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سطح پایین حقوق    در اعتراض به   ران یفراساحل ا  عی و صنا  یسازی مجتمع کشت اعتصاب کارگران    -

مشاغل،  بندی  طبقه  طرح  اجرای  عدم  سهم  پرداخت    منجمله  بازنشست  4نشدن  و درصد  عدم    گی 

 اصلی  ومسدود کردن راه تردد باتجمع مقابل درب  پرداخت بموقع حقوق 

در اعتراض به سطح نازل حقوق    هی اُرزوئ  عاشورا  کارگران معدن کروماعتصاب وتجمع کارگران    -

 از جمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وشرایط سخت کاری 

به عدم    - اعتراض  در  تهران  استثنایی  آموزان  دانش  آمد  و  رفت  های  رانندگان سرویس  اعتصاب 

 پرداخت چند ماه حقوق 

  س یرانندگان سروجمعی از خانواده های دانش آموزان استثنایی تهران برای حمایت از    دومین تجمع 

   شهر تهران یمقابل شوراها  سیسرو  ی لیبه تعطواعتراض    رفت و آمد یها

 ی با خانواده رضا شهاب یکارگر نیاز معلمان، بازنشستگان و فعال یجمع  دار ید -

 و بلوچستان  ستانیستان اسخدمات  دیماه حقوق معلمان خر  5عدم پرداخت  -

 گزارش تجمع و اعتراض خوابگاه دانشگاه چمران  -

 ادامه دارد  یعلوم پزشک ان یاخراج دانشجو -

 انیدر پاسخ به اعتراض دانشجو  ل یمنع موقت از تحص ی حکم انضباط -

 در دانشگاه تهران  گر ید ی دو دانشجو قی تعل -

 آزاد شد  وانی از زندان مر قهیوث  دیبه ق  یامجد ساعد -

 ******* 

سطح پایین حقوق    در اعتراض به  رانیفراساحل ا  عیو صنا  یسازی مجتمع کشتاعتصاب کارگران  *

مشاغل،  بندی  طبقه  طرح  اجرای  عدم  سهم  پرداخت    منجمله  بازنشست  4نشدن  و درصد  عدم    گی 

 ومسدود کردن راه تردد باتجمع مقابل درب اصلی  پرداخت بموقع حقوق 

( اعتراض  کویزوایا)رانیفراساحل ا  ع یو صنا   یساز ی کشت  شرکت   انکارگر  بهمن،  26روز چهارشنبه  

مشاغل،  بندی  طبقه  طرح  اجرای  عدم  منجمله  حقوق  پایین  سطح  سهم  پرداخت    به  درصد    4نشدن 

گی و عدم پرداخت بموقع حقوق دست از کارکشیدند وبا تجمع مقابل درب اصلی این مجتمع  بازنشست

 راه تردد را مسدود کردند. ،غرب بندر عباس ی لومتریک  37، واقع در 



 

صنا   ی سازیکشت   یعموم روابط مسئول   محلی  فراساحل    ع یو  رسانه  خبرنگاریک  صبح  به  کفت: 

امر باعث    نیورود پرسنل بستند که ا   یمعترض درب را برا  یعده ا    یبهمن ماه جار  ۲۶چهارشنبه  

و شد.  دل  ی تجمع  به  آنها  بند   ل یافزود:»  طبقه  پر  ی نبود طرح  عدم  و   مشاغل،   پرسنل  حقوق  داخت 

 .درصد بازنشسته ها معترض بودند  4عدم پرداخت    ن ی و همچن مانکار یپ

گذشته    ی سالها  ی کارگران ط  یخواسته   نیترمشاغل مهم   یبند مقام مسئول، طرح طبقه   نی ا  یگفته    به

 با دو مشاور  در دستور کار قرار گرفت   ورماهی طرح  در مجتمع فراساحل  در شهر  ن یبوده است و ا 

  .شود  ی ابالغ و اجرا م یبه زود  ، یقانون ند یفرا  یطرح پس از  ط  ن ی، ا

در اعتراض به سطح نازل حقوق از    ه ی اُرزوئ  عاشورا  کارگران معدن کروم اعتصاب وتجمع کارگران *

 وشرایط سخت کاری   جمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

برای اعتراض به سطح نازل    ه یرزوئ شهرستان ا  عاشورا منطقه آبدشت صوغان  معدن کروم    کارگران 

وشرایط سخت کاری دست از کارکشیدند ودراین    حقوق از جمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

 واحد معدنی دراستان کرمان تجمع کردند. 



نفرند    200به خبرنگار رسانه گفتند:حدود  معدن عاشورا  بهمن،کارگران معترض    26روز چهارشنبه  

عمق   کار   700ودر  وعلیرغم  متری  کنند  اندک  یکار می  دستمزد  همو     رند یگی م   یسخت    ل یدل  نی به 

 .انجام دادند  ی تجمع و اعتراض

افزودند: اجراآنها  بند   ی ازعدم  طبقه  ن   یطرح  و  مند گله   اری بس  زیمشاغل  مقامات  به  کرار  به  و  ند 

 .اطالع داده اند  ن یمسئول 

ارزوئ   س یرئ کار  باره    هیاداره  ا  دراین  کارگران    ن ی گفت:  پبگ حق  حال  در  ما  آن   ی ریاست.  ها  کار 

 . م یهست   مشاغل ی طرح طبقه بند  ی اجرا ت یودر مرحله امضا و در نها م یهست 

عدم  * به  اعتراض  در  تهران  استثنایی  آموزان  دانش  آمد  و  رفت  های  سرویس  رانندگان  اعتصاب 

 پرداخت چند ماه حقوق 

  س یرانندگان سروبرای حمایت از  تجمع جمعی از خانواده های دانش آموزان استثنایی تهران  دومین  

   شهر تهران یمقابل شوراها  سیسرو  ی لیبه تعطواعتراض    رفت و آمد یها

شنبه   سه  بار طی    بهمن   25روز  دومین  اخیر  2برای  آموزان    ،هفته  دانش  های  خانواده  از  جمعی 

  ها   سی سرو  یلیبه تعط واعتراض    رفت و آمد   یها   سیرانندگان سرو استثنایی تهران برای حمایت از

 زدند.  شهر تهران یمقابل شورا دست به تجمع 

دنبال    گر ید   ی مدارس استثنائ  س یسرو  هفته است که   2حدود    تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:

ها  و آن   دهد ی مدرسه نم  س یسرو  ی هارا به شرکت   شدهی نیب ش یبودجه پ  یشهردار  ند، یآی شان نمفرزندان

 .اند دهیهم دست از کار کش 

مادرا  یکی گفت:معترض    یها ز  آن   ن یا  ی درمان  نهی هز  نیز  پرداخت  کودکان  توان  که  باالست  قدر 

اتوبوس   نه یروزانه هز  و  مترو  با  ندارند.  را  نم  ی معمول  یهااسنپ  جابه   نی ا   توانی هم  جا  کودکان را 

 کرد.

رداخت  با اشاره به عدم پ  گفت:   یی سازمان آموزش و پرورش استثنا   س یرئبدنبال این اعتصاب وتجمع  

حقوق   ماه  سروچند  سرو ،افزود:سیرانندگان  رانندگان  حقوق  و  ب  سیحق  پرداخت    یزود مدارس 

 .شود یم

 ی با خانواده رضا شهاب یکارگر  ن یاز معلمان، بازنشستگان و فعال یجمع  دار ید*

خانم    دارید   نی کردند. در ا  دارید   ی بهمن از خانواده رضا شهاب  ۲۶چهارشنبه    یصنف   نی از فعال  یجمع 

ا  ییبه رضا ربا آخر  شان یهمسر  آقا  ت یوضع  نی درباره  پرونده    یسالمت  ت ی وضع   ،یشهاب   یپرونده  و 

 .ارائه دادند  ی حاتیتوض  شانیا  یپزشک

ا  ن یهمچن  ادامه  داود    ی کایسند   ی زندان  ی اعضا   گر ید   ت یوضع  دارید   ن ی در  واحد،  شرکت  کارگران 

همچن  ی د یو حسن سع  ی رضو زندان   نی و  ابراه  ،یمعلمان  بداق  ،یم یجعفر  ک  یرسول    ، یمهتد   وان ی و 

  ی خواستار آزاد   ریاخ  ی روزها   یها یصحبت و با توجه به آزاد   ز ین  کا،یسند   یو مترجم رسم   سندهینو 

 .شدند  یزندان  ن یال همه فع



و شرط    د یق  ی و ب  یفور  ی تهران و حومه خواستار آزاد   ی کارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

معلم  ،یاس یس  ان یزندان   ی تمام دانشجو کارگران،  فعال  ن یفعال   ان،یان،  و    ی جنبشها   ن ی زنان،  ستم  رفع 

اعتراضات جنبش سراسر  ه ی... و کل  ی مذهب  ، یتی جنس  ،یمل   ض یتبع    ، یزن، زندگ  یبازداشت شدگان 

 .باشد  ی در کشور م یاد آز

 

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱بهمن  ۲۶

 و بلوچستان  ستانیساستان خدمات  د یماه حقوق معلمان خر 5عدم پرداخت *

 پرداخت نشده است.   و بلوچستان  ستان یس استان خدمات   د یماه حقوق معلمان خر 5



سال  :    به خبرنگاریک رسانه محلی گفت   خدمات   د یمعلمان خراین  از    یکی بهمن،   26روز چهارشنبه  

  م یغول به خدمت هست مش   ی تی و امن  ی مناطق مرز   ن ی در دورافتاده تر   مه یحقوق و ب   ن یهاست که با کمتر 

 .شود  ی نم  یتوجه  چ یاما ه 

از نظر    د یو جد   میما پرداخت نشده و ما پرسنل قد   یا یمعلم افزود: پنج ماه است که حقوق و مزا  نیا

 . می بری بسر م  ینابسامان ت یدر وضع  شت یمع

 گزارش تجمع و اعتراض خوابگاه دانشگاه چمران *

و در    ی بهمن در خوابگاه پسران علم الهد   ۲۳  ر،ی اخ  ی هاغذا به خصوص در هفته   ت یف یک   د یبا افت شد 

ماکارون  یپ و  شام  غ   ت یفیکی ب  یسرو  دانشجو  ریکه  بود؛  خوددار  ات یقابل خوردن  غذا    ی از گرفتن 

  نی مسئول  یدگیو رس  یی شب خواستار پاسخگو  ۱۱عصر تا ۶از صد نفر از حدود ساعت    شیکردند و ب 

نمودند.    دند ش به تجمع در محوطه خوابگاه  اقدام  تغذ   انیدانشجو  یخواسته و  امور  به  خالصه    هی تنها 

 .میدهی را به اختصار شرح م  ی. موارد اعتراض شد ی نم

غذا، مقدار صبحانه، نبود ناظر   نی و برندها، دورچ  هی بد مواد اول  ت یفی غذاها، ک  ه یبد کل ت یو کم  ت یفیک▪

پاسخگو  در صورت حضور، عدم  محدود آن   ییو  فراموش  ت یها،  وجو  یکد  با  که  اعتراضات  و...  د 

 .و دوباره ادامه روند قبل بوده اند   ط یشاهد بهبود کوتاه مدت شرا ان یمتعدد، دانشجو 

( که  کسالیسال است )بجز    ۷آن. در واقع حدود    ی ریگشکل  یبرا   ی و کارشکن  ی صنف  ی فقدان شورا ▪

 !ندارد   ی صنف ی دانشگاه جنوب غرب کشور، شورا  ن ی دانشگاه چمران، بزرگتر

پارک▪ وجود  امنی خوابگاه  ان یدانشجو   یبرا   نگی عدم  به  توجه  ها   ن ییپا  ت ی:  سرقت  و  اهواز    ی شهر 

 .است   یبه آن ضرور   ازی ن  ان،یدانشجو ی متعدد از خودروها 

 .هاخوابگاه  ی ساتیبه مشکالت تاس  یدگیعدم رس   ای  ی دگیرس یکند  ▪

دانشجو  رکل یمد   ،یس یو پافشار  ،ییامور  از  دانشجو  ی پس  مقاومت  احقاق حقوق خود ح  ان ی و  دود  بر 

با    یاموضوع و جلسه   یو بررس   ی ریگ یو قول پ  دند یدانشجوها را شن   ات یحاضر شدند و شکا  ۸ساعت  

تعداد  دانشجو   یحضور  روزها   ان یاز  دانشجو  یآت   یدر  اما  دادند.  خواستار    ان ی را  و  کردند  مخالفت 

ضور  تلفن خود را جواب ندادند و سپس خواستار ح  شانیشدند که ا   ه یمسئول تغذ   ییو پاسخگو  ضورح

دانشجو  رئ   یی معاون  برا  س یو  دانشجو  یی پاسخگو  ی دانشگاه  اعتراض  با  ساعت   ان یشدند.  از    ی بعد 

ختم قائله هم جالب    یبرا  ی ج یبس  ان ی تالش دانشجو  ان ی م  ن ی وارد خوابگاه شد، در ا  یی معاونت دانشجو

بابت    یی موارد متعدد مشکالت خود را مطرح نمودند. سرانجام معاونت دانشجو  ان ی بود. دانشجو  توجه 

تغذ  نما   ه یمشکل  نفر  ب  نده یچهار  همچن   ن ی از  و  کردند  انتخاب  و    گرید   یبرا   نی دانشجوها  مشکالت 

 دادند.  ی ریگ یو پ  ییها قول پاسخگودرخواست 

 ادامه دارد  یعلوم پزشک انیاخراج دانشجو*

دانشجو   فاطمه پزشک  ی هوشبر  یمحزون  علوم  شورا   یدانشگاه  توسط    ی مرکز  ی انضباط  یبجنورد 

 .کشور محکوم شد  یهادانشگاه  یه یدر کل لیاز تحص ت یسال محروم ۵بهداشت به اخراج و  وزارت 



کرد اما در    دایپ   ر ییتغ   ق یماه تعل  ۱۸نظر به    د ی تجد   یدانشجو در شورا   نی است حکم اخراج ا  ی گفتن 

 شد.  لیتبد   لیاز تحص   ت یسال محروم ۵حکم به اخراج و   ن یمرکز ا  ی شورا

 انیدر پاسخ به اعتراض دانشجو  لی حصمنع موقت از ت ی حکم انضباط*

  ی انضباط  تهی کم  ی بدو یدانشگاه هنر در شورا   یآهنگساز   یمقطع کارشناس  یدانشجو   یمومن  معصومه

 .با احتساب سنوات محکوم شد  مسال ین  ک یبه مدت   لیبه منع موقت از تحص 

  مسال ین   ان ینظر در پا   د یبدون حضور دانشجو، حکم تجد   دنظریو تجد   ه یجلسه دفاع  یاز برگزار  پس

دوم اجرا    مسال یشد تا حکم صادره از ن   ن یابالغ و قرار بر ا   یحکم به و  یاول و در واقع پس از اجرا 

 شود. 

 در دانشگاه تهران   گر ید ی دو دانشجو ق یتعل*

دانشجو   دو از  ادب   یدانشکده  ان یتن  و  از    یخارج  ات یزبان  موقت  منع  به  کدام  هر  تهران  دانشگاه 

مدت    ل یتحص گفتن   سالم ی ن   ک یبه  شدند.  محکوم  سنوات  در  احتساب  حکم    یبا  حکم،  دو  هر  است 

در    یبدو   یشورا اما  واژه از حکم   ی کیاست  ا  یقطع  یها  به  است.  رفته  احتماال    ی معن  نیبکار  که 

 نظر در حکم وجود ندارد.   د یتجد   نامکا

 آزاد شد   وانیاز زندان مر قه یوث  دیبه ق   یامجد ساعد*

پس از چهل روز    وانیشهر مر   یاجتماع  نیاز فعال  ی مجد ساعد ، ا۱۴۰۱بهمن    ۲۶چهارشنبه    امروز

 .آزاد شد  وان ی از زندان مر قهی وث   د یبازداشت موقتاً و به ق

 .توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده بود  ماهید  ۱۷روز   ی ساعد  امجد 

ا  ه یاتحاد  کارگران  ساعد   یآزاد   رانیآزاد  و   یامجد  به  تبر   ،یرا  دوستانش  و  و  گف  کیخانواده  ته 

آزاد  ب   یفور   یخواستار  تمام   د یقیو  اخ  یاسی س  انیزندان   یو شرط  اعتراضات  شدگان  بازداشت    ر یو 

 است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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