
 1401ماه یکم اسفند  اخباروگزارش های کارگری

 فراخوان تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل وبازنشسته استان فارس  -

ی از جان باختگان اعتراضات سراسری دیواندره به  میقد   فوادگرامیداشت یاد  دوشنبه یکم اسفند:  -

 مناسبت زاد روزش برسر مزارش 

مولد  درا  گودرزیال  انیفرهنگ  یکانون صنف  هی انیب  - "طرح  نام   با  دولت  اموال  فروش  به  عتراض 

  " یساز

با     پنجمین  - خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اعتراضی  دوشنبه 

های  استان  مخابرات  شرکت  مرکزی  ساختمان  مقابل  تجمع  شرقی،   برپایی  أصفهان،    آذربایجان 

  یمرکز،   راحمد،لرستانیو بو   ه یلو ینشاه، کهگکرما  خوزستان،کردستان،تهران،خراسان رضوی،الم،یا

 وهمدان 

وتجمع    - اعتصاب  جدید  اردستاندور  فوالد  کارخانه  مدیران     کارگران  وعده  خلف  به  دراعتراض 

 مبنی بر پرداخت حقوق معوقه برای چندمین روزمتوالی

 حقوق  ماه  4دراعتراض به عدم پرداخت چابهار یم یشرکت کانرود سازه پتروش  کنان اعتصاب کار -

  شدند  هی گاز عسلو یهاشگاهیپاال یمانکاری مانع از تجمع کارگران پ ی تیامن  یروهای ن -

 دانشگاه تهران یتی و علوم ترب  یروانشناس یپخش اطالعات و اخبار به شکل روزنامه؛ دانشکده  -

 ی ت یامن یانضباط یته ی و پرداخت خسارت حاصل کم  ی لیتحص  قی دو ترم تعل -

 ی لیسجاد جبرئ و   محمدپناه  حسن ی زادآ -

 کاشان ی درساختمانواری د  زشی حادثه ر کارگردر 2مرگ ومصدومیت شدید   -

 فراخوان تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل وبازنشسته استان فارس *

 زم یمن اگر برخ 

 ی ز یاگر برخ تو 

 زند یخ ی برم  همه

فره   ور ی غ  انیفرهنگ �� د   خته ی و  بار  فارس  استان  بازنشسته  و  پرشور    گریشاغل  حضور  خود  با 

 .کشور خواهند شد  ان یفرهنگ  یسازان عرصه مطالبات صنف حماسه 

 :ما داریوعده د ◀

  ۱۴۰۱اسفند ماه   ۳  چهارشنبه

  ۱۲  ساعت 



 معدل  ابان یاداره کل آموزش و پرورش استان فارس واقع در خ محوطه 

 معلمان فارس  ی صنف انجمن 

اسفند:* یکم  یاد  دوشنبه  اعترم یقد   فوادگرامیداشت  باختگان  از جان  به  ی  دیواندره  اضات سراسری 

 مناسبت زاد روزش برسر مزارش 

صنف   هیان یب* نام  دراع  گودرزیال  انیفرهنگ  یکانون  با  دولت  اموال  فروش  به  مولد    تراض  "طرح 

  " یساز

  .محترم  ا یو اول  زیمحترم ، دانش آموزان عز  همکاران 

ت اموال مازاد دولت به  توسط سران سه قوه گرفته شده که در آن قرار اس  ی میتصم   ریاخ  یروزها   در

 . فروخته شود  ی بخش خصوص

ا  گودرزی ال  ان یفرهنگ  ی کانون صنف    ی ت یدارد  که دولت مالک   ی اعالم م   می تصم  ن ی ضمن اعتراض به 

 . باشد   یم ندهی آ ی و نسل ها ران یاموال متعلق به عموم مردم ا  ن ینسبت به اموال مردم ندارد و ا 

محترم آموزش و    رکلیقدم شده از مد   شیطرح پ   ن یدر ا وزارت آموزش و پرورش    نکهیتوجه به ا   با 

روسا و  لرستان   استان  دار  ی پرورش  تقاضا  )فضاها   م یمناطق  بودن  مازاد  اعالم    ،یآموزش   ی از 

خدمات   ی حی،تفر   یورزش دار  یو  خود  حت  ند ینما   ی (  فضاها   ی ما  فروش    ی روستاها  ی آموزش  ی با 

و قابل ذکر     میی نما   یاعالم مخالفت م   ست ین   ریمدرسه در آن دا  ل یکه به هر دل  یی ستاهامتروکه و رو

ماده   . طبق  شده  ذکر  اموال  فروش  در  مشارکت  گونه  هر  که   اسالم  ۱۹است  مجازات  "    یقانون 

 . مجرمانه است   ی محسوب شده و عمل ر یمشارکت در فروش اموال غ

ه متعلق به نسل  است بلک  ینه تنها متعلق به نسل فعل  ی آموزش  ی که همه فضاها  میکن   یاعالم م   انیپا  در

 .  خواهند کرد  یزندگ  ن یسرزم  نی است که در ا  ی ا ندهی آ ی ها

 گودرزیال  انیفرهنگ  ی صنف کانون 

۱۴۰۱ /۱۱ /۳۰ 

با     پنجمین * خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اعتراضی  دوشنبه 

های  استان  مخابرات  شرکت  مرکزی  ساختمان  مقابل  تجمع  شر   برپایی  أصفهان،    قی، آذربایجان 

  یمرکز،   راحمد،لرستانیو بو   ه یلو یکرمانشاه، کهگ  خوزستان،کردستان،خراسان رضوی،تهران،الم،یا

 وهمدان 

دوشنبه   اسفند روز  هاییکم  استان  مخابرات  بازنشسته  کارگران  شرقی،  ،  أصفهان،    آذربایجان 

و  ،مرکزی  لرستان،راحمد یو بو  ه یلو یکهگ   کرمانشاه،کردستان،  خوزستان،تهران،خراسان رضوی،ایالم،

مقابل  همدان   تجمع  مرکز بابرپایی  مخابرات   یساختمان    م، ایال  أصفهان،  تبریز،در  شرکت 

  مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تهران  و   ،همدانسنندج،کرمانشاه،یاسوج،خرم آباد،اراکمشهد،اهواز،



آیین شان را  دوشنبه اعتراضی پنجمین   و    89سال    نامه نسبت کاهش قدرت خرید از جمله عدم اجرای 

 .رقم زدند درصدی سهم بیمه تکمیلی و عدم پرداخِت سهم خواروبارومطالبات دیگر 30 افزایش 

 اراک: 

 

 أصفهان:



 

 تبریز: 



 

 تهران: 



 

 خرم آباد:



 

 سنندج: 

 

 کرمانشاه: 



 

 مشهد: 

 

 یاسوج: 



 

 همدان: 

 

وعده مدیران  مبنی  دراعتراض به خلف    کارگران کارخانه فوالد اردستاندور جدید اعتصاب وتجمع  *

 بر پرداخت حقوق معوقه برای چندمین روزمتوالی 

، اسفند  یکم  دوشنبه  اردستان  روز  فوالد  کارخانه  را    کارگران  وتجمعشان  أعتصاب  دورجدید 

 دراعتراض به خلف وعده مدیران  مبنی بر پرداخت حقوق برای چندمین روز متوالی ادامه دادند. 



 

فوالد    معترض   کارگران  گفتند:   ا یآر کارخانه  ای  ماه   به خبرنگار رسانه  د   ی هاحقوق  آذر،  و    ی آبان، 

  ن ی تحمل ادامه ا  گرید  یو اقتصاد   ی شتیسخت مع ت یوضع  نی طور کامل نگرفتند و در ابهمن خود را به 

 .را ندارند  ت یوضع

  ی شهرستان برا   ن ی تأم  یشورا   ی فرماندار و اعضا   + شی: حدود دو هفته پنیز گفت   کارگران   این از  ی کی

مد   یسبرر که  آمدند  کارخانه  به  کارگران  وعده   رانیمشکالت  کردن    یبرا  ییهاشرکت  برطرف 

 .نشده است  ی عمل  شانیهاکدام از قول  چ یاز آن زمان تاکنون ه  یمشکالت دادند، ول

ب   ی و م  ران یمد   نکه یا   ان یبا  ندار  ند یگو ی کارخانه  بده   م یپول  را  کرد م،یحقوقتان  واقعاً  اضافه  اگر   :

برا  مالپر  یکارخانه  مشکالت  با  خود  پرسنل  حقوق  ا  یداخت  پس  است  محصوالت    ن یمواجه  همه 

 رود؟ ی کارخانه کجا م

آر  دادند:   ا یکارگران کارخانه فوالد  به جا   ادامه  آنها  فقط وعده و    ده ینرس  یی تاکنون اعتراض  و  است 

و    د یکارخانه کارگران را تهد   ران یو در عوض برطرف کردن مشکالت، مد   دند یسر باال شن  یها جواب 

 .کنند ی اخراج م

اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه فوالد اردستان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،وعده  +

 همکارحق طلب 49وإخراج  های توخالی مدیران مجتمع و مسئوالن شهرستان 

ضشان نسبت به  بهمن، کارخانه فوالد اردستان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعترا17روزدوشنبه  

شهرستان  مسئوالن  و  مجتمع  مدیران  توخالی  های  حقوق،وعده  ها  ماه  پرداخت    49وإخراج     عدم 

دست  طلب  لوله    همکارحق  انواع  تولید  مجتمع  ودراین  کارکشیدند  أصفهان  از  دراستان  فوالدی  های 

 .تجمع کردند 



 

اعضای   همراه  به  اردستان  فرماندارشهرستان  آریا  فوالد  کارخانه  کارگران  امروز  ازاعتصاب  بعد 

در کارخانه حضور پیدا کردند وبدنبال جلسه با مدیران   ای تأمین و دیگر روسای إدارات ذیربط  شور

آبان  کارخانه   امروزحقوق  همین  دادند  وعده  کارگران  ماه  به  بهمن  پایان  تا  و  پرداخت  کارگران  ماه 

حق طلبی  حقوق ماه های آبان ودی آنها پرداخت خواهد شد. آنها همچنین قول بازگشت بکار کارگران  

 .اخراجی را دادند 

 

وبه   کرد  عنوان  ماهه  چند  حقوق  معوقات  را  اعتراض  این  علت  معترض  کارگران  از  یکی 

دهند، اما چند ماه  خبرنگاررسانه ای گفت: مدیران کارخانه هر روز وعده پیگیری مطالبات ما را می

 .است هنوز مشکل باقی است و کسی به فکر زندگی قشر کارگر نیست 
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مدیران کارخانه و مسئوالن شهرستان، ادامه داد: مدیران  وی ضمن خواستار پاسخی مشخص از سوی  

نفر از کارگران را در آستانه عید نوروز اخراج کردند و اگر ما هم    49کارخانه در روزهای گذشته  

 .شویم هایمان اعتراض کنیم تهدید به اخراج مینسبت به حقوق 

نگ و  ناراحتی  ابراز  همکارانش  و  خود  معیشتی  از وضعیت  کارگر  کارخانه  این  گفت:  و  کرد  رانی 

فوالد آریا مشکلی بابت خرید مواد اولیه و فروش تولیدات کارخانه ندارد، اما با این حال هنوز نسبت  

 .کند به پرداخت مطالبت چند ماهه کارگران اقدامی نمی 

 ماه حقوق  4دراعتراض به عدم پرداخت چابهار ی می شرکت کانرود سازه پتروش کنان  اعتصاب کار*

دو اسفند،روز  یکم  پتروش   کنان  کار  شنبه  سازه  کانرود  عدم  چابهار  ی میشرکت  به  اعتراض  برای 

 ماه حقوق دست به اعتصاب وتجمع زدند.  4پرداخت 

اعتصاب   محلی،امروزبدنبال  خبری  منبع  یک  گزارش  پتروش  کنان  کاربه  سازه  کانرود    ی میشرکت 

داد تا دهم ماه جاری    روژه وعده پ  ریمد و    به صورت ناقص پرداخت شد یک ماه از حقوقشان  چابهار 

 دوماه از حقوقشان را پرداخت خواهد کرد. 

  شدند  هی گاز عسلو یهاشگاهیپاال ی مانکاریمانع از تجمع کارگران پ  ی تی امن یروهای ن*

با استقرار در مقابل مجتمع    یت یامن   یروها ین   رانیآزاد کارگران ا  ه یبه اتحاد   دهیرس   یهاگزارش   بنابر

 .تجمع کارگران ارکان ثالث شدند  ینع از برگزارما  ی گاز پارس جنوب

گاز پارس    ی هاشگاه ی)ارکان ثالث( شاغل در پاال   یمانکار ی، کارگران پ۱۴۰۱اسفند    ۱امروز دوشنبه   

در مقابل ستاد مجتمع گاز    شانیها به خواسته   یدگیاعالم کرده بودند که در اعتراض به عدم رس  ی جنوب

با مستقر شدن در    یو انتظام  ی تی امن  یروها یع خواهند زد. اما ن دست به تجم  ه یدر عسلو  یپارس جنوب 

 .کارگران شدند  نی محل، مانع از تجمع ا

ا   نکته  ذکر  عل   ن یقابل  گذشته  شب  که  مسئول  ی رغفاریم   رضا یاست  انجمن   نی از    ی صنف  یهاکانون 

 .ست صادر شده ا  هی احضار زین  گرید  یتعداد   ی بازداشت شده و برا  یتی امن  ی توسط نهادها   هیعسلو 

ا  ست ی درحال  ن یا ن   ی صنف   ی هاانجمن   ن ی که  کنترل  تحت  مسئول  ی تیامن   ی روها یکامال  و    ی دولت  ن ی و 

اند. اما  اعتراضات مخالفت کرده   ی برگزار  یو بارها با تالش کارگران برا  شوند یاداره م  انیکارفرما

 .تند گرف قرار  ی تیکارگران همراه شدند مورد برخورد امن  گریبا اعتراض د   زیکه آنان ن  نبار یا

  ی بند کامل طرح طبقه   ی خواستار اجرا  ی گاز پارس جنوب  ی هاشگاه یارکان ثالث شاغل در پاال   کارگران

است   ت ی وضع   ی مشاغل، سامانده برا   طرح جبران  ی و اجرا  ی جاری نامناسب رانندگان  آنان،    یخدمات 

تردد    یاجرا برا  ۲به    ۲طرح  کامل  سامانده   ی به صورت  واحدها،  ر  ت یوضع  ی همه    ی فاهخدمات 

 مطالباتشان هستند.  گریها و د و خوابگاه   هاکمپ 

 دانشگاه تهران  یت ی و علوم ترب  یروانشناس یپخش اطالعات و اخبار به شکل روزنامه؛ دانشکده *



 

 ی تیامن  یانضباط یته ی و پرداخت خسارت حاصل کم  یلیتحص  قی دو ترم تعل*

دانشجو  محمد  دکتر  ی دارکش  شناس   ی تخصص  ی مقطع  جامعه  شورادا  یرشته  توسط  تهران    ی نشگاه 

با احتساب در سنوات و پرداخت خسارت    ل یاز تحص  ت یمحروم  سالم ی به دو ن  ، یانضباط  تهیکم   ی بدو

 .تومان به دانشگاه محکوم شده است  ون یلیم  ۵به مبلغ 

 



ا  شود ی م  گفته  به  و  شانی دانشگاه  پرونده  است  قرار  که  داده  علوم    یبرا   ی اطالع  وزارت  به  اخراج 

  ر یاتهام و دفاع مجدد دانشجو کامال غ  می مجدد تفه  یجلسه   لیحکم بدون تشک   رییتغ  نی که ا  فرستاده شود 

 نامشخص است.  شان یا  فیاست و تکل  ی قانون

 ی لیسجاد جبرئ و   محمدپناه حسن  یزادآ*

بهمن   ۳۰گرمسار، ظهر   ی وانکیدانشگاه ا   ی ارشد حقوق خصوص  ی کارشناس  ی محمدپناه دانشجو   حسن /

 ازاد شد.

توسط    وری شهر  ۳۰  خی که در تار   ن یقزو  یالمللن ی عمران دانشگاه ب  یمهندس  یدانشجو   یلیجبرئ   سجاد /

 بهمن، آزاد شد.  ۳۰  روز،یبازداشت شده بود، د  ی تی امن یروها ین

 کاشان ی در ساختمانوارید  زشی حادثه ر کارگردر 2مرگ ومصدومیت شدید *

کاشان یک کارگر میهمان در  در ساختمان در حال ساخت  یک واری د  زشیربهمن،براثر  30روزیکشنبه 

 دم جان خودرا ازدست داد ویک کارگر دیگر دچار مصدومیت شدید شد. 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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