
 1400اسفند ماه  14و  13اخباروگزارش های کارگری 

 رئیسی  سفر  یر یاز پوشش تصو جلوگیری به   نسبت  اعتراض عکاسان استان گلستان  -

نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و وعده    آبادان   یم یکارگران پتروش  اعتراضی   تجمع   -

 های توخالی مسئوالن مقابل دفتر مرکزی مجتمع 

عدالت    وان ی د   یشترمرغ  یبه را  لوشان  یسبز شهردار  ی وفضا  یکارگران خدمات   تجمع اعتراضی   -

 ی مقابل ساختمان شهردارید یماه ع  ک یبرپرداخت    یمبن  یادار

استخدامی  مازندران  یقرآن  ان ی مرب  اعتراضی  تجمع  - به بالتکلیفی  و  مقابل    نسبت  آموزش  اداره کل 

 استان  پرورش 

 جنوب  ز یمناطق نفت خ یکارکنان در شرکت مل ساعته حضور  2 ر یمصوبه تاخ  یعدم اجرا  -

   یدورود مقابل فرماندار یتجمع رانندگان تاکس اعتصاب و  -

 ها دانشگاه یی در بازگشا  ت یدانشگاه تهران با مطالبهٔ شفاف  انی از دانشجو یتجمع گروه -

 : ران یا  انیفرهنگ  ی صنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا چند خبر از کانال  -

  یمردان ادادادگاه ر ی برگزار -1

 ی به بازپرس رزادگانی اصغر ام  ی احضار آقا -2

کارگر فعال    رسول   ی جناب آقا   یمعلمان فارس در اعتراض به حکم صادره برا   ی انجمن صنف  ام یپ   -3

  یطیمح  ست یو ز   ی صنف

 ماه حبس محکوم شد  ۸سال و   ۴به   یربداقیپ  راد یه  -

 24داد یان رو خبرنگار  یجمعاخراج دسته :رانی ا  مستقل نگاران روزنامه  -

 تهران   22در منطقه  یگود بردار زشیر  حادثه در جوانکارگر کیجان باختن   -

 رئیسی   سفر یری از پوشش تصو  جلوگیریبه  نسبت  اعتراض عکاسان استان گلستان*

استان در اعتراض به  این    عکاساناسفند همزمان باسفر رئیسی به استان گلستان،  12روز پنج شنبه  

  ی هان ی دورب  ن ی نماد   ی، در اقدامرئیسیسفر    ی ری از پوشش تصو   ی س یرئ  م یاه حفاظت ابر  م یت   ی ر یجلوگ

 حراج گذاشتند.    یفروشان برادست  یی خود را در کنار کفش و دمپا

 دریکی از گزارشات رسانه ای شده درهمین رابطه ازجمله آمده است: 

ت   ی رئیس  یوقت   » نورچشم   م یبا  م  یخبرنگار  م  یخودش  مسافرت  به خبرنگاران  و  اجازه  کند  ستقل 

ف و  بهتر  ینم   لمیعکس  دورب  نی دهند  حراج  و    یخبرنگار   ینها ی کار  کفش  کنار  آنها  فروش  و  است 

 «. باشد  ی م یی دمپا

نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و وعده    آبادان  یم یکارگران پتروش  اعتراضی   تجمع*

 های توخالی مسئوالن مقابل دفتر مرکزی مجتمع 



برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت    آبادان  یمیرگران پتروش کا  اسفند،  14روز شنبه  

دفتر   مقابل  تجمع  به  دست  مسئوالن  توخالی  های  وعده  و  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  اجرای  عدم  به 

 مرکزی مجتمع زدند. 

 

اجرا  ن یا خواستار  که  طبقه   ح ی صح  ی کارگران  هستند،  ی بند طرح  کار  قانون  با  مطابق  به  مشاغل 

گفتند خبرنگار ای  مد رسانه  وعده  طبق  طبقه   رعامل ی:  طرح  امروز  تا  بود  و    ی بند بنا  انجام  مشاغل 

کارگران اقدام به تجمع در شرکت    لیدل  نی نشده و به هم  ی پرداخت مطالبات انجام شود که تاکنون خبر

 .کردند 

افزودند: پرداخت حقوق   ینابرابر آنها  پاسخگودر  تحقق وعده  ییها و عدم  ن و عدم  باعث    ی تیارضا ها 

 .کارگران شده است 

دست از تجمع برنخواهند    جهی تا حصول نت  درخاتمه گفتند:اند ،کارگران که از صبح تجمع کرده  نی ا 

 داشت.

را  لوشان  یسبز شهردار  ی وفضا  ی کارگران خدماتتجمع اعتراضی  * عدالت    وانی د  ی شترمرغ  ی به 

 ی مقابل ساختمان شهرداری دیماه ع  ک یبرپرداخت   یمبن یادار

را   هم    لوشان  ی سبز شهردار  ی و فضا   ی خدمات  کارگران اسفند،   11ز چهارشنبه  رو   ی شترمرغ  یبه 

دست به تجمع مقابل شهرداری    شانیهابه حساب   ی کارمند   ید یع   ز یوار  مبنی بر  یعدالت ادار  وان ید 

 این شهر دراستان گیالن زدند. 

ب   ن ی ااسفند،  14روز شنبه   با  ها  نکه یا   انیکارگران  دادنامه    یردار گذشته شه  ی در روز  لوشان طبق 

کارگران    ی تی کرد که موجب نارضا  زیبه حساب کارگران وار  ی د یع   ی زیمبلغ ناچ  یعدالت ادار  وان ید 

گفتند شد، ای  خبرنگاررسانه  داربه  انتظار  ادار  وان ید   م ی:  به    ،یعدالت  منجر  که  را  خود  دادنامه 

 .طل کند شده است را با یکارگر ی د یافت عیاز در  یکارگران شهردار ت یمحروم



ب   یکی با  کارگران  در  نکهی ا  ان یاز  با  همزمان  گذشته  هفته  چهارشنبه    ، یکارمند   ید یع  افت یروز 

صنف اعتراض  به  دست  ا   ی کارگران  کرد زدند؛  اعتراض  ضافه  مقابل  در  لوشان  شهر  شهردار   :

ه  کارگران را ب  ی د یع   ی مابق  ی عدالت ادار  وان ی د   ی کارگران اعالم کرد به محض ابطال دادنامه از سو 

 .پرداخت خواهد کرد  ل صورت کام

افزود: ز  نکهی ا  رغمیعل وی  شهرها  یاد ی کارگران  در  یاز  با  را  خود  مخالفت    ی د یع  افت یمختلف، 

  ن ی، هنوز شاهد ابطال ا +اند را کرده  یعدالت ادار وان ی ابطال دادنامه د   ی اعالم کرده و تقاضا  یکارمند 

 . م یست یرگران را فراهم کرده، ن کا  ی سوءاستفاده از پرداخت حق قانون نهی دادنامه که زم

اشتباه بوده است، افزود:    های کارگران شهردار  ی د یبه موضوع ع   وان یورود د   نکه یبر ا   د یبا تاک  ی و

  مان یهمه مصوبات قانون کار و وزارت کار برا  د یبا   م یاگر ما کارگر و تحت پوشش قانون کار هست 

اگر هم کارمند   ت یرعا با  م یشود،  بپردازند. نم  ی مند کار  یا یحقوق و مزا  د یکه  ما  سال    همه   شود ی به 

 .کارمند حسابمان کنند  ی د یع  ز یموقع وار م،ی کارگر باش

اعتراضی  شهرداری +تجمع  ب  رشت کارگران  راینسبت  اداری   دیوان شترمرغی  ه  بر   مبنی عدالت 

 گیالن  استانداری  ماه عیدی مقابل یک  پرداخت

چهارشنبه  شهرداری  اسفند، 4 روز  اعتراضشان برای   رشت  کارگران  گذاشتن  ب بنمایش  ه  نسبت 

اداری دیوان  شترمرغی  رای مقابل  یک  برپرداخت  مبنی  عدالت  عیدی  تجمع   استانداری  ماه  گیالن 

 .کردند 

شده، ای  رسانه  گزارش  شهرداری بنابه  سال  کارگران  آخر  ماه  به   کارگری عیدی  باید  در 

مبلغ  می دریافت  ایر  میلیون 70 مبلغ امسال   ، عیدی  ایر  ن میلیو  16 کردند  عنوان  حقوق   به 

 .  به آن ها پرداخت شد که موجب اعتراض آنان شد  کارمندی 

عدالت اداری مبنی برپرداخت یک ماه   دیوان شترمرغی ساوه به رای  +اعتراض کارگران شهرداری

 عیدی

گفت  شهرداری مالی  اداری معاون  شهرداری :ساوه  رای کارگران  به  نسبت  عمومی   هیئت     ساوه 

 . کارگرها اعتراض کردند  درخصوص پرداخت عیدی  الت اداریعد  دیوان 

بررسی  جلسه  در  خلج  اسفند،صفا  اول  بتاریخ  شده  ای  رسانه  گزارش  شهرداری  1401 بودجه   بنابه 

کرد   اظهار  جاری  : ساوه،  سال  اداری دیوان  خردادماه  شماره ایدادنامه  عدالت  شماره  1083 به  و 

ای  9901802 پرونده براساس  که  کرد  کارگرهای   پایان  عیدی  باید  هاشهرداری  رأی، نصادر  سال 

کارگرها برمبنای   عیدی از این  پیش  کهکارمندان پرداخت کنند؛ درحالی  را برابر با عیدی شهرداری   

 .شد کارپرداخت می  قانون  

اداری  دیوان  عمومی هیئت  رأی  : افزود  وی  به   کارگران شهرداری  درخصوص پرداخت عیدی  عدالت 

شهرداری  ماهه،یک  صورت  کارگران  تمام  اعتراض  کارگران   های موجب  و  شده  کشور 

 .اند موضوع شده به این  خواستار رسیدگی  ساوه نیز  شهرداری

عدالت  با اعتراض به حکم دیوان کارگران شهرداری  :کرد  ساوه تصریح شهرداری مالی  اداری معاون 

در حال   هایات انجام شده و پیگیری با مکاتب هستند؛ امیدواریم  کارگری عیدی خواستار دریافت  اداری،

 . برسد  سال به نتیجه مهم تا پایان  انجام، این



بالتکلیفی استخدامی  مازندران  ی قرآن  انیمرب  اعتراضی   تجمع* به  آموزش و  مقابل    نسبت  اداره کل 

 استان  پرورش

شنبه   پنج  مربیان    12روز  از  در   مازندران  یقرآناسفند،جمعی  همکارانشان  طرف  از    بنمایندگی 

استخدامی  بالتکلیفی  به  نسبت  اعتراض  برای  استان  پرورش مقابل    سراسر  و  آموزش  کل  در    اداره 

 شهرستان ساری زدند. 

 

وزارت    یها آنها توسط اداره کل بر اساس مولفه   ت یمعلمان که فعال  نیابنابه گزارش یک منبع خبری،

شورا مجلس  جار   یاسالم   یو  سال  دال  د ییتآ   یدر  به  اما  بود،  د نا  ل یشده  جمله  از    دن یرس   ر یمعلوم 

استخدامپرونده آزمون  در  به شرکت  به وزارت، مجاز  تابستان سال    یها  در  که  پرورش  آموزش و 

 .شد، نشدند و عمال از ورود به بدنه آموزش و پرورش حذف شدند  برگزار ی جار

 جنوب  زیمناطق نفت خ ی ساعته حضور کارکنان در شرکت مل 2 ر یمصوبه تاخ  یعدم اجرا*

  هیکل اسفند    14روز شنبه  خوزستان،    ی که بنا بر اعالم ستاد اضطرار گرد و خاک استاندار  یدرحال

جنوب    زیمناطق نفت خ   ی در محل کار خود حاضر خواهند شد، شرکت مل  ریکارمندان با  ساعت تاخ 

از کارمندان و کارگران خود خواست روز شنبه مانند    ، یا  ه یمصوبه در اطالع   ن یبه ا   ی توجه  ی با ب

 در محل کار حاضر شوند.  ی عاد   یوزها ر

   یدورود مقابل فرماندار یتجمع رانندگان تاکساعتصاب و *

شنبه   تاکس   اسفند،   14روز  و  دورود   ی رانندگان  کرایه  نرخ  به  اعتراض    یمسافربرها   ت یفعالبرای 

مقابل فرمانداری این شهرستان در استان لرستان اجتماع  دست از کار کشیدند و    ی نترنتیو ا   ی شخص

 کردند.

 ها دانشگاه  ییدر بازگشا ت یدانشگاه تهران با مطالبٔه شفاف انیاز دانشجو یتجمع گروه *



 

چهارشنبه   تجمع  ر   ی روبرو  ۱۴۰۰اسفندماه    ۱۱گزارش  مطالبهٔ    است یساختمان  با  تهران  دانشگاه 

 دانشگاه یی در بازگشا ت یشفاف

  ان یاز هفتصد نفر از دانشجو  ش ی ب نامهٔ   ل یدانشگاه تهران جهت تحو   ان ی از دانشجو  ی گذشته، جمع   روز 

شفاف   نیا عدم  به  اعتراض  در  بازگشا  ت یدانشگاه  ر   یی دربارهٔ  ساختمان  به  تهران    ن یا   است یدانشگاه 

 .دند تجمع کر است ی ساختمان ر یروبرو  رخانه،یدانشگاه مراجعه کردند و پس از ثبت نامه در دب 

سپر   پس حدود    یاز  آقا  کیشدن  عل  یساعت  آموزش  ر یمد   ائد،رقیم  یطاهر   یدکتر  خدمات    ی کل 

دانشجو  جمع  در  تهران،  پ  انیدانشگاه  دانشجو   دایمعترض حضور  و  دغدغه   انیکردند    ی هامعترض 

الزم    ی خوابگاه  ت یکردند دانشگاه تهران ظرف  ان یب   ی به اشتراک گذاشتند. دکتر طاهر  شان یخود را با ا

دا بنابرا   رد را  باالدست  ی در صورت  ن یو  مراجع  بازگش   ی که  ه  یی ادستور  کنند  صادر  را    چ ی دانشگاه 

  ت یبه معضل کاهش ظرف ان یوجود نخواهد داشت. پس از آنکه دانشجو  ان یاسکان دانشجو  ی برا یمشکل

کردند که    ان یابتدا ب   یاشاره کردند، دکتر طاهر   ی اجتماع  یگذارفاصله   ت یلزوم رعا  ل یها به دلخوابگاه 

نوروز صورت    د یت است که احتماالً پس از عوزارت بهداش  یها از سودانشگاه منتظر اعالم پروتکل

ها را با  نباشند و بتوان خوابگاه   یاجتماع  یگذارها اساساً شامل فاصله پروتکل   ن یو ممکن است ا   رد یبگ

  ی گذارفاصله   ت یرعابر    ان یدانشجو   نکهیکرد. پس از ا   ییبازگشا  ی از پاندم  شی دوران پ  ت یهمان ظرف 

ا   د یتأک   ی اجتماع  کر  شانیکردند،  حتادعا  که  ن   ی دند  ا   از یاگر  باشد،    د یجد   ی خوابگاه  ت یظرف   جاد یبه 

  شان یبدهد. ا  ی کاربر  ر ییتحت تملک خود را تغ  ی هاروز ساختمان   ۱۵ظرف    تواند ی دانشگاه تهران م 

فقط شش هفته از    یبرا  بگاهبر اختصاص خوا   یمبن   ریاخ   یهادستورالعمل منتشرشده در هفته   ن یهمچن 

  یی گذشته خواندند و اعالم کردند که پس از بازگشا   ط یرا مرتبط با شرا  هر دانشکده  ان یترم به دانشجو 

 .خوابگاه ارائه خواهد شد   یمتقاض   ان یدانشگاه به تمام دانشجو 



دادند که بدون در    حی توض   دانستند،ی م  ی را ناکاف یتوسط دکتر طاهر   شدهان ی ب یهاکه برنامه   ان ی دانشجو

پروتکل  داشتن  دق  ی بهداشت  ی ها دست  آمار  اساساً    ی متقاض  ان ی دانشجو  قیو  خوابگاه  در  اسکان 

که    ت اس  ی ضرور  نی با حدود شصت هزار دانشجو ناممکن است و بنابرا  یدانشگاه   یبرا   ی زیربرنامه 

  ی هانه ی با گز  ی اجبار  یای نظرسنج   ق یخوابگاه را از طر   ی متقاض   ان ی دانشجو  ق یابتدا دانشگاه تعداد دق

پ  همزمان  و  کند  استخراج  روشن  و  دق  ر یگیشفاف  سو   یبهداشت   ی هاپروتکل   ق یاعالم  مراجع    ی از 

پ  صالحیذ  از  بتواند  تا  مبنا   شی باشد  دق  یبر    ی ر یسرگاز  یبرا   یجامع  ی زیربرنامه   قیاطالعات 

دکتر طاهر  یآموزش حضور  بدهد.  در جلسهٔ فوق   ی انجام  دادند  آموزش    یر یالعادهٔ ستاد ازسرگقول 

پ  یحضور  و  انتقادات  تهران  م  ان ی دانشجو  یشنهادها یدانشگاه  مطرح  از    کنند ی را  نفر  سه  از  و 

ا  یبرا   ز یحاضر در تجمع ن  ان یدانشجو  ندگان ی نما ن   ن یشرکت در    شان ی ا  ز،یجلسه دعوت خواهد شد. 

نتا دادند که  به طور رسمجلسهٔ فوق   ن ی ا  ج ی وعده  دانشگاه منتشر خواهد شد.    ت یسا   ق یاز طر   یالعاده 

  یی دانشجو  یاحق خود خواهند بود و در جلسهبه   ی بات صنفمطال   ریگیکردند که پ   د یتأک   زین  انی دانشجو

مجدداً    ی طاهر  ردکت  ی هاگرفتند در صورت عدم تحقق وعده   م یتجمع برگزار شد تصم   ن یکه پس از ا 

 مطالبات خود تجمع کنند.  یر یگیجهت پ   است یساختمان ر  ی روبرو

 منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور 

 : رانی ا انیفرهنگ ی صنف یهاتشکل  ی ماهنگه  یشوراچند خبر از کانال *

  یمردان  دادگاه رادا ی برگزار -1

آقا  ه یاحضار   طبق  دست  به  ،    د یبا   ی و   است دهیرس   ی رادا مردان  ی که  دادگاه    ۱۴روز شنبه  در  اسفند 

 .نظام است  ه یعل  غ یتبل ی به و  ی نورآباد لرستان حاضر شود. اتهام انتساب

صنف  ی سازپرونده فعاالن  احضار  شورا  یبرا   ی و  است.  معلمان  جنبش  کردن    ی هماهنگ  یمرعوب 

 است.  ی تمام معلمان زندان ی و آزاد   ی خواهان مختومه شدن و ی فعال صنف ن یاز ا  ت یضمن حما

 ی به بازپرس رزادگانی اصغر ام یاحضار آقا -2

حاضر شدند و    رازیدادگاه انقالب ش   ی بازپرس  14در  شعبه    رزادگان یام  ی اسفند آقا   ۱۴شنبه    امروز

تبلاته است که    ی در حال  ن یاست. ا   ت یامن  سیپل   ی پرونده و  ی شد. شاک  م یتفه   شانی نظام به ا  ه یعل  غی ام 

بود اما    ردهک  ت یبه خاطر اقدام به ربودن خود شکا  یلباس شخص  یروها یاز ن  رزادگانیام  ی آقا  شتریپ

جا  قربان  یشاک   یحاال  کسان  ی و  و  شده  با   ی عوض  پ   د یکه  شوند  عل  ی دست  ش یمحاکمه    ی آقا  ه ینموده 

 .اند کرده یسازپرونده   رزادگانیام

نمودند و بازپرس قرار کفالت به مبلغ    یرا همراه   رزادگانیام  ی از همکاران  آقا  ی جلسه جمع  ن یا  در

 به صورت موقت آزاد شدند.  شانیقرار ا ع یتومان صادر نمود  که با تود   ونی لیم ۳۰۰

کارگر فعال    رسول   یجناب آقا   یبرا  معلمان فارس در اعتراض به حکم صادره   ی انجمن صنف   امیپ   -3

  یطیمح  ست یو ز  یصنف

  ک ی به    راز یمعلمان فارس از طرف دادگاه انقالب ش  ی انجمن صنف  ره یمد   ئت ی کارگر، عضو ه  رسول 

تعز حبس  اجبار  ی ر یسال  اقامت  سال  دو  معرف   ی و  با  ارسنجان  شهرستان  سازمان  یدر  به    روزانه 

 .سپاه آن شهرستان محکوم شد  اطالعات 

وضع   با  اما به  هایقلب   ی ماری)ب   یجسم  ت یتوجه  جبهه  در  حضور  و  تحم  ی (  از    ی لیجنگ  ماه  ده 

 .ماند  ی به مدت دو سال معلق م شان یمجازات حبس ا



اتهام،    نی ا  ق یمحکوم شده است. مصاد   ی حکم ناعادالنه ا  ن ینظام به چن   ه یعل  غی کارگر به اتهام تبل  یآقا

 .باشد  ی م ی عموم اذهان  شیبه قصد تشو  ب ی و نشر اکاذ  امک یارسال پ 

دادگاه    فیحکم ناعادالنه را به شدت محکوم نموده و از قضات شر   نی معلمان فارس ا  ی صنف  انجمن 

 ند ی نظر فارس تقاضا دارد حکم مذکور را لغو نما  د یتجد 

 ماه حبس محکوم شد   ۸سال و  ۴به   ی ربداقیپ  رادی ه*

  ، یریماه حبس تعز   ۸سال و    ۴ن به  دادگاه انقالب تهرا  ۲۶توسط شعبه    ی فعال کارگر  ،یربداقیپ  راد یه

خروج   ت یو دو سال ممنوع  یو اجتماع   یاسیجات سها و دسته در گروه  ت یاز عضو ت یدو سال محروم 

  ل فعا  ن ی ا  ی سال زندان برا  ۴  دنظر یحکم در مرحله تجد   ن یا   د ییاز کشور محکوم شد. در صورت تا 

 .قابل اجرا خواهد بود  یکارگر

  ش ی ماه بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتآبان   ۱۵  خ ی در تار  ی حمد به همراه عسل م  یربداقیپ  راد یه

زندان    یاز بند عموم  قه ی قرار وث  عی با تود   ماهید   ۱۱  خی در تار  تای قرار گرفت و نها  یتی امن  یروها ین

 آزاد شد.  نی او

 ران یآزاد کارگران ا  هی اتحاد برگرفته از کانال 

 24دادیبرنگاران رو خ ی جمعاخراج دسته :رانی ا مستقل  نگارانروزنامه *

  .خود خبر دادند  یاز اخراج دسته جمع 24 داد یرو ت یسا خبرنگاران  اسفند(، 12)پنج شنبه گذشته روز

مشکالت    لیاست و به دل  ه یریتحر   یکار  یروز  نی اسفند آخر29اعالم شده:    24  داد یرو  خبرنگاران  به

  .نخواهد داشت   هیری تحر  گر ید  24 داد یرو یمال

به صورت حق   ی برخ  د یگفته شد:»شا   ن یهمچن  در  ر یالتحراوقات  افراد مطلب  د   افت یاز  اما    گر یشود 

 « .م یثابت ندار ه یر یتحر

اخراج شده بودند.    24  داد یمجموعه رو   ی روها ی از ن  ی گریتعداد د   ر یسه ماه اخ   ی هم، ط   ن یاز ا   ش یپ

حق  راهکارها  یکیخبرنگاران    یر یالتحراستخدام  خال  یبرا  رمسئوالنیمد   یاز  از   یشانه    کردن 

و    ی فو سنوات و دور زدن قانون است که تشکل ظاهراً صن  مه یو حقوق کار از جمله ب  یامه یالزامات ب

  .است  نداشته  یابه آن اشاره   چگاه ینگاران هروزنامه  رمستقل یغ

 تهران  22در منطقه  یگود بردار زش یر  حادثه در جوانکارگر ک یجان باختن  *

بزرگراه  ن از کشور افغانستان درحین کار گودبرداری  ساله میهما   22اسفند،یک کارگر  13روز جمعه  

 براثر ریزش زیر تلی از آوار گرفتار ودردم جان باخت.   کاشان  ابانیموج، خ دانیم ،یخراز
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