
 1402ماه فروردین 5 اخباروگزارش های کارگری 

وحضور برسر مزار    رفلک یپ  یهفت تپه با خانواده   ی کشت وصنعتکارگر  نیفعالدیدار تعدادی از   -

 کیان

  ون یلیم  5حداقل حقوق    ن ییبه تعتجمع اعتراضی تعدادی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه نسبت    -

تومان 300 به  از    کارگران  یبرا  انه یماه  یهزار  پاسخگویی  عدم  و  کار  عالی  شورای  طرف 

 دیگرخواسته هایشان 

 !ها در سراسر کشور یاز هفت تپه به کارگران و هم طبقه ا -

 !دیوندیدر اعتراض به حداقل دستمزد بپ رانیکارگران ا ی کارزار اعتراض به

  انه یاهم  ی هزار تومان300  ون یلیم   5حداقل حقوق    ن ییکارزار اعتراض به تع   نفر   19600بیش از    -

 امضا کردند را  کارگران یبرا

  در سقز ی عتصاب رانندگان تاکسا -

مرز و بوم، مجبور به دست    ن یو عشق به فرزندان ا  ی که به جرم مطالبه گر  ی شرافت معلم  ت یروا  -

 شد  یفروش 

 ******* 

از * تعدادی  با خانواده   ی کشت وصنعتکارگر  نیفعالدیدار  تپه  وحضور برسر مزار    رفلکیپ  یهفت 

 نکیا



 

 اسماعیل بخشی: 

هفت تپه به    یمستقل کارگر  ن یاز فعال   یبه همراه تعداد   د یروز از سال جد   نی جمعه در چهارم   روزید 

 .م یفلک رفت  ر یپ  ان یخانواده و حضور بر مزار زنده نام ک  دارید 

  م یسرتا پا   رفتمیبر مزار فرزند خودم م   یی گو   رم،یقرار بگ   ییفضا   ن یدر چن   کردم یرا هم نم   تصورش

 .می را از سر گذراند  یب یحال غر  ی و ماتم بود، همگ  اندوه

  م ی که نسبت به ما داشتند سپاسگزار  ی بابت آنهمه مهر و محبت  رفلکیشجاع و سرافراز پ   ی خانواده    از

آقا ک  رفلکیپ   ثم ی م  ان یاز  بخصوص    ان ی ک  یعمو   رفلکیپ  سجاد   ان،یپدر  مادر    ییمول   نب یز و  راد 

 رفلکیپ  ان یکشجاع 

 یبخش ل یاعاسم نستاگرام ی امنبع:



  ونی لیم  5حداقل حقوق    ن ییبه تعتجمع اعتراضی تعدادی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه نسبت  *

تومان 300 به    کارگران  یبرا  انه یماه  یهزار  پاسخگویی  عدم  و  کار  عالی  شورای  طرف  از 

 دیگرخواسته هایشان 

هرچه بیشتر صدای  تعدادی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه برای انعکاس   فروردین،   5روز شنبه  

از طرف    کارگران  یبرا   انهیماه   ی هزار تومان300  ونیل یم  5حداقل حقوق    ن ییبه تع اعتراضشان نسبت 

مشکل  حثوق،  یهمسان سازعدم    شورای عالی کار و عدم پاسخگویی به دیگرخواسته هایشان مبنی بر

سازمان وضعیت یمنازل  تبدیل  کارگران  مشکالت  ،یفصلکارگران    ،عدم  امشکالت    .افی م.د در 

 دست به تجمع در مجتمع زدند.  یبخش ل یبازگشت به کار اسماعو

 

 !ها در سراسر کشور یاز هفت تپه به کارگران و هم طبقه ا*

 !دیوندیدر اعتراض به حداقل دستمزد بپ رانیکارگران ا ی کارزار اعتراض به

 !سراسر کشور ار یآگاه و هش کارگران

مطلع   همانطور ز   د یکه  برابر  چند  واقع صدور حکم  ریدستمزد  در  که  فقر  مرگ    ی برا  د یجد   یخط 

مختلف همکاران    ی کارگران است، مورد اعتراض گروه ها  یو زندگ  شت ی و انسداد کامل مع  ی جیتدر

  ی تومان است اما شورا  ون ی لیم   ست یب   یکه خط فقر بال   یدر سراسر کشور قرار گرفته است. در حال 

کرده است. در    ب یتومان تصو ون ی لیرا در حدود پنج م   هی انیمبلغ حداقل دستمزد ماه  ی کارگر  د ض  ی عال

  م ی را زد   نه یزم   ن ی در ا  ی دانیاعتراضات م  ن یاول   د یراستا، امروز ما همکاران شما در هفت تپه، کل   ن ی هم

  م ی کنیم  وت . ما دعد یوند یدستمزد مصوبه بپ   ن یکه به کارزار اعتراض به ا   می کنیدعوت م  ز یو از شما ن

. بدون اتحاد و  د یبزن   ی دانیو م  ی ام با ابتکار خود دست به اعتراض عملها هر کد   ی که شما هم طبقه ا

تغ  ت یوضع   نی ا   توانی نم  ی اعتراض عمل را  بار  ا  رییفالکت  و  مبارزه  بدون  قدرت    جاد یداد.  و  فشار 

 .می ابیتوان به مطالبات برحق مان دست  ی نم  یکارگر



 !ها در سراسر کشور ی هم طبقه ا  کارگران،

از    ی که به عنوان بخش کوچک  می در هفت تپه برگزار کرد   یتجمع اعتراض  نی امروز پنجم فرورد   ما

ا  در  کارگر  طبقه  بزرگ  کن  ران یخانواده  ب   م ی اعالم  صورت  به  تنها  اطالع   ه یان ینه  و  نوشته  با    ه یو 

کرد. لذا    میآن مبارزه خواه   هی عل  یمتحدانه کارگر  یرویبلکه عمال و به ن   می دستمزد خط مرگ مخالف 

مقابله با    ی که به کارزار عمل م یکن یه کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور دعوت م از هم  له ینوسیبد 

 .. زنده باد اتحاد و مبارزه وندند ی کرده اند بپ  جاد یما ا   یکه برا یفالکت بار  ت یدستمزد و وضع  ن یا

 مختلف  یاز کارگران هفت تپه از بخش ها  یجمع

 ۱۴۰۲ ن ی فرورد  ۵ - شنبه 

  انه یماه   ی هزار تومان300  ونیلیم   5حداقل حقوق    نییتراض به تعکارزار اع  نفر  19600بیش از  *

 امضا کردند را  کارگران یبرا

گزارش) این  انتشار  لحظه  از  فروردین(،    5تا  حداقل    نفر  19600بیش  تعیین  به  اعتراض  کارزار 

 . امضا کردند  را هزار تومانی ماهیانه برای کارگران300میلیون  5حقوق 

 هزار تومانی ماهیانه برای کارگران 300میلیون   5ه تعیین حداقل حقوق یاد آوری:کارزار اعتراض ب

 ۱۴۰۲اعتراض به افزایش ناعادلنه دستمزد سالیانه کارگران در سال 

 کارگران غیور ایران 

با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص  

بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت  ، این افزایش دستمزد می ۴۱صریح قانون کار ماده  

خانوار باشد، از آنجاییکه در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و  

نیز بزرگترین   که خود  دولت  نمایندگان  و  کارفرمایان  نمایندگان  فشار  تحت  و  بوده  مصوبه خودشان 

محسو می کارفرما  تنها  ب  افزایش  با  و    ۲۷شود،  کارگران  مزد  حداقل  سایر    ۲۱درصدی  درصدی 

موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی    ۱۴۰۲سطوح برای سال  

افزایش چندین برابری هزینه  اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و  اسفبار و  های حتی 

 .باشد قانونی نمی 

اساس   بر  حقوق  درصد  افزایش  و خواهان  نموده  اعالم  این مصوبه  به  را  اعتراض خود  مراتب  لذا 

قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند  

 .نشود میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال  

 ۱٤۰۱اسفند   ۲٩شروع کارزار:   •

 ۱٤۰۲فروردین  ٣۱پایان کارزار:   •

 نویسنده: ابراهیم عباسی منجزی  •



 :لینک کارزار •

https://www.karzar.net/69382 

  در سقز  ی عتصاب رانندگان تاکسا*

فرورد   بنابر پنجم  شنبه  امروز  منتشرشده،  تاکس   ۱۴۰۲  هما ن یخبر  در    ی رانندگان  سقز  شهرستان 

 دست به اعتصاب زدند.  یرفت و آمد شهر  ز یناچ  نه ی و هز  ن یقطعات ماش ی اعتراض به گران

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

مرز و بوم، مجبور به دست    نیو عشق به فرزندان ا  ی که به جرم مطالبه گر  ی شرافت معلم  تیروا *

 شد  یفروش 

 

 فارس  معلمان ی صنف انجمن   یاز همکار فرهنگ  یسالار

https://www.karzar.net/69382


نوروز   در د به    ی سفر  قدم زدن و  ناگهان چهره   دنیبوشهر، در حال    یی آشنا   یبساط دست فروشان، 

 .نشسته بود  ش یهاتوجهم را به خود جلب نمود که در کنار بساط فروش کفش 

  کنمیتصور کردم که اشتباه م ابتدا

 !شود؟ی مگر م آخر

 تا مطمئن شوم. متاسفانه درست حدس زده بودم رفتم   جلوتر 

 د؟ یهست   ی عمران ی شما آقا د یببخش  -

 .و محجوب پاسخ داد: بله، خودم هستم  نی با ادب و نزاکت، مت  ختهیآم  یبا نگاه  -

 .بود  افته یرا در لحن کالمم در  تعجب 

 .در خدمتم  د یخواه ی کفش م -

 !؟یشما و بساط کفش فروش  یعمران   ی: آقا دم یپرس

که حاصل    نی صادر شده بود باخبر بودم، اما تصور ا  ش یکه به ناحق و ناعادلنه برا  ی از حکمالبته  )

معلم  مطالبه   ی زحمات  جرم  به  هم  آن  خواه،  عدالت  و  و    یگردلسوز  خود  حقوق  و  حق  از  دفاع  و 

 .( سخت بود  اریبس   می باشد برا  نی همکاران و دانش آموزانش چن

حالل،    یو کسب روز   یگذران زندگ  ی برا  ،یها معلماز سال پاسخ داد: پس    نی گرم و دلنش  ی لبخند   با

 .به راه انداختم   ی بساط کفش فروش

که چقدر از    نیام و ا به بوشهر آمده  الت یگذراندن تعط   یکردم که از استان فارس برا   یرا معرف  خود 

 .خوشحال شدم  دارشانید 

منزل   با به  را  من  فراوان  شرمندگاصرار  با  من  و  نمودند  دعوت  به  دعوت   رفتنیذ پ  ی شان  را  شان 

 .موکول کردم  گرید  ی زمان

آشنا   یچهره   ،یآر فعال  جامعه   ینام  و  کنشگر  شر   ،یعمران  محسن  یصنف   نیمعلمان  و    فیمعلم 

بساط    ی گذران زندگ  ی نامردان روزگار برا   یاز جفا  ،یها معلم که پس از سال   یو حق طلب   شیآزاداند 

راه بود.    ن ی حالل از ا  ی کسب روز  ی ت قامت در پپهن نموده و سرافراز و محکم و راس  ی کفش فروش

ه  یمعلم) به  معلم  مت یق   چی که  نفروخت،  را  زندگ  یشرافتش  ب  اشی که  و  کار  کودکان  وقف    ی را 

ب  آموزان  دانش  و  ب   یسرپرست  مرا  پ   شی بضاعت کرده(  ا   ش یاز  که جا  ن یبه  برد  فرو    ی بس  ی فکر 

  یو شرم بر کسان  داند ی معلم را قدر نم  گاه یاست که شان و منزلت و جا  یکشور و حکومت  ی تاسف برا

. اما آن ها فراموش  دهند ی قشر دلسوز و زحمتکش را مورد ظلم قرار م  نیاحکام ناعادلنه، ا   باباد که  

 :اند کهکرده

  نباشد حال دوران کسان ی دائما



ا  و  ها،  ش تال  ون ی مد   ز یقبول را ن  رقابل یغ   ی رتبه بند   ن ی معلمان هم  گر یکه من و د   شه یاند   ن ی من، در 

از    یار یکه بس  یدرحال  دند،یمتحمل گرد   یچون محسن عمران  یکه فعالن   می هست   ییهانه یزحمات و هز 

 .محروم شدند  ی رتبه بند  نی فعالن، خود از ا ن یا

معلمان استان بوشهر، به اتهام شرکت   ی کانون صنف ره یمد  ئت ی ه  یاز اعضا   ی نوشت: محسن عمران  یپ

  ی تخلفات ادار  ئت ی بوشهر توسط ه  استان  معلمان  یصنف  کانوندر    ت یمعلمان و عضو   ی در مطالبه گر

 است. دهیکل حقوق گرد  سوم کی بوشهر به ناحق به کسر 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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