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 تحليل�

  
  

  !را لغو کنيد قانون استاد شاگردی اص"ح پذير نيست، آن
جريان بازديدی کە  سيد تقی نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعی، در) ايلنا(ايران  گزارش خبرگزاری کاره بنا ب

چند موضوع کارگری ران راجع بە اا4ت خبرنگؤ از کارخانە خودروسازی سايپا بعمل آورد، بە س، آبان٢٨سە شنبە،  وزر
   .پاسخ داد

 جانب وزير کار، تعاون و رفاە، بە اين سمت منصوب گرديدە، در سيد تقی نوربخش کە پس از وزير شدن علی ربيعی، از
مجموع حکايت از تداوم رويکردھای گذشتە   مسايلی را مطرح کردە کە درا4ت خبرنگاران در مصاحبە اشؤپاسخ بە س

امين اجتماعی بە پرسشھای ھای مديرعامل تدر پاسخ. ت شان دارندقبال کارگران و مطالبا سازمان تامين اجتماعی در
  . وجود نداردحوزە تامين اجتماعی در وزير کار) برنامە ای(ران، کمترين اثری از وعدە ھای خبرنگا

بعلت " بيمە مکمل" بازنشستگان، کە از چند سال پيش تحت عنوان یاز نظر نوربخش، بخشی از ھزينە درمان و دارو
زدن سازمان تامين اجتماعی از انجام تعھدات قانونی اش بە بيمە شدگان بە عھدە بيمە شدگان گذاشتە شد،  سرباز

 درمان بازنشستگان را ھمە ھزينە ھای دارو و ھم تامين اجتماعیقرار نيست ازاين بە بعد  ادامە خواھد يافت و" خوشبختانە"
  .مطابق وظيفە قانونی اش بە گردن بگيرد

خوشبختانه ھفته گذشته ": ين در خصوص آخرين وضعيت مربوط به بيمه تکميلی کارگران بازنشسته گفتننوربخش ھمچ
  ."ارگران بازنشسته اع_م کردت مديره سازمان موافقت خود را با ادامه قرارداد بيمه تکميلی کئھي

  . آئين نامە ھای جديد متوقف خواھد شدنموعد تا روشن شد قانون بازنشستگی پيش از

چون تکليف سھم بيمه دولت و منابع مالی آن بايد در آيين نامه مربوطه مشخص شود، اجرای اين ماده قانونی تا زمان "
  ."تصويب و اب_غ آيين نامه جديد متوقف خواھد بود

 سال بە با4 کە اکثرا بدليل امتناع کارفرما از بيمە کردن شان در آستانە بازنشستگی ٦٠در مورد قانون بازنشستگی افراد 
 سال سابقە بيمە دارند و بخاطر آن از مزايای کامل بازنشستگی محروم شدەاند و مدتی پيش 4يحە ای در مورد ١٠ کمتر از

 روز حقوق باز ١٠سيد، نوربخش، بھرمندی اين گروە از دفترچە درمان و آنھا بە تصويب مجلس و شورای نگھبان ر
نشستگی در ماە، را منو ط بە خريد کسری سابقە بيمە، بە نرخ روز توسط اين دستە از کارگران کرد و در واقع آب پاکی 

مسئو ليتی در اين زمينە روی دست اکثر آنھا کە حتی امکان تامين معاش روزانە شان را ندارد ريخت و از پذيرش ھر نوع 
  .سر باز زد

 مصوب دولت احمدی "شاگردی- استاد"مديرعامل سازمان تامين اجتماعی دراين گفتگو حتی با لغو قانون قرون وسطايی 
جانب کارگران شکل گرفتە   لغو آن از مدتی پيش کارزاری ازرایمطالبات محوری کارگران است و ب نژاد، کە يکی از

و برای توجيە عدم  را داد با تاکيد براعتبار قانون مذکور، وعدە اص_ح و رفع ايرادات آن بجای لغو آناست، مخالفت کرد و 
: ايلنا بە نقل از وی نوشت. ولين دولت گذشتە را تکرار کردئلغو قانون مذکور توجيھات بی اساس وزير کار و مس

 توسط مجموعه وزارت کار و به منظور ايجاد "شاگردی-داستا"که شيوه نامه   اجتماعی بابيان اينمديرعامل سازمان تامين"
  ".در رابطه با اجرای اين شيوه نامه سازمان تامين اجتماعی نقش تعاملی دارد: مد، گفتآاشتغال تدوين و به اجرا در

ھرچند سازمان تامين اجتماعی در صدد است که از مجرای قانونی نسبت به اص_ح و رفع ايرادھای ": وی تاکيد کرد
  ." اقدام کند اما تا آن زمان موظف است تا در چارجوب شيوه نامه کنونی فعاليت کند"شاگردی-استاد"نامه  شيوه

ر اين گفتگو ادبيات د" شاگردی-استاد"ادبيات بکار بردە شدە توسط مدير عامل سازمان تامين اجتماعی در ارتباط با قانون 
دە در آن، بخاطر سابقە طو4نی شان کام_ برای عموم مفھوم اند وامروزە اين ادبيات و مفاھيم بکار بردە ش. تازەای نيست

  .ضدکارگری را ندارد اين قانون ی ديگری جز اين ندارند، کە مدير عامل قصد لغوامعن کمتر کسی را فريب می دھند و



ا می دھد کە خودش می مصوب دولت پيشين ر" شاگردی-استاد" قانون ايراد ماعی در حالی وعدە رفعمدير عامل تامين اجت
  .مدگونە تغييری در ماھيت، کارکرد و نتيجە اش بوجود نخواھد آ ص_ح پذير نيست و ھيچاداند، کە قانون مذکور اساسا 

 بھمين دليل اگر . استاب_غ گرديدە  تصويب و،از اين کە بگذريم، اين قانون توسط دولت پيشين، بدون احالە بە مجلس تھيە
  .را لغو کند ە لغو آن داشت، بە راحتی می توانست آنب دولت جديد تمايلی

 وعدە رفع اشکا4ت قانونی را می دھد کە بنيادش بربيداد و تشديد ،اگر ا4ن مديرعامل سازمان تامين اجتماعی بجای لغو
ا مخالفت شديد و از ابتدا تا کنون ب  استوار گرديدە، تنھا بە اين خاطر است کە قانون مذکورکارگراناری کاستثمار تا حد بي

  . بە ميان آوردحاص_ اگر چنين نبود بسيار بعيد بود کە نوربخش حتی حرفی از. فزايندە کارگران روبرو بودە است

 اظھارات مديرعامل تامين و نيزاين وزارت خانە،   وزير کار و مديران ارشدھای انتصاب،مصاحبە ھا، موضع گيريھا
ف وعدە ھايی کە در آغاز بە کارگران دادند، قصد دگرگون کردن رويکردھای دولت بر خ_ اجتماعی نشان می دھند کە آنھا

  .گذشتە نسبت بە مطالبات و حقوق کارگران را ندارند و می خواھند ھمان ھا را اجرا کنند

کی از عم_ کنار گذاشتە شدە، يمذکور و اجرای فصل پنجم قانون کار کە بواسطە قانون " شاگردی- استاد"لغو کامل قانون  
توجيھاتی کە توسط بانيان و حاميان اين قانون برای حفظ و اص_حش صورت می گيرد، . مطالبات ب_فصل کارگران است

وجود يک چنين قانونی در تضاد و تقابل با روح زمان و  کە حتی اگر چنين نيز نبود، بخاطر اين. ندتوجيھاتی بی اساس ا
 بھمين جھت بايد برای لغو آن نە درنگ کرد و نە از ھيچ . تحمل کردرا  نبايستی آن،حقوق انسان عصر معاصر است

  . از کارزاری کە بە ابتکار جمع وسيعی از کارگران برای لغو آن شکل گرفتە حمايت کردبايد . شتاذکوششی فرو گ

. اھند يافتزمانی کە دولت نخواھد بە مطالبات کارگران توجە نشان دھد، خود کارگران راە ھای کسب حقوق شان را خو
 ٣٢ زايش کە موفق شدند از طريق اعتصاب کارفرمايان را وادار بە اف اخير کارگران واحدھای پتروشيمیکاميابی ھای

، مکارکنان مجتمع پتروشيمی بسياران، در مجتمعھای پتروشيمی بندر اما  نفر از١٥٠٠ یز و پيرودرصدی دستمزدشان کنند
ھارشنبە برای افزايش دستمزدشان مبادرت کردەاند، بە نظر می رسد سھل چز کە از روفراورش و خوارزمی از کارگران 

  .الوصول ترين راە دستيابی کارگران بە مطالبات و حقوق شان است

و اشکال ديگر  د، اعتصابآنچە را کە دولت و کارفرمايان حاضر نيستند بپذيرند، کارگران با ھمبستگی، تشکل و اتحا
  . آورددت خواھن و آموختن از ھم بدسمبارزات

  صادق کار

  
  
   از تجارب ديگران�

  
  

  ظھورجنبش نوين کارگری در اردن 
  )3بخش (

  فيدا عادلی

  2012، پائيز 264، شماره )MER" (تحقيقات خاورميانه ای"برگرفته از 

  کارگران روزمزد در بخش عمومی 

 و چه از نظر الھامات آنان از ]نسبت به تحرکات آنان[داستان کارگران روزمزد چه به لحاظ واکنش ھای رسمی  •
ًمنظور از کارگران روزمزد در اينجا کارگرانی اند که مستقيما برای . موفقيت ھای اوليه شان، بسيار گوياست

اين کارگران روزمزد گاھی نيز با واسطگی مؤسسات خصوصی کاريابی به خدمت گرفته (وزارتخانه ھا کار می کنند 
 90 حدود 2006دستمزد متوسط آنان در سال . حاديه، خواه رسمی خواه غيررسمی اندآنھا فاقد ھرگونه ات). می شوند

در دوره ای از سياست ھای اقتصادی نئوليبرابی و فشار خردکننده برای محدود کردن . در ماه بود)  د4ر127(دينار 
مزايا يا مزايای ناچيز مشخص می  که با ناامنی شغلی، دستمزد پائين و فقدان -بخش دولتی، تعداد اين گروه از کارگران 

  . در سطح جھانی افزايش يافته است–شوند 

اين حرکت توسط محمد ال سونيد .  کارگران روزمزد وزارت کشاورزی دست يه يک تحصن زند2006در ماه می  •
داری در عرض دو ھفته تحصن، کارگران دي. او از آن پس به سيمای کارگران روزمزد تبديل شده است. رھبری می شد
 از نخست وزيری 2007او در نوامبر (او در آن موقع دوره اول نخست وزيری اش را می گذراند . با بخيت داشتند



 اجتماع در برابر مجلس اردن

دستمزد بيشتر، استخدام به : خواسته ھای مقدم کارگران عبارت بودند از).  به آن بازگمارده شد2011عزل و در فوريه 
به ع_وه آنھا، با اين استد4ل که سيستم کار . ورداری از مزاياعنوان کارمند دولت ھمراه با امنيت شغلی و حق برخ

  .روزمزدی استثمارگرانه است، از نخست وزير می خواستند که متعھد شود به اين سيستم در بخش دولتی پايان دھد

که ) دمی کوشي(دستمزدھا ب_فاصله افزايش يافتند و طبق اظھارات نمايندگان کارگران، نخست وزير قول داده بود  •
 شروع می شد، کارگران روزمزد را به خدمات شھری انتقال 2007 ساله، که از سال 3حکومت در خ_ل يک دورۀ 

. با توجه به تعداد با4ی کارگران ذيربط، نمايندگان کارگران اين جدول زمانی را معقول يافته و با آن موافقت کردند. دھد
تنظيم کرد که خواست پايان دادن به سيستم کار روزمزدی در شورای وزيران، تحت ھدايت بخيت، قطعنامه ای 

اما پيش از آن که دولت بخيت بتواند به قولھايش را عملی کند برکنار شد و دولت . آزانسھای دولتی را تصريح می کرد
 . نادر ال دھاھابی بجای آن گمارده شد

 کارگران 2007روز اول ماه می سال  •
ت جديد به روزمزد با اين خواسته که دول

تعھدات دولت قبلی ابراز وفاداری کند، 
اين دفعه . تحصن دومی را سازمان دادند

 کارگر در برابر ساختمان مجلس 750
اجتماع کرده و از آنجا به طرف کاخ 

کمی بعد . نخست وزيری راھپيمائی کردند
ملک عبدهللا دوم بار ديگر دولت را عزل 

کرد و سمير ال رفائی را به نخست 
ال رفائی زير .  منصوب کردوزيری

فشار فزايندۀ کارگران سرانجام به اين 
تعھد که کارگران روزمزد را به استخدام 

او البته . دولت درآورد جامۀ عمل پوشاند
ًشروطی را نيز به آنان تحميل کرد؛ مث_ 

 کار کارگران روزمزد به ع_وه، اگرچه بخيت دستور توقف.  نفر از کارگران را از گردونه خارج کرد250شرط سواد 
وقتی اين .  کارگر روزمزدی به کار گرفته شده بودند250در وزارتخانه ھا را صادر کرده بود، پس از اين فرمان باز 

اعتراض اين بار در . دست به اعتراض سومی زدند 2010 ماه می 1عده به ناگھان اخراج شدند، کارگران در تاريخ 
کارگران خواھان بازگرداندنشان به سر کار بودند و وزارتخانه .  سازمان داده شدمجتمع سنديکاھای حرفه ای در عمان

در جريان اين اعتراض به محمد ال سونيد اط_ع داده شد که . ھا را به سوء استفاده از صندوق عمومی متھم می کردند
می با حضور وزير دو ھفته بعد در تحصنی که در جريان مراس. از کارش در وزارت کشاورزی اخراج شده است

دستگيری ال سونيد به اعتراضات بعدی به صورت . کشاورزی برپا شد، ال سونيد به اتھام توھين به وزير بازداشت شد
او البته پس از چند روز آزاد شد، اما تا سال بعد به کار خود .  انجاميد2010ًتحصن ھای تقريبا ھر ھفته در طول سال 

با سونيد برای نوشتن اين مقاله مصاحبه ) نويسنده(آز آن زمان تا زمانی که من . بازگردانده نشددر وزارت کشاورزی 
، به دليل آن که از ژاندارمھا خواسته بود 2012يک بار ھم پس از آن، در ژوئيه . می کردم، چھار بار دستگير شده بود

ارگران روزمزدی نيز با دستگيری و خطر آن رھبران جنبش ک. را دستگير کنند، توقيف شده است" اين فاسدھا"که 
  .روبرو بوده اند

او خودش برای مدت ھای مديدی . را به نمايش گذاشته اند] کارگری[رھبرانی چون سونيد سيمای جديدی از اکتيويسم  •
 سال يک کارگر روزمزد و مقيم ھديبان بوده است؛ جائی که برخی ھا آن را مقر نخستين اعتراض سياسی قابل توجه در

در ژانويه اين سال اھالی دھيبان عليه افزايش قيمت ھا، سوء استفاده از منابع محلی و فساد .  ارزيابی کرده اند2011
چنان که ال سونيد خودش تصريح می کند، او . دولتی دست به اعتراض زدند و خواھان برکناری دولت ال رفائی شدند

از بسياری جھات، کار . ز اين تعارضات فزايندۀ سياسی می بينندو بسياری از فعا4ن کارگری کارشان را در ترا
رھبران جنبش کارگران روزمزدی، کارگران فسفات، کارگران بنادر و معلمان پايه ھای اعتراضات ناگھانی سال 

 . را تشکيل می دھند2011

  

  

  

  



  اخبار خارجی �
 

 مجلس مصر حذف شددر ھای کارگران و دھقانان سھميه کرسی
  2013 نوامبر 19 اھرام،

 درصد 50 نفره ای که مسئول تنظيم متمم قانون اساسی مصر است، ماده ای از قانون اساسی را که به موجب آن 50کميتۀ 
  .کرسی ھای مجلس به کارگران و کشاورزان اختصاص داشت را حذف کرد

  . داشتھای مجلس به کارگران و کشاورزان اختصاص  درصد کرسی50در قانون اساسی قبلی مصر 

احمد عيد، عضو کميتۀ نامبرده، اع_م کرد که عليرغم نظر برخی از اعضای کميته داير بر حفظ مادۀ مذکور، رأی به حذف 
  .آن داده شد

مخالفان .  قرن گذشته اعمال می شد، اما در سال ھای اخير مورد مناقشه قرار گرفته است60 درصدی از دھۀ 50اين سھميۀ 
کارگر و کشاورز تنھا امکان سوء استفادۀ آنھائی را که در قدرت اند، فراھم " گل و گشاد" که تعريف آن استد4ل می کنند که

  .می آورد

برخی اتحاديه ھای کارگری و کشاورزی از اين سھميه دفاع می کردند و وجود آن را برای نمايندگی متناسب جامعۀ مصر 
  .در مجلس مھم می دانستند

ايندۀ اتحاديه ھای کارگری در کميته قانون اساسی به خاطر حذف سھميه کرسی ھای مجلس  نوامبر، نم19روز سه شنبه، 
  .برای کارگران و کشاورزان از قانون اساسی، از عضويت در کميته کناره گرفت

شکست "عبدالفتاح ابراھيم، رئيس فدراسيون اتحاديه ھای کارگری مصر که توسط حکومت کنترل می شود، اقدام کميته را 
  .توصيف کرد" ينی برای کارگران و کشاورزانسنگ

من تمام کارگران : "او افزود". اين اقدام، کارگران و کشاورزان را به حاشيه خواھد راند"ابراھيم به خبرنگاران گفت که 
  ".مصر را فرا می خوانم که به قانون اساسی جديد مصر رأی منفی بدھند

ما خواھان آنيم که کميتۀ قانون اساسی و حکومت موضع . _ب ژانويه ھمراه بودندما خواھان حقوق کارگرانيم؛ آنھا که با انق"
  ".شان نسبت به حذف سھميه پارلمانی کارگران و کشاورزان را بازبينی کنند

محمد سلماواوی، سخنگوی رسمی کميتۀ قانون اساسی ادعاھای عبدالفتاح ابراھيم را رد کرد و مدعی شد که نمايندگان 
  .شاورزان با اقدام کميته موافقت کرده اندکارگران و ک

  
  : اع$م شدکنفرانس جھانی زنان در

 خشونت عليه زنان گسترده ترين نقض حقوق بشر است
  انگليسی. سی.بی.بی
  2013 نوامبر 20

  .اتحاديه ھای کارگری خواھان کنوانسيونی توسط سازمان جھانی کار برای پايان دادن به خشونت جنسی در کار شدند

ھای نمايندگی در   بين المللی منع نشده است، ھيئت الزام آور آنجا که تاکنون خشونت و آزار جنسی در ھيچ کنوانسيوناز
ًدومين کنفرانس جھانی زنان مصرا خواھان پيمانی توسط سازمان بين المللی برای پايان دادن به خشونت جنسی در ھنگام 

 . کار شدند

 اتحاديه ای مسئلۀ خشونت عليه زنان در محل ھای يکی از دغدغه ھای بزرگ جنبش
اتحاديه ھائی در سراسر جھان به چاره يابی مشغول اند تا نسبت به امنيت . کار است

لزوم آموزش و اقدامات آگاھگرانه در باره . زنان در محل کار اطمينان حاصل شود
از نظر مسئله و اين که غفلت و اغماض نسبت به آن امری حاد و ناپذيرفتنی است، 

 .اين اتحاديه ھا دور نمانده است

 .خشونت عليه زنان گسترده ترين و به لحاظ اجتماعی پذيرفته شده ترين نوع از تمام انواع نقض حقوق بشر است
برای رسيدن به يک کنوانسيون بايد ھمه کار : "شاران بورو، دبيرکل کنفدراسيون بين المللی انحاديه ھای کارگری، می گويد

زنان کارگر سزاوار برخورداری . ت اجرائی سازمان بين المللی کار بايد اين موضوع را در دستورکارش بگذاردھيئ. کرد
 ".از اين ابزار بين الملی اند



. دولتھا مسئوليت دارند که به خشونت عليه زنان پايان دھند، اما بسياری از آنھا در انجام اين مسئوليت قصور می ورزند
بنابراين ما به قوانين بھتری برای پيشگيری از خشونت و اعمال واقعی اين قوانين . اری جاھا رايج استفرار از کيفر در بسي

 . در حمايت از زنان و دختران نياز داريم

 300، در داکار، پايتخت سنگال، با شرکت 2013 نوامبر 19 سه شنبه ،است که دومين کنفرانس جھانی زنان4زم به توضيح 
ھای  کنفرانس اقدامات ممکنۀ جنبش.  کشور را به عھده دارند، برپا شده است100تحاديه ھای کارگری در زن که نمايندگی ا

 در شرايطی که اقتصاد –يابی بيشتر  اتحاديه ای برای بھبود وضعيت زنان به لحاظ امنيت شغلی، ميزان دستمزد و سازمان
توجه اصلی کنفرانس معطوف به شکننده ترين و تحت .  بررسی خواھد کردرااست م جھانی ھمچنان ناپايدار و پر ت_ط

  .استثمارترين زنان کارگر، ھمچون زنان کارگر خانگی، و طرق ممکنۀ تقويت سازماندھی در ميان آنان است

 
 

   اخبار داخل کشور�

 
 

 مبارزه برای وارد فاز جديدی از اعتراضات کارگراند که نکايت از آن دارح در ھفته گذشتهی کارگری ھاشاخبار و گزار
  .کسب مطالبات صنفی شده است

در مقابل خواست منطقی کارگران  بزرگ  صنعتیدھایح وا، کارفرمايانواحدھای توليدیدربين  تعطيلی آماربا4ی با وجود
 در ھمين ارتباط توجه شما را به بخشی از اخبار جنبش کارگری ايران در .تسليم انتخاب ديگری ندارند به جز عقب نشينی و

  .فته ای که گذشت جلب می کنيمھ

  

  تجمع کارگران نيروگاه دماوند
 آبان ماه حدود يکصد نفر از کارگران نيروگاه سيکل ترکيبی دماوند در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ھای معوقه در 18

گران ھيچ تشکلی  ميليون تومان از کارفرما طلب دارد و کار7ھر کارگر نيروگاه حدود . مقابل درب نيروگاه تجمع کردند
 .برای پيگيری مطالبات شان ندارند

  

 دور تازه اعتراض ھای کارگران در پلی اکريل اصفھان
شان، در واکنش به سياست کوچک سازی و   کارگر پلی اکريل اصفھان در چھارمين روز از دور جديد اعتراضات٨٠٠

 . محوطه کارخانه تجمع کردندھای زير مجموعه، بار ديگر در تصميم کارفرما مبنی بر جداسازی شرکت

اند يکی ديگر از   و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعاليت صنفی فسخ قرارداد شدهايجاد تشکل کارگری
 .ای طرح شده بود ھای صنفی کارگران پلی اکريل اصفھان است که پيش از اين طی نامه خواسته

 کارگران که صبح روز گاننمايند  تن از٨در خصوص شائبه کناره گيری  ":تمبارکه به ايلنا گف فرماندار »مھدی سليمانی
  ".خبری ندارم ،ھا از سوی فرمانداری دوشنبه با من ديدار کردند و تھديد آن

  

  اعتصاب کردنداران بکارگر پتروشيمی بس 1500

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

زمی در پتروشيمی بندر امام و موفقيت آنان در تحميل بدنبال اعتصاب شکوھمند کارگران شرکتھای فراورش و خوار
 کارگر پتروشيمی بسباران از ديگر زير مجموعه ھای پتروشيمی بندر امام 1500 درصدی دستمزد، بيش از 32افزايش 

چ اين کارگران اع_م کرده اند دستمزدھای کنونی به ھي. دست به اعتصاب زده و خواھان افزايش دستمزد ھای خود شده اند
عنوان تامين کننده ھزينه ھای سرسام آور زندگی نيست و تا رسيدن به خواست خود برای افزايش مزد به اعتصاب شان 

  .ادامه خواھند داد

  

 



  نابودی صنايع در استان اردبيل

  آباد مغان تنھا سه کارخانه فعال دارد پارس
 کارخانه توليدی در ٨٠وليدی و صنعتی نيست و از ھا در استان اردبيل، خبری از بھبود وضعيت واحدھای ت به رغم ت_ش

  .ندفعال اکارخانه آباد تنھا سه  پارس

ھا در استان اردبيل،  رغم ت_ش به: سوار در مجلس در مراسم معارفه استاندار جديد اردبيل گفت آباد و بيله نماينده مردم پارس
 .آباد تنھا سه مورد فعال است ارخانه توليدی در پارس ک٨٠از  و خبری از بھبود وضعيت واحدھای توليدی و صنعتی نيست

  

 اند ھای کھگيلويه و بوير احمد به گورستان صنايع تبديل شده کارگاه

  استانحال حاضر در است و» کننده نگران«ھای اخير بسيار  ھای توليدی و صنعتی استان ظرف سال شرايط حاکم بر کارگاه
  . است ع تبديل شدهکھگيلويه و بويراحمد به گورستان صناي

جمعيت بيکار استان به ھمين دليل رو به ": گفت به گزارش ايلنا از ياسوج، عليرضا جنتی در ديدار با استاندار اين استان 
ھای کارفرمايان را  ھا و ظلم بسياری از اجحاف، اند از ترس اخراج شان شده افزايش است و کارگرانی که موفق به حفظ شغل

  .ندپذير به اجبار می

 

  کارگران شھرداری ھنديجان تجمع کردند
 .کارگران شھرداری ھنديجان برای اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق خود در مقابل شھرداری اين شھر تجمع کردند

تر مسئو4ن استانی به   ھستند که خواستار رسيدگی ھرچه سريعتن 110ين کارگران بيش از ا": خبرگزاری فارس اع_م کرد
  ".وضعيت شده اند اين

   

   کارگرشھرداری بھبھان۴٠٠ ماه حقوق ۶تعويق 

 ماھه در پرداخت حقوق، ۶پور معاونت اجرايی شھرداری بھبھان با تاييد ادعای کارگران در خصوص تأخير  ايرج شريف
ت دارند به  کارگر خدماتی شھرداری بھبھان که زير نظر پيمانکار بخش خصوص فعالي۴٠٠ ماه از حقوق ۶: به ايلنا گفت

  .ھا، به تعويق افتاده است سبب پرداخت نشدن بخش زيادی از مطالبات شھرداری از سوی برخی ادارات و کارخانه

 

  بازداشت مھرداد صبوری و افشين نديمی 
 .مھرداد صبوری و افشين نديمی، بعد از ورود به خاک ايران توسط نيرو ھای اداره اط_عات بازداشت شدند

 روز بی خبری از وضعيت دو فعال 10بعد از حدود  ":برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری اع_م کردکميته ھماھنگی 
کارگری، مھرداد صبوری و افشين نديمی، با خبر شديم که نامبردگان بعد از ورود به خاک ايران توسط نيروھای اداره 

  ".می باشند ناط_عات بازداشت و در حال حاضر در اداره اط_عات شھرستان کاميارا

 تماس  خود از وضعيت س_متی اين دو فعال کارگری خبری در دست نيست و تا کنون با خانواده،ھای واصلهش گزار بهبنا
  .تلفنی نداشته اند

  

  ماھنامه پيام سنديکا منتشر شد
نديکای فلز کار س بيست و سومين نشريه مستقل سنديکاھای کارگری ايران با شناسه، سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی،

  .مکانيک، سنديکای کارگران نقاش و تزيينات و سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه منتشر شد


