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 جُنگ کارگری

 یادداشت 
 

 !کاندیداهای وابستە در جلد مستقل
 صادق کار

 

 
 

اندیدا کنفر برای شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم  ٣٠٤بنا بە گزارش رسانەهای داخلی تا پایان روز جمعە 
شود. از  فزودەاشدەاند و احتمال می رود کە در یک روز ماندە بە پایان نامنویسی شمار دیگری نیز بر کاندیدا ها 

یست ژیم نتعدد نامزدها چنین برمی آید کە بلبشوی عجیب و غریبی کە چندان هم بی شباهت بە وضعیت ر اسامی و
 .در میان کاندیداها ساری و جاری است

بین  تعدد نامزدها و همچنین سخنانی کە بین شان ردوبدل می شود گویای شکاف ژرف و بی سابقە ای است کە
 .جریانات درون قدرت بوجود آمدە است

ندیدا با هم بر سر یک یا دو کا ح بە قدری عمیق اند کە هیچ کدامشان نتوانستەاندافهای درونی در هر دو جناشک
 .کنار بیایند. هر كدام از جناح ها با بیشتر از دە کاندید شاخص خودشان وارد انتخابات شدەاند

هم  تخاباتجهت گرم کردن تنور انبە میدان آمدن صدها نامزد بە هر جهت نوعی دهن کجی بە تحریم کندگان و در 
اشد رچە بههست وممکن است سازماندهی شدە و بخشی از مهندسی انتخابات باشد. نتیجە این انتخابات بە هر روی 

 .دشواریهای تازەای را برای رژیم در پی خواهد داشت کە رفع انها با شیوە های تاکنونی میسر نیست
زدی کە از ر ناماهی شانس چندانی در این انتخابات ندارند، با این همە هبا وجود اینکە هیچ یک از کاندیداهای سپ

 ر مسنددحاکم واقعی کشور، همچنان تا باقی ماندن خامنەای بین کاندیداها بە ریاست جمهوری برکشیدە شود، 
ە کچە ر هرهبری بیت رهبری و سرداران سپاە و بعد از خامنە ای سردارن سپاە خواهند بود و نتیجە انتخابات 

 !آوردباشد بخودی خود تغییری در این روند بوجود نخواهد 
س می هر کدام از چهرەهای شناختە شدە هر دو، جناح ساز خود را می زنند. و فرصت جویانە تالحالی کە در 

زد مردم ... نورزند با فریبکاری خود را با عناوینی چون مستقل، پیرو لیبرال دمکراسی، عدالتخواە و تحول خواە
دارند.  عهدە جا بزنند، خود بهتر از هرکس می دانند دروغ می گویند و تنها نقش هیزم کشان تنور استبداد را بە

ی رای زە هامقصود خامنەای نیز همین است کە مردم را با ترفندهای مختلف و بوسیلە کاندیداد های مختلف بە حو
ش ای گزین. بویژە این بار همە تدارکات الزم بربرگزیندآنها گیری بکشاند و کاندیدای خاص خودش را از بین 

 .آمادە شدەاندشخص مورد مراد رهبر و سپاە از پیش 
 تر ازمفروض بە اینکە یکی از این مدعیان هم بتوانند از صافی های مختلف بە سالمت عبور کند، نقشی فرا

 .حانی بە او نخواهند داد تا بتواند اهداف و برنامە خود را عملی نمایدرو
یچ کدام از کاندیداهایی کە با ادعا های مستقل بودن از رژیم کاندیدا شدەاند خارج از جناح های شریک در قدرت ه

نبودە و نیستند. صریح ترین آنها تاج زادە است کە هنوز تکلیف اش روشن نشدە، هنگام نام نویسی پیشاپیش بدون 
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در صورت پیشامد وضعیت مشابە مردم را بە  و موسوی و کروبی و رهنورد قول داد، ٨٨نام بردن از جنبش 
خیابان فرا نخواهد خواند! با این اوصاف بە فرض اینکە ابر و مە وخورشید و فلک دست بە دست هم بدهند و 

تاجزادە را بە سالمت از فیلترهای متعدد انتخاباتی بگذراند و او را بر صندلی ریاست جمهوری بنشانند، در آن 
ری از خاتمی از دست تاجزادە ساختە است؟ مگر نە این است کە اشکال کار نە از صورت مگر چە کار بیشت

 ؟شخص و سلیقە بلکە از ساختار والیی است
ون کرد. دگرگ ساختار و سیستم حاکم را با انتخابات در چهارچوب سیستم انتخاباتی موجود نە میتوان اصالح، و نە

خوب می  یت رات بە قصد انجام اصالحات نامزد کردەاند این واقعتاجزادە و همە کسانی کە خود را در این انتخابا
توری ندیدادانند. همانگونە کە روحانی، خاتمی و سلف شان می دانستند. بهمین جهت در مورد خیر بودن نیات کا

 .این افراد تردید جدی وجود دارد
ی با جنایتکار است. او اما مشکلی جد رئیسیگزینە نخست اول خامنەای در این انتخابات بە احتمال زیاد 

 وگران کاندیداهای دیگر اصولگرایان بە غیر از احمدی نژاد ندارد. باری بە هر جهت هیچ تفاوتی برای کار
های شورا زحمتکشان و دیگر شهروندان ندارد کە چە کسی بر مسند ریاست جمهوری تکیە زند، یا نمایندە مجلس و
انە تخواهشهر و روستا شود. کارگران و زحمتکشان هوشیارتر از ان هستند، کە فریب شعارهای پوپولیستی وعدال

 !و کاذب احمدی نژاد و امثالهم را بخورند
 

 
 
 

 !سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهیدبه 
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 ویروس نابرابری
 سازمان آکسفام بخش سوم 2021گزارش ژانویە 

 

 
 

 کروناتعمیق نابرابری بین فقرا و ثروتمندان پس از هجوم 
تیجە در نحستین سە ماه پس از پاندمی، سقوط بازار بورس منجر بە کاهش قابل مالحظۀ ارزش سهام، و در ن

، بسیار قبگردکاهش ثروت برخی میلیاردرهائی شد، کە از زمرۀ بزرگترین سهامداران در این بازار اند. اما این ع
ت رفتە ی شان سفیدپوست اند، تمام ثروت از دسمیلیاردری کە تقریباً همگ 1٠٠٠ماه،  9موقتی بود. در عرض 

ە آنان را ب ثروت وشان را بازیافتند. در اثر حمایت بیسابقۀ دولتها از اقتصاد این افراد، بازار بورس رونق گرفتە 
 ک قرنیبیش از پیشاکرونا افزایش داده است؛ و این در حالی است کە اقتصاد واقعی با عمیق ترین رکود در 

پنج سال  ،2٠٠٨بوده است. نکتۀ قابل توجە این است کە برخالف این نوبت، در جریان بحران سال  گذشتە روبرو
 طول کشید تا ثروت میلیاردرها بە سطح پیش از بحران باز گردد.

هزار ٨76، جف بزوس، صاحب شرکت آمازون، می توانست بە هر یک از 2٠2٠در سپتامبر سال 
 هزار دالر "هدیە" بدهد، و هنوز همان ثروت پیش از کارگر این شرکت بنی بە ارزش صدوپنج

 کرونا را داشتە باشد.
لیارد تریلیارد )هر تری 9/٣مقدار سرسام آور  2٠2٠دسامبر سال  ٣1مارس تا  1٨در سطح جهانی، در فاصلۀ 

ضر برابر حادرصد بە ثروت میلیاردرها افزوده شد. کل ثروت آنان در حال  5٠برابر هزارمیلیارد(، یعنی حدود 
رده اند. در در پاسخ بە پاندمی کرونا هزینە ک 2٠تریلیارد، یعنی برابر تمام مبلغی است کە کشورهای جی 95/11

 ثروتمندترین میلیاردهای دنیا افزوده شده است. 1٠میلیارد بە ثروت  5٤٠همان دورۀ گفتە شده 
ای سطح جهانی، خرید و فروش هواپیماهاز پس از پاندمی، بە دلیل ممنوعیت مسافرتهای هوائی عمومی در 

 ، فوقشخصی اوج گرفتە است. در حالی کە، فقط بە عنوان مثال، لبنان با خطر فروپاشی اقتصادی مواجە است
ط ین فقثروتمندان این کشور در تفریحگاه های کوهستانی بە گذران مشغول اند. از این کشور تا آن کشور، ا

ی از دست روتهاثە از پاندمی کمترین آسیب را دیده اند و شاهد سریعترین ترمیم ثروتمندان و ثروتمندترینان اند ک
قلیم اوا و رفتە شان بوده اند. این گروه همچنین بزرگترین پخش کننده کربن و بزرگترین محرک آسیب بە آب و ه

 است.
( 19٣٠)سالهای دهۀ این همە در زمانی است کە آثار تلخ تخریبی بزرگترین شوک اقتصادی پس از بحران بزرگ 

ین بود مید اآشکار شده، صدهامیلیون انسان شغل خود را از دست داده و با فقر و گرسنگی دست بە گریبان اند. ا
ود شه می کە این شوک روند تعمیق فقر جهانی را، کە طی دو دهە گذشتە شاهد بوده ایم، معکوس کند. تخمین زد

ضافە شده امیلیون 5٠٠میلیون تا 2٠٠در فقر زندگی می کنند، بین  بە تعداد کل انسانهائی کە 2٠2٠کە در سال 
 شت.اهد گاست. تعداد کسانی کە در فقر زندگی می کنند، حتی پس از یک دهە هم بە سطح پیش از بحران باز نخو
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واکسن و  افراد دنیا، از پس از پاندمی کرونا تا کنون، برای ساختنثروتمندترین  1٠افزایش ثروت 
ی ، کافون تمام مردم دنیا و برای پیشگیری از سقوط هر کس بە دامن فقر در اثر کروناواکسیناسی

 است
 اباین اکثریت  پاندمی کرونا این واقعیت را آشکار کرد کە بیشترین مردم دنیا تنها یک گام با فقر فاصلە دارند.

ی ان اجاره مبرای سکونت خانواده شدالر زندگی می کنند. آنها در زاغە نشینها "اتاقکی" را  1٠تا  2روزی بین 
ی زندگ کنند. پیش از بحران کرونا بە هر مشقت بە سروسامان دادن بە زندگی شان مشغول بودند و شاید امید
سلمانی  اکسی،تبهتری را برای فرزندان شان در دل داشتند. منظورمان آسیب پذیرترین ها نیستند. منظور رانندگان 

اغل ست مشدنی، نظافتچی ها، آشپزها، کارگران کارخانە، کشاورزان، و صاحبان این ها، کسبۀ خرد، محافظان ایم
نی وجو ناام اند. بحران کرونا بە ما نشان داد کە برای بیشتر انسانها هرگز راه خروجی دائمی از شرایط فقر و

 ندارد. آنچە هست، در بهترین حالت، مفری موقت و شکننده است.
ن ری چنیاست، نە اخالقی و نە اقتصادی کە بە مشتی میلیاردر اجازه و امکان سودباین بە سادگی نە عقالنی 

لە ە کار مقاباید بهنگفتی از بحران، با وجود و "بە یمن" این رنج عظیم انسانی، داده شود. ثروت فزایندۀ این عده ب
 ردد.ها نفر تأمین گبا بحران کرونا گرفتە شود، تا زندگی میلیونها انسان نجات یابد و معیشت میلیارد

 

 
 

 !بیکاری برای بیکارانبیمه 
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 مبارزە خیابانی نتیجە می دهد!
 

 صادق
 

 
 

مید اا از کارگران هفت تپە، پس از پنج سال مبارزە نفس گیر و سرفرازانە بی امان، توانستند کارخانە شان ر
ر دران اسدبیگی مالک اختالسگر هفت تپە و حامیان سرسخت و فاسد دولتی او باز ستانند. افزون بر ان کارگ
ردن کراهم ففراهم کردن زمینە پس گرفتن یک و نیم میلیارد دالر ارز دولتی کە در واقع جز اموال مردم است و 

 بهای زمینە محاکمە اسدبیگی و شرکای وی خدمت بزرگی بە مردم کردند. .کارگران پنج سال مبارزە کردند و
ارند و رزە برداخراج شان کردند بلکە دست از مباشکنجە شدند، از کار سنگینی نیز پرداختند. بە زندان افتادند، 

ار دادند سی قرتسلیم شوند، ولی موفق با ساکت کردنشان نگردیدند. سندیکا و شورای مستقل شان را مورد پیگرد پلی
از این  کدام و رهبران انها را بە زندان انداختند و بە جای انها شوراهای اسالمی دولتی را نشاندند، ولی هیچ

ست. اشان  ا کارگر نیفتاد. پیروزی امروز انها نتیجە مبارزە و مقاومت و رهبری و هدایت درست رهبرانترفنده
اتی د و علی نجمیبر هنوز هم تهدیدات علیە انها پایان نیافتەاند. سپیدە قلیان از مبارزان حامی شان در زندان بە سر

 فت تپەهدارد و هنوز با وجود مجرمیت مالکان یکی از رهبران سندیکای هفت تپە تحت پیگرد قوە قضایی قرار 
 شمار دیگری از کارگران کارخانە پروندە امنیتی شان بستە نگردیدە است.

ر انجام سستند همین روند در مورد کارگران هپکو هم رخ دادە، کارگران هپکو نیز با مبارزە و مقاومت بسیار توان
ای راە ان برون بکشند و اکنون اقدامات بسیاری از سوی کارگرکارخانە خود را از دست سرمایە دار رانتخوار بیر

ە ها هم نتیجحالت انداختن تولید در کارخانە در جریان است. نمونەهای این چنینی کم نیستند. بلە مبارزە در سخترین
 می دهد.

 اردیبهشت( 2٠روز دوشنبە این هفتە )
 رە با برگزاری یک تجمع خیابانی بزرگ بەشمار بزرگی از کارگران رسمی شرکت نفت پس از سالها دوبا

ریج ە بتدکاعتراض برخاستند و خواستار افزایش دستمزد، بیمە و درمان کارامد و یک رشتە مطالبات صنفی دیگر 
 تعدیل یا از کارگران سلب کردەاند شدند.

د بودند، در مقابل پیشتر نیز عدەای از کارگران رسمی کە شاهد تداوم لگد مال شدن حقوق مکتسبە خو چند هفتە
یکی از شرکت های تازە واگذار شدە اجتماع مشابەای برپا داشتند. اما چون بە خواستە های کارگران در آن توجە 

اردیبهشت گرفتند. کارگران غیر  2٠الزم نشد، کارگران تصمیم بە برگزاری یک تجمع وسیعتر در پایتخت در 
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د در حالی کە بحث دستمزد در شورادی عالی کار در جریان بود رسمی و پیمانی نفت و پتروشیمی نیز پیش از عی
 ستخدام رسمی توسط شرکت نفت شدە بودندچند بار در مقابل وزارت نفت تجمع و خواهان افزایش دستمزد و ا

بود ننقدر وجود همین اعتراضات باعث اندکی عقب نشینی عدەای از کارفرمایان شد. با این حال عقب نشینی ها آ
 شرکتها را راضی نمودە و آنها را از تداوم مبارزە باز داردند کارگران این کە بتوا

 
  

شان هم  اردیبهشت کە از حمایت همکاران قرادادی 2٠اعتراضات خیابانی کارگران نفت و تجمع آنها در ادامە 
ر آن را ب دولتیبرخودار شد، بە نظر می رسد اینک در حال ثمر دادن است و برخی از نمایندگان مجلس و مدیران 

 داشتە تا بە صحنە بیایند و بە کارگران وعدە رسیدگی بە مطالبات شان را بدهند.
ئیس رویتر روز بعد از این تجمع کارگری خبرگزاری ایلنا از قول ت در روز سە شنبە همین هفتە، یعنی درست یک

ن ، هماکمیسیون نام بردە داد کمیسیون انرژی مجلس خبر از برسی در خواست افزایش دستمزد کارگران نفت در
تیجە رفت نگمقدار افزایش کە سر انجام در پایان ماە فروردین برای افزودن بە مستمری های مورد موافقت قرار 

 بازنشستگان تامین اجتماعی .است.مبارزات خود 
 ە نیل تودەن راد تریجان کالم اینکە نتایج بە دست امدە از مبارزات خیابانی نشان می دهد کە مبارزە خیابانی مفی

ا نیز این ر ابانیمردم بە خواستە هایشان است.این گونە مبارزە البتە مخاطراتی را نیز بە همراە دارد. مبارزان خی
کند.  ار میمی دانند با این همە ریسک ان را می پذیرند زیرا خواستە هایی کە دارند انها را بە این کار واد

د. هم ی شونش می کنند نتایج مبارزات خیابانی را مصادرە کنند، اما موفق نمتشکلهای حکومتی در این میان كوش
 خریب کنند.را ت اکنون نیز انها تالش می کنند در همدستی با کارفرمایان و مدیران وابستە بە دولت این دستاوردها

و این  ەاندتبدیل شد زیرا نمی خواهند بگدارند تبدیل بە سنت شوند. ولی مبارزات خیابانی مدتی است کە بە سنت
 تحول مبارکی است کە رخ نمودە است.

 

 
 

 !ف کنیدزی را متوقساخصوصی
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
 

 جنگ کارگری
 

 
 

 لغوخصوصی سازی هفت تپە مهمترین رویداد کارگری هفتە
در این هفتە پس از سالها مبارزە بر سر لغوخصوصی سازی در کارخانە نیشکر هفت تپە قوە قضایی با 

امداران یگر سهکارخانە بە دولت موافقت کرد. در پی انتشار خبر گرفتن کارخانە از امید اسدبیگی و دبازگرداندن 
اشی از ادی نموجی از شادی و سرور بخاطر این پیروزی در میان کارگران بە راە افتاد کە همچنان ادامە دارد. ش

رقی و های متنماند. سایر کارگران و نیرواین پیروزی کارگران مبارز و مقاوم در میان کارگران هفت تپە محدود 
م های ل پیادمکراتیک نیز همراە با کارگران هفت تپە پیروزی کارگران را پا بە پای هم جشن گرفتند و با ارسا
شیدند این ان کوتبریک برای کارگران هفت تپە این پیروزی اولیە را شادباش گفتند. شماری از تحلیلگران در این می

وصف همە  ا اینرا بە حساب تبلیغات انتخاباتی بگذارند و پیروزی کارگران را بە سایە ببرنند. ب پیروزی کارگران
ن نمی ی ممکومی دانند کە بدون مبارزات کارگران پس گرفتن هفت تپە از اسد بیگی اختالسگر و پشتیبانان دولتی 

 ارزاتتلزم هوشیاری و تداوم مبشد. با این همە جلوگیری از واگذاری دوبارە کارخانە بە بخش )خصوصی( مس
 کارگران و تحوالت سیاسی پیش رو در کشور است.

 تجمع کارکنان رسمی نفت مقابل مجلس
ستار اردیبهشت در مخالفت با کسر مزایای کاری شان در مقابل مجلس تجمع و خوا 2٠كاركنان رسمی نفت در 

 ویان کردند را ب نتشار بیانیەای هم خواستە های خودپرداخت کامل انها شدند. کارکنان قراردادی و پیمانی نفت با ا
 هم از گردهم ایی انها حمایت کردند

. این اولین بار در سالهای اخیر است کە شمار بزرگی از کارگران رسمی نفت اقدام بە اعتراض می کنند. همچنین 
ا مبادرت بە اقدام مشترک می این اولین بار است کە همزمان بخشی از کارگران رسمی و قرادادی و پیمانی مشترک

کنند. انگیزە کارگران رسمی تبدیل شرایط کاری آنهاست. مدتی پیش شرکت محل کار آنها را واگذار کردند و آنها 
را بدون رسیدگی بە حساب شان بە حال خودشان رها کردند و فضا را برای تبدیل قرارداد هایشان از رسمی بە 

های حقوقی، تعدیل مدارک شان فراهم ساختند. )برداشتە شدن محدودیتموقت و از بین بردن مزایای کاری 
، تقویت سازمان 112های واگذار شده، اجرای صحیح و کامل ماده کارکنان، رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت

های بهداشت و درمان نفت، اصالح اساسنامە صندوق بازنشستگی نفت، ابالغ و دستور پرداخت هرچە سریعتر وام
، اصالح قانون مالیات بر درآمد کارکنان نفت، اعمال شایستگی کارکنان بر اساس عدالت و …سکن، ودیعە وم

درصد، اجرای کامل مطالبات ایثارگران و  1٠درصد بە  ۵های آغازین، ارتقا مزایای ریالی گرید پرداخت در ماه
قانون وظایف و اختیارات  1٠شتی ماده های مدیریتی و اجرای بندهای معیعدم بکارگیری افراد مناسب در سمت
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میلیون تومان ، پایان دادن بە کار  12،5کارگران قراردادی نفت نیز خواستار افزایش دستمزد بە  \نفت( هستند
 شرکتهای پیمانکاری و برچیدن مناسبات بی حقوقی در مناطق ویژە اقتصادی هستند.

 تداوم مبارزات بازنشستگان
ودە ت افزبازنشستگان کارگری با وجود ادعای افزایش حقوق های بازنشستگی و پرداخ در این هفتە نیز مبارزات

بە  بادرتمها از پایان اردیبهشت تداوم یافت. کارگران در این هفتە نیز در تهران و مراکز چند استان دیگر 
اعی اجتم بە تامیناعتراض کردند افزایش مستمری ها، بیمە کامل رایگان، پرداخت وام، پرداخت بدهی های دولت 
 و مشارکت بازنشستگان در مدیریت تامین اجتماعی ، مهمترین خواستە های بازنشستگان هستند.

. 
 تجمع گروهی از کارگران مدت موقت نفت منطقە ویژه پتروشیمی

جرا ااردیبهست شمار دیگری از کارگران قراردای نفت در منطقە ویژە پتروشیمی در اعتراض بە  22در روز 
 وبندی مشاغل، در مقابل ساختمان مدیریت سازمان مناطق ویژه اقتصادی دست بە اعتراض زدند طرح طبقەنشدن 

ل بندی شدند. گفتنی است کە افزایش دستمزد در شرکتهای پیمانی قرار بودە از ساخواستار اجرای طرح طبقە
رکتها نون از انجام ان در بیشتر شود، اما کارفرمایان تا کبندی بە اجرا گذاشتە شگذشتە با اجرای طرح طبقە

 ت.خودداری می کنند. این در حالی است کە دستمزد کارگران قراردادی بسیار کمتر از کارگران رسمی اس
 مقابل مجلس« کارنامە سبز»تجمعِ فرهنگیاِن 

دند. ز اردیبهشت مقابل مجلس دست بە تجمعِ  21تا  1٨شمار زیادی از فرهنگیان موسوم بە کارنامە سبز، از 
پرورش  وزش وفرهنگیان کە سە روز پیاپی بە تجمعِ شان مقابل مجلس ادامە دادند، خواستار استخدام و جذب در ام

 هستند
 مقابل مجلس ادامە دادند. بنا بە گزارش ایلنا قبال« کارنامە سبز»تا چهارشنبە

ر ار ردیف استخدامی دهز ٣٣. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی با اشاره بە وجود مجوز 
آزمون »شدگان در از پذیرفتە« نیاز خود»آموزش و پرورش، از وزارت آموزش و پرورش خواست کە بر اساس 

 «2٨کتبی ماده 
 هزار ردیف استخدامی برای اشتغال در این ٣٣خواهند از فرصت وجود استفاده کند. حال کارنامە سبزها می

 وزارتخانە استفاده کنند
 رهای شرکتی برق فشار قوی برای افزایش دستمزد و استخدام رسمیتجمع اپراتو

 اپراتورهای شرکتی برق فشار قوی غرب کشور در این هفتە باردیگر در کرمانشاە با برگزاری یک تجمع
 اعتراضی خواستار افزایش دستمزد، رفع تبعیض و استخدام رسمی در شرکت برق شدند

ور ای غرب کشستانهای کرمانشاە و کردستان مقابل ساختمان برق منطقەاپراتورهای برق کە از شهرهای مختلف ا
شود. دستمزد های مزدی وزارت کار برای ما بە خوبی اجرا نمیگرد امدە بودند بە خبرنگار ایلنا گفتند: : بخشنامە

زدی بە درستی دید افزایش متر است و در سال جها بسیار پایینها و قراردادیو مزایای مزدی ما نسبت بە رسمی
 برای ما اعمال نشده است. حقوق ما بە نسبت تورم و کاری کە انجام می دهیم، بسیار پایین است.

ها پرداخت ای بە عنوان حقوق و دستمزد پرسنل بە شرکتگویند: آنچە وزارت نیرو و برق منطقەاپراتورها می
 شود.کنند، نصیب کارگران نمیمی

 ر تهرانتجمع اعتراضی راهبران مترو د
ە اردیبهشت با برگزاری یک تجمع اعتراضی در تهران خواستار رسیدگی ب 15راهبران مترو در تهران در 

 درخواست های صنفی خود شدند.
 ایلنا بە نقل از راهبران مترو کە در محل شرکت دست بە اعتراض زدە بودند نوشت:

در اولویت واکسیناسیون، اصالح عناوین راهبران مترو خواهان اعمال حق جذب و سختی کار، قرار گرفتن 
های افزایش دستمزد کارگری مصوب شورای عالی کار، عدم اجرای طرح حذف شغلی، اجرای کامل بخشنامە
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راهبر کمکی قطار، اصالح فرمول و نحوه محاسبە مالیات بر حقوق پرسنل، رفض تبعیض میان کارکنان عملیاتی 
 لعمل تامین تجهیزات انفرادی راهبران هستند.و پرسنل ستادی، احیا و اجرای دستورا

 تجمع اعتراضی کارگران مترو در شیراز
شتە شان فروردین بە دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای سە ماە گذ 21کارگران پیمانی شرکت متروی شیراز نیز در 

 در این شهر دست بە اعتراض زدن و خواستار پرداخت ان شدند.
 اعتراض معلمان در استان فارس

ی تجمع اردیبهشت در اعتراض بە اجرا نشدن کامل رتبە بندی با برگزار 21شماری از معلمان استان فارس در 
 خواستار اجرای درست رتبە بندی شدند،

 اعتصاب کارگران سازە پاد و شالودە در پاالیشگاە بید بلند
ر دی کنند بید بلند بهبهان کار مفروردین کارگران سازە پاد تهران و شالودە شایان کە در پاالیشگاە  2٠در 

 درصدی اعتصاب کرد ٣5اعتراض بە خودداری کارفرما از افزایش دستمزدها بر أساس مصوبە قانونی
ارگران کتمزد ند. تفاوت بین دستمزدی کە کارفرما پذیرفتە بدهد بیش از یک میلیون کمتر از مزد قانونی است. دس

خانوار  میلیون تومان بودە است کە هم اکنون یک سوم هزینە ٤ار در سال گذشتە با وجود دشواری و سنگینی ک
هد. این رقم هزار تومان نمی خواهد افزایش د 5٠٠نفر است. کارفرما گفتە است دستمزد ها را بیش از  ٤کمتر از 

 بسیار کمتر از مزد قانونی است.
ان کار درجە خوزست 5٠نزدیک بە  گفتنی است کە کارگران این شرکتها جوشکار و فنی هستند و باید در گرمای

 .کنند
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