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نایب رییس " حسین سالح ورزی" 

اتاق بازرگانی ایران، خبر از تاسیس 
یک سازمان کارفرمایی سراسری 
با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تا پایان ماە آذر امسال 

 .دادە است

ن مقام کارفرمایی این خبر را در ای
هفتە گذشتە طی مصاحبەای کە 

با وی انجام داد " مهر"خبرگزاری 
بنا بە گفتە نایب رئیس . اعالم کرد

اتاق بازرگانی مقدمات تشکیل این 

تشکل کارفرمایی سراسری کە قرار 
سازمان ملی " است با نام 

فعالیت نماید، قبال با " کارآفرینی
ستان های تاسیس شعب آن در ا
کانون کار "کە تحت پوشش 

فعالیت می کردە شروع "آفرینی
 .شدە است

گفتنی است کە از سال ها پیش 
صدها اتحادیە خرد و کالن 

کارفرمایی در رشتە های مختلف 

صنعتی، تجاری و خدماتی بدون 
ایجاد هر نوع محدودیتی از جانب 
دولت تشکیل و با متشکل کردن 

ها  کارفرمایان در این اتحادیە
توانستەاند نفوذ شان در دولت، 
مجلس و سایر نهادهای قدرت را بە 
نحو چشم گیری افزایش دهند و با 
استفادە از این نفوذ و رسانە هایی 

 متعددی کە دارند، 

 صادق کار
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قوانین و مقررات را در جهت بسط 

منافع و امیال سرمایەداران و علیە 
. حق و حقوق کارگران تغییر دهند

الی کە حتا بە یک امروزە در ح
روزنامە کارگری مستقل هم اجازە 
انتشار رسمی نمی دهند، عالوە 
بر اكثر قریب بە اتفاق روزنامە ها و 

 ٧١رسانە های مجاز از آن جملە 
روزنامە اقتصادی کە در کشور 

منتشر می شوند، بە نحوی از انحا 
با کارفرمایان و سرمایە داران 

 .همسویی دارند

سازمان ملی "منظور از تشکیل 
با حمایت وزارت تعاون، " کارآفرینی

کار و رفاە در واقع گام بلند دیگری 
است در جهت بسط و تحکیم نفوذ 
و قدرت سرمایە داران در دستگاە 
دولت، آن هم در شرایطی کە 
فعالیت سندیکاها و تشکل های 
مستقل کارگری ممنوع است و 
سرکوب رهبران و فعاالن سندیکایی 

است و سیل اعتراض  بە اوج رسیدە
اتحادیە های جهانی کارگری علیە 

 .این سرکوب وحشیانە جاری است

در این کە همە گروە ها و طبقات 

اجتماعی و هم چنین کارفرمایان از 
حق تشکل برخورداند، بحثی 

اعتراض زمانی پیش می . نیست
آید کە دولت این حق را برای اقلیت 

  کوچک سرمایە دار می پذیرد و
رت خانە های دولتی حتا وزا

تسهیالت در اختیارشان قرار می 
دهند تا خودشان را سازمان دهند، 

اما این حق را از اکثریت جامعە کە 
کارگر و مزد بگیر هستند، سلب 
می کند و آن ها را با خشونتی کە 
در این روزها در زندان ها شاهدش 

 .هستیم، سرکوب می کند

اگر کارفرمایان و سرمایە داران، کە 
اقلیتی کوچکی از جامعە هستند، 
حق دارند کە خودشان را در 
سازمان های اتحادیەای و سیاسی 
تا سطوح ملی متشکل کنند، 
روزنامە، حزب و نمایندە در پارلمان و 
دولت داشتە باشند، بە چە دلیل 
کارگران، معلمان، روزنامە نگاران و 
سایر مزدبگیران باید از این حقوق 

کە روز و کسانی محروم شوند؟ 

شب و در هر محفل و مجلس، 

صحبت از رعایت و اجرای قانون می 
ایران برای همە "کنند و شعار 

شان گوش فلک را کر کردە، "ایرانیان
چرا در برابر این همە تبعیض و زور و 
حق کشی صدای شان در نمی 

چرا کارگر و معلم بە دلیل  آید؟
تشکیل سندیکا و کانون صنفی باید 

بعید و اخراج محکوم بە زندان و ت

شود، ولی رهبران اتحادیە های 
کارفرمایی وزیر وکیل شوند؟ آخر 
این چە قانونی است؟ چرا وزیر کار 
انجمن صنفی روزنامە نگاران را برای 

سال سر  ٤تمدید مجوز فعالیت اش 
می دواند و در نهایت هم مجوز بە 
آن ها نمی دهد، ولی با کارفرمایان 

سراسری برای تشکیل اتحادیە 
 همکاری می کند؟ 

این چهره واقعی قانون و عدالتی 
نمایشی در جمهوری اسالمی 
ایران است، که متاسفانه عده ای 

 .به آن دل خوش کرده اند
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اعتصاب بابت دستمزد کم و شرایط دشوار کار در ویتنام: 7102سپتامیر   

  

 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی در حال گذار

 تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام
 چهارم شبخ           

 1اروین شوایتزلم

 ترجمۀ گودرز

 

 

 در روابط صنعتی VGCLنقش کنفدراسیون عمومی کار ویتنام 

تنها . مکانیزم های رفع اختالف طبق قانون کار ویتنام تبیین گردیده است اما بنظر نمی رسد که کامال موثر بوده باشد
حل و فصل  700١-٧99١رفع اختالف، طی سالهای دومورد هست که وسیله شورای داوری کار در هانوی، یکی از ارکان

بیشتر متخصصین . شده است؛ موسسه همکارشان در هوشی مین سیتی هم فقط یک پرونده را حل و فصل نمود
مسئولیت شکست ها را بر دوش کنفدراسیون که روابط تنگاتنگی با دولت و حزب دارد، و اتحادیه های صنعتی و تجاری، 

 .الیت می کنند، می گذارندکه تحت یک چتر واحد فع

. نیستند در ویتنام ممنوع است( VGCL)فعالیت اتحادیه های صنفی که زیر پوشش کنفدراسیون عمومی کار ویتنام 
سایر مدل های . کنفدراسیون نقش حساسی در روابط صنعتی بعنوان نماینده طبیعی منافع کارگران بازی می کند

درنتیجه کارگران بطور کامل . ه روش معمول در آلمان، در ویتنام موجود نیستنمایندگی، از جمله شوراهای کار، مشاب
اول آن که مسئولین : این البته از چند جنبه مشکل آفرین است. وابسته اند VGCLبرای اعمال و پیگیری منافع خود به 

جمعی برای منافع کارگران اتحادیه ها بویژه در سطوح شرکت ها تا همین اواخر هیچ صالحیت و تجربه ای در مذاکرات 
و مهمتر . اتحادیه ها همزمان مشاغل باالیی در مدیریت و امور پرسنلی شرکت ها دارند دوم آن که مسئولین. نداشتند

 .از آن این که مسئولین اتحادیه ها برای دستمزد و ادامه اشتغال خود وابسته به نظر کارفرما و مسئولین کارگاه هستند

ور است بین وجود بعنوان یک مؤسسه جامعه مدنی و یک مؤسسه دولتی تعادل دشواری را مجب VGCLسوم آن که 
حزب کمونیست ویتنام که نگران از دست دادن موقعیت خود درمیان اقشار کارگری است، از کنفدراسیون . حفظ نماید

عی دارد که ارتباط با حزب را در س VGCLدر عین زمان . برای تامین نفوذ مورد نیاز در میان طبقه کارگر استفاده می کند
گره خوردن منافع کنفدراسیون . سطح ملی تقویت نماید تا بتواند بر وزنه خود در روند تصمیمگیری های کشوری بیافزاید

با منافع حزب، باعث صدمه به موقعیت آن درمیان اقشار کارگری شده، در عین حالی که چهره آن نیز بعنوان عامل حزب 
باید از منافع اصولی و قانونی  VGCLرهبران حزبی در مجامع عمومی مؤکداً اظهار می کنند که . ده استخدشه دار گردی

با این وجود نقش سیاسی اتحادیه ها در تضاد مستقیم با اصل وجودی حزب کمونیست ویتنام قرار . کارگران دفاع نماید
 .دارد

یا  در نتیجه در یک طرف قضیه اتحادیه های صنفی نمی خواهند
واقعاً نمی توانند منافع کارگران را نمایندگی کنند و از طرف 

اساساً در درگیری های کارگران و کارفرما مشارکت  VGCLدیگر
نیروی کار اما برای اعتصاب های غیرقانونی بعنوان آخرین . ندارد

امکان برای دستیابی به خواسته هایش فراخوان می دهد، چراکه 
کار، کارگران باید همیشه وسیله  در ویتنام، براساس قانون

کنفدراسیون نمایندگی شوند و اعتصاب باید وسیله نماینده صنفی 
 .در جریان مذاکرات جمعی و در روند رفع اختالف اعالم شود

تنها با احتیاط به امواج اعتصابی عکس العمل نشان  VGCLتابحال 
ر استراتژی اصلی فدراسیون در باالبردن مشارکت د. داده است

در نگاه اول، این . اتحادیه ها بویژه در بخش خصوصی بوده است
سمت گیری را نمیتوان بسادگی رد کرد، چرا که در اکثر موارد 

برعکس، اعتصاب ها در بخش دولتی، که درآن بیشتر کارگران در اتحادیه . اعتصاب ها در بخش خصوصی اتفاق می افتند
 با این وجود باید درنظر داشت که در کمپانی های خصوصی هم که . تمتشکل هستند، وقوع اعتصاب بسیار نادر اس

                                                 
1Erwin Schweisshelm, Head of Office, Friedrich-Ebert-Stiftung, Vietnam Office 
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 نقشۀ ویتنام

 

 

 

 

 

در واقع دلیل مهمتر برای تعداد زیاد اعتصابات در . درآنها اتحادیه تشکیل شده است بازهم شاهد وقوع اعتصاب هستیم
مناطق با حداقل  عمدتاً در( FDI)بخش خصوصی آن است که کارگاه های شرکت های خارجی سرمایه گذاری مستقیم 

چندین برنامه آموزشی درسالهای اخیر برای باالبردن گنجایش مدیران و  VGCLمضاف بر این . دستمزد قرار گرفته اند
همان طور که در باال طرح شد این از . مسئوالن اتحادیه در مذاکرات جمعی برای تامین منافع کارگران آغاز کرده است

ت ولی همچنان مهمترین مشکل موجب ناتوانی اتحادیه ها در نمایندگی اصولی از مهمترین نیاز های اتحادیه ها اس
 .منافع کارگران است

 

 

 

 

 کشور ها ردیگ

 

 

 "تحقق هر چه سریع تر  مبارزه برای اسپانیا 

 پایه های حقوق اجتماعی

 
 :اشاره

ادیه همگانی اتح" و " های کارگری  کمیسیون" بیانیه زیر توسط دو سندیکای بزرگ کارگری اسپانیا 
" برای تحقق هر چه سریع تر مبارزه روزانه با تالش برای سازماندهی گسترده در در اسپانیا "  کارگران

م شما می ، که ترجمه این اطالعیه تقدیصادر شده است "پایه های حقوق اجتماعی  در اتحادیه اروپا 
 :شود

 
 

 کارگران در اتحادیه اروپا نمی

هر . کنندتوانند بیشتر از این صبر 

باید مکانیسمی چه سریع تر 

ایجاد شود تا موارد تصویب شده 

" در اتحادیه اروپا تحت عنوان 

پایه های  حقوق اجتماعی در 

به مرحله عمل در "اتحادیه اروپا 

گران آید تا از این طریق کار

را  بتوانند تقلیل دستمزدهایشان

جبران کنند، حقوقی را که از آنان 

به بهانه بحران اقتصادی کسر 

ره بدست آورند و کردند دوبا

همچنین باید به سیاست 

. ریاضت اقتصادی پایان داده شود

پایه " شاید از این طرق بتوان به 

 .نزدیک شد "های حقوق اجتماعی در اتحادیه اروپا 

 

 

پایه های  حقوق " تهیه یک برنامه عملی برای دستیابی به 

  "اجتماعی در اتحادیه اروپا 

نی وضع شود تا تامین امنیت شغلی و مشخصا باید در این ارتباط قوانی

" حمایت از حقوق کارگران صورت قانونی بخود گرفته و از این طریق اجرای 

 .تحقق یابد " پایه های حقوق اجتماعی در اتحادیه اروپا

 

 

 سرمایه گذاری برای تحقق بخشیدن به این حقوق

وظیفه  "پایه های  حقوق اجتماعی در اتحادیه اروپا " قطعا اجرای مصوبات  

که الزمه آن  استاتحادیه اروپا و هر کدام از دولتهای تشکیل دهنده آن 

 .خواهد بودسرمایه گذاری کافی برای دست یابی به آن 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان  کار                 

    969ه    شمار  چهارم سال /  9262 نوامبر   92/   6921آبان    92دو شنبه               

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

وضع قوانین الزم در اتحادیه 

" اروپا برای اجرایی کردن 

پایه های حقوق اجتماعی در 

 "اتحادیه اروپا 

 

ایجاد امکانات مساوی برای 

مه همه کارگران در ه

کشورهای اروپایی اعم از زن و 

یا مرد برای دستیابی به 

پایه های حقوق " مزایای 

  ".اجتماعی در اتحادیه اروپا 

الزمه این کار ایجاد قوانین 

واحد در همه کشورهای 

اروپایی در زمینه اشتغال و 

 .موارد مربوط به آن است

 

مایت فعال موسسات ح* 

 اتحادیه اروپا

تمامی موسسات و  

سازمانهای اداری اتحادیه اروپا 

پایه های " باید برای تحقق 

حقوق اجتماعی در اتحادیه 

خود را متعهد بدانند و نه  "اروپا 

گذاری بلکه  تنها بلحاظ قانون

بلحاظ مالی نیز شرایط الزم 

 .برای تحقق آنرا فراهم کنند

 

ایجاد توازن بلحاظ اهمیت از * 
جهت کنترل جانب اتحادیه اروپا 

 مسائل اقتصادی و اجتماعی
حقوق اجتماعی و امنیت شغلی  
باید برای موسسات اروپایی و 

نظارت بر توسعه سیاستهای اجتماعی در . کشورهای عضو یک اولویت باشد
 . اتحادیه اروپا باید همان وزنی را داشته باشد که مسائل اقتصادی

 
 " ه اروپاتاکید دوباره به سیاستهای اجتماعی اتحادی * 

تاکید مجددی است بر بنیادهای " پایه های حقوق اجتماعی در اتحادیه اروپا 
در عین حال مواجه شدن  اروپا با  تغییرات اقتصادی، . اجتماعی اتحادیه اروپا

تکنولوژیکی  میباید با تعمیق  مبانی اجتماعی آن و با حفاظت بیشتر از 

 . کارگران همراه باشد
 

 اجتماعی با کیفیتی باالترگو و توافقات و  گفت*

 تقویت هر چه بیشتر حضور  کارگران در حیات شغلی شان از طریق 

نمایندگان قانونیشان، سندیکاهای کارگری، خاصه در همه آن مواردی که 

 .   مستقیما به شغلشان و زندگیشان مربوط میشود

 

 

 معی و همچنین تقویت نقش سندیکاهاتقویت مذاکرات ج* 

دادن به کارگران، نمی توانیم به سمت شرایط کار منصفانه ما بدون گوش  

تقویت مذاکرات جمعی و حقوق . و برابر در سراسر اروپا حرکت کنیم

سندیکایی شرایط بی بدیلی هستند برای حرکت بسمت جامعه ای 

 عادالنه تر و به دور از شکافهای عمیق طبقاتی

 

 ندانقالب فناوری باید در جهت رفع بهره کشی عمل ک* 
نمی باید بپذیریم که انقالب تکنولوژیک در جهت اسًتمار و بهره کشی بیشتر  

از کارگران عمل کند،  حقوق کارگران را لگد مال کند و حقوق اجتماعی 
انقالب فناوری باید در خدمت جامعه رفاه . بدست آمده را مورد تهاجم قرار دهد

 نکردن سود سود جویاو بهتر کردن شرایط شغلی کارگران باشد و نه بیشتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان  کار                 
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پایه های حقوق اجتماعی در "  برای اجرایی کردن هر چه نیرومند تر
 "اتحادیه اروپا
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 !تو بدون تحصیالت آینده ای نخواهی داشت -

یعنی شما از بودجۀ آموزش نخواهید زد، مدارس را  پس -

 نخواهید بست، معلمان را مرخص نخواهید کرد؟

خیر، می خواستم حالی ات کنم که تو آینده ای نخواهی  -

 !داشت

 

 

 

 از جهان کار
 
 

 ، چنان که می خواهیمآیندۀ کار
 (دهم بخش)

 

 سازمان بین المللی کار

نسبت  به خطر تشدید نابربری در اثر نوآوریهای تکنولوژیک و تغییرات در بازار کار " کار مناسب برای همه"بحث در پانل 
که همگی مروج برای بازتوزیع عواید تولید، ابزارهای سیاستگذاری چندی وجود دارند "هشدار داد و به اینجا رسید که 

این ابزارها از جمله عبارت اند از درآمد پایه عمومی تضمین شده، . نقش مسلط دولت و سازمانهای چندجانبه اند
ابزارها و "به عالوه تصریح شد که عالوه بر این ابزارهای متصور ." و تسهیم سود بنگاه های اقتصادی" مالیات بر روبوت"

های تعیین دستمزد، قرارداد کار جمعی، تنظیم بازار کار، دیالوگ اجتماعی و نهادهای سیاستگذاری سنتی، مکانیسم
 ".تأمین اجتماعی نیز همچنان اهمیت خود را حفظ خواهند کرد

 
 در مسیر باد موافق قرار گیرند" انشقاق تکنولوژیکی"مهارتها ضامن آن اند که کارگران در جریان 

 هند کرد و نوع مشاغل و چگونگی تغییرات تکنولوژیک بازار کار را مختل خوا

. انجام آنها را تغییر خواهند داد
مهارتهائی که برای انجام این 
مشاغل الزم اند، نیز دگرگون 

این امر نقش دست . خواهند شد
اندرکاران آموزش و سیاست را 

با توجه به . برجسته می کند
سرعت نوآوریها و تغییرات 
تکنولوژیک، تحصیالت عالی باید 

نیاز بیشتری . شوند نوسازی
برای تربیت هنر آزاداندیش در 
. برابر آموزش حرفه ای وجود دارد

مشوقها برای کارگران برای ارتقاء 

مهارتها و کسب مهارتهای عالی، 
خاصه در اقتصادهای نوظهور، باید 

 ممکن است . تدبیر شوند

رسیده اند، الزم  00و  00مشوقهای مخصوصی برای کارگرانی که به سنین 
شوند، زیرا این گروه در دشوارترین مرحله برای کسب مهارتهای جدید و 

حرفه -دانشگاه ها و نهادهای آموزشی فنی. تطبیق با مشاغل جدید قرار دارد
ای باید دائماً خود را با طبیعت متغیر کار دمساز کنند تا در کار تربیت چنان 

می در بازار کار سرمایۀ انسانی ای موفق باشند که در آینده نیز عامل مه
باقی بماند و از انعطاف کافی برای دمسازی با وضع متغیر استخدامی 

 .برخوردار باشد

مشاغل خاصی که ایجاد خواهند شد، و عوایدی که به یمن آیندۀ کار نصیب 
جامعه خواهد شد، اکیداً به قابلیت مهارتها برای مواجهه با نیازهای آینده 

ید سرعت عمل شان را حفظ و برنامه مؤسسات آموزشی با. وابسته اند
هاشان را با نوآوریها و تجدید سمتگیری همراه کنند تا بتوانند دانشجویان و 

مثل مهارتهای اجتماعی و مراوداتی، کار خالق و )کارگرانی را با مهارتهای نرم 
، و مهارتهای کارآفرینی و مدیریتی، که دشوارتر اتوماتیزه می شوند (کارتیمی

ران تحرک بیشتری برای و به کارگ
جابجائی شغلی می دهند، تربیت 

این نکته به معنای تربیت . کنند
دانشجویان و کرگرانی با مهارتهای 
دیجیتال و تکنولوژی اطالعاتی، 
علوم کامپیوتری، مهارتهای برنامه 
نویسی کامپیوتری نیز هست، زیرا 
تعامل با ماشینها به مخرج مشترک 

وئیم بسیاری از مشاغل، اگر نگ
 .همۀ مشاغل، تبدیل خواهد شد

این بحث نیز مطرح است که شرح 
داده شده بارۀ تغییرات بازار کار 
برای مؤسسات آموزشی و دیگر 

تأمین کنندگان آموزش به چه معنا 
آیا آنها باید دست به : خواهد بود

تربیت دانشجویانی با مجموعۀ 
وسیعی از مهارتها بزنند، یا درست 

از مهارتها؟  برعکس، باریکه ای
تغییرات گفته شده می توانند به 
معنای لزوم ارائۀ خدمات آموزشی 
ای باشد که دانشجویان را به جای 

" شغل بنیان"آموزشهای حرفه ای و 
به جانب آموزشهای عمومی سمت 
خواهند داد؛ زیرا به این ترتیب این 
ریسک را که دانشجویان مورد نظر 

، به زودی کارشان را از دست بدهند
کاهش خواهد یافت، تا چه رسد به 

آن که شغل مربوطه در میان مدت 
 .اصالً از بین برود

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 تو بدون تحصیالت آینده ای نخواهی داشت! -

پس یعنی شما از بودجۀ آموزش نخواهید زد، مدارس را  -

 نخواهید بست، معلمان را مرخص نخواهید کرد؟

خیر، می خواستم حالی ات کنم که تو آینده ای نخواهی  -

  داشت!
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می تواند دانشجویان را به ( مثالً آموزش هنری آزادیخواهانه)آموزش عمومی 
این قابلیت مجهز کند که در بازار کار متغیر و دینامیک همچنان منعطف و عمل 

البته این ضرورت نیز وجود دارد که پیوندهای  .کنند و اهمیت شان را حفظ کنند
زنده ای بین مؤسسات آموزشی، کارفرمایان، اتحادیه ها و نهادهای دولتی 
برقرار شوند، تا به این ترتیب همراستائی مهارتهای تربیت شده با نیازهای 

بر این اساس سیستم آموزش حرفه ای و . بازار و کارفرمایان تضمین گردد

رده شده زیر نام مهارتهای نامب
تکنیک، مهندسی، ریاضیات " )تمرد"

خواهند توانست از عهدۀ ( و دانش
پاسخگوئی به نیازهای آتی و تأمین 
دسترسی بهتر به مرکز ثقل 

 .نوآوریها برآیند

 

 

 گزارش

 

 از مناطق زلزله زدهاتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش 

 ،القیدی دولت

 همبستگی مردمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :اشاره

زلزله مهیب استان کرمانشاه 
بار دیگر بی مسئولیتی و  یک

القیدی دولت در قبال زندگی و 
ها هزار انسان  سرنوشت ده

مصیبت دیده را به نمایش 

که از همان  طوریه ب. گذاشت
ساعات اولیه وقوع زلزله در این 
استان، اقشار مختلف مردم 
شریف ایران بدلیل بی اعتمادی 

جنوب  های دولتی از به کمک
تا شمال و از غرب تا شرق 
کشور در حرکتی خودجوش و 
خیره کننده راسا دست به 
سازماندهی امداد رسانی به 

در این . مناطق زلزله زده زدند

چنان  کمک رسانی ها که هم
 ،با قدرت بیشتری ادامه دارد

همه شهروندان از کارگران 
مهاجر افغانستانی تا کارگران 

 کلکارخانه ها و معادن و تش

جمله های مستقل کارگری و از 
اساتید ، کانون نویسندگان

های امداد  گروه ،دانشگاه
سی و سیا نفعاال، مستقل

 ،مدنی تا دانش آموزان مدارس
و  سربازان، بازاریان ،کسبه

ارتشیان صحنه های پرشوری 
از همبستگی انسانی با زلزله 

  .زدگان را به نمایش گذاشتند

گزارش زیر مشاهداتی است 
اتحادیه آزاد کارگران  نه فعاالک

ایران در طول حضور چند روزه 
خود و کمک رسانی در مناطق 
زلزله زده از قبیل جوانرود، 

ازگله، روستاهای داالهو، تازه 
ارسال ... آباد، دشت ذهاب و 

ها از سوی  این کمک. کرده اند
اتحادیه آزاد کارگران  نفعاال

ایران، کانون مدافعان حقوق 
رگران جمن صنفی کاکارگر، ان

 نبرق و فلز کرمانشاه، فعاال
، کارگری شهرهای مریوان

چنان  سنندج و دیگر شهرها هم
 .ادامه دارد

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ان خلق ایرانگروه کارگری سازمان فدایی کار                 
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 مناطق زلزله زده

 
شهر مرزی ازگله که کانون زلزله بوده است با تمام  - ٧

شهر قصر شیرین و روستاهای  -7روستاهای تابعه، 
شهر  -٤اهای تابعه، شهر سرپل ذهاب و روست -3تابعه، 

شهر  -٤کرند غرب و بخشهائی از روستاهای تابعه، 
شهر  -5اسالم آباد و بخشهائی از روستاهای تابعه، 

شهر جوانرود و بخشهائی از روستاهای  -6کرمانشاه، 
با روستاهای ( ثالث باباجانی)شهر تازه آباد  -١تابعه، 

 .تابعه

 

 

 خسارات جانی

  
وحان به دلیل نبود آمار دقیق باختگان و مجر تعداد جان

اما با توجه به ابعاد و عمق فاجعه . فعال مشخص نیست
هزاران . بسیار بیشتر از آمار اعالم شده رسمی است

نفر کشته و دهها هزار نفر مجروح شده اند و چون هنوز 
جاهایی هستند که به دلیل نبود وسایل آواربرداری کار 

چنان زیر  انی هماحتماال کس ،موثری انجام نشده است
 .هستندآوار مدفون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خسارات مالی

 
فقط ) غیر از شهرهای کرمانشاه، اسالم آباد و جوانرود 

که آسیب کمتری را متحمل شده اند بقیه ( خود شهرها
شهرهای مذکور و روستاها متحمل خسارات بسیار 

 .سنگین مالی شده اند

 

 وضعیت کمک رسانی

 
له به خاطر تجربه هائی که مردم از از لحظه وقوع زلز

نقش القیدی و عدم مسؤلیت پذیری دولت در قبال امداد 
ها به  رسانی و نجات مجروحان از زیر آوار و انتقال آن

چون  مراکز درمانی در جریان زلزله های گذشته هم
رودبار و بم و ورزقان داشتند، جمعیت بسیار زیادی از 

بدون اتالف وقت با مردم شهرهای کمتر آسیب دیده، 
وجود احتمال تکرار زلزله در شهر محل سکونت خود 

... راهی شهرهایی مانند تازه آباد، ازگله و سرپل ذهاب و
شدند و همراه با جان بدر بردگان از زلزله در آن شهرها 
با کمترین امکانات با فداکاری و از خودگذشتگی ستودنی 

آوردن مصدومان  به نجات مجروحان شتافته و بعد از بیرون
ها را به مراکز درمانی  های شخصی آن با ماشین

سیل جمعیت به حدی زیاد بوده که باعث ایجاد . رساندند
ها  ترافیک سنگین در آن وقت از شب شده و ساعت

های عازم به مناطق بیشتر آسیب دیده در جاده  ماشین
 .مانده بودند

رهای دیگر روز بعد از وقوع زلزله مردم بسیار زیادی از شه
ایران از مناطق بسیار دور گرفته تا نزدیک با به همراه 
بردن مواد غذائی، داروئی، پوشاک، چادر و کفش و هر 
چه که تشخیص داده اند ضروری و قابل استفاده بوده به 
طرف شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه راهی شدند 

و با رسیدن به منطقه ضمن بکار بردن تمام تالششان 
ها و  ی در آوردن مجروحان و اجساد از زیر آوار، شببرا

روزها در امر کمک رسانی های مادی و معنوی در کنار 
قربانبان فاجعه مانده و کوشیدند تا هر قدر که ممکن 

حضور صمیمانه و ابراز احساسات انسانی خود است با 
 بروز این انسان. از آالم و دردهای زلزله زدگان بکاهند

کی بودن به حدی عمیق و بی سابقه بود گرائی و حس ی
که براستی به میزان محسوسی تسکین دهنده درد 

در  .جانگاه آسیب دیدگان و بازماندگان جانباختگان شد
قبال این همبستگی پرشور انسانی، زنان، مردان، 
جوانان و کودکان آسیب دیده نیز به گرمی و با صمیمیت 

ن با در دست مثال زدنی، روزانه از هزاران کمک رسا
داشتن نوشته های تقدیر آمیز و پذیرائی با کلوچه های 

محلی و چای و تکان دادن دست استقبال و خوش آمد 
گوئی میکردند و لحظه به لحظه صحنه های پرشوری از 

 .رساندند انسانیت و با هم بودن را به منصه ظهور می

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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ی و حس یکی یگرا بروز انسان
بودن به حدی عمیق و بی سابقه 

براستی به میزان بود که 
محسوسی تسکین دهنده درد 

جانگاه آسیب دیدگان و بازماندگان 

 جانباختگان شد
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 کمکهای  اکنون با گذشت حدود یک هفته از وقوع زلزله و

مردمی به آسیب دیدگان، بسیاری از نیازهای اولیه 
تأمین شده و همچنان کامیونها و ماشینهای باری و 
شخصی در جاده های ایران به طور بی وقفه در حال 

حضور کامیونها و . عزیمت به مناطق زلزله زده هستند
انواع ماشینهای شخصی که حامل کمک های خود مردم 

وستاها و جاده های منطقه به هستند در شهرها، ر
حدی زیاد است که جاده ها گنجایش کافی نداشته و به 

در میان تعداد . همین دلیل تردد به کندی صورت می گیرد
بی شمار کامیونها و ماشینهای شخصی حامل کمک 
های مردمی، کامیون های دولتی که اتفاقا آنها هم با 

کمک » پالکاردها و بنرهایی که رویشان نوشته شده
 .انگشت شمارند« های مردمی

 

 

 

 

 

 

 صحبت های مردم آسیب دیده

 
ما از همه مردم سراسر ایران که ما را تنها نگذاشتند 

اگر مردم نبودند نمی دانستیم چکار . ممنون هستیم
دولت وظیفه خود . دولت هیچ کمکی به ما نکرده. کنیم

دم امید ما همچنان به مر. نمی داند که برای ما کاری کند
است و می دانیم که هر کاری از دستشان بربیاید انجام 

مردم برای ما غذا، لباس و خیلی چیزهای دیگر . میدهند
االن چادر، . آورده اند و از این نظر کم و کسر نداریم

وسایل گرمائی، خوراک پزی، نایلون و فوم الزم داریم و در 
یاز روستاها برای احشام باقی مانده علوفه شدیدا مورد ن

  .است

 
ارسال کمک های مردم همچنان با سرعت در جریان 
است اما در مقابل، مواردی از ممانعت از رسیدن کمک 
های مردم به منطقه و به دست مردم آسیب دیده توسط 

 .نیروهای نظامی اتفاق افتاده است

 

 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران                                         

 1331آبانماه  28                                                

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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اگر مردم نبودند نمی دانستیم چکار  
. دولت هیچ کمکی به ما نکرده. کنیم

دولت وظیفه خود نمی داند که برای ما 
دم است امید ما همچنان به مر. کاری کند

و می دانیم که هر کاری از دستشان 
مردم برای ما غذا، . بربیاید انجام میدهند

لباس و خیلی چیزهای دیگر آورده اند و از 
 این نظر کم و کسر نداریم
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 اطالعیه
 

 ، خطاب به خامنه ای و حسن روحانیاعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
 

 کارگری و زندانیان سیاسی هستیم نخواهان آزادی فعاال
 
 

 ایران سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی
 حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران

 
 

ان فعالی، جهت اعالم نگرانی عمیق خود از تداوم سرکوب (کیوپی)به نمایندگی از اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا 
رد تحت پیگ در ایران، و مدافعان حقوق کارگری نا مطلع هستیم که بسیاری از فعاالم. کارگری با شما تماس می گیریم

ما از شما می خواهیم این زندانیان عقیدتی را فوری  ؛ هستندقانونی قرار داشته و یا در مناطق مختلف کشور در زندان 
 :به شرح زیر استفعاالن  اسامی این. و بدون قید و شرط آزاد کنید

لحی دچار حمله قلبی ، صا70٧١نوامبر  3در تاریخ . بار دیگر زندانی شد 70٧١اکتبر  7۲که در تاریخ  محمود صالحی
 .جان محمود صالحی در زندان در معرض خطر جدی قرار دارد. و به بیمارستان منتقل گشت گردید

، که از (سندیکای واحد)، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی
ها بدرفتاری و نیز  الت جدی سالمتی به دلیل سالرضا شهابی مشک. دوباره حبس گردیده است 70٧١اگوست  9تاریخ 

او باید به بیمارستانی غیرنظامی با تجهیزات کامل برای معالجه تخصصی منتقل گردد، و . شکنجه در دوران بازجویی دارد
 .بدون قید و شرط آزاد گردد

. استسال حبس خود  ۶، در حال گذران (تهران)، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اسماعیل عبدی
 .را نیز به حکم او اضافه خواهند کرد 70٧0بازجویان او تهدید کرده بودند که احکام تعلیقی مربوط به سال 

 70٧١سپتامبر  ٧7، بار دیگر از تاریخ (تهران)گوی کانون صنفی معلمان ایران  ، سخنمحمود بهشتی لنگرودی
ید نظر اخیرا حکم پنج سال زندان دیگر علیه او را تایید کرده است، که دادگاه تجد. بازداشت و به زندان اوین منتقل گشت

 .سال تبدیل می گردد ٧0در این صورت کل دوران زندان ایشان به 
، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ابراهیم مددی و داوود رضوی

روز حبس  77ها پس از  آن. دستگیر و به زندان اوین منتقل گشتند 70٧0 آوریل 79توسط ماموران امنیتی در تاریخ 
سال و سه ماه حبس تعزیری  ٧0ها در مجموع به  ، آن70٧۶در فوریه . های انفرادی با قید وثیقه آزاد شدند درسلول

ها علیه  آن. (سال برای رضوی 0ماه برای مددی و  3سال و  0)دادگاه انقالب اسالمی محکوم شدند  7۶توسط شعبه 

 .این احکام ظالمانه تقاضای تجدید نظر کرده اند
های تعلیقی  یا به حبس کارگریصنفی های  کارگری در ایران به دلیل فعالیت نه بر موارد فوق، بسیاری از فعاالعالو

این از .  اج شده اندمحکوم شده اند، یا در انتظار دادگاه هستند و یا مورد تهدید قرر گرفته و از کار خود معلق و یا اخر
جمله شامل چندین تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخی از اعضای سندیکای 

 .می شودکارگران شرکت نیشکر هفت تپه 
چنین خواهان آزادی  ما هم. کارگری در ایران خاتمه دهد نهیم که به بازداشت و سرکوب فعاالما از دولت شما می خوا

 .کارگری و زندانیان سیاسی در ایران هستیم نوری و بدون قید و شرط کلیه فعاالف
 
 
 

 با احترام،      
 مارک هانکوک ،ریاست کشوری

 چارلیز فلوری، دبیر و خزانه دار کشوری
 

 : رونوشت به
 شورای عالی حقوق بشر، قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران

  سازمان مللنماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در 
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 یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان
 
 دومبخش 
 

 
 

 :اشاره
 

گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه، با  گفت و گوی  بولتن کارگری، بخش اول 211در شماره 
مصاحبه جعفر  ، در اینه استجعفر عظیم زاده رییس هیات مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران انجام داد

حادیه مذکور طی سال های گذشته، به تعظیم زاده با شرح مختصری از زندگی خود و مروری بر مبارزه ا
و چشم انداز خود را در رابطه با  هخوبی شرایط جنبش کارگری ایران را در وضعیت فعلی به تصویر کشید

سال ها مبارزه صنفی، زندان و انواع و این گفت و گو، نمایی از  .ردبیان می دا جنبش کارگری ایرانشرایط 
ن الاقسام تجربه در راه فعالیت مدنی در ایران است که در نوع خود می تواند نگاه عینی تری به فعا

به شرح زیر را  این گفت و گو  بخش پایانیاز این رو  .دکارگری، سیاسی و اجتماعی خارج کشور ارایه کن

 :داریمتقدیم شما می 
 
 

 7٧0ه ادامه از شمار
 

تا آنجا هم که به علل و زمینه های 
این اعتراضات و رشد و گسترش آن 

گردد در پایه ای ترین سطح،  برمی
علت آن بحران و بن بست اقتصادی 
رو به تزاید از نزدیک به چهار دهه 

 گذشته به این سو در کشور و سر
ریز کردن تمام و کمال بار این بحران 
. بر روی دوش طبقه کارگر است

که در طول نزدیک به چهار  بطوری
دهه گذشته هر آنچه که در 
راستای تحمیل بی حقوقی بیشتر 
به طبقه کارگر جهت تضمین و تداوم 
سود آوری و انباشت سرمایه الزم 

های  بوده است توسط دولت
 .مختلف به اجرا در آمده است

از اواسط دهه شصت به این سو 
پروسه موقت سازی قراردادها را با 

تحمیل بی حقوقی بیشتر به  هدف
با تصویب قانون . کارگران آغاز کردند

کار و رسمیت دادن به قراردادهای 
موقت، بر چیده شدن قراردادهای 
دائمی کار را صورت قانونی دادند و 

ی رساندند که ینهایتا کار را به جا
امروزه دیگر چیزی به نام قرارداد 

های دولتی  دائمی چه در استخدام
های غیر دولتی  داموچه استخ

با موقت سازی . وجود ندارد
قراردادهای کار، این نوع قراردادها را 

سال به شش ماه و از این  نیز از یک
مدت به سه ماه و یک ماه و از سه 
ماه و یک ماه به سفید امضا و حتی 
اخذ سفته از کارگران برای 

 .ماهه تقلیل دادند استخدام یک
جنگ حداقل مزد را در طول دوران 

رغم تورم افسار گسیخته  علی
افزایش ندادند و سپس با آمارهای 
دروغین بانک مرکزی در مورد تورم 
کار را به جائی رساندند که بطور 
نانوشته ای حداقل مزد کارگران 

که در  عمال منجمد شد، بطوری
شرایط حاضر دریافتی یک کارگر 
چهار برابر زیر خط فقر و سه برابر 

با واگذاری . تزیر سبد هزینه اس

صنایع بزرگ و کوچک مصادره شده 
از بنیاد پهلوی و سرمایه داران دوره 
گذشته به بنیادهای رنگارنگ 
وابسته به حوزه قدرت و سپس به 
نهادهای امنیتی و آقازاده ها و 
اشخاص وابسته به نهادهای قدرت، 
چنان دست اندر کار غارت و چپاول 
شدند که هم اکنون چیزی جز 

ای از این صنایع باقی نمانده  ویرانه

با سرکوب هرگونه حق . است
خواهی کارگران و ممنوعیت وجود 

های مستقل کارگری در  تشکل
مراکز تولیدی و صنعتی هر آنچه که 
در راستای غارت و به ورشکستگی 
کشاندن کارخانه ها و تحمیل بی 
حقوقی مطلق به طبقه کارگر بود 

سوبسیدها  .به سر انجام رساندند
ا به عنوان بخش مهمی از سهم ر

طبقه کارگر از تولید با پرداخت 
. نقدینگی بسیار ناچیزی قطع کردند

های بازنشستگی را  همه صندوق
به یغما بردند و اینک صندوق 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
بزرگترین صندوق حمایتی و 
بازنشستگی میلیونها کارگر چنان 
در آستانه ورشکستگی و نابودی 

رار گرفته است که فقط و فقط با ق
ورودی سهم بیمه بروز کارگران سر 

دارائی نقد صدها  .پا مانده است
هزار نفر از مردم زحمتکش کشور را 
با سودهای اغوا کننده به سوی 
موسسه های مالی وابسته به 
حوزه قدرت کشاندند و آشکارا 
دست به باال کشیدن اندوخته های 

 ،.…و… مردم زدند و

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ری سازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگ کار                 

    969ه    شمار  چهارم سال /  9262 نوامبر   92/   6921آبان    92دو شنبه            

 

11 



 

 

 

 

 

 

 

آیا به نظر شما دیگر چیزی برای 
بیرون کشیدن از دسترنج طبقه 
کارگر ایران برای سرپا نگه داشتن 
اقتصاد و سودآوری سرمایه باقی 
مانده است تا بشود اندک امیدی 
برای گردش اقتصادی و احیانا بهبود 
شرایط زندگی کارگران که 

بلکه برای بدتر نشدن این ! پیشکش
 شت؟شرایط مشقت بار دا

اگر پاسخ این سوال منفی است 
وقت  که به نظر من منفی است آن

باید منتظر گسترش عمق و دامنه 
اعتراضات کارگری و بروز تالطمات 
شدید اجتماعی با محوریت 

 .مطالبات کارگری در کشور بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر روزه شاهد تلفات بسیاری از  -7

کارگران در اثر حوادث حین کار 
ون سقوط، قطع حوادثی چ. هستیم

عضو، سوختگی های شدید، برق 
به . گرفتگی و حتی فوت کارگران

و کاری برای  نظر شما چه ساز
کاهش این حوادث باید در نظر گرفته 

  شود؟

 

 96با استناد به ماده ی : پاسخ

قانون کار اداره بازرسی وزارت کار و 
امور اجتماعی وظیفه ی آموزش 
مسائل مربوط به حفاظت فنی و 

نمایی کارگران، بررسی و راه
تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از 
اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه 
پیشنهاد و تذکراتی مناسب با 
پیشرفت و تحوالت تکنولوژی و 
بازرسی مستمر همراه با تذکر 

اشکاالت و معایب و نواقص کارگاه 
ها و کارخانه ها در صورت لزوم 

آیا . تقاضای کارگران را بر عهده دارد
این تکلیف قانونی که بر ذمه اداره 
بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی 
برای جلوگیری از حوادث حین کار 

 است، رعایت می شود؟

 96قدر که طبق بند الف ماده  همان
قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
وظیفه خود در قبال اجرای مقررات 

ز قبیل مقررات مربوط به ناظر بر کار ا
کارهای سخت و زیان آور، طرح 
طبقه بندی مشاغل، مزد و ساعت 

 عمل می. …کار، کار کودکان و 
توان  به همان درجه نیز می! کند؟

مدعی نظارت این اداره کل بر 
اساس بندهای ب، ج، د، و هـ این 
ماده قانونی به رعایت مقررات 

 .های کار بود ایمنی در محیط

این است که وزارت تعاون، واقعیت 
یک از  کار و رفاه اجتماعی به هیچ

وظایف حمایتی خود نه تنها عمل 
بلکه تبدیل به وزارت خانه  ،کند نمی

ای شده است که تنها ماموریتش 
 دور زدن و زیر پا گذاشتن حداقل

های قانونی از شرایط  های حمایت
همین . کار و زیست کارگران است

ران حتی با امروز حداقل مزد کارگ

استناد به آمارهای مخدوشی که 
شود بیش از سه برابر زیر  ارائه می

ست ا این در حالی ،خط فقر است
” باید“قانون کار با قید  ٤٧که ماده 

بر تامین زندگی یک خانوار کارگری 
بدون توجه به مشخصات جسمی و 
روحی کارگران و ویژگی های کار 

یا . تاکید کرده است ،محول شده
همین طرح کارورزی دانش خود 

آموختگان دانشگاهی، عمال طرحی 
برای دور زدن فصل پنجم قانون کار 
است که توسط وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی تهیه و تصویب و اینک 
جوری  اجرائی شده است و همین

ها را ادامه  توان این مصداق می
 .داد

قانون کار  96اما تا آنجا که به ماده 
اداره کل بازرسی  و عمل نکردن

 وزارت کار به وظایف خود بر می
همین بس که طبق اذعان  ،گردد

وزیر کار در خبرگزاری ایسنا بتاریخ 
درصد  90بیش از  ٧393شهریور  7٤

حوادث ناشی از کار به دلیل عدم 
های  برخورداری کارگران از آموزش

 .الزم ایمنی است

عالوه بر اعتراف صریح وزیر کار به 
قانون کار که  96ماده  عدم اجرای

در اظهارات فوق از سوی او در 
خبرگزاری ایسنا به خوبی روشن 
است باید بگویم طبق آمار موجود 

اگر میانگین آمار سوانح منجر به 
فوت را با کسر روزهای تعطیل سال 

 5مورد کنکاش قرار دهیم روزانه 
کارگر جان خود را حین کار از دست 

های  الدهند که بنا بر آمار س می
درصد آن  60الی  50مختلف حدود 

مربوط به بخش ساختمان است که 
مطلقا هیچ نظارتی از سوی اداره 

کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه 
 .اجتماعی در این بخش وجود ندارد

گذشته از این نکات، آمارهایی که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

دسته از  دهد مربوط به آن ارائه می
شود که زیر پوشش  ارگرانی میک

بیمه تامین اجتماعی هستند و نه 

های  تحت پوشش سایر صندوق
بسیاری از از طرف دیگر، . بیمه ای

کارگرانی که حین کار جان خود را از 
دهند تحت پوشش هیچ  دست می

نوع بیمه ای نیستند و تعداد آنان در 
آمار های رسمی سوانح منجر به 

چنین،  هم. شود فوت گنجانده نمی
 تا آنجا به مرگ و میر کارگران بر می

گردد این آمار فقط مربوط به سوانح 
شغلی حین کار است و به همین 
دلیل تعداد کارگرانی که بدلیل ابتال 

های شغلی در نتیجه  به بیماری

شرایط کار در طول سال دچار مرگ 
گردند در این آمارها  خاموش می

 .شود گنجانده نمی

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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گویند اعتراضات  می

تا  ،شما سیاسی است
کارگر شش ماه حقوق 
نگرفته ساکت شود و 

به شرایط مصیبت باری 
ه اند که برایش رقم زد

 تمکین کند
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به نظر شما چرا در بسیاری از  -8

شهرها کارگران برای احقاق حقوق 
شان، به  و حصول مطالبات برحق

فعالیت های جمعی و حمایت از 

اعتراضات همدیگر نمی پیوندند و یا 
از پیگیری مطالبات صرف نظر می 

کنند و یا به شکلی انفرادی پیگیری 
 .می کنند

اولین برخوردی که در کشور با 
شود حضور  کارگری می اعتراضات

بالفاصله نیروهای امنیتی در میان 
کارگران و تالش برای ایجاد رعب در 

بدلیل باال بودن . میان آنان است
های سیاسی در  هزینه فعالیت

گویند اعتراضات شما  میایران، 
تا کارگر شش ماه  ،سیاسی است

حقوق نگرفته ساکت شود و به 
شرایط مصیبت باری که برایش رقم 

ه اند تمکین کند، میگویند فالن زد
رادیو و تلویزیون بیگانه با انتشار 
اخبارتان دارد از شما حمایت میکند 

 ،…و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالوه بر اینها نماینده های کارگران 
 در جریان اعتراضات از سوی کارفرما 

 

 

 

 

و نیروهای امنیتی بشدت تحت 

فشار قرار میگیرند و در بسیاری 
 موارد به نهادهای امنیتی احضار و

 مورد تهدید واقع میشوند، از کار 

خود اخراج و در نهادهای قضائی 
برای کارگران معترض و نماینده 
 هایشان پرونده قضائی تشکیل می

 هر دور هم جمع شدنی از . شود

 سوی کارگران برای پیگیری سازمان
یافته مطالبات شان با اتهام اجتماع 
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 

 شود، کار رسانه  کشور مواجه می

ای کارگران برای رساندن فریادشان 
به گوش دیگر کارگران و مردم با 
اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری 

به جرات . گردد اسالمی مواجه می
گویم پس از هر اعتراض موفق  می

و ناموفقی، هفتاد هشتاد درصد 
کارگرانی که جلوی صف اعتراض 

د بوده اند با اتمام مدت قرارداد، تمدی
که  شوند و بدون این قرارداد نمی

به لحاظ قانونی دست شان به 
 جائی بند باشد از کار اخراج می

 .گردند

با این حال و تحت چنین شرایط 
سختی، کارگران ایران نه تنها از 
پیگیری مطالبات خود صرف نظر 

کنند بلکه ما هر روزه شاهد  نمی
اعتراضات و اعتصابات کوچک و بزرگ 

ح کشور بصورت کارگری در سط
محلی و کارخانه ای هستیم که 

ها، احضارها و  رغم بازداشت علی
های فردی و دسته  پرونده سازی

جمعی، بطور بی وقفه ای ادامه 
 .دارد

رغم امنیتی  به عبارت دیگر، علی

کردن اعتراضات صنفی کارگران و 
گونه  هزینه باالی این اعتراضات، این

نیست که کارگران از پیگیری 
بات خود صرف نظر کنند و یا مطال

بصورت فردی پیگیری مطالباتشان 
گونه  باشند، هر چند که بعضا این

گوئید ممکن است  نیز که شما می
 اما واقعیت این است که . باشد

 

 

 

 

امروزه اعتراضات کارگری در محل 

کار و بصورت جدا جدا در کارخانه 
های مختلف در ایران، با توجه به 

ر نتوانیم آمار این اعتراضات، اگ
بگوئیم باالترین آمار اعتراضات 
کارگری در یک کشور در سطح 

توان  اما به جرات می ،جهانی است
گفت یکی از باالترین آمار اعتراضات 

به . کارگری در سطح جهانی است

مورد  ٧7۶0سال گذشته، که  طوری
اعتراض کارگری یعنی هر روز بیش 

اعتراض در سطح کشور به  3از 
تازه این آمار با . استوقوع پیوسته 

توجه به عدم رسانه ای شدن 
بسیاری از اعتراضات کارگری، آمار 
دقیقی نیست و به این معنا تعداد 
اعتراضات کارگری در سطح کشور 

 .بسیار بیشتر از این آمار است

گذشته از این آمار، امروزه اعتصاب 
های نه چندان  که تا همین سال

دور در این مملکت حرام شمرده 
شد به یک سنت پایدار در میان  می

کارگران تبدیل شده است و این 

شکل پایه ای از اشکال مبارزاتی 
کارگران چنان فراگیر شده است که 

تی با هیچ یدولت و نهادهای امن
تبصره قانونی و غیر قانونی و یا 
فشارهای امنیتی قادر به جلوگیری 
از آن و یا حتی کاستن از دامنه اش 

 .نیستند

ین حال، باید به این واقعیت با ا
اذعان نیز کنم که رشد کیفی 
اعتراضات کارگری هنوز به جائی 
نرسیده است که کارگران ایران 

دیگر را در  بتوانند اعتراضات هم
سطح یک شهر و یا در بعد 
سراسری مورد حمایت متقابل قرار 
بدهند و یا حتی بدتر از این، کارگران 

 سه کارخانه ای که معضل –دو 
چون عدم دریافت  مشابهی هم

حقوق دارند و به لحاظ مکانی نیز 
همسایه همدیگر و در یک شهر 

هنوز به  ،صنعتی واحد قرار دارند
نقطه ای نرسیده اند تا اعتراضات 
خود را یکپارچه کرده و به اتفاق هم 

 .دست به اعتصاب و تجمع بزنند

امروزه اعتصاب که تا 
های نه  همین سال

چندان دور در این مملکت 
شد به  میحرام شمرده 

یک سنت پایدار در میان 
کارگران تبدیل شده است 

و این شکل پایه ای از 
اشکال مبارزاتی کارگران 
چنان فراگیر شده است 

که دولت و نهادهای 
تی با هیچ تبصره یامن

قانونی و غیر قانونی و یا 
فشارهای امنیتی قادر به 

یا حتی جلوگیری از آن و 
کاستن از دامنه اش 

 نیستند
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به نظر من، علت این امر در درجه 
 وجود تشکلنخست مربوط به عدم 

های مستقل کارگری محلی و 
سراسری به عنوان نقطه اتصال 

های مختلف طبقه کارگر و  بخش

ابزار حمایت متقابل آنان از اعتراضات 
 . همدیگر است

اما خود این مسئله، یعنی ضرورت 
حمایت عملی متقابل کارگران از 

 دیگر و برپائی تشکل اعتراضات هم
های مستقل محلی و سراسری، 

نیست که کارگران به آن امری 
آگاهی نداشته باشند و یا نخواهند 
دست به حمایت متقابل از 

 .دیگر بزنند اعتراضات هم

رغم این آگاهی،  که چرا علی این
این اتفاق هم اکنون و یا فردا صبح 

دهد مربوط به این مسئله  رخ نمی
شود که جنبش کارگری و  می

چون دیگر  مبارزات کارگران نیز هم
ای اجتماعی، جنبشی ه جنبش

متاثر از کل اوضاع و احوال اقتصادی 
اجتماعی و توازن قوای سیاسی 

 .حاکم بر کشور است

گری نیست که هر  نیازی به روشن 
حرکت صنفی کارگران با توجه به 

روبنای سیاسی حاکم بر کشور و 
مشخصه های آن، بالفاصله با 

های حکومتی مواجه و  مصلحت
گیرد و  ار میتمام قد در برابر آن قر

بدین معنا کارگران در قدم به قدم 
مبارزات صنفی خود با نهادهای 

 .شوند امینتی و قضائی مواجه می

اینجا در ایران بدلیل ماهیت روبنای 
سیاسی حاکم بر کشور، شرایط 

چون  طوری نیست که هم
کشورهای اروپائی صدها هزار کارگر 

ها بریزند و بی آنکه این  به خیابان
به یک رو در روئی تمام  تظاهرات

عیار با قدرت سیاسی حاکم 
به این . بیانجامد خاتمه پیدا کند

ارتقا  ،معنا می خواهم بگویم
مبارزات کارگران ایران به سطح 
 حمایت متقابل از اعتراضات هم

دیگر، شکل گیری اعتراضات 
سراسری و دست یابی کارگران به 

های مستقل، امری است  تشکل
یر توازن قوای که به تناسب تغی

سیاسی در کشور محقق خواهد 
 .شد

در عین حال باید بدانیم طبقه کارگر 
ایران به عنوان یک نیروی عظیم 
اجتماعی، خود با اعتراضات روزمره 
و ایستادگی در برابر وضعیت 

موجود، دست اندر کار این تغییر 
توازن قواست و همین امروز بارقه 
های سراسری شدن اعتراضات 

توان در اعتراضات  را میکارگری 
کارگران برق و مخابرات و 
بازنشستگان کشوری و تامین 

 .اجتماعی مشاهده کرد

اصلی ترین و بنیادی ترین  -9

مطالبه ی کارگران در شرایط کنونی 
 چه می دانید؟

اصلی ترین و محوری ترین مطالبه 
ما کارگران که بر بطن و بستر 
مبارزات روزمره ما برای دستیابی به 

نه، امنیت شغلی، ایمنی مزد عادال
، …بهداشت و درمان و، کار، بیمه

 وجود دارد، برخورداری از تشکل
 .های مستقل کارگری است

کارگران در مبارزات روزمره خود بر 
سر مزد و شرایط کار است که به 
ضرورت متحد شدن و از این منظر 
به ضرورت برپائی تشکل به عنوان 

ی یابند ابزاری متحد کننده دست م
 جا به بعد است که مبرم و از این

وجود تشکل در سطح یک  بودن
آگاهی اجتماعی در مبارزه کارگران 
برای دستیابی به یک زندگی 
انسانی به عنوان یک مطالبه 
بنیادی وارد چرخه ی کار و زیست 

 .شود آنان می
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اما تا آنجا که ورای ساز و کارهای 

مبارزاتی کارگران و برخورداری شان 
از تشکل مستقل به مثابه حقوق 

گردد، اگر  بنیادین آنان بر می
فوری ترین و مهم ترین بخواهیم 

های کارگران ایران را در  خواست
یک لیست کوچک بیان کنیم باید 

: بگویم اهم این مطالبات عبارتند از
افزایش فوری حداقل مزد کارگران 

شاغل و بازنشسته بر اساس 
در )ی استانداردهای زندگی امروز

، (شرایط حاضر چهار میلیون تومان
بر چیده  احیا قراردادهای دائمی و 

شدن قراردادهای موقت، پایان دادن 
فوری به عدم پرداخت بموقع 
دستمزدها و تلقی شدن عدم 
پرداخت مزد از سوی کارفرمایان به 
مثابه یک جرم سنگین قابل تعقیب 

برچیده شدن شرکتهای  –قضائی 
ن نیروی انسانی و پیمانکاری و تامی

انعقاد قرار داد مستقیم و دائمی 
کارگران این دسته از شرکتها با 

اجرای کامل بیمه  –شرکتهای مادر 

کارگران ساختمانی و تحت پوشش 
قرار گرفتن کارگران همه بخشهای 
کوچک و بزرگ تحت پوشش قانون 
کار و تامین اجتماعی، برقراری بیمه 
بیکاری معادل حداقل مزد برای 
کارگران و جوانان بیکار آماده ی به 

 ،.…کار و

با توجه به سوژه زدایی قدرت از  -11
مدنی، سیاسی و  نمنتقدان، فعاال

صنفی، بالتبع جنبش دانشجویی در 
شرایط امروزین حساسیت و واکنش 

های الزم را به فقر، نابرابری، بی 
عدالتی، مصائب و مشکالت جامعه، 

مطالبات کارگران، معلمان و 

به نظر شما . حرومان ندارندم
مسئولیت اجتماعی دانشجویان در 
این حیطه چیست؟ در واقع پیام شما 

 به دانشجویان چیست؟

چه بسا که خودتان هم موافق 
هستید که دانشجویان در واقع آن 
بخشی از طبقه کارگر و نیروی کار 
مزدی هستند که فی الحال در 

ها مشغول کسب مهارت  دانشگاه
ی علمی می باشند و ها و آموزش

بالطبع پس از پایان این دوره باید 
وارد بازار کار شده و به عنوان 
پرستار، مهندس، پزشک، معلم و 
مدرس دانشگاه، تکنیسین برق و 
مخابرات، کادر و مسئول آزمایشگاه، 

کادر تولید و سرپرست خط تولید، 
کادر اداری، مکانیک سیاالت، 
مکانیک ماشین آالت، کادر و 

، …ول کنترل کیفی تولید ومسئ
تازه همه اینها . مشغول بکار گردند

در صورتی است که پس از پایان 
تحصیالت، موفق به پیدا کردن 
شغلی متناسب با رشته تحصیلی 

خود شوند و یا موفق به اشتغال به 
عنوان کارگر ساده و یا کارگر فنی و 

صورت  در غیر این. خدماتی گردند
ذخیره  به عنوان بخشی از لشکر

بیکاران باید بسوزند و بسازند و با 
هزار و یک بدبختی و فالکت مواجه 

که هم اکنون  کما این. شوند
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
یکی از مهم ترین مشکالت 
اجتماعی کشور است و زندگی 
صدها هزار جوان فارغ التحصیل 

بیکار، بی هیچ چشمندازی برای 

 .استاشتغال در حال تباه شدن 

گذشته از واقعیت های عینی فوق، 
جا هم که به تبیین جایگاه  تا آن

دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در عرصه تولید و تمامی 
حوزه های زندگی اجتماعی 

گردد باید  بشریت معاصر بر می
های  بگویم با توجه به پیشرفت

غول آسای تکنولوژیکی در چند دهه 
امی عرصه اخیر و کاربست آن در تم

های تولیدی و زندگی اجتماعی، 
گونه نیست که آنان  دیگر این

همانند پنجاه سال پیش در راس 
هرم اداره و سازماندهی تولید و 
. امور زندگی اجتماعی قرار گیرند

بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان هم 
 اینک در تمامی کشورهای پیش

چنین کشورهایی مانند  رفته و هم
ی تولید و اداره زندگی  ایران در پهنه

اجتماعی در سطوح مختلفی به 
عنوان نیروی کار مزدی مشغول بکار 

به عبارت دیگر، امروزه . هستند

های خیره کننده  بدلیل پیشرفت
علمی، علم و دانش در تمامی 
زوایایش چنان در سطح گسترده و 
عمیقی با هر گونه تولید و اداره امور 

ده زندگی اجتماعی بشر در هم تنی
است و یا در حال در هم تنیده 
شدن است که کارگران امروز، نه 

کارگران یدی کم سواد و بیسواد 
دیروز، بلکه تحصیل کردگان و دانش 

 .آموختگان دانشگاهی هستند
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به همین دلیل هم هست که ما در 
های  سطح جهانی، دیگر با جنبش

دانشجوئی همانند جنبشهای 
دانشجوئی دهه های پیشین به 

ان حامی دیگر جنبشهای عنو
اجتماعی از قبیل جنبش کارگری، 
جنبش زنان و یا جنبشهای 

به . استقالل طلبانه مواجه نیستیم
عنوان مثال، سال گذشته وقتی 
دولت فرانسه تغییر قانون کار را در 
دستور خود گذاشت ما با یک 
جنبش دانشجوئی حامی جنبش 
کارگری در مبارزه علیه تغییر قانون 

این کشور مواجه نبودیم که کار در 
به واسطه مسئولیت اجتماعیش 
کارگران را مورد پشتیبانی قرار دهد 
بلکه دانشجویان و حتی دانش 
آموزان فرانسه به عنوان یک نیروی 
اصلی و مدعی اصلی مبارزه با 
تغییر قانون کار، علیه دولت اوالند به 

 .میدان آمدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: بندی باید بگویم به عنوان یک جمع
مسئولیت اجتماعی ! تاندوس

شما، مسئولیتی مربوط به زندگی 
اکثریت . شما و آینده شماست

قریب به اتفاق شما بخش مهم و 

قابل توجهی از طبقه کارگر ایران و 
نیروی کارمزدی سال آینده و 
همینطور دو سال دیگر و بطور 
گسست ناپذیری سالها و سالهای 

شما . آینده این جامعه هستید
هر گونه . ایران هستیدطبقه کارگر 

تعرضی به حقوق انسانی ما 
، تعرضی مستقیم ”شاغلین امروز“

و بالواسطه به حقوق انسانی 
قانون کار امروز و هر . شماست

گونه تغییری در آن مربوط به شما و 
انجماد حداقل . زندگی شماست

مزد، تسهیل اخراج سازی، 
شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی 

چیزی که امروز در  انسانی و هر آن

قالب لوایح و طرحهای ضد کارگری 
همچون طرح کارورزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی به اجرا در 
میاید مستقیما شرایط کار و زیست 

نابودی و . شما را نشانه رفته است
تضعیف تامین اجتماعی و غارت 
صندوقهای بازنشستگی، مستقیما 
امری مربوط به شما و آینده 

 .شماست

ی فهمم که شما دوستان من م
چون من کارگر  دانشجو نیز هم

پروژه ای در رابطه با مثال کارگران 
هپکو، کاری جز حمایت از عدم 

به . اخراج آنان نمیتوانید انجام دهید
عبارتی در این حوزه فعالیت و 
مسئولیت شما به عنوان بخشی از 
طبقه کارگر ایران جنبه همبستگی 

ا مسائل ام. کند و حمایتی پیدا می
چون  بسیار بنیادی دیگری هم

تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، 
انجماد دستمزدها و تصویب و 
اجرای لوایح و طرحهای ضد کارگری 
همچون طرح کارورزی دانش 

، تماما … آموختگان دانشگاهی و
مسائلی هستند که بطور مستقیم 
مربوط به زندگی همین امروز و 

ه بر عالو. همین فردای شماست
های  این، حاکم کردن سیاست

گرانه بر تمامی شونات  ویران
زندگی اجتماعی و اقتصادی 
سیاسی، شما دانشجویان را به 

ایفای نقشی مسئوالنه و جدی در 
 .برابر آنها فرامیخواند

بیائید به عنوان بخشهای مختلف 
 یک طبقه بزرگ اجتماعی دست

هایمان را در دست همدیگر بگذاریم 
ه ای متحد و یکپارچه اجازه و با مبارز

ندهیم ما را از حداقلهای یک زندگی 

انسانی و شرفتمندانه محروم 
 .سازند

میشل دی تیس، استاد  -٧٧
 :دانشگاه پتسبرگ آمریکا معتقد بود

چیزی که به نابرابری دامن می زند، 
قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و 
زوال قدرت کارگران است و هر چه 

یشتر باشد، بیشتر قدرت کارگران ب
به سمت تساوی و عدالت متمایل 

 .می شویم

یعنی او جایگاه ویژه ای برای 
کارگران در نهادینه سازی عدالت 

اجتماعی و تساوی درآمدی در نظر 
 .گرفته است

 آیا شما انگاره فوق را قبول دارید؟

 ی بولتن کارگر          
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ارتقا مبارزات کارگران 
ایران به سطح حمایت 

متقابل از اعتراضات 
دیگر، شکل گیری  هم

اعتراضات سراسری و 
دست یابی کارگران 

های  به تشکل
مستقل، امری است 

یر که به تناسب تغی
وای سیاسی توازن ق

در کشور محقق 
 خواهد شد
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و به نظر شما، مسئولیت اخالقی 
کارگران در چنین شرایطی که قدرت 

ان اجتماعی را فرسوده روح مبارز
می سازد، برای مقابله با نابرابری 

 را چیست؟

های میشل  ها و بحث من با دیدگاه
دی تیس آشنائی ندارم لذا بر 
اساس جمله ای که نقل کرده اید 

توان چندان در تایید یا رد انگاره  نمی
چرا که در . ایشان صحبتی کرد

بنیادی ترین سطح آن چیزی که 
مضاف بر آن، دامن  موجد نابرابری و

ها در نظام  زدن به نابرابری انسان
سرمایه داری است در گرایش ذاتی 

 .خود سرمایه نهفته است

لذا سوالی که در این میان مطرح 
شود و در جمله نقل شده از  می

میشل دی تیس مبهم است این 
شود در چهارچوب  است که آیا می

مناسبات سرمایه داری تا ابد نقطه 
بین قدرت اجتماعی  تعادلی ما

کارگران و مالکین سرمایه برای 
ها و یا  کاستن از دامنه نابرابری
 عدم تشدید آن ایجاد کرد؟

پاسخ این سوال تا آنجا که به 
مبانی نظام سرمایه داری از قبیل 
کار مزدی، سیکل انباشت و بحران 
و گرایش دائمی سرمایه به تمرکز و 

ها بر میگردد  خلع ید از انسان
از طرف دیگر، این . ی استمنف

بحث به این معنا هم نیست که 
نمیشود در مقاطعی و بطور موقت 

در چهارچوب این نظام به نقطه 
تعادلی نسبی ما بین قدرت طبقه 
کارگر و مالکین سرمایه دست یافت 
تا از دامنه نابرابریها کاسته و یا 

 .جلوی تشدید آن گرفته شود

ه اما به نظر من بسیار مهم است ک
بدانیم رسیدن به این نقطه تعادل 

نسبی در مقاطعی برای کاستن از 
دامنه نابرابریها در نظام سرمایه 
داری، نه ناشی از منویات سرمایه و 
کارکرد آن، بلکه تابعی از مبارزات 
سخت، طاقت فرسا و گاه بسیار 

نگاهی به . خونبار طبقه کارگر است
جنبش کارگری در کشورهای 

ش چارتیستها در اروپائی از جنب

انگلستان تا مبارزات کارگران 
قرن  ٤0و  30فرانسه در دهه های 

نوزده، کمون پاریس، انقالب اکتبر، 
انقالب آلمان، جنبشهای کارگری در 
طول قرن بیستم، تا نگاهی به آنچه 
که به طبقه کارگر اروپا در پس 
فروپاشی بلوک شرق و باز پس 
گیری دستاوردهای کارگران در این 
کشورها بر میگردد، همه موید این 

 .امر است

لذا باید فرق گذاشت ما بین 
کسانی که این ظرفیت را در درون 
مناسبات و کارکرد سرمایه برای 
ایجاد تعادل نسبی ما بین قدرت 
مالکین سرمایه و کارگران برای 
جلوگیری از رشد نابرابریها می 
بینند و کسانی که ایجاد این نقطه 

و نسبی و موقتی را تعادل مقطعی 
ما حصل مبارزات طبقه کارگر 

من به این دسته آخری . میدانند
تعلق دارم و عمیقا اعتقاد دارم در 
چهارچوب مناسبات سرمایه داری 
بدون مبارزات پیگیر، سازمانیافته و 
آگاهانه طبقه کارگر نمی توان هیچ 
امیدی به کاستن از دامنه نابرابریها 

 .آن داشت و یا جلوگیری از تشدید

 

 ی بولتن کارگر          
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 تیتر اخبار
 
 
 

 :تیتر اخبار کارگری در هفته ای که گذشت
 
 
 بر اثر زلزلهدر صدکارخانه های سر پل ذهاب 71تخریب �

یوان وکارگران چادر ملو ساختمانیهای مر/تشکلهای کارگری در محرومترین مناطق کمکها را توزیع کردند �
 در سر پل ذهاب واز گله

  در معرض ورشکستگی قرار گرفت"الستیک پارس "�

  ب لوله کشی مناطق زلزله زده فعال قابل شرب نیستآ �
 کولبران دانش آموز راه دیگری ندارند�
 النغرب مقابل فرمانداری در اعتراض کمبود چادرتجمع مردم زلزله زده گی�
 زدگاِن کرمانشاه فعاالن صنفی معلمان خبر دادند؛ ایجاد کمپین سراسری فرهنگیان برای حمایت از زلزله�

 نگرانی کارگران الستیک پارس از واگذاری مالکیت این واحد صنعتی�
 ممانعت از ورود جوانانی كه از نجف آباد برای كمك رسانی به كرمانشاه رفته بودند�

 همچنین کیفیت بد غذا شکایت رضا شهابی در مورد رفتار زشت پاسیار زندان در بیمارستان�
 آبان در برابر مؤسسه ملل 25/مان وحدت در اهوازاعتراض مالباختگان آر�
 مصدومیت شدید یک کارگر در تهران بر اثر سقوط از داربست�
 تجمع بازنشستگان فوالد اصفهان مقابل دفتر امام جمعه�
  تجمع اعتراضی دانشجویان علوم آزمایشگاهی واحد کازرون�
  تجمع اعتراضی خریداران مجتمع آدینه مقابل دادسرای عمومی وانقالب رشت�

 بار مقابل دادگستری شهرستان این ،عتراضی اهالی روستاهای غرب رامسردومین تجمع ا�
  فضای سبز شهرداری کوار عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران�
  کارگر باقیمانده سامان کاشی بروجرد کارخانه رسما تعطیل شد38با اخراج �
طاقت فرساست ولی هر زن  کارگران زن گفتند کار جمع آوری سیب زمینی برای بانوان بسیار سخت و /

 . کند گونی سیب زمینی جمع آوری می 71تا 51 هزار ریال دستمزد بین 351روزانه به ازای 
مطالبات کارگران کارخانه هپکو علیرغم وعده ووعیدهای مسئوالن طراز اول کشوری واستانی پرداخت �

  نشده است

تجمع جوانان جویای کار شهرستان هویزه ودشت آزادگان برای اشتغال مقابل شرکتهای نفت مستقر در �
  هویزه

شهرداری دزفول نسبت به عدم پرداخت ماهها حقوق ،حق 3رگران فضای سبز منطقه تجمع اعتراضی کا�

  بیمه ومطالبات دیگر در میدان  این  شهر
  تجمع کارگران کاشی گیالنا برای راه اندازی کارخانه وبازگشت به کار مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران�
اعتراض به اعمال فشار شرکت طرح توسعه معادن  تحریم غذای کارگران انتقالی معدن البرز غربی در�

 :قیمت نان از اول آذر ماه ذغال سنگ طبس برای تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی
 کمک کارگران معدن  چادر ملو به زلزله زدگان�

است ،امروز به سی امین ماه آغاز شده مهر 22اعتراض صنفی  کارگران کارخانه کمباین سازی تبریزکه از  
  روز رسید

کارگر این  21واقع در شهرستان تاکستان ،حدود 《کیهان بد》به دلیل کاهش فعالیت تولیدی کارخانه �

 تنطیم خانواده بابت امنیت شغلی خود احساس نگرانی می کارخانه تولید کننده محصوالت بهداشتی و
 . کنند

انی مریوان و سرو آباد ،کمکهای مردمی را برای زلزله زدگان کرمانشاهی انجمن صنفی کارگران ساختم�

  جمع آوری میکنند
اعالم همدری و تسلیت و درخواست همیاری  :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه�

 مردم زلزله زدهو کمک به 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زلزله در منطقه غرب کشور�
 پیام کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت وقوع زلزله در غرب کشور�
کوهبنان دراعتراض به واگذاری به  تجمع کارگران معادن زغال سنگ شهرستان های زرند و اعتصاب و�

 بخش خصوصی
خشمگین شهرداری اندیمشک  درسومین روز اعتراضشان جلوی درب ورودی شهرداری تجمع کارگران �

 .کردند
 سومین روز اعتصاب کارگران ایران پوپلین  با تجمع درداخل ساختمان اداری کارخانه همراه شد�

 
تجمعات اعتراضی کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی �

 ین روزرا پشت سر گذاشتدهم
 کارگر در حادثه تخریب یک واحد سوله صنعتی در محدوده کهریزک3کشته وزخمی شدن �
 تشخیص و حل اختالف اداره کار به کارگران اعتراض کارگران پارس خودرو به بی عدالتی هیاتهای�
 زدند بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل دفتر روحانی دست به تجمع�
 شود مشکل هر سال تکرار می/ گرفتگی معابر رفتگران خاشی درگیر آب�

 
ذهاب جمع آوری و  _سرپل#رازی  برای زلزله زدگان _دانشگاه#پرس غذا توسط دانشجویان  711بیش از �

 .به این منطقه ارسال شد
 
 .آتش سوزی کابل های برق در روستاهای قصرشیرین دیشب�
 برقرار مقرری بیمه بیکاری/اقساطی پرداخت می شود« اشی مشی» ر اخراجیکارگ 111مطالبات �
های توخالی  وعده /بحران در شرکت نورپالست قزوین؛ کارگران بدون دریافت حقوق اخراج شدند�

 شود مسئولین برای ما آب و نان نمی
 تجمع کارکنان و کارگران شرکت هپکو�
با سفر علی ربیعی به این شهرستان برای افتتاح ورزشگاه از  اعتراضات کارگران تویسرکان همزمان�

 جمله کارگران کارخانه صنایع غذایی جمیل
اعتراض کارگران تویسرکانی به قطع شدن بیمه ونگرفتن حقوق حضور ربیعی در تویسرکان حاشیه ساز �

  شد
 وشغلی مقابل فرمانداریتجمع اعتراضی کارگران کارخانه فوالد میبد نسبت به بالتکلیفی معیشتی �
کارگر صدمه 317کارگر جان باختند و15طی نیمه اول سال جاری در استان کرمانشاه بر اثر حوادث کاری �

  دیدند
ش تجمع رانندگان سرویس مدارس کرمان در اعتراض به کاهش نرخ سرویس مقابل اداره کل آموز�

  وپرورش
 تداوم بازی با جان محمود صالحی را تحمل نخواهیم کرد:جعفر عظیم زاده �

 جلوی نهاد ریاست جمهوریسراسری بازنشستگان  بزرگ وتجمع 
 ماه مزد طلبکارند23تا 《ایران برک  》کارگران�

 ماه مطالبات مزدی طلبکار هستند23کارگر شاغل در کارخانه ایران برک رشت از تا113حدود 
  لغو حکم تبعید یک فعال صنفی معلمان

 .لغو شد حکم تبعید یکساله عزیز قاسم زاده
 

  سر پل ذهاب به بی توجهی وعدم امداد رسانی مسوالن امر
ابان 22دوشنبه /تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل دفتر حسن روحانی �

 31ماه 
 تجمع بیکار شدگان جایگاه های سوخت اهواز برای چهارمین بار در ماه جاری�

 مردم سر پل ذهاب از نبود امکانات از جمله تغذیه واسکان گله دارند�
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