
 1401بهمن ماه  2 اخباروگزارش های کارگری

حقوق    نیینسبت به سطح پا  یکارگران بازنشسته شوش، هفت تپه، کرخه و حربرا  یتجمع اعتراض  -

 شهرستان شوش یاجتماع نی مقابل سازمان تام  گر یبه مطالبات د یی وعدم پاسخگو

ه عدم تبدیل وضعیت  تجمع اعتراضی جمعی از کارگران  شرکتی شهرداری های خوزستان نسبت ب   -

 مقابل استانداری 

پایین حقوق منجمله عدم    - به سطح  پتروشیمی چوار نسبت  دار کارگران شرکتی  دامنه  کنش های 

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ووعده های توخالی مدیران وعدم پاسخگویی مسئوالن شهرستان

ما  - پرداخت  به عدم  نسبت  یاسوج  کارگران شهرداری  اعتراضات  با  ادامه  بیمه  ها حقوق و حق  ه 

 تجمع مقابل ساختمان شورای شهر 

ی افراد دارای معلولیت سراسر کشور نسبت به حذف ردیف بودجه قانون معلوالن  تجمع اعتراض  -

 مقابل مجلس وسازمان برنامه وبودجه 1402درالیحه بودجه 

 تجمع همزمان افراد دارای معلولیت مقابل استانداری مشهد  -

  ان یفرهنگ  ی طرح مسکن مل  یواحدها  ل ی به تحوجمعی از فرهنگیان نسبت به عدم  تجمع اعتراضی    -

 مقابل وزارت آموزش وپرورش 

 ی عمران  محسن  هی بر عل  یتخلفات ادار  اتیه  یرا -

 از مشهد ،یجانیعل رضا  محمد ی بازداشت همکار فرهنگ -

 بازداشت شد  یخیفرهاد ش  -

 نیقزو  ی بل دادستانمقا ن یمالباختگان تاج خودرو کاسپ  اعتراضی تجمع -

نسبت به عدم رسیدگی به پرونده شان و وعده های   پتولند ی کر  ی صرافختگان  اتجمع اعتراضی مال ب -

 توخالی مقابل ساختمان رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری تهران 

کارگرومصدومیت    - یک  باختن  وجان  دراراک  اینبار  کارگران  آمد  و  رفت  واژگونی سرویس  بازهم 

 چندنفر 

 کارگر شهرداری های بندرعباس و پاوه براثر تصادف  2 باختنجان -

 ********** 

برای نسبت به سطح پایین حقوق  شوش، هفت تپه، کرخه و حر  هبازنشست   ی کارگرانتجمع اعتراض

 شهرستان شوشی اجتماع نی مقابل سازمان تام  وعدم پاسخگویی به مطالبات دیگر 



برای نسبت به سطح  شوش، هفت تپه، کرخه و حر  هنشست باز   جمعی ازکارگران  بهمن،  2روز یکشنبه  

شهرستان    ی اجتماع  ن ی مقابل سازمان تام دست به تجمع    پایین حقوق وعدم پاسخگویی به مطالبات دیگر 

 دراستان خوزستان زدند. شوش

 

از اعمال نادرست قانون    ی که ناش  های افت یدر  زی ناچ  ش یگفتند: افزاتجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای  

از سو   ی سازمسان ه بازنشستگان  م  ی اجتماع  ن یتام   یحقوق  با  منطبق  و هز   زانیاست،    ی هانه یتورم 

  ی منابع مال  نیحقوق آنها را با تام   یسازدرصد همسان   25  ماندهیسازمان باق  نی بنابرا  ست یما ن  یزندگ

 .بپردازد 

 .م یندار  یاته اضافهکند و خواس  دایپ  شیمان افزااست که براساس تورم حقوق  ن ی: حق ا آنها افزودند 

تاک   اجرا  د یآنها  متناسب   25  ی کردند: عالوه بر  اجرا 1400سال  ی سازدرصد  سال    ی سازمتناسب   ی ، 

انتخابات    ی اجرا  گان،یو درمان را  ی اجتماع  نی تام  89ماده    ی اجرا  ،یکارگر  ید ی، پرداخت ع 1401

واگذار و عدم  بازنشستگان شهرستان  درقالب اصل    ی کانون  از    ، یبخش خصوصبه    44بانک رفاه 

 ما است.  ی هاواسته خ گرید 

نسبت به عدم تبدیل وضعیت    های خوزستان  شهرداریشرکتی    تجمع اعتراضی جمعی از کارگران  

 مقابل استانداری 



خوزستان که از سال گذشته بر اساس بخشنامه    یاز کارگران شهردارجمعی    بهمن،  2روز یکشنبه  

شهردار سازمان  و  کشور  مش  ی هایوزارت  تبد کشور  انعکاس  اند،شده  ی شغل  ت یوضع   ل یمول  برای 

تجمع   به  دست  وضعیت  تبدیل  عدم  به  نسبت  اعتراضشان  صدای  بیشتر  استاندارهرچه  در  مقابل  ی 

 کالنشهر اهواز زدند. 

 

کنندگان   ای  تجمع  خبرنگاررسانه  حدود  به  شرکت  200گفتند:  کارگران  از    لکرده یتحص  ی نفر 

ه  ی هایشهردار خوزستان  استان  و    م یست مختلف  کشور  وزارت  گذشته  سال  بخشنامه  اساس  بر  که 

 .م یاشده م یبه قرارداد مستق  ی از شرکت یاستخدام ت یوضع   لیمشمول تبد  های سازمان شهردار

  ن یکارگران مشمول ا   ی استخدام  ت یوضع   ل یخوزستان از تبد   ی استاندار  نکهی ا  ان یاز کارگران با ب  ی کی

  ها ی و سازمان امور شهردار   ی گفت: استاندار  یاستاندارمخالفت    ل یدرباره دل  کند،ی م  ی طرح خوددار

را به  استناد  جار  ور یشهر  22که    ییبا  سال  سو ی  ماه  با    یادار  الت عد   وانی د   ی عموم  ات یه  یاز 

شاک  ی کی  ت یشکا گ   ی خصوص  ان یاز  استان  تبد   الن یدر  از  است،  شده    ی استخدام  ت یوضع  ل یصادر 

 .کند ی م  یطرح خودار ن یکارگران مشمول ا 

اثر ابطال مصوبات از زمان    یعدالت ادار  وانی د   13و ماده    یدادرس  نیی قانون آ  4: طبق ماده  گفت   او

ا  ی عموم   ات یه   ی صدور را  ا   200است که همه ما    ی در حال  ن ی است    یرا   ن یکارگر قبل از صدور 

 .می شو ت یوضع   لیتبد  د یخود را پشت سر گذاشته و با  یاستخدام ی مراحل قانون

است که    یاستخدام  ت ی وضع   ل یبخشنامه طرح تبد   یبه اجرا   دمانیحاضر امدر حال    نکهیا  ان ی با ب  یو

شهردار سازمان  و  کشور  شهردار  ی شغل  ت یامن  ن ی تام  ی برا  هایوزارت  به  را  آن    ی های کارگران 

  ی سال گذشته و سال جار   ی ما ط  ی شغل  ت یوضع  لیاند، گفت: قرار بود موضوع تبد کشور ابالغ کرده



شه  ص مشخ امور  سازمان  اما  مشمول    ی های ردارشود  کارگران  احکام  صدور  از  خوزستان  استان 

 .کند ی م ی کوتاه

عدم   منجمله  حقوق  پایین  سطح  به  نسبت  چوار  پتروشیمی  شرکتی  کارگران  دار  دامنه  های  کنش 

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ووعده های توخالی مدیران وعدم پاسخگویی مسئوالن شهرستان

شرک  بهمن،  2روزیکشنبه   سطح  کارگران  به  نسبت  دارشان  دامنه  های  کنش  چواراز  پتروشیمی  تی 

ووعده های توخالی مدیران وعدم پاسخگویی    پایین حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 مسئوالن شهرستان ،خبردادند. 

  ش یب رغمی: علبه خبرنگاررسانه ای گفتند ها حدود ششصد نفر است،تعداد آنکارگران که    نی ا  ندگان ی نما

 . نشده است   ییما اجرا ی برا  یبند انتظار، هنوز طرح طبقه  م یو ن  کسال یاز 

  ی: به هر نهاد اضافه کردند خود انتقاد دارند؛  یمزد   یا یدستمزد و مزا   ن یی کارگران که از سطح پا  ن یا

صحبت    المیاداره کار استان ا  سی بوده است؛ با رئ  جهینتی اما ب   م،یامراجعه کرده   د یکه فکرش را بکن 

رفت   ن یچند   ،میکرد  استان  کار  اداره  به  مد   م،یبار  کرد   یم یپتروش  رعاملیبا  مان  اما جواب   م،یصحبت 

 .کردند 

پ   نی ا  یگفته   به ا   شی کارگران،  پتروش   ن یاز  برا   ی میمسئوالن  بودند  داده  کارگران    ی گروه  یقول  از 

اند( اما  بودهمشغول    ی م یساخت پتروش  ی که از ابتدا  یی هاآن   ی )برا   شود یم  یی مشاغل اجرا   ی طبقه بند 

 .کنند ی ! مدام امروز و فردا مست ی ن  ریپذ است و امکان  اد یاند تعدادتان ز بعد گفته 

 . دهد ی به ما نم  یجواب روشن  ی کس ؛یکار  ط یشرا ن ی: در ا ند ی گوی کارگران م ن یا

 : المیچوار ا ی میکارگران پتروش  اعتراضات دررابطه با 

 اعتراض به عدم تبدیل وضعیت اعتصاب وتجمعات کارگران پتروشیمی چوار ایالم در

دی، کارگران پتروشیمی چوار ایالم دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت دست از    14روز چهارشنبه  

 .کارکشیدند وتجمعاتی را در محل کار،اداره کار وفرمانداری شهرستان برپاکردند 

م تعیین تکلیف، در  تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند: بیش از صد نفر از کارگران به دلیل عد 

مقابل فرمانداری چوار جمع شدیم؛ در مرحله  در  محوطه مجتمع و سپس  اداره کار رفتیم؛  به  بعد  ی 

 !فرمانداری به ما گفتند نباید پیگیر باشیم

خواسته  کارگران  می این  پتروشیمی  در  و جذب  تبدیل وضعیت  را  خود  می های  و  حدود  دانند  گویند: 

ابتدای  نفر از ما از  با مجموعه همکاری داشته   سیصد  پاالیشگاه  این  ایم و قرار بود سال قبل  ساخت 

پانزده با سیستم  نیفتاد؛ اکنون  اتفاق  این  با حداقل حقوق و مزایا کار    -تبدیل وضعیت شویم که  پانزده 

 .کنیم و علیرغم سابقه کار و تخصص، همچنان »کارگر ساده« هستیم می

کنیم؛ اما  که با شرایط سخت کار می   وی مکانیک واحد الفین هستیم ها افزودند: هشتاد نفر از ما نیر آن

 .همگی در لیست بیمه کارگر ساده هستیم 



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

 مقابل ساختمان شورای شهر 

ا  2روزیکشنبه   درادامه  یاسوج  شهرداری  کارگران  دارشان+  بهمن،  دامنه  عدم  عتراضات  به  نسبت 

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

 شهرتجمع کردند. 

 

امسال تاکنون   ورماهی گفت: پاکبانان از شهرحاضردرتجمع به خبرنگاررسانه ای   کارگران  نی از ا یکی

 .نشد   زیما وار یبرا  مه یو ب  م یحقوق نگرفته ا 

ب  یو ن  مه یب   نکهیا  ان ی با  نم  زیما  پرداخت  هم  یمرتب  به  افزود:  بامشکالت  لیدل  نی شود،    ی اد یز   یما 

 .می مواجه هست

  یو تجمع ما تنها برا   م ی: ما گرسنه ا نیزگفت   تجمع  ن یحاضر در ا   یاز کارگران شهردار  گرید   ی کی

 .مان است مطالبه حقوق 

شورا و شهردار خودشان اگر پنج ماه حقوق    یاز جمله اعضا   ان یکرد: مسئوالن و متول   ح ی تصر  ی و

 .چرخانند  ی خود را م ی چطور زندگ کند؟یچکار م رند ینگ

  ی مسئوالن م   ا یآ   م یخود را با قرض بگذران  یما زندگ  اد یکارگران گفت: خدا خوش م   ن ی از ا  گر ید   ی کی

 کنند.   ی همچون ما زندگ  مه یتوانند بدون حقوق و ب

که ما تجمع کرده و خواستار حقوق  است    به داد ما برسد؟ چند مرتبه   ست ین یسک  ا یکرد: آ  ح یتصر   ی و

 .دهند عمل کنند  ی که م یی مسئوالن به قول و وعده ها  م،ی مان هست و مطالبات 

فقط و فقط حقوق و    ست ین  ی اسیبحث ما س   کند،ینم   ک یما را تحر   ی عنوان کرد: کس   گر یکارگر د   ک ی

 .م یزن و بچه مان ندار ینان براما   می کن  ی خود را مطالبه م ی ایمزا

کرد: اختالفات    انیب  م،ی ماه است که حقوق نگرفت  13به    کیسبز نزد   یکارگران فضا  نکهی ا  ان یبا ب   یو

 .ست یشورا سر نان و حقوق ما کارگران ن ی و بحث ها



ادامه کنش های کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبی خیالی  +

و    مسئوالن کهگیلویه  استانداری  و  بویراحمد  فرمانداری  مقابل  تجمع  بابرپایی  واستان  شهرستان 

 بویراحمد 

کنش های کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبی خیالی مسئوالن  

دادامه  شهرستان واستان با برپایی تجمع مقابل فرمانداری بویراحمد و استانداری کهگیلویه و بویراحم

 پیدا کرد. 

 

روز شنبه یکم بهمن،یکی از کارگران معترض شهرداری یاسوج به خبرنگاریک رسانه محلی  گفت:  

با وجود پیگیری مداوم برای دریافت مطالبات خود، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی  آنها در شهرستان  

 .نیست 

دنبال وصول مطالبات و مشخص شدن وض به  عیت شغلی خود هستند  او افزود: کارگران شهرداری 

 .های آنها ایجاد کرده است پولی و سرگردانی آنها، مشکالتی را برای خانوادهچرا که بی 

ای برای پرداخت  این کارگر با بیان اینکه ما کارگران شهرداری خواستار آن هستیم تا مسئوالن چاره

ا  انتظار داریم مسئوالن شهرستانی و  بیاندیشند، اضافه کرد:  یاسوج  دستمزدمان  عضای شورای شهر 

کارگران   مطالبات  همه  تا  کنند  ورود  آنان  مشکالت  موضوع  به  شهرداری  کارگران  از  حمایت  در 

 پرداخت شود. 

اعتراض معلوالن  تجمع  قانون  بودجه  ردیف  حذف  به  نسبت  کشور  سراسر  معلولیت  دارای  افراد  ی 

 مقابل مجلس وسازمان برنامه وبودجه 1402درالیحه بودجه 



منتشره   2شنبه  روزیکصبح   فراخوان  به  افر  بهمن،بدنبال  کشورخودرا  سراسر  معلولیت  دارای  اد 

معلوالن   قانون  بودجه  ردیف  حذف  به  نسبت  اعتراضشان  صدای  انعکاس  برای  و  رساندند  پایتخت 

بودجه   راهی    1402درالیحه  بهارستان  پاسخگویی  عدم  وبدنبال  زدند  مجلس  مقابل  تجمع  به  دست 

 شدند وبه تجمعشان با سردادن شعارهایی ادامه دادند. سازمان برنامه وبودجه

 

 حقوق افراد دارای معلولیت: پیگیری کمپین 

 امدند ین رونی ب های برگزار کردند/مجلس ی معلوالن تجمع اعتراض

دارا  ۱۵۰از    ش یب خانواه   ت یمعلول  یفرد  دل  یهاو  به  کشور  از سراسر  رد   ل یآنان  بودجه    فیحذف 

 . کردند  یمقابل مجلس  تجمع اعتراضمعلوالن صبح امروز  قانون

( اعتراض  مدت  طول  ساعت  در  ه 14تا    7از  م   یاندهی نما  چی (  ن   انیدر  حضور  و    افت یمعترضان 

 .دادند  ان یسازمان برنامه و بودجه شده شعار  داده و به تجمع پا  یمعلوالن راه

سراسر کشور در  و مشکالت تردد، از    ت یمعلول  رغم یکه عل   یزان یعز   یاز تمام  یبا تشکر و قدردان

 تجمع شرکت نموند  ن یا

 معلوالن اعتراضات را ادامه خواهند داد... 



 تجمع همزمان افراد دارای معلولیت مقابل استانداری مشهد 

 

 یمعلوالن مشهد ی تجمع اعتراض

شهرستان    یو فرماندار  ی از معلوالن صبح امروز و همزمان با تهران، مقابل معاونت استاندار  یجمع

و مسکن خود و عدم   ی توانبخش  ،یشتیمعلوالن و مشکالت مع اض به حذف بودجه قانونمشهد در اعتر

 برگزار کردند   یتجمع اعتراض   ،یستیبهز  یدگیرس

پ پ   نی ا  یدر  با معاون فرماندار  د   رامونیتجمع، معلوالن  و گفتگو کردند و مقرر    داریمشکالت خود 

ظرف    د یگرد  فرماندار  گزارش   3  یال  2معاون  رس  یماه  به    ی دگیاز  را  مطروحه  موضوعات  به 

 .د یمعترضان ارائه نما 

 ! شود ی درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نم نی ک ز، یهمراه شو عز

 منبع:کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت 

  انیفرهنگ  یطرح مسکن مل  یواحدها  ل یبه تحوتجمع اعتراضی جمعی از فرهنگیان نسبت به عدم  

 رش مقابل وزارت آموزش وپرو 

به  بهمن،جمعی جمعی از فرهنگیان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم    2روز یکشنبه  

 دست به تجمع مقابل وزارت آموزش وپرورش زدند.  ان یفرهنگ ی طرح مسکن مل  یواحدها   لیتحو 



 

 ی عمران محسن  هی بر عل ی تخلفات ادار ات یه یرا

ادار  ات یه معلمان    ی کانون صنف  رهیمد   ات یعضو ه  یعمران محسن  ،یوستی پ  ریطبق تصو   یتخلفات 

بوشهر به کسر    ی در کانون صنف  ت یمعلمان و عضو  یگراستان بوشهر را با اتهام شرکت در مطالبه 

 ( شود ی م ی افتیدر شیپنجاه درصد ف   بایسوم حکم تقر  کی محکوم کرد )  ی سوم کل حکم حقوق کی



 



و   ر یوار دستگ  نو یبصورت دوم  ی ت یامن   ی ها رویبا اتهام مشابه بارها توسط ن ن یاز ا   ش ی پ ی عمران محسن 

 .اند روز حبس تحمل کرده  ۳۶۵به مدت   ۹۶سال 

آقا  در پل  ت یبا شکا  ی عمران  ی حال حاضر  و  سه    ی دارا  ت یامن  سی وزارت اطالعات، اطالعات سپاه 

 .باشند ی باز در دادگاه م  یپرونده

 بوشهر   یکانون صنف   یرسم کانال

 از مشهد ،یانجیعل رضا  محمد ی بازداشت همکار فرهنگ

  ر یدب  ،یجانیعل  محمدرضا ران،یا ان یفرهنگ ی صنف  یتشکل ها  ی هماهنگ یشورا ه ب  یاخبار ارسال هب  بنا 

،  ۱۴۰۱بهمن ماه    کم یروز شنبه    ریگسترده اخ   یهای ر یدستگ  انیمشهد و گلبهار، در جر  یهارستان یدب

آباد منتقل    لیپس به زندان وکمراجعه کرده بودند و در همانجا بازداشت، و س  یبه دادسرا  ه یبا احضار

 .شدند 

ها  ی هماهنگ  ی شورا محکوم   رانی ا   ان ی فرهنگ  یصنف   ی تشکل  خشونت ضمن  سرکوب  بار  کردن 

  ع یشرط و سر   د یبدون ق  یخواستار آزاد   ان، ی آموزان و فرهنگبازداشت و قتل دانش   ، یاعتراضات مردم

 است. یزندان  معلمان  آموران و دانش  ریو سا  ی جانیعل  یآقا

 بازداشت شد  ی خیشفرهاد 

ماه پس  روز شنبه اول بهمن   ی کارگر  نی از فعال  یخ یش   فرهاد   ، یمجاز  یاخبار منتشرشده در فضا  بنابر

 .به منزلش بازداشت شده است   یت ینفر از مأموران امن   ۱۰  ورشیاز 

 .منتقل شده است  شهری پس از بازداشت به زندان رجائ  ی خبرها، و  بنابر

شده    ریدستگ   زیدر مقابل مجلس ن   ۹۸کارگر سال    یتجمع روز جهان   انیو در جر  شتریپ  یخ یش  فرهاد 

 .بود 

و    ی فور   ی و خواستار آزاد   کند ی محکوم م  ا  یرا قو   ی خیبازداشت فرهاد ش   رانیآزاد کارگران ا  ه یاتحاد 

  ی شدگان اعتراضات سراسربازداشت   نیو همچن   یکارگران و معلمان زندان   یو شرط او و تمام   د یقی ب

 .است 

 ۱۴۰۱بهمن  ۲ -ران ید کارگران اآزا ه یاتحاد 

 نیقزو  یمقابل دادستان  نیکاسپ مالباختگان تاج خودرو  اعتراضی  تجمع 

خودرو  بهمن،  2روزیکشنبه   تاج  دادستان   نی کاسپ  مالباختگان  عدم    ن یقزو   یمقابل  به  دراعتراض 

 .تجمع کردند   نی قزو یمقابل دادستان  اتشان،یبه پرونده شکا  یدگیرس



 

نسبت به عدم رسیدگی به پرونده شان و وعده های    پتولندیکر  یصرافختگان  اتجمع اعتراضی مال ب

 توخالی مقابل ساختمان رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری تهران 

برای اعتراض نسبت به عدم رسیدگی به پرونده    پتولند یکر   یصرافختگان  امال ب  بهمن،  2روز یکشنبه  

 به جرایم اقتصادی دادگستری تهران اجتماع کردند.   شان و وعده های توخالی مقابل ساختمان رسیدگی

 



کارگرومصدومیت   یک  باختن  وجان  دراراک  اینبار  کارگران  آمد  و  رفت  سرویس  واژگونی  بازهم 

 چندنفر 

واژگون شد  اراک    رآباد یخ  یحامل کارگران در شهرک صنعت  بوس ی نیمبهمن،  2صبح روز یکشنبه  

 دوم وبه بیمارستان منتقل شدند. ویک کارگر در دم جان باخت و چندنفر هم مص

 کارگر شهرداری های بندرعباس و پاوه براثر تصادف  2 باختنجان

فرودگاه    دانیم  ریدر مس  بهمن،یک کارگر پاکبان شهرداری بندرعباس حین کار  2بامداد روز یکشنبه  

 براثر تصادف در دم جان باخت. ( ییهوا   گاهی)پا

حمل زباله جان    ن یسقوط از ماششهرداری پاوه براثر   ساله  50بهمن،یک کارگر    2صبح روز یکشنبه  

 .خود را از دست داد 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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