
 7011فروردین ماه  71اخباروگزارشات کارگری 

 گردد   دیآزاد با یکارگر زندان

 گردد دیآزاد با یگرام لیاسماع
برق سراسر  یروین عیتوز یها شرکت یو حجم یشرکتصدها کارگر یاعتراضسومین تجمع  -

 نسبت سطح نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق ومطالبات وعدم تبدیل وضعیت مقابل مجلسکشور

 یخدمت یبه حذف سنوات فاصله تجمع سراسری معلمان فارغ التحصیل دانشسراهای کشور نسبت  -

 مقابل اداره کل آموزش وپرورش

ماه  4نسبت به عدم پرداخت اداره آب و فاضالب خرمشهر چهارمین روزتجمع اعتراضی کارگران -

 شرکت مقابل ساختمانحقوق وعیدی 

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،عیدی کامل اهواز  آب و فاضالبتجمع اعتراضی کارگران  -

برای  یمقابل ساختمان استانداروحق بیمه ،تبعیض در پرداخت حقوق و وعده های توخالی مسئوالن 

 دومین باردرسال جاری

مقابل با تجمع  اعتراضات کارگران بازنشسته هتل الله تهران نسبت به عدم پرداخت مطالباتادامه  -

 کشور یفرهنگ راثیم یسساختمان بازر

مقابل  واقع به پخش گزارش خالف رازیمخابرات راه دور شه بازنشست اعتراضی کارگران تجمع -

 مایصداوس

 ها هیو حاش نیفرورد 51تظاهرات  -

 54نسبت به تعطیلی شن و ماسه رامهرمز  یدیتول یو کارگران واحدها رانیمداعتراضی تجمع  -

 خوزستان یاستاندار نبود جاده مقابل لیبه دلماهه 

 روگاهیتوسط ندرچه به انتقابل آب فاضالب اعتراضی کشاورزان شرق وغرب اصفهان نسبت تجمع  -

 اصفهاناسالم آباد

برق سراسر  یروین عیتوز یها شرکت یو حجم یشرکتصدها کارگر یاعتراضسومین تجمع *

 مقابل مجلس وضعیت عدم تبدیلسطح نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق ومطالبات ونسبت کشور

 یو حجم یشرکت، صدها کارگر +99اسفند ماه 54ازفروردین برای سومین بار 51روزسه شنبه 

برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت برق سراسر کشور یروین عیتوز یها شرکت

ت وعدم تبدیل وضعی (کارمساوی حقوق نابرابر)سطح نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق ومطالبات

حقوق مقابل مجلس دست به تجمع مقابل مجلس زدند وخواستارقطع شدن دست شرکت های پیمانکاری،

 .شدند تیوضع لیلغو آزمون تبدو  یرسم یروهایبرابر با ن یایو مزا

 درریتوسط توان 99 ماه نیفرود 02قبال قرار بود  قرار تیوضع لیآزمون تبد بنابه گزارش رسانه ای

 .اردیبهشت ماه موکول شد 15بدنبال اعتراضات کارگران به  سال جاری برگزارشود که



شرکت  یو منابع انسان یقاتیمعاونت تحق یسجاد نیدحسیسدوباره،5422فروردین  51روزیکشنبه 

 یصنعت آب و برق که متول یتخصص یها موسسه آموزش سیرئ یبه فدائ یا نامه طی  ریتوان

برق سراسر کشور است، خواسته است که  عیوزت یها حالت اشتغال شرکت رییآزمون تغ یبرگزار

 .دینما یآزمون را بررس یبرگزار وهیش رییامکان تغ

های توزیع نیروی برق سراسر کشورنسبت به  تجمع اعتراضی صدها کارگرشرکتی وحجمی شرکت+

عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق منجمله تبعیض در پرداخت حقوق وهمسان سازی نشدن 

 حقوق مقابل مجلس

های توزیع نیروی برق سراسر کشور  اسفند،صدها کارگرشرکتی وحجمی شرکت 59روز سه شنبه 

برای انعکاس هرچه بیشترشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق منجمله تبعیض در 

پرداخت حقوق وهمسان سازی نشدن حقوق راهی تهران شدند وباتجمع مقابل مجلس،برافراشتن 

وسردادن شعارهایی حواهان حذف آزمون تبدیل « کار مساوی، ولی حقوق نابرابر» پالکاردها ازجمله

های رسمی و حذف  ها با نیرو های شرکتی، همسان سازی حقوق و مزایای آن وضعیت نیرو

 .های واسط تامین نیروشدند شرکت





 

های فعلی شاغل در صنعت برق در  ها هزار نفر از کارکنان و نیرو برپایه گزارش رسانه ای شده،ده

های رسمی فاصله چند  ها با وظایف مشابه با نیرو استخدام رسمی دولت نیستند و شرایطی حقوقی آن

ی جذب ها در دو دهه گذشته و بدون سپری کردن آزمون استخدام این نیرو. برابری پیدا کرده است

ها و یا همسان سازی حقوق و  ای برای جذب آن وزارت نیرو شده اند و وزارت نیرو نتوانست برنامه

 .ها داشته باشد مزایای آن

های توزیع برق کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت  تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت+

 وسطح نازل حقوق مقابل مجلس

های توزیع برق کشوربرای انعکاس هرچه بیشتر  اردادی شرکتاسفند، کارگران قر 54روز پنج شنبه 

صدای اعتراضشان کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل مجلس 

 .زدند وخواهان حذف شرکت های پیمانکاری،تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند



یع جلوی های توز های قراردادی شرکت برپایه گزارش رسانه ای شده،دلیل تجمع اعتراضی کارگر

های تامین نیرو  یکسان سازی حقوق ،استخدام بدون آزمون و قطع دست شرکت  درب شمالی مجلس

 .عنوان شده است

 یخدمت یبه حذف سنوات فاصله کشور نسبت  یتجمع سراسری معلمان فارغ التحصیل دانشسراها*

 مقابل اداره کل آموزش وپرورش

مقابل اداره همزمان تجمع  با برپایی یدانشسراها لیمعلمان فارغ التحص فروردین، 51روز سه شنبه 

نسبت به اعتراضشان را ....کل آموزش وپرورش در شهرهای اصفهان،بوشهر،شیراز،کرج،گرگان و

 .بنمایش گذاشتند یخدمت یحذف سنوات فاصله 

 :گزارش تصویری



 



 



 

 :گزارش رسانه ای شده

تا  لیاحتساب فاصله فراغت از تحصبه عدم نسبت  استان گلستان ییمعلمان دانشسرا یاعتراضتجمع 

 وزارت آموزش و پرورش یدانشسراها از سو النیالتحص استخدام فارغ

با تجمع مقابل اداره کل  استان گلستان ییمعلمان دانشسرافروردین،جمعی از  51ظهر روز سه شنبه 

تا  لیاز تحصاحتساب فاصله فراغت آموزش وپرورش استان گلستان اعتراضشان را نسبت به عدم 

 .بنمایش گذاشتند وزارت آموزش و پرورش یاز سو دانشسراها النیالتحص استخدام فارغ



 

شده  ییسرااجحاف در حق معلمان دانش نیا :یکی ازتجمع کنندگان به خبرنگاریک رسانه محلی گفت

رهم هستند اما بنا به اعالم آموزش و پرورش ، معلمان مذکو یاست که االن در آستانه بازشستگ

 . نندتا چهارسال اضافه خدمت ک 0سنوات چند سال را بازگردانده شود و هم 

 .شوند یم یعدالت ادار وانید دیجد یهزار معلم مشمول را4در کل کشور حدود : ادامه داد یو

 یداده است اما نم ییبه نفع معلمان دانشسرا یرا 77-71در سال  یعدالت ادار وانید: اواضافه کرد

 . اورندیقشر را در ب نیاعتراض ا یخواهند صدا یعمر دولت م یروزها نیآخر چرا در میدان

 یاز دانشسراها لیمجلس به گلستان نامه اعتراض معلمان فارغ التحص سیزمان سفر رئ شیپ یچند

دانشسراها که  النیالتحص تا استخدام فارغ لیمعلم به قانون عدم احتساب فاصله فراغت از تحص تیترب

 وضوعشد تا م لیتحو ،یآن هستند به و ریگیپ یلتمردان دولت دوازدهم با چه مستنددو ستیمشخص ن

 . شود یریگیپ زین یاسالم یمجلس شورا قیاز طر

 یانیپا یشوند که در سالها یقانون م نیدر استان گلستان مشمول ا ییمعلم دانش سرا122 حدود

 .خود هستند تیفعال

در  یا هیمسال، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطالعماه ا نیهفتم فروردبه گزارش همین منبع،

تا استخدام  لیاحتساب فاصله فراغت از تحص»بودن  یوزارت خانه، از قانون نیا تیسا

 .معلمان ، خبر داد نیخدمت ا یسالها نیدر آخر«دانشسراها النیالتحص فارغ



ظلم از  نیا ریگیپ یدر سراسر کشور از طرق قانون یمجاز یگروهها لیاز معلمان با تشک یجمع

 .وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم شدند نیمسئول یسو

بر 14تا  99 یها آموزش و پرورش که در سال یاز معلمان رسم یادیمعلمان،تعداد ز نیگفته ا به

معلم  شده اند  تیترب یجذب دانشسراها 5199خدمت آموزش و پرورش مصوب نیاساس قانون متعهد

سال آموزش با احتساب سنوات  4عنوان مقرر شد که پس از  نیبه ا یضرو با ثبت تعهد مح

 ریها آموزش و پرورش ز در آموزش و پرورش استخدام  شوند اما متأسفانه در آن سال یآموز دانش

 .وارد آموزش و پرورش شدند یبه صورت رسم 11سال  تا  ینرفت و نها شیبار تعهد خو

با  یلیالتحص سنوات وقفه پس از فارغ یعدالت ادار وانید هیوحدت رو یبر اساس رأ 77سال  در

کار انجام شد آموزش  نیا ینیو با اصالح احکام کارگز جابیپرداخت حقوق به آموزش و پرورش ا

 .محاسبه کرد و پرداخت شده است یچند سال فاصله خدمت نیوپرورش کسورات ا

 یعدالت ادار وانید ییارند معاونت قضااکنون که در سال آخر خدمت قرار د ند؛یافزا یمعلمان م نیا 

و وزارت  یاساس صندوق بازنشستگ نیکرده است و برا77سال  هیوحدت رو یاقدام به نقض رأ

 .کند یامتناع م یلیالتحص سنوات وقفه پس از فارغ رشیآموزش و پرورش از پذ

 قیرا از طر معلمان اعتراض خود ،یمعلمان، در صورت عدم احقاق حق قانون نیا یاعالم قبل با

 .انجام خواهند داد یبه شکل قانون یاسالم یمجلس شورا ایوزارت آموزش و پرورش  یتجمع در جلو

ماه  0نسبت به عدم پرداخت اداره آب و فاضالب خرمشهر چهارمین روزتجمع اعتراضی کارگران*

 شرکت مقابل ساختمانحقوق وعیدی 

برای اداره آب و فاضالب خرمشهر کارگران فروردین برای چهارمین روزمتوالی، 51روزسه شنبه 

 مقابل ساختمان ماه حقوق وعیدی به تجمعشان 4بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 

 .شرکت ادامه دادند



 

 افتیتا کنون حقوق در 99ماه سال  یاز د: گفتندیکی ازکارگران حاضردرتجمع به خبرنگاررسانه ای 

 .پرداخت نکرده است زیکارکنان خود را ن یدیفا عاداره آب نینکرده اند، همچن

 نیتام یبودن ماه رمضان برا شیو کرونا و در پ یاقتصاد طیبا توجه به شرا: در ادامه گفتند آنان

موضوع  نیبه ا خواهند یخود  و خانواده با مشکل مواجه شدند و از مسئوالن م یمخارج زندگ

 .کنند یدگیرس

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،عیدی کامل وحق فاضالب اهواز آب و کارگران تجمع اعتراضی *

برای  یمقابل ساختمان استانداربیمه ،تبعیض در پرداخت حقوق و وعده های توخالی مسئوالن 

 دومین باردرسال جاری

آب و فاضالب جمعی ازکارگران  ،+فروردین برای دومین باردرسال جاری 51روزسه شنبه 

عیدی  ماه ها حقوق، برای اعتراض به عدم پرداخت ود هزارنفرازهمکارانشانبنمایندگی از حداهواز

مقابل کامل وحق بیمه ،تبعیض در پرداخت حقوق و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع 

 .خوزستان زدند یساختمان استاندار

پرداخت مطالبات  یااهواز بر یقبال اداره آبفا نکهیبا وجود ا:تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند

نشده و ما کارگران سه ماه مزد معوقه  یاتیمعوقه کارگران اپرتور وعده داده بود اما هنوز عمل

 .ما هم کامل پرداخت نشده است یدیحال ع نیدر ع. میطلبکار

 یسال سابقه کار زمان 51تا  52اهواز با  یمشکالت کارگران آبفا: گفتمعترض از کارگران  یکی

ندارند و  تیکار خود رضا طیدر حال حاضر کارگران از شرا. ا شرکت آبفار ادغام شدندآغاز شد که ب

 یافتیدر زانیحال م نیدر ع. کنند یم افتیدر الحساب یعل  هر ماه حقوق خود را به صورت بایتقر



پرداخت  یبه صورت حداقل ها یرسم ژهیبه و یکارگران قرارداد رینسبت به سا یمانکاریکارگران پ

 .شود یم

 شانیها تحقق خواسته یدو سال گذشته برا یال کی یاهواز در ط یکارگران آبفا: در ادامه گفتاو 

 .مسئوالن روبرو شدند یتوجه یاند که در هر نوبت با ب بار تجمع اعتراض بر پا کرده نیچند

 نیماه به حساب سازمان تام نیروبرو است و چند یبا مشکالت زیکارگران ن نیا مهیحق ب:وی افزود

 .نشده است زیوار یاجتماع

ادامه اعتراضات کارگران اداره آب و فاضالب اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق +

 بیمه با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری خوزستان

 تجمع کنندگان خواهان حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند

اداره آب و فاضالب اهوازدرادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت فروردین، کارگران  1روز شنبه 

به عدم پرداخت ماه ها حقوق،برای باری دیگردست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند و 

 .خواهان حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند

گر شبکه آب و فاضالب اهواز که کار122مطالبات حدود : تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

ها و اپراتور و همچنین در بخش انشعابات مشغول فعالیت  خانه بردار تصفیه به عنوان کارگران بهره

هستند، دو ماه است پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این 

 .ایم مطالبات شده

های فروردین تا تیرماه نیز طلبکاریم  عوقات مزدی، مطالباتی از ماهها با بیان اینکه جدا از دو ماه م آن

هر ماه به مطالباتمان : مان چندین ماه پرداخت نشده، در ادامه افزودند و در عین حال بیمه اجتماعی

های  قرار داریم عالرغم پیگیری5422شود و در حال حاضر که در فروردین ماه سال  افزوده می

های اخیر دریافت منظم حقوق به  تانی هنوز به مشکل ما رسیدگی نشده و در سالمکرر از مسئوالن اس

 .مان مانده است دل

همه کارگران معترض آبفای این شهر و سایر شهرهای استان که : یکی از کارگران معترض گفت

تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی طلبکارند و در خواست 

 .همه این کارگران حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضالب است اصلی

های پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئوالن اداره آبفای  طبق اظهارت وی، شرکت

 .دهند شهرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی

مقابل با تجمع  بازنشسته هتل الله تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات اعتراضات کارگرانادامه *

 ی کشورفرهنگ راثیم یساختمان بازرس

 +درادامه اعتراضات دامنه دارشان کارگران بازنشسته هتل الله تهران فروردین، 51روزسه شنبه 

وعزم  کردندتجمع  کشور یفرهنگ راثیم یمقابل ساختمان بازرس نسبت به عدم پرداخت مطالبات

 .راسخشان را درراه دستیابی به مطالبات برحقشان بنمایش گذاشتند



 

تجمع  ییهدف ما از برپا: گفت به خبرنگار رسانه ای تجمع نیاز کارگران بازنشسته حاضر در ا یکی

مجموعه  نیا تیریمد ییاعتنا یبا ب یمطالبات معوقه بود اما وقت یریگیهتل الله پ یدر محدوده داخل

کشور  یفرهنگ راثیسازمان م یدر مقابل سازمان بازرس بار نیا میگرفت میتصم م،یمواجه شد یخدمات

 .میابیحضور 

و  یشدن زمان پرداخت معوقات مزد یکارفرما به طوالن یتوجه یب نکهیا انیکارگر بازنشسته با ب نیا

 میا به مرور بازنشسته شده 91 الاز س: همکاران بازنشسته شده است، افزود یتیباعث نارضا یسنوات

 .میا خود نشده یاز معوقات مزد یکامل سنوات و بخش افتیاما هنوز موفق به در

 92حدود یاز بازنشستگان براساس سوابق کار کیخدمت هر انیسنوات پا نیانگیم نکهیا انیبا ب یو

با مشکل روبرو شده تومان است که در حال حاضر سه تا چهار سال است پرداخت آن  ونیلیم 512تا 

ارزش  ،شده جادیاز سنوات بازنشستگان ا یکه در پرداخت بخش یا چند ساله ریبا تاخ: کرد دیاست، تاک

 .است افتهیطلبمان امروز به حداقل کاهش  ینقد

با  یفرهنگ راثیم یاز مسئوالن سازمان باررس یکی ،اجتماع  این ییبرپا انیدر جر:او اضافه کرد

 .داد ندهیبه مشکالت را در چند روز آ یدگیو وعده رس داریان کارگران بازنشسته دندگیاز نما یتعداد

اما  میهست نیبا وجود آنکه نسبت به وعده داده شده خوشب: کارگر بازنشسته در ادامه اظهار داشت نیا

 .میظر کننخود صرف یها یریگیاز پ میتوان ینم یشتیمشکالت مع لیبه دل

 رگران بازنشسته هتل الله تهران نسبت به عدم پرداخت مطالباتکا دامه وگسترش اعتراضاتا+



نسبت درادامه اعتراضات دامنه دارشان کارگران بازنشسته هتل الله تهران  اسفند، 59روز سه شنبه 

 .برای باری دیگر دست به تجمع مقابل این هتل در تهران زدند به عدم پرداخت مطالبات

تر شدن اعتراض خود و همکارانش  گسترده حیتل الله در تشراز کارگران بازنشسته مجموعه ه یکی

( تا هم اکنون 91از سال ) مان یسال از بازنشستگ نیبعد از گذشت چند: گفتخبرنگار رسانه ای به 

در مجموعه هتل  یمسئول جیمتاسفانه ه م،یا خود سرگردان شده یوصول مطالبات کامل سنوات یبرا

 .الباتمان باشدمط یو پاسخگو شود یالله حاضر نم

خود را  یو عرف یقانون یایمزا یخود؛ برخ یکارگران بازنشسته جدا از معوقات سنوات:وی افزود

 .اند هنوز وصول نکرده

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته هتل الله تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات+

اعتراضاتشان نسبت به عدم اسفند، کارگران بازنشسته هتل الله تهران درادامه  50روز سه شنبه 

 .پرداخت مطالبات دست به تجمع مقابل ساختمان این هتل در خیابان دکتر فاطمی پایتخت زدند

 

کارگرانی که از این واحد : یکی از کارگران بازنشسته حاضر درتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت

در عین حال ما . شوند امکان دریافت آنی مطالبات سنوات پایان کار خود را ندارند بازنشسته می

 .ایم ایم هنوز موفق به دریافت کامل سنوات خود نشده به مرور بازنشسته شده 91رگرانی که از سالکا

او با بیان اینکه درحال حاضر همه کارگران بازنشسته جدا از طلب سنواتی، برخی مزایای عرفی 

تا  12شوند دستکم  کارگرانی که از مجموعه هتل الله بازنشسته می: خود را نیز طلبکارند، افزود

 .کنند میلیون تومان بر اساس سابقه کار سنوات دریافت می 512



سال تالش و خدمات توانستیم  12بعد از : کارگران بازنشسته معترض هتل الله تهران همچنین گفتند

آور از این مجموعه بزرگ بین المللی  به صورت عادی و با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان

 .کند اهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان میبازنشسته شویم اما ظ

مقابل  واقع به پخش گزارش خالف رازیمخابرات راه دور شه بازنشست اعتراضی کارگران تجمع*

 مایصداوس

به پخش برای اعتراض  رازیمخابرات راه دور شه بازنشست کارگران فروردین، 51روز سه شنبه 

استان فارس درکالنشهر  یمایشرکت، مقابل صداوس تیواقع در مورد وضعگزارش خالف 

 .تجمع کردندشیراز

شده بود و در  میتنظ کطرفهیگزارش به صورت  نیا:تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند

  .اخذ نشدکارگران بازنشسته  ندگانیکه پس از آن پخش شد، نظر نما یزگردیم

شد  نیکردند و قرار بر ا داریفارس د یمایس رکلیامروز، معترضان با مدتجمع  انیدر جر:آنهاافزودند

  .شود هیته ه این شرکتبازنشست کارگران با محورت مطالبات یکه گزارش

تومان از بابت سنوات  اردیلیم022از  شیشرکت ب نیبازنشسته اکارگر5122قابل یادآوری است که 

 اتیگسترده به ه یها و اعتراض 72بال بحران دهه شرکت که به دن نیا یاز کارفرما… کار و انیپا

 . واگذار شد، طلبکار هستند عیاز صنا تیحما

پرداخت شود اما  انشرکت، مطالبات طلبکار نیاموال ا دهیمصوب شد که پس از مزا 99اسفند ماه 

به ضرورت فروش اموال  یا اشاره ،ی استان فارسمایدر گزارش صداوس ندیگو یمعترضان م

 .نشده است رازیراه دور شمخابرات 

 ها هیو حاش نیفرورد 71تظاهرات *

دولت در  یدرمورد اراده  نیفرورد 54در روز  قهیدق 12و  57در ساعت  ونیزیاعالم تلو برغم

 یارجمند یبازنشسته  یریاز کارگران بازنشسته وبه رغم دستگ ضیو رفع تبع یهمسان ساز یاجرا

تظاهرات در مقابل . دادند یبه تظاهرات م یدند و نظمکر یاجتماعات را مطرح م یکه شعار ها

ش اعالم کرده  یکه در گزارش خبر یس یب یبرخالف نظر ب. در تهران برگزار شد یاجتماع نیتام

  :بود

 نیتام 99 یطبق ماده  ضیحقوق و رفع تبع یتنهاهمسان ساز یباز نشستگان کارگر یاصل خواسته

  .است یاجتماع

چشمان کورش و گوش  یاجتماع یبرغم فاجعه بحران ها تیکه حاکم یدوران تطاهرات در هیما درون

 یادامه م یساز یو خصوص یساختار لیگر تعد رانیکرش را بسته است و هم چنان بر روند و یها

 زهاجا شیها برالیول  برالیمشاوران متعدد نول د،یشا ایرا ندارد و  تیواقع نیدرک ا ییدهد و توانا

 - یبحران اقتصاد یخواه نا خواه جامعه را به سو یدار هیرک برسد که سرماد نیدهند به ا ینم

مناسبات است و به خصوص مناسبات  نیجزو سرشت ا یدوره ا یبحران ها رایکشاند ز یم یاجتماع

را با  یستیالیامپر یاقتصاد ها نیترگو بزر رانیشده است، ا تیحاکم دیجد یکه امام زاده  یبرالینول

 نیا ییبحران زا" کرونا" روسیو یریبزرگ گرفته است و همه گ یبه چالش رشیزناگ یبحران ها

در  یتلفات انسان نیشتریآشکار کرده است که ب یرا به روشن یستیالیامپر ینهاد ها یروند اقتصاد



را  رانیا آنکه با تداوم  یمناسبات. به زحمتکشان وارد کرده است یستیالیامپر یکشور ها نیبزرگ تر

توانند  یگرنمیتفاوت که دست اندرکاران امروز د نیبدل خواهد کرد، با ا هیبدتر از سور یا هرانیبه و

بر . تداوم ببخشند" اسد"سلسه  یکتاتورید تیهم چنان بر حاکم هیو روس رانیبا کمک ا" اسد" مانند 

هم  ییدولت با قانون زدا که یطیکه کارگران نسل پس ازانقالب، در شرا یزمان: تیواقع نیاساس ا

"  یاجرا یبا تقاضا یکوبد بازنشستگان کارگر یم ییو قانون زدا یساختار لیچنان بر طبل تعد

تداوم دارد، به چالش  ییرا که بر اساس قانون زدا یساز یو خصوص یساختار لیدر واقع تعد" قانون

 یبان نمآن را به ز یاسیاز س یمبارزه صنف ییتصور و توهم جدا لیتنها به دل یبرخ. گرفته اند

در . است تیحاکم یساختار لیتعد ییقانون زدا یسرشت نف یدارا" قانون یاجرا"  یخواسته . آورند

گرخشم و نفرت بازنشسته  انیبود که ب یدیجد یهمراه با شعار ها نیفرورد 51هر صورت تظاهرات 

  :یشگیهم یهادر کنار شعار . بود تیحاکم ییازتداوم قانون زدا یکارگر یها

 یعدالت یهمه ب نیحق مان،ا ادیبه دست م ابانیکف خ م،فقطینینش ینم یاز پا میریود نگحق خ تا

 یایمطرح شد که گو یدیجد یشعار ها. . . بازنشسته حقوق طبق تورم و  ،خواستهیملت دهیهرگز ند

 یمبه آن دامن  ییو قانون زدا یساختار لیبا ادامه تعد تیاست که حاکم یشدت گرفتن خشم و نفرت

 :مانند .زند

کجا رفت،  یطلبان زندانند، غارت گران آزادند، دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته، همسان ساز حق

شد بازنشسته ها آن را  یکه باعث م یشعار یول. گردد دیآزاد با یزالوها رفت، کارگر زندان بیتو ج

 :بود تیبه حاکم یکنند اخطار یبا دست زدن همراه

 .مرگ بر دروغ گو. دمید ینم یرا گهی، د میدیاز بس دروغ شن. مید ینم یرا گهید م،یدید یعدالت یب

را به دنبال داشت  تیجمع رتیخارج شد که ح یاجتماع نیاز تام یروحان کیگرما گرم تظاهرات  در

که نفرت از مظهر  یاو را بدرقه کردند حرکت دنیسکوت بر قرار شد و سپس با هو کش یا هیچند ثان

 یمال یراه نهادها ران،یا دهیاعتنا به مردم رنج کش یکه با ب یتیاکمح. رساند یرا م تیحاکم

. برده است انیرا از م رانیا یو استقالل اقتصاد دیمایپ یرا م( پول یالملل نیصندوق ب)  سمیالیامپر

 نیتفاهم نامه با چ هیبر عل یکه شعار یدادند از جمله فرد یانحراف یشعارها یچند نفر انیم نیدر ا

آغاز گر شعار  ندتوان یکه م ییشعار ها ا،ی. نکرد یبا او همراه تیمطرح کند که جمع خواست یم

مطرح  یکه برخ ت،یکفا یب ریمرگ بر دروغ گو و مرگ بر وز: باشند، مانند ندهیدر آ یتند تر یها

 :شعار یول. در طرح شعار ها بود ینظم یب یاز اندک یکردند و ناش

 یتیحاکم کی جادیو ا دنیاده بازنشستگان را در تداوم تظاهرات تا رسار. اثر ندارد گهیوزندان د دیتهد

 یگر آگاه انیکه ب یگریشعار د. بدون تزلزل آن ها را یریگ یداد و پ یقانون مدار نشان م

 به یکارگر یکارگران و بازنشسته ها عیو صنا یاز غارت شستا منابع مال یبازنشستگان کارگر

از  یکوتاه ییمایمطالبه شستا همراه با راهپ. اد بود، مطرح شدنژ یو احمد یدولت روحان لهیوس

مقابل وزارت کار  ستادنیاجازه ا سیوزارت کارصورت گرفت که پل یتا جلو یاجتماع نیتام یجلو

 یافراد تیجمع انیدر م. شدند یاجتماع نیتام یخانم ها آغاز گر تظاهرات و شعارها جلو. را ندادند

با بازنشستگان  یهمراه یبرا یه باشند ولستتوانند بازنش یداد نم یشان مبودند که  سن و سال شان ن

وجود  تیجمع انیها در م یکردند، که با توجه وجود لباس شخص یم یبلند همراه یبا آن ها با صدا

نشدن  یزاربرگ یرعب و وحشت برا جادیدر ا تینسبت به تالش حاکم ییاسثنا یافراد حرکت نیا

به  دنیبود تا رس یاجتماع نیشنبه مقابل تام کیتظاهرات هر  یشعار، برگزار نیآخر. تظاهرات، بود

 .یو عدالت اجتماع( یساز یو خصوص یساختار لیتعد)  ییقانون زدا یحق مان، نف



  یآقاجر ناصر

 5422ماه  نیفرورد 59

 70نسبت به تعطیلی شن و ماسه رامهرمز  یدیتول یو کارگران واحدها رانیمداعتراضی تجمع *

 ی خوزستاننبود جاده مقابل استاندار لیبه دلاهه م

شن و ماسه در  یدیواحد تول 12حدود  و کارگران رانیمد فروردین،تعدادی از 51روزسه شنبه 

خوزستان  ینبود جاده مقابل استاندار لیبه دلماهه  54به تعطیلی  برای اعتراضرامهرمز یجوبج

 .اجتماع کردند

 

به معادن و  یماه راه دسترس 54حدود : به خبرنگاررسانه ای گفت یدیتول یواحدها رانیاز مد یکی

 راثیاداره کل م. معادن شده است نیا یلیمسدود شده و باعث تعط یفرهنگ راثیها توسط م کارخانه

با  یکرده ول عنوانبودن منطقه  یجاده را احتمال باستان نیمسدود کردن ا لیخوزستان دل یفرهنگ

 .منطقه و روشن کردن موضوع نکرده است یبررس یبرا یموضوع، اقدام نیاز ا یادیگذشت مدت ز

سازمان تاکنون  نیو ا کنند یم تینظر سازمان صمت فعال ریز یدیتول یواحدها نیا نکهیا انیبا ب او

 کیحدود  میدار ازیکه ما ن یریکل مس: نکرده است، افزود یدیتول یواحدها نیا یبرا یاقدام چیه



آالت داده  نیروز اجازه تردد به ماش 1بعد از  یاحداث شد ول زیده در گذشته نجا نیاست، ا لومتریک

 .نشد

 هیشهرستان استان و مواد اول 59معادن، شن و ماسه  نیا: گفت یدیتول یواحدها رانیاز مد گرید یکی

 .کنند یم نیشکن را تأم سنگ 12حدود 

 تیمعادن فعال نیدر ا روین 722ختلف و م نیسنگ آالت نیدستگاه ماش 122حدود  نکهیبا اشاره به ا او

اند و حدود  واقع شده یجوبج یمعادن در روستا نیا: اند، اضافه کرد شده کاریکه حاال ب کردند یم

 .بودند رگذاریهزار نفر تأث 0بر شغل  میرمستقیطور غ و به کنند یم تیسال فعال51

 عیمثل شرکت نفت و صنا یبزرگ یها معادن، شن و ماسه پروژه  نیا: معترض ادامه داد ریمد نیا

بودن معادن  لیتعط لیبه دل ینیدر بندر امام خم یمیپتروش 0فاز  نیهمچن. کرد یم نیفوالد را تأم

 .است دهیماه خواب 9 ازینشدن مصالح مورد ن نیو تأم یجوبج

از  آالت نیدر گذشته ماش. مخلوط خوزستان هستند یمعدن ریذخا نیتر معادن جزو مهم نیا: گفت او

ها اقدام به  دام و جان آن تیو امن انییرفاه حال روستا یبرا یول کردند یعبور م یجوبج یروستا

گذران متحمل کردند  هیوساز جاده را به سرما ساخت یها نهیجالب است تمام هز. میجاده کرد رییتغ

 .شدند یها قائل م آن یبرا یشتریبودند احترام ب یخارج یها اگر شرکت که یدرصورت

 لیجاده دوکوهک و اعال را به دال 0خوزستان  یفرهنگ راثیاداره کل م: کرد حیتصر انیدر پا او

 فیتا تکل دیکن یمنطقه را بررس میا بارها گفته. مسدود کرده است یاحتمال وجود منطقه باستان

 زکار سربا نیمختلف از ا لیهر بار به بهانه نبود بودجه و دال یمشخص شود ول یدیتول یواحدها

 .زدند

 روگاهیتوسط ندرچه به انتقابل آب فاضالب اصفهان نسبت  وغرب اعتراضی کشاورزان شرقتجمع *

 اصفهاناسالم آباد

به انتقابل آب اصفهان برای اعتراض نسبت  وغرب کشاورزان شرق فروردین، 59روز دوشنبه 

 .زدندیه زاینده رود درحاشدست به تجمع مقابل این نیروگاه اسالم آباد  روگاهیتوسط ن درچه فاضالب

 یکشاورز یآب برابا اعالم اینکه  تجمع کنندگانبراساس فیلم کوتاه منتشره از این تجمع اعتراضی،

،اعتراضشان را نسبت به دارد یبر م روگاهیو فقط آب فاضالب دارند که آن را هم ن ستیموجود ن

از توابع  اضالب شهر درچهدولت ومسئولین ذیربط بنمایش گذاشتند وخواستارجلوگیری از انتقال ف

 .شدندشهر ینیشهرستان خم

akhbarkargari2468@gmail.com 
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