
 1401بهمن ماه  13 اخباروگزارش های کارگری

شب)  - شنبه  »مرگ   :بهمن(:  13پنج  منجمله  اعتراضی  شعارهای  منازل  بردیکتاتورسردادن  از   »

 شهرک باقری و....( درتهران)اکباتان،

 نفر بازداشت شدند  10نفر زخمی و  5:چهارشنبه شب درآبدانان المیمرکز استان ادادستان  -

در اعتراض به سطح پایین حقوق و    رجان یفوالد سمجتمع  کارگران    و تجمعسومین روزاعتصاب    -

 وعده های توخالی مدیران 

ری نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق همزمان با بازدید    فاضالب  خانهه یتصف  اعتراض کارگران  -

 ابراهیم رئیسی 

بودجه    حهیاز ال  29کاهش بودجه و حذف تبصره  تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت نسبت به    -

 همزمان بابازدید رئیسی ازشهر ری تهران  ی شهردار 1402

ایرانشهر:   - حقوق   ی وقت  کارگرشهرداری  طلب  جلوبابت  شهردار  یمان    م، یستیای م  یساختمان 

 کند  ری که ما را دستگ  فرستندی و مامور حراست م دیاشورش آمده  یو برا  دیشما شورشگر  ندیگوی م

کشاورزا  - اعتراضات  توخالی  ادامه  های  وعده  و  آبه  حق  تخصیص  عدم  به  نسبت  أصفهان  ن 

 مسئوالن با بابرپایی تجمعی دیگر 

 ی روز پس از آزاد ک ی  ختهیفره کرج  با مسعود  یاز فعاالن صنف یجمع  دار ید -

انزل  ی جمع  - کنشگر  معلمان  مدیره    یاز  هیئت  براى سه عضو  ناعادالنه  آستارا: »حكم  و رشت و 

 « میکنی را محکوم م النی گ انیفرهنگ  یكانون صنف 

شرکت در    لی در البرز به دل  یمعلم فعال صنف  پنج   ان،یفرهنگ  یصنف  نیادامه فشار بر فعال  ی در پ  -

 متهم شدند   رموجهیغ بت ی تحصن به غ

شب)* شنبه  »مرگ   :بهمن(:  13پنج  منجمله  اعتراضی  شعارهای  منازل  بردیکتاتورسردادن  از   »

 شهرک باقری و....( درتهران)اکباتان،

 نفر بازداشت شدند   10نفر زخمی و  5:چهارشنبه شب درآبدانان  الم یمرکز استان ادادستان *

شنبه   پنج  ا  بهمن،  13روز  استان  مرکز  شب)  الم یدادستان  چهارشنبه  اعتراضات  تایید  بهمن(    12با 

 نفر از معترضان خبرداد.   10نفراز تجمع کنندگان وبازداشت   5شهرستان آبدانان از زخمی شدن 

ا بدنبال وی  اعتراضات  مراد دستگیری    فزود:این  قضا  یوند   یسجاد  حکم  صدور    ت یآ  یبرا   ییو 

 صورت گرفت.   این  ی عارف

در اعتراض به سطح پایین حقوق و    رجانیفوالد سمجتمع  کارگران    سومین روزاعتصاب و تجمع*

 وعده های توخالی مدیران 



چهارشنبه   متوالی،  12روز  روز  سومین  برای  س ع  مجتمکارگران    بهمن  فوالد  )رجانی فوالد  شرکت 

در اعتراض به سطح پایین حقوق و وعده های توخالی مدیران ادامه    (به اعتصابشان انی رانیا  رجانیس

این  مقابل  تجمع  برپایی  وبا  ساز   دادند  گندله  و  معادن،کنسانتره  در    یمجتمع  جاده    رجان، یسواقع 

 شدند. نطقه گل گهرکارگران م ر یسا با  خواهان افزایش حقوق وهمسان سازیش ،رازیش

اعتصاب    13به گزارش   کارخانه    3بهمن یک منبع خبری کرمان،این  اعتراض  دومین  فوالد  روزه 

 می باشد.  رجانیس

ری نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق همزمان با بازدید    فاضالب  خانهه یتصف   اعتراض کارگران *

 ابراهیم رئیسی 

شنبه   پنچ  ابراه   13روز  بازدید  با  همزمان  رئیسی بهمن  ر  خانه ه یتصف   یم  این  یفاضالب  ،کارگران 

 ایران اعتراضشان را چشم درچشم ورودررو ابراز کردند.  فاضالب  بزرگترین تصفیه خانه 

طبق روال همیشگی رئیس الوعده با دادن وعده های بدون ضمانت اجرایی سعی کرد سروته قضیه را  

بهره برداری    ته به دولت ودستگاه رهبری با کمک رسانه ها وشبکه های اجتماعی وابس تا  بهم بیاورد  

 کند.  تبلیغاتی

بودجه    حهیاز ال  29کاهش بودجه و حذف تبصره  تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت نسبت به  *

 همزمان بابازدید رئیسی ازشهر ری تهران  ی شهردار 1402

شنبه   پنچ  افراد   13روز  از  از شهر،جمعی  ابراهیم رئیسی  بازدید  با  معلولیت   بهمن همزمان  دارای 

دست به    تهران   یشهردار  1402بودجه    حه یاز ال  29کاهش بودجه و حذف تبصره  برای اعتراض به  

 تجمع زدند. 

 

  ند یگوی م  م،یستیای م  ی ساختمان شهردار  یمان جلوبابت طلب حقوق   ی وقت  کارگرشهرداری ایرانشهر: 

 کند  ر یه ما را دستگک فرستند ی و مامور حراست م  دیاشورش آمده  یو برا د یشما شورشگر



ا پاکبان  د   رانشهر، یکارگران  و  آذر  آبان و  بابت مزد  قبل گرفتند و حاال  و    یحقوق مهرماه را هفته 

  .گذرانند ی را با قرض و وام م شانی زندگ رانشهر،یسال است که کارگران پاکبان ا5بهمن منتظرند. 

پاکبان   ی کی  ل؛یاسماع  ماز  و  کار رو  8بابت    د یگو ی هاست  ماهساعت  تومان مزد    ونی لیم  8  ی زانه، 

 .رد یگیم

حقوق   یوقت طلب  جلوبابت  شهردار   یمان  شورشگر  ند ی گوی م  م،ی ستیای م  یساختمان  برا  د یشما    ی و 

  .کند  ریکه ما را دستگ فرستند ی و مامور حراست م د یاشورش آمده 

شهر دنبال    ی هاابان یشوند، کف کوچه و خ   رینگهداشتن شهر س  زهیآنکه از مزد پاک   ی ها، به جاپاکبان  

در حال ساخت    یهاساختمان   یپا   ی به کارگر  لی تعط   ی ها در روزهااز پاکبان   ی بعض  گردند؛ی نان م

 .کنند ی جا مجابه  یمان یو بلوک س   لگرد یو م  مانیس  سه یو آجر و ک روند یم

جعبه    کنند،ی ها را جمع مو زباله   زنند ی شهر را جارو م   یها ابان یکه خ   یها بعد از ساعتاز آن   ی بعض

  ی تری ل  70و    یتر یل  20دبه و گالن    ا ی  نند یچی م   ابانیکنار خ   از یو پ   ی نیزمب ی و س  ب یپرتقال و س  یچوب 

 .کنند یو فروش م   د یخر  نی و بنز  گذارند ی م رواده یکنج جدول پ 

پاکبان   یکیاحمد    م  یی هااز  که  همسا   د یگوی است  از  گرفتن  قرض  بر  گرو    هیعالوه  به  برادر،  و 

پا   ل یگذاشتن وسا ناچار شده است. پنکه  تلو  ی برق  ی بخار  دار،ه یمنزل  است که هر    یل یوسا  ون،یز یو 

ماه   دست   بارک یچند  مغازه  به  احمد  خانه  فروشاز  م   ابانیچند خ   یدوم  ازا  رود یدورتر  به   4  یو 

ها از گرو در  کند و جنس   حساب ه ی تا بعد از چند وقت، احمد تسو  ماند ی امانت م  ، ییتومان گرو   ون یلیم

 ...و به خانه احمد برگردد و دوباره چند ماه بعد   د یا یب

ماه    7  د یگوی }...{ که کارگر شماست م  یتلفن زدند و گفتند آقا  رانشهر یا  ی به شهردار  ی استاندار  از

رفتگر را صدا کرد و قرارداد   ن یا   ی. شهردارد ی کنی ها را پرداخت نمو چرا حقوق   د یااست حقوق نداده

زد و هر روز    مهیخ  ی شهردار  یسال جلو   کی  نوا یباطل شد. ب   یه اعتراضجمل   ک ی  نی کارش بابت هم 

سال گفتند حاال که    کی خوردن نداشت. بعد از    ی. نان برا کرد ی م  ی دفتر شهردار عذرخواه  رفت یم

 .ما کار کن   ی دوباره برا ایب  یادب شد 

خودش و    ی . برادهیلباس نو نخر  ش یهابچه   ی هاست برااست که ماه   رانشهری ا  ی هااز پاکبان   یک ی  ب یحب

  .رانشهر یا   یلومتریک  15در    یی»چاه جمال« است. روستا   یساکن روستا  ب،یهاست. حبهمسرش، سال 

برادر قرض ممی ریگی قرض م  ل یفام  ن یا  »از آن  از  به مغازه محل سه م  نی . هم م ی ریگی.    ون یل یحاال 

  ی گرید   زی. چ خرم یه مقوت خانواد   یکه برا   یو قند   ی و چا  ین یزمب یتومان بدهکارم بابت گوجه و س

ا  ر یغ سفره   توانم ی نم   ن ی از  وسط  هبخرم.  حقوق مست ین   زی چ   چ ی مان  وقت  هر  تا    م، ی ریگی.    مرغ دو 

 ماست.«  یولخرج  نی شتر یب  ن ی. ا خرم یم

 بهمن 13بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

ی مسئوالن  ادامه اعتراضات کشاورزان أصفهان نسبت به عدم تخصیص حق آبه و وعده های توخال*

 با بابرپایی تجمعی دیگر 



از  حاکی  اجتماعی  های  درشبکه  عدم    انتشارفیلمی  به  نسبت  أصفهان  کشاورزان  اعتراضات  ادامه 

آبان می    13تخصیص حق آبه و وعده های توخالی مسئوالن با بابرپایی تجمعی دیگرروز پنج شنبه  

 باشد. 

 ی روز پس از آزاد ک ی  ختهیفره  کرج  با مسعود یاز فعاالن صنف یجمع  دار ید*

آذر پس از خروج از اداره آموزش و پرورش البرز توسط اطالعات سپاه    ۱۲که از    خته ی فره  مسعود 

 از زندان تهران بزرگ آزاد شد.  قه یوث   د یشده بود، روز گذشته به ق ریدستگ

 

انزل  ی جمع* کنشگر  معلمان  مدیره    ی از  هیئت  سه عضو  براى  ناعادالنه  »حكم  آستارا:  و  رشت  و 

 « میکنی را محکوم م النی گ انیفرهنگ  یانون صنف ك

حكم  با انتشار اطالعیه ای  و رشت و آستارا   یاز معلمان کنشگر انزل  یجمع  بهمن،   12روز چهارشنبه  

 کردند. را محکوم  الن یگ ان ی فرهنگ ی ناعادالنه براى سه عضو هیئت مدیره كانون صنف

  ان ی فرهنگ  ی عضو هیئت مدیره كانون صنف  »حكم ناعادالنه براى سه بخشی ازاین اطالعیه تحت عنوان

 «: می کنی را محکوم م الن یگ

رشت  شهرهاى  كنشگر  معلمان  از  جمعى  حكم  و  ی نزل،اما  صدور  از  انزجار  ابراز  ضمن  آستارا 

صنف  كانون  مدیره  هیئت  عضو  سه  براى  آقایان:انوش    انیفرهنگ   ی ناعادالنه  محمود   گیالن،    عادلى 

كه    داریمو محكوم كردن آن، اعالم مى    یی دهاى امنیتى و قضازاده توسط نها  پوروعزیزقاسم   صدیقى 



كنیم بر آزار شما؛ و با خشم و نفرت، معترضیم به جرم  در برابر آن، سكوت نخواهیم كرد؛ و صبر مى 

 .انگارى زندگى روزمره و عرفى ما

را یادآور  و خطاب به این سه عزیز و همه ى  جان هاى نازنین دربندمان كالم دل انگیز ناظم حكمت  

 :شویم كهمى

  ما و»

  دیگرى را زمستان 

 خواهیم كرد  سپرى 

 عصیان بزرگى كه در درونمان هست   با

 تنها چیزى كه گرممان مى دارد   و

 «.مقدس امیدوارى است  آتش

پ* فعال  ی در  بر  فعال صنف   پنج  ان،یفرهنگ  ی صنف  نیادامه فشار  دل  یمعلم  به  البرز  شرکت در    لی در 

 متهم شدند   هرموج یغ بت ی تحصن به غ

  ی تن از معلمان فعال صنفپنج   ران یا  انیفرهنگ   یصنف   یتشکلها   یهماهنگ   یشورا به    دهیبنابر اسناد رس 

البرز استان  در    ان،یعجم و  یم یعظ  رضایعل پور،  اشرف  نا یسزاده،  کامل  محمد ن،ی نش   بام  یمرتض در 

ادار  یدگیرس  ی بدو  أت یه تخلفات  »غ  یبه  به  البرز  تحصن،  و »شرکت    رموجه«یغ  بت ی استان  در 

 .اند متهم شده  « یرقانونیاعتصاب و تظاهرات غ 

و عدم    رانیهمکاران صادر شده، »تحصن در دفتر مد   ن یا   یکه برا  یاه یاتهامات در ابالغ  نی ا  یمبنا 

در از لفظ    بار ن یچند   یصنف معلمان« است. در حال   یرقانون یفراخوان غ   یحضور در کالس به بهانه 

ه  « یرقانونی»غ که  شده  سو   چی استفاده  از  قانون  خالف  نگرفته    نی ا  یاقدام    ن یا   ومعلمان صورت 

 . شود یصادر م  انیفرهنگ ی صنف ن یبه فعال   یت یامن  ی نهادها ی تداوم فشارها ی در پ هاه ی ابالغ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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