
 1401اسفند ماه  24اخباروگزارش های کارگری 

 ادامه اعتراض شبانه دربوکان نسبت به دیکتاتوری اسالمی با راهپیمایی و سردادن شعارها -

به دیکتاتوری اسالمی در مراسم چهارشنبه سوری بارقص وپایکوبی،    اعتراض  گزارش بروزشده    -

 ک ،ایجاد راهبندان و ..... آتش زدن الستی سوزندان روسری و عمامه،سردادن شعارها،

اجتماعی  - تامین  سازمان  بازنشسته  کارگران  اعتراضات  وعدم    ادامه  حقوق  نازل  سطح  به  نسبت 

  ی (  وعدم برخورداریو هشتصد هزار تومان   ونی لیم  کی   ز ی)مبلغ ناچیکارمند  یدیش،عیهمسان ساز 

 با برپایی تجمع در اهواز وشوش   گانیاز درمان را

دراعتراض    زرند  شهرستان  الحوائجباب   ی ذهن  نی از معلول  ینان مرکز نگهدارکارک  اعتصاب وتجمع  -

 به سطح نازل حقوق وشرایط سخت کاری 

 ی ن یعابد البرز با رحمان ی فعاالن صنف دار ید -

 : کارگر بازنشسته  ،یگرام ل یاسماع -

 رانی بگ ی بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمر ن،یحقوق شاغل شیافزا

 : نفت  یمان یاعتراضات کارگران پ ی هسازماند  یشورا -

 ۱۴۰۱اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال  ی دادنگاریگاهشمار و رو

 به زندان سقز منتقل شد   یلیاسماع عثمان -

 منتقل شد   نیحکم به زندان او  یاهل سنندج جهت اجرا  یفعال کارگر زر ی بهاری  دی -

  وانیمعلمان مر  یصنف  ی ن صنفانجم ره یمد  ئت ی عضو ه یمحمد شعبان ی سال برا ۵حکم  -

 :کالترزان( -معلمان کوردستان)سنندج    یصنف  انجمن  -

 یاسد مختار  یآقا  تیوضع  یری گیگزارش پ

 ودوباره بازداشت شد از زندان آزاد  ان یقل ده یسپ -

 از کنشگران اراک بازنشسته و یفرهنگ  یصادق  محمدآزادی  -

 ******* 

 تاتوری اسالمی با راهپیمایی و سردادن شعارهاادامه اعتراض شبانه دربوکان نسبت به دیک*

چهارشنبه   اعتراض    24روز  ادامه  از  حاکی  اجتماعی  های  شبکه  در  منتشره  کوتاه  های  اسفند،فیلم 

 می باشد.  شبانه دربوکان نسبت به دیکتاتوری اسالمی با راهپیمایی و سردادن شعارها 

چهارشنبه سوری بارقص وپایکوبی،    به دیکتاتوری اسالمی در مراسم  اعتراض  *گزارش بروزشده  

 آتش زدن الستیک ،ایجاد راهبندان و ..... سوزندان روسری و عمامه،سردادن شعارها،



 

شنبه   از   23روزسه  حاکی  اجتماعی  های  درشبکه  منتشره  های  دیکتاتوری    اسفند،فیلم  به  اعتراض 

شعارها،  سردادن  وپایکوبی،  بارقص  سوری  چهارشنبه  مراسم  در  و  سوزن  اسالمی  روسری  دان 

 آتش زدن الستیک ،ایجاد راهبندان و ..... در شهرهای زیرمی باشد: ،عمامه

 اراک

 ارومیه 

 أصفهان 

 اهواز 

 بانه 

 بوکان 

 پیرانشهر 

 تبریز

جنوبی، اسکندری  سنایی،پ.نک، تهران)اکباتان،خیابان  آباد،محله  پارس،سعادت  هروی،  تهران  محله 

 گیشاو....( 

 و 

یاد   از روح  درضایحمگرامیداشت  تجمع    ی  با  تهران  اخیر  اعتراضات سراسری  باختگان  مقابل  جان 

 های مورد عالقه وی   خواندن آهنگروشن کردن شمع و و  درشهرزیبا تهران ش منزل

 جوانرود 



 خرم آباد 

 دورود 

 دهگالن 

 دیواندره 

 رشت 

 زاهدان

 سقز

 سمنان

 سنندج 

 شیراز 

 کامیاران 

 )گلشهر و شهرک جهان(کرج

 کرمانشاه 

 گرگان

 مریوان 

 مشهد 

 هاباد م

 نقده 

 شعارها:

 « سرنگونه یعل   د یمسال سال خونه، سا»

 «یامرگ بر خامنه  »

 کتاتور« یمرگ بر د»

 حکومتش باطله«     قاتله یا»خامنه 

 « انیتا پا م یاستادهیا   ارانیقسم به خون  »



 « یتا سرنگون  میری م   ی گرون فقر فساد  »

 گم بشه«  دیآخوند با   »توپ تانک فشفشه 

کارگ * اعتراضات  اجتماعی ادامه  تامین  سازمان  بازنشسته  وعدم    ران  حقوق  نازل  سطح  به  نسبت 

  ی (  وعدم برخورداریو هشتصد هزار تومان   ونی لیم  کی   ز ی)مبلغ ناچیکارمند  یدیش،عیهمسان ساز 

 با برپایی تجمع در اهواز وشوش   گانیاز درمان را

نسبت به    ه اعتراضاتشاندرادام  یاجتماع  نی کارگران بازنشسته سازمان تام  اسفند،  24روزچهارشنبه  

ساز همسان  وعدم  حقوق  نازل  ناچیکارمند   ی د یش،عیسطح  هزار    ون ی ل یم  ک ی  ز ی)مبلغ  هشتصد  و 

برخورداریتومان را  ی(  وعدم  درمان  تامین     گان یاز  اداره  مقابل  تجمع  به  دست  دیگر  باری  برای 

 اجتماعی در اهواز وشوش زدند.

 



 

دراعتراض    زرند  شهرستان  الحوائجباب  یذهن   ن یمعلولاز    یکارکنان مرکز نگهدار  اعتصاب وتجمع *

 به سطح نازل حقوق وشرایط سخت کاری 

نگهدار مرکز  معلول  یکارکنان  کرمان    زرند شهرستان    الحوائج  باب   ی ذهن  نیاز  برای  دراستان 

 ی دست از کارکشیدند وتجمع کردند.سخت کار ط یوشرا  اعتراض به سطح نازل حقوق



 

گزارش   م  24به  یک  محلی،حقوقاسفند  خبری  نگهدار  نبع  مرکز  معلول   یکارکنان    ی ذهن  نیاز 

 میلیون ارتقا پیداکرد. 8میلیون تومان به  5بدنبال اعتصا و تجمع از   الحوائج شهرستان زرند باب 

 ی ن یعابد البرز با رحمان ی فعاالن صنف دار ید*

دانش آموزان در    یسازمسموم   ت یمعلمان در محکوم   ی) معلم ( که در تجمع سراسر  ین یعابد   رحمان

روز    ۶اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بازداشت شده بود، پس از گذشت   ی اسفند ماه جلو   ۱۶

 آزاد شد.  قه ی وث د یبا ق 



 

 : کارگر بازنشسته   ،یگرام  ل یاسماع*

 رانی بگ ی بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمر ن،یحقوق شاغل شیافزا

که    باشد یم   ی مضحک و تکرار  ی شها ینما   یار" در حال اجراک   ی عال  یآخر سال "شورا  ی روزها  در

ناچ  مبلغ  سرانجام،  است  سالها  ی زیمشخص  همچون  اضافه    ی را  کارگران  دستمزِد  حداقل  به  گذشته 

از اقالم مورد    ی اریبس د یبودن حقوق، از خر نیی خواهد نمود. کارگران )شاغل و بازنشسته( به علت پا 

ب  ی زندگ  از ین اند و  باال بودن هزصرفه نظر کرده    کنند، یدارو و درمان دردها را تحمل م  نه ی خاطر 

  ک ی  ض یتعو  ا یخانه و    د یخر   گریبخش درآمد خانواده را بخود اختصاص داده، د   نی شتریاجاره خانه، ب

ا به خانه  ا  ا یرو  ک یبزرگتر    ی خانه کوچک    ل را ح  ی مشکل  ز یناچ  ی حقوقها  ش یافزا  ن ی شده است و 

 .کنند ینم

مبارزه بتوانند متناسب با "قدرِت"    ک ی  یهستند که ط   یتشکل کشور   ک یفاقد    کارگراِن شاغل   امروزه

تحم  ی الت یتشک حکومت  به  را  دستمزدشان  حداقل  چن ند ی نما   ل یخود،  در  واحدها  ی طیشرا  ن ی.    یِ در 

  یرا بدون توجه به مصوبه شو  ،یدر هر کجا که هستند و در هر زمان   د یپراکنده "کارگران با   یِ کارگر



  ی حداکثر مبلغ   ی برا  ،ی خانوار متوسط شهر   نه یهز  ن یانگ ی م  ا یوجه به مبلغ خط فقر و  کار، بدون ت   ی عال

م برا  توانند ی که  مبارزه  کنند".  مبارزه  آورند،  چنگ  پ  یبه  از  مبلغِ  درنظر    نیی تع   ش یهر  بدون  شده 

  ا یو    شود ی( میندگد   کی باعث شکست اعتصاب )در اثر    ا ی  ،یگرفتِن "تواِن" کارگراِن آن واحد کارگر 

است که هم اکنون    یتجارب   نهایزود هنگام(. ا  ین ی )در اثر عقب نشگردد یم  از یث از دست دادن امت باع

 .بندند یبکار م  ی کارگر یاز واحدها یکارگران در بعض 

حقوق صحبت    شیدر رابطه با "کسِب" افزا  م ی: اگر بخواهی اجتماع  ن ی در رابطه با بازنشستگان تام   اّما

منافع    ی دارا  ی کارگر ه یدو ال   ن ی و بازنشستگان وجود دارد. اگرچه ا ن ی شاغل ن یب   ی ار یاختالف بس   م،ی کن

. بازنشستگان  باشند ی م  ی " متفاوتیِ "توانها  یحقوق دارا  شی هستند اما در رابطه با کسب افزا  ی مشترک

  ی بطور انفراد   ریاخ  ی بازنشسته شده اند، در سالها  ، یکارمند   ایو    یاز کدام واحِد کارگر  نکه یجدا از ا

در تهران، ادارات کار و    یاجتماع  نی بودن حقوق خود، در مقابل سازمان تام  نیبه پائ   اعتراض   یبرا

ارتباط خود    ک ی  ی مجاز  ی ا یکرده اند و بکمک دن دایرا پ   گریبازنشستگان در شهرستانها همد  یکانونها 

ب  حق  ن ی جوش  در  است،  آمده  بوجود  "تشکل  قت یآنها  هرچند ضعی صاحب  هم  دهیگرد   ف ی"  با    ن ی اند. 

را )با تمام نواقص و   ی متناسب ساز  کشنبه، ی  ی توانستند با تجمعات روزها  ف یود جوش و ضعتشکل خ

 .ند ی نما  لیتحم   یاجتماع  ن یکه داشت( به سازمان تام  ی اشکاالت

  ی درصد به حقوقها   ۱۰داشت که فقط    نی دولت )حکومت( بنا را بر ا  کهیدر حال  ۱۴۰۱سال   یابتدا  در

نما اضافه  ا  د، یبازنشستگان  بر  بس   ش یافزا  ن ی آنها  کردند.  اعتراض  ناعادالنه  فعال  ی اریحقوق    ن ی از 

  ت یفعال  نه از همکاران بازنشسته که در کانونها صادقا   ی ار یبس  ن ی اعتراضات و همچن  ن ی بازنشسته در ا

  ی پ   ی کردند و با فراخوانها   ی اعتراضات را سازمانده   ن ی ا  ند ی تا از منافع بازنشستگان دفاع نما  کنند یم

خانه کارگر که    ی از اعضا  ی اری رابطه بس  نی را شکل دادند)هرچند در ا  ابانیخ تجمعات کف    ،یدر پ

ا در  ا  نی سالهاست  مخالف  اند،  کرده  جا خوش  ا  ن یکانونها  بودند(.  خ ی تجمعات  تجمعات  در    یابان ین 

 .رد یدرصد را بپذ  ۳۸حقوق   شی سرانجام دولت )حکومت( افزا د یمختلف باعث گرد  ی شهرها و استانها

کانو   را  یاخ ا  یبازنشستگ  ینها در  انجام شده است.  کرده، مهندس،    لیتحص  د،یافراد جد   نکه ی انتخابات 

و   ن   ل یوک  ایدکتر  مهم  چندان  آست یهستند،  که  است  آن  مهم  جد   نی ا  ا ی!!  توان    توانند ی م  د یافراد  از 

انون  حقوق طبق ق  شی ابر بازنشستگان، افز  هیبا تک  توانند یآنها م   ای ! آر؟ یخ  ا یبازنشستگان استفاده کنند  

در گوشه ذهن آنها "اعتراض    ا ی! آر؟ یخ   ا ی  اورند یحقوق متناسب با نرخ تورم را بدست ب   شی افزا  ی عنی

مسئول و    ن یو مالقات با ا   ی با نامه نگار   خواهند ی همچون گذشتگان م   ای " وجود دارد؟ و  ابانیدر کف خ

افراد تازه انتخاب    نی ا  ی محک برا  ن ی چند ماه بهتر  ن یا   قت ی کنند؟!! در حق  ی آن مسئول، زمان را سپر

از افراد، اساسا  قادر   ی بیکانونها با هر ترک   ن یروشن خواهد شد که ا  یعده ا یبرا نی شده است و همچن

به نعل   ی کی  یکه گاه  د ید  می را خواه  ی رابطه عکس العمل دوستان نی نه؟ و در ا ا یهستند   ی به انجام کار 

 !!خی به م  یک یو  زنند یم

  ریهستند که تفس  ی اجتماع  ن یقانون سازمان تام   ۱۱۱و    ۹۶مواد    ی راحال بازنشستگان خواهان اج  بهر

در    ی و هرگونه قصور   ابد ی  ش یمتناسب با نرخ تورم افزا  د یکه حقوق بازنشستگان با  نست ی درست آنها ا

 !حقمون آد ی بدست م  ابون ی است: فقط کف خ نی رابطه جوابش ا ن یا

 ۱۴۰۱اسفند  



 : نفت  یمان یاعتراضات کارگران پ ی سازمانده ی شورا*

 ۱۴۰۱اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال  ی دادنگاریگاهشمار و رو

 .بود   یکانون داغ اعتراضات کارگر  ۱۴۰۱در سال  ی میمختلف صنعت نفت، گاز و پتروش  یبخش ها 

ها  امسال اعتصاب  و  اعتراضات  پ   ی شاهد  کارگران  قدرتمند  و  ا   یمانکاریگسترده  ارکان    ،یپروژه 

  ی که برخ م ی صنعت بود   ن یا  یجا  ی در جا یبخش رسم  نطوریو هم  ن ی قت و معمو یها  یثالث، قرارداد 

 .رخ داد   یآزاد  ،یاعتصاب ها در دل انقالب زن، زندگ ن یاز ا

ا   هر از  ع  ن یبخش  در  اما  دارد  را  خود  خاص  مطالبات  و  مشکالت  ها   ن ی صنعت  خواست    یی حال 

 .ند یما ما کمک ن یو همبستگ وند یتوانند به پ  یمشترک هم وجود دارند که م

آ  تمرکز  سال  در  ما  تالش  ا  نده ی و  همبستگ  ی وستگ ی پ  ن ی بر  برا  ی و  مبارزه  مطالباتمان    ی ریگ یپ  ی در 

 .خواهد بود 

از اعتراضات و اعتصابات متعدد و    ی نفت، گاهشمار  ی مان یاعتراضات کارگران پ   ی سازمانده  ی شورا

 .شر خواهد شد کرده است که در ادامه منت هیته   ۱۴۰۱نفت در سال   ی بخش ها ی گسترده تمام

 ۱۴۰۱اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال  ی دادنگاریگاهشمار و رو

 .یم یپتروش  نی مقابل ا الم،یچوار ا  یمیتجمع کارگران روزمزد پتروش  ن، یچهاردهم فرورد  -۱

 .یمقابل استاندار الم یچوار ا یم یتجمع کارگران روزمزد پتروش  ن، ی پانزدهم فرورد  -۲

فرورد   ست یب -۳ دوم  واحدها  ن،ی و  بردار  یاتیعمل   یپرسنل  بهره  نفتخ  یو  در    ز یمناطق  جنوب 

 .در اهواز تجمع کردند  ت یر یطبقه مد   ۴مقابل ساختمان  یکار  یها  فت یش  لیاعتراض به تبد 

  ی تجمع بازنشستگان صنعت نفت سراسر کشور در مقابل دفاتر صندوق ها  ن،ی و دوم فرورد   ست یب  -۴

 .نفت  ی بازنشستگ

کنگان    ش یآد   ی گاز  عانات یم  ش یکارگران پروژه ساخت مخازن شرکت پاال  ،نی و شش فرورد   ست یب  -۵

 .حساب نمودند   هیتسو  مانکار ی کردن کارگاه با پ ل یدستمزدها اعتراض و با تعط شیبه عدم افزا

اعتراض  ن،ی فرورد   ک یو    یس -۶ ها  یتجمع  شرکت  نوبتکار  بردار  ی کارکنان  گاز    یبهره  و  نفت 

 .ی کار یها  فت یساعات ش   رییبه تغ  مان یکارون، گچساران، مارون و مسجدسل 

 .ی پارس جنوب کی  ت یشرکت فرجود در سا  ی اعتصاب کارگران پروژه ا بهشت،ی چهارم ارد  -۷

 .انیپتروک  ۲اعتصاب داربست بندان در فاز  بهشت،ی چهارم ارد  -۸

 .بوشهر  یم یاعتصاب داربست بندان پتروش  بهشت، یپنج ارد  -۹

 .ان یدر پتروک یراک  ی مانکاریاعتصاب کارگران پ  بهشت،یـ پنج ارد ۱۰



 .هیعسلو   ی بی ترک  کلیس  روگاه ین  ی کارگران پروژه ا ی تجمع اعتراض  بهشت،ی ششم ارد  -۱۱

 .کنگان ش یناورود در پتروپاال   یمانکاریاعتصاب داربست بندان پ  بهشت،ی ششم ارد  -۱۲

 .ه یعسلو  زدهی ساخت مخازن سبز فاز س   ی وژه ااعتصاب کارگران پر بهشت،ی ششم ارد  -۱۳

ال    ی ان ج  ی در پروژه گاز  ی س  ی ج   ی شرکت آ  ی اعتصاب کارگران پروژه ا  بهشت،ی هفت ارد  -۱۴

 .دهلران ۳۱۰۰

 .اسالم آباد غرب  ی میراک پتروش  پ یساخت مخازن و پا  یروها یاعتصاب ن  بهشت، یـ هفت ارد ۱۵

 .دماوند  ی میپتروش   یروانیش  یمانکار یپ  یروها یاعتصاب ن  بهشت، یـ هفت ارد ۱۶

 .در چشمه خوش دهلران  یس  یج  یآ  یپروژه ا  ی روهایاعتصاب ن بهشت،یارد  زدهم یـ س۱۷

برق و ابزار    یروها ی جوشکار ساخت مخازن، ن  یاعتصاب کارگران پروژه ا   بهشت،یـ هفدهم ارد ۱۸

 .گچساران ی میپتروش  قیدق

 .زیر تب  یم یپتروش ی اعتصاب کارگران شرکت بهشت،یـ هجدهم ارد ۱۹

 .کنگان  ش یپتروپاال ی مخزن ساز  یمانکار یپ  یروها یاعتصاب ن  بهشت،ی ارد  ست یـ ب ۲۰

 .پرسنل قرارداد موقت در اهواز، گچساران و خارگ  ی تجمع اعتراض بهشت،یو چهارم ارد   ست یـ ب ۲۱

جنوب در شرکت    زیپرسنل قرارداد موقت مناطق نفتخ   یتجمع اعتراض   بهشت،یو شش ارد   ست یـ ب ۲۲

 .نفت و گاز کارون و مارون   یاربهره برد  ی ها

ب ۲۳ ارد   ست یـ  اعتراض   بهشت،ی و هشت  نفتخ   یتجمع  جنوب شرکت    زیپرسنل قرارداد موقت مناطق 

 .کارون و مارون ،یآغاجار  یبهره بردار ی ها

پرسنل قرارداد موقت نفت سراسر کشور مقابل وزارت    یتجمع اعتراض   بهشت،ی ارد   کمیو    ی ـ س۲۴

 .نفت در تهران 

سراسر کشور مقابل وزارت نفت در    نیرداد، تجمع پرسنل قرارداد موقت و قرارداد معـ چهارم خ۲۵

 .تهران 

 .کنگان  ش یکارگاه توسط داربست بندان شرکت ناورود در پتروپاال  ه یـ پنج خرداد، اعتصاب و تخل۲۶

 .کنگان  ۱۹پارسا در فاز    یمانکار یپ  یروها یو ششم خرداد، اعتصاب ن  ست یـ ب ۲۷

 .پتروپارس در کنگان ی مهندس  یداربست بند شرکت فن یروها یخرداد، اعتصاب ن و هشتم   ست یـ ب ۲۸

 .کنگان ۱۹در فاز   ا یسازان پرش   یشرکت آت یروها یو هشتم خرداد، اعتصاب ن   ست یـ ب ۲۹



ت ۳۰ اول  گروهها  رماه، یـ  پ  ییاعتصاب  بندان  داربست  شهباز  یحاج  یها   ی مانکار ی از  و    ی پور، 

پوآپادا  ندان،ی پا  ی و شرکت ها  ی مطور ا  ر یاکس  ا،ی نا، فراسکو، ساختار صنعت رستاک    ده یصنعت و 

 .۱۴سازان در فاز  

ت۳۱ دوم  پ  ریـ  بندان  داربست  اعتصاب  رش  یها   یمانکار یماه،  موسو  ی همت  ،ید یتناوب،  در    یو 

 .هنگام  یم یپتروش

 .۱۴فاز   ی س ی سلحشور در پروژه آر ج ی مانکاریپ  ی روهایاعتصاب ن رماه،یـ چهارم ت۳۲

تست من شرکت آبادراهان در فاز    ی پروژه ا   یروها یاعتصاب داربست بندان و ن   رماه، یـ چهارم ت ۳۳

 .آبادان شگاه یپاال   ۲

 .آبادان  ی میمخازن سرد پتروش  یبند   قیاعتصاب کارگران عا  رماه، یـ پنجم ت۳۳

 .داریآبان و پا  ینفت   هی نفت و گاز غرب دو ناح  ی تجمع کارگران شرکت بهره بردار رماه، یـ ششم ت۳۴

 .تهران   انیتندگو   شگاه یاعتصاب کارگران اورهال پاال  رماه، یششم تـ ۳۵

 .زیتبر ی میتجمع کارگران پتروش  رماه، یت  کم یو    ست یـ ب ۳۶

تجمع کارکنان دستورکار۳۷   نطور ینفت و گاز کارون و هم   ی بهره بردار  سات یتاس  ی ـ سوم مرداد، 

 .در اهواز ه یزان ینفت منطقه غ   ینگهبانان چاهها 

 .هنگام  شی شرکت آرام پارس در پتروپاال ی اعتصاب کارگران پروژه اـ هجده مرداد، ۳۸

 .مشهد  ی برق فردوس روگاهین  ی ـ هجده مرداد، اعتصاب کارگران پروژه ا۳۹

از    ش یدر ب  ی اتیو عمل   ی ستاد   یواحدها   ی از پرسنل رسم  ی ر یمرداد ماه، اعتراض گروه کث  ستم یـ ب ۴۰

 .ی مرکز نفت یس

 .آبادان ینفت  ی فرآورده ها  شیگران شرکت پخش و پاال و دوم مرداد، تجمع کار  ست یـ ب ۴۱

 .بوشهر   یمی نصر پتروش ان یو ششم مرداد، اعتصاب کارگران شرکت ک   ست یـ ب ۴۲

 .بوشهر  یمی پتروش  کی  ت یماه، اعتصاب کارگران شرکت ستاره تاراز سا  ور یـ دوم شهر ۴۳

  ۷۰به   ب یه بازداشت قرمقابل وزارت نفت در تهران که ب  یتجمع پرسنل رسم   ور،ی ـ دوازدهم شهر۴۴

 .نفر از کارگران منجر شد 

 .ه یدنا در عسلو   ی میماه، اعتصاب کارگران پتروش  ور یشهر  ست یـ ب ۴۵

 .اسالم آباد غرب  ی میراک پتروش  پ یماه، اعتصاب کارگران ساخت مخازن و پا  ور یشهر  ست یـ ب ۴۶

 .هی دنا در عسلو ی میپتروش  ی پروژه ا  یروها یمهر ماه، اعتصاب ن  ازدهم یـ ۴۷



از اعتراضات    ت یدر بوشهر و کنگان در حما  یـ هجده مهر، اعتصاب سه روزه کارگران پروژه ا ۴۸

 .نفر از کارگران شد   ۳۰۰به   ب یکه منجر به بازداشت قر ی نیگسترده مردم به قتل مهسا ام

 .آبادان  شگاه یپاال   ۲فاز   ی ـ هجدهم مهر، اعتصاب کارگران پروژه ا۴۹

 .نفت آبادان  ش یان شرکت پاالـ نوزدهم مهرماه، تجمع کارگر۵۰

 .آبادان شگاه یحمل سوخت پاال   یو ششم مهر، اعتصاب رانندگان تانکرها   ست یـ ب ۵۱

 .هیعسلو   سیپرد   یمی اوره پتروش د یمجتمع تول رات یآبان، اعتصاب کارگران بخش تعم  ازدهم یـ ۵۲

  ی با خوددار   ی نفت  ی سکو  ۳۷در    یات یعمل   ی واحدها  ی پرسنل رسم  نی ـ پانزدهم آبان، اعتصاب نماد ۵۳

 .روزانه  ی غذا هی سهم افت یو عدم در د یاز ارسال گزارشات روزانه تول

 .۱۳فاز  ازدهمی  شگاهیاز کارگران شاغل در پاال ی ـ  اول آذرماه، تجمع گروه۵۴

 .مانیمسجدسل یمیاز کارگران پتروش  ی اول آذرماه، اعتصاب گروه -۵۵

 .ماهشهر  ی میو مخازن پتروش   انهیشرکت پا  یمانکار یپ  یروها یروزه ن ۲آذر، اعتصاب  زدهم یـ س۵۶

شرکت نفت و گاز پارس، گچساران، ماهشهر، اهواز،   یو شش آذر، اعتراض پرسنل رسم ست یـ ب۵۷

 .خارگ و نفت و گاز غرب 

نفر    ۳۰که با بازداشت حدود    ه یکاکتوس عسلو  دانیارکان ثالث در م  یروها ی ماه، تجمع ن   یـ سوم د ۵۸

 .از کارگران سرکوب شد 

به    ی میپتروش   ن ی شدن ا  لیتعط   مه یآبادان و ن   یمی از کارگران پتروش  ی اعتصاب گروه  ، یهار د ـ چ۵۹

 .اعتصاب  لیدل

 .آبادان شگاه یپاال  یاز کارگران رسم  ی ماه، اعتصاب و تجمع گروه ی ـ دهم د ۶۰

 .المیآذر در استان ا ینفت  دان یاز کارگران م ی ماه، تجمع گروه ی ـ دهم د ۶۱

 .اراک شگاه ی از کارگران پاال ی وهماه، تجمع گر  ی ـ دهم د ۶۲

 .الم یچوار ا یم یشاغل در پتروش یروها ی تجمع ن  ،یـ چهاردهم د ۶۳

 .ه یعسلو ن ی مب  ی میپتروش  ی رسم ی روهایتجمع ن  ، ید  ست یـ ب ۶۴

 .گچساران  یمیپتروش   یس  یس  یماه، تجمع کارگران شرکت او د  ی و چهارم د   ست یـ ب ۶۵

 /ماهشهر ی صنعت  ریغ  ات ی عمل  ی مانیاعتصاب کارگران پ ،یو پنج د   ست یـ ب ۶۶

نفت و    ی بهره بردار  ،یر یمناطق س   یات یعمل   یماه، اعتراضات کارکنان رسم   یو هفتم د   ست ی ـ ب۶۷

شرکت فالت    الم،یا  شگاهیمارون، پاال  راز،ینفت و گاز غرب، کارون، شرکت نفت ش  ،یگاز آغاجار 



و    ی نفتمرکز    نی ماهشهر و چند   یمیش آبادان، پترو  شگاهیفجر جم، پاال   شگاهی پنجم، پاال  شگاه یقاره، پاال 

 .گر ید  شی پتروپاال

 .بندر امام ی میاز کارگران شاغل در پتروش  ی ـ سوم بهمن ماه، تجمع گروه۶۸

  ن ی مقابل ساختمان ا  ران ینفت ا  یو چهارم بهمن، تجمع کارکنان قرارداد موقت شرکت مل  ست یـ ب ۶۹

 .شرکت در تهران

 .ل یسبالن اردب روگاهیشاغل در ن  رویشرکت نصب ن ی ـ شش اسفند، اعتصاب کارگران پروژه ا۷۰

 .اصفهان ینفت   یـ هفتم اسفند ماه، تجمع کارکنان شرکت پخش فرآورده ها ۷۱

 به زندان سقز منتقل شد   یلیاسماع عثمان*

اش اعالم کرده  با خانواده  ی تماس تلفن  ک ی  ی اهل شهر سقز ط  ی فعال سرشناس کارگر  ی لیاسماع   عثمان 

 اره اطالعات سنندج به بند قرنطینه زندان سقز منتقل شده است.که از بازداشتگاه اد 

 منتقل شد   نیحکم به زندان او  یاهل سنندج جهت اجرا یفعال کارگر  زر ی بهاری  دی*

کارگر   زری بهار   ی د ی اجرا  ۴۷  یفعال  جهت  دماوند  ساکن  و  سنندج  شهر  اهل  سال    ۶حکم    یساله 

 منتقل شد. نی حبس به زندان او 

 انال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبرباال:ک 2منبع 

  وانیمعلمان مر ی صنف یانجمن صنف   ره یمد  ئت یعضو ه یمحمد  شعبان یسال برا ۵حکم *

سال زندان    ۵را به    ی شعبان محمد   ، یابیبه صورت غ   ۱۴۰۱آذر ماه    ۱۷در    وان ی انقالب مر  دادگاه

ا بود.  و وک  نی محکوم کرده  متهم  به  ابالغ  از  قبل  در خبرگز  ل یحکم  ن  ی ارمتهم  به    وز ی آکام  وابسته 

  ابالغ   یبرا  یشعبان محمد   لیوک   ید یدکتر طاهر توح   یابالغ شد که متعاقب آن آقا   وانیمر   یدادستان

 .حکم به دادگاه انقالب مراجعه نمودند 

سال    ۵از حکم    ی در خواست واخواه  ی شعبان محمد   ل یوک  ید یطاهر توح  ی از ابالغ حکم به آقا  بعد 

  .د یبرگزار گرد  ل یبا حضور وک  ۱۴۰۱در بهمن ماه  ی اخواهو جلسه و   د یزندان ثبت گرد 

صادر    ی روح  ی توسط قاض  ،یشعبان محمد   یآقا  ی به واخواه  ی دگیحکم رس  ۱۴۰۱اسفند    ۸  خ یتار   در

شعبان    ی آقا  ل یکرده بود به وک   د ییتا  نا یرا ع   ی ابیاسفند حکم صادره که حکم غ  ۱۶  خ یو در تار   د یگرد 

  .د یابالغ گرد  یمحمد 

 :ه آمده است حکم صادر در

را  ی واخواه  به  شکا  ینسبت  مورد  در  مر   ی عموم  یدادسرا  ات یصادره  شهرستان  انقالب  -وانیو 

  ن ی به مقامات و مامور ن ی و توه  ی اسالم  ی نظام جمهور  ه یعل غ یبر تبل  یمبن   یشعبان محمد   ه یدادستان عل

 .شد  د ییتا  یاب ی و حکم غ  یدگ یمعارض کشور رس  ی هات یدر جمع ت یو عضو



نداشته است اما متاسفانه    یاتهام   نی اثبات عناو  یجمله برا  کی   یحت   وانیاست دادستان مربه ذکر    الزم

  ۵امر مطاع دادستان را اجرا نموده و حکم    شان ی ا  ل یمتهم و وک  ات یدادگاه انقالب بدون توجه به دفاع 

دادگاه    یضاست که قا  نی مسئله مضحک در حکم صادره ا  یحت  ت؛یصادر کرده ا  ریسال زندان تعز

براان از سو  ی قالب  برائت  اثبات  امر  ی عدم  که  است  داده  قرار  کامال خالف    ی متهم را مستند حکم 

 است  ی اصل و قواعد حقوق

 : کالترزان( -معلمان کوردستان)سنندج   ی صنف انجمن *

 یاسد مختار  یآقا  تیوضع  یری گیگزارش پ

مانند    ۲٤/ ۱۲/ ۱٤۰۱  ه چهارشنب  امروز ز  ۸به  تعداد  گذشته  همکارا  یاد یروز  پاز    ت یوضع   ر یگ ین 

همکاران ارجمند هنرستان   زیو ن یاز فعاالن صنف  یابودند. عده  یاسد مختار  ی آقا  مانی همکار بازداشت

به همراه ه ی)محل خدمت جناب اسد   ی نمک  د یشه تلفن   ره،یمد ئت ی(  به    ی و مراجعه حضور   ی با تماس 

پ  ی نهادها  پرونده،  با  آزاد   ر یگ یمرتبط  خواستار  در    یو  شدند.  مختار  قاض  ی دارید کاک  با  که    ی هم 

خصوص با دادستان صحبت    ن ی امروز در ا  یقول دادند آخر وقت ادار  شانیپرونده صورت گرفت ا

  ن ی ا م یدواریماند که اسنندج برگشته  یبه زندان مرکز   یتی کنند. اکنون کاک مختار از بازداشتگاه نهاد امن

  .باشد  شان ی ا الوقوعب یقر  ید آزا یبرا ی و سبب به همراه مذاکرات انجام شده مقدمه  یی جابجا 

۱٤۰۱ /۱۲ /۲٤ 

 ودوباره بازداشت شد از زندان آزاد  انیقل ده یسپ*

چهارشنبه   زندان  ان یقل  دهیسپ   اسفند،  24روز  به    از  درمسیرتهران  چندساعت  از  پس  و  شد  آزاد 

 بازداشت شد. دوباره   خوزستان در اراک توسط نیروهای امنیتی دستگاه رهبری ودولت  

 از کنشگران اراک بازنشسته و یفرهنگ  یادق ص محمد آزادی  *

با    ۲۴امروز عصر    ،یمرکز   استان   ی صنف  نی بازنشسته و از فعال  یفرهنگ   یصادق  محمد   یقاآ اسفند 

 . از زندان اراک آزاد شدند  ی ونیل یم ۸۰ قه یوث 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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