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اگریکی نشویم؛ یکی ،یکی کم می شویم! چه بیمانندی شگفت انگیزی ایست بین این گفتار و آن
چه در صحنه کردار اجتماعی جنبش مطالباتی ما می گذرد!
از فروردین ماه گذشتیم و به اردیبهشت  ۴۱۰۴وارد شدیم .برای من که بهطور روزمره فعل
و انفعاالت خبری جنبش مزد و حقوق بگیران ایران را دنبال میکنم ،دور از ذهن نبود که در
مقابل انباشت مطالبات بی پاسخ ماندۀ گروهبندیهای مطالبهگر جامعه طی سال گذشته ،گسترش
اعتراضات معیشتی را از ابتدای سال  ۴۱۰۴شاهد باشیم و میرود که از اردیبهشت وسیعتر و
گستردهتر سراسر کشور را پوشش دهد .همین جان با صدای بلند اعالم میدارم:

این درد مشترک ،هرگز جدا جدا ،درمان نمیشود
دشوار زندگی ،هرگز برای ما ،بی رزم مشترک ،آسان نمیشود!
چنین پتانسیلی از اعتراض و اشکال مختلف آن که در دو هفتۀ آخر فروردین  ۴۱۰۴دیده شد،
در شلوغترین ماههای سال  ۴۱۰۰یعنی بهمن یا اسفند در هیچ کجای کشور نداشتیم .بیگمان
جرقۀ آن طی ماه اردیبهشت و ماههای آینده زده خواهد شد و عنقریب شعله میگیرد؛ حاکمان بی
مقدار و زور مدار و تمامی آپارات سیاستگزار آن ،خوب میدانند خطر سرنگونی حکومت
آنان قویست و باقی است .بهعبارتی آنچه مردم پیشتر فریاد میزدند« :دیگه تمومه ماجرا»
اینبارعینیت بیشتری به خود میگیرد.
هماکنون بیش از هر زمان دیگری به سازماندهی و راهیابی و تشکل یابی مستقل با «همگرایی
های» گستردۀ تر جنبشهای اجتماعی نیازمندیم تا با همراهی روشن و به کارگیری همۀ توان
خویش ،برای تغییر بنیادین وضع موجود راهیابی نماییم!
در برابر این نگرش طبقۀ ما در شرایط اجتماعی ایران که برای پایان بخشیدن به واگریی ها
بدنبال همگرایی های وسیع طبقاتی و دنبال راهجویی های مسئوالنه تاریخی می گردد؛ حاکمیت
از قبل دولت بی تدبیر و کارگزاران همسو با رئیس الوزرای مرگ آفرین؛ ابراهیم رئیسی با:

 -۴تحمیل تورم قیمت کاالهای اساسی و مصرفی روزمره و حذف و کاهش حداکثری خدمات
عمومی ،به شکل نظاممند با حداکثر توان مشغول آخرین غارت تتمهی منابع موجود است.
حاکمیت از این تاکتیک از یکطرف برای سرکوب اقتصادی جامعه استفاده میکند واز سوی
دیگر برای جلوگیری از هر تجمع و تشکل مستقل اعتراضی با توسل به حلقه سرکوب و امنیتی
نمودن آن ،زمینۀ کنترل شتابزدهاش را فراهم مینماید .در این میان حاکمیت تالش دارد عمالً
توان اعتراضی ضعیفترین الیههای حاشیهای طبقهی کارگر (که امکان تشکل یابی ندارند) را
نیز بگیرد تا تسمۀ ارتباطات فروشکند؛ کارگر ،معلم ،بازنشسته ،کشاورز و هر کارورز اندیشه
و پیکار و کار نتواند به هم وصل گردند و بدل به پتانسیل سراسری شوند.
 -۲به همین دلیل برای ضربه زدن به تشکیالت مستقل موجود ،فعالین و سازمانگران آنها را
بازداشت و با احکام طویل المدت به بند میکشند .و هر روزنهای را که امکان ورود هر ذره
نور داشته باشد ،میبندد .فراتر از این با انتشار گستردۀ اخبار جعلی و انجام عملیات ایذایی،
اذهان عمومی را منحرف و مباحث را لوث میکند.
بازداشتهای گستردۀ این روزها در کنار هتک حرمت و ضربه به اعتبار شخصیتهای فعال و
سازمانگر که با مهندسی افکار عمومی و ابزار رسانهای انجام میشود ،به تفرقۀ بیشتر در
جامعه دامن زده و معترضین را برای سرکوبُ ،خرد و تضعیف میکند .اوضاع آنچنان آشفته
است که وزیر کار دولت رئیسی که تا به حال دو بار به مجلس احضار شده تا پاسخگو باشد ،در
رابطه با پروندۀ اشتغال  -به اعتراف خودشان  -میگوید ۴۱ :میلیون نفر در کشور شغل
«شایستهای» ندارند ،همچنین  ۶تا  ۷میلیون دارای شغل «غیررسمی» هستند .همینطور ۲
میلیون اشتغال ناقص وجود دارد.
خواستم در یادداشت اخیرم ،که ازدل روزشمارکارگری فروردین ماه ( ۴۱۴۴مارس و
آوریل)۲۴۲۲فراهم آورده ام .فرایند پرنشیب و فراز جنبش کارگری مطالبهگر کشور پس از
تعطیالت نوروزی را (هفته سوم و چهارم) تا پایان فروردین را ارائه کنم ،البته این همۀ لیست
تحرکات میدانی صورت گرفته نیست؛ بلکه بخشی از اخباری است که در روز شمار کارگری
فروردین ماه جا گرفته است*.
پیشترهم یادآور شدم :این سطح تحرکات در فاصلۀ دوهفته با این تنوع تجمع ،اعتصاب و
اعتراض ،حتی در ماههای پر ترافیک اعتراضات سال گذشته ( )۴۱۰۰ثبت نشده است،
ازجمله:
* -تجمع شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل ساختمان صندوقهای بازنشستگی ،در شهرهای شیراز،
اراک ،اهواز ،تهران ،کرج ،اصفهان ،آبادان ،اردبیل ،شاهین شهر ،کرمانشاه و تبریز.
* -تجمع شماری از کشاورزان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان.
* -تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات درتهران ،اصفهان ،اردبیل ،رشت ،سیرجان ،سمنان و کرمانشاه از
جمله شهرهایی بودند که بازنشستگان مخابرات در مقابل شرکت مخابرات هر شهر تجمع برپا کردند.
* -تجمع گروهی از مردم جنوب کرمان در اعتراض به انتقال آب هلیل رود.
* -تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات تهران مقابل ساختمان سردار جنگل.
* -تجمع اولیای دانش آموزان در مقابل ادارۀ کل آموزش و پرورش فارس در اعتراض به بازگشایی حضوری
مدارس.
* -تجمع اعتراضی والدین ،دانش ٓاموزان کازرونی جلو ٓاموزش و پرورش به خاطر حضوری شدن مدارس.

* -ادامه مبارزات جمعی از کارگران مجتمع پتروشیمی ایالم برای احقاق حقوق برحقشان :
* -گالیه کارگران ساختمانی از هزینههای درمان /پزشکان بیماران را به مطبهای خصوصی میکشانند:
* -اهالی روستای ام الخرجین خرمشهر نسبت به بالتکلیفی معیشتی وبیکاری در پی ممنوعیت کشت مقابل دفتر
بهارستان نشین ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تداوم جریان آب زایندهرود مقابل دادگستری ،تجمع اعتراضی
نمودند:
* -کارگران منطقه یک آبفا اهوازنسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری خوزستان ،تجمع اعتراضی
نمودند:
* -هفت تپه با مدیریت دولتی از آرامش برخوردار است /منتظر عملی شدن وعدهها هستیم:
* -ایلنا گزارش میدهد؛بالهای چیدهی «هما» برای بازنشستگان /چرایی ادغام دو صندوق بازنشستگی وابسته
به دولت!
* -سایهی سنگین قراردادهای موقت بر روابط کار /کارفرمایان صدای اعتراض را با اخراج کارگران باسابقه
خاموش میکنند:
* -مخالفت کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری زنجان با اجرای طرح برونسپاری:
* -والدین دانش آموزان شیرازنسبت به کالس های حضوری مقابل تعدادی از مدارس ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -اعتراضات کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری نسبت به واگذاری به پیمانکار ،از سر گرفته شد:
* -اعتراض رانندگان خودروهای سبک و سنگین به وضعیت بیمه /طرح درخواست مداخله مدیرعامل بیمه
مرکزی:
* -کارگران کشت و صنعت لرستان نسبت به قراردادهای جدید وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان ،تجمع
اعتراضی نمودند:
* -گزارش برگزاری دادگاه رسول بداقی و حمید قندی و تجمع معلمانی از شهرهای کرج ،اسالم آباد  ،هرسین
و تهران در پشت درهای بسته ی دادگاه:
* -کارگران شهرداری رشت نسبت به کاهش حقوق وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری گیالن ،تجمع
اعتراضی نمودند:
* -پرستاران دانشگاه یاسوج نسبت به بالتکلیفی شغلی دردانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -تجمع در پتروشیمی ایالم :کارگران پتروشیمی ایالم ،در اعتراض به عدم پرداخت عیدی و پاداش پایان
سالشان تجمع کرده بودند.
* -تجمع خانوادههای دانش ٓاموزان مقابل ادارۀ كل ٓاموزش و پرورش استان گیالن در اعتراض به شیوۀ
بازگشایى مدارس و عدم رعایت فاصله گذارى در كالسهاى درس.
* -اعتصاب کامیونداران کشور برای اعتراض به نرخ کرایه:
* -انتقاد کارگران شهرداری سی سخت از عدم دریافت عیدی۴۱ /ماه حقوق طلبکاریم:
* -نامه سرگشاده اولیای دانش آموزان کالن شهر شیرازدراعتراض به کالس های حضوری:
* -بازنشستگان تأمین اجتماعی قزوین دراعتراض به عدم رسیدگی به خواستههایشان دربرابرساختمان تأمین
اجتماعی استان ،تجمع نمودند:
*-اعتراض کارگران پایانههای نفتی خارک ،عسلویه و ماهشهر /تفاوت قائل شدن میان پیمانکاریها با نیروهای
غیرکارگری :
* -اعتصاب رانندگان پلدختر در لرستان.

* -تعلل برخی از استانها در ارسال گزینش معلمان حقالتدریسی برای صدور حکم:
* -تداوم خواسته کارگران آبفای اهواز /در انتظار تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی مجلس
هستیم:
* -پرستاران کرمانشاه به نشانه اعتراض به مطالبات پاسخ نگرفته خود در خیابانند :
* -انتظار کارگران شهرداری رودبار برای دریافت معوقات در سال جدید:
* -جمعی از معلمان و فعالین صنفی در همراهی با رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان
اسالمشهر ،که روز دوشنبه  ۴۱فروردین در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب محاکمه شدند ،در آن محل حضور یافتند.
* -تجمع فرهنگیان استان فارس مقابل دادگستری قدوسی شیراز برای همبستگی معلم کنشگر غالمی کندازی :
* -بازگشت بکار کارگران حق طلب مخابرات اصفهان بدنبال کنش های دامنه دارشان وادامه اعتراضاتشان
نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل:
* -خانواده هابه حضور اجباری دانش ٓاموزان در مدارس بهبهان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -تجمع رزیدنت های دندانپزشکی اصفهان:
* -اعتراض کارگران پتروشیمی ایالم واقع در شهرستان چوار ،در اعتراض به نگرفتن عیدی و پاداش.
* -جمعی از کارگران مجتمع پتروشیمی ایالم برای احقاق حقوق برحقشان ،دست به اعتراض زدند:
* -اعتصاب رانندگان کامیون در چند استان کشور؛ کرمانشاه ،تهران ،کرمان ،لرستان و ...
* -کارکنان شهرداری رشت در مقابل ساختمان استانداری گیالن ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -کارگران پسماند شهرداری بجنورد نسبت به نداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری  ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -کارگران کشت و صنعت لرستان نسبت به لغو قرارداد مستقیم مقابل شرکت ،دومین روز تجمع اعتراض
خود را سازمان دادند:
* -کارکنان اداره امورمالیاتی استانهای مختلف کشور ،دراعتراض به برخورد تبعیضآمیز و پایین بودن حقوق
و دستمزد خود ،تجمع اعتراضی کردند.
* -اعتراض کارگران «پتروشیمی چوار ایالم» /چرا کارگر ساده با حداقل دستمزد؟
* -جمعی از خانواده و اولیای دانش آموزان بندرعباس نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس مقابل
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو ،تمع اعتراضی نمودند:
* -سومین روز اعتراضات کارگران کشت وصنعت لرستان نسبت به لغو قرارداد مستقیم با برپایی تجمع مقابل
استانداری:
* -تجمع مجدد چهارشنبه هفدهم فروردین کارگران پتروشیمی ایالم ،مقابل استانداری ایالم.
* -اهالی منطقه جسیدان آستانه اشرفیه نسبت به تخریب منازلشان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -اعتراض کارکنان قراردادی شهرداری رشت به دادنامه جدید دیوان /دادنامه «تفاوت تطبیق» را باطل کنید:
* -ادامهی بالتکلیفی وضعیت شرکت ایرانمایه تبریز /درخواست کارگران برای پرداخت حقالسعی ایام
بالتکلیفی:
* -تجمع بخشی از رزیدنتهای دانشکدۀ دندانپزشکی تهران و شیراز در برابر دانشکدههای خود.
* -نهمین روز تجمع کارگران نگهبان معدن سنگرود دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه وعدم
پاسخگویی مسئوالن:
* -تجمع جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات در مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام درتهران.

* -کارگران خشمگین پسماند شهرداری بجنورد برای احقاق حقوق برحقشان با تجمع ونشستن درخیابان جنب
فرمانداری مسیر را مسدود کردند:
* -تجمع جمعی از اعضای کادر سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقابل استانداری آذربایجانشرقی
* -نارضایتیکارگران شهرداری اندیمشک از استخدامهای بیضابطه در شهرداری۶ /ماه معوقه داریم:
* -تجمع گروهی از سپرده گذاران کاسپین رشت در مقابل این موسسه.
* -کارگران مدت معین شرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس نسبت به عدم پاسخگویی به مطالبات
برحقشان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -تجمع اعتراضی پرستاران قراردادی سبزوارنسبت به اخراج از کار مقابل دانشگاه علوم پزشکی:
* -ادامه اعتراضات پرستاران سازمان تامین اجتماعی نسبت به مخالفت با بازنشستگی پیش از موعدشان:
* -اعتراض کارکنان قراردادی شهرداری رشت در برابراستانداری گیالن
* -درخواست کارگران شهرداری بهبهان برای «تبدیل وضعیت»:
* -تجمع اعتراضی اهالی روستاهای برزو کمجان نطنز در اعتراض به فعالیت مخرب معدنکاران و آسیبهای
زیست محیطی ناشی از فعالیت آنان.
* -جمعی از خانواد ها در مقابل اداره کل آموز ش و پرورش استان خوزستان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -والدین دانش آموزان مقابل اداره کل آموز ش و پرورش استان هرمزگان  ،تجمع نمودند:
* -اعتراض پرستاران تامین اجتماعی به بینتیجه ماندن مذاکره بازنشستگی /یک بام و دو هوای بازنشستگی بر
اساس ماده : ۷۶
* -مخالفت کارگران کشت و صنعت خرم آباد با واگذاری این مجتمع به پیمانکاران:
* -تجمع اولیای دانش آموزان درمقابل اداره کل آموزش و پرورش فارس در اعتراض به بازگشایی مدارس به
صورت حضوری.
* -پایان اعتصاب کامیون داران با افزایش۰۰درصدی نرخ کرایه ،به اعتصاب خود پایان دادند :
* -یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته :تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق ومستمری وعدم همسان سازیش مقابل مجلس و اداره کل
تامین اجتماعی استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،خوزستان ،قزوین،کرمان ،کرمانشاه،
گیالن،لرستان،مرکزی و….
* -شماری از شهروندان ساکن جنوب استان کرمان ،در اعتراض به انتقال آب هلیل رود به شهرستان کرمان
در مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب در بردسیر تجمع کردند.
* -دانشجویان پزشکی مقابل وزارت بهداشت ،تجمع اعتراضی داشتند :
* -پرستاران قراردادی چند استان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی همزمان تجمع اعراضی به پا داشتند:
* -کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نسبت به بازگشت ساعات کاری به قبل از کرونا تجمع
اعتراضی نمودند:
* -تجمع کارگران کارخانه فوالد روهینا دزفول مقابل فرمانداری برای دفاع ازامنیت شغلی ومعیشتیشان به
صورت اعتصاب ادامه دارد دنبال می گردد :
* -گروهی از مالکین زمینهای اصطلک شهرجدید پردیس ،درمقابل ساختمان دیوان عدالت اداری ،تجمع
اعتراضی برگزارکردند.
* -کشاورزان حقابه دار درب استانداری اصفهان تجمع اعتراضی نمودند:

* -تجمع همراهی معلمان استان فارس مقابل دادگستری شیراز در همراهی با آقای غالمی کندازی معلم.
* -اهالی سراوان رشت مسیر خودروی حمل زباله به منطقه را مسدود کردند:
* -تجمع کارگران «کیان تایر» مقابل نهاد ریاست جمهوری /کارخانه را به دولت برگردانید تا تولید رونق
بگیرد:
* -تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ملی قروه نسبت به واگذاری زمین نامناسب مقابل فرمانداری:
* -کارگران اخراجی شهرداری ایالم برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکار دست به
مبارزه زدند :
* -تجمع جمعی از معلمان و فعاالن صنفی در مقابل دادگاه انقالب تهران در همراهی با رسول بداقی و حمید
قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسالمشهر.
* -بهروز شدن مطالبات کارگران شهرداری امیدیه /طرح تبدیل وضعیت برای کارگران پیمانکاری اجرا شود:
* -اعتراض والدین دانشآموزان ساکن بندرعباس به گشایش اجباری مدارس.
* -اعتراضات کارگران بازنشسته شرکت مخابرات نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان بابرپایی تجمعی
دیگر مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام ادامه دادند
* -ادغام کردن سرویس های ایاب و ذهاب رانندگان خطوط بی آرتی مشکالتی را برای رانندگان این خطوط
بوجود آورده است:
* -کارگران شرکتی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری تجمع
اعتراضی نمودند :
* -اعتراضات کشاورزان اصفهان نسبت به عدم تخصیص حق آبه با برپایی تجمع مقابل ساختمان های
مدیریت کشاورزی و استانداری ادامه دارد :
* -اعتراض سراسری کارگران قرارداد موقت صنعت نفت نسبت به عدم اجرای بخشنامه وزارت نفت:
* -بالتکلیفی کارگران ایثارگر شهرداری نیشابور /خبری از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی نیست:
* -تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مناطق نفتخیز جنوب:
* -اعتراض به اخراج  ۲۱کارگر حق طلب مجتمع کشت و صنعت لرستان (شرکت فجر صفا):
* -اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان در میدان هالل احمر بهبهان.
* -بالتکلیفی در ساخت پروژه قطار شهری اهواز۱ /سال است منتظر آغاز بهکار دوباره پروژه هستیم:
* -بالتکلیفی شغلی کارگران فضای سبز نفت آقاجری ادامه دارد:
* -تجمع کارگران شهرداری سیسخت ۴۱ ،ماه بدون دستمزد و عیدی.
* -کارکنان اداره مالیاتی کشور در مقابل سازمان امور مالیات تجمع اعتراضی نمودند:
* -عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان و اقدام عوامل امنیتی با ارسال پیامکهای تهدید آمیز درجهت سرکوب
اعتراضات سراسری بازنشستگان:
* -تجمع اعتراضی خانوادهها به حضوراجباری دانش ٓاموزان در مدارس بهبهان.
* -دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی اوکراین مقابل مجلس برای ادامه تحصیل
در کشور تجمع نمودند:
* -تجمع کارگران شهرداری بجنورد که با حمایت خانوادهها خیابان را مسدود کردند!
* -بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام ،تجمع اعتراضی نمودند:

* -نیروهای انتظامی به تجمع بازنشستگان مخابرات تهران یورش بردند :
* -اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک به عدم پرداخت  ۶ماه حقوق معوقه.
* -تجمع سراسری کارگران صنعت نفت برای افزایش حقوق مقابل ساختمان صندوقهای بازنشستگی:
* -اعتراض پرستاران تامین اجتماعي به بي نتیجه ماندن مذاكراتشان براي بازنشستگي.
* -کارکنان شرکتی مراکز سالمت استان آذربایجان شرقی نسبت به عدم تبدیل وضعیت و پرداخت نشدن بموقع
حقوق مقابل استانداری تجمع اعتراضی نمودند:
* -کارگران اخراجی مجتمع کارخانجات فوالد و ذوب آهن نطنز برای بازگشت بکار دست به مبارزه زدند:
* -کارگران کیان تایر در انتظار تعیین تکلیف /کارخانه را به یک نهاد دولتی بدهند:
* -کارگران پایانههای نفتی (خارک -عسلویه -ماهشهر) نسبت به عدم دریافت دستمزد اعتراض کردند.
* -کارگران واحد صفافی انبار کشت و صنعت کارون نسبت به عدم تبدیل وضعیت در مجتمع ،دست به تجمع
اعتراضی زدند:
* -ادامهی بالتکلیفی  ۷۲نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان /نماینده اهواز :از طریق وزیر ارتباطات
موضوع را پیگیری میکنیم:
* -ادامه نارضایتی کارگران معدن زغالسنگ گلندرود با واگذاری این واحد معدنی به پیمانکار:
* -نیروهای پرستاری بدون سهمیه کرمانشاه ،در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند.
* -اعتصاب غرفه داران سبزی و صیفی جات شهرداری تهران دراعتراض به نرخ تعیین شده گوجه فرنگی
وخاتمه یافتن اعتصاب بدنبال عقب نشینی شهرداری وافزایش قیمت:
* -تجمع کارکنان درمانی «طرحی» بی سهمیه سنندج ،دراعتراض به استخدام نشدن خود.
* -درخواست سیمبانان برای تسریع در تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس:
* -تجمع اعتراضی رزیدنتهای دانشکدۀ دندانپزشکی اصفهان در اعتراض به عدم دریافت کمک هزینۀ
تحصیلی برابر با رزیدنتهای پزشکی.
* -کارگران سپتیک آبفای اهوازنسبت به عدم پرداخت ۱ماه حقوق وحق بیمه وسه ۱سال سنوات واجرا نشدن
طرح طبقه بندی مشاغل مقابل استانداری خوزستان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -تجمع نیروهای بدون سهمیهی کادر درمان در سه شهر؛ با شعار« :بمیریم شهیدیم ،نمیریم تعدیلیم».
* -اعتراض دوباره کارگران شهرداری زاهدان نسبت به عدم پرداخت  ۱ماه حقوق،عیدی و ماه ها حق بیمه:
* -نیروهای پرستاری بدون سهمیۀ کرمانشاه در اعتراض به تعدیل نیروها و عدم تحقق وعدههای مسئولین در
برابر ساختمان استانداری تجمع کردند.
* -کارگران شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه نفتی آزادگان جنوبی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل و وعده های توخالی اعتراض کردند:
* -درخواست کارگران واحد صفافی انبار کشت و صنعت کارون برای تبدیل وضعیت:
* -تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی تبریز با شعار« :حقوق ما ریالیه ،هزینهها دالریه».
* -تجمع اعتراضی اهالی بلوار بهداشت سراوان نسبت به ولتاژ پایین برق مقابل فرمانداری:
* -خودداری برخی کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه از تخلیه خانههای سازمانی /مدیریت پیگیری کند
* -تجمع اعتراضی والدین دانش ٓاموزان در ادارۀ کل ٓاموزش و پرورش در اعتراض به ٓاموزش حضوری

* -تجمع بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در (تهران) مقابل مجلس رژیم اسالمی و در شهرهای
قزوین ،کرمانشاه ،اصفهان و تبریز.
* -تجمع اعتراضی اهالی و باغداران روستای آستانه دامغان نسبت به صدور مجوز تخریب پل ارتباطی وسط
روستا با مزارع پایین دست توسط اداره امور منابع آب مقابل فرمانداری:
* -تجمع اعتراضی فعالین محیط زیست برای حمایت از میانکاله مقابل سازمان محیط زیست.
* -تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران جلوی مجلس.
* -تجمعات همه روزه کارگران کارخانه کیانتایر در محل کارشان برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی
ومعیشتیشان:
* -تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رشت.
* -اعتراض تعدادی از ساکنان قروه به محل ساخت یک کارخانه جدید روی زمینهای کشاورزی:
* -گزارشی درباره تجمع اعتراضی روز دوشنبه  ۲۲فروردین کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران نسبت به بازگشت ساعات کاری به قبل از کرونا:
* -کارگران پروژهای شاغل در پاالیشگاه آدیش کنگان ،برای عدم افزایش دستمزد دست از کار کشیدند.
* -ادامه مبارزات کارگران شرکتی مخابرات اصفهان دراعتراض به خلف وعده شرکت شسکام و برای احقاق
حقوق برحقشان ،همچنان دنبال می گردد:
* -اعتراض جمعی از داروسازان کشور به وضعیت حقوق خود /چرا انتخابات انجمن داروسازان برگزار
نمیشود؟
* -مرغداران استان چهارمحال بختیاری نسبت به کمبود نهادههای دامی ،ممنوعیت خروج مرغ از استان ،
پایین بودن قیمت وعدم خرید تضمینی مرغ توسط شرکت پیشتیبانی امور دام مرغ مقابل استانداری ،تجمع
اعتراضی نمودند:
* -کاسبان میدان میوه و تره بار«مجیدیه» در تهران به خاطر گرانی بی حساب جنس ،اعتصاب کردند.
* -نیروهای شرکتی مخابرات اصفهان :به طرح طبقهبندی ناقص شسکام راضی شدیم اما همان را هم اجرا
نکردند:
* -اعتراضات اهالی چهارمحال وبختیاری نسبت به انتقال آب از استان و آبگیری تونل گالب با راهپیمایی
وتجمع در میدان قمربنی هاشم شهر کرد ،از سر گرفته شد.
* -کارکنان پست یزد برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق  ،اعتصاب نمودند:
* -فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران برای تجمع در دفاع ازامنیت شغلی ومیشتی بازکردن
کارت  ۱۴همکار مقابل استانداری:
* -تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مناطق نفتخیز جنوب ،مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع اعتراضی
زدند.
* -جانباز بازنشسته هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران:پرداخت نشدن بیش از  ۷ماه از مطالبات بازنشستگان
هما /دستورالعمل انتقال صندوق بازنشستگی ابطال شود:
*  -یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته :تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق ومستمری وعدم همسان سازیش مقابل سازمان تامین اجتماعی
تهران و اداره کل تامین اجتماعی استان های ایالم ،خراسان رضوی،خوزستان ،کرمانشاه ،گیالن ،و….
* -تجمع اعتصاب وتجمع کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض تغییر قراردادها.
* -تداوم تجمع کشاوزان اصفهان برای باز کردن آب :

* -جاری شدن دوباره آب زاینده رود برای ۴۰روزبدنبال از سرگیری تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان
نسبت به عدم تخصیص حق آبه :
* -اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران نسبت به سطح پایین حقوق،نداشتن امنیت شغلی و مسدود
کردن کارت رفت وآمد ۱۴همکار حق طلب و وعده های توخالی ،دومین روز تجمع خود را پیش میبرند:
* -کارگران پروژه ای نسبت به عدم افزایش حقوق با اعتصاب کارگران شرکت پتروصنعت اروند سایت ۴
پتروشیمی بوشهر ،به ادامه اعتراض خود پرداختند:
* -کارکنان وزارت کشور کهگیلویه و بویراحمد نسبت به حذف فوق العاده شغل مقابل استانداری ،تجمع
اعتراضی نمودند:
* -نیروهای اورژانس اجتماعی مطرح کردند؛تا زمانی که با پیمانکاران کار میکنیم هیچ امیدی به بهبود
اوضاع نداریم:
* -کارگران فوالد اهواز برای دومین روز متوالی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند:
* -درخواست کارگران آبفای اهواز برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل:
* -تجمع مر دم دهستان سراوان رشت در گیالن در اعتراض به تخلیه بی رویه زباله در جنگلهای این منطقه و
آلودگی مخسط زیست.
* -تجمع تعدادی از پرستاران با شعار« :بمیریم  ،شهیدیم ،زنده بمانیم  ،تعدیلیم»[ .دست نوشتهای  ،دردناک که
نشان از حقیقتی تلخ در مواجهه با خواستههای مدافعان سالمت دارد ،پیش از این هم نوشته بودند :نرجس
خانعلی زاده ،اگر در دورۀ طرح خود به شهادت نمیرسید و اولین شهید مدافع سالمت ،لقب نمیگرفت ،هم
اینک در کنار این همکارانش ،جزو تعدیل شدگان بود].
* -کارزار درخواست حمایت و پرداخت معوقات مزدی کارگران سیمان آباده :
* -ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به عدم پرداخت ۱ماه حقوق ۴۱،سال عیدی وماه ها
حق بیمه زیرسایه سکوت مصلحتی مسئوالن:
* -تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی مقابل وزارت بهداشت ،دراعتراض به آزمون پیش کارورزی .
* -درخواست کارگران شهرداری منجیل برای «تبدیل وضعیت» /نارضایتی از شرایط کار با پیمانکار:
* -دومین روز اعتصاب کارگران راه آهن شمال غرب در اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزد  .حقوق
های معوقه خود:
* -تجمع اعتراضی کارمندان وزارت کار :
* -کارگران شرکتی آبفا بهبهان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و وعده های توخالی ،تجمع اعتراضی
نمودند:
* -اعتراض کارکنان مدت موقت نفت به نحوه اجرای شیوه نامه تعیین حقوق و فوقالعاده /عضو هیات رئیسه
مجلس به وزیر نامه نوشت:
* -تجمع کشاورزان حقابه دار برای گرفتن حقابۀ قانونی و شرعی خود در مقابل استانداری.
* -ادامه تجمع اعتراضی کارگران شرکتی آبفا بهبهان نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق و عدم پرداخت بموقع
حقوق وعیدی و وعده های توخالی برای دومین روز:
* -اعتراض کارگران ابنیه فنی زنجان به مطالبات معوقه:
* -تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده بهداشت نسبت به امکانات زیستی خوابگاه و وضعیت حمل نقل،انترنتی
و ورزشی :
* -ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به کیفیت غذای سلف سرویس با تحریم غذا و
چیدنش درمحوطه خوابگاه:

* -تجمع و درگیری کیانتایر .کارگران کارخانهی کیانتایر در خیابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدند.
* -تجمع اعتراضی کامیونداران کشور نسبت به افزایش هزینههای گمرگ و اسقاط کامیونهای از رده خارج
شده مقابل ساختمان ریاست جمهوری :
* -تجمع اعتراضی کارکنان ادارۀ امورمالیاتی استانهای کشور ،در مقابل سازمان امور مالیاتی شهرهای
مختلف.
* -اعتراض کارگران آبفای بهبهان به عدم دریافت مطالبات:
* -مشت محکم اهالی سراوان رشت بردهان فرماندار کالنشهررشت برای وقت خریدن وادامه بازی کردن با
جانشان با تخلیه زباله در منطقه:
* -تجمعات اعتراضی اهالی سراوان رشت وجلوگیری از حمل زباله به منطقه ،همچنان ادامه دارد :
* -تجمع بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان ستاد اجرایی خمینی ،با شعار« :جنبش بازنشسته ،چرا ساکت
نشسته».
* -اخراج  ۱۴تن از کارگران شرکت فوالد نطنز.
* -ادامه اعتراضات رانندههای استیجاری شرکت توزیع برق گیالن نسبت به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت
عیدی و سنوات:
* -کارگران پروژه ای شاغل در پاالیشگاه آدیش کنگان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد دست از کار
کشیدند.
* -جمعی از اهالی تهران نسبت به قلع وقمع  ۴۰۰اصله درخت بوستان چیذر ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -اخراج مراقبین سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس بجای پاسخگویی به خواسته هایشان هستند:
* -درخواست شماری از کارگران تعدیل شده شهرداری منطقه دو نیشابور برای بازگشت به کار:
* -ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ایالم نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات تهدید کارگران حق طلب به
اخراج از کار بجای پرداخت حق وحقوقشان:
* -زمزمه های اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب اراک نسبت به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت حقوق
اسفند ماه:
* -کارکنان وزارت کارکشور نسبت به سطح حقوق مقابل ساختمان وزارتخانه با شعار«وزیر بی کفایت خجالت
خجالت»  ،تجمع اعراضی نمودند:
* -بیانیه حمایتی بازنشستگان دانشسرایی مهرماه  ۴۱۰۰فارس از تجمع روز پنج شنبه یکم اردیبهشت ماه
فرهنگیان:
* -نیروهای لباس شخصی به منزل فعال کارگری مرتضی صیدی یورش بردند و ضمن تفتیش منزل و ضبط
لوازم شخصی وی ،او و امیر عباسی دیگر فعال کارگری را بازداشت نمودند .مرتضی صیدی و امیر عباسی
از فعالین کارگری ساکن تهران هستند و به کار ساختمانی مشغولند.
* -کارگران معترض معدن زغال سنگ گلندرود برای تامین امنیت شغلی با امضای طومار به عقد قرارداد
های کاری اعتراض نمودند:
* -جمعی از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کشورنسبت به نداشتن امنیت شغلی و وعده های توخالی
مقابل وزارت کار ،تجمع اعراضی نمودند:
* -نامه کارگران معدن زغالسنگ گلندرود به مدیرعامل تهیه و تولید /به مشکالتمان رسیدگی کنید:
* -اعتصاب کارکنان و نیرویهای بخشهای مختلف ادارۀ ٓاب و فاضالب بهبهان بدلیل عدم دریافت حقوق.

* -تداوم تجمع کشاوزان اصفهان برای باز کردن آب.
* -اعضای تعاونی مسکن مهر بندرعباس نسبت به عدم تحویل واحدهایشان وپاسخگو نبودن مسئوالن مقابل
استانداری هرمزگان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -کارکنان نوبتکار شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -بازداشت و ضرب وشتم بازنشستگان مخابرات؛ برهم زدن تجمع آرام بازنشستگان در میدان آرژانتین توسط
پلیس.
* -کارگران و کارکنان نوبتکار شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون و کارون ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی درکرمانشاه با شعار« :شش کالسه دروغگو ،حاصل وعدههات
کو».
* -کارگران فوالد اهواز برای دومین روز متوالی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
* -کارگران و کارکنان نوبتکار شرکت نفت و گاز آغاجاری در امیدیه ،تجمع اعتراضی نمودند:
* -اعتراضات کارکنان نوبتکار بهره برداری نفت و گاز ادامه داد :
* -تجمع اعتراضی شبانه روزی چند صد نفره اهالی سراوان نسبت به حمل زباله به منطقه درجاده ومسدود
کردن مسیر خودروی حمل زباله ادامه دارد:
* -تجمع شماری ازبازنشسستگان مخابرات ایران در تهران
* -تجمعی علیه قتل های ناموسی در شهرسقز برگزار شد! :چهل روز از قتل فجیع فوزیه امینی .
* -کامیونداران کشور نسبت به افزایش هزینههای گمرگ و اسقاط کامیونهای از رده خارج شده با تجمع مقابل
مجلس ،به ادامه اعتراضات خود پرداختند :
* -تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاری به علت شیفتهای کاری :

آنچه خواندید ،سر تیتر خبرهای روز شمارکارگری دو هفته آخر فروردین ماه  ۴۱۴۴است و تأکید
میکنم همۀ تحرکات حادث شده در کف خیابانهای کشورهم نیست بلکه اخبار منتشره در سطح
خبرگزاریهای رسمی کشور و شبکههای مجازی است.
باید گفت :هیچ چیزی نمیتواند به آرامسازی فضای پرتنش و ملتهب تحرکات روزمرۀ کارگران نفت و
گاز و پتروشیمی ،کارگران پروژهای و قراردادی ،کارگران اخراجی ،لشکر عظیم بیکاران ،کارگران
سندیکای شرکت واحدوبازنشستگان شرکت واحد،کارگران سندیکای نیشکرهفت تپه وبا زنشستگان
نیشکرهفت تپه ،فعاالن زن ،کودکان کار وخیابانی ،خانوادههای زندانیان سیاسی ،کارگران فوالد،
آذرآب و هپکو ،کارگران آبفا ،کشاورزان کم آب ،کشاورزان چایکار و برنج کار ،کشاورزان حقابه
دار ،کارگران فضای سبز ،زحمتکشان فرهنگیان ،بازنشستگان ،دانشجویان ،کامیون داران ،تاکسی
رانان ،فعاالن محیط زیست ،بی مسکن ها و بی خانمانها ،کارگران سازمان جهاد کشاورزی ،تعاونی
مسکنیها ،غرفه داران سبزی و صیفی جات ،بخش حفاظت فنی و خدمات ایمنی ،کارگران معادن،
کارگران کیان تایر ،کارگران ابنیه فنی ،کارمندان قضایی ،کارکنان اداره مالیاتی ،وزارت کار ،پست،
کادر درمان ،تعاون ،داروسازان ،کارمندان بخش اورژانس اجتماعی ،کاسبان میدان میوه و تره بار،
دست فروشان ،کارگران سیم بان و دکل بندی ،اولیای دانش آموزان ،سپرده گذاران ،مالباختگان،
کارگران نگهبانی ،پرستاران ،بهیاران و هم به آن دیگر نیروهای مطالبه گر جامعه  ....کمک کند ،آنهم در
شرایط بس دشواری که مرگ و زندگی کارگران و گرسنگی العالج آنان در پهنۀ زندگی و به خیابان

آمدن سریالی یکشنبه های بازنشستگان و حرکات میدانی فرهنگیان و دیگر گروههای مطالبهگر در این
دوره وحجم اعتراضات نشان میدهد که کارگران همچنان پراکندهاند و در کارند  ،اینجا و آنجا
تدافعی عمل میکنند و بخشا ً تعرضی میباشند و افق پاسخ گرفتنها محدود و محدود و محدود می
باشد.
میتوان گفت :کارگران هر واحدی به صورت جداگانه ،منفرد و بدون هماهنگی با سایر واحدهای
همسو ،حرکات خود را پیش میبرند .باید درآسیب شناسی وضعیت موجود با صراحت یاد کرد؛
کمیت اعتراضات وسیع و گسترده و در نوع خود قابل مالحظۀ کارگران بهدلیل نداشتن تشکلهای
مستقل پایۀ خود ،تاکنون نتوانستند این مبارزات را به سطح سراسری بکشانند .همین پراکندگی و
جدا جدا عمل کردنها زمینۀ تهاجم بیشتر را فراهم میکند .هیچ یک از نیروهای مطالبه گر به
تنهایی و جدا و جدا قادر نشده و قادر نیستند به صورت یک نیروی اجتماعی حول خواستهها و
مطالبات ویژه خود  ،علیرغم به خیابان آمدن و هزینه پرداختن به نتایج دلخواه دست یابند و بر
فضای جامعه اثر مطلوب بگذارند و این بدان معنا نبوده و نیست که از اقدام هر یک آنان حمایت
نکنیم و به آسیب شناسی هر یک از آن تحرکات بر نیاییم!
اخبار تحرکات دو هفتهای فروردین امسال همچون خبرهای روز شمار سال گذشته نشان میدهد:
صف مستقل کارگران  ،فرهنگیان و با زنشستگان و کشاورزان وهر نیروی مطالبه گر که برای
دست یافتن به خواسته خود ،دست به اقدام میزند  -علیرغم داشتن خواستههای مشترک (پیرامون
آزادی هم طبقهایهای زندانی بعبارتی آزادی و لغو احکام صادره برای فعالین مطالبه گر -آزادی
بی قید و شرط تشکل یابی مستقل -دشواری امنیت شغلی ،مسئله همسان سازی ،بازگشت برسرکار
وجلوگیری ازاخراج ها ،مبارزه با کاالیی سازی و واگذاری همه ضمایم نیروی کار به دست بخش
خصوصی و سپردن حوزه کنترل آنها به دست مافیای پیمانکاران رانت خوار ،رودررویی دربرابر
تورم نقطه به نقطه و مبارزه برای مزد برابر درمقابل کاربرابر یا دستمزد شایسته -فرصتهای
شغلی برابر فارغ ازجنسیت  -برخورداری از سالمت و بهداشت رایگان ،بیمه همگانی و رایگان و
بیمه بیکاری مکفی و تامین بیمه دوران بیکاری و سایر امورمشترک )...همواره جداگانه در سطح
شهرها و استان و کشور دست به اقدام میزنند و با توجه به فرازهای یاد شده ،همچنان زیرچکمۀ
سرمایهداری حاکم ،سرکوب شده ،عمال پاسخ نمیگیرند .بی هیچ تردیدی هر یک آنان نمیتوانند
بدون همبستگی و جای نگرفتن در پیکرۀ سراسری و واحد و همبستگی فزاینده به نتایج دلخواه خود
دست یابند.
چه چیزی میتواند این مجموعه تحرکات پراکنده را به نتیجۀ قانونمند مبارزۀ مشترک و هدفمند
برساند؟ برای من تیتر انتخابی بیش ازهر چیزی این مضمون عمومی جنبش عظیم طبقاتی را با
خود دارد «یکی شویم» الزمۀ این یکی شدن در بطن تعریف معنایی «کارگر متشکل همه چیز و
کارگر متفرق هیچ چیز» همواره و بیش از اقدامی ،پاسخ الزم را به این پرسش اساسی میدهد:
«این درد مشترک ،هرگز جدا جدا درمان نمیشود .دشوار زندگی ،هرگز برای ما ،بی رزم
مشترک ،آسان نمیشود».
باید برای کارکرد عملی آن دست به اقدام زد و با تقویت همگراییهای گسترده دست به کار شد.
مبارزات جاری در پیگرد تحرکات میدانی و خیابانی ،زمینۀ مناسبی برای تحقق سازمانیابی الزم و
ضروری است .واقعیت این است که توده عظیم مزد و حقوق بگیران در شرایط کنونی با مشکل
پراکندگی مواجهاند و این مسئله خود هشداری است که علیرغم ادامه کاری و ازخودگذشتگی و
مبارزۀ مستمر و روزانه و علیرغم اعالم همبستگی و همدلی آشکار و واقعی میان فعاالن
جنبشهای اجتماعی ،بدون یک همکاری جدی و سازمانیافته و سراسری در میان تمامی کارگران
و زحمتکشان ،قادر به مقابله با سیاستهای ضدکارگری حاکمیت سرمایه داری و تغییر شرایط

موجود نخواهیم بود .باید تنها با برجسته کردن توقف نیروهای سرکوب ،احضارها ،بازداشت و
زندان کشاندنها و اخراجها و بیکارسازی و حتی تبعید ،همه موانع را در این وجوه دید .هرچند
گرفت وگیرهای دیگری نیز در این مانع تراشی عمل میکنند؛ جای دارد که همه این موانع بدون
کمترین چشم پوشی به عینه درسطح جنبش بازتاب یابد تا الزامی برای تقویت همگراییها درسطح
جنبش مطالباتی سال پیشروی ما از قوه به فعل درآید .نمودی که در اول ماه مه ،یازدهم اردیبهشت
امسال  ۴۱۴۴بیش از پیش تجلی پرشکوه خود در پیوند بازنشستگان زن و مرد -فرهنگیان شاغل
و غیره زن و مرد و کارگران رسته های مختلف را به نمایش می گذارد!
چه نیک گفته است ،ابوالقاسم الهوتی:
بهر آزاد شدن  ،در همۀ روی زمین
از چنین ظلم و شقا
چارۀ رنجبران ،وحدت و تشکیالت است.
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