
 1401بهمن ماه  17 اخباروگزارش های کارگری

با برپایی    دینسبت به کاهش قدرت خر   کشور  کارگران بازنشسته مخابرات دوشنبه های اعتراضی    -

 خوزستانو های خراسان رضوی  مخابرات استانشرکت  یمقابل ساختمان مرکز تجمع 

رداخت ماه ها حقوق،وعده  دراعتراض به عدم پ   کارگران کارخانه فوالد اردستاناعتصاب وتجمع    -

 همکارحق طلب 49های توخالی مدیران مجتمع و مسئوالن شهرستان  وإخراج 

نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبری برای راهپیمایی اعتراضی تراکتوری کشاورزان اصفهان    -

 بسوی تهران مانع ایجاد کردند

اتوبوسران  یکایسند   امیپ   - واحد  شرکت  و   ی کارگران  سند  حومه   تهران  فدراس  کاهایبه    یونهایو 

 ی جهان  یکارگر

 ی ثمی به فرهاد م  یرضا شهاب  ینامه کارگر زندان -

 کرج منتقل شد  یبه زندان مرکز  یخیفرهاد ش  -

پ   یعلوم پزشک  یزاده، دانشجو طه   ناصح  -   ی روهایاز دوهفته است که توسط ن  شیب   رانشهریاهل 

 در زاهدان بازداشت شده است  یت یامن

 ی تیامن یانضباط یته ی حاصل کم  ، یلیتحص ق یترم تعل کی  -

 ت نعکرمان موتورمقابل وزارت ص تجمع اعتراض مالباختگان -

 ی بر اثر گاز گرفتگ  تفت ی در شهرستانکارگر مقن  2جان باختن  -

 ******* 

بازنشسته مخابراتدوشنبه های اعتراضی  * با برپایی    دینسبت به کاهش قدرت خر   کشور  کارگران 

 خوزستانو های خراسان رضوی  مخابرات استانشرکت  یمرکز   مقابل ساختمان تجمع 

  خوزستان باتجمع و  های خراسان رضوی  استان   کارگران بازنشسته مخابرات   بهمن،   17روز دوشنبه  

مرکز ساختمان  مخابرات   ی مقابل  و درکالنشهر   شرکت  مشهد  اعتراضی    های  دوشنبه  سومین  اهواز 

نسبت کاهش قدرت خرید  منجمله     د یهش قدرت خرنسبت به کا  راکشور  کارگران بازنشسته مخابرات 

درصدی سهم بیمه تکمیلی و عدم پرداخِت سهم    30 و افزایش    89نامه سال  از جمله عدم اجرای آیین 

»اجرای آئین نامه حق مسلم  با شعارهای »وعده وعید کافیه سفره ما خالیه«،  خواروبارومطالبات دیگر 

 و....رقم زدند. ماست«



 

اردستان کتجمع  اعتصاب و* فوالد  به عدم پرداخت ماه ها حقوق،وعده  دراعتراض    ارگران کارخانه 

 همکارحق طلب 49وإخراج   شهرستان  مسئوالن  مدیران مجتمع و   های توخالی

نسبت به    برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان   کارخانه فوالد اردستان  بهمن،17روزدوشنبه  

توخا های  حقوق،وعده  ها  ماه  پرداخت  وإخراج    لی عدم  شهرستان   مسئوالن  و  مجتمع    49مدیران 

ودراین   کارکشیدند  از  دست   تول همکارحق طلب  لوله   د یمجتمع  أصفهان    یفوالد   یهاانواع  دراستان 

 تجمع کردند. 

 

از آربعد  فوالد  کارخانه  کارگران  امروز  اردستان    ا یاعتصاب  اعضافرماندارشهرستان  همراه    ی به 

وبدنبال جلسه با مدیران    ند کرد   دا یدر کارخانه حضور پ  دارات ذیربط  إ  ی روسا  گر یو د   ن ی تأم  ی شورا

امروز  کارخانه   همین  دادند  وعده  کارگران  آبان به  پاحقوق  تا  و  پرداخت  کارگران  ماه    بهمن   ان یماه 

آنها همچنین قول بازگشت بکار کارگران حق طلبی    حقوق ماه های آبان ودی آنها پرداخت خواهد شد. 

 . اخراجی را دادند 



 

کارگران    یکی امعترض  از  و   نی علت  کرد  عنوان  ماهه  چند  حقوق  معوقات  را  به  اعتراض 

اما چند ماه    دهند،یمطالبات ما را م  ی ریگ یکارخانه هر روز وعده پ  رانیگفت: مد   خبرنگاررسانه ای

 .ست ی قشر کارگر ن یبه فکر زندگ ی است و کس یاست هنوز مشکل باق

  ران یکارخانه و مسئوالن شهرستان، ادامه داد: مد   ران یمد   یو مشخص از س  ی ضمن خواستار پاسخ   ی و

نوروز اخراج کردند و اگر ما هم    د ینفر از کارگران را در آستانه ع   49گذشته    ی کارخانه در روزها 

 .م یشو یبه اخراج م  د یتهد  م یاعتراض کن  مان یهانسبت به حقوق 

از وضع   ن یا ناراحت  ی شتیمع   ت یکارگر  ابراز  همکارانش  و  کارخانه    ی نگران  و   ی خود  گفت:  و  کرد 

حال هنوز نسبت    ن یکارخانه ندارد، اما با ا  دات ی و فروش تول  ه یمواد اول  د یبابت خر   ی مشکل  ا یفوالد آر 

 .کند ی نم  یبه پرداخت مطالبت چند ماهه کارگران اقدام

نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبری برای راهپیمایی اعتراضی تراکتوری کشاورزان اصفهان  *

 کردندایجاد تهران مانع  بسوی

اجتماعی، های  درشبکه  منتشره  های  فیلم  بیشتر    براساس  هرچه  انعکاس  برای  أصفهان  کشاورزان 

اعتراضشان آبه  صدای  حق  اعتصاص  عدم  به  تراکتوری    نسبت  راهپیمایی  به    تهران   یبسو تصمیم 

 راه افتادند. وبطرف پایتخت گرفتند  

نیروهای سرکوب دولت    بهمن نشان می دهد که    17بتاریخ  فیلم کوتاه منتشره درشبکه های اجتماعی  

 سد راهشان شدند.  ودستگاه رهبری 

اتوبوسران  یکایسند   امیپ* واحد  شرکت  و   یکارگران  سند   تهران  به  فدراس  کاهایحومه    ی ونها ی و 

 ی جهان  یکارگر

 یگرام ی هایهم طبقه او   دوستان 



عدالت طلبانه مردم تحت ستم  کشور ما    و   خواهانه   ی مبارزات آزاد   و   یشما از جنبش کارگر  ت یحما

 قوت قلب ماست. متاسفانه   و  ی خرسند  هی ما ر یاخ ی اعتراضات ماهها یو در ط  ی متماد  انیدر سال

 با اتهامات و احکام   ا یدر زندان هستند و  ایما،   ی کایسند  ی از جمله اعضا ،یکارگرن ی کماکان فعال

 و با سرکوب پاسخ    گردد یم مال یکامال پا یقل کارگر تشکالت مست جاد ی ناعادالنه مواجه اند. حق ا

ن  رد یگیم ا  تان یها   هیان ی در ب  ز ی. همانطور که خود    ر یاخ   ی هزاران معترض در ماهها  د،یاعالم کرده 

و  نفر کشته  اند. خواستها  ی زخم  بازداشت و صدها  اعالم   ییشده  دوستان  از جمله    د،یا  هکرد که شما 

ق  یآزاد  زندان  د یبدون  عق  یاس یس  ان یوشرط  کل  یدت یو  سراسر  هیو  اعتراضات  شدگان  و    یبازداشت 

به مطالبات    ی اب یدست ی که برا  م ی کن  ی م  د یو تاک  م ی دهیقرار م  د ییکامل اعدامها، را مورد تا  و   ی توقف فور 

  ی خبررسان   زینو    کشور،ده یستم د   نجوانا  و و مردان    ، زنان کارگران   یخود تنها به رو  ییغا  و   یفور

 دوست و مدافع حقوق  مردم  و  ی کارگر  ینهادها و   ا ی مردم دلسوز دن کارگران و  یالملل ن یب  ی و همبستگ

  .و بس  م یکن یمه یتک  یانسان 

در    ی ، اقدامات متنوع( ۲۰۲۳  ه یفور   ۸بهمن )مطابق با    ۱۹  خ ی که در تار  د ی ما را مطلع ساخت  نکه ی ا  از

ا   یهمبستگ کارگران  زندگ  رانیبا  زن  جنبش  کشورها  یآزاد   یو  انگل  ،ییروپاا  یدر  جمله    س، یاز 

 توجه و   قدردان  قای عمو    می سپاسگزار  د یدر کانادا سازمان داده ا  ز ین  فرانسه، دانمارک، سوئد، آلمان، و 

همواره در    ز یو ما ن   شناسد،یمرز نم  یکارگر   ی.  همبستگ م ی هست  ز یشما همکاران عز  غی در  ی ب  ت یحما

  .بود   می خواه   زانیکنار شما عز

 .مانه یصم ی درودهان ی گرمتر با

 گردد  د یآزاد با یزندان  کارگر

 گردد د یآزاد با یاس یس  یزندان

 تمام جهان   و  ران یبه گسترش صلح و عدالت در ا د یام  با

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱بهمن  ۱۸

 ی ثمی به فرهاد م  یرضا شهاب  ینامه کارگر زندان *

  زیعز  فرهاد 

پر بال الهام بخش و به همان    نی سرزم  نی طلبان ا  ی و برابر   خواهانیتمام آزاد   ینفس شما برا   سالمت 

 .است  ی نگران  هی شما ما ی سالمت جسمان ت یوضع   زان،یم

بها   یی هاخواسته   ز، یعز  فرهاد  به  کرده   ی که  مطرح  خود  مهم   ،یاجان  خواسته   یبخش  تمام    ی ها از 

از آن    یترن ی پر طن  یزمان و صدا  ازمند یها ن خواسته   نی به ا  دنیاست. اما رس  نی سرزم  نی دلسوزان ا

  .اورد ی شما تاب ب فیاست که جسم نح 



ا  حرکت  سمت  وظخواسته   نی به  جمع   ی ا  فه ی ها  گرام  نی بنابرا  ؛یاست  دوست  شما  خواهشمندم    یاز 

 .م یبه سمت تحقق آن حرکت کن   نی بار سنگ  ن یکردن ا   می دوشادوش هم و با تقس یهمگ  د یاجازه ده 

حق    ،یآزاد   ی دارانه وجود دارد، مبارزه برا  هیسرما  یا یدن  ن ی و ستم در ا  ض ی ع که استثمار و تب  یمادام

  .ادامه دارد  یو برابر   ی خواه

  ن ی ا  ستهیشا   یزندگ  کی به    دنیرس   یبرا  ،یطلب  ی و برابر  یخواه   یاستمرار آزاد   ی برا  ز،یعز  دوست 

 .دارد  ازی ن  ارانی گر یشما و د  اد ی فر ریبه تکث  ن یسرزم

در درجه اول    نرو،یدارد. از ا  اجیاحت  شتر یبه وجود پرسالمت شما ب   ن یمسرز  ن یا   یتعارف  چی بدون ه 

ب  یفور  یآزاد  تاک   د یق  ی و  آن  بر  و  خواستارم  را  شما  شرط  شما    ی م  د یو  از  خود  سهم  به  و  کنم 

  .د یده ان ی خود پا یخواهشمندم به امساک غذا 

  یهمبستگ  با

  یشهاب رضا

 1401بهمن  15

 3سالن  4بند   نی او زندان

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کا یسند از کانال  برگرفته 

 کرج منتقل شد  یبه زندان مرکز  یخ یفرهاد ش*

  .کرج منتقل شده است  یبه زندان مرکز  ی خیش  فرهاد  ۱۴۰۱بهمن   ۱۷دوشنبه   امروز

و    در منزل خود بازداشت شده  ی ت یامن   ی روها یماه توسط نبهمن   کم یروز    ی فعال کارگر   ، یخیش   فرهاد 

  .بود  افته یانتقال   شهری به زندان رجائ 

  .ست ی در دست ن ی اطالع یبازداشت و اتهامات و  ل یاز دال تاکنون

و پس از آن به    ریدر مقابل مجلس دستگ  ۹۸کارگر سال    ی در تجمع روز جهان  ز ین   شتر یپ  ی خیش   فرهاد 

  .محکوم شده بود  ی قی حبس تعل

ا  هیاتحاد  کارگران  فر  رانیآزاد  بازداشت  ش تداوم  قو  یخیهاد  م   ا  ی را  آزاد   کند ی محکوم  خواستار    ی و 

  .است  ریشدگان اعتراضات اخو بازداشت   ی کارگران زندان یو شرط او و تمام   د یقی و ب  یفور

 ۱۴۰۱بهمن   ۱۷ -ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

دانشجوطه   ناصح* پزشک  ی زاده،  پ  یعلوم  ن  شیب  رانشهری اهل  توسط  که  است  دوهفته    ی روهای از 

 .در زاهدان بازداشت شده است یت یامن

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



 ی تیامن یانضباط یته ی حاصل کم  ، یلیتحص ق یترم تعل ک ی*

دانشجو  ۳اساس گزارشات واصله    بر از  نام   یدانشگاه صنعت   ان ی تن  به  و    یعباس   ا یپو   یهاکرمانشاه 

  ی ورود   یدانشجو   یمظاهر  و آرمان   یرشته علوم مهندس   ۹۷  ی ورود   ان یدانشجو  ،یز یکهر  ررضا یام

 .اند و به دانشگاه ممنوع الورود شده  قی ترم تعل ک یبرق، به مدت   یرشته مهندس ۹۹

تعل   یاجرا حال  ان ی دانشجو  ن یا   قیحکم  برگزار   ی در  ضمن  که  شورا  یاست  و    یانضباط   ی جلسه 

کتب   دنظر،یتجد  حکم  ابالغ  از  به   ی خوددار  یدانشگاه  تنها  را  حکم  و  شفاه کرده  اعالم    یصورت 

 .اند کرده

ابالغ نخواهد شد    یحکم به صورت کتب  یمرکز  یاعالم شده بر اساس درخواست شورا  انی دانشجو  به

 .اند به سامانه دانشگاه را قطع کرده   انیدانشجو  ن ی ا ی دسترس ز یو همزمان ن

اکاذ   ان یدانشجو  ن ی ا  اتهام  تصاو   ب،ینشر  به   ر یانتشار  دعوت    مربوط  و  اعتراض  دانشگاه،  تحصن 

دانشجو  یبه تجمعات اعتراض  ان ی دانشجو ب  ن یا   ان ی عنوان شده است که در مقابل  و    ه یپا ی اتهامات را 

 . دانند ی اساس م

 ت نعکرمان موتورمقابل وزارت ص تجمع اعتراض مالباختگان*

دوشنبه   مالباختگان  17روز  از  موتور  بهمن،جمعی  اعتراض  کرمان  صوزار  مقابلبرای    ت نعت 

 اجتماع کردند. 

خودرو   د یتومان جهت خر  ونیل یم 76حدود  ش یسال پ 6گفت: به خبرنگاررسانه ای از معترضان  یکی

 . زند ی خودرو سرباز م  لیاما تا امروز کرمان موتور از تحو  م یکرد  زیوار

 ی بر اثر گاز گرفتگ  تفت ی در شهرستانکارگر مقن 2جان باختن *

بر اثر گاز    زد یشهرستان تفت استان    ج یسان   ی در روستاکار حفر چاه  حین    ی کارگر مقن  2روز پیش    5

 جان باختند.  یگرفتگ

بودند  حفرچاه  در حال    که  یدو کارگر مقن  بهمن،این    17براساس گزارش های رسانه ای شده بتاریخ  

دچارگازگرفتگی میشود کارگر دوم برای نجات همکارش واردچاه  داخل چاه رفته وآنها  از    ی کیابتدا  

 یشود و هردو براثرگازگرفتگی جانشان راازدست دادند. م

akhbarkargari2468@gmail.com 
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