
 1401بهمن ماه  3اخباروگزارش های کارگری 

 د یکارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خر یسراسر   یتجمع اعتراض -

شرکت   ت یری از مد یسلطان د یمج یخواستار استعفا  یاریکارکنان مخابرات استان چهار محال و بخت -

  مخابرات شدند

 ه سطح پایین حقوق مقابل وزارت آموزش وپرورش تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته نسبت ب -

  ل یبردار برق کشور نسبت به عدم تبد و بهره   عی توز  کارفت یکارگران نوبت کار وش  ی تجمع اعتراض  -

 رو ی مقابل وزارت ن ی استخدام تیوضع

 ست؟ ینفت:حرف ما کارگران نفت چ  یمان یاعتراضات کارگران پ ی سازمانده یشورا -

 گشت ارشاد یهان یدورب -

عمرجو   - تار  یُکرد  ات یادب  یدانشجو  یی اشکان  در  ُکردستان  ن۲  خ یدانشگاه  توسط    ی روهای بهمن 

 در سنندج بازداشت شد.  یت یامن

 ه یبه زندان فشافو  ینور رضایتداوم بازداشت و انتقال عل -

 ی برادران مظفر  رضایموقت عل ی آزاد -

 ********* 

 ر نسبت به کاهش قدرت خرید کشو  مخابرات  سراسری کارگران بازنشسته تجمع اعتراضی 

دوشنبه   بازنشسته   بهمن،   3روز  نسبت   مخابرات   کارگران  اعتراضشان  صدای  انعکاس    کشوربرای 

  و   ی ل یتکم  مه یسهم بدرصدی    30    ش یو افزا  89  سال   نامه ن یی آ  ی عدم اجرااز جمله    د یکاهش قدرت خر 

خواروبار سهم  پرداخِت  دیگر عدم  د   ومطالبات  سال  ی از  ت   1400ماه  به  مقابل  دست  درتهران  جمع 

استانداری   مقابل  بختیاری  چهارمحال  ارتباطات،استان  اردبیل،  ووزارت  های  دراستان 

رضوی،کردستان،کرمانشاه،گیالن،لرستان، ساختمان  اصفهان،خراسان  مقابل  ویزد  مرکزی،همدان 

 مرکزی شرکت مخابرات در مرکز استان زدند. 



 

 



 

بازنشستگان را    یلیتکم  مه یگفت: مخابرات سهم ب نه ای  معترض به خبرنگار رسا از بازنشستگان    یکی

افزا30 طور   شیدرصد  به  است.  بازنشستگان    یداده  قبال  ب  20که  سهم  پرداخت    ی لیتکم   مه یدرصد 

  .شده است   50-50سهم  نی اما االن ا  داد ی را شرکت م  یدرصد باق 80و  کردند یم

شرکت    تیری از مد  یسلطان  دیمج   یتعفاخواستار اس   یاریکارکنان مخابرات استان چهار محال و بخت

  مخابرات شدند

رسم  یجمع کارکنان  بخت   ی از  و  محال  چهار  استان  امضا    یار یمخابرات  دل  یتومار   یبا  به    ل یو 

اجرا  یناتوات  و  دستمزد  و  حقوق  موقع  به  پرداخت  بازنشستگان    یدر  و  کارکنان  درقبال  تعهدات 

 .شرکت مخابرات  شدند  رعامل یمد  یسلطان  د یمج ی مخابرات خواستار استعفا 

تومار کارکنان مخابرات استان چهار محال و    نی در ابرپایه گزارش منتشره در شبکه های اجتماعی،

نامه    نیی آ  یدر اجرا  ی در پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان ،ناتوان  یناتوان  لیبه دل   ی اریبخت 

پرداخت حقوق کارکنان    ی کار فورنکردن سازو    ن ییتع  ران، یمصوب مخابرات ا   ی و پرسنل  ی استخدام

تعهدات در خصوص بازنشستگان و    ی فا یدرصد ، عدم ا   6در صندوق پس انداز    ت یاز عضو  ی ناش

از مد   یناتوان  استفاده  توانمند در مخابرات    رانیدر پرداخت مطالبات معوق کارکنان ، عدم  خالق و 

 . ات شده اند مخابر ت یری از مد  ی سلطان د یمج  یو استانها خواستار استعفا   رانیا

و    رعامل یمد   ت یمدت مامور  رانیاساسنامه شرکت مخابرات ا   21مطابق ماده  قابل یاد آوری است که  

 است.  دهیرس  انی به پا ی مدت آذر ماه سال جار ن ی سال است که ا2مخابرات  رهیمد  ات یه  یاعضا 



 ورش تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته نسبت به سطح پایین حقوق مقابل وزارت آموزش وپر 

پایین حقوق ازجمله عدم صدور    بهمن،  3روز دوشنبه   به سطح  اعتراض  برای  بازنشسته  فرهنگیان 

تهران   در  وپرورش  آموزش  وزارت  مقابل  حقوق  نشدن  سازی  همسان  و  وپاداش  بندی  رتبه  احکام 

 تجمع کردند. 

 الدنگ ما  ری»ننگ ما ننگ ما وز  «،جان مردم ی بال   تورم  ، یگران تجمع کنندگان شعار می دادند:»

 و.... شه« یما حل نشه، تجمع تکرار م  مشکل ،»استعفا استعفا« ت یکفای ب  ر ی»وز«،

  ل ی به عدم تبد  کشور نسبت   بردار برق و بهره   ع یتوز   کارفت یشتجمع اعتراضی کارگران نوبت کار و

 مقابل وزارت نیرو  ی استخدام تیوضع

و  بهمن،  3روزدوشنبه   به صورت    کشور  بردار برق و بهره   ع یتوز   کارفت یش کارگران نوبت کار  که 

خودرا به تهران رساندند وبا برپایی تجمع مقابل وزارت نیروضمن اعتراض    مشغول کارند   ی مانکاریپ

 شدند.  یخود به کارگر   یعنوان شغل ر ییخواستار تغ ،یاستخدام ت یوضع   لیبه عدم تبد 

 

تراض کارکنان نوبت  گفت: اع تجمع اعتراضی به خبرنگاررسانه ای    نی ن حاضر در اگرااز کار  یکی

  رو یبرق کشور که از نقاط مختلف به تهران آمده و مقابل ساختمان وزارت ن   ع ی توز  کار فت ی کار و ش

 .خود است  یحاضر شدند، به عنوان شغل 



کارگر   ی و کار  ما  م   ی گفت:  قراردادها  میدهی انجام  هم  ی کارمند   مان یاما  به  به    لیدل  نی است  نسبت 

  کنند، ی م  افت یکه آنها در  یشغل  ی ا یو از مزا  م یبرخوردار  یهمکاران »کارگر« خود از دستمزد کمتر 

 .م یمحروم هست 

داد: ادامه  کافوی  دستمزد  پرداخت  اجرا  ی عدم  عدم  طبقه   ی و  سخت   ی بند طرح  کار،    ی مشاغل، 

برا   ، یکارجمعه و…  جذب  شغل   ی کارگران  یحق  عنوان  با  پست   یکه  در  ن  ی اهکارمند    رو یانتقال 

 .به وجود آورده است  یاد ی مشغول کارند، مشکالت ز 

در  او اختالف  کارگر  ی افت یدرباره  با همکاران  مقا  اشی حقوق خود  نشان    ی حقوق  ی هاشی ف   سهیگفت: 

  ک یدو نفر که با دو عنوان کارگر و کارمند در    نی که ب  یااست به گونه   اد ی فاصله ز   ن یا   شیدهنده افزا

 وجود دارد.  ی افتیفاصله درکار شاغلند،  طیمح

 ست؟ یحرف ما کارگران نفت چ: نفت  یمان یاعتراضات کارگران پ ی سازمانده یشورا

  ی جار  ر یخود بر سر اوضاع خط ماهید  کمیو  ست ی ب  هیانیکارگران نفت لب و اساس حرفمان را در ب  ما

  .م یزده ا

و شرط    د یبدون ق   یها  ید اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و تحزب و آزا  ی بر آزاد   هی انیآن ب  در

  .م یکرد   د یتاک

   .می زن شد  ه یعل  ض یو تبع   ر یدادن به هرگونه ستم و تحق ان یپا خواستار 

عق   بر از  مستقل  کشور  شهروندان  همه  برابر  قوم  ده،یحقوق  ب   ت،ی جنس  ت،یمذهب،  از  رفتن     ن یو 

  . مینمود  د یدر جامعه تاک ی ا ی و نابرابر   ض یهرگونه تبع 

  .در زندان باشد  دهی بخاطر عق  د ینبا   چکس یداده شود و ه ان ی پا  یت یامن  ی ها  ی ساز به پرونده  د یبا  م ی گفت

و لغو احکام اعدام    یمردم  ر یاعتراضات اخ   رشدگان یو شرط همه دستگ  د ی و بدون ق   ی فور  یآزاد   بر 

   .است  ی که اعدام قتل حکومت م یزد  اد یو فر م یکرد   د یتاک

ه  و  به  پاسخ  در  س نی کمپ  ی اهویامروز  ا"  ی اسی"وکالت  رو  ن ی به  بر  تر  استوار  و  تر  محکم  آن    ی و 

دار  مانیخواستها  د   م یاصرار  بار  صدا  گریو  با  م  ی و  اعالم  نم  می کنیبلند  اجازه  چن  می دهیکه    ن ی با 

  .د یکن یا  ه یما کارگران و ما مردم را حاش یصدا  ییاهوهایه

ماه خود    ید   ۲۱  هیان یجا همگان را به بند ششم ب   نی و هم  می ما کارگران و ما مردم هست  رندهیگ   می تصم

 :میکن یجلب  کرده و اعالم م 

. خواست ما  می تاب   یبر نم  یسر خود را چه در کار و چه در زندگ  یاز باال   ی اعمال قدرت  چگونهیه  ما

  ی اعمال اراده جمع  یقدم برا   نی اول  یحداقل  ی خواستها  ن یجامعه است. اعالم ا   یو جمع   ییاداره شورا

 .مان است  ندهی وشت و آاتحاد و رقم زدن به سرن ی ما مردم برا

  .است  ر ی! اوضاع خط  کارگران



 اتحاد  اتحاد،

 .است  ی ما همچنان بر اعتصابات سراسر  د یتاک

 ک یبهمن هزار و چهار صد و  سوم 

 گشت ارشاد  یهان یدورب 

اخ چند روز  تعداد   ی رهبر  نهاد   ر، یدر  دانشجوها   ی با  به    ی از  را  آنها  و  گرفته  تماس  دانشگاه  دختر 

از کشف حجاب در دانشگاه و تذکر بابت آن،    یه که در آن، ضمن اشاره به موارد دعوت کرد   یاجلسه

 .رفت  هد خوا  ی انضباط ته ی کمشان به ه در صورت تکرار، پرونده کرده ک د یدانشجوها را تهد  ن یا

شده پرتعداد نصب   یهان ی دورب  ر یحراست، تصاو  ن ی مأمور  ی هاعالوه بر گزارش   داست یکه پ  طورن یا

موارد کشف حجاب و برخورد با دانشجوها،    ییشناسا  یهم برا   ریاخ  ی هاهم در ماهدر سطح دانشگاه  

 .مورد استفاده قرار گرفته است 

ماه   ن ی چنهم  دانشگاه گرفته    یدختر از سو   ی دانشجوها  یبرخ  ی هابا خانواده  یی ها تماس  ریاخ   ی هادر 

 .شده تا درباره پوشش فرزندشان به آنها تذکر بدهند 

ش رعا  ان،یدانشجو  ی انضباط  نامه ن ییآ  ی قبل  نامه وه یدر  عدم  در  تکرار«  و  »ضوابط    ت ی»اصرار 

،  (51بدون احتساب سنوات بشود )ماده  قیترم تعل   کی منجر به    توانست یحالت م  ن یپوشش« در بدتر 

بر    ر«ها ابالغ شد، »اصرار و تکراکه در بحبوحه اعتراضات در دانشگاه   د یجد   نامهوه ی اما مطابق ش

 (. 52با احتساب سنوات شود )ماده  قی منجر به چهار ترم تعل واند تی »تخلف« م ن یا

  ی ت یامن  یروهای بهمن توسط ن۲ خیدانشگاه ُکردستان در تار  یُکرد  اتیادب  یدانشجو   ییعمرجو  اشکان

 .در سنندج بازداشت شد

 . ست یدر دست ن  ی قیاطالع دق شان یا  یکنندهو نهاد بازداشت  ی فعل ت یوضع  از

 ه یبه زندان فشافو ی نور رضایعل  تداوم بازداشت و انتقال 

آبان ماه بازداشت شده  ۲۴ خ یکه در تار  ر یرکبیدانشگاه ام ۹۹  یورود  ی اضیر  ی دانشجو ی نور رضا یعل

 منتقل شده است.  ه یآذر به زندان فشافو۲۲بود از 

 ی مظفر برادران رضا یعل موقتی آزاد

  ۱۰  خی که از تار  ریرکبیدانشگاه ام  ۹۸  یورود   ی پزشک  ی مهندس  ی دانشجو  ی مظفر  برادران  رضا یعل

 آزاد شد.  قه یوث   د یبهمن، به ق ۳امروز،  برد،ی سر مآبان در بازداشت به 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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