
 9911شهریورماه  7اخباروگزارشات کارگری 

اخبار ضد ونقیض درباره اعتراضات کارگران هفت تپه ادامه روند طبیعی عدم اطالع رسانی و  -

 رونمایی نکردن پشت پرده ها

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا هشتمینو ستیگزارش ب -

 زغال سنگ آق دربند سرخسکارگاه معدن  سرپرستبازداشت  -

 ماه حقوق کارگران این معدن 3عدم پرداخت 

شرکت  کنش های دامنه دار کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرامام نسبت به انتقال اجباری به -

 ماهشهر یرصنعتیغ اتیعمل

 2، ماه حقوق 7نسبت به عدم پرداخت  جنوب زیمناطق نفتخ یکارگران چاپخانه شرکت ملاعتراض  -

 ....دو سال حق لباس و  و  سال حق بیمه

 در صورت اعتراض فشار اقتصادی وجابجایی شغلی کارگران

 نیکل تام یکارگران بازنشسته در مقابل اداره  وریشهر ۴مرداد و  ۵۲ یبر تجمع اعتراض یتامل -

 ..ریبگ یعام مستمر یواژه  یکارگران بازنشسته بجا یواژه  یریاستان و شکل گ یاجتماع

 زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا  نیهم زدهیس -

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان

اخبار ضد ونقیض درباره اعتراضات کارگران هفت تپه ادامه روند طبیعی عدم اطالع رسانی و *

 رونمایی نکردن پشت پرده ها

ن پشت پرده ها شاهد انتشار شهریور،درادامه روند عدم اطالع رسانی و رونمایی نکرد 7روز جمعه 

 :بودیم موسوم به کارگران هفت تپه ایمنتسب  یکانال هااخبار ضد ونقیض ازجانب 

  :شهریور،یکی از این کانال ها نوشت 7

 .در آمد قیعتصاب کارگران هفت تپه به حالت تعلا»

ست کارگران روز بر اساس تعهد داده شده در مقابل خوا ۵۲ظرف مدت  یدولت یها نهاد و دولت اگر

 «!خواهد شد یدیهفت تپه وارد فاز جد شکریکارگران ن  نشوند، اعتصاب میتسل

 :درهمین تاریخ یکی دیگر ازاین کانالها نوشت

  ! هیبیتکذ »

مهلت پانزده روزه توسط  رفتنیپذ ایامثالهم و  ایاعتصاب  قیبر اتمام اعتصاب، تعل یخبر مبن هرگونه

 «.باشدینم حیکارگران هفت تپه صح

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا هشتمینو ستیگزارش ب*

 یکارگران پروژه ا یاز سفره خانواده ها انیآشکار کارفرما یبه دزد یروز اعتراض سراسر نیم28

 .اتفاق افتاده است ییها یروزیماه همچنان ادامه داشته و پ وریشهر 7در 



از شرکت ها  یپنجم بخش نیکار توسط کمپ طیه اعالم دستمزدها و شرابا توجه ب نکهیخوب ا خبر

از . قرارداد بسته و کارگران روانه کار خواهند شد نیکمپ طیها با کارگران طبق شرا یمانکاریوپ

 پساترا یمهندس یو ساخت آرسن توسعه، شرکت فن ینما، شرکت مهندس دهیا انیجمله شرکت پاس

 .ینیام یقل یبهرود، حاج وشیدار ،یشجاع نیافش یمانکاریبالن، پس یمیصنعت راندمان در پتروش

 :نیکمپ یبسته شده طبق دستمزدها یاز قراردادها یبخش

 



 نیدر چهارم رانینفت و گاز ا عیصنا یکارگران پروژه ا: نداست لاریا یجهان ییکایسند ونیکنفدراس

 !مطالبات خود یریگیهفته اعتصاب خود مصمم و استوار در پ

 ۵۹۱۱ وریرشه ۶

کرد و همچنان با  یهفته خود را سپر نیچهارم رانیسابقه در بخش نفت و گاز ا یاعتصاب گسترده ب

 .استحکام ادامه دارد

 یمرداد، شروع به اعتصاب ها ۵۵از  رانیا یو گاز یهزار نفر از کارگران مناطق نفت ۵۱ حدود

 یستحکام ادامه دارد، کارگران داراسرکوب، اعتصاب با ا یتالش ها برا رغمیعل. خودجوش کرده اند

 .کرده اند یازاتیشروع به دادن امت انیاز کارفرما یاریباشند و بس یخوب م هیروح

در مجتمع  تیتوقف فعال یباشند، ول یمتمرکز م یپارس جنوب یگاز نیادیاعتصاب ها در م اگرچه

است و بر  افتهیگسترش  رانیسراسر ا یشهرها ریاصفهان و سا ه،یاروم ز،یمشهد، تبر یصنعت یها

 .گذاشته است ریها تأث روگاهیها و ن شگاهیپاال ،یمیکارخانجات پتروش

و  یبزرگ نفت یشرکت ها یشوند که طبق قرارداد، برا یاستخدام م ییکارگران توسط بنگاه ها نیا

ارند، قرار د یادیادامه اعتصاب تحت فشار ز لیبنگاه ها به دل نیا. کنند یکار فراهم م یروین یگاز

به  د،یتول ریچشمگ یلیتعط. باشند یم ینفت یبا شرکت ها شانیدر معرض خطر نقض قراردادها رایز

 نیبه شدت به ا ،یبه ارز خارج یابیدست یباشد که برا یم رانیا یبحران بالقوه برا کینوبه خود، 

 .باشد یوابسته م ،یبخش اقتصاد

 یپرداخت دستمزد ها یالبات کارگران برامط مانکاران،یاز پ یاز گزارش ها برخ یطبق برخ بر

موافقت کرده اند که دستمزدها را به صورت  نیاند و همچن رفتهیحقوق را پذ شیعقب افتاده و افزا

از جمله  شان،یکه همه خواسته ها یکارگران اعالم کرده اند که تا زمان ندگانینما. پرداخت کنند یهفتگ

 یمطالبات شامل دستمزدها نیا. تصاب ادامه خواهد داشتکارگران، برآورده شود، اع یندگیامر نما

 .باشد یبهتر م یامن و اقامتگاه و غذا یقراردادها شتر،یب

اتاق » کیکنند، اعتصابات توسط  تیآزادانه فعال رانیتوانند در ا یمستقل نم یها هیآنجا که اتحاد از

 یها یغالباً ناآرام رانیت ادول. شود یمتشکل از کارگران هماهنگ م« کارزار یزیفکر برنامه ر

به عنوان  مرا نیاندازد و از ا یم یدیمخالف تبع یو گروه ها یرا به گردن آشوبگران خارج یکارگر

 .کند یاستفاده م ،یمل تیمسئله امن کیسرکوب خشن اعتراضات و تحت عنوان  یبرا یبهانه ا

 یبه رو رایمقاومت کند ز توانسته است در برابر سرکوب ها« کارزار یزیفکر برنامه ر اتاق»

کارگران کار خود را ترک کرده و با حضور . تمرکز کرده است یمسائل روزمره و مطالبات صنف

از  یهفتگ یخبر یبا پخش بولتن ها تهیکم نیا. تجمع کرده اند انیدر خارج از دفاتر کارفرما نانهیمت

. کند یکرده و پخش م یرسان اخبار اعتصابات و مطالبات را به روز ،یاجتماع یرسانه ها قیطر

 هیعضو اتحاد ران،یا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند تیخبرنامه، شامل حما نیشماره ا نیدتریجد

 .باشد یکارگران م یو اجتماع یاز مطالبات اقتصاد ،نداستشلاریا یجهان

گران در روز است که کار ۱۵درمجتمع قند هفت تپه، . وجود دارد زین گرید یدر بخش ها اعتصابات

 یها ینگران ILO کار یبه سازمان جهان ی، با ارسال نامه ا IUF یجهان هیباشند و اتحاد یاعتصاب م

است تا  ستهخوا رانیکار در پاسخ اعالم نمود که از مقامات ا یالملل نیسازمان ب. خود را مطرح کرد

 .دفاع از منافع خود را محفوظ بدارند یاجتماعات و حق كارگران برا یآزاد



 :کمال اوزکان گفت ،نداستشلاریا یجهان هیاتحاد رکلیدب معاون

ما مقاومت و شجاعت شما را . کند یابراز م یرانیکامل خود را با کارگران ا یهمبستگ نداستشلاریا“

که از شما  دیآزاد و مستقل هست یها هیمحروم از بهره گرفتن از اتحاد یشما حت رایز م،یکن یم نیتحس

 یکار یقراردادها ع،دستمزد مناسب، پرداخت به موق یکامالً از مطالبات کارگران براما . ندیدفاع نما

 یم یبانیکارگران، پشت ندگانیشناختن و مذاکره با نما تینفت و گاز و به رسم یبا شرکتها میمستق

 .میکن

قبول  مشروع در مذاکرات یمستقل را به عنوان شرکا یها هیکارگران و اتحاد ندگانینما دیبا رانیا“

 ”.دینما

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یکانال رسمبرگرفته از

 سرخسآق دربند کارگاه معدن زغال سنگ  سرپرستبازداشت *

 ماه حقوق کارگران این معدن 9عدم پرداخت 

معدن زغال ماه حقوق کارگران  3وعدم پرداخت  سرپرست کارگاهشهریور،بازداشت  7روز جمعه 

 .رسانه ای شد خسسنگ آق دربند سر

کارگران  نیا تیمسوول مهیتاکنون اصالت ب نکهیبا توجه به ا: دادستان سرخس به خبرنگاران گفت

مشخص نشده و با توجه به نظر کارشناسان اداره کار در خصوص قصور مسووالن  یدادستان یبرا

 .معدن بازداشت شده است نیمعدن، سرپرست کارگاه ا

 ن معدن پرداخت نشده استسه ماه کارگران ای:وی افزود

 کارگر معدن زغال سنگ آق دربند درحادثه انفجار 2جان باختن  :درهمین رابطه

کارگر معدن زغال سنگ آق دربند واقع در شهرستان سرخس  2شهریور، 5عصر روز چهارشنبه 

استان خراسان رضوی،بنام های حامد بالوانه و محمد حیدری براثر انفجار و باعث ریزش چوبهای 

 .نگهدارنده سقف معدن رویشان و و زیر آوار ماندن جانشان را ازدست دادند

درصد آن به بخش  73درصد از سهام این شرکت به آستان قدس رضوی و 33قابل یادآوری است که 

 .خصوصی تعلق دارد

شرکت  کنش های دامنه دار کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرامام نسبت به انتقال اجباری به*

 ماهشهر یرصنعتیغ اتیعمل

برای  زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس کنش های کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرامام

که از ماه ها پیش ماهشهر یرصنعتیغ اتیعمل ورشکسته به شرکت جلوگیری از انتقال اجباریشان

 .آغازشده است کماکان ادامه دارد

 کیبندرامام،  یمیشرکت پتروش دیجد رعاملین مدکارآمد یتنها چند ماه پس از رو 7337 سال

. شود یشرکت م نیا رمجموعهیز یکارگران خدمات اجتماع انیدر م یناآرام جادیباعث ا هیابالغ

 نیبندرامام با ا یمیپتروش یخدمات اجتماع یمضمون که قراراست مجموعه ها نیبا ا یا هیابالغ

 نیا شود یم دیحال تاک نیدرع. واگذار گردد یگریدآنان به  تیکنند و ادامه فعال یمجموعه خداحافظ

ها واگذار  مکان نیفعال در ا یانسان یرویبه طور کامل از جمله به همراه ن یخدمات یها مجموعه



 یبندرامام برا یاصل نهیماهشهر به عنوان گز یرصنعتیغ اتیشرکت عمل تیدر نها. گردند یم

 نیبه علت ا یعیبه رب ینامه ا کی یط یاساس رستم نیبرهم. شود یامالک در نظر گرفته م یارواگذ

ارزش  لیامالک به دل نیاز ا یکه بخش کند یم دیتاک ناینامه ع نیاز ا یاشاره و در بخش ینحوه واگذار

 یواگذار نمختلف امکا یها قابل توجه در بخش یانسان یرویاشتغال ن نیو همچن یمعامالت یبها یباال

 نهیماهشهر گز یرصنعتیغ اتیاساس شرکت عمل نینشده و برهم سریم یو حقوق یقیآن به اشخاص حق

 .گردد یم نییامالک مورد نظر تع یاول بندرامام جهت واگذار

 یها از انتقال اجبار شرکت نیاز ا یبرخ یمساله نگران کننده شد که فعاالن کارگر نیا یزمان اما

ماهشهر  یرصنعتیغ اتیکت عملمنحل شده به شر رمجموعهیز یها از شرکت یکیاز کارکنان  یبرخ

 .پرده برداشتند

آن را در آستانه  دیبندرامام، با یمیپتروش یکارگران خدمات اجتماع ندگانیکه به اذعان نما یشرکت

 .دانست یورشکستگ

کارگر بخش خدمات  333از  شیشدن انتقال ب یگزارش، از بهمن ماه سال گذشته با جد نیا براساس

امر  نیکارگران با ا نیماهشهر و مخالفت ا یرصنعتیغ اتیعملبه شرکت  یخوارزم یاجتماع

ماهشهر کشانده شده و کارگران  یو رسم یادار ینهادها یمختلف به تمام یها موضوع در قالب  نامه

تعداد کارگر که به گفته  نیبندرامام را نسبت به انتقال ا یمیاند تا مسووالن پتروش داشته یسع

قرار گرفته اند،  یتعداد در آستانه بازنشستگ نینفراز ا 723 بری،به یک منبع خ ندگانشانینما

و  یانسان یروین ندهیرغم مذاکرات صورت گرفته البته تنها با نما یعل انیم نیاما درا. منصرف کنند

ماهشهر هنوز راه به  یجلسه در فرماندار 2حداقل  یبندرامام و برگزار یمیپتروش یروابط عموم

از  یکیکوچ کنند که به اذعان  یکارگران به اجبار به شرکت نیا دیبا یبه زودنبرده و ظاهرا  ییجا

کارگران منطقه به نام خود ثبت  انیرا در م ینامناسب اریسابقه بس ،یمیپتروش نیا یکارگر ندگانینما

 .است ردهک

به ظاهر جذاب  شنهادیپ کیفارس  جیخل نگیهلد تیبندرامام و البته در نها یمیپتروش انیم نیاما در ا 

کوچ کنند داشته و آن هم به  یرصنعتیغ اتیکه قراراست به اجبار به شرکت عمل یکارگران یبرا زین

 نیبندرامام، تضم یمیپتروش عمجتم یکارگران خدمات اجتماع یحقوق یها ندهیاز نما یکیگفته 

حقوق خود و  افتیدرشرکت بوده تا کارگران نسبت به  نیسال اول انتقال به ا یپرداخت حقوق آنان ط

این  نیب نیاما درا. نگران نباشند یرصنعتیغ اتیمعوق کارکنان شرکت عمل یها از حقوق یناش ریتاخ

تنها  نگیکه هلد شود یو متذکر م دیگو یسخن م شنهادیپ نیاز مخالفت کارگران با انماینده کارگران 

ختم  کسالیشرکت قطعا به  نیاما سابقه کار آنان درا کند یم نیپرداخت حقوق سال اول را تضم

 .وجود ندارد یآت یها در خصوص سال ینخواهد شد و ضمانت

به شرکت  ینفر از کارکنان خدمات اجتماع 333اواخر سال گذشته خبر انتقال حدود  تینها در

 یارسال یها بنابر نامه. پردازند یامر به مخالفت م نیو کارگران با ا ردیگ یقوت م یرصنعتیغ اتیعمل

ماه  یاز د ،یو کشور یبندرامام به مقامات استان یمیپتروش یکارگران خدمات اجتماع ندگانینما

ماهشهر نامه  یرصنعتیغ اتیکارگران به شرکت عمل نیا یتر شدن انتقال اجبار یگذشته با جد

م بندراما رعاملیاما مد ها هیروز افزون گال شیرغم افزا یآغاز شده و از آنزمان تا کنون عل ها ینگار

روابط  ریمد امجتمع تنه نیجلسه برگزار شده درا 2 یکارگران ننشسته و ط نیمذاکره با ا زیپشت م

از موضع  چکدامیکارگران حاضر شده اند و البته ه انیمجموعه در م نیا یانسان یرویو ن یعموم

 نیل ابه ح یکمک زین یدر فرماندار یجلسات کارگر یبرگزار گرید ییازسو. اند امدهین نییخود پا



اعتصاب  یبرا ینفر 333جمع  نیا میاز تصم یکارگر ندگانیاز نما یکی کهییموضوع نکرده تا جا

 سوم شهریورروزپس از آنکه مطلع شده اند که  یحال متذکر شد مسووالن فرماندار نیخبرداد و درع

عوت و د یدر روز جار گرید یجلسه ا یبه اعتصاب دارند بازهم با برگزار میکارگران تصم نیا

دارد  دیحال تاک نیدر عنماینده کارگران . بر حل موضوع دارند یجلسه سع نیدر ا نگیهلد ندهینما

 یرصنعتیغ اتینخواهند آمد و انتقال به شرکت عمل نییعنوان از موضع خود پا چیکارگران به ه

و  یتماعاج ندیحال نسبت به عواقب ناخوشا نیدرع یو. عنوان قبول نخواهند کرد چیماهشهر را به ه

هزار خانوار  2 وکارگر  333 یفارس در ماهشهر که به نوع جیخل نگیاقدام هلد نیا یاسیس

 دیتشد یزمان ها ینگران: داشت دیکرد و تاک یرا تحت شعاع قرار خواهد داد ابراز نگران یماهشهر

 زیمجتمع ن نیفعال درا یو پروژه ا یستاد یروهایتن از ن 03تا  53اقدام قراراست  نیکه درا شود یم

مجتمع  نیا یپروژه ا یروهاین قهساب کهیگردند در حال لیگذشته استخدام شده اند تعد یها سال یکه ط

 .شود یزده م نیاز شش سال تخم شیب

عواقب  ،یو کشور یبه مقامات استان یمختلف ارسال یکارگران در نامه ها ندگانیبنابر اظهارات نما 

شهر و  کیصنعت دارد و کل  کینسبت به خانواده  یگسترده تر فارس ابعاد جیخل نگیاقدام هلد نیا

 .ردیگ یاستان و البته کشور را در برم

 یمیمجتمع پتروش زیم یرو کارگران ندگانینما یازسو یشنهاداتیپ ها، ندهینما نیاز هم یکیبه گفته  

 . است دهیکدام موافقت نگرد چیقرار گرفته که با ه

سال دارند که  25 یباال ینفر سابقه ا 723مد نظر  یها یاز تعداد انتقال رانه گفته این نماینده کارگبناب

افراد  یو مابق ردیافراد صورت بگ نیا یبه  بازنشستگ دنیجهت سرعت بخش یارداده اند همک شنهادیپ

 .بندرامام منتقل گردند یمیمختلف پتروش یبه فازها

 یمیعنوان حاضر به ترک پتروش چیهکارگران به  نیا نکهیا. موضوع کامل روشن است کی حال

 . هستند یمیتصم نیتحقق چن یبه شدت در پ هاینگیهلد گرید ییو ازسو ستندیبندرامام ن

 2ماه حقوق،  7نسبت به عدم پرداخت  جنوب زیمناطق نفتخ یکارگران چاپخانه شرکت ملاعتراض *

 ....دو سال حق لباس و  و  سال حق بیمه

 در صورت اعتراض کارگران فشار اقتصادی وجابجایی شغلی

نسبت به  جنوب زیمناطق نفتخ یکارگران چاپخانه شرکت ملشهریور،صدای اعتراض  7روزجمعه 

 .بلند شد....دو سال حق لباس و  و  سال حق بیمه 2ماه حقوق،  7عدم پرداخت 

جمعی از :به یک منبع خبری گفت جنوب زیمناطق نفتخ یکارگران چاپخانه شرکت ملیکی از 

 .جنوب مدت هفت ماه است که حقوق عقب افتاده دارند زیخ مناطق نفت یچاپخانه شرکت ملران کارگ

 نیحق لباس و چند هم دو سال .میهست بهره یجهت درمان ب مهیاز دفترچه ب هم است سال 2 مدتو

 .پاداش پرداخت نشده است

 یت حقوق در سالهادست بردن در حقوق، پرداخ مه،یدر سابقه ب وقفهبه گزارش همین منبع خبری،

روح و روان  یسخت فعل یاقتصاد طیاتفاقات در شرا نیتمام ا... و الحساب یگذشته به شکل عل

 .گرفته است یشرکت را به باز نیکارگران چاپخانه ا



نه تنها از توان پرداخت حقوق عاجز مانده بلکه دست  ریاخ یمورد نظر در ماه ها مانکاریپ متاسفانه

 .را به صورت حداقل رد کرده است مهیب یرقانونیو به صورت غ کارگر برده مهیبه ب

که  کنند یم یکار روهایجا کردن نببا جا ایو  شود یکم م یو یهم که اعتراض کند اضافه کار هرکس

 .کارگر  جرات اعتراض نداشته باشند

 .کند یتناع مام مهیاز دادن حقوق و پرداخت ب یفسخ قرارداد شده ول یخاط مانکاریبه ذکر است پ الزم

 .استصورت گرفته  زیو حراست ن رعاملیو مد یبا بازرس ینگار نامه

دو سال فقط سه ماه  نیو در ا میا کرده افتیالحساب در یخرداد سال گذشته حقوق را به صورت عل از

 .صادر شده است یحقوق شیف

 نیکل تام یداره کارگران بازنشسته در مقابل ا وریشهر ۴مرداد و  ۵۲ یبر تجمع اعتراض یتامل*

 ..ریبگ یعام مستمر یواژه  یکارگران بازنشسته بجا یواژه  یریاستان و شکل گ یاجتماع

از شهرها و ازجمله اهواز  یپخش شد بازنشستگان تعداد یاجتماع یکه در شبکه ها یفراخوان یط

 .خوزستان تجمع نمودند یاجتماع نیساختمان تام یروبرو

مشغول به کار  یبودند که در کارخانجات صنعت ین از کارگرانبه اتفاق شرکت کنندگا تیاکثر

،توسط  انیعر یطعم تلخ بردگ ییتعداد کارگران بازنشسته در دوره ها نیاز ا یادیبخش ز.بودند

 .بودند دهیرا چش مانکارانیپ

شرکت  ،یحفار یخوزستان ،مل یساز ان،لولهیاهواز، نوردکاو یفوالد خوزستان،گروه مل عیصنا

 یکارگران زمان ها نیبودند که ا ییمکان ها یکارخانجات صنعت گریشرکت کربن بلک ، و دسپنتا، 

 .نموده بودند یکارخانجات سپر نیرا در ا یادیز

کانون بازنشستگان اهواز و اختالس  یها یاهمال کار  هیاز  آنها عل یادیفراخوان تعداد ز نیاز ا قبل

نسبت به  کیاز نزد شیزده و کم و ب تیه فعالفوق دست ب رهیمد ئتیاز طرف ه یاردیلیم یها

 ئتیه یاهواز برا ییدر دستگاه قضا یقانون یها یمجار قیکامل را داشته و از طر ییآشنا گریکدی

مفتوح نموده و  یکار اهواز پرونده ا یکارپردازان اداره  نیکانون بازنشستگان اهواز و همچن رهیمد

و  یکار و مسئول تشکالت کارگر یاداره  سیاز جمله رئ کارپردازان نیاز ا یتعداد یباعث برکنار

 .کار شدند یاداره  ییکارفرما

کانون اهواز  ی رهیمد تییه هیعل یدستگاه قضا ،احکام قی،باعث شدند که از طر یریگ یبا پ و

 .صادر گردد

و عدم  یگرفتند که در خصوص موضوع  متناسب ساز میمرداد کارگران بازنشسته تصم ۵۲روز  در

 ۱۶ یماده  حیصح یاجرا نیو همچن یآور در امر متناسب ساز انیسخت و ز یحاسبه زمان کارهام

 .و تناسب سطح دسمتزد بازنشستگان با نرخ تورم اعتراضات خود را ادامه دهند

 شیب یخوزستان به امضا یاجتماع نیاداره کل تام یدر دو روز بعد از تجمع  جلو یادامه طومار در

 .دیشستگان رساز صد تن از بازن



 انیسال یرا  که کارگران ط یعنوان نمود ،  ضربات توانیطومار کارگران بازنشسته، که م نیا 

کارگر و  یمانند خانه ( دار هیسرما ندهیبخوان نما)  یکارگر ندگانیاز طرف دولت و نما یمتماد

 .کردیکارگران وارد ساخته بود، منعکس م یشتیمع ی کرهیکار ،بر پ یاسالم یشورا

آور معترض بودند ؛بلکه به  انیسخت و ز یکارها ی مهیب ینه تنها به عدم محاسبه  نیلذا،معترض

 انهیسال یمستمر  شیافزا   ی،به چگونگ یعنی، یشتیبه عدم کفاف مع  یعنیامر ، تیماه تیکل

 یکه دولت به عنوان کارفرما یدر گذشته ا. کردندیآن را در گذشته عنوان م لیو دل.معترض بودند

از طرف  مهیو به تبع آن محاسبه حداقل ب.رساندیسطح دستمزد آنها را به حداقل ممکن م یاصل

محاسبه و به آنها بصورت  یاجتماع نیکه از طرف تام یحداقل مستمر تیکارفرما ، و در نها

 .شدیماهانه پرداخت م یمستمر

 ریو مزدبگ ریبگ یا لفظ مستمرو ب.خوانندیبخش از بازنشستگان  خود را کارگران بازنشسته م نیا لذا

 .بودند گانهیب.....و  ختهیو فره

سرنوشت  یاهواز از لحاظ ذهن ی،کارگران بازنشسته  یغیامر و در پرتو کار تبل نیهم یراستا در

 .پندارندیکارگران شاغل  م گریخود را با د

 . دانندیم ی،خود را کارگر و از خاستگاه کارگر  یواقع در  باور ذهن در

و  یاجتماع نیکار و تام یکه اداره  یاستان از ستم یعال ندهیکه  در مذاکرات خود با نما چهچنان

آورده و  انیکه همراه و همگام با کارفرما در حق آنها اعمال نمودند سخن به م یدولت یتشکل ها

گاه ظالمانه قلمداد نموده ،چرا  مسبب آنرا دولت و دست یرا امر مهیبر اساس حق ب یمستمر نییتع

 .آن اعالم نمودند ییاجرا یها

 نیفعال انیرا در م یدیجد اتیعنوان کردکه  کارگران بازنشسته اهواز ،ادب توانیبه جرات م نجایا در

بناچار از واژه کارگران بازنشسته  یدار هیسرما یکه رسانه ها  یبازنشسته  رقم زدند به طور

 .دیاستفاده نما

 ایو  ینیع تواند،بستریبازنشستگان ، م انیان  بازنشسته  در مکارگر یامروز تمرکز  بر واژه  لذا

که  نستیبدان واقف شوند ا دیبا نیکه فعال یزیچ.با کارگران شاغل فراهم سازد وندیپ یرا برا یذهن

مهم  نیا فعر یبرا. دانندیم یاز کارگران  و جنبش کارگر یاز بازنشستگان خود را جدا ییبخش ها

 .را به اعماق جامعه کشاند جیوو تر غیکار تبل دیبایم

 از کارگران بازنشسته اهواز یجمع

 زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا  نیهم زدهیس

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان

او که . بردیدر اعتصاب غذا به سر م رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سیزاده رئ میعظ جعفر

دستمزد کارگران به پنجسال زندان  شیو افزا یابیتشکل یو تالش برا یارگرک یصنف یتهایبخاطر فعال

اما . شد بتالم زیبه کرونا ن یویو ر یحاد قلب یهایماریب رغمیعل نیمحکوم شده بود، در زندان او

به قصد ُکشتن  افتهیسازمان یدرمان انتقال دهند در اقدام یبرا مارستانیاو را به ب نکهیا یبجا نیمسئول

 .اند محبوس کرده یشهر منتقل کرده و در سلول انفراد ییاو را به زندان رجا ،یو



. مرداد دست به اعتصاب غذا زده است ۵۶اقدام، از روز  نیدر اعتراض به ا زیزاده ن میعظ جعفر

او و انتقالش  یحاضر به آزاد نیحاد و ابتال به کرونا مسئول یهایماریاما با وجود وخامت حال او و ب

 .ستندیمداوا ن یبرا رستانمایبه ب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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