
 1401ماه اسفند  2 اخباروگزارش های کارگری

شرکتی شهرداری های خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت و   کارگران    سومین تجمع اعتراضی   -

 ی مقابل استاندار مسئوالن  عدم پاسخگویی 

 یی نانوا هیاتحادنسبت به سطح نازل حقوق  شابور ین تجمع اعتراضی کارگران نانوایی های  -

 کنگان ش یآد ی می پتروش یا ان پروژه اعتصاب کارگر -

اعتراض  - دانشگاهها  ی تجمع  پزشک  یبازنشستگان  بهداشت  ی علوم  خدمات  درمان  ی و    مقابل ی  ، 

 در تهران یکشور  ی صندوق بازنشستگ

تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت استان خراسان رضوی نسبت به عدم پاسخگویی مسئوالن به    -

 ی در مشهد ستیبهز اداره کل  مقابل  مطالباتشان

 مان یمسجد سل ی میاعتراض کارگران پتروش  -

  یبا رضا خندان مهاباد  رانیا سندگانیکانون نو  رانی دب ئتیه  یاز اعضا یجمع  دار ید -

  میداری م  یرا گرام   یزبان مادر  یروز جهان :  رانیا سندگانی نو  کانون -

ارسال  - با راهنما  ینامه  آموزش و پرورش استان کردستان  اداره اطالعات و    یی اداره کل  و فشار 

نکردن آنها    ی معلمان کردستان و همراه  ان یرعب و وحشت در م  جادیاطالعات سپاه کردستان جهت ا

 ی_ئازادیبا انقالب #زن_زندگ

در شعبه دهم    النیگ  انیفرهنگ  ی کانون صنف  رهیمد   ئت یه  یو اعضا  یشش فعال صنف  ت یرد شکا  -

  هان یدورب  ین یشهادت شهود و بازب  یبه دو ادله اثبات  یدگیو انقالب رشت بدون رس   یعموم   یدادسرا

 مأموران گزارش دهنده  هیعل

 گشت ارشاد در دانشگاه تهران  -

س  ی کارشناس  یدانشجو  پوری عل  ررضای ام  - علوم  طباطبا  یاسیارشد  شورا  ییدانشگاه عالمه    ی در 

 محکوم شد.   یق یبه صورت تعل ل یترم منع موقت از تحص  ک یبه   ی انضباط دنظر یتجد

 ی اسدالله یعل یف یتداوم بازداشت و بالتکل -

اعتراض  - مل  انیمتقاض  ی تجمع  بالتکل  ی مسکن  به  اعتراض  در  تحقق    یها  ی ف یساوه  عدم  و  خود 

 شهر  ن یا یدر مقابل فرماندار لی و زمان تحو  ییمسئوالن در رقم نها یهاوعده

 یاقتصاد تیوضع اجاره و ی اعتصاب مغازه داران پاساژ گلستان بانه جهت اعتراض به گران -

پیمانکاران فضای سبزشهرداری تبریز نسبت به عدم برگزاری مناقصه از ابتدای    اعتراضادامه    -

 باتجمع مقابل مقابل استانداری آذربایجان شرقی  1400 اسفندماه سال 

 جان باختن یک کارگرجوان در گرگان براثر سقوط از ارتفاع در چاهک آسانسور  -



 ******* 

شرکتی شهرداری های خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت و   کارگران    راضی سومین تجمع اعت*

 ی مقابل استاندار مسئوالن  عدم پاسخگویی 

دست به تجمع    شرکتی شهرداری های خوزستان  کارگران    اسفند برای سومین بار،  2روز سه شنبه  

استاندار تا اعتراضشان را  مقابل  به عد ی خوزستان درکالنشهراهواز زدند  تبدیل وضعیت و  نسبت  م 

 بنمایش بگذارند.   مسئوالن عدم پاسخگویی

گفتند: ای  خبرنگاررسانه  به  کنندگان  حدود  تجمع  شرکت  200:  کارگران  از    ی هایشهردار  لکردهیتحص   ینفر 

  ها ی که بر اساس بخشنامه سال گذشته وزارت کشور و سازمان شهردار  م ی مختلف استان خوزستان هست

تبد  شرکت   یاستخدام  ت یوضع   ل یمشمول  مستق   یاز  قرارداد  سا   م یبه    ی های شهردار  ریهمانند 

استانم یاکشورشده به را  یدار.  استناد    ی عموم  ات یه  یاز سو     یماه سال جار   ور یشهر  22که    ییبا 

  ل یصادر شده است، از تبد   النیدر استان گ   ی خصوص  ان یاز شاک   ی کی  ت یبا شکا   ی عدالت ادار  وان ید 

 .م یاو ما معطل مانده کند ی م یطرح خوددار ن یا ما کارگران مشمول  ی استخدام ت یوضع

  ی استخدام، اجرا   یبرا  دمان یبخشنامه ام   ن یسال از زمان صدور ا  کیبعد از گذشت حدود  آنها افزودند: 

تبد    ن ی تام  یبرا   هایاست که وزارت کشور و سازمان شهردار  یاستخدام  ت یوضع   لیبخشنامه طرح 

شهردار  یشغل   ت یامن به  را  آن  کرده   ی های کارگران  ابالغ  استا کشور  مسئوالن  اما  هنوز    ی نداراند 

 .ستند یپاسخگو ن

رابطه: همین  کارگران  در  دوباره  اعتراضی  به عدم   تجمع  نسبت  های خوزستان  شرکتی شهرداری 

 تفاوتی مسئوالن مقابل استانداری اینبار خانوادگی تبدیل وضعیت و بی 

شرکتی شهرداری های خوزستان     رگرانبهمن برای دومین بار در ماه جاری، کا  18روزسه شنبه  

بی  و  د  وضعیت  تبدیل  عدم  به  اعتراض  استانداری  برای  مقابل  تجمع  به  ست  مسئوالن  تفاوتی 

ها   با همراهی خانواده  اعتراض  بیشترصدای  انعکاس هرچه  تجمع برای  اهواز زدند.این  درکالنشهر 

 .برگزارشد 

د  روز  صبح  گفتند:  ای  خبرنگاررسانه  به  کنندگان  بهمن تجمع  اعتراض  وم  از  روز  اولین  در  ماه 

های خوزستان مقابل ساختمان استانداری؛ هیچ یک از مسئوالن اهمیتی  کارگران مجموعه شهرداری 

جمع   در  پاسخگویی  برای  استانداری  جزء  کارمند  یک  وحتی  نشدند  قائل  معترض  کارگران  برای 

 .معترضین حاضر نشد 

وعده ظاهرا  افزودند:  مسئوال آنها  که  شعار  هایی  حد  همان  در  بودند  داده  کارگران  از  حمایت  در  ن 

 .مان باشد مانده است و انگار قرار نیست کسی به غیر از خود ما پیگیر مطالبات صنفیباقی 

 یی نانوا  هیاتحاد نسبت به سطح نازل حقوق  شابور ینتجمع اعتراضی کارگران نانوایی های *

شنبه   سه  نانوا  یجمعاسفند،  2روز  کارگران  به  شابورین  یهای ی از  اعتراض  حقوق  برای  نازل  سطح 

 های این شهرستان دراستان خراسان رضوی تجمع کردند.  یی نانوا هی اتحاد مقابل  یی نانوا ه یاتحاد 



 کنگان ش یآد ی می پتروش یااعتصاب کارگران پروژه *

  ت یر ساکنگان واقع د   ش یآد   یم یشاغل در پتروش  یا، کارگران پروژه ۱۴۰۱دوشنبه اول اسفندماه   روز

و  معوقه  حقوق  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  به    ی برا  ی واه  ی هاوعده   تمبک  دست  آن  پرداخت 

 اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند. 

 

 منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

اعتراض* دانشگاهها  یتجمع  پزشک  یبازنشستگان  بهداشت   یعلوم  خدمات  درمان   یو    مقابل ی  ، 

 در تهران یکشور  ی ستگصندوق بازنش



 

به    مسئوالن  وییگتجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت استان خراسان رضوی نسبت به عدم پاسخ*

 ی در مشهد ستیبهز اداره کل  مقابل  مطالباتشان

دارای معلولیت    2روز سه شنبه   افراد  از  انعکاس هرچه    استان خراسان رضوی اسفند،جمعی  برای 

  لیوسا   نی عدم تامبه عدم پاسخگویی مسئوالن به مطالباتشان از جمله    بیشتر صدای اعتراضشان نسبت 



توانبخش شهر  ، یکمک  پرداخت  ب   یها ه یعدم  مسکن  ی کاریب   ، یدرمان  مهیدانشگاه،  تجمع    و  به  دست 

 این استان در مشهد زدند. یستیبهز اداره کل مقابل مقابل 

  

 

 مان یمسجد سل  یمی اعتراض کارگران پتروش*

نسبت به    مان یمسجد سل  ی میاز کارگران شاغل در پتروش   ی ، جمع۱۴۰۱م اسفندماه  شنبه دوسه   امروز 

حراست    ی روهایشان دست به اعتراض زدند که متعاقب آن نمعوقه   مهیماه حقوق و ب  ۶  افت یدر  عدم 

 کارگران بستند.  ی را به رو  یم یدرب پتروش

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 :رانی ا سندگانیکانون نو 

  یبا رضا خندان مهاباد  رانیا سندگانیکانون نو رانیدب  ئتی ه یاز اعضا یجمع  دار ید*



 

اعضا   یشمار   ۱۴۰۱اسفند    ۱  روز ید   عصر  نو  ران یدب   ئت یه   ی از  قارن    ران،یا  سندگان ی کانون 

سوهان   ،یسوادکوه  معصوم   ، ید یعم  دایآ  ، یعباس  رضایعل   ، یصبور  یعل  ،یروزبه  لئا    ،یگیباکبر 

  سنده، ینو   ،یرضا خندان مهاباد   داریجنت، به د   الد یاز اعضا م   ی کیو    یعراقنجم   ژه یو من  یمنصور 

فعال    ی از اعضا  ی رفتند. رضا خندان مهاباد   ران ی ا  سندگان یکانون نو   ران یدب ئت یه  ن یش یپ ضو منتقد و ع 

اه  مشده بود و سپس در مهر  نی زندان او  ی راه ۱۳۹۹که از مهرماه   رانیا سندگانیو ثابت قدم کانون نو

رجا   ۱۴۰۱ زندان  تحمل    شهریی به  از  پس  شد،  ن   ۲منتقل  و  ماه    میسال  بهمن  در  از    ۱۴۰۱حبس، 

 .آزاد شد  شهریی زندان رجا

نفس  مانه یصم  دارید   نی ا  گرچه هم  و  رفاقت  روح  از  سرشار  فضا   یو  و    یی در  سرور  از  سرشار 

  یستم کشته    ار یآن    ، یش ک  یو تن نسپردن به ستم و آزاد   ی برگزار شد، فقدان آن روح آزادگ  ی شادمان

 .شد  ی سخت احساس م ن،ی ما، بکتاش آبت یزندان



  د یتاک   ان ی و ب  شه یو شرط اند   د یق  ی ب  یبر اصل اول منشور خود بر آزاد   هیبا تک  رانیا   سندگانینو   کانون

 اند.شده زندان  یراه  ی واه ل یدال است که به  ی دتیو عق   یاس یس  انیتمام زندان ی دارد و خواهان آزاد 

  میداری م  یرا گرام   یزبان مادر  یروز جهان :  رانیا سندگانینو  کانون*

اعتال   یها زبان   ییرشد و شکوفا   کانون» ارکان  از  را  پ  ی فرهنگ  یمتنوع کشور  ا  وند ی و    ران یمردم 

تبع   داند یم گونه  هر  با  عرصه   ض ی و  در  حذف  همه   یو  به  آثار  پخش  و  نشر  و    ی هازبان   یچاپ 

  «موجود مخالف است 

  رانیا  سندگانیسوم منشور کانون نو  اصل

و سالمت    ی اجتماع  ییایپو   یها هر فرد است و پاسداشت آن از نشانه   یفرهنگ  یگهواره   یمادر  زبان 

  .د یآی به شمار م  یاهر جامعه  ی فرهنگ

تار   ی مادر  یها! زبان غایدر در سراسر  که  ا   خیگوناگون  آسمان    ر یدلپذ   یکمانن ی رنگ  ارید   ن یکهن  بر 

ن آن  گزند    اندزدهی م   قش فرهنگ  از  نمانده   ی استبداد   یها حکومت   ورش یهرگز  امان  گواه  در  و  اند 

  .است   ار یزبان مع ل یاقوام و تحم ی اجبار  ی هاروشن آن کوچ 

داتنگ   ز ین  امروز مادر  یرهیکردن  زبان  کنش   یکاربرد  حبس  و  او حصر  از    نی گران  نشان  حوزه 

  ی ها، به بهانه 57و پس از انقالب    ش یپ   ی استبداد   ت یدارد. حاکم  ی خ یو حصر تار  حذف   است یهمان س 

  هان آشکار و پن «،یطلب هی مبارزه با »تجز ای یزبان رسم ت یتقو   ،یفرهنگ ی سازکپارچه ی ی  پوچ و واه

   .برخاسته است   یبشر  راث یم  نی با ا ی به دشمن

نو   گونههمان  کانون  منشور  سوم  بند  در  شکوفا   رانی ا   سندگانیکه  و  رشد  »کانون    ی هازبان   ییآمده: 

و حذف    ض یو با هر گونه تبع  داند ی م  ران یمردم ا  وند ی و پ  یفرهنگ  یمتنوع کشور را از ارکان اعتال 

   .«موجود مخالف است  یهازبان  یچاپ و نشر و پخش آثار به همه   یدر عرصه 

س  حق هر انسان آزاد است. پ  نی تری هیبد   ت،یبه هو  ی ابیدست   گمانی هر انسان است، و ب  ت یهو  زبان 

آزاد، فارغ    یاجامعه   ی فرهنگ  ییشکوفا   یهانشانه   نیتراز مهم   یو آموزش زبان مادر  یر یادگیحفظ و  

حق    یابهانه   چ یه به    ی حکومت و دستگاه و قدرت  چ ی و ه  د یآی و بالنده به شمار م   دوار یام  ، یکتاتوریاز د 

  .انکار و سرکوب آن را ندارد 

۱۴۰۱ /۱۲ /۲ 

ارسال* پر  ینامه  و  آموزش  کل  راهنمااداره  با  کردستان  استان  و    ییورش  اطالعات  اداره  فشار  و 

نکردن آنها    ی معلمان کردستان و همراه  ان یرعب و وحشت در م  جادیاطالعات سپاه کردستان جهت ا

 ی_ئازادیبا انقالب #زن_زندگ



 



 



فعال صنف  ت یرد شکا* دهم    النیگ  انیفرهنگ   ی کانون صنف  رهی مد  ئت یه   یو اعضا  ی شش  در شعبه 

  هان یدورب  ین یشهادت شهود و بازب  یبه دو ادله اثبات  یدگیو انقالب رشت بدون رس   یعموم   یدادسرا

 مأموران گزارش دهنده  هیعل

پرس باز  دهم  شکا   یعموم   یدادسرا  ی شعبه  رد  با  رشت  شهرستان  انقالب  صنف  ت ی و  فعال    ی شش 

گ )ا ی قی و #محمود_صد   ی _قاسم_زاده، #انوش_عادلزی: #عزان ی آقا  ی النیمعلمان    ئت یه   ی عضا _پور 

#محمد_جواد_سع النی_گ انی_فرهنگی#کانون_صنف   رهیمد  و  و    ی_نهال ی#عل   ، ید ی( 

من   ی #جهانبخش_الجورد  قرار  تصر   ه یعل  ب یتعق  ع با  »ادعا  ح یماموران  مبن   ی کرده  آدم    ی شکات  بر 

حال  ی از سو  ییربا در  ن  یماموران،  دستور  از  تمرد  به جهت  نامبردگان    ر یدستگ   یانتظام   یرو یکه 

نم  اند،  دهیگرد  مسلم  و  محرز  بزه  وقوع  اصل  و  بوده  وجاهت  همچن  نی باشد.ا  ی فاقد  در    نی شعبه 

ماموران    ی از سو  نی و توه   یضرب و جرح عمد   راد یا   بر  ی مبن  ی فعاالن صنف  نی ا  ت یخصوص شکا 

 پاوا،   س یپل

موصوف به ماموران استان    ی الزم و عجز شکات از ارائه آن، انتساب بزه ها  یفقدان ادله اثبات   به »

 «.گردد  ی صادر و اعالم م ب یباشد،لذا قرار منع تعق   یدادسرا محرز و مسلم نم ی ن، قرار نهایگیال

مهم شکات    ی گاه به دو ادله اثبات   چ ی ،ه یفقدان ادله اثبات  ی رغم ادعا   ی شعبه عل ن یاست که ا   ی در حال  ن یا

ا   یها  نی دورب   یشهادت شهود و بررس  یکی نداشته است و  هرگز  شعبه     نیمحل وقوع حادثه توجه 

  خالف محل استقرار که گزارش    ی ها  ن ی دورب  یشهادت نخواسته و بدون بررس   ی ادا  یشهود را برا 

رد شکات قرار    ی نهاد را ادله اثبات  ن ی رساند، گزارش کذب ا  ی را به اثبات م  ت یامن   س یواقع بودن پل

  !!!داده است 

ناعادالنه و    ی دادرس  ه یرو   ن یضمن محکوم کردن ا   ران یا  ان یفرهنگ   ی صنف   ی تشکلها  ی هماهنگ  ی شورا

و انقالب شهرستان    ی عموم   یدادسرا  ی شعبه دهم بازپرس   ی دادسرا  یطرف  ی عدم حفظ ب  ، یحقوق  ر یغ

شش    ن ی ا  ت یشکا  یدو ادله اثبات   ی بررس  ی برا  یمراحل دادرس   ی صور   یبرگزار  ی رشت را بدون ط

سرکوبگران    یپشت صحنه ا   مات یهدفمند تصم  ی ریآشکار از جهت گ   ی معلمان را نشانه ا  یفعال صنف

  ی ابیآنان ارز  ان یدر م  ی د یترس و ناام  جاد ی کنشگران و ا  ه یعل  ران،یدر ا  یو مدن   ی صنف  زان  یو نهاد ست 

  ی ها  یداور   نگونهیعادالنه،ا  ریغ   یها  یدگیرس  ن یکند.اما بر خالف هدف طراحان و کارگردانان ا   یم

 رساند.  یه اثبات مرا ب ییکنشگران و عدم اراده مستقل قضا ت یبر حقان   یجهت دار، سند محکم 

 گشت ارشاد در دانشگاه تهران*

شاهد    ، یینامحترم دانشگاه و معاونت دانشجو  است ی ر  می و با دستور مستق   د ی جد   یلیبا شروع ترم تحص 

بنرها دانشجو  ت ی"رعا   ی نصب  تمامییشئونات  در  بود دانشکده  ی"  متعدد    م یها  دفعات  به  اکنون  و 

  رت پوشش نامناسب، کا  یاطالعات( به بهانهٔ واه   ن ی رکه حراست خودفروخته )مامو  شود ی مشاهده م 

  ان یدانشجو   نی که متعلق به هم  ی اجازه ورود به دانشگاه  ای دختر را ضبط کرده    انیدانشجو   ییدانشجو

با    رند یگی است، از آنها م کرده و گمان    انی دانشجو  د یاقدام به تهد   یینام و شماره دانشجو  ادداشت یو 

که در   یان ی ر بکشند؛ دانشجویخود به زنج دهٔ یپوس  د یرا با عقا خواهی آزاد  ن ایدانشجو  توانی که م برند یم

ماه  سنگ   ر یاخ  چند  حت سرکوب   ن یترن ی مورد  و  محضرب   یها  در  اما    ط یوشتم  گرفتند،  قرار  دانشگاه 

 .خود را متوقف نکردند  یآزاد  اد یفر چگاه یه



ماش  خطاب  باش  ن ی به  آگاه  تهران:  دانشگاه  خفقان  و  م   د یسرکوب  پکه  انقالب    یرهرو   وسته ی ا 

است، منتظر    کیکرد. بهار نزد   می و با اتحادمان بر جور شما غلبه خواه  م ی هست   ی_آزاد ی#زن_زندگ

 .د یدوباره ما باش  ش یرو

 -دانشگاه تهران ان یاز دانشجو یجمع-

س  ی کارشناس  یدانشجو   پور یعل  ررضا ی ام* علوم  طباطبا  ی اسیارشد  عالمه  شورا  ییدانشگاه    ی در 

 محکوم شد.   یق یبه صورت تعل ل یترم منع موقت از تحص  ک یبه   ی ضباطان دنظر یتجد

 ی اسدالله یعل یف یتداوم بازداشت و بالتکل*

و    ات یدانشکده ادب   یفارس   ات یارشد زبان و ادب  ی کارشناس  ی و دانشجو  سندهیشاعر، نو  یاسداللهی  عل

 .شد  ر یآبان ماه در منزل خود دستگ ۳۰  خ یدانشگاه تهران، در تار  یعلوم انسان 

دانشجو  ی ریگ یپ  رغم ی عل  ، یاسدالله  ی همسر عل  تر ییتو  ی نقل از صفحه   به    ن یاز مسئول   ان ی خانواده و 

بد  تا  تهران  دانشگاه  پ  ی مبن  یاقدام عمل   چ یه   لحظه   ن ی دانشگاه،  انجام    ن یا  ت ی وضع  ی ریگ یبر  دانشجو 

 . برد ی سر مروز همچنان در بازداشت موقت به  ۹۰از  شی پس از گذشت ب ی است. و نداده

اعتراض* مل  انیمتقاض  ی تجمع  بالتکل  ی مسکن  به  اعتراض  در  تحقق    یها   ی فیساوه  عدم  و  خود 

 شهر  ن یا یدر مقابل فرماندار لی و زمان تحو  ییمسئوالن در رقم نها یهاوعده

 ۱۴۰۱اسفند   ۱دوشنبه  



 

 اتحادیه منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

 یاقتصاد تیاجاره و وضع  ی جهت اعتراض به گراناعتصاب مغازه داران پاساژ گلستان بانه *



 

 آزاد کارگران ایران  اتحادیهبرگرفته از کانال 

ابتدای    اعتراضادامه  * از  مناقصه  برگزاری  به عدم  نسبت  تبریز  پیمانکاران فضای سبزشهرداری 

 باتجمع مقابل مقابل استانداری آذربایجان شرقی  1400 اسفندماه سال 

شنبه   سه  استاندار  ز یتبر  یسبزشهردار  ی فضا  مانکاران یپ  اسفند،   2روز  مقابل  مقابل    ی باتجمع 

اسفندماه    ی مناقصه از ابتدا  ینسبت به عدم برگزار سومین روز+ اعتراضشان را      یشرق  جان یآذربا

 برگزار کردند.  1400سال 



 

ی  ادامه اعتراضات پیمانکاران فضای سبزشهرداری تبریز نسبت به عدم برگزاری مناقصه از ابتدا+

 با تجمع مقابل شهرداری مرکزی تبریز 1400اسفندماه سال 



بهمن، پیمانکاران فضای سبز شهرداری تبریزدرادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم    25روز سه شنبه  

 .مقابل شهرداری مرکزی این کالنشهرتجمع کردند  1400برگزاری مناقصه از ابتدای اسفندماه سال 



 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-15_13-33-42.jpg


 ر چاهک آسانسور جان باختن یک کارگرجوان در گرگان براثر سقوط از ارتفاع د*

  گرگان شهرستان    در گلباران ششمواقع    ساختمان در حال ساخت   کیدر  جوان حین کار  یک کارگر

 دردم جان خودرا ازدست داد. در چاهک آسانسور  طبقات باال براثر سقوط از،استان گلستان 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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