
   1401بهمن ماه   24 اخباروگزارش های کارگری

 اینبار مقابل زندان کرج  های زندانیان محکوم به اعدامخانواده  تجمع اعتراضی -

با  چهارمین    - خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اعتراضی  دوشنبه 

ایالم،أصفها  برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های خراسان رضوی    ن، 

 مقابل وزارت ارتباطات ،زنجان،کرمانشاه،گیالن وتهران  خوزستان،

دولت    - برخورد شترمرغی  به  نسبت  نفت  قراردادموقت صنعت  کارگران  از  اعتراضی جمعی  تجمع 

 شرکت نفت  یدفتر مرکز وپرداخت عیدی کارمندی بجای کارگری مقابل 

مس    وتجمع  اعتصابادامه    - معدن  عدم  کارگران  و  حقوق  پایین  سطح  به  دراعتراض  درخشان 

 مین روز متوالی چهارمین برای  پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه 

 ماه حقوق با برپایی تجمع   10ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ایالم نسبت به عدم پرداخت  -

به بالتکلیفی شغلی و مع   ر یبردس  ز یکارخانه فوالد مش تجمع اعتراضی کارگران    - وبی    یشتی نسبت 

 مقابل استانداری کرمان  خیالی مسئوالن

دارای معلولیت   - افراد  اعتراضی  بودجه    تجمع  و  برنامه  بار  اسف   ت ی به وضعنسبت  مقابل سازمان 

 ی معوقه توانبخش یهاو بودجه  یشت یمع

 انیدانشجو ه ی شهر یدرصد 400شی به افزا  نسبت دانشگاه کاشان انیدانشجو اعتراض -

پسرانه   انیجو دانش  ی اعتراضتجمع    - اهواز  دانشگاه    یالهدعلم  خوابگاه  کنسبت  چمران    ت ی فیبه 

تشکسلف    یغذا  ن ییپا  وکمیت  شورا  ل ی ،  پارک  ، یصنف  ینشدن  و  خوابگاه  یبرا  نگ ی مشکل  ها 

 دانشگاه   سی رئعدم پاسخگویی  و   یسات یمشکالت تاس

 ی انضباط یته ی مک یجلسه  ل یدانشگاه تهران مرکز بدون تشک یدانشجو ان یدیام اخراج باران  -

 آزادی اسماعیل گرامی  -

 درکاله آزاد شدند  نیو اسر   یمحمد م یمر -

 کانون نویسندگان ایران:  -

پ   ی گنج  آرش مترجم و عضو  نو  رانی دب  ئتی ه  ن یشی،  از    ران،ی ا  سندگانیکانون  با    ۱۴۰۰بان  آ که 

آزاد    شهر یی ابهمن، از زندان رج  ۲۲حکومت به زندان افکنده شده بود، شب گذشته،    یسازپرونده 

 شد

نسبت به تاخیر چندساعته با پیاده نشدن از    آتا  یی مای مسافران پرواز قشم به مشهد هواپ  اعتراض   -

 هواپیما

 ******* 



 

 

 اینبار مقابل زندان کرج  های زندانیان محکوم به اعدامخانواده تجمع اعتراضی*

با برپایی تجمع مقابل زندان   عدامهای زندانیان محکوم به اخانواده بهمن ،جمعی از    24روز دوشنبه  

 اعدام بستگانشان شدند. کردن   متوقف  خواهان کرج

با  چهارمین  * خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اعتراضی  دوشنبه 

خراسان رضوی    ایالم،  أصفهان،  برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های

 مقابل وزارت ارتباطات ،گیالن وتهران  انشاهکرمزنجان،،خوزستان،

دوشنبه   های  17روز  استان  مخابرات  بازنشسته  کارگران  ا   بهمن،  خراسان    ،تهران،المیأصفهان، 

مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات درکالنشهرهای   ،کرمانشاه،رشت خوزستان،رضوی     باتجمع 

،مشهد،اهواز،  ایالم،  أصفهان،  چهارمین    وتهران    ،رشت کرمانشاهزنجان  ارتباطات  وزارت  مقابل 

اع آیین شان را  یراض تدوشنبه  از جمله عدم اجرای  افزایش    89نامه سال  نسبت کاهش قدرت خرید  و 

 بنمایش گذاشتند. درصدی سهم بیمه تکمیلی و عدم پرداخِت سهم خواروبارومطالبات دیگر   30 

 زنجان:

 

 أصفهان:



 

 ایالم:



 

 اهواز: 



 



 کرمانشاه: 

 

 مشهد: 



 

 ت: رش



 

 وکارکنان مخابرات اصفهان  شکسوتانیپ ی تجمع اعتراض گزارش رسانه ای شده: 

جمع مرکز  ی امروز  ساختمان  مقابل  در  اصفهان  منطقه  مخابرات  کارکنان  و  بازنشستگان    ی از 

 .نمودند  ی مخابرات حرکت اعتراض



 

از کارکنان    ی معو ج  شکسوتانیبهمن پ   24بازنشستگان؛ امروز دوشنبه    یقبل  یها   یباتوجه به دادخواه 

مرکز  ساختمان  مقابل  اصفهان  منطقه  اعتراض   یمخابرات  تجمع  باال  چهارباغ  اصفهان     ی مخابرات 

مخابرات    یدولت  ریبه ظاهر غ   ران یمد   گوش را به    ادشانیبا اعتراضات خود بتوانند فر  د ینمودند تا شا

 .برسانند 

س  ی ساز  ی زمان خصوص  از مخابرات  م   زده یشرکت  و    یعل هنوز    ی ول  گذرد یسال  ها  مکاتبه  رغم 

دارند نتوانسته اند به حق وحقوق خود برسند و متاسفانه    ت یکه مسئول   ی متعدد با همه کسان  ی تجمع ها

  اکنون استقالل کشور    ی هستند بعد از سالها تالش در مخابرات و برا   ثارگریکه اکثراً ا   شکسوتان یپ   ن یا

حق    یبرا   ی ستی با  یلیتکم   مه یب   نه یال بردن هز با   راً یو اخ   89/  24  ینامه رفاه   ن ییآ  ی باال برا  نی با سن

 .ند ی نما یخود تجمع اعتراض  ی قانون

  ت یکفا  یب  رانیهمچون : شرکت پر درآمد ، چه برسر توآمد و مد   ییشعارها  یتجمع اعتراض   نیدرا

 استعفا استعفا  خواهان حق وحقوق خود شدند. 

به   تجمع* نسبت  نفت  صنعت  قراردادموقت  کارگران  از  جمعی  دولت    اعتراضی  شترمرغی  برخورد 

 شرکت نفت  یدفتر مرکز وپرداخت عیدی کارمندی بجای کارگری مقابل 



دوشنبه   بیشتر    24روز  هرچه  انعکاس  برای  نفت  صنعت  قراردادموقت  کارگران  از  جمعی  بهمن، 

صدای اعتراضشان نسبت به برخورد شترمرغی دولت وپرداخت عیدی کارمندی بجای کارگری دست  

 زدند.  حافظ تهران   ابانی در خدر  شرکت نفت  ی تر مرکز دف به تجمع مقابل 

سال    ی دیع  ،ی: کل سال کارگریقرارداد موقت نفت مقابل دفتر مرکز  کارگرانگزارش رسانه ای شده:

 !؟یکارمند

شرکت نفت در    یاز کارگران قراردادموقت نفت به دفتر مرکز  ی و چهارم بهمن(، جمع  ست یامروز )ب 

 .به مطالبات خود شدند  ی دگیدند و خواستار رس حافظ تهران مراجعه کر ابان یخ

ع   ن یا پرداخت  احتمال  از  سال    انیپا  ی کارمند   ید یکارگران،  تمام  چرا  گفتند:  و  کردند  انتقاد  سال 

 است؟  ی سال، کارمند  انیپا   ید یاما ع  م یکارگر

قوق  ح  هی حداقل دو پا  –  یکارگر   ید یمشمول پرداخت ع  د یبا   نکه یا   انی قراردادموقت نفت با ب  کارگران

به کارگران نفت، اجحاف   یکارمند   ید ی: پرداخت عند ی گوی م  م؛ی شو   -یحقوق کارگر هیو حداکثر سه پا 

را    ی کارگر   ی د یمساله توجه کند و دستور پرداخت ع   ن ی نفت به ا  ی منابع انسان   ت یریمد   م ی دواریاست؛ ام

 . د یصادر نما 

مس    وتجمع   اعتصابادامه  * معدن  پاکارگران  سطح  به  دراعتراض  عدم  درخشان  و  حقوق  یین 

 مین روز متوالی چهارمین برای  پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه 

 روز از اعتصاب کارگران معدن مس تخت گنبد  نی چهارم کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران:

در استان    رجان یکارگران معدن مس درخشان واقع در تخت گنبِد س  ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۲۴دوشنبه    امروز

  ن ی چهارم  یبرا  یامهی عدم پرداخت حقوق، سطح نازل دستمزدها و مشکالت بکرمان در اعتراض به  

 به اعتصاب خود ادامه داده و در محوطه معدن دست به تجمع زدند.  ی روز متوال

 ماه حقوق با برپایی تجمع   10نسبت به عدم پرداخت  کارگران شهرداری ایالم ادامه اعتراضات*

دوشنبه   ا  بهمن،   24روز  شهرداری  عدم  کارگران  به  نسبت  دارشان  دامنه  اعتراضات  درادامه  یالم 

 ماه حقوق دست به تجمع زدند.  10پرداخت 

ها پرداخت نشده و  آن   ی ات مزد ب ماه مطال  بهشت ی از ارد کارگران معترض به خبرنگاررسانه ای گفتند:

از    ی حل مناسبحال راه   نی . در ع شود ی افزوده م  المیا  ی کارگران شهردار  ی های روز به روز بر بده

 .ند کنی مشاهده نم ی مسئوالن شهر ی سو

و    ی به چند نهاد دولتشان  اتمطاب   ی ر یگیپ   ی گذشته برا   ی هاماه   ی کردند: ط   ح ی در ادامه تصر   کارگران 

 .است  فتادهین  ی اما هنوز اتفاق م یمراجعه کرد  ی ردولتیغ

تمان خواهند  مطالبا  ت ی وضع   ر یگیپ   ی بود که مسئوالن شهر   ن ی کارگران در خاتمه گفتند: تصور ما ا  ن یا

اند و  معاش خود ناتوان شده   ن یها از تام و آن   ست ی کارگران مناسب ن   یمال  ت ی شد. در حال حاضر وضع

 مساله ورود کنند.  نی به ا  یاست که مسئوالن استان نی انتظارمان ا



کارگران  * اعتراضی  مشتجمع  فوالد  معیشتی  ر یبردس  ز ی کارخانه  و  بالتکلیفی شغلی  به  وبی    نسبت 

 مقابل استانداری کرمان  خیالی مسئوالن

  جهاد نصر کرمان   نگیوابسته به هلد   ر یبردس  زی کارخانه فوالد مشکارگران    بهمن،   24روز دوشنبه  

معیشتی   و  شغلی  بالتکلیفی  به  اعتراض  مسئوالن برای  خیالی  تجمع    وبی  کرمان  استانداری  مقابل 

 کردند.

ا های  درشبکه  منتشره  وفیلم  گزارش  مش جتماعی،  براساس  فوالد  پرداخت  ریبردس  زیکارخانه  با عدم 

 مطالبات کارگران تعطیل شد.

اعتراض   برای  تولیدی  این واحد  بالتکلکارگران  مع   ی شغل  ی فی به  مقابل    ی الیخ  ی وب  ی شت یو  مسئوالن 

 تجمع کردند.  کرمان ی استاندار

معلولیت * دارای  افراد  اعتراضی  بودجه    تجمع  و  برنامه  سازمان  وضع ب نسبت  مقابل  بار  اسف   ت یه 

 ی معوقه توانبخش یهاو بودجه  یشت یمع

برای    مقابل سازمان برنامه و بودجه  با تجمع   افراد دارای معلولیت بهمن،جمعی از    24روز دوشنبه  

ی بنمایش  معوقه توانبخش   ی هاو بودجه   ی شتیبار مع اسف   ت یبه وضع باری دیگراعتراضشان را نسبت  

 گذاشتند. 

 



 

در    یست یسازمان بهز   یها درصد از بودجه   49ی حقوق افراد دارای معلولیت،به گزارش کمپین پیگیر 

توانبخش  یری شگ یپ  ،یاجتماع   ی هاحوزه  بهز   ، یو  نشده و جامعه هدف  پرداخت    ژه یبه و  ی ست یتاکنون 

 معلوالن را دچار مشکالت مضاعف کرده است! 

 انیجودانش ه ی شهر یدرصد 400شی به افزا  نسبت دانشگاه کاشان انیدانشجو اعتراض*

اخ  نظر  مبن  ی امنا   ئت ی ه  ر یبه مصوبه  افزا  ی دانشگاه کاشان    ان ی دانشجو  ه یشهر درصدی    400  ش یبر 

 .  می دانشگاه بوده ا ن ی ا ان ی، شاهد اعتراضات فراوان عموم دانشجو1401 ی پرداز)شبانه( ورود   نهیهز

ا  ان یدانشجو به گزارش یک منبع خبری محلی، نامه  و    قات ی تحقعلوم،    ریبه وز  ی دانشگاه کاشان در 

افزا  یفناور  به  ورود   نهیهز   انیدانشجو   ه یشهردرصدی    400  ش ینسبت    1401  یپرداز)شبانه( 

 . شدند  یدگ یاعتراض و خواستار رس 

پسرانه   انی دانشجو  ی اعتراضتجمع  * اهواز  دانشگاه    یالهدعلم   خوابگاه  ک نسبت  چمران    ت یفیبه 

تشکسلف    یغذا  ن ییپا  وکمیت  شورا  ل ی ،  پار  ، یصنف  ینشدن  و  خوابگاه  یبرا  نگ ی کمشکل  ها 

 دانشگاه   سی رئعدم پاسخگویی  و   یسات یمشکالت تاس



 

 

 یانضباط یته یکم  یجلسه  لی دانشگاه تهران مرکز بدون تشک یدانشجو انیدیام باراناخراج *

زمان  ی کارشناس  ی دانشجو   انید یام   باران  عمران،  برا  ی ارشد  کار   ی که  سا  نامه ان یپا   یهاانجام    ت ی به 

 .توجه اخراج خود از دانشگاه شد مراجعه کرد م 

پ  ن یا دل  ترش یدانشجو  د   ت یحما   ل یبه  نامحترمانه   انی دانشجو  گر یاز  و  بد  مقابل رفتار    یروها ین   یدر 

  ی وجود باز هم اخراج شد. زمان  ن ی داده بود اما با ا  ی حراست، به ساختمان حراست احضار و تعهد کتب 

شود.    دهیبخش   د یشاتا    سد یندامت بنو   یاظهارنامه   د یگفته شد که با  ی شد به و  ر یگیکه علت اخراج را پ

 مرتکب نشده است.  ی اظهارنامه امتناع کرده است چرا که اشتباه ن یدانشجو از نوشتن ا  ن یا

 



 آزادی اسماعیل گرامی *

 بهمن،اسماعیل گرامی کارگربازنشسته کنشگراززندان آزادشد.   24روزدوشنبه 

 درکاله آزاد شدند  نیو اسر  یمحمد م یمر*

" از  ران یزنان ا  ی"ندا ن یاز فعال   ی محمد   م یمر درکاله و    ن ی اسرساعت    ۱۴۰۱بهمن   ۲۳  کشنبه ی مگاهشا

 .آزاد شدند  نی زندان او

فعال   سه از  ا   یندا  ن یتن  مر  ان یر ینص  اکرم   ران، یزنان  اسر  ی محمد   م ی ،  تار   ن ی و  از    ۳۰  خ یدرکاله  

از    ن ی فعال  ن یگذشته دو تن از ا   دربند بودند که شب   نی در زندان او   ت یمرداد جهت تحمل دوران محکوم

 .باشد ی همچنان دربند م  انیر یزندان آزاد شدند اما خانم اکرم نص

ا   ه یاتحاد  کارگران  اسر  ی محمد   م ی مر  یآزاد   ران یآزاد  دوستانشان    ن یو  آنان، خانواده و  به  را  درکاله 

آزاد  خواستار  و  گفته  ب  ی فور   یشادباش  نص   د یقی و  اکرم  شرط  د   ان ی ریو  و    ی اسی س  ن ا یزندان   گریو 

 است.  ر یشدگان اعتراضات اخبازداشت 

 کانون نویسندگان ایران:

پ   ی گنج  آرش مترجم و عضو  نو  رانی دب  ئتی ه  ن یشی،  از    ران،ی ا  سندگانیکانون  با    ۱۴۰۰بان  آ که 

آزاد    شهر یی بهمن، از زندان رجا  ۲۲حکومت به زندان افکنده شده بود، شب گذشته،    یسازپرونده 

  .شد

  ۱۳۹۹کانون، از مهر ماه    رانیدب  ئت ی ه  نیش یپژوهشگر و عضو پ  سنده،ی(، نو ید خندان )مهابا  رضا

  .برد ی در زندان به سر م 

نو  ،یمهتد   وانیک نو   سندهی مترجم،  کانون  ارد   رانیا  سندگانیو عضو  شد    ۱۴۰۱  بهشت یکه  بازداشت 

  .سال حبس محکوم کرده است  ۶را به   ی مهتد  ی . دادگاه بدو برد یهمچنان در زندان به سر م 

به    ی تی امن  ی روهاین   ورش ی آبان با    ۳۰که    رانیا  سندگان یکانون نو   ی کنون  یشاعر و منش   ، یاسداله  یعل

  .محبوس است  هی اش بازداشت شده بود، در زندان فشافوخانه 

ه   ،ید یعم  دایآ  دادگاه عضو  و  نو  رانیدب   ئت یشاعر  با    ۱۴که    ران یا   سندگانیکانون  ماه    ورش یآذر 

بهمن    ۳۰محبوس بود،    ن یزندان او   ۲۰۹روز در بند    ۳۱ش بازداشت شد و  ابه خانه   ی تیامن   ی روها ین

  .برگزار خواهد شد 

پ  ان،یچهارمحال  آتفه عضو  و  نو  رانی دب   ئت یه   نی ش یشاعر  از    رانیا   سندگانیکانون  روز    ۷۲پس 

  ۵محکوم شد و حکمش به مدت    « یلیتکم   ی هاماه حبس همراه با »مجازات   ۸سال و    ۲بازداشت به  

  .درآمد  قیت تعل سال به حال

ه   ،یسوهان   روزبه  عضو  و  نو   رانیدب  ئت یشاعر  عل  ران،یا   سندگانیکانون  و    نه،یآد   رضای و  شاعر 

 .دادگاه هستند  خی تار  ن ییدر انتظار تع زیکانون ن   رانیدب ئت یه  ن یش یعضو پ



  .اند مواجه  ن یبا احکام سنگ  ز ین  سندگانیاز نو  گر ید  ی برخ  ران،یا  سندگانیکانون نو  ی از اعضا  گذشته

  ی اش بازداشت شد در دادگاه بدو به خانه   ی تی امن  ی روها ین  ورشی مهر با    ۱۹که    سنده،یبهمن، نو   یمهد 

  هی به زندان فشافو  نی زندان او   ۲۰۹در بند    مدت ی به اعدام محکوم شد. بهمن پس از بازداشت طوالن 

  .زندان محبوس است  ن ی اکنون در امنتقل شد و هم 

بند  (، شاعر، که  یاری ثابت )شهر  مهوش بازداشت به سر م  ۲۰۹از مرداد ماه در    ۱۰به    برد،ی در 

 .منتقل شده است  نی سال حبس محکوم و به بند زنان زندان او

زندان   گر ید   یار یبس سع   یاس یس  ان یاز  جمله  مر  انیجالل  نب یز   ،یماسور  د یاز  به    ی اکبر  م یو  منفرد 

  .اند کرده  یسپر  ی روز مرخص کی  ی سال حبس را بدون حت  ۱۳و   ۱۵، ۲۲  ب یترت 

آزاد   ران یا   سندگانی نو  کانون  عق   ی اسی س  ان یزندان   یهمه   شرطو د یقی ب  یخواهان  جمله   ی دتیو    ی از 

و لغو    ریاخ  یچند ماهه   یها شدگان اعتراض بازداشت   یو همه   رانیا   سندگانیکانون نو  یزندان   یاعضا 

 احکام اعدام  است. یتمام   یفور

به مشهد هواپ  اعتراض پرواز قشم  از    آتا  ییمایمسافران  پیاده نشدن  با  تاخیر چندساعته  نسبت به 

 هواپیما

دوشنبه   به مشهد هواپ بهمن،  24روز  قشم  پرواز  از رس  ییما یمسافران  پس  پ  دنیآتا  با  مقصد    اده یبه 

 .پرواز را خواستار شدند  ن یساعته ا  ن یچند  ر یبه تاخ ی دگیرس ما ینشدن از هواپ 

قول پرداخت خسارت، سرانجام مسافران حاضر به ترک  آتا با مسافران و    یی ما یهواپ رانیبا مذاکره مد 

 شدند.  ما یهواپ 

  20حدود  ساعت    د یبا  یطبق برنامه زمان بند   697پرواز به شماره    ن یابرپایه گزارشرسانه ای شده،

 .صورت گرفت  بهمن  24دوشنبه روزشد اما صبح  یانجام م بهمن   23سه شنبه 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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