
 7911اسفند ماه  71اخباروگزارشات کارگری 

 بازداشت شدگان تجمع حق طلبانه خیابان آزادی تهران را آزاد کنید

نسبت به  یاجتماع نیسازمان تام رانیبگ یکارگران بازنشسته ومستمر یسراسر  یتجمع اعتراض -

 سطح نازل حقوق

رب وشتم تجمع کنندگان وبازداشت یورش نیروهای انتظامی وامنیتی به تجمع خیابان آزادی تهران وض

 آزادی یکی از بازداشت شدگان -حداقل سه نفرشان 

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فوالد خوزستان مقابل استانداری -

متروتهران دراعتراض به عدم  5اعتصاب کارگران نواحی ورامین،لرستان وزاگرس و خط  -

 پرداخت بموقع حقوق 

 برای اعتصاب سراسری گران راه آهن لرستانکارفراخوان دوباره 

بندر امام  یانوردیکارگاه برق بنادر و در یو نگهدار سیکارگران سرواعتصاب وتحریم غذای  -

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ،حق بیمه وعیدی

به حذف سنوات فاصله نسبت  ی استان فارسدانشسراها  النیفارغ التحص یتجمع اعتراضفراخوان  -

  یخدمت

 با قرار کفالتاز زندان  پوریجان ایپوآزادی  -

مقابل  ریش متیو ق یدام یها ناعادالنه نهاده عیبه توز نسبت گناباد سنتی دامداراناعتراضی  تجمع -

 یساختمان اداره جهاد کشاورز

 رانشهریپ یمقابل فرماندارنسبت به بالتکلیفی  سوخت یرانندگان تانکرها یتجمع اعتراض -

 یبراثر برق گرفتگ نیهنکل قزو کارخانه چسب جوانکارگرن جان باخت -

نسبت به  یاجتماع نیسازمان تام رانیبگ یکارگران بازنشسته ومستمر یسراسر  یتجمع اعتراض*

 سطح نازل حقوق

یورش نیروهای انتظامی وامنیتی به تجمع خیابان آزادی تهران وضرب وشتم تجمع کنندگان 

 زادی یکی از بازداشت شدگانآ - وبازداشت حداقل سه نفرشان

در ادامه  یاجتماع نیسازمان تام رانیبگ یاسفند، کارگران بازنشسته ومستمر 17 کشنبهیروز

در  یاجتماع نیتام اداره نسبت به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل دامنه دارشان اعتراضات

 ساری،سنندج،شاهرود،رشت، آباد، ز، خرمیبجنورد،تبر  الم،یاصفهان،اهواز،ااردبیل،اراک، یشهرها

 .زدند..…و زدی نیشابورکرمان،کرمانشاه،مشهد، کرج،قزوین،راز،یشوش ،شوشتر،ش

در تهران نیروهای انتظامی وامنیتی ازابتدا با یورش به تجمع خیابان آزادی تهران حوالی سازمان 

مانع ازادامه  تامین اجتماعی و وزارت کار وضرب وشتم تجمع کنندگان وبازداشت حداقل سه نفرشان

 .تجمع شدند

 :تصویری از تجمع بجنورد+



 

 :تصویری از تجمع خیابان آزادی تهران+



در



 :اعتراضی جلب می کنیم اتدرباره این تجمع ای زیر نظرتان رابه مجموعهدر

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند+

بازنشستگان و کارگران دراعتراض به  یسواز  یاسفند ماه دو تجمع اعتراض۷۱ کشنبهیامروز  -7

  . دیدر تهران و همزمان در دهها شهر درکشور برگزارگرد زیو دستمزد ناچ یشتیسخت مع تیوضع

درحال شکل  قهیو وزارت کار ازساعت ده وپانزده دق یاجتماع نیاول در مقابل سازمان تام تجمع

شد  دهیها به خشونت کش یشخصولباس  یانتظام یروهاین انهیبود که با هجوم وحش یریگ

از کارگران و بازنشستگان  یقرار گرفتند و تعداد دیوبازنشستگان وکارگران مورد ضرب وشتم شد

 . شدند ریخشونت تمام دستگ با سیتوسط پل

کرج ، رشت ،اراک ، مشهد ،کرمانشاه، خراسان  یهم درمقابل مجلس تهران و شهرها یگرید تجمع

 . دی، اهواز بصورت همزمان برگزار گرد لیم آباد و اردب،خر زیبجنورد ، تبر یشمال

از  یگرام لیگزارش عبارتند از  اسماع نیا میبازداشت شدگان تجمع مقابل وزارت کارتا تنظ یاسام

کارگر  یاسعد مفتاح  ،یفکور روزنامه نگار اقتصاد اری، کام یو فعال کارگر یبازنشستگان فرهنگ

 .باشد یدردسترس نم یلحظه اطالع نیتا ا گرید یاحتمال یها یاز بازداشت باشندیاسنپ فود م

 .منتقل شده اند تیامن سیهفتم پل گاهیشدگان به پا بازداشت

اسفند در مقابل وزارت کار و ضرب و شتم و  ۷۱ کشنبهیبه تجمع  سیپل انهیهجوم وحش -2

 بازداشت تجمع کنندگان

تجمع در  یکارگران شرکت واحد برا یکایندتوجه به فراخوان چند تشکل مستقل بازنشستگان و س با

در داخل  یانتظام یروین یادیکار، از صبح ساعت هشت تعداد ز اسفند مقابل وزارت ۷۱ کشنبهیروز 

اجازه  یکس چیبه ه سیپل. حضور داشت زیزن ن سیپل یکار مستقر شدند و شمار وزارت رونیو ب

 .داد یکه مجاور وزارت کار است نم یاجتماع نیو ساختمان تامرکا در مقابل وزارت ستادنیا

 یکیکه در نزد یراه بهبود چهار یغرب حدود چهل نفر در ضلع شمال یا هسته ۷۱:۷۱ساعت  از

 سیپس از آن پل. دیتعدادشان به حدود صد تن رس ۷۱:۰۱کار هست، شکل گرفت که تا ساعت  وزارت

و تعداد از جوانان را بازداشت کرد  از بازنشستگان یراه حمله کرد و شمار به تجمع کنندگان در چهار

در  نیدر مقابل مترو همچن زیاز تجمع ن ییها هسته. بازنشستگان را به شدت ضرب و جرح کرد سیپل

 کیدرب مترو نزد یساعت یبرا. متفرق کرد سیشکل گرفت که پل یراه بهبود چهار یغرب ضلع جنوب

 .از تجمع بسته شد یریجلوگ یبرا زیکار ن وزارت

از  یگریو شمار د کند یفود کار م که در اسنپ یو اسعد  مفتاح یفکور روزنامه نگار اقصاد اریکام

 .ستیآنها مشخص ن یاند که اسام بازنشستگان و جوانان حاضر در تجمع بازداشت شده

از تجمع و بازداشت همراه با  یریو جلوگ سیپل انهیوحش ورشیکارگران شرکت واحد  یکایسند

بر سر مزد حق  یزن چانه یو اعتصاب برا یتجمع اعتراض. کند یکوم مرا مح سیپل یگر یوحش

طبقه کارگر که در تجمع امروز مشارکت داشتند  یکارگران و بازنشستگان است و از جوانان حام

کرده و  جادیدر برابر کارگران سد ا تواند ینم شهیهم هیعامل سرما سیپل یگر یوحش. میکن یم یقدردان

 دیشدگان امروز با بازداشت. گردد رانیمزدبگ ریرگران، بازنشستگان و سامانع از اعتراضات کا



طبقه کارگر را به  انیو بازنشستگان و حام یمستقل کارگر یها تشکل کایسند. آزاد گردند یفور

 .خواند یم شدگان فرا از بازداشت تیحما

اغل در اسنپ فود و ش یفکور خبرنگار اقتصاد، اسعد مفتاح اریبازنشسته، کام یگرام لیاسماع -9

  کار بازداشت شدند اسفنند مقابل وزارت ۷۱در تجمع  گریچند تن د

و تشکالت مستقل  کاهایکار که با فراخوان سند اسفند در تجمع مقابل وزارت ۷۱امروز  صبح

کشان بر  بازنشستگان و کارگران برگزار شد چند تن از شرکت کنندگان در تجمع با خشونت و کشان

و اسعد  یفکور خبرنگار اقتصاد اریبازنشسته، کام یگرام لیاسماع. زداشت شدندبا نیزم یرو

اند که  بازداشت شده یشتریها افراد ب بنابر گزارش. فود بازداشت شدند در اسنپ شاغل یمفتاح

 .ستیمشخص ن شان یاسام

م کرد و هم دارند ضرب و شت ییبازنشسته که سن باال یها و مردها زن انهیوحش سیتجمع پل نیا در

 .از تجمع امروز در مقابل وزارت کار مستقر کرده بود یریجلوگ یرا برا یادیز ییروهاین

از  یریجلوگ یبرا سیپل انهیتهران و حومه، اقدامات وحش یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 و کند یمحکوم م ایتجمع، ضرب و شتم بازنشستگان و بازداشت شرکت کنندگان در تجمع را قو

و بازنشستگان  یتشکالت مستقل کارگر کایسند. باشد یم شانیو شرط ا دیق یو ب یفور یخواهان آزاد

 .خواند یاز بازداشت شدگان فرام تیرا به حما

 :رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد+

 قرارگرفت یتیامن یروهاین ورشیتجمع کارگران در مقابل وزارت کار مورد  -7

 نیامروز در مقابل وزارت کار و سازمان تأم یان طبق فراخوان قبلو بازنشستگان و معلم کارگران

قرار  یتیامن یروهاین انهینمودند که مورد هجوم وحش یتجمع اعتراض یاقدام به برگزار یاجتماع

 .بازداشت کردند زیرا ن یگرفت و تجمع کارگران را سرکوب کرده و تعداد

 یتومان، اجرا ونیلیم ۷۱ یدستمزد به باال شیو معلمان و بازنشستگان با خواسته افزا کارگران

سبد  نیمزد را بر اساس تأم شیقانون کار که افزا ۱۷ماده  یحقوق بازنشستگان، اجرا یهمسان ساز

 گریو د یلیتکم مهیو رفع مشکالت ب یاجتماع نیقانون تام ۶۹ماده یاجرا گرداند،یم یمبتن شتیمع

 نیتجمع در مقابل وزارت کار و سازمان تأم یرگزاراقدام به ب یشتیو مع یو مطالبات صنف خواست 

 .نمودند یاجتماع

از جمله کارگران فوالد، کارگران  یکارگران مراکز مختلف کارگر تیتجمع مورد حما نیا فراخوان

بازنشستگان و  ،یمستقل کارگر یها تشکل یو تمام یو ساختمان  ینفت، کارگران فصل یرسم ریغ

 .معلمان قرار گرفته بود

اند که  شده ریدستگ زیکنندگان ن از تجمع یتجمع تعداد نیبه ا یو انتظام یتیامن یروهایهجوم ن در

اعالم شده  یو اسعد مفتاح یگرام لیفکور، اسماع اریکام یسه نفر از آنان به نامها یتاکنون اسام

 .آن متعاقباً اعالم خواهد شد یلیاست و اخبار تکم

و  فرستدیکننده درود م کارگران و بازنشستگان و معلمان تجمع یامبه تم رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

کننده، خواهان  به کارگران تجمع یو انتظام  یتیامن یروهاین انهیضمن ابراز انزجار از هجوم وحش

از تالش  ستد رانیا رانیمزدبگ گریکارگران و د. است رشدگانیو شرط دستگ دیق یو ب یفور یآزاد



دستمزد و  شیافزا یبرنخواهند داشت و متحدانه برا یشتیفالکتبار مع تیخود در اعتراض به وضع

 .مطالباتشان به مبارزاتشان ادامه خواهند داد گریتحقق د

 ۶۶اسفند  ۷۱ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 آزاد شد یاسعد مفتاح -2

 نیاو یادسراشده بود از د ریکه صبح امروز در تجمع کارگران مقابل وزارت کار دستگ یمفتاح اسعد

 .آزاد شد

 ! مقابل وزارت کار تهران  بازنشستگان تهران اسفند71از تجمع یگزارش+

 ! بر قرار شد یحکومت نظام 

،مانع  تجمع   با محاصره محل تجمع یو لباس شخص یتیاز ماموران امن یصبح امروز انبوه یاز ابتدا

 گانی یروهایاعالم شده بود ن ۷۱:۰۱ت از آعاز تجمع که در ساع شیپ  .شدند  نیبازنشستگان  و شاغل

 .شدندیافراد در محل م ستادنیمانع از ا ژهیو

مجاور وزارت  ابانیبازنشستگان، تجمع کنندگان نبش خ یتجمع اعتراض ییاز ممانعت از گردهما بعد

با اعمال خشونت ، دست به هجوم  یتیامن یروهایکوبنده مقاومت کردند و ن یکار با سر دادن شعارها

    .زدند انهیوحش

از دست  یاجتما ع دیحود را در عرصه تول یسال از زندگ ۰۱که   یکسان هیرفتار سرکوبگرانه عل نیا

 .داشته باشد؟؟؟ تواندیم یهیدادند، چه توج

و ببند قرار  ریمورد تهاجم و بگ  نینچنیجرم است   که ا شانیو حق زندگ شتیبازنشستگان از مع دفاع

 گرفتند؟؟

داشته  یدسترس شانیبه منابع صندوقها دیبازنشستگان نبا" اصرار دارد تیکه حاکم است نیا موضوع

 !خود تن دهند ی رانهیو همچنان به حقوق  حق

حق خو در دفاع از  نیرا محکوم کرده و همچنان بر ا یهر گونه تعرض به تجمعات اعتراض ما

 ".میفشاریم یپا  منافعمان

فعال  یگرام لیاسماع یآقا یریدستگ یبر مبنا یخبر یول ستین یقیشدن اطالع دق ریاز تعداد دستگ 

 .منتشر شده است یکارگر

 معترض داریب بازنشسته

 رانیبازنشستگان ا یشورا

 گزارشی دیگر از تجمع امروز درخیابان آزادی تهران+

 یریگیپ یسازمان برا نیبه ا یاجتماع نیبا فراخوان بازنشستگان تام ۶۶اسفند  ۷۱ کشنبهی

 .میمان رفت مطالبات

دو نهاد  نیا یمانع حرکت بازنشستگان به سو یانتظام یرویبه وزارت کار، ماموران ن دنیاز رس قبل

 .شدند یم



 .از جوانان دانشجو هم به ما ملحق شدند یتعداد شد یم شتریها ب رفته تعداد بازنشسته رفته

در  یبلندگو آوردند و سعنشدند  فیحر یدر پراکندن ما داشت و وقت یبا فشار سع یانتظام یروین

 یها با بدن ها سیپل. بودند ستادهیاما همه محکم ا کردند یهم کمکشان م سیزنان پل. متفرق کردن داشتند

با فشار  مچنانمتفرق شود اما ه تیآوردند که جمع دیدرست کردند و به ما فشار شد یریغول آسا زنج

 :میع کرداز آنجا شعار دادن را شرو م،یرفت  یاز پشت سر جلو م

 هیدالر ها نهیهز/هیالیما ر حقوق

 یملت دهیهرگز ند/یعدالت یهمه ب نیا

 جان مردم یبال/تورم یگران

 دادیهمه ب نیاز ا/ادیفر ادیفر

ها آنها  بازنشسته تیجوان بازداشت شدند و با وجود مقاومت و حما ۱ قهیدر عرض ده دق نیح نیدر ا 

 یروهایجوان از دست ن کیها بازنشسته در حال نجات  چشم مردم ده یوسط چهارراه جلو. را بردند

 .بند آمده بود ابانیبودند و خ یانتظام

زدم و برگشتم ُگله به ُگله بازنشستگان  یبعد از به کار بردن آن همه خشونت و پراکنده کردن ما، دور 

 نمینتوانستم داخلش را بب. برد یمرا  ها یآمد که بازداشت رونیب یاز درون وزارت کار ون. بودند ستادهیا

 .آمده و مردم را متوجه خود کردند رونیب شهیاما دو دست از ش

 یروهاین. و خشونت در تعجب بودند تیهمه سبع نیو اکثرا از ا میکرد یبازنشستگان صحبت م با

 .اند باش داده اند و به ما آماده سراوان آمده یبرا نهایا گفتند یبه مردم م یانتظام

 .کردم بعد خوشحال شدم رتیاول ح روهاین نیا وحشت از من

 . کارمان تمام نشده م؛یگرد یباز هم برم میآنها گفت به

 یاجتماع نیبازنشسته تام کی

 11اسفند71شرکت کننده درتجمع بازنشستگان امروز کیگزارش  +

ارت کار ،  بر حسب فراخوان تجمع ، بازنشستگان و کارگران به همراه معلمان مقابل وز  امروز

و وزارت کار را  یاجتماع نیاز اول وقت سرتاسر جلو سازمان تام یتیو ماموران امن سیپل یروهاین

  . کردندیم یریقرق کرده بودند و از هرگونه تجمع بشدت جلوگ

ها به  یتیو امن سیپل ورشیبودند با  شیشادمان تجمع کنندگان که در حال افزا ابانیسر خ بالخره

در صدد متفرق  تیبه جمع انهیوحش ورشیهجوم آوردند و با  یریحال شکل گ حاضر در تیجمع

  . شد یریکردن بر آمدند که با مقاومت تجمع کنندگان موجب درگ

و پس از  ریدستگ انهیرا به طرز وحش انیاز بازنشستگان و سه تن از دانشجو یکی یگرام یآقا

 یسپس درب ورود. ع را بر هم زدند حمله و تجم تیسمت درب مترو شادمان به جمع ییمایراهپ

  .  مترو را بستند

 . انها را متفرق کردند ود بردن ورشیحاضر  تیبه جمع 



 .برگزار شد  تیشهرستان با موفق ستیاز ب شیتجمع در ب اما

 :تجمعات رسانه ای شده+

 مختلف یها در استان یکارگر یها تجمع بازنشسته -7

 یشتیخواستار توجه به مطالبات مع ،یاجتماع نیدارات تامبا حضور مقابل ا یکارگر بازنشستگان

 .خود شدند

نسبت به وضع  یاجتماع نیبا حضور مقابل ادارات تام یبازنشستگان کارگر( هفدهم اسفند)امروز 

 .خود اعتراض کردند یشتینامناسب مع

 

 یها نهیزخانوار و ه شتیبه اندازه سبد مع یمزد و مستمر شیدر تجمع، خواستار افزا حاضران

 نییدر تع یبه الزامات قانون یستیکار، با یعالیشدند و اعالم کردند در جلسه فردا عصِر شورا یزندگ

 .توجه شود یمزد و مستمر



، 99بازنشستگان  یبرا یساز همسان تیمطرح کردند؛ اولو زین یگرید یها خواسته کنندگان، تجمع

 یها بازنشستگان صندوق انیم ضیبعرفع ت ،یدر سال جار یساز از همسان یدیشروع دور جد

حق مشارکت در  یخواستار برقرار نیآنها همچن. یو مکف گانیرا یمختلف و ارائه خدمات درمان

 یاجتماع نیبازنشستگان در اداره تام یواقع ندگانینما یستیشدند و اعالم کردند با شتسرنو نییتع

 .نقش داشته باشند

کشور  گرید یشهرها یمشهد و برخ ز،یران، کرمانشاه، تبرتجمع در ته نیا ده،یاطالعات رس براساس

 .امروز برگزار شده است ۷۱:۰۱از ساعت 

 یاجتماع نیاصفهان مقابل اداره کل تام یاجتماع نیتام بازنشستگان تجمع -2

 نیبار با تجمع مقابل اداره کل تام نیچندم یاصفهان صبح امروز برا یاجتماع نیتام بازنشستگان

 .اعالم کردند یافتیض خود را به همسان نبودن حقوق دراعترا یاجتماع

با  یاجتماع نیبار بازنشستگان تام نیچندم: استان اصفهان گفت یاجتماع نیکل تام اداره یسخنگو

 .اعالم کردند ایحضور مقابل اداره کل اعتراض خود را به همسان نبودن حقوق و مزا

*

 خوزستان مقابل استانداریتجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فوالد *

 رانیبگ یکارگران بازنشسته ومستمر یسراسر  یتجمع اعتراضاسفند همزمان با  17روزیکشنبه 

کارگران بازنشسته صنعت فوالد خوزستان هم  ،نسبت به سطح نازل حقوق یاجتماع نیسازمان تام

بل استانداری این برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح پایین حقوق دست به تجمع مقا

 .استان درکالنشهر اهواز زدند

متروتهران دراعتراض به عدم پرداخت  5اعتصاب کارگران نواحی ورامین،لرستان وزاگرس و خط *

 بموقع حقوق 

 برای اعتصاب سراسری کارگران راه آهن لرستانفراخوان دوباره 

 :متروتهران 5خط  گزارشاتی درباره اعتصاب کارگران نواحی ورامین،لرستان وزاگرس و



 لرستان راه آهن کارگران دومین روز اعتصاب  -7

به (شرکت تراورس)لرستان یفن هیکارگران خط و ابن اسفند برای دومین روز متوالی، 17روز یکشنبه 

 .اعتصابشان ادامه دادند

که  یبه حقمون ،حق دنیو مارو تا رس وندنیبه ما بپ میکنیدر سرتاسر کشور دعوت م ینواح یتمام از

 کنن یاری شهیشده و م مالیدزد پا یسالها توسط مشت

  نیفراخوان به اعتصاب و اعتراض کارگران راه آهن وارم -2

  نشه زیبا هم وار یدیو اگر حقوق و ع میرادیدست نگه م (اسفند 11)فقط تا فردا نیورام کارگران ما

 .میکشیصبح سه شنبه نوزدهم اسفند دست از کار م از

 ارنیب فیآماده باش بدن که تشر شونیادار یروهایلطف کنن به ن ونیآقا هست ندادن پول به قرار اگر

که حقوق  یچون از سه شنبه تا روز. تو گذرگاه ها و قطارها رو رد کنن و طول خط رو هم نگهدارن

و اون  مین داریامداد شهرستان ورام گانیهم از  یخواهش هی. میکنینشه ما کار نم زیوار امونیو مزا

که حق با ماست و ما فقط دنبال حق و  دوننیچون خودشون هم م ستگاهیداخل ا انیکه لطفا ن نهیهم ا

  ر،یوالغ میحقوق عقب افتادمون هست

کنه، فقط  ییسر و صدا ای رهیقطار رو بگ یجلو ستیقرار ن یکه کس میکنیهم اعالم م نجایهم از

 .میشیو سر کار حاضر نم میشیدرب حوزه جمع م یجلو

  تهران ومتر 5خط کارگران اعتصاب آغاز -9

اعم از واحد انتظامات  (تراورس شرکت)تهران ومتر 5خط کارگران  اسفند، 17ازروز یکشنبه 

اعتصابشان را  و بن کاال یدیوعبرای اعتراض به عدم پرداخت حقوق از آذرماه  یو بهساز ینگهدار

دست از  یدیع نیوهمچن 11تا  1  برج از نمطالباتشو کامل نشدن پرداختتا:آغاز کردند والعام کردند

 .دارنیاعتصاب برنم

 :گزارش رسانه ای شده -4

 زاگرس و لرستان یاعتراض همزمان کارگران تراورس نواح

کارگران تراورس لرستان و زاگرس همزمان در اعتراض به ( اسفند ماه ۷۱) کشنبهیامروز  صبح

 .دندیت از کار کشدس یدیو ع یپرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزد

صبح امروز  ،یلیمختلف ر ینواح یکارگران تراورس در برخ ریاخ یتجمعات صنف ییبه دنبال برپا

مناطق لرستان و زاگرس به  یفن هیابن یمانکاریاز کارگران شرکت پ یگروه( اسفند ماه ۷۱) کشنبهی

 .کردند یرخودا نهروزا تیصورت جداگانه عالرغم حضور در محل کار خود از انجام فعال

کارگر در تراورس زاگرس مشغول به  ۰۱۱کارگر در تراورس لرستان و حدود  ۹۱۱قرار معلوم  از

 .کار هستند

 ریها به تاخ از آن یبهمن و اسفند برخ ،ید ،یها ماه یکارگران؛ پرداخت مطالبات مزد نیا یادعا به

کارگران حق  یدوم سال جار مهین یدیجدا از پرداخت نشده ع یجار در سال شود یگفته م. افتاده است

 .لباس و بن ماه مبارک رمضان خود را هنوز طلبکارند



 یبرا( اسفند ماه ۷۹شنبه )ها از روز گذشته  آن یاظهارات کارگران معترض، همکاران لرستان طبق

 .اند زده یدست به اعتراض صنف یرو متوال نیدوم

هزار کارگر دارد که مجموع  ۱شور حدود ک یلیر یکارگران، شرکت تراورس در نواح نیا یادعا به

 .موجود نگران هستند طیکارگران از شرا نیا

کارگران نگرانند در آستانه سال نو همزمان با اتمام : شدند ادآوریتراورس لرستان و زاگرس  کارگران

صد ق نیکنند بنابرا افتیخود را در یسابق شرکت تراورس، آنها نتوانند معوقات مزد مانکاریپ تیفعال

کارفرما  زخود را ا یمال یها آهن همه طلب از راه یبخش خصوص مانکاریقبل از خروچ پ میدار

 .میوصول کن

بندر امام  یانوردیکارگاه برق بنادر و در یو نگهدار سیکارگران سرواعتصاب وتحریم غذای *

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ،حق بیمه وعیدی

بندر  یانوردیکارگاه برق بنادر و در یو نگهدار سیکارگران سرو اسفند، 17روز یکشنبه 

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ،حق  (همت کاران اصفهان یمهندس یفن پیمانکاری شرکت)امام

بیمه وعیدی دست از کارکشیدند ودرمحل کارشان تجمع کردند وازخوردن غذای شرکت هم خودداری 

 .کردند

 

و  یدیع یماه ما پرداخت شد، ول حقوق بهمن: گفتنه ای رسابه خبرنگار  اعتصابی از کارگران یکی

حق  یبرا ییحاد و قرمز کرونا طیشرا نیاند در ا معوقه پرداخت نشده است و ما را مجبور کرده مهیب

 .میخود دست از کار بکش یقانون

 .سال است انیپا یدیو ع مهیاز جمله ب یکارگران پرداخت حقوق معوقه در سال جار خواسته

به حذف سنوات فاصله نسبت  ی استان فارسدانشسراها  النیفارغ التحص یتجمع اعتراض نفراخوا*

  یخدمت

 99اسفند ماه 11: زمان   

 معدل مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ابانیخ:  مکان

 با قرار کفالتاز زندان  پوریجان ایپوآزادی *



حمله  یاسفند ط ۱دانشگاه علم و صنعت که  یصنف یاسکان شورا ونیسیاسبق کم ریدب پوریجان ایپو

 .، با قرار کفالت از زندان آزاد شد اش بازداشت شده بود یبه منزل شخص یتیماموران امن

 کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع

مقابل  ریش متیو ق یدام یها ناعادالنه نهاده عیبه توز نسبت گناباد سنتی دامداراناعتراضی  تجمع*

 یان اداره جهاد کشاورزساختم

نسبت به نحوه برای اعتراض به  گناباد سنتی از گاوداران و دامداراناسفند،جمعی  17روزیکشنبه 

این شهرستان  یمقابل ساختمان اداره جهاد کشاورزدست به تجمع ریش متیو ق یدام ینهاده ها عیتوز

 .دراستان خراسان رضوی زدند

 

شهرستان با  نینهاده در ا عیچرا فرمول توز: ندیگو یم راندامدابراساس گزارش رسانه ای شده،

 زیبر اساس رکورد ن یصیتخص زانیبه رکورد و م نیعالوه بر ا.است ریهمجوار متغ یشهرها

  .میاعتراض دار

 یصنعت یها یتعداد دام حاضر در دامدار:  ندیگو یم کشد ینفس آخر را م یبا شعار دامدار گناباد آنها

بر اساس  دیکه با یکنند در صورت یم افتیاست و براساس آن نهاده در یه و صورطبق پروان یآمار

 .کنند افتیتعداد دام موجود نهاده در

آنان قرار  اریاست که در اخت یدینامناسب خوراک دام تول تیفیدامداران ک یها از خواسته گرید یکی

عادالنه  عیو خواستار توز شود ینم عیندارد و عادالنه توز تیفیک ینهاده دام ندیگو یو م ردیگ یم

 .هستند یو صنعت یدامدار سنت نینهاده ب



 رانشهریپ یمقابل فرماندارنسبت به بالتکلیفی  ی سوخترانندگان تانکرها یتجمع اعتراض*

کردستان عراق در  میممانعت اقل لیبه دلسوخت  یرانندگان تانکرها اسفند، 11روز شنبه 

شان حل مشکل خواستاروزدند  شهرستاناین  یمقابل فرماندارتجمع  دست بهبودند،  فیبالتکلایرانشهر

 .شدند وپایان دادن به بالتکلیفیشان

حامل سوخت در  یماه است که تانکرها 1از  شیب:تجمع کنن گان به خبرنگاررسانه ای گفتند 

 .کردستان را ندارند میمتوقف شده و اجازه ورود به داخل اقل رانشهریپ

اما تعداد ( تانکر 145حدود )شده اند  فیتکل نییتانکر سوخت تع یه تعداد اندکاگرچ:آنها افزودند

 .تعداد است نیاز ا شتریب اریهستند بس فیسرگردان و بالتکل رانشهریکه در پ یسوخت یتانکرها

خبرها حاکی اعالم نشده اما  رانشهریسوخت متوقف در پ یاز تعداد تانکرها یقیهنوز آمار دق هرچند

 .می باشد شهرستان نیدر ا یسوخت یتانکر حامل فرآورده ها 1111 یفیاز بالتکل

 یبراثر برق گرفتگ نیقزو هنکل کارخانه چسب جوانکارگرجان باختن *

اهل  زاده یمسعود قل بنام نیهنکل قزو کارخانه چسب جوانکارگراسفند،یک  14روز پنج شنبه 

براثر برق گرفتگی  دو فرزند یدارا متاهل و النیناش خورگام شهرستان رودبار استان گ یروستا

 .حین کار جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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