ق  و قوو  ما را پرداخت کند ،ییکرونا مارانیبه ب یونیلیم

در  یاستان کرمان تاکنون قدم رکلیبه مد همان از اداره اوقاف و مراجع یها یریگیپ رغ یمتاسفانه عل

 .اند قل مشکل مان برنداشته

موقوفه   کارگر در مجموعه 8ما : وی روز دوشنبه اول اردیبهشت درگفتگوبا خبرنگاررسانه ای افزود

و  شود یمقسوب مو جزو موقوفات سازمان اوقاف  یصادق رزایم لیآن خل تیکه تول یصادق رزایم

 . یاست، مشغول بکار هست یناظر استصواب زیاداره اوقاف ن

ماه سال گذشته تاکنون قوو  ما را قطع کرده و با  وریشهر یموقوفه از ابتدا نیا یمتول: ادامه داد یو

 .کند یو پاداش ما را پرداخت نم یدیع یو قت یدستمزد چگونهیماه ه 9گذشت 

از درآمد موقوفه را  ونیلیم 06کارفرما  نیهم رایاست که اخ یقال در نیا: ضافه کردااین کارگر

 یآقا به جا نیا. کرونا کرد روسیاز و دهید بیآس ازمندانیو ن مارانیب یبرا ییمواد غذا هیصرف ته

 .قوو  معوقه ما را پرداخت کند ینیچن نیا یبذل و بخشش ها

کارگر در باغ موقوفه مشغول به کار  به عنوان زینفر ن کیو  ینفر در بخش ادار 8ما : گفت یو

 . یمجموعه را دار نیسال سابوه کار در ا 92که   یهست

 ییبا آنها به مشکل برخورده تا جا ایاست که گو یقووق لیوک 2 یمسئول موقوفه دارا: اضافه کرداو 

 .دکن یپرداخت نم زیخاطر قوو  ما را ن نیموقوفه مسدود شده است و به هم یبانک یکه قساب ها

موقوفه  یبار به متول نیرفع مشکل بوجود آمده تاکنون چند یبرا نکهیا انیکارگر موقوفه با ب نیا

ق  و  ست،یما مواف  ن  اگر با ماندن و کارکردن  یا خواسته یاز و: گفت  ،یا مراجعه کرده( یصادق)

 لیهمان وک بهو  ندارد یبه من ربط دیگو یاو در جواب ما م یول   ؛یقوو  مان را بپردازد تا برو

 .قساب کنند هیبا شما را تسو دییکه شما را استخدا  کرده اند بگو ییها



است و ما  یقووق التیتشک کیدارد چرا که موقوفه  رادیا یبه لقاظ قانون یگفته و نیا: ادامه داد یو

به  سال گذشته از مقل موقوفه 92به وکال ندارد و قوو  ما در  یو ربط  یکارمندان موقوفه هست

 . یکرد ینم افتیوکال قوو  در  یشد و ما تاکنون از طر یپرداخت م یخود متول یامضا

متاسفانه اداره اوقاف ه  : آمده گفت شیبا انتواد از عملکرد اداره اوقاف در رفع مشکل پ انیدر پاوی 

  ما را موقوفه بخواهد چرا ق  و قوو یآقا به عنوان متول نیاز ا تواند یاست و م یناظر استصواب

استان کرمان  رکلیبه مد همان از اداره اوقاف و مراجع یها یریگیپ رغ یمتاسفانه عل. پردازد ینم

 .اند در قل مشکل مان برنداشته یتاکنون قدم

 فیشر یدانشگاه صنعتدانشجوی  2بازداشت *

 وتریکامپ یمهندس یدانشجو یونسی یو عل کیزیف یدانشجو یمراد نیرقسیطب  اخبار واصله ام

 چگونهیبدون ارائه ه یماموران لباس شخص لهیبوس ۹۹ نیفرورد ۲۲در  ف،یشر یدانشگاه صنعت

 .و با ضرب و شت  بازداشت شدند یقکم

 .ستیاز آنان در دسترس ن یلقظه خبر نیتا بد متاسفانه

 برگرفته از کانال تلگرا  شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 بازداشت شد یعبد لیاسماع*

 یبخشنامه  یریگیو پ یمرخص دیتمد  یکه برا یعبد لیاسماع اول اردیبهشت، دوشنبهروز صبح

 .رفته بود بازداشت شد نیاو یاریبه داد هییقضا یقوه  یآزاد

ناظر بر  اریشد و  داد یم یمشمول آزاد هییقضا یقوه  یکه بر اساس بخشنامه  یمعل  زندان نیا

 یکرده بود  ، امروز صبح برا دییتا یلنگرود یتو مقمود بهش شانیخبر را در رابطه با ا نیزندان ا

 .شد ستادهبازداشت و به داخل زندان فر یرفت اما به طور ناگهان نیاو یاریبه داد  یمرخص دیتمد

قوه  استیر یبخشنامه  یاجرا یاقکا  برا یمسووالن اجرا ریبازداشت و تاخ نیا یواقع لیدال هنوز

 .ستیمشخص ن نیریو سا ی، بهشت یعبد انیآقا یدر رابطه با آزاد

که  یعبد لیاسماع متاسفانه:نوشت نیچن یتییتو یط یعبد لیاسماع لیتاج ، وک نیرابطه قس نیهم در

مراجعه کرده بود با اعال  مخالفت در  نینظارت بر زندان او رهیبه دا یمرخص دیتمد یامروز برا

 .تقمل ادامه قبس به زندان اعزا  شد یبرا یمرخص دیتمد

 بهشتیارد 96ها تا  یشب گذشته اعال  کرده بود مرخص ه،یاست که معاون قوه قضائ یالدرق نیا

 !شده است دیتمد

  معلمان یصنفتلگرا  کانون  کانال:منبع

سال  5به  از بازداشتی های مراسم روز کارگر مقابل مجلس یمیصم وانیکدر آستانه اول ماه مه *

 دزندان محکوم ش

 وانیک به اتهاماتبطورغیابی ی دگیرس پس از یافشار یقاض  استیبه ر دادگاه انوالب 28شعبه 

وی را  یمدن یها تیفعال گریو د موابل مجلس 96سال قضور در تجمع روز کارگر مبنی بر یمیصم

 .سال قبس مقکو  کرد 5به تقمل 



 بر اثر سقوط در چاه ساله در قرچک 86کارگر کیجان باختن *

در جنوب استان  شهرستان قرچک تویدر قشال  جی واقع ه چاهدر دهان ساله قین کار 86یک کارگر 

 .بداخل چاه سووط کرد ودر د  جانش را ازدست داد تهران

 تهران شایچاه محله گ زشیرجان باختن یک کارگر جوان در حادثه *

در مقله برای قفر چاه قین کار گودبرداری  ساله تبعه افغانستان 36 عصر روز دوشنبه یک کارگر

 .وجان باخت خاک مدفون شد ادیقج  ز ریچاه ز یوارهاید بیتخر لیبدل رانگیشا ته

akhbarkargari2468@gmail.com 
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