
 1401ماه اردیبهشت  3و  2ی اخباروگزارش های کارگر 

 ازکارافتادگان و بازماندگان  ،رانی بگ ی مستمر  اعتراضی سراسری کارگران بازنشسته،تجمع فراخوان 

 صبح 10:30 ساعت از  - 1401 بهشتیارد  4 یکشنبه  روز زمان:

 : مکان

 مجلس  مقابل  بهارستان تهران -

 یاجتماع  نیتام  کل  ادارات  مقابل  شهرستانها و  استانها -

 1401کنش های کارگران شهرداری ها کشور در نیمه دوم فروردین ماه  -

نفراز  - اعتراضی شبانه روزی  صدها  درجاده    ی اهال  تجمع  منطقه  به  زباله  به حمل  نسبت  سراوان 

 کماکان ادامه دارد  حمل زباله  ی خودرو ریومسدود کردن مس 

 . م یگذراند  ید یص  ی ه دخترم در نبود مرتضهشت روز سخت و نگران کننده را به همرا -

 نژاد   رانیلو و محمد ا ر ینصرهللا ام  ٬ی د یص  یمرتض یف یو بالتکل ی خبر یب  -

 تر کرد   اه یرا س ت یکارنامه حاکم   روز یاتفاق د  :یبازنشسته فرهنگ ، یمحبوبه فرحزاد  -

 اه یروزس  -

از خروج    ت یو ممنوعسال زندان و ابطال گذرنامه    ۸استان فارس به    یکنشگر صنف   ی فتحی  مهد   -

 د کشور محکوم ش

 ران یمعلمان در ا ن یتداوم سرکوب فعال  -

 1401*کنش های کارگران شهرداری ها کشور در نیمه دوم فروردین ماه 

 

 

 شماره تاریخ  شهرداری شهر  محل خدمت  بخش  رخداد توضیحات 



به سبب کاهش حقوق  

دیوان   رای  با  ها 

اداری   عدالت 

شهرداری  کارکنان  

نشان   برای  هم  رشت 

دادن اعتراضات خود  

استانداری   مقابل  در 

تجمع   به  دست  رشت 

 زدند 

 

/   تجمع  خصوصی 

 دولتی 

 1 16/01/14001 رشت  تمام بخش ها 

به سبب نداشتن امنیت  

مقابل   در  شغلی 

به   دست  فرمانداری 

 تجمع زدند 

 2 17/01/1401 بجنورد  پسماند  دولتی  تجمع 

کارگر دلیل  یک  به 

کار  تصادف   در حین 

 جان باخت 

 3 16/01/1401 کرج خدمات شهری  نامعلوم  فوت 

به دلیل نداشتن امنیت  

 شغلی

 4 18/01/1401 بجنورد  پسماند  دولتی  تجمع 

عقد   عدم  به  نسبت 

قرارداد جدید در سال  

عدم   و  جاری 

مطالبات   پرداخت 

 سال گذشته 

 5 21/01/1401 ایالم  عمرانی  خصوصی  اعتراض 

پرداخت   عدم    4به 

و  ما حقوق  ماه    9ه 

 بیمه 

 6 23/01/1401 زاهدان پسماند  دولتی  اعتراض 

به   اعتراض  دلیل  به 

شهرداری   درخواست 

گران   با  مقابله  برای 

 فروشی 

 7 23/01/1401 تهران  دارانغرفه  خودمالک  اعتصاب 

یک    فوت  تصادف در حین کار 

 کارگر

 8 26/01/1401 اصفهان  خدمات شهری  خصوصی 

عدم   به  نسبت 

ی به موقع  پرداخت ها 

حقوق توسط پیمانکار  

کارگران   تمایل  و 

 9 27/01/1401 منجیل  خدمات شهری  خصوصی  اعتراض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفراز به منطقه درجاده    ی اهال  *تجمع اعتراضی شبانه روزی  صدها  سراوان نسبت به حمل زباله 

 کماکان ادامه دارد  حمل زباله  یخودرو ر یومسدود کردن مس 

دادند ومانع    به تجمعشان  سراوان   ی اهال  نفراز  500اردیبهشت،حدود   2روز جمعه   ادامه  وبستن جاده 

 عبور خودروهای حمل زباله به منطقه شدند. 

قرارداد  عقد  برای 

 مستقیم با شهرداری 

عدم   به  نسبت 

ماه حقوق    5پرداخت  

 سال عیدی   13و 

 10 27/10/1401 ایرانشهر  تمام بخش ها  دولتی  اعتراض 

شورای   مقابل  در 

اخراج   دلیل  به  شهر 

 گر کار 96

 11 30/01/1401 نیشابور  خدمات شهری  خصوصی  تجمع 



 

شده، ای  رسانه  گزارش  سبرپایه  اجتماع   ی تی امن  ، یاسی معاون  کنندگان    ی و  تجمع  جمع  در  استاندار 

  ی خود برگردند گفت: حت   یعاد   یخواست به زندگتجمع کنندگان  از    نکهی سراوان حاضر شد و ضمن ا

ورود    ی منطقه برا  نی ا  ی محل انباشت زباله سراوان حضور نداشته باشند ورود   یاگر مردم در ورود 

 .حمل زباله همچنان بسته خواهد ماند  یها ن یماش

به   و  دادند  منفی  پاسخ  قاطعانه  رشت  فرماندار  همچون  هم  منصب   صاحب  این  به  معترضین  اما 

 تجمعشان در جاده ومسدود کردن مسیر ادامه دادند. 

 یادآوری: 

اهالی  +ادامه نفره  صد  چند  روزی  شبانه  اعتراضی  به  سراوان تجمع  به   نسبت  زباله  حمل 

 حمل زباله خودروی درجاده ومسدود کردن مسیر منطقه

چهارشنبه اهالی 31 روز  ومسدود   سراوان  فروردین،  درجاده  نفره  صد  چند  روزی  شبانه  تجمع  به 

 . منطقه،ادامه دادند حمل زباله به  برای اعتراض به  حمل زباله  خودروی کردن مسیر 

حدود  روز  شده،شبانه  ای  رسانه  گزارش  برای  300 تا  200 برپایه  به   جلوگیری نفر  زباله  ورود  از 

 . کنند منطقه تجمع می  این 

بردهان فرماندار کالنشهررشت برای وقت خریدن وادامه بازی   سراوان رشت اهالی  ++مشت محکم

 کردن با جانشان با تخلیه زباله در منطقه 

دو پناهی، حمیدرضا  فروردین، 29 شنبه روز  از امام  رشت  که اهالی فرماندار  مسدود   سراوان  با 

زباله خودروی مسیر  کردن دوشنبه حمل  روز  شده   22 از  منطقه  به  زباله  حمل  از  مانع  فروردین 

اعتماد  خواهد اند،می دولتمردان  به  دیگر  یکبار  که برای  پاسخ کنند  روبرو   نه  با  معترضین  قاطع 

 . ور میشود ماستش راکیسه وعقب نشینی کند ومجب شده

 : ببینید
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 .  میگذراند یدیصی خترم در نبود مرتضهشت روز سخت و نگران کننده را به همراه د*

ا دوان باشم به    نی دادسرا و زندان او   ن یب   توانم یاست، و نم  ل یفردا هم روز تعط  کهن ی فکر کردن به 

و    ی. من و دخترم تا کنون از حال مرتض کند یم  شتریرا ب   ی همسرم، فشار روان  یاز سالمت   ی خبر  د یام

 !یخبر  د یتلفن به ام  ی به گوش  رهیخ و من همچنان   م؛یندار  یاطالع  ش ینگهدار  انمک

داربست، در    یاست، که صبح تا شب رو  یکارگر ساختمان   کی که همسرم    کنم،ی م  یادآور ی  گرید   بار

 رسد،ی در آخر کار به دستمزد خود م  کهن ی ا  یبرا  ینی تضم   چ ی هی تابستان، ب  ی زمستان و گرما  یسرما

  ی ندگز   ک ی  ی . اگر تالش برا کند ی تالش م   بهتر   ی زندگ  کی   ی برا  ،یامه یو ب   ی بازنشستگ  چ یو بدون ه 

 !می بهتر »جرم« است، ما کارگران همه مجرم هست

  !دارم ت یکارگر درخواست حما  یاقشار طبقه  گر یو د  ی از کارگران ساختمان گر ید  بار

 ی زهرا صادق نستاگرامی ا صفحه  از برگرفته 

 ژاد ن  رانیلو و محمد ا ر ینصرهللا ام  ٬یدیص یمرتض ی فیو بالتکل  یخبریب*

در    ی د یص  یگذرد و براساس اخبار منتشر شده خانواده مرتض   یم   یا   رهیزنج   ی ریهفته از دستگ   کی

و    ی فعال کارگر  نیا  ت یهفته گذشته با مراجعه به زندان ها و دادسرا هنوز نتوانسته اند از وضع  کی

  ت یامن هگون  چی ه   یندارد و همچنین از لحاظ شغل ی مناسب ط یشرا ی که از لحاظ جسمان یکارگر ساختمان 

دستمزدشان کفاف    یکارگر   ن ی ندارد که خانواده بتوانند امورات زندگي خود را بگذراند،  فعال  یشغل

 .دهد  ی ده روز در ماه را هم نم یزندگ

زندان  فشار ه    یبه  بدون  او  خانواده  همچنین  مرتض   چیو  است.  اساسي مصداق شکنجه  و    ی مدرک 

 .با خانواده دارد و نه حق تماس   ل ینه حق داشتن وک ی د یص

محاکمه شود    د یکه با   یاست و کس  انیزندان  یتمام  ع یشرط و سر   د یق   یب   یمدافعان خواهان آزاد   کانون

 .یکارگران بوجود آورده است و نه فعالین کارگر یرا برا  ت ی وضع ن یاست که ا  یستم یس

  ۱۴۰۱  بهشت یارد  ۲

 مدافعان حقوق کارگر کانون 

 تر کرد   اهیرا س  تی کارنامه حاکم  روز یفاق د ات :ی بازنشسته فرهنگ ،یمحبوبه فرحزاد*

   :تهران   یسپهبدقرن ابان ی خ ی فردوس دانی تجمع معلمان در م  بهشت یاز اتفاق اول ارد  جه ینت   کی

 .شده بودند همه آزاد شدند  ریکه دستگ یی االن خوبند  و آنها  زانم یکه همه عز  خوشحالم

 تر کرد   اهی را س ت ی کارنامه حاکم روز یاتفاق د  

ترسناکشون به استقبال    ی روهایدادن شاخه گل به معلم با ن   یمزدوران به جا   ن یت روز معلم ا به مناسب 

کنم    ی فکر م  11معلم بستند حدود ساعت    ی معلم آمدند و درب ساختمان آموزش و پرورش را به رو

 .  دادند   ینم  ی سپهبدقرن ابان یرا به خ  ی فردوس دان یاجازه ورود از م یبه کس  ی بود که حت
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و    ت یمعلمان بوجود آورد نشانه شکست حاکم   ه یدر محل تجمع عل  روز ید   ت ی که حاکم   ی حکومت نظام 

 .مان بوده است  یصنف  یما در پروسه حرکت ها  ت یموفق

  ش ی در تهران عمال و علنا ترس و وحشت خود را از معلمان ) اهل قلم ( به نما  روزیبا کار د   ت یحاکم 

 .گذاشت 

  ورافتاد      درافتاد  با اهل قلم هرکه  

خ  در پرسوناژها  روز ید   ی ابانی تئاتر  اصل   ی معلمان  و  حاکم  یموفق  قدرت    ت یو  با  درمانده  و  زبون 

 . ثبت شد  ران یجنبش معلمان ا خی در تار ی ستیتاریلیم

 ران یدرود به معلمان و بازنشستگان ا 

 ران یمعلمان ا ی زنده باد اتحاد و همبستگ 

 اه یروزس*

به معلمان در تهران حمله کرده    انه ی بود چرا که وحش  ت یحاکم در کارنامه    اه یس   ی روز گذشته، روز 

  .شدند  تجمعی ریگو مانع شکل  ر ینفر را دستگ ۷۰

 .است شده  لیتبد   همعلمانینقش داشته و وزارتخانه به محل توطئه عل ر یشخص وز ورش ی  ن یا در

 برکنار شود.   د یبا  ق یناال   ریوز  ن یا

 ران یا ان ی فرهنگ ینفص  یهاتشکل   یهماهنگ ی  شورا برگرفته از کانال 

از خروج    تیسال زندان و ابطال گذرنامه و ممنوع   ۸استان فارس به    یکنشگر صنف   یفتحی  مهد*

 د کشور محکوم ش

  ی نظر با احکام  د یمعلمان همسو با خط سرکوب، دادگاه تجد   ی سراسر  تجمع   با   همزمان   و   گذشته   روز 

 .محکوم نمود  ی لیرا به زندان و مجازات تکم ی فتح یظالمانه و بدون مستند مهد 

سال به اتهام »    کیکشور « و    ت یمعلم به پنج سال با اتهام »قصد بر هم زدن امن   نی احکام ا  نیا  در

نظام و رهبر نظام« محکوم شد و ضمن    گذاران ی به بن  ن ی نظام « و دو سال به اتهام » توه  ه یعل  غ ی تبل

 .د یصادر گرد  یو   ی خروج از کشور برا ت ی ابطال گذرنامه حکم ممنوع

ا  ران یا   ان یفرهنگ  ی صنف  ی هاتشکل   ی هماهنگی  شورا حکم ظالمانه، خواهان    ن ی ضمن محکوم نمودن 

  ی در اراده معلمان خلل  تواند ی احکام نم  ن یاست. ا   ی تمام معلمان زندان  یاحکام ناعادالنه و آزاد   ن یلغو ا 

 آمد.  می خواه   ابانیکند و ما تا تحقق مطالبات به خ جاد یا

 رانی مان در امعل نیتداوم سرکوب فعال*

  ی برا   ی سیاست؛  متن انگل  رانیاز کارگران  در ا  ت یدر حما   یالملل  ن یاتحاد ب    هی انیترجمه ب  ر یمتن ز)

  .(ارسال شده است  یالملل نی ب  یکارگر  ی تشکل ها  گریمعلمان و د  ی تشکل ها

  کرده   یخود را در زندان سپر   یسال از زندگ  ۷او    ؛یرسول بداق  یحکم پنچ سال زندان برا   صدور

 .است 

  ۵به    یحکم  یط  رانیمعلمان در ا   یسر شناس تشکل ها   ندگانی و از نما  یفعال فرهنگ   ،یبداق  رسول

  ی در تهران و شهرستان ها  یاز زندگ  ت یاز مسافرت و دو سال ممنوع  ت یسال زندان، دو سال ممنوع 



که  اعالم کرد    ۲۰۲۲  لیآور  ۱۶در    یرسول بداق  ل یوک  ایصفرن   نی اطراف آن محکوم شده است. رام

نظام به    ه ی" علیغ یتبل  ی ها   ت یسال زندان و به اتهام " فعال  ۴" به  یبه اتهام "  تجمع و تبان   یبداق  یآقا

  .حکم افزوده  شده است  ن یبه ا   ز یذکر شده در باال ن ی ها  ت یسال زندان محکوم شده است. ممنوع  کی

عمر    یسال ها   نی سال از بهتر  7سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و    ۲۱مدت     ،یبداق  رسول

دل به   را  ا  ت یحما   ل یخود  به رغم  او  است.  گذرانده  زندان  در  آموزان  دانش  و  معلمان    ن ی از حقوق 

  یاز کار بر کنار شده است. رسول بداق  مه،یاز حقوق و هر گونه ب   یخدمات متعهدانه بدون برخوردار

شنبه    روز  سال    ۱۱در  ن   ۲۰۲۱دسامبر  آم  ی تی امن  ی روهایتوسط  خشنوت  خود    زیبطور  منزل  در 

  .آزاد شد  قه ی با قرار وث  ۲۰۲۱دسامبر   ۲۱و سپس در    ریدستگ

به شدت واکنش    یرسول بداق  یحکم ظالمانه برا   ن ی نسبت به  صدور ا  ،یمعلمان و کارگر  ی تشکل ها 

وابسته    یاز تشکل ها   ی اریو بس   رانیا  ان ی فرهنگ  ی صنف  ی تشکل ها  ی هماهنگ  ینشان داده اند . شورا 

سراسر در  آن  ب  به  انتشار  با  ا   ه،ی انیکشور  ب  نی صدور  عل   یحکم  بداق  هیرحمانه  شد   یرسول  دا  یرا 

امروز اراده کرده که نه    ت یخود نوشته است: " حاکم  ه یان یدر ب   یهماهنگ   ی محکوم  کرده اند . شورا

صدا طلبانه    یتنها  نشن   ی حق  را  تشد   رد، یبگ  دهیمعلمان  با  ساز  د یبلکه  پرونده  و    ی ها   یفشارها 

  ت ی: "حاکم   د یافزا  ی م  ی هماهنگ   ی را به محاق ببرد". شورا   ران یکوشد  جنبش معلمان ا  ی م   نابخردانه؛

  ی و گسترده تر   د یکنشگران سراسر کشور، خط جد   ی برا  یدر اسفند ماه در گام نخست، با پرونده ساز 

و    ی تیتجمع حما   د،یکرد. در گام دوم با ارعاب و تهد   ی زیر   ی سرکوب معلمان مطالبه گر، پ  یرا برا 

آمم به محاکمه عز   زیسالمت  اعتراض  در  در شهرستان رودسر  با سرکوب    زیمعلمان  را  قاسم زاده 

ظالمانه و    ی شدن به هفته معلم، با صدور حکم  کی پاسخ داد. در مرحله سوم، هم زمان با نزد   انه ی وحش

برا  ر یغ باور  بداق  ی قابل  ازکنش صنف  ت ینها  ،یرسول  را  و وحشت خود  مدن   یترس  و    یو جنبش 

      ".انه معلمان نشان داد آگاه

ب   ی هماهنگ  یشورا  تاک   انه یدر  معلمان جلو    ی تواند از حق خواه  ینم   ی عامل  چی کند که ه   ی م  د یخود 

  .کند  ی ریگ

  گرد یهم اکنون تحت پ  ایکرده اند و    افت ی حکم زندان در  ا یاز معلمان    گرید   ی ار یکه بس   م یاست بدان   مهم

م ا   ی بسر   . معلمان   ست یل   ن یبرند  م   ر یز  از جمله،  ابراه  ی را شامل  قاسم    ز یعز  ، یمیشود:   جعفر 

مهد  بهشت  ،یفتح  یزاده،  کارگر، محمود  بهشت  ،یلنگرود   ی رسول    ح صال   ،یمحمد فالح    ، ینصرت 

س  ، یریکب   م یمر  ،یآزاد  نس  اه یسارا  فرزانه  مر  می پور،  شبنم    راک،یز   می پور،  پور،  ناظران  فرزانه 

  .گرید  اران یو بس  یالک محمود م ،یرادا مردان ، یبهارفر، فاطمه بهمن

مختلف کشور  حکم زندان خود    ی هم اکنون در زندان ها   ر یز   ی معلمان و فعاالن فرهنگ  ن، ی بر ا  افزون 

همرنگ، هاشم خواستار، محمد رضا    نب یز  ،یسپهر  نی محمد حس  ،یعبد   لی کنند:  اسماع  یرا تحمل م

  ، یزهرا محمد   ز،یشاند   ی راحف  یمهد   ، یمعصومه عسگر  ان،یفتحعل  د یناه  ،ی زدانی عغوب یرمضانزاده،  

  .اقدام  دوست  هیو عال   یجواد لعل محمد 

را در سطح    ی اعتراض  ی از اعتصابات و تجمع ها   ی ا  ره یتا کنون زنج   شی از سال پ   ران یدر ا   معلمان 

  :معلمان عبارتند از ی اصل ی کرده اند. خواسته ها یسازمانده  یسراسر

 . یشدن آن در سال جار یی و اجرا  یات کشور بر اساس قانون خدم ی حقوق بازنشستگ  یهمسان ساز  -

بند  - با   ی رتبه  اجرا  د یمعلمان  کامل  برا   یی بطور  آن  بودجه  و  جار   ی شود  آ   ی سال  و    ن یی تع    نده یو 

 .گردد  ب یتصو 



  ن یمتوقف شود و دولت از اخذ هر گونه وجه از والد   د یآموزش با  یساز  ی و پول   یساز  یخصوص -

 .کند  ی دانش آموزان خود دار

   .یقانون اساس  30تمام دانش آموزان، مطابق اصل   ی برا گان یو را فت یک  آموزش با -

  ن ی محترم شمرده شود و تام  د یدر آموزش و پرورش با   یحقوق کارگران سخت کوش بخش خدمات  -

  .گردد 

  .متوقف شود  د یبا  ان یفرهنگ  رهیغارت و چپاول صندوق ذخ -

  .گردد  ن ی تام  د یخدمت با  د یو خر   یسیمعلمان حق تدر ی شغل ت یامن -

آزاد   ی متوقف شود و معلمان زندان   د یمعلمان معترض با   گرد یمعلمان و پ   ن ی بازداشت فعال   ، یریدستگ -

 .گردند  د یبا

  ن یفعال   ه یعل  ی رحمانه و ضد انسان  ی صدور احکام ب  ران، یاز کارگران در ا   ت یدر حما  ی الملل  ن ی ب  اتحاد 

همه اتهامات نسبت داده شده به معلمان و  کند و خواهان لغو    یرا به شدت محکوم م  رانیمعلمان در ا

و شرط آزاد    د یفورا و بدون ق  د یبا   ی زندان  ی کارگر  ن ی است. همه معلمان و فعال  ی فعاالن کارگر   گرید 

گر و سرکوب  عل  ی شوند  کارگر   ه یها  مستقل  د   ی جنبش  ها   گر یو  متوقف    د یبا  یمترق  ی جنبش  فورا 

  .شود 

 ران یاز کارگران در ا  ت یدر حما  ی الملل نی ب  اتحاد 

۲۲ /۰۴/۲۰۲۲ 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 


