
 1402ماه فروردین   2اخباروگزارش های کارگری 

رس   ک یتبر   امیپ   - صنف  ی دیخورش  ۱۴۰۲سال    دنیفرا  بازداشت   ی انجمن  معلم  به  فارس    ی معلمان 

 صداقت  صادق

اعتراضات    - اجتماعیادامه  تامین  بگیران سازمان  بازنشسته ومستمری  به    شوش   کارگران  نسبت 

  5مبنی بر تعیین حداقل دستمزد    کار  یعال  یاشورمنجمله  مصوبه ضد کارگری    سطح نازل حقوق

 هزارتومانی با تجمع مقابل فرمانداری وپهن کردن سفره خالی 300میلیون و 

 خط مرگ  ری نه زخط فقر باشد و    یباال د یحداقل دستمزد با -

 نفردرسیاهکل  10پای مسمومیت های شیمایی درمراسم عروسی باز شد،مسمومیت  -

 ******* 

صنف  ی دیخورش  ۱۴۰۲سال    دن یرس  فرا  ک یتبر  امیپ* بازداشت  یانجمن  معلم  به  فارس    ی معلمان 

 صداقت  صادق

 آمد  نوروز

آن    ی صداقت، معلم بازنشسته اهل شهرستان داراب استان فارس به جا  که آمدنش را صادق  ی نوروز

اران  او از به  ی برا  یی. گو د ینما   ی م  ی پاس بدارد، در بازداشتگاه سپر   زانش ی که در کنار خانواده و عز

 .است  وارید   ند ی ب  ی. آنچه م ست ین  ی خبر

  ۱۴۰۲پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد، سال  ۱۴۰۱اسفند ماه    ۱۵  خی صداقت که در تار  صادق

 .را همچنان در بازداشت و به دور از خانواده آغاز نمود 

ا   دنیمعلمان فارس فرا رس  یانجمن صنف به  نو را  آزاداند   ن یسال  واده  و حق طلب و خان   شیهمکار 

  ی مربوطه م  ی از نهادها  شان،یمجدد بازداشت ا  ت یعرض نموده و ضمن محکوم   کیمحترم شان تبر 

 .ند یاقدام نما  خته ی و فره فی معلم شر ن ی ا یتر نسبت به آزاد  ع یخواهد هر چه سر 

 و معلمان دربند باشد. شیآزاداند  ی تمام انسان ها  یسال آزاد  ۱۴۰۲آنکه سال   د یام  به

اعتراضات  *  اجتماعیکارادامه  تامین  بگیران سازمان  ومستمری  بازنشسته  به    شوش   گران  نسبت 

  5مبنی بر تعیین حداقل دستمزد    کار  یعال  یشورامنجمله  مصوبه ضد کارگری    سطح نازل حقوق

 وپهن کردن سفره خالی  مقابل فرمانداری  با تجمع  هزارتومانی300میلیون و 

چهارشنبه   ومس  فروردین،  2روز  بازنشسته  اجتماعیکارگران  تامین  سازمان  بگیران  شوش    تمری 

  ی شورامنجمله  مصوبه ضد کارگری    نسبت به سطح نازل حقوق   درادامه اعتراضات دامنه دارشان

هزارتومانی دست به تجمع مقابل فرمانداری  300میلیون و    5مبنی بر تعیین حداقل دستمزد    کار   ی عال

شعار وباسردادن  زدند  خوزستان  دراستان  شهرستان  سفره  این  کردن  وپهن  پالکاردها  ،برافراشتن  ها 

 خالی خواهان افزایش دستمزد شدند. 



 شعارها:

 « نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»

 « فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»

 « حق مسلم ماست معیشت منزلت  »

 « یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته»

 « بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن»

 «ی جان مردمگرانی تورم بال»

 «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»

 

 خط مرگ  ری نه زخط فقر باشد و    یباال د یحداقل دستمزد با*

نابود کردن کارگران در    گرید   یری کار، ت  یعال   یشورا   ق یضد کارگر، از طر  ت یحاکم را به قصد 

ها کارگر را هدف قرار گرفته است   ونیلیکه قلب م  یر یکرد ، ت  کیسال با تمام قدرت شل یانیلحظه پا

ا در  کنند کارگر  ثابت  فقط برا  ستن یحق ز  یدار  ه ی جامعه سرما  ن ی تا  دا  ی را  ماندن الزم  نه    رد زنده 

 .کردن ی زندگ یبرا



  ی دار  ه یسرما  ندگان یبه همراه نما  یبه اصطالح کارگر   ندگانینما   م،یکرد اعالم   ز ین  شتریکه پ  همانطور

  کبار یگرفتند و    یها کارگر را به باز  ون یل یم  ی زندگ  هوده یمسخره و ب   یها   ش یبا به راه انداختن نما 

که هر ساله    یشالق  ،نواختند   شان یرا بر تن کارگران حق طلب و خانواده ها  ی شالق فقر و بدبخت  گرید 

  .آورد ی بلند و رسا به صدا در م ی ادها یرا با فر ما   ی ونیل یبا نواختن آن آه خانواده دهها م

به    نیا ب   ی هاخانواده  یها سفره حمله  به سال  سال  م   شتریکارگران  آشکارتر  ماه  گردد ی و  بهتر    ت یتا 

 .عموم جامعه روشن سازد   یغارتگر و به ظاهر انسان نما را برا   ی والهای ه  گر یکار و د  یعال  ی شورا

بر اساس    رانیمزدبگحقوق کارگران و   ی ول  باشد ی ها بر اساس دالر م   نهیهز  ا یدن  ی کشورها  نیکدام  در

ا  ، یل ملپو تا  ب   ن ی آنهم  دن   ن یآن کشور است؟ در کدام  ،یارزش شده    یحد  دستمزد    ش یافزا  ا یکشور 

سال   ی ابر  یونیل یم ۸ یا یمزا تورم عقب تر است )دستمزد و  شیاز  صد درصد از  افزا شیکارگران ب 

مان  کارگران که ه ییحق حقوق ابتدا  یکره خاک ن ی ا  ی(؟ در کجا یون ی لیم  ۲۵اما مخارج حداقل   ۱۴۰۲

در کشور ما    کنند؟یتشکل مستقل و اعتراض و اعتصاب است را از کارگران با خشونت تمام سلب م

ا ا  ن ی همه  در طول  باال  به ع  ۴۴  ن ی موارد  ا  نه ی سال  و  شده  به    ران یمشاهده  ارزانتر   ی کیرا    ن ی از 

از نظر دستمزد کارگران و همچن استثمار کارگران و   نی کشورها  م  مرد   در صدر جدول سرکوب و 

  .محروم مبدل نموده است 

ول  ن یا و ستم  پا  ر یپذ   ان ی پا  ی ظلم  و  و همبستگ  آن هم   ان یاست  اتحاد  و   یکدلیو    ی با  دهها    کارگران 

غلبه کند    یبر هر قدرت  تواند یکه م   یاست، اتحاد   ریتحت ستم امکان پذ   یکارگر   یخانواده ها   ونیلیم

 .کوب باشد قدرت مجهز به انواع و اقسام ابزارآالت سر ن ی اگر ا ی حت

 کار ی عال  ی شورا ت یبه کل  نه

  .خط مرگ ر ینه زخط فقر باشد و   یباال  د یدستمزد با  حداقل

 و اعتصاب حق مسلم کارگران   اعتراض 

 الت یکارگران و زحمتکشان وحدت و تشک چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۲  ن یفرورد  دوم

 نفردرسیاهکل  10راسم عروسی باز شد،مسمومیت پای مسمومیت های شیمایی درم *

فروردین(، م  نفر  10سه شنبه شب)یکم  استان      یعروس یک مراسم    همانان یاز  درشهرستان سیاهکل 

 شدند.  مارستانیب  یشده و راه  ی با استنشاق گاز دچار سرفه و بدحالگیالن 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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