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 1401فروردین ماه   4و  3اخباروگزارش های کارگری 

 با گرمترین شادباش ها وبهترین آرزوها به مناسبت فرارسیدن بهار ونوشدن سال

  

 1400کنش های کارگران شهرداری ها کشور در نیمه دوم سال  -

 کارگر سازمان تبلیغات اسالمی استان ایالم  5اخراج  -

تاریخ دادگاه خانم ژاله روحزاد، معلم و فعال صنفی فرهنگیان و همسر آقای اسماعیل گرامی، فعال   -

 کارگری زندانی در زندان تهران بزرگ 

 نگارزاده، روزنامه قلی  مهتاب  تاریخ برگزاری دادگاه -

 کتاش آبتین درگذشت. کانون نویسندگان ایران:پدر ب -

 1400*کنش های کارگران شهرداری ها کشور در نیمه دوم سال 

  

 شماره تاریخ  شهرداری شهر  محل خدمت  بخش  رخداد توضیحات 

رانندگان شخصی  

مدیران شهرداری  

تهران جهت پایین  

بودن دست مزد ها  

دست به تجمع در  

 1 17/12/1400 تهران  حمل نقل  خودمالک  تجمع 



مقابل شهرداری  

 تهران زدند 

نسبت به عدم  

پرداخت به موقع  

حقوق در مقابل  

فرمانداری دست به  

 تجمع زدند 

 2 17/12/1400 شوش  اکثر بخش ها  دولتی  تجمع 

به دلیل عدم پرداخت  

ماه   6ماه حقوق و  4

حق بیمه دست به  

 تجمع زدند 

 3 17/12/1400 خرمشهر خدمات شهری  نامعلوم  تجمع 

جهت عدم دریافت  

 ماه حقوق  10

 4 18/12/1400 گلگیر خدمات شهری  دولتی  اعتصاب 

به دلیل گیر کردن  

بین لودر و دیوار  

 جانش را از دست داد 

 5 19/12/1400 فرخشهر خدمات شهری  نامعلوم  فوت 

نسبت به عدم  

پرداخت سه ماه  

حقوق و یکسال  

 اضافه کاری 

 6 21/12/1400 ایالم  خدمات شهری  خصوصی  اعتراض 

به جهت عدم واریز  

تمام کمال عیدی و  

پاداش به همراه  

 اضافه کاری ها 

 7 23/12/1400 بندرعباس  نامعلوم  خصوصی  اعتصاب 

نسبت به عدم واریز  

 ماه حقوق  4

 8 23/12/1400 یاسوج  خدمات شهری  خصوصی  تجمع 

نماینده کارگران به  

دلیل تجمع کارگران  

 بازداشت شد 

خصوصی /   بازداشت 

 دولتی 
 9 24/12/1400 کوت عبدللا  اکثربخش ها 

نسبت به عدم  

پرداخت کامل حق  

حقوقات سه سال  

 10 25/12/1400 نیشابور  نامعلوم  خصوصی  اعتراض 



 

 کارگر سازمان تبلیغات اسالمی استان ایالم  5*اخراج 

، تعدادی از کارگران شرکتی که مدت ها در سازمان تبلیغات اسالمی استان ایالم  1400دراواخر سال 

 مشغول به کاربودند،اخراج شدند.

بدنبال اعتراضات وپیگیری های این کارگران شرکتی، با تمدید قرارداد تعدادی از آنان موافقت شد اما  

 پنج نفر همچنان بالتکلیف و اخراج هستند. 

خ دادگاه خانم ژاله روحزاد، معلم و فعال صنفی فرهنگیان و همسر آقای اسماعیل گرامی، فعال  *تاری

 کارگری زندانی در زندان تهران بزرگ 

 دادسرای مقدس اوین  ۲ی  بازپرسی شعبه   ۱۴۰۰دی   ۲۲تاریخ احضار 

 ۱۴۰۱فروردین   ۱۶دادگاه انقالب تهران   ۲۶ی  تاریخ رسیدگی در شعبه 

 :اتهامات 

 ع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اجتما .۱

 . تبلیغ علیه نظام ۲

گذشته از طرف  

 پیمانکار 

خطاب به قوه قضائیه  

  26بابات اخراج 

 کارگر

نامه  

 سرگشاده
 11 25/12/1400 کرج اتشنشانی  دولتی 

نسبت به عدم  

پرداخت سه ماه  

سال   13حقوق و 

 عیدی 

خدمات شهری /   دولتی  اعتراض 

 فضای سبز 
 12 26/12/1400 ایرانشهر 



 برگرفته از کانال شورهای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 نگارزاده، روزنامه قلی  مهتاب *تاریخ برگزاری دادگاه

 شود فروردین برگزار می  ۱۶نگار  مستقل ایران:دادگاه یک روزنامه نگاران روزنامه  کانال

دادگاه انقالب احضار شد. دادگاه این   ۲۶نگار برای برگزاری دادگاه به شعبه  زاده، روزنامه قلی  مهتاب 

نگار روز شانزده فروردین و با شکایت سازمان اطالعات سپاه، برای رسیدگی به سه اتهام  روزنامه 

 .شود گزار می اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد بر

های توییتر  رسانی درباره اعتراضات خوزستان، فعالیت های خارج از ایران، اطالع رسانه  با مصاحبه 

های  و اینستاگرامی، گفتن نه به حجاب اجباری و تالش برای ورود به ورزشگاه را از مصادیق اتهام 

 .او است 

پاه با توسل به زور وارد منزل این  پنج تن از نیروهای سازمان اطالعات س  ۱۴۰۰ سال  ماه مرداد  در

تاپ، گوشی تلفن همراه و برخی دیگر  نگار شدند و وسایل شخصی او از جمله پاسپورت، لپ روزنامه 

 .از وسایل شخصی او را ضبط کردند و پس از آن بارها تحت فشار سپاه بازجویی شد 

شده و پس از آن او  وی در آذرماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به طور موقت آزاد 

 .الخروج شد ممنوع 

 .*کانون نویسندگان ایران:پدر بکتاش آبتین درگذشت

ساز و عضو کانون  ، اسداله کاظمی، پدر بکتاش آبتین، شاعر، فیلم ۱۴۰۱فروردین   ۳روز گذشته،  

نویسندگان ایران درگذشت. او مبتال به سرطان بود و قتل جانگداز فرزندش بر وخامت حال او افزود  

 .اش را تسریع کرد و روند پیشرفت بیماری 



ی بکتاش آبتین، به ویژه آرمان کاظمی،  ا به خانوادهکانون نویسندگان ایران درگذشت اسداله کاظمی ر 

 گوید. یاد تسلیت می ی دوستان و دوستداران آن زندهبرادر، و مریم یاوری، همسر آبتین، و نیز به همه 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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