
 1401بهمن ماه  20 اخباروگزارش های کارگری

گرامیداشت  - مراسم  برگزاری  از  ایران  اسالمی  دیکتاتوری  اعتراضات    یاد  وحشت  باختگان  جان 

 سراسری 

 ی از جان باختگان اعتراضات سراسری جوانرود اسیبرهان الممانعت ازمراسم گرامیداشت یاد  

)یزد تایر( نسبت به سطح نازل حقوق وعدم    زدی   کی الست  عیمجتمع صنا  تجمع اعتراضی کارگران   -

 تبدیل وضعیت 

( در دره شهربرای سومین  KPE)ش ینفت ک  یمهندسشرکت خدمات   اعتصاب رانندگان و کارگران  -

 روز 

سازمان  تجمع اعتراضی کسبه دوره گرد شرق أصفهان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل    -

 شهرداری أصفهان پسماند  ت یر یمد

 مقابل سازمان برنامه و بودجه  ن تجمع معلوالن فراخوا -

 ما عدم ماست  یکه آسودگ م یموج  م،یری که آرام نگ میآن  به   زنده ما

 : رانیا سندگانی نو  کانون -

 میبشتاب  هی و سور ه یترک  ،یزدگان خوزلزله   یاریو مستقل به   یمردم یهاکمک  با

 بازهم عثمان اسماعیلی را بازداشت کردند  -

تصو   - شورا  یا امه بخشن  ر یطبق  به  ارزش  ده، یرس  یهماهنگ  یکه  رتبه   یاب یمالک  معلمان    ی بندو 

 بهمن اعالم شده است  ۲۲ ی ش یشرکت در مراسم فرما

 یمعلم زندان   یمالک  محمود  تی در مورد وضع ه یاطالع -

 ی ت یامن یانضباط یته ی دانشگاه زابل حاصل کم انیدانشجو قی اخراج و تعل -

 یی دانشگاه عالمه طباطبا ی علم اتیعضو ه  هایمرد  یمرتض  قی تعل -

 ندامت را رد کرد  یعفو و نوشتن اظهارنامه  ر یپاو  تای آرم -

  کا یمل  ، سروشی  عسکر  رضا   ی، نیحس   ررضای ام  ی، عبد  الدیم   ی، لطفی  مان   ی، نحو  ا یپور  آزادی  -

 ان یانصار مهتاب   و  آقازاده

  ن یاز بزرگتر  ی کید  انگلستان شاه  ش یدر انگلستان: هفته پ  ی از اعتراضات کارگر  ده یگزارش رس  -

  در طول دهه گذشته بود یاعتصابات کارگر

 ******* 



اسالمی و* دیکتاتوری  مر  حشت  برگزاری  از  گرامیداشت  ایران  اعتراضات  یاد  اسم  باختگان  جان 

 سراسری 

 ی از جان باختگان اعتراضات سراسری جوانرود اسیبرهان الممانعت ازمراسم گرامیداشت یاد  

از جان    ی اسی برهان البری ودولت برای ممانعت ازمراسم گرامیداشت یاد نیروهای سرکوب دستگاه ره

  ای شهر ریقبرستان حسن گا باختگان اعتراضات سراسری جوانرود بمناسبت چهلمین روز خاکسپاریش  

 . را محاصره کردند 

تایر)  زد ی   ک ی الست  ع یمجتمع صنا  تجمع اعتراضی کارگران* نازل حقوق   ( یزد  وعدم    نسبت به سطح 

 عیت تبدیل وض

  وعدم تبدیل وضعیت   کارگران یزد تایربرای اعتراض به سطح نازل حقوق  بهمن،  20روز پنج شنبه  

 زدند.  زد ی  یشهرک صنعت دست به تجمع دراین واحد تولیدی واقع در

 

  ن ی بعد از سالها کار در ا  :گفتند   به خبرنگاررسانه ایهستند   یمانکاریاز آنها پ   ی اری کارگران که بس  نیا

 .تومان است  ون ی لیکمتر از ده م  یکارمان با اضافه کارخانه حقوق

هزافزودند   آنها کفاف  حقوقمان  نم  ی زندگ  ی هانه ی :  تام   دهد یرا  هم    یزندگ  یازها ین  نی تریی ابتدا  نی و 

 .دشوار است  مانیبرا



دادند: ماه  آنهاادامه  سه  هر  م  ی وربهره   کبار یقبال  حدود    کردند ی پرداخت  ا   4اما  که  است    ن یسال 

 .اند ا هم قطع کرده ر یوربهره 

 با شرکت هستند.   می دارند خواهان بستِن قرارداد مستق ت یشکا  مانکاریکه از کار با پ  آنها

کارگران* و  رانندگان  ک   یمهندس خدمات  شرکت   اعتصاب  دره شهربرای سومین    ( KPE)شینفت  در 

 روز 

شنبه   پنج  بر  20روز  مبنی  اجتماعی  های  شبکه  در  ی  رانن  بهمن،خبرکوتاهی  و  اعتصاب  دگان 

خدمات   کارگران ک  یمهندسشرکت  مجموعه  KPE) شینفت  ساختمان صنا(زیر  و  مهندسى    ع ی شرکت 

 در دره شهراستان ایالم برای سومین روزپخش شد.  (OIECنفت ) 

 ازخواسته ها و واحدی که این کارگران در آن مشغول بکارند اطالعاتی منتشر نشده است. 

سازمان  نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل    تجمع اعتراضی کسبه دوره گرد شرق أصفهان*

 شهرداری أصفهان پسماند  ت یر یمد

پنج شنبه   فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی،روز  کسبه دوره گرد شرق أصفهان    بهمن   20براساس 

پسماندها    دوفروش یو خر  ی جمع آور برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مبنی از جلوگیری از

 شهرداری أصفهان زدند.  پسماند   ت یر یسازمان مد مقابل دست به تجمع 

 مقابل سازمان برنامه و بودجه  فراخوان تجمع معلوالن *

 ما عدم ماست  یکه آسودگ م یموج  م،یری که آرام نگ میآن  به   زنده ما



 

وضع�� به  توجه  مع اسف  ت یبا  دارا  یشت یبار  بودجه  ت،یمعلول   یافراد  رد   ،یامعوقات    ف، یحذف 

عدم پاسخ به مکاتبات    ن ی از حقوق معلوالن، همچن  ت یبودجه قانون حما  یکمبود قطعنامشخص بودن و  

  تجمع   ی کشور اقدام به برگزار  یقانون اساس   ۲۷معلوالن با استناد به اصل   ن یو مطالبات معلوالن، کمپ 

 .د ینما ی م یو صرفا صنف  زیآممسالمت 

اس ام    ، یحرکت  یجسم  سم، یداون، اتسندرم    ،یذهن   ،یینایب   ، یی) شنوات یمعلول  ی حضور افراد دارا��

 .است  ی حوزه ضرور  نی و فعاالن ا  ( و اعضاء خانوادهرهی و غ  MS ، ام اسSMA یا

  ۹ساعت  ۱۴۰۱بهمن    ۲۴زمان؛ دوشنبه  

 دانشسرا مقابل سازمان برنامه و بودجه  ابانیبهارستان خ   دان یمکان؛ تهران م

 !شود ی مدرد مشترک، هرگز جدا جدا درمان ن نی ک ز، یهمراه شو عز



 ض یرفع تبع یبرا  ز، یمعلول بپا خ یا

 بزن  اد یمعلول داد بزن، حقتو فر یا

 : رانیا سندگانینو  کانون*

 میبشتاب  هی و سور ه یترک  ،یزدگان خوزلزله   یاریو مستقل به   یمردم یهاکمک  با

زندگ طب   یدر  سوانح  و   یعی بشر  طب   ی رانیو  حوادث  از  نبوده   ی عیبرخاسته  بس کم  و    ها،ل یس   یار یاند 

  ی ستیهالک و ن  ی ها به ورطهرا قرن   دفاعی انسان ب   ها ی ها، گردبادها و سونامها، صاعقه لرزه   ن یزم

اگر بر درد او    که  شد ی متوسل م   ییروهایبه ن  ی ع یطب  یهااند. و انسان درمانده در برابر فاجعه افکنده

نم  افزودند،ی نم اما اکنون  کردند ی از آالم او هم کم  انقالب دو قرن است که    یکی .    ی هاانسان از پس 

تکنولوژ  ی صنعت  به  م  افته ی دست    ی اشرفته یپ   ی بزرگ،  غارت   تواند،ی که  دست  و  اگر  گران 

بگذارد، از عهده   دارانه یسرما ا  یار یبس  یو کالشان و دزدان    یا یدن   نی . در همد یرآب  ب یمصا  نی از 

وساز باشد، نه سود  ساخت   ار یعو جان انسان م ی. اگر زندگست یها کم ن نمونه   ، یآکنده از ستم و نابرابر

و   آن   امفتِ یسرشار  مردم،  جان  مسارقاِن  بس   توان ی گاه  با  مقابله  طب   ی اریبه  سوانح  و    ی عیاز  رفت 

  .آمد  رونیب  دانیم  روزیپ

از    ی ار یو مناطق اطراف آن را لرزاند و بس  یاز خو   یع یوس  یها زلزله بخش   ر یاخ  ی ماهه   کی  در

و بهمن    ی سوز د طاقت   ی سرمااه یرا گرفتار س   ی اران یو بس   د یرگ کش ما را به کام م  دفاعی وطنان بهم 

چند  زلزله  ی کرد.  که  گسترده  ب یمه   یانگذشت  بس  آن و  کشور    یع یمناطق وس  ،یخو   ی سو،  دو  از 

حماه و طرطوس( را لرزاند و جان    ه، ی)حلب، الذق  ه ی ( و سورامان یآد   اربکر،ید   نتاب، ی ع   ی )غاز   ه یترک

گر را  بالزده  انسان  د هزاران  تن  هزار  هزاران  و  راه  گر یفت  خانواده  مارستان یب  ی را    ی هاکرد. 

موج    هچند روز نشان از آن دارد ک  نی ا  یاپیپ   یها محو شدند. زلزله   نیزم  یاز رو   شبهک ی  یار یبس

  .ست ین  ستادن یسرباز ا  های آسان ن ی و مرگ را به ا  یران یو

که    میبری نم   اد ی ندارند. از    ی اعتبار  چی ها هها و دولت قدرت   یبرساخته   یمرزها  ی بشر  یبستگدر هم  

ترک  ی مردمان خو ا  گر ید   ی و هر جا  ه یو سور  هی و  انسان.    کی از    ی خاک  یکره   نی در  تبار  تبارند، 

که به    می ندرنگ نک   یمردم  ی اری کامالً مستقل در    ی مردم  یها ها، با کمک است فارغ از دولت   ستهیشا

  .ست یحوادث در امان ن  نی از ما از ا کیچ ی دارند. ه یات یح  ی ازیکمک ما ن 

 .می بشتاب ه یو سور ه یترک  ،یزدگان خو زلزله  ی اری و مستقل به   ی مردم یهاکمک  با

 ۱۴۰۱بهمن  ۲۰

 بازهم عثمان اسماعیلی را بازداشت کردند *

چهارشنبه   دیگر،   19روز  یکبار  برای  عثمان    بهمن  ودولت  رهبری  دستگاه  سرکوب  نیروهای 

 سقز بازداشت کردند.  اسماعیلی فعال کارگری سرشناس را در

تصو * شورا  یابخشنامه   ر یطبق  به  ارزش  ده،یرس  ی هماهنگ  یکه  رتبه   ی ابیمالک  معلمان    یبندو 

 بهمن اعالم شده است  ۲۲ ی ش یشرکت در مراسم فرما



و عوامل    ران یاز مد   ی ابخشنامه   ی ( طیغرب   جان ی آموزش و پرورش منطقه انزل )واقع در آذربا   س ییر

و با مالک قراردان حضور    اب یمراسم، معلمان را با حضور و غ   نیر اخواسته ضمن شرکت د   یادار

  رکت ( به شد یتر، تهد )و عبارت درست   ب یترغ  ،ی ابیو ارزش   ی بند لحاظ کردن رتبه   ی مراسم برا  ن ی در ا

 .ند ی نما

ا  ن یهمچن  قوشچ  ن ی در  آموزان شهرستان  دانش  شده  خواسته  حداکثر   ی نامه  به صورت  سا   ی را    ر یو 

 .مراسم شرکت دهند   ن یدر ا درصد ی روستاها س

 :نوشت   یپ

 .جامعه دور هستند  ی واقع ی تا چه حد از فضا  رانیدست از مد  ن ی که ا ست ین  مشخص 

ز  هنوز تهد   ی اد ی زمان  آزار،  شدن،  کشته  قدانش   د یاز  خونبار  حوادث  خالل  در    نا ی ژ  ام یآموزان 

 .است ی آموزان باقو خاطر دانش   اد یآزارها در   نی و قطعا ا گذرد،ینم

 کنند؟ یشرکت م یمراسم دستور نی دانش آموزان در چن ا یآ ط، یشرا ن یا در

 مراسم شرکت خواهند کرد؟ ن ینشوند، در ا  یبند رتبه  نکهیاز ترس ا ایچطور؟ آ   معلمان

 ی معلم زندان  ی مالک محمود  ت یدر مورد وضع هیاطالع*

در دادگاه ثبت    ی بهمن پرونده جناب مالک  17بوشهر، روز    استان   معلمان   یصنف   به گزارش کانون   بنا 

 . شود  یم  نیی و جلسه دادگاه تع  یدگیرس  یبهمن برا  18روز  عا یو سر 

مالک  18  روز جناب  مرکز  یبهمن  زندان  از  م  ی را  اعزام  دادگاه  به  به    یبوشهر  منجر  که  کنند 

ا دسترس   شان یاعتراض  به عدم  وک  ینسبت  ن   ل یبه  و  برا   زیتاکنون  الزم  جهت    لیوک  یعدم فرصت 

 .شود ی ، م جهت مطالعه پرونده

 . د یبهمن ماه موکول گرد   26به  شان یجلسه دادگاه ا  شان یتوجه به اعتراض ا  با

 باشند .  ی آذرماه بازداشت و تا امروز در بازداشت م 26روز  یبه ذکر است جناب مالک الزم 

 ی ت یامن یانضباط یته ی دانشگاه زابل حاصل کم انیدانشجو  ق یاخراج و تعل*

تار  بنا در  واصله،  اخبار  دانشجو   ۱۶  خ یبر  اخراج  احکام  مژدهانیبهمن،  رشته    یدانشجو  یسعادت  : 

عمران، صادر و    یمهندس  یدانشجو  یکمال  شهاب و    کیز یرشته ف  یدانشجو   غ یتجهان   سارا  ،یگر یباز

ل  یاز تحص  ت یبه دو ترم محروم  ی کشاورز   یمهندس  ی دانشجو   ی فتاح  اوش یس   ن ی ابالغ شده است. همچن

  .است محکوم شده ی فاهاز امکانات ر ت یبه همراه محروم 

دانشجو  ی گفتن  برا   ن ی ا  ان ی است  تالش  پس  در    ک یصرف    یدانشگاه  مختلط  به صورت  ناهار  روز 

فله  به صورت  بهانه   یاسلف،  به  به کم  یها و    ی احکام  ن یاحضار شدند و چن   ی انضباط  یته یمتفاوت 

 .اند کرده افت یدر



  ت یدانشگاه صادر شده است که از هو نی ا ی دانشجو ۱۶دست کم   ی اخراج برا ییحکم نها  شود ی م  گفته

 . ست یدر دست ن  یاطالع  ان ی دانشجو ی مابق

 یی دانشگاه عالمه طباطبا ی علم اتیعضو ه  هایمرد   یمرتض   ق یتعل*

ه   ها یمرد   ی مرتض طباطبا  ی دانشکده  ی علم  ات ی عضو  عالمه  دانشگاه  ارتباطات  زمان    یی علوم  تا 

   در دانشکده محروم شد.  سیاز تدر ت،یمشخص شدن وضع

 ندامت را رد کرد  یعفو و نوشتن اظهارنامه  ر ی پاو تای آرم*

بهمن  ۱۹که    یدر دادگاه  جان یآذربا   ی مدن  د یدانشگاه شه   ی مولکول  ی سلول   ست یز   ی دانشجو  ر یپاو   تا یآرم

  تر یی ندامت مخالفت کرد. او در تو   یبرگزار شد با عفو و نوشتن اظهارنامه   شان یبرا  زیدر تبر   ۱۴۰۱

  ی کتب یاهدنامه خواستند که اظهار ندامت کند و تع  ی دادگاه از و ان یه در جر خود نوشته است ک   یشخص

 .درخواست مخالفت کرده است  ن ی با ا ی ول  سد یبنو

  ۱۷بازداشت شده بود و از    ی انتظام  ی رویآبان مقابل درب دانشگاه توسط ن   ۹دانشجو    ن ی است ا  یگفتن 

 ود. آزاد شده ب  ز یتبر ی موقتا از زندان مرکز قه یوث  د یآذر به ق 

  کایمل  ، سروشی  عسکر  رضا  ی،نیحس   ررضایام   ی،عبد  الدیم  ی،لطفی  مان   ی،نحو  ایپور   آزادی*

 ان یانصار مهتاب   و  آقازاده

فن  ی دانشجو  ی نحو  ا یپور/ تار   پور ی شمس  ی دانشگاه  در  که  بود،    ۱۶  خ یتهران  شده  بازداشت  مهرماه 

 آزاد شد.  هیبهمن از زندان فشافو ۱۹

دانش  ی دانشجو  ی لطف  ی مان / روز  حقوق  در  که  قائمشهر،  آزاد  ن ۲۴گاه  توسط  اطالعات    ی روها یمهر 

 بهمن، آزاد شد. ۲۰سپاه بازداشت شده بود، امروز،  

طباطبا  یمددکار  یدانشجو   یعبد   الد یم/ عالمه  روز    ییدانشگاه  در  ن   ۱۵که  توسط    ی روها یآبان 

 بهمن، آزاد شد.۲۰بازداشت شد بود، امروز،    یشخصلباس 

ورود   ی روانشناس   یدانشجو   ی نی حس  ررضا یام/ قدس  شهر  آزاد  روز    ۹۸  ی دانشگاه  در  آبان    ۷که 

 بهمن، آزاد شد. ۲۰بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، امروز،  

مهر  ۱۸همدان که در روز    نا ی س  ی دانشگاه بوعل  ع یصنا   یمهندس   یآموخته دانش  سروش  ی عسکر  رضا /

 .آزاد شد  بهمن،۲۰بازداشت شده بود، امروز،  ی در منزل شخص

ا  یگفتن  قاض   ی مجاز  یدادگاه  یط  ترش یپ   شان یاست  قضاوت  به    یبه  تعز۴برجسته    ی ر یسال حبس 

 محکوم شده بود. 

داشت و به زندان  که در اواخر مهر در باز یعتی دانشگاه شر ی علوم ادار  یآموخته آقازاده دانش  کا یمل/

 .بهمن آزاد شد ۱۸قرچک منتقل شده بود،  



به ر   ۱۵در شعبه    شتریپ دانشجو    ن یا  است ی گفتن  انقالب  سال حبس  ۵به    ی صلوات  ی قاض  است یدادگاه 

 محکوم شده بود.  یر یتعز

بازداشت شده    اریشهر  شه یآبان در شهرک اند ۲۴  خی تار  در که  سوره دانشگاه دانشجو انیانصار  مهتاب /

 . بهمن، آزاد شد ۱۹بود، امشب،  

  ن یاز بزرگتر  یکیانگلستان شاهد    شیدر انگلستان: هفته پ  یاز اعتراضات کارگر  دهیگزارش رس*

  در طول دهه گذشته بود یاعتصابات کارگر

شنبه    روز ن   ۱۲چهار  اتحاد   ون ی لیم   می بهمن،  چهار  دعوت  به  اتحاد   ،یکارگر   هینفر    ی مل  هی شامل 

اتحاد  اتحاد   ه یآموزش،  ها،  کالج  و  ها  دانشگاه  قطارها  هیکارکنان  اتحاد   یشهر   نی ب  ی کارگران    ه یو 

و اعتصاب کردند. از  لحاظ سطح    دند یبطور همزمان دست از کار کش  ،یات دولت کارکنان بخش خدم

درصد از مدارس به    ۸۵اعتصابات کامال موفق بودند. حدود    ن یکارگران در اعتصاب، ا   مشارکت 

  ی کارگران بخش خدمات دولت  ستادند،یاز شهر ها قطارها از حرکت ا  ار یدر آمدند، در بس  ل یحالت تعط

ن  ی دانشگاه اساسا  متوقف شد .  در هم   ۱۵۰از    ش یدر ب  یآموزش    ت یدند و فعالکر  لیکار را تعط 

دست زدند.    ی اعتراض  یی ما یاز  اعتصاب کنندگان در حدود ده شهر  به راهپ  ی روز بخش قابل توجه

هزار نفر بر آورد شده است. بعالوه همچنان    ۱۰از    ش یب  یی ما یدر لندن تعداد شرکت کنندگان در راهپ 

انگل در  بس که  است  مرسوم  برگزار  ی ار یستان  با  کار  محل  در  کنندگان،  اعتصاب    ت تظاهرا  ی از 

 .کردند  یتوجه مردم را به اعتصاب و مطالبات خود جلب م  ستاده،یا

تورم ساالنه    ی دستمزد متناسب با سطح تورم است. نرخ رسم  شیکارگران اعتصاب افزا  یاصل   مطالبه

  ی الد یدستمزدها در سال م  شیکه متوسط نرخ افزا  ی حال  در صد اعالم شده در  ۱۱در انگلستان حدود  

  زد دستم  ی درصد   ۵کاهش حداقل    یدر صد بوده که به معنا   ۵کمتر از    یدر بخش دولت  ژه یگذشته به و

افزا  یواقع  یها اما  ا   شی است.  مطالبه  تنها  ن   نیدستمزدها  بهبود    طیبهبود شرا  ست؛یاعتصابها  کار، 

آموزش    ت یفی در نظام آموزش و بهبود ک  ی گذار  ه یسرما   ش یافزا  ،یشهر   ن یب   یها   لیقطارها و ر   ی منیا

 .اعتصاب کنندگان است  ی خواسته ها گریاز د 

کارگر  د یجد   موج پ   یاعتصابات  ماه  چند  قطارها  ش یاز  کارگران  اعتصاب  با  و    ی شهر  ن یب   ی و 

ه گذشته  بار و به تناوب اعتصاب کرده اند. در ما  ن یکارگران مترو در لندن آغاز شد که تا کنون چند 

کارکنان آمبوالنس ها    ن ی .  سپس پرستاران  و همچنوستند یبه آنها پ   ز یاز صد هزار کارگر پست ن   ش یب

 .دند یمتفاوت دست از کار کش یدر روز ها 

انگلستان و کارفرما   دولت  ها    ان یمحافظه کار  به خواسته  پاسخ مثبت    ی کارگران اعتصاب  ی تا کنون 

حق اعتصاب را در بخش    ب، یلمان برده که در صورت تصوبه پار  ینداده اند. در عوض دولت طرح

کند. بر    ی محدود م  اریاز جمله در  حمل و نقل، نظام بهداشت و درمان و آموزش بس   ی خدمات عموم

ا  ن ی ا  ساسا در  اعتصاب  گونه  هر  در صورت   نی طرح  تنها  ها  پذ    یبخش  که     ر یامکان  بود  خواهد 

تا    یدرصد  بخشا  کارگران،  آنا  30از  از  به  درصد  که عمال  بپردازند  کار  به  اعتصاب  در روز  ن، 

در    ا یآن و    یریطرح و پس گ   نیکردن اعتصاب است. اکنون مخالفت قاطع با ا   ی اثر و خنث  ی ب  ی معنا

 .اعتصاب کنندگان اضافه شده است  یآن به خواسته ها  یکردن عمل یخنث  ب،یصورت تصو



ها حکا  همه ها  ت یداده  ماه  در  که  دارد  آن  کارگررو     شی پ  یاز  اعتصابات  ب   یموج    ی شتر یدامنه 

برا   افت یخواهد   تار   ن ی اول  ی.  در  کارگر   خ یبار  کارکنان    ی مبارزات  و  پرستاران  انگلستان،  در 

گرفتند که بطور مشترک اعتصاب کنند.  کارگران پست در ادامه اعتصاب خود در    م ی آمبوالنس تصم

به    هما د   کیگذشته،  روز    گریاعتصاب  را   ۲۷در  همچن   مثبت   ی بهمن  اند.    ی مل  هیاتحاد   ن یداده 

اعضا در روز    ی آموزش،  اعتصاب  به  را  اتحاد    ۲۴خود  و  دولت  هی اسفند  بخش خدمات    ی کارگران 

از فعاالن    یاریاست که بس   یدر حال   نی اسفند فرا خوانده اند و ا  ۲۵اعضا را به اعتصاب در روز  

با هم،     یعمل کنند و در همکار خواهند که موثر تر    ی م  یکارگر   ی ها  هیرهبران اتحاد    از  یکارگر

 .به اعتصاب  فراخوان دهند  ن ی زمان مع کیاعتصاب ها را هماهنگ کنند و  بطور مشترک  و در  

 کارگران وحدت و تشکل چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱بهمن  ۲۰
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