
 1401بهمن ماه  23 اخباروگزارش های کارگری

 سازمان تامین اجتماعی  ومستمری بگیران  یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته ازسرگیری  -

 م« ین ینشی از پا نم   میری »تا حق خود نگ

مس  ادامه    - معدن  کارگران  پرداخت  اعتصاب  عدم  و  حقوق  پایین  سطح  به  دراعتراض  درخشان 

 برای سومین روز متوالی  مه بموقع حقوق وحق بی 

  ی خواستار استعفا  ی طومارینفر از کارکنان و بازنشستگان  مخابرات با امضا  هزار  5از    ش بی  -

 شدند  ران یشرکت مخابرات ا نیو و معاون ره یمد  اتیو ه   رعاملیمد  ی دسته جمع

را از    تشانیاشک  یاقدام اعتراض  ک یدر    ی نیجانباختگان پرواز اوکرا  یهااز خانواده   یامروز تعداد  -

 .تهران پس گرفتند  یدادگاه نظام

فعال  یجمع   دار ید  - کارگر  یصنف  نیاز  تأم   یفرهنگ  ،بازنشستگانیمعلمان،  محمد  با    ی اجتماع  نیو 

 معلمان  یکانون صنف ی سخنگو ی بیحب

 ی بیحب محمد ی معلمان فارس به مناسبت آزاد ی و شاد باش انجمن صنف کی تبر ام یپ -

 دانشگاه تهران.  یتی و علوم ترب  یروانشناس یه شکل روزنامه؛ دانشکده پخش اطالعات و اخبار ب  -

  ی علم  اتیعضو ه   ا،ینی از حسن باقر  ت یدر حما  ی سبزوار  میدانشگاه حک  ی دانشجو  ۴۹۶  یه ی انیب   -

 دانشگاه نیا

 رانیا سندگانینو  کانون یکی الکترون یه ی نشر ۱۱ یآزاد« شماره انیانتشار»ب -

 به دادسرا   وانیمعلمان مر ی انجمن صنف تییه ینفر از اعضا  ۴احضار   -

  یوهار یبهمن با شورش ن  ۱۹  خ یدانشگاه صنعت و معدن خاش در تار  یآموخته دانش   یهوت ی  کبر  -

 .بازداشت شد رانشهری در محل سکونتش در ا یت یامن

 یی رزای م  لوفرین  ودارالشفا اشار ی ،یگرج عادل یآزاد -

 ******* 

 سازمان تامین اجتماعی  ومستمری بگیران  کارگران بازنشستهیکشنبه های اعتراضی  ازسرگیری *

 م« ین ینشی از پا نم   میری »تا حق خود نگ

اعتراضی بهمن:  23یکشنبه   تامین    تجمع  سازمان  بگیران  ومستمری  بازنشسته  کارگران 

برخورداری اجتماعی وعدم  سازیش  همسان  وعدم  حقوق  نازل  سطح  به  رایگان  نسبت  درمان    از 

 وکرمان   شوشتر شوش، مقابل سازمان اجتماعی در اهواز، بابرپایی تجمع

 اهواز: 



 

 شوش: 



 

 شوشتر: 



 

 گزارش های رسانه ای شده:

 باالتر از خط فقر« حق بازنشستگان است یشهرها/ »مستمر یتجمع بازنشستگان در برخ -1

)ب  مق  ست یامروز  کرمان،  و  اهواز  جمله  از  استان  و  شهر  چند  در  بازنشستگان  بهمن(  سوم  ابل  و 

 .تجمع کردند  ی اجتماع نی سازمان تام

  گان یرا   یباالتر از خط فقر، ارائه خدمات درمان   ی مستمر  ی خود را برقرار  ی هاخواسته   بازنشستگان 

 .ارائه شده به بازنشستگان عنوان کردند  الت یسطح تسه  شیو افزا ی لیتکم  ی مه یبه ب از یبدون ن 

  گان یرا   یالتر از خط فقر، ارائه خدمات درمان با  ی مستمر  ی خود را برقرار  ی هاخواسته   بازنشستگان 

 .ارائه شده به بازنشستگان عنوان کردند  الت یسطح تسه  شیو افزا ی لیتکم  ی مه یبه ب از یبدون ن 

  ت یریاداره و مد   د یاست و دولت نبا   شدگان مه یمتعلق به ب  ی اجتماع  نی : سازمان تام ند یگوی م بازنشستگان

 موجبات بحران در سازمان را فراهم کرده است.  ی دولت یاداره ن یآن را در دست داشته باشد. هم 

 شوش، کرخه و هفت تپه بر توجه به مطالبات خود یبازنشستگان کارگر  دیاکت -2

شوش، کرخه و هفت    ی هادر شهرستان   یاجتماع  نی از بازنشستگان تام  یبهمن ماه( جمع  ۲۳امروز ) 

محل اقامت خود، خواستار توجه به    یتماعاج   نی تپه در استان خوزستان با حضور مقابل ساختمان تام 

 .خود شدند  ی هامطالبات و خواسته 



مهم   ن یا برخوردار  ی هاخواسته   ن یتربازنشستگان،  را ضمن  مستمر   یخود  فقر،    یاز  خط  از  باالتر 

را  ب   گانیدرمان  حذف  اجرا   ی لیتکم  مهی و  واگذار  ی با  عدم  الزام،  واجرا  ی قانون  رفاه    ی بانک 

تام    یسازدرصد متناسب ۲۵ گفتند:  و  به اجرا   ی اجتماع  ن یاعالم کردند  تعهدات و پرداخت    یمکلف 

 .است  ی بازنشستگان کارگر  ی قانون لبات مطا

ادامه خواسته   ها آن به تغ  ی هادر  به شورا  ی تیری ساختار مد   رییخود    انه یسال  شیافزا  ، یعال  ی سازمان 

انتخابات کانون شهرستان و  انجام    ، یاجتماع  ن ی تام   ۱۱۱و    ۹۶قانون کار و ماده  ۴۱حقوق طبق ماده 

 . د کردن د ی کار تاک یعال   یشورا ب یبه ترک ی اجتماع ن ی بازنشسته تام  ندهی نما  کی اضافه شدن 

درخشان دراعتراض به سطح پایین حقوق و عدم پرداخت بموقع  اعتصاب کارگران معدن مس  ادامه  

 برای سومین روز متوالی+  حقوق وحق بیمه

 تداوم اعتصاب کارگران معدن مس تخت گنبد ن: کانال اتحادیه آزاد کارگران ایرا

در استان    رجان یکارگران معدن مس درخشان واقع در تخت گنبِد س  ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۲۳  کشنبه یامروز  

ب نازل دستمزدها و مشکالت  به عدم پرداخت حقوق، سطح  اعتراض  در    ن ی سوم  ی برا  یامه یکرمان 

 دست به اعتصاب زدند.  ی روز متوال

درخشان دراعتراض به سطح پایین حقوق و عدم پرداخت  کارگران معدن مس    اعتصاب دومین روز+

 بموقع حقوق وحق بیمه 

درخشان واقع در منطقه تخت گنبد  کارگران معدن مس    بهمن برای دومین روز متوالی،  22روزشنبه  

سیرجان در استان کرمان به اعتصابشان ادامه دراعتراض به سطح پایین حقوق و عدم پرداخت بموقع  

این   استارت زدن ماشین آالت  دادند واز  بیمه   ها حقوق وحق  ی  فرآور   یمجموعه معدن و کارخانه 

 خودداری کردند. 

 منبع:فیلم کوتاه منتشره درشبکه های اجتماعی 

امضا  هزار   5از    ش بی* با  بازنشستگان  مخابرات  و  کارکنان  از  استعفا  طوماری  ی نفر    یخواستار 

 شدند  ران یشرکت مخابرات ا نیو و معاون ره یمد  اتیو ه   رعاملیمد  ی دسته جمع

طوماری تحت عنوان»درخواست    ی نفر از کارکنان و بازنشستگان  مخابرات با امضا  هزار 5از    ش یب

ایران«  مخابرات  شرکت  ومعاونین  عامل  مدیره،مدیر  هیئت  استعفا   استعفای  جمع   ی خواستار    یدسته 

 . شدند  ان ریشرکت مخابرات ا نی و و معاون  ره یمد  ات یو ه  رعامل یمد 

را از    تشانیشکا  یاقدام اعتراض  ک یدر    ی نیجانباختگان پرواز اوکرا  یهااز خانواده   یامروز تعداد*

 .تهران پس گرفتند  یدادگاه نظام

از    یی دئویو   ام یاز دست داده در پ  ۷۵۲دختر، عروس و نوه خود را در پرواز    که پسر،   یصادق  عباس

نظام   ت یپس گرفتن شکا دادگاه  از  داد: »دردناکتر تهرا   ی خود  ا  قت یحق  ق یتحق  ن ی ن خبر  دادگاه    ن ی در 

 « خورد ی رقم م



  ی دگیو نه اراده رس  یی نه توانا   ت،یتهران »نه صالح   یگفت که دادگاه نظام  یی دئویو   ام یپ   ک یدر    او 

 .پرونده را ندارد   نی طرفانه« به ا ی مستقل و ب

به روند قضا  او اشاره  ا  ییبا  در  که چگونه »حق   یط   رانیکه  و    قت یشده گفت  بردند«  به مسلخ  را 

 .قرار نگرفتند  ب یپرونده تحت تعق ی متهمان اصل

از شکات امضا کردند    ی اد یکردند و تعداد ز   م یرا تنظ  یاحه یال ،یصادق یها آقااز خانواده  ی کیگفته  به

 .و در دادگاه قرائت شد و در انتها جلسه دادگاه را ترک کردند 

نفر بودند و قراراست    ۲۰تهران حضور داشته : »امروز    شخص که در دادگاه امروز در  نی گفته ا  به

 به تعداد امضا کنندگان اضافه شود.« 

 منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

فعال  ی جمع  دار ید* کارگر  یصنف  نیاز  تأم   یفرهنگ   ،بازنشستگانیمعلمان،  محمد  با    یاجتماع  نیو 

 معلمان  یکانون صنف ی سخنگو ی بیحب

 

 ی بیحب  محمد   یمعلمان فارس به مناسبت آزاد  یو شاد باش انجمن صنف  ک یتبر  امیپ*

 !مان باشد مبارک   ت یآزاد  ز یعز  یب یحب  محمد 



تازه    ی جان  ن، یماه از زندان او   ۱۰معلمان تهران، پس از    ی کانون صنف   ی سخنگو  ، یب یمحمد حب   یآزاد 

صنف فعاالن  کالبد  دم  ی در  کنشگر  معلمان  جامعه  ا   د ی و  بارقه  شاد   یو  ا  را  ی از  بر    ام ی ا  ن یدر  تلخ 

 .رخسارمان نشاند 

حب   هر محمد  د   یب یچند  زندان  گری و  اساس  ی معلمان  قانون  همان  خالف  و  و    یناعادالنه  خواست  که 

اند    یها منطبق بر آن بوده و هست دربند شدند، آنان که مصداق بارز شرافت و عدالت خواهآن   ت یفعال

 .انزمیعز  ران یا  سازانندهی مندان جامعه و آو دغدغه 

 آن صبحم که ناگاهان چو آتش در شب افتادم  من

 عجب زادم   ید یکه خورش نی چشم روشن ب ی ا ا یب

  تابد ی تازه م ی چراغ  بانم ی هر چاک گر ز

 آسا در افتادم خود آذرخش راهن یدر پ که

  نو به چرخ آمد   ی من آفتاب ی از هر ذره چو

 باک از آتش دوران که خواهد داد بر بادم   چه

  یصبح آزاد  ی ا اال

 ی در آن شاد  ادآور ی  به

  ناباور  یهاشب  ن یکز

 دادمی آواز م منت 

 ی نبودم از رخت خال ی و بد حال ی آن دور  در

 فرستادم ی و ز جان سالمت م دمت ید ی دل م به

آگاه، شجاع و    ی فعال صنف  ن یا   یخود را به مناسبت آزاد   مانه یصم  ک یمعلمان فارس، تبر  یانجمن صنف 

 .دارد ی م  میو کنشگر تقد  ش یمعلمان آزاداند  یترم شان و تمام و خانواده مح  شانیخدمت ا  فیشر

و بازداشت شده و صدور    ی تمام معلمان زندان  یسال نو، شاهد آزاد   دنیاز فرا رس  شیآن که پ   د یام  به

ها  از آن   یبرخ  یشکستن احکام صادره برا  نی همچن  ،یو مختومه شدن پرونده فعاالن صنف  ب یمنع تعق 

 .می باش

 ن فارس معلما  ی صنف انجمن 

 دانشگاه تهران.  یت ی و علوم ترب  یروانشناس یپخش اطالعات و اخبار به شکل روزنامه؛ دانشکده *



 

  یعلم   اتیعضو ه   ا،ی نی از حسن باقر  ت یدر حما  ی سبزوار  میدانشگاه حک  ی دانشجو  ۴۹۶  یه یان یب*

 دانشگاه نیا

 کمان  نی نام خداوند رنگ  به



د   همانطور  ابالغ رسم  ی قانون  ر یه غصادر شد   ی حکم  م یا  ده یو شن  ده یکه  مبن  یو بدون  تعل   ی ،    ق ی بر 

رشته علوم    ی علم  ئت ی_عضو ه   ای ن  یدکتر حسن باقر   ی و عدالتخواه برا  ریپذ ت یگرانقدر، مسئول  یمعلم

و دانش    ان ی _ که باعث ابراز تاسف و خشم ما دانشجویسبزوار   م یدانشگاه حک   یو روانشناس   ی تیترب 

صورت گرفته که نه    یدانشگاه درحال   ن یمسئول   یاقدام از سو   ن یااستاد گرانقدر شده است،    ن ی پژوهان ا

نامناسب نداشتند، بلکه    ی دانش پژوهان و همکاران خود رفتار  ان، ی کدام از دانشجو  چ ی با ه  شان یتنها ا 

  شان یا  یو تخصص   یعلم  گاهیجا   ضا یهمدل و مهربان شناخته شده اند و ا  ک، ینزد همگان با اخالق ن 

  ت؛ یاست بس حائز اهم  یاو تعامل باال در کالس، نکته  ،یآموزش  یل محتواو انتقا  یدر رشته تخصص 

در اعتراض به    ،یمجاز  یدر فضا   شانیا  ت یبرگرفته از فعال  یرقانونیحکم غ  نی که ا  می آگاه  نی بنابرا

انضباط دانشجو   انیدانشجو  ی احکام  ما  حال  و  حک   انی بوده  دانشگاه  پژوهان  دانش  با    ی سبزوار  م یو 

را    شانیا  ق یدرخواست لغو حکم تعل  ا ین   ی کردار و رفتار انسان دوستانه  دکتر باقرشناخت به گفتار  

 .میدار

 . یسرشار از عدالت و حق طلب  م یداشته باش ی نی که سرزم باشد 

 رانی ا سندگانینو  کانون  یک یالکترون یه ی نشر ۱۱ یآزاد« شماره  انیانتشار»ب*

آزاد« به   ان ی»ب   یشماره ن یازدهم یاست.   ران یا  انسندگینو کانون  ی کیالکترون ی ه یآزاد عنوان نشر انیب

 .است  افته ی اختصاص  ن یآبت  بزرگداشت بکتاش

کانون   یو عضو برجسته  لمساز یشاعر، ف ن، یسال از قتل بکتاش آبت  ک یآمده است: » ه یدرآمد نشر در

ر  هم انتظا ن یپاسخ ماند. جز ا ی چنان بهم   « یعمد   یتی »جنا  یگذشت و دادخواه ران یا  سندگانینو 

  ی خال نه در قبال جان انسان شا  ت یبار مسئول رفتن یو زبونانه از پذ  کنند یکه حاکمان قتل م  رفت ی نم

چنان  هم   گر،ید  ی هاچون قتل قتل او، هم  ی دادخواه گمانی بگذرد، ب  ن ی . اما اگر هزار سال بر اکنند یم

  اران ی از  ی ار یشت، بسگذ  نی که از مرگ بکتاش آبت ی سال ک ی  نی در ا ،یاست. وانگه یبه قّوت خود باق

حاکم در امان نماندند: به   رت قد  یکشی قتل او از ستم و آزاد  یاز فردا رانیا سندگان یاو در کانون نو

و استنطاق درآوردند    یی بازجو  یی هاسر از اتاق   ای  یی گوو حق   یز یو سانسورست  یخواه ی»جرم« آزاد 

  .ان شدند زند  ی »محاکمه« و راه  یمکرر و طوالن  یها یی پس از بازجو   ای

ور که به قول فروغ  تابناک آن جان شعله   یبه خاطره ز یاست هرچند ناچ  ین ید  ی حاضر ادا یمجموعه 

 .«...د یگنج ینم اشیی تنها  یله ی»تنش به پ

دانلود   ر یز نک ی از ل د یتوان ی را م نی سالگرد قتل بکتاش آبت  ن ینخست  یژه یآزاد«، و  ان ی»ب د یجد   یشماره

 :د یو بخوان   د یکن

https://docdro.id/EdAjOwW 

  ان ی»ب   ت یالیو ها   رانیا  سندگان یو کانال تلگرام کانون نو  بوک س یف   یها در صفحه  ه یدانلود نشر   نک یل

 در دسترس است.  ز یصفحه ن ن یآزاد« ا

 به دادسرا  وان یمعلمان مر  یانجمن صنف  ت ییه  ینفر از اعضا ۴احضار *

https://docdro.id/EdAjOwW


  وان ی معلمان مر  ی انجمن صنف  ره یمد   ئت ی نفر از ه  ۴  وانیمر   یتماس تلفن   یبهمن ط  ۱۹شنبه  روز چهار

دفاع به شعبه    نی جهت ارائه آخر یمصطف  ن یتحسو یقادر  آرام ،یمحمد   آرام، یمانیسل  وان ی س  ی به نام ها

 .احضار شدند  وانی مر ی دادسرا یبازپرس   ۱

  ه یعل   غ ی به اتهام تبل ۱۴۰۱خرداد   ۲۶روز    یو آرام محمد   ی آرام قادر  ، یمصطف  نی تحس   مان، یسل  وان یس

  .آزاد شدند  قه یوث   د یبازداشت شدند و سپس به ق  یلباس شخص یروها ینظام توسط ن 

فارغ شده قصد    ،ی_ئازاد انیژن_ژ   ی انقالب  زشی خ  ی به پروندها  ی دگیاکنون که دادسرا از رس  ایگو  

 دارند به سرکوب معلمان ادامه دهند. 

  یوهار یبهمن با شورش ن   ۱۹  خ یانشگاه صنعت و معدن خاش در تارد  یآموخته دانش   ی هوتی  کبر*

 .بازداشت شد رانشهری در محل سکونتش در ا یت یامن

 .ست یدر دست ن  یق یاطالع دق  شانیا ت یلحظه از نهاد بازداشت کنند و وضع نی بد   تا

 یی رزای م  لوفرین  ودارالشفا اشار ی ،یگرج  عادل یآزاد*

بهار    ی دانشکده هنر و معمار  ش ینما   یآموخته دانش   ی گرج  عادل / در    ی برا  ۱۴۰۱تهران مرکز که 

 شهر آزاد شد.  یی بهمن، از زندان رجا ۲۲تحمل حبس به زندان رفته بود، عصر شنبه، 

دانش   اشاری/ اجتماع   یآموختهدارالشفا  رفاه  بهز  یسالمت و  توانبخش  یستیدانشگاه علوم    ۲۳که    ی و 

به زندان رفت  ۱۵مرداد جهت تحمل   شهر    یی بهمن، از زندان رجا  ۲۲ه بود، عصر شنبه،  ماه حبس 

 آزاد شد.

  ی روهایآبان مقابل درب خوابگاه توسط ن  10دانشگاه الزهرا که    کیگراف  ی دانشجو   ییرزایم   لوفرین /

 بهمن، آزاد شد.  ۲۳اطالعات سپاه بازداشت شده بود، امروز، 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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