
 1401بهمن ماه  30 اخباروگزارش های کارگری

برای چندمین    در تهران  ه ییمقابل قوه قضا های زندانیان محکوم به اعدامخانوادهتجمع اعتراضی    -

 بار 

 ران یا ی و مدن ی صنف ی هاتشکل   یاز منشور مطالبات حداقل ی تی حما ه یان یب -

 هست  ز ی ا نم یهامستقل، منشور خواسته  یهاتشکل ی منشور مطالبات حداقل

به    ی نسبت اجتماع  نی سازمان تام   رانی بگ  ی کارگران بازنشسته ومستمر  ی اعتراض  کشنبه دومین ی  -

ساز همسان  وعدم  حقوق  نازل  هزار    ونیلیم   ک ی  زی ناچکارمندی)مبلغ    ،عیدیشیسطح  هشتصد  و 

برخوردار   (  یتومان  را  یوعدم  درمان  در   گانیاز  و    ،شوشتر،کرمانشوش  رشت،اهواز،  باتجمع 

 شاه کرمان

مقابل    - مطالباتشان  به  پاسخگویی  عدم  به  نسبت  کشور  فوالد  صنعت  کارگران  اعتراضی  تجمع 

 صندوق بازنشستگی فوالد کشور در تهران

اعتراضات    - گادامه  فرش  سهامدارکارخانه   بازنشسته  توز   النیکارگران  روند  به  سود    عینسبت 

 النین گاستا یالمللن یو ب ی دائم شگاهیمقابل نما با تجمع   ساالنه

اعتراضات    - از سلایر   دیگر  ای  ها  کارگران شهردارشماره  ماه  پرداخت  به عدم  نسبت  یاسوج  ی 

   راحمدیو بو  ه یلو یکهگ یمقابل استاندار حقوق وعدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع 

دراعتراض به عدم پرداخت  اهواز  ی کارگران نگهبان پروژه قطار شهر  ادامه کنش های دامنه دار  -

 سال عیدی وبی خیالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری اهواز 2قوق و ماه ح 18

بالتکلیفی    - به  نسبت  تبریز  مالباخته  فرهنگیان  اعتراضی  های    25تجمع  زمین  با  رابطه  در  ساله 

 موزه ساعت  خریداری شده جلوی

ستان  معلمان ا  ی از فرخوان انجمن صنف  ت یحما: رانی معلمان ا  ی صنف  یهاتشکل   یهماهنگ   یشورا  -

  فارس

فعال  ی جمع  دارید  - کارگر  نیاز  زنان،  زندان  ،یحقوق  کانون    ی اسیس  ان یکودکان،   ، شصت  دهه 

دادخواهان  رانی ا  سندگانینو ندا نیدرکاله فعال  نیو اسر  ی محمد  میمر   از  و  ا  ی"  به  رانی زنان  " که 

 از زندان آزاد شدند.  یتازگ

 خته یبا مسعود فره  رانی رگران اآزاد کا  ه یاتحاد ره یمد  ئت یه  یاز اعضا یتعداد دار ید -

 نسبت به عدم پرداخت حقوق   مانیفوتبال نفت مسجد سل  میتبازیکنان  روز اعتصاب   نیدوم -

نان   نهی آرد و باال رفتن هز  هی تهران نسبت به کاهش سهم  تختیپا  انینانوا  یتجمع اعتراض  -   طبخ 

 تهران ان ینانوا ه یاتحادمقابل 



به سه ماه انفصال از    ذه یشهرستان ا  ی بدن   ت یترب  ر ی ان  ودبخوزست  ی پگاه فعال صنف  ی کوکب بداغ  -

 د یمحکوم گرد  ی بدو ات یخدمت در ه

 یدانشگاه سبزوار ی علم ات یعضو ه اینی اطالعات سپاه از دکتر حسن باقر تیشکا -

 یت یامن یانضباط یته یحاصل کم  ی لیتحص  قی دو ترم تعل -

 در خارج از دانشگاه و رهگذران انیحمله حراست دانشگاه تهران به دانشجو -

 یت یامن یانضباط یته یحاصل کم  ی لیتحص  قی دو ترم تعل -

 دستور پزشک  رغمی عل یبه آندوسکوپ  یعدم اعزام داود رضو -

به اعدامخانواده   اعتراضی   تجمع* زندانیان محکوم  تهران  ه یی مقابل قوه قضا های  برای چندمین    در 

 بار 

بار  بهمن   30روزیکشنبه   چندمین  ا  ،برای  خانواده جمعی  اعدامز  به  محکوم  زندانیان  به   های  دست 

قضا تجمع    قوه  تهران   ه ییمقابل  اعدم    زدند   در  خواهان  پالکاردها  وبرافراشتن  شعارها  سردادن  وبا 

 نکردن بستگانشان شدند. 

 اینبار مقابل زندان کرج  های زندانیان محکوم به اعدامخانواده تجمع اعتراضیدرهمین رابطه: 

با برپایی تجمع مقابل زندان   های زندانیان محکوم به اعداممن ،جمعی از خانواده به  24روز دوشنبه  

 .کرج خواهان متوقف کردن اعدام بستگانشان شدند 

 رانی ا یو مدن   یصنف یهاتشکل  یاز منشور مطالبات حداقل یتی حما ه یان یب*

 هست  ز ی ما ن یهامستقل، منشور خواسته  یهاتشکل ی منشور مطالبات حداقل

  یآزاد ی گزند  زن

 ران یا ی و مدن ی صنف ی هاتشکل   یاز منشور مطالبات حداقل ی تی حما هی انیب

 !هست   زیما ن  ی هامستقل، منشور خواسته  ی هاتشکل  یمطالبات حداقل منشور 

منتشر شد    رانیا  یو مدن  ینهاد مستقل صنف   ۲۰  یاز مطالبات حداقل  یمنشور  ۱۴۰۱بهمن    ۲۵  شامگاه

 .جامعه بود  طیاز اوضاع و شرا  لی درباره تحل  ی متن ن ی بند مطالبات و همچن ۱۲که شامل 

تشکل   ما و  مبارزات  یاسیس  ی هانهادها  جر  ی و  در  زندگ  ان یکه  زن  ا  ،یآزاد   ی انقالب  انقالب    نی به 

ا   م،یوست ی پ مردم  رفته  دست  از  حقوق  احقاق  راه  پ  رانیتنها  زندگ  یروزیرا    «یآزاد   ی انقالب »زن 

بند منشور م  م یدانیم به  بند  آزاد، شاد، مرفه و برابر و    یبه زندگ  دنیذکور را تنها راه رسو تحقق 

 .م یدانیمردم در اداره کشور معنا داشته باشد، م م ی سکوالر که در آن شرکت مستق یحکومت 



  م یمنشور هست   نیتمام جامعه به مطالبات مطرح شده در ا  وستنی خواهان پ   نی ها همچننهادها و تشکل   ما

م اعالم  اقد   م ی کنی و  س هرگونه  و عمل  و   ی اسیام  توجه  با  کشور  ا  ژه یدر  مشروع   ن ی به  و    ت یمنشور 

 .دارد  ی اسیس  ت یمقبول 

را    یمطالبات حداقل  نی که ا   م یدرخواست دار  یاسی خود در تمام سطوح س  یو صنف   یاس یس  ندگان ی نما  از

 .مان قرار دهند انقالب  ی ارج نهاده و آنرا سرلوحه اقدمات آت

با هشتگ    م یکن یدعوت م   گر ید   ی مبارزات  ی هامردم در جنبش   ی دنو م  ی صنف  ندگان ی همه مردم و نما  از

حما  یحداقل  مطالبات   منشور ا  یسراسر   ت یبه  با    نی از  را  انقالب  راه  و  بپردازند  اتحاد    کیمنشور 

  .جامعه هموار سازند  یحول مطالبات انسان   یو همگان  یواقع

 :یاز منشور مطالبات حداقل ت یاول حما ست یل 

 ( )اجما  رانیاجوانان محالت  اتحاد 

 مدرس  ت یدانشگاه ترب  یی از فعاالن دانشجو  یجمع

 اصفهان  یاتحاد دانشگاه صنعت  نهاد 

 دخترانه سنندج یدانشگاه فن  انیو دانشجو   نی از فعال یجمع

 کردستان  پناه زدان یدانشگاه   انیو دانشجو   نی از فعال یجمع

 شاپور  یدانشگاه جند  نی از فعال یجمع

 ه ی دختران آفتاب اروم گروه

 تهرانسر  یزنان و جوانان انقالب  وهگر

 بابل   یروانیدانشگاه نوش ان ی دانشجو

 ی دانشگاه بهشت  انیو دانشجو   نی از فعال یجمع

 استان تهران  ان ی اتحاد دانشجو نهاد 

 دانشگاه شهرقدس ییجنبش دانشجو نهاد 

 دانشگاه تهران شمال  خواهانی آزاد  نهاد 

تام   رانی بگ  ی کارگران بازنشسته ومستمر  ی اعتراض  کشنبه دومین ی* به    نسبت   ی اجتماع  نی سازمان 

ساز همسان  وعدم  حقوق  نازل  هزار    ونیلیم   ک ی  زی ناچکارمندی)مبلغ    ،عیدیشیسطح  هشتصد  و 

برخوردار   (  یتومان  را  یوعدم  درمان  در   گانیاز  و    ،شوشتر،کرمانشوش  رشت،اهواز،  باتجمع 

 کرمانشاه 



ومستمر   بهمن،   30روزیکشنبه   بازنشسته  تامس  ران یبگ  ی کارگران    ن ی دومدر    ی اجتماع   ن ی ازمان 

  ک ی  زی)مبلغ ناچیکارمند   ،عیدیشیبه سطح نازل حقوق وعدم همسان ساز   شان نسبت یاعتراض   کشنبهی

تومان  ون یلیم به تجمع    گان یاز درمان را  ی وعدم برخوردار  ( یو هشتصد هزار  مقابل سازمان  دست 

 و کرمانشاه زدند.   ،شوشتر،کرمانشوش  رشت،اهواز،در یاجتماع 

 ا:شعاره

 »حقوق ما ریالیه هزینه ها دالریه« 

 »عیدی کارمندی نمی خوایم نمی خوایم« 

 »عیدی یک و هشتصدی نمی خوایم نمی خوایم« 

 اهواز: 

 

 شوش: 



 

 کرمانشاه: 

 

مقابل صندوق    نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان  تجمع اعتراضی کارگران صنعت فوالد کشور *

 بازنشستگی فوالد کشور در تهران 

صدای    30یکشنبه  روز بیشتر  چه  هر  انعکاس  کشوربرای  فوالد  صنعت  کارگران  از  بهمن،جمعی 

مقابل صندوق بازنشستگی فوالد کشور در تهران    به مطالباتشان   یینسبت به عدم پاسخگو   اعتراضشان 

 تجمع کردند. 



 مطالبات: 

 فوالد  ی استخدام ی بر اساس دستورالعمل ها  ن یقوان  ی اجرا -1

 توجه به تورم  با ۱۴۰۱صندوق در  ر یهمانند سا  یمسانسازه و  حقوقها  اصالح  -2

 ی درمان  مشکالت  رفع  -3

  مطالبات  پرداخت  -4

  افتهیو کمتر توسعه   یجنگ مناطق  حق  پرداخت  -5

 کار  ی و سخت ت یری حق مد  ی رسان روز به -6

 



 

  ان  وبرپایه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی بدنبال این تجمع،جلسه ای با حضور تجمع کنندگ

 کش.ر برگزارشد. فوالد  یصندوق بازنشستگ مدیر عامل

 

به    از ین  ی همکاران به معن  ن یا کارگران بازنشست صنعت فوالد پس ازاین نشست اعالم کردند:تجمع  

قبال  برگزار    ز یتر ن یگونه جلسات به صورت تخصص   نی شما نبود . از ا  یمعاونتها   ا یجلسه با شما و  

 یی به مطالبات وحل مشکالتمان هستیم. ما خواهان پاسخگوشده بود .



تجمع به    ی ز یو برنامه ر  یبا هماهنگ   ی قطعا در صورت تعلل و وقت کش  آنها در خاتمه هشداردادند:

 کشور در تهران برگزار خواهد شد .  رندهیگ م یاز مراکز تصم  یکیمقابل   ی مراتب با شکوه تر

اعتراضات  * فرش ادامه  سهامدارکارخانه   بازنشسته  توز  الن یگ  کارگران  روند  به  سود    ع ینسبت 

 النیاستان گ یالمللن یو ب ی دائم شگاهیمقابل نما با تجمع   ساالنه

چهارشنبه   بار+،  26روز  چندمین  برای  گ  بهمن  فرش  سهامدارکارخانه   بازنشسته  با    النیکارگران 

  ع یوند توز نسبت به ردر رشت اعتراضشان را    الن یاستان گ   یالمللن ی و ب  ی دائم  شگاه یتجمع مقابل نما

  ساالنه   ی هاسود سهام و گزارش   ع یدر روند توز   ی سازخواهان شفاف بنمایش گذاشتند وخ    سود ساالنه 

 شدند.

بعد از اجتماع روز چهارشنبه   یکی از کارگران بازنشسته حاضر در تجمع به خبرنگاررسانه ای گفت:

  دانه یع   شگاهیکه در آن نما   مقابل کارخانه  النینفر از کارگران بازنشسته سهامدار فرش گ  130حدود  

ا شرکت  حراست  مسئول  بالفاصله  شده  تام  ران یبرگزار  به  متعلق  )که  با    یاجتماع   نی سازه  است( 

  ی کارگران معترض ارتباط تلفن  ندگان ی ااز نم  یک یشد با    جاد یداران اکه در روند فروش غرفه   یاختالل

 .کند  ی ریگی کارگران را پسهام  ت یوضع ژه یبه صورت و   ندهی گرفت و قرار شده تا چندروز آ

نما   او به  خاتمه  تصر  ی ندگیدر  خود  همکاران  ا  ح ی از  نوعده   نی کرد:  فال  به  را  و    م یریگی م   کیها 

آ  می دواریام دار  ف یبالتکل   ت یوضع  کی نزد   ی اندهی در  انتظار  شود؛  مشخص  ما  سهامداران    می سهام 

  ران ساالنه به ما سهامدا  ی هاسود سهام و گزارش   ع یبا پرداخت حق سهم کارگران از روند توز   یاصل

 جزء گزارش بدهند. 

فرش گیالن نسبت به روند توزیع سود ساالنه   تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته سهامدارکارخانه +

شرکت  سالیانه  غیرشفاف  سرمایه وگزارش  کاغذسازی  های  صنایع  و  تامین  عمومی  صنایع  گذاری 

 گیالنالمللی استان کاوه مقابل نمایشگاه دائمی و بین 

دوشنبه   از    10روز  جمعی  سهامدارکارخانه    228بهمن،  بازنشسته  که صاحب   کارگر  گیالن  فرش 

درصد از سهام این واحد تولیدی هستند،برای بنمایش گذاشتند اعتراضشان نسبت به روند توزیع  5/7

شرکت  سالیانه  غیرشفاف  وگزارش  ساالنه  سرمایه سود  صنایع  های  و  تامین  عمومی  صنایع  گذاری 

 .المللی استان گیالن درکالنشهر رشت زدند کاغذسازی کاوه دست به تجمع مقابل نمایشگاه دائمی و بین 



 

به خبرنگاررسانه ای گفتند: شرکت  گذاری صنایع عمومی تامین و صنایع  های سرمایه تجمع کنندگان 

کاغذسازی کاوه که به ترتیب سهامدار این واحد تولیدی هستند، در خصوص گزارش ساالنه و توزیع  

 .کنند مل نمی سود سهام شفاف ع

، سهام کارخانه فرش گیالن که تولیدکننده انواع فرش و موکت است، از سوی  76آنها افزودند:در سال  

گذاری صنایع عمومی تامین، شرکت صنایع کاغذسازی  وزارت صنایع دولت وقت بین شرکت سرمایه 

 .شده است   کارگری که آن زمان در این واحد تولیدی مشغول بودند، تقسیم  228کاوه و حدود 

با حدود   86آنها گفتند: واحد تولیدی فرش گیالن که سالهای پیش فعالیت تولیدی آن متوقف شده از سال 

المللی استان گیالن  هزار متر زمین و مستغالت از قبیل سوله و انبار به نمایشگاه دائمی و بین   170

 .رداخت نشده است اجاره داده شده اما درآمد حاصل از آن هنوز به کارگران سهامدار پ

های ساالنه هستند و تاکید  سازی در روند توزیع سود سهام و گزارش این بازنشستگان خواهان شفاف 

کردند: خرید و فروش سهام این کارخانه و تغییرات مدیریتی آن بدون درنظر گرفتن میزان سهم آنها  

 .غیرقانونی است 

اعتراضات  * از سلایر   دیگر  ای  ها    ی کارگران شهردارشماره  ماه  پرداخت  عدم  به  نسبت  یاسوج 

   راحمدیو بو  ه یلو یکهگ یمقابل استاندار حقوق وعدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2023/01/photo_2023-01-31_22-05-40.jpg


شهردار  بهمن،  30روزیکشنبه   عدم    یکارگران  به  نسبت  سریالیشان+  اعتراضات  درادامه  یاسوج 

  راحمد یو بو  هی لویکهگ  یمقابل استاندارپرداخت ماه ها حقوق وعدم پاسخگویی مسئوالن دست به تجمع  

 زدند.

 

ا   اسوجی  ی کارگر شهردار  کی   ی دغدغه ها و نگران  ی پاسخگو   ی مسئول  چ یه   نکهیبا اظهار تأسف از 

ن  ی ها گفت ست،ی آنان  ای  خبرنگاررسانه  مبه  خودتان  چه    د یدان   ی:  تورم  گذشته،  ماهه  هشت  در  که 

هشت ماه    د یکه با  یبا ارزش پولدهند    یکه امروز به ما م   یو اختالف ارزش پول   افتهی  شیافزا  زان یم

 .تا آسمان است  ن ی دادند زم ی قبل به ما م

نگاه    یفقر و ندار  لی خود به دل  ی شود در چشم زن و بچه ها   ی مان نمیرو  گرید   نکه یبرا   د یبا تاک   او

ا   م،ی کن از  برا   ن یخاطرنشان کرد: هرکدام  داشته که  آنها،    یکارگران زن و چند فرزند  امرار معاش 

 .وجود دارد   یه ا مشکالت گسترد 

هستم و هشت ماه است    ی سال است کارمند دفتر  20  نکه یا   ان یبا ب   اسوج ی  یشهردار  گر یکارگر د   ک ی

  ا یهستم، فالن کارگر چون پسر    یقرارداد   یرو یتاکنون ن   82: از سال  ادآورشد یکه حقوق نگرفته ام،  

 .دهند و نه مساعده ی اما به ما نه حقوق م  رد یگ ی برادر فالن مسئول است حقوقش را سر وقت م

سال عنوان    19شهر را    ن ی ا  ی خود در شهردار  ی هم سابقه کار  اسوج ی  یکارگر معترض شهردار  کی

برج را بدهند و دهها بار هم قول پرداخت    کیخواهند حقوق    یو اظهار داشت: از مهرماه تاکنون م 

 .پرداخت نشده است   ایر  ک یداده اند اما تااالن  

نشان  یکی آتش  کارگران  سا  اسوج ی  یشهردار  ی از  و  خود  حقوق  نشدن  پرداخت  کارگران    ر یهم، 

  ت یاز وضع    یرا تأسف بار خواند و ادامه داد: در تجمع امروز همه ما کارگران شهردار  یشهردار

 .م یهست   یپرداخت حقوق ها ناراض 



ناام   کی از  هم  ُمعترض  از شهردار  ی د یپاکبان  همکارانش  و  اظهارداشت:    اسوج ی  یخود  و  خبرداد 

  ی پاسخگو    یچراکه  مسئوالن  شهردار  م ی هم ندار  ی د یاُم  چ ی و ه  م ینگرفته ا   ی ماه است که حقوق  هشت 

 .ستند یما ن 

با  + بیمه  و حق  ها حقوق  ماه  پرداخت  به عدم  نسبت  یاسوج  کارگران شهرداری  اعتراضات  ادامه 

 تجمع مقابل ساختمان شورای شهر 

یاسو  2روزیکشنبه   شهرداری  کارگران  دارشانبهمن،  دامنه  اعتراضات  درادامه  عدم    ج  به  نسبت 

شورای   ساختمان  مقابل  شهر  شورای  ساختمان  مقابل  تجمع  با  بیمه  حق  و  حقوق  ها  ماه  پرداخت 

 .شهرتجمع کردند 

حاضردرتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت: پاکبانان از شهریورماه امسال تاکنون   یکی از این کارگران  

 .ی ما واریز نشد حقوق نگرفته ایم و بیمه برا 

بامشکالتی زیادی   ما  دلیل  همین  به  افزود:  نمی شود،  پرداخت  نیز مرتب  ما  بیمه  اینکه  بیان  با  وی 

 .مواجه هستیم

یکی دیگر از کارگران شهرداری حاضر در این تجمع نیزگفت: ما گرسنه ایم و تجمع ما تنها برای  

 .مان است مطالبه حقوق 

از جمله اعضای شورا و شهردار خودشان اگر پنج ماه حقوق    وی تصریح کرد: مسئوالن و متولیان 

 .نگیرند چکار میکند؟ چطور زندگی خود را می چرخانند 

یکی دیگر از این کارگران گفت: خدا خوش میاد ما زندگی خود را با قرض بگذرانیم آیا مسئوالن می  

 .توانند بدون حقوق و بیمه همچون ما زندگی کنند 

است که ما تجمع کرده و خواستار حقوق   ی نیست به داد ما برسد؟ چند مرتبه  وی تصریح کرد: آیا کس 

 .مان هستیم، مسئوالن به قول و وعده هایی که می دهند عمل کنند و مطالبات 

کند، بحث ما سیاسی نیست فقط و فقط حقوق و  یک کارگر دیگر عنوان کرد: کسی ما را تحریک نمی

 .ان برای زن و بچه مان نداریم مزایای خود را مطالبه می کنیم ما ن

ماه است که حقوق نگرفتیم، بیان کرد: اختالفات    13وی با بیان اینکه کارگران فضای سبز نزدیک به  

 .و بحث های شورا سر نان و حقوق ما کارگران نیست 

دراعتراض به عدم پرداخت  اهواز  یکارگران نگهبان پروژه قطار شهر  ادامه کنش های دامنه دار*

 با تجمع مقابل فرمانداری اهواز  وبی خیالی مسئوالن سال عیدی 2حقوق و ماه  18

یکشنبه   شهر  بهمن،  30روز  قطار  پروژه  نگهبان  های  اهواز  یکارگران  کنش  درادامه  دراعتراض 

وبی خیالی مسئوالن دست به    سال عیدی  2ماه حقوق و    18دامنه دارشان دراعتراض به عدم پرداخت  

  ت یبازرسان وزارت کار به وضع  یدگیخواستار رس کالنشهراهواز زدند و   تجمع مقابل فرمانداری در

 .پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند 



که در چهار سال گذشته    یدر واکنش به اخبار   یمسئوالن استان   یتوجه ی از کارگران با انتقاد از ب  یکی

و    کارگاه   ی ل یتعط  جهی اهواز در نت   ی کارگران نگهبان پروژه قطار شهر  یسخت زندگ  ط یدر مورد شرا

در است،  ماه   افت یعدم  شده  منتشر  حقوق  ای  ها  خبرنگاررسانه  بازرسبه  از  کار    یگفت:  وزارت 

و  می خواه یم شهر  رود با  قطار  پروژه  آن    ی به  در  شاغل  کارگران  حقوق  پرداخت  روند  به  اهواز 

 .کند  یدگیرس

و    م ی طلبکار  سون« ی»ک  ی نکارمایشرکت پ   ی از کارفرما  ی د یسال ع   2ماه حقوق و  18ادامه داد:    ی و

چند   نیآخر از  بعد  کارگران  ما  به  که  تا    نیحقوق  دو  شده؛  پرداخت  ماه  بهمن  در  اعتراض    ۵روز 

چند   ونیلیم در  آنهم  که  بوده  حدود    نی تومان  حساب  به  عل 113مرتبه  صورت  به   الحساب ی کارگر 

  1401سال    ان یماه به پا  ک ی کمتر از    نکه یا   رغم ی مطالبات، عل   ی از پرداخت مابق  ی شده و خبر   ت پرداخ

 .ست ین  م؛یدار

  ی د یعدم پرداخت حقوق، ع  ل یاهواز به دل  یکارگران نگهبان پروژه قطار شهر  ی زندگ  ط یگفت: شرا  او

اهواز    ی بابت جا دارد وزارت کار؛ بازرسان خود را روانه کارگاه مترو  ن ی و از ا  ست یخوب ن   مه یو ب 

 .کند 

ب   نیا با  م  یمعوقات مزد   یتا چه زمان  مشخص شود   د یبا   نکهی ا  انیکارگر  پرداخت    شود، ی کارگران 

پ2گفت:   را همانند سال گذشته    ی و آغاز سال جار  دهد ینم   ی د یبه ما کارگران ع  مانکاریسال است، 

آستانه سال جد م یکرد   یو حقوق سپر   ید یبدون ع  در    مان یهاسفره   م،یهست   د ی. در حال حاضر هم که 

 .است  شه یاز هم تری خال

کارفرما اقدام    را یو اخ   م ی هست  ی شغل  ت یفاقد امن   یحقوقی ب  ت یجدا از وضع   گفت:  رگران از کا  گرید   ی کی

 .نفر از همکاران کرده است   5 ل یبه تعد 

فرهنگیان* اعتراضی  نسبت  مالباخته  تجمع  بالتکلیفی    تبریز  های    25به  زمین  با  رابطه  در  ساله 

 موزه ساعت  خریداری شده جلوی

از30روزیکشنبه   اعتراض فرهنگی  بهمن،جمعی  تبریزبرای  مالباخته  بالتکل  ان  در    25  ی فیبه  ساله 

 در تبریز تجمع کردند.  موزه ساعت جلوی    شده یداریخر  یها   نی رابطه با زم

 

ا  ی صنف  یهاتشکل   ی هماهنگ  ی شورا* انجمن صنف  تیحما:رانی معلمان  استان    ی از فرخوان  معلمان 

  فارس

ا   یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  یشورا تصم   ایقو  ران،یمعلمان  برا  میاز  فارس  استان  تجمع    یمعلمان 

چهارشنبه   خ  ۳روز  در  واقع  فارس،  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  مقابل  معدل    ابان یاسفند، 

حضور    ی کنش صنف  ن یکه در ا   شود ی معلمان استان فارس درخواست م  یخواهد کرد و از تمام  ت یحما

  .به هم رسانند 



قب  ی صنف  یها تشکل   ی هماهنگ  یشورا با کنش صنفمعلمان  از موافقت  معلمان    یصنف   یهاانجمن   ی ل 

خواسته  با  فارس  ا  یهااستان  معلمان  همه  طرف  از  و  بوده  همراه  و  همدل  تحقق    رانیآن  خواهان 

  .باشد ی ها و مطالبات معلمان م خواسته 

  ی استان فارس، در سال گذشته برا   ره یمد   ئت ی ه  ی و اعضا   یفعاالن صنف   ژهی استان فارس، به و   معلمان

رو در رو با    ی و گفتگو  یی قاصر از پاسخگو   ت ی حقاق حقوق مسلم خود راسخانه عمل نمودند که حاکم ا

بود که    انیع   قت ی سرکوب را انتخاب کرد در حق  دهیفای و ب   نهیاستان فارس راه پرهز   یصنف  ی هاانجمن 

از رو  نه یپرهز  کرد یرو   نی ا  ت یحاکم اتخاذ تصم  صال ی است  یرا  توان  نداشتن  ب  ح،ی صح  میو  رابر  در 

  .بر منطق و استدالل اتخاذ خواهد کرد   یمبتن  ی مدن ی نهاد 

سرکوب را در مقابل استدالل    نه ی همچنان راه پرهز  ت یممکن است حاکم   رساند ی اطالع شهروندان م  به

  دهیرس   جهینت  ن ی به ضرس قاطع به ا  ت یاستان فارس انتخاب کند اما حاکم   ی صنف   یهاو منطق انجمن 

  افت یو خشونت معلمان را مجاب به سکوت نخواهد کرد اما ره  ه یتنب د،یسرکوب، تهد   کرد یاست که رو

  ی به کل  ت یتحت امر حاکم   ران یمعلمان را از اصالح امور به دست مد   ت ی دوگانه درک و عمل حاکم

برا  د یناام است.  ا   ی کرده  ب  ران یشهروندان  که سرکوب  است  ا  شیو جهان مسجل شده  در    نی از  که 

 .ست ین  یدر قبال معلمان، دانش اموزان و شهروندان انجام داد، شدن رانیقبل در سراسر ا یها ماه

را در جوانرود که در حال برگشت از مسجد بعد از نماز مغرب بود به    یکرد معلم   م ی فراموش نخواه

  .د یضرب گلوله کشت 

دانش آموز مدرسه شاهد دخترانه به ضرب باتوم    ،ی#اسرا_پناه   لیکرد که در اردب  می نخواه  فراموش

#هست  ی روها ین دهگالن  در  شد.  کشته  عر  ی _پناهیسرکوب  خشونت  کما    ی تی امن  ی روها ین   ان یبا  به 

#ک خردسال  کودک  آن  از  بدتر  و  جان    ی لی_اسماع نای#سار  ،ی_شاکرم کای#ن   رفلک،ی_پانیرفته  و 

  م ی را فراموش نخواه  نا یکشته شدگان #انقالب_ژ   ر یو سا  گر ید   ده یکودک به قتل رس  ۶۰از    ش یب  ز یعز

تر خواهد  کودکان مصمم   ر یسا  ی امن برا   ی فضا  جاد یاحقاق خون کشته شدگان و ا  ی را برا  کرد و ما 

  .کرد 

  ی از معلمان فارس برا  ی فعل  ت یعالوه بر حما   ران، یا   انیفرهنگ  ی صنف  یها تشکل   ی هماهنگ  یشورا

خواهد    ت یطلبانه شهروندان حمااسفند از هر حرکت دادخواهانه و حق   ۳روز چهارشنبه    یتجمع صنف

هر    از منصافانه و    جهیگان تا حصول نتشدهو کشته   گاندهید ب یخانواده آس  ی از دادخواه  ن ید. همچن کر

کرد و مانند گذشته در کنار مردم    م یقاطع خواه   ت ی حما   یشهروندان از هر قشر و گروه   یحرکت صنف 

 .ستاد یا  می خواه   رانیا

اسفند از معلمان    ۳روز چهارشنبه    خالقانه در  یها وه ی به ش  م یخواه ی م  رانی شهروندان در سراسر ا  از

  .د یخود را به عمل آور   ن ینماد  ت یاستان فارس حما 

تجمع    ی اسفند، برگزار  ۳تجمع معلمان استان فارس در روز چهارشنبه    یهرگونه ممانعت از برگزار 

بر حق خود اشعار    ران یا   زیمردم عز  رایرا به دنبال خواهد داشت. ز  رانی ا  ی معلمان در تمام شهرها

اصل    ف خال  ی ممانعت از تحقق آزاد   ی برا  یااست و هرگونه اراده  ی رند که تجمع مطابق اصل آزاد دا

 .در مقابل عمل مجرمانه سکوت نخواهد کرد  ی هماهنگ  ی و شورا باشد ی مجرمانه م ی بوده و عمل



  رانیا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 ۱۴۰۱بهمن  ۳۰

فعال  یجمع  دارید* زنان،  نیاز  زندان  ،یکارگر  حقوق  کانون    یاسیس  انیکودکان،   ، شصت  دهه 

دادخواهان  رانی ا  سندگانینو ندا نیدرکاله فعال  نیو اسر  ی محمد  میمر   از  و  ا  ی"  به  رانی زنان  " که 

 از زندان آزاد شدند.  یتازگ

 

 خته یبا مسعود فره  رانی آزاد کارگران ا ه یاتحاد ره یمد  ئت یه  یاز اعضا یتعداد دار ید*

  ۱۲است که روز    رانیا   انیفرهنگ  یصنف   یهاتشکل  یهماهنگ   یشورا  سی نائب رئ  ختهیفره   مسعود  

  ۱۲شده بود و روز  ر یآذر پس از خروج از اداره آموزش و پرورش البرز توسط اطالعات سپاه دستگ

 از زندان تهران بزرگ آزاد شد.  قهی وث د یبهمن به ق



 

 نسبت به عدم پرداخت حقوق   مانیفوتبال نفت مسجد سل  میتبازیکنان  روز اعتصاب   نیدوم*

برای اعتراض به    مانیفوتبال نفت مسجد سل  م یت بازیکنان    بهمن برای دومین روز،  30روز یکشنبه  

 عدم پرداخت حقوق از تمرین قبل از بازی با تیم پرسپولیس در تهران خودداری کردند.



 

اعتراض* کاهش سهم  تختیپا  ان ینانوا  ی تجمع  به  نسبت  ر  ه ی تهران  باال  و  هزآرد  نان  نه یفتن    طبخ 

 تهران ان ینانوا ه یاتحادمقابل 

  نه ی آرد و باال رفتن هز  ه یبه کاهش سهم برای اعتراض  تهران    تخت ی پا  ان ینانوا  بهمن،  30روزیکشنبه  

نان  ثابت ماندن نرخ  تهران  ان ینانوا  ه یاتحاد مقابل    طبخ  تجمع    تهران  ان ینانوا  هیاتحاد مقابل    در مقابل 

 کردند.

به سه ماه انفصال از    ذه یشهرستان ا  ی بدن  ت یترب  ر ی خوزستان  ودب  ی عال صنفپگاه ف  ی کوکب بداغ*

 د یمحکوم گرد  ی بدو ات یخدمت در ه

  نکه یروز از زمان ابالغ فرصت اعتراض دارند. ضمن ا   یو س  ست یبدو یرا   نی ذکر است که ا  ان ی شا 

 . ند پرونده باز هست   رازاد هستند و در حال حاض ی ونی لیم ۲۰۰نامبرده با قرار کفالت 

 یدانشگاه سبزوار یعلم  اتیعضو ه اینی اطالعات سپاه از دکتر حسن باقر تیشکا*

ه   اینی باقر  حسن روان   یعلم  ات یعضو  ترب  یشناسگروه  علوم  حک  یتی و  در    ،یسبزوار  میدانشگاه 

اطالعات سپاه به    ت یصبح به شکا   ۸بهمن ساعت    ۳۰خود اعالم کرده است امروز    یصفحه شخص

  .مشهد احضار شده است  یبازپرس  ۹۰۲شعبه  

از    ان،یدانشجو   یصادره برا   یو اعتراض به احکام انضباط   ان یبا دانشجو   یهمراه   ل یبه دل  ترش یپ   ی و

 آمده و از حضور در دانشگاه منع شده بود. در قی طرف دانشگاه به حالت تعل

 یت یامن یانضباط یته یحاصل کم  یلیتحص  قی دو ترم تعل*

دانشجو  زهرا اقتصادنظرار  ی کارشناس  ی شاکر  علوم  شورا   ی شد  توسط  الزهرا    ی بدو   یدانشگاه 

  ان یاز خوابگاه تا پا  ت ی با احتساب در سنوات و محروم  ل یاز تحص  ت یمحروم  مسال یبه دو ن  ی انضباط

 .شد  د ییتا نا یع  دنظر یتجد  ی حکم در شورا  نی محکوم شد. ا ل یتحص

ز  ی گفتن  تعداد  دانشجو  یاد یاست  خبر   ن ی ا  ان یاز  سکوت  در  تحص  ق یل تع  ی دانشگاه  از  محروم    ل یو 

 همراه بوده است.  ی اریها با تخلفات بسآن  ی جلسات انضباط ی اند که برگزارشده

 و رهگذران در خارج از دانشگاه انیحمله حراست دانشگاه تهران به دانشجو*

هنگام ورود به دانشگاه مورد بازخواست    ترش یدختر که پ   ان ی دانشگاه تهران دانشجو  د یجد   ن ی قوان  طبق

  یی کارت دانشجو   افت ی با برخورد حراست و در  ز یامروز هنگام خروج ن   گرفتند،ی حجاب قرار م  ی برا

 .مواجه شدند 

تعداد   رونیب  در دانشگاه  که    یاز  کردند  اعتراض  حراست  نامناسب  برخورد  به  رهگذر  و  دانشجو 

 .و سپس مورد اهانت قرار داد   د یمسئول حراست ابتدا معترضان را تهد 

دانشجو  یهنگام  ا  ن ای که  مقابل  رهگذران  ا  ن ی توه  نی و  چند   ی ستادگیها  به    نی کردند  حراست  مامور 

 .خارج دانشگاه آمدند و افراد را مورد ضرب و شتم قرار دادند 
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 یت یامن یانضباط یته یحاصل کم  یلیتحص  قی دو ترم تعل*

  ی انضباط   یته ی مک  ی بدو  ی دانشگاه تهران در شورا  یفارس   ات یزبان و ادب   ی دانشجو  فرد ی خالق  نرگس

با احتساب در سنوات محکوم شد. الزم به ذکر است با درخواست    ل یاز تحص  ت یمحروم   مسال یبه دو ن 

 دانشجو مخالفت شد.  ن ینظر ا   د یتجد 

 دستور پزشک  رغمی عل یبه آندوسکوپ  یعدم اعزام داود رضو*

  ی و کولونوسکوپ   ی پآندوسکو  یاسفند برا   ۲  خ یدر تار  یبه اطالع واصله، قرار بود که داود رضو   بنا 

با زندان و بر اساس دستور پزشک    ی با هماهنگ  ی کارگر زندان  ن یاعزام شود. خانواده ا  مارستانیبه ب

الزم    یاروها کنسل شده است، و د   لیاعزام بدون ذکر دل  نی نوبت گرفته بودند که متاسفانه ا  ی و  یبرا

  .قرار نداده اند  شان یا  اریدر اخت ساعت قبل هست را  ۴۸که از   ی قبل انجام کولونوسکوپ یامادگ یبرا

  ت یوضع  د یها باعث تشد مشکالت دندان   ن یمزمن معده در رنج است و همچن   ی از ناراحت  ی رضو   داود 

به    ی رضو  ی باعث شده که آقا   ط یشرا  ن یمعده شده است. ا   ی ز یشده و چند بار دچار خونر  ی و   م ی وخ

هم    نکه یا   رغم یداشته باشد. عل  یگطور مداوم دچار افت فشار خون شده و احساس ضعف و خواب آلود 

اند اما  داده   یو آندوسکوپ   یو هم پزشک زندان دستور کولونوسکوپ   یکارگر  زندان  نی معالج ا  شکپز

 .کنند  ی م یخوددار ی به مرکز درمان  یموجه از اعزام و  لیزندان بدون دل ن یمسئول 

 .شده است  یرضو  یآقا  یخانواده در رابطه با سالمت د یشد   ی باعث نگران  ت یوضع  ن یا

بازداشت شده    ۱۴۰۱مهر ماه    ۵کارگران شرکت واحد، که    یکایسند   رهیمد ات یعضو ه   ، یرضو  داود 

به    شان یو با وجود انتقال پرونده ا  شود ی م  یدر زندان تهران بزرگ نگهدار  ف یاست، هم چنان بالتکل

ماه    ودر د   ز یو ناو صادر نشده و بازداشت موقت ا  یبرا  یفرخواستی دادگاه انقالب، هنوز ک  ۱۵شعبه  

 .است  دهیابالغ نگرد  شانیبه ا   ریاخ

با درخواست مرخص  یمراجعه خانواده رضو   در انقالب  دادگاه  ن   ی به  انجام مراحل درمان    ز یجهت 

 .خواهد شد   یر یگیپ  ی درمان یزندان، روند کارها  یموافقت نشد و اعالم کردند به دنبال نامه 

  ی فور   یخواهان آزاد   ،یداود رضو   ت یاز وضع   ی نکارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرا  ی کایسند 

  ه یقوه قضائ   کای. سند باشد ی به نامبرده م  یپزشک  ی فور  یدگیو رس  یکارگر زندان  نی و شرط ا  د یق  یو ب 

  د یبا   شان یبه ا   ی داند و در قبال هرگونه صدمه ا  ی م   ی داود رضو  ی و مقامات زندان را مسئول سالمت

  .باشند  پاسخگو 

 !گردد  د یآزاد با یزندان  کارگر

 !گردد  د یآزاد با یاس یس  یزندان

 کارگران وحدت و تشکل چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 
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