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4صفحه   

 
 تحلیل هفته

 

 علیە زحمتکشان، ٧٩بودجە 

بە کام نظامیان و نهادهای حکومتی

 
 

هفتە  ٧٩برنامە بودجە سال 
جهت  حسن روحانیگذشتە توسط 

 ارایهسی و تصویب بە مجلس ربر
در حالی کە روحانی ایجاد . شد

اشتغال و عدالت را مهمترین ویژگی 
، کردهای بودجە سال آتی اعالم 

ی برنامە بودجە امرور محتوولی 
دولت چندان با این ادعای روحانی 

نظر می رسد کە  انطباق ندارد و بە
دولتی و  نخالف گفتە مسئوال

کمتر شدن موجب  ،آن انمدافع

تورم و توسعە بی  ،اشتغال امکان
 . می گرددعدالتی و فقر بیشتر 

فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان 
مستقل و عدالت خواە، در 

در "ایلنا"ای کە خبرگزاری مصاحبە
از جزئیات آذر در خصوص برخی  ٦٢

نسبت خطر  ،بودجە با وی انجام داد
 ریزش فرصت های شغلی در اثر

حامل های انرژی  افزایش قیمت
: ، وی اعتقاد داردهشدار دادە است

 اقدام رندانه دولت برای گران "

خطر تکرار ریزش ؛ فروشی انرژی 
 ". اردرا در پی د های شغلی  فرصت

حسین راغفر استاد اقتصاد و از 
منتقدان سیاست های اقتصادی 
دولت روحانی و دولت های پیشین 
یکی دو روز بعد از انتشار بودجە در 

در " فرارو"گویی کە سایت و  گفت
برنامە ، این خصوص با وی داشت

مە برنامە های بودجە دولت را ادا
 موجب خصوصی سازی گذشتە،

ری، تعمیق گسترش فقر و نابراب
 .می داندرکود و گسترش بیکاری 

 صادق کار
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در قسمتی از این مصاحبە بە فرارو 
او در  :"نقل از راغفر می نویسد

ادامه درباره الیحه بودجه با بیان این 
که سیاست های مطرح شده در 

مجموعه ای از سیاست   این الیحه
: های متناقض است، اظهار کرد

تداوم خصوصی سازی ترجمه "
ریح اش انتقال منابع عمومی به ص

رفقاست، این چیزی جز  و  دوستان
رشد نابرابری ها و گسترش فقر و 

 .بیکاری نیست

محمود صادقی "  از سویی دیگر
، فراکسیونی "امید"عضو فراکسیون 

کە پشتیبان اصلی روحانی در 
مجلس است، در یک سخنرانی 
جنجالی کە موجب هیاهو در 

را مورد مجلس شد، برنامە بودجە 
 . انتقاد قرار داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر بە نقل از  ٦٢سایت آفتاب در 
  دستگاه :"نوشت صادقی محمود

های مستقر حاصل از این نظام 
تدبیر موجب استقرار یک نظام 
اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده 
است که وابسته به درآمدهای 
بادآورده نفتی است و موجب رویش 

زا و  لِی فسادیک اقتصاد رانتی انگ
ظهور یک طبقه تازه به دوران 

 .گیر شده است رسیدِه قلدر و باج

توزیع نامناسب اعتبارات در 
های ساالنه منجر به عدم  بودجه

گردیده توازن در طبقات اجتماعی 
های  سال به سال با بودجه ؛است

شکاف فقر و غنا  ،ساالنه کشور
 ."شود تشدید می

 چنین انتقاد نسبت بە برخی هم
دیگر از تبصرەهای بودجە بویژە، 

سپاه فزایش شدید بودجە ا
ذهبی تحت پاسداران و نهادهای م

 ،ل روحانیون حکومتی مرتجعکنتر
حامل  شدنکاهش یارانە ها، گران 

حذف بخشی از  ،های انرژی
سوبسید نان، افزایش مالیات ها و 

بسیار زیاد  ...عوارض خروج از کشور
 ست و نکتە قابل تامل در اینا

خصوص مخالفت بسیاری از 
حسن طرفداران حال و پیشین 

 .روحانی است

گران کردن انرژی و بسیاری دیگر از 
طور کە تعدادی از  خدمات همان

کارشناسان مستقل و غیر دولتی 
ەاند بە احتمال کردبینی  نیز پیش

زیاد سبب افزایش تورم و 
هزینەهای زندگی و تولید خواهد 

یس یر رزفریبشد و چە بسا بە گفتە 
دانا موجب ریزش سطح اشتغال 

 . موجود نیز بشود
طبعا در این میان بازندە اصلی 

کارگران و  ٧٩برنامە بودجە سال 
بنگاە های تولیدی داخلی و برندگان 
اصلی تجار و دالل، نهادهای انگلی 

پاسداران خواهند سپاه مذهبی و 
با این حال و اوضاع بر مبنای  .بود

قوق زیر خط این بودجە در واقع ح

فقر کارمندان قرار است در مجموع 
 دا کندپیدرصد افزایش  ٠١تا سقف 

درصد آن هم قرار است از 5کە 
صرفە جویی در بودجە ادارات صورت 

در مورد کارگران نیز در نهایت . گیرد
ممکن است یکی دو درصد بە آن 
افزودە گردد، کە این در واقع چیزی 

جای ه جزء کاهش دستمزدها ب
 . ش شان نیستافزای

حسینعلی "بنا بە گفتە 

نمایندە مجلس خط فقر "شهریاری
میلیون تومان  ٤در تهران حدود 

 ٩١است و بە گفتە رئیس دانا 
درصد مزدبگیران دستمزد شان زیر 

شاید در ، قرار داردخط فقر نسبی 
کالم و گفتار؛ مغز متفکر اقتصادی 
دولت مدعی داشتن برنامه جامع 

اما  است،زایی  برای اشتغال

واقعیت این است که این متفکران 
رها کردن کارگران و حمایت از    غیر از

بخش خصوصی، کار دیگری بلد 
با این همە اما ". نیستند

زحمتکشان در مقابل این همە ظلم 
یان داد کە توسط دولت و بی

ها روا داشتە می  نئولیبرال بر آن
ساکت نخواهند ماند و با  ،شود

همبستگی و افزایش مبارزات، 
سازمان دادن خودشان سرانجام بە 

 .حق و حقوق شان خواهند رسید
 هم کارگران بی جهت نیست کە 

ندین بنگاە چزمان با بحث بودجە در 
اقتصادی بزرگ و متوسط در اعتصاب 

کر شو اعتراض اند و کارگران نی
روز پیش با اعتصاب  ٣هفت تپە 

رماندار فخود مدیریت کارخانە و 
وادار بە پذیرش شهر شوش را 

 . دندکرمطالباتشان 
تصور می  مسووالن دولتیاگر هنوز 

می توانند با قوانین ظالمان و  ،کنند

را کە دلشان  ستمی هر ،سرکوب
ان تحمیل شخواست بە زحمتک

 ، چرا کهسخت در اشتباهند ،کنند
مبارزات کارگران و زحمتکشان ریشە 

فالکت و ستمی کە ، در فقر
آنان روا می سرمایەداری حاکم بر 

همین جهت با ه دارد و ب ،دارد
کسی بتواند  ،سرکوب محال است

  .آن را پایان دهد
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طبعا در این میان 

بازندە اصلی برنامە 
بودجە سال ٧٩ 

کارگران و بنگاە های 
تولیدی داخلی و 

برندگان اصلی تجار 
و دالل، نهادهای 
انگلی مذهبی و 
سپاه پاسداران 

 خواهند بود
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)دراسیون اتحادیه های کارگری ارمنستان راهپیمائی کنف CTUA) 

 

 

 
 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی ارمنستان 

 دشواری و چالش ها
 

 (دومبخش )           

 

 

 
 2، تیلمان آلکساندر بوش1تیروهی آ نظارتیان

 211٩فوریه  -فردریک ابرت  بنیاد –دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی 

 

 گودرز: ترجمه
 

 

 اتحادیه های صنفی امروز

هنوز کامالً مشخص نیست که چگونه اتحادیه های مستقر در ارمنستان در سیستم جدید سیاسی عمل خواهند کرد و 
ثیر خواهد چگونه به تقاضاهای عمومی پاسخ خواهند داد، چقدر کاربرد خواهند داشت، و چه مواردی بر کنشگریشان تأ

 .گذاشت

اتحادیه ها مجبور شدند که مزایای وابستگی به دولت را از دست بدهند، اما از این که حال به عنوان بخشی از جامعه 
مدنی چگونه فعالیت می کنند، اطالعات محدودی جمع آوری شده است؛ در این باره که فضای اجتماعی و سیاسی در 

گذارد، و اتحادیه ها چگونه به روند دموکراتیزه کردن اجتماعی در ارمنستان کمک  کشور چگونه بر اتحادیه ها تأثیر می
با از دست دادن بسیاری از امکانات دوران شورائی، اتحادیه های صنفی پرستیژ و احترام آن زمان را نیز از . می کنند

ی بسر می برند و به غلط در انتظار دست داده اند و بسیاری از رهبرانشان هنوز هم در اندوه از دست دادن دوران طالی
 .بازگشت سازمانهای دوران شوراها هستند

کاهش چشمگیر عضویت در اتحادیه ها تنها ناشی از کمبود 
پرستیژ نیست بلکه به مقدار زیاد به بیکاری و کاهش اشتغال 

از سوی دیگر اهمیت و نقش اتحادیه ها در . هم مربوط است
 .نیز قابل بحث است( کارگران)نمایندگی از اعضا 

اقتصادی، اصالحات سیاسی هم -صرف نظر از تغییرات اجتماعی
قانون اتحادیه . پایه قانونی برای اتحادیه ها بوجود آورده است

وظیفه اصلی انها  ٦١١١دسامبر  5های صنفی ارمنستان مصوب 
معرفی بعنوان نماینده کارگران و دفاع از : را چنین تعریف می کند

و سایر نیازهای اجتماعی مربوط به شغل و حقوق  منافع اشتغال
قانون به . کارگران در مقابل کارفرما و اشخاص حقوقی دیگر

جهتگیری نزدیکتر اتحادیه های صنفی به دفاع از حقوق بشری 
کارگران کمک نمود، اما اتحادیه ها در تغییر اساسی مدل فعالیت 

تر این که از آن مهم.  سنتی شان هنوز با دشواری روبرو اند
کارایی هر نوع چارچوب قانونی بدلیل کاهش اشتغال و تبعیضات قانونی نسبت به کارگران شدیداً زیر سؤال است، بویژه 

اتحادیه های صنفی عمال در چنگ . که عدم اطالع عمومی از قوانین هم باعث تشدید عدم رعایت آن می گردد
 .انین اندکارفرمایان اسیر اند که مانع از اجرای کارامد قو

                                                 
1 وی در حال حاضر مدیر مرکز . با اتحادیه های کارگری ارمنستان کار کرده است 6002خانم تیروهی آ نظارتیان، وکیل حقوقی و مدافع حقوق و متخصص قوانین کار از سال  

.مپوس برای محافظت از حقوق اجتماعی استت  
2 .بنیاد فردریش ابرت، به کارآموزی اشتغال داشت-تیلمان آلکساندر بوش کارشناس علوم سیاسی است و در زمان تالیف این گزارش در اداره منطقه ای برای جنوب قفقاز   
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 (CTUAراهپیمائی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ارمنستان )
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 کرد اتحادیه های صنفی ارمنستان ساختار و عمل

مؤسسات پایه و اتحادیه ها در . در ارمنستان، اتحادیه های صنفی در یک ساختار هرمی متشکل شده و کار می کنند
 (TTU)ئی بیشترشان در فدراسیون هایی از اتحادیه های منطقه ای و یا جغرافیا. پایین ترین سطح هرم قرار دارند

رده باالتر شعبه اتحادیه های صنفی جمهوری . متشکل شده اند که بصورت بخشی یا فرامنطقه ای عمل می کنند
(BRTU)  نماینده فعالیت در سطح ملی است" جمهوری"در ارتباط با نوع صنف و سکتور بوده و " شعبه"است که در ان .
متشکل شده بودند و مجموعاً کنفدراسیون ملی  BRTUیون فدراس ٦2در  TTUاتحادیه های منطقه ای  ٦١٠٦تا سال 

را  BRTUفعالیت فدراسیون های  CTUA. را در رأس هرم بوجود آورده اند (CTUA) اتحادیه های صنفی ارمنستان

است که همه فدراسیون ها را  CTUAهیئت دبیران مسئول اداره . هماهنگ می نماید و از منافع آنان دفاع می کند
 .می کندنمایندگی 

 

 نفوذ سازمانی از طریق نمایندگی

مستقیماً با  BRTUساختار سازمانی اتحادیه های صنفی بدین معنی است که تصمیمات گرفته شده در سطوح باالی 
مجمع عمومی بزرگترین فدراسیون ها همزمان بیشترین تعداد نماینده را در . اندازه آن فدراسیون وابسته است

یک دبیرکل و دو نماینده برای هر . مدیره، دبیرکل و قائم مقام او را انتخاب می کندهیئت که  دارند  CTUAکنفدراسیون
در نتیجه نفوذ فدراسیون ها در کنفدراسیون . در مجمع حضور پیدا می کنند BRTUنفر عضو از طرف هر فدراسیون  5١١١

علوم و -آموزش و پرورش BRTUدو فدراسیون . ها به نسبت تعداد اعضا و  ظرفیت ان در سطح و در کارگاه متمایز است
 .آموزش عالی بیشترین نفوذ و توان اعمال فشار را دارند

 

 

 

 کشور ها ردیگ

 

 :های کارگری اسپانیا کمیسیون

 

 حداقل حقوق کارگران افزایشمبارزه ای پی گیر برای 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
در سال "های کارگری  کمیسیون “

 تازه مسیحی همه توان و تالش

خود را صرف آن خواهد کرد که 
حداقل حقوق کارگران در حدی 

این . در صدد حقوق متوسط حقوق بگیران اسپانیا برسد 60رشد کند که به 
 .امر مطابق منشور اجتماعی مصوبه اتحادیه اروپاست

های کارگری در نطق اخیرش روز پانزدهم  دبیرکل کمیسیوناونایی سوردو 
 " ر ضوظایف سندیکالیسم در شرایط حا" وان دسامبر در سانتاندر تحت عن
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های  کمیسیون" اعالم داشت که 
برای اجرایی کردن منشور " کارگری

اجتماعی اتحادیه اروپا در اسپانیا در 
رابطه با قرار دادن حداقل حقوق 
کارگران تا حد شصت در صد حقوق 

های  متوسط کل حقوق بگیران  گام
ر این او د. بلندی خواهد برداشت

سخنرانی اعالم داشت که هرگز 
پای هیچ توافق نامه ای را با دولت 

اگر حداقل حقوق  ،کند امضاء نمی
او . کارگران به این حد نصاب نرسد

این بدان معناست : اضافه کرد که
که حداقل حقوق کارگران در سال 

  یورو و با احتساب 228باید به ٦١٠2
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نه در سال محاسبه شود، البته این رشد حداقل حقوق چهارده پرداخت ماهیا
که  چنان نیست، آن کشور اسپانیاتغال در شهیچ وجه مضر برای ایجاد اه ب

 .وزیر کار اعالم کرده است
برای سال : که های کارگری ادامه داد در همین جهت دبیر کل کمیسیون 

تصویب قرار  آینده برای مذاکرات در چارچوب جمعی اضافه حقوقی باید مورد
 . تعریف شودگیرد که حتما از میزان تورم بیشتر 

 بدین منظور حتما باید رشد تورم در سال آینده مورد توجه قرار بگیرد و هم
که حقوق بگیران بخشی از  پرداخت شودچنین باید اضافه حقوق در حدی 

خاطر بحران اقتصادی از دست ه های گذشته ب قدرت خریدشان را که در سال
حرکت در این راستا هم عادالنه است و هم در خدمت . ه اند را جبران کنندداد

 .رشد اقتصادی اسپانیا
در بخش دیگری از سخنانش به قرار دادهای کوتاه مدت اونایی سوردو 

تا قراردادهای درازمدت  گردداشاره کرد و خواستار آن شد تا مکانیسمی ایجاد 

  .و ثابت جایگزین قراردادهای موقت شوند
شوند  درصد از قراردادهای کار که امضاء می ٧١او اعالم داشت که هم اکنون 

 .عمری کمتر از یکسال دارند
 ر وقتی شرکتی دچار مشکل میضدر شرایط حا: در پایان خاطر نشان کرد

باین . کند کارگرانش را اخراج می انجام می دهد،شود اولین کاری که 
 .جو کردو  ای آن جستسیاست باید پایان داد و جایگزینی بر

 

 

 

 

 

 از جهان کار
 
 

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم
 (14 بخش)

 

 
  

 (قسمت اول)حاکمیت کار 

افتاده  جامعه چگونه می تواند به زوال چارچوبهای جا( ٠: بحث در بارۀ حاکمیت کار بر دو موضوع کلیدی متمرکز شد
تی جدید و متفاوت با ساختارهای کنونی برای انتظام کارائی کار آیا ما نیازمند ساختارهای حاکمی( ٦پاسخ دهد؟ 

، (از مدرسۀ اقتصاد لندن)، ریچارد هیمن (از دانشگاه ویرجینیا)هستیم؟ شرکت کنندگان در این پانل شامل جنیفر بایر 
گروه کارگری )ک ، لوک کورتِ بی(مؤسسۀ تحقیقات اقتصاد کاربردی)، روبرتو پیرس (از دانشگاه دهلی)کامال سانکاران 

 .بودند( سازمان بین المللی کارفرمایان)، و روبرتو سوارز سانتوز (سازمان بین المللی کار
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 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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حداقل حقوق کارگران در 
 888باید به ، 2118 سال 

یورو و با احتساب چهارده 
پرداخت ماهیانه در سال 

 محاسبه شود

5 



 برای رعایت عدالت، از همه

امتحان واحدی گرفته می  

 :شود

 باال رفتن از درخت

 
 
 
 
 
 

 مناسبات استخدامی در جهان تغییریابنده

ی در ابتدا تصریح این نکته دارای اهمیت است که آیندۀ از پیش تعیین شده ای برای جهان کار وجود ندارد، بلکه انتخابها
برای مباحثه در بارۀ آینده این نیاز وجود دارد که بر . متفاوتی وجود دارند، که برخی از آنها می توانند مؤثر از بقیه باشند

سازمان بین  ٠٧22، مصوبۀ سال "اعالمیۀ فیالدلفیا"در این رویکرد، . مناسبات استخدامی از منظری تاریخی مکث شود
، و مالحظۀ دیدگاه "کاال نیستکار "المللی کار، که اعالم می کند 

کارل پوالنی در همان سال در کتاب . های دیگر دارای اهمیت است
این نظریه . اعالم کرد که کار یک کاالی مجازی است" گذار بزرگ"خود 

کمک می کند تا بتوان سه مرحلۀ مشاهده شده در مناسبات 
، اولین مرحله در قرن نوزدهم واقع شد. استخدامی را توضیح داد

زمانی که در برخی از کشورها روند صنعتی شدن و گسترش آن با 
در . دومین مرحله در قرن بیستم رخ داد. کاالئی شدن کار همراه بود

این مرحله شاهد انتقال وضع در راستای انتظام موقعیت کاالئی کار و 
مرحلۀ سوم در مقررات . محدود شدن تأثیر نیروهای بازار بر آن بودیم

در این مرحله کار تحت حاکمیت قوانین . ی بروز یافته استزدائی کنون
 .بازار، که مدام هم بر آثارشان افزوده می شود، قرار گرفته است

در این چارچوب، چالش کلیدی پیشاروی مناسبات استخدامی این 
ر واقع سیستمی از این نیاز وجود دارد که تحقیق شود آیا خواست ما د. است که چگونه از آثار بازارشدگی کار بکاهد

مکانیسمهای جدید است یا کشف مجدد مکانیسمهای قبلی برای پیوند دوبارۀ کار، مصرف و رفاه اجتماعی؟ اگر 
مناسبات استخدامی سنتی از بین بروند، چه چیز جای آن را خواهد گرفت؟ گرچه در سمت مقررات زدائی حرکت می 

مثالً در امریکای التین نظارت بر محیط کار دوباره خود را به . م وجود داردشود، اما پتانسیلی نیز برای احیای ابزارهای قدی
تلقی شود؛ " درمان طب سوزنی"این می تواند به اعتباری یک توع . عنوان عاملی داری نقش اساسی بازیافته است

زنجیره جهانی . ردیعنی استراتژی ای که بر نقاط حساس و بحرانی، که می باید بر آنها فشار آورد،  انگشت می گذا
در عین حال اگر با کار به عنوان یک کاال رفتار شود، آن گاه به زعم پوالنی، جامعه می تواند به . تأمین یک نمونه است

بر این اساس ما می توانیم به تحلیل این موضوع . رو آورد، که می تواند به اشکال مختلف بروز یابد" ضد جنبش"یک 
 وپولیستی کنونی در عرصۀ جهانی نوعی از پاسخ مورد نظر پوالنی نیستند؟بنشینیم که آیا برآمدهای پ

" اطالعات بنیان"در حالی که . این را نیر باید در نظر داشت که جهان متنوع است و تغییر هرگز در انزوا رخ نمی دهد
صد کارگران، کارگران در 0١شدن کار در بخشهائی از دنیا یک واقعیت است، در بخشهای دیگری از همین دنیا بیش از 

اند؛ کارگرانی که اکثرشان در الیه های کارگران با وضع متزلزل " بی دستمزد"یا کارگران خانوادگی " خرج و دخل سرخود"
" کارگران خانه نشین"به اجبار به ( یعنی یکی از زنجیره های جهانی تأمین)گاه کارگران صنایع نساجی . قرار می گیرند

در حالی که این گروه کارگران به لحاظ آماری . ن که هیچ گونه مقررات کاری از کار آنان حمایت کندتبدیل می شوند، بی آ
شناخته می شوند، اعضای خانوادۀ آنان، که در انجام کار با آنان سهیم اند، نه " دخل و خرج سرخود"به عنوان کارگران 

حال توسعه نمی توان از زوال حق صحبت کرد؛  در کشورهای در. دستمزدی می گیرند و نه از حمایتی برخوردارند
 .برعکسدر غیاب هرگونه سیستم انتظام بخش، نیاز اکید این است که به یک چارچوب انتظام بخش شکل داده شود

برای اطمینان از حمایت از کارگران، می توان به سمت استقرار نظام های مبتنی بر صندوقهای دولتی حرکت کرد، که  
یک راه حل . ستخدامی عمل می کنند و عموم کسانی را که کار می کنند تحت حمایت می گیرندورای مناسبات ا

اما در این باره که آیا این راه حل به لحاظ اقتصادی مقرون به . است، که پیشتر تشریح شد" درامد پایۀ شهروندی"ممکن 
علیرغم این قیود، . سؤاالت بسیار اند صرفه، به لحاظ اجتماعی عادالنه و به لحاظ سیاسی قابل تحقق است یا نه،

تشخیص این که این گزینه راهی را برای مقابله با کاالئی شدن کار و تقلیل آثار نیروهای بازار عرضه می کند، دارای 
اما پرسش گریزناپذیر این است که چه . بدیل این راه حل، داشتن یک دولت مبتنی بر حقوق است. اهمیت است

برخی ها ممکن است به این . ف می کنند، این حقوق چگونه تعریف و چگونه تفسیر می شوندکسانی حقوق را تعری
با این حال باید اذعان کرد که این ایده باید بتواند . ایده تردید روا دارند، زیرا می تواند قدرت فوق العاده ای به قضات بدهد

 .مناسبات استخدامی قرار می گیرند را دربرگیردکه در چارچوب پوشش حمایت اجتماعی تمام آنانی را که بیرون از 
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 یادداشت منتخب
 
 

 
 
 
 
 
 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

در حالی در مجلس  ٧٩بودجه سال 
شود که  فرمایشی بررسی می

صدای اعتراض خود حکومتیان را 
در این بودجه شاهد . درآورده است 

انواع فشار ها از گران شدن 
گرفته تا حقوق  های انرژی حامل

دولتی و عوارض خروجی و گران 
ی داروهای  شدن نان تا حذف یارانه

های عمومی و  ضروری و حذف یارانه
ها مورد ریز و درشت دیگر  ده

 .هستیم

 
های اقشار  در مقابل افزایش مالیات

های جزء؛ ما شاهد  ضعیف و کاسب

های  ها و افزایش بودجه خرجی ول
، نهادهای امنیتی، نظامی

های علمیه و تبلیغاتی  وزهح
هم چنین در این بودجه، . هستیم

افزایش جرائم راهنمائی و رانندگی 
خورد که فشار اصلی  به چشم می

آن بر دوش اقشار ضعیف و 

چنین  ها است و هم مسافرکش
باری گران بر دوش اقشار تهی 
دستی است که با افزایش بیکاری 
به کار با وسیله نقلیه شخصی روی 

 .ندآورده ا

 
انواع فشارها در حالی از طرف 

شود که  دولتیان بر مردم وارد می
تنها در یک مورد نهاد ریاست 
جمهوری، در صدد افزایش کارکنان 
خودی از بودجه عمومی و جیب 

که در یک قلم  ،خالی مردم هستند
میلیون تومان  2۶8٣مبلغ ! ناقابل

دستمزد ساالنه کارکنان قراردادی 

در سال آینده  نهاد ریاست جمهوری
 !تعیین شد

در الیحه بودجه سال آینده مقرر 
نفر به طور  ٠٦١١شده معادل 

قراردادی در نهاد ریاست جمهوری 
به کار گرفته شوند که دستمزد هر 

میلیون تومان در  8٣۳2یک از آنان 
بدین ترتیب . سال اعالم شده است

نفر فوق در سال  ٠٦١١مجموع 
 آینده 

قوق خواهند میلیارد تومان ح ٩8۳8
میلیون  8٣۳2دستمزد ! گرفت

تومانی این افراد به معنای آن است 
ها سال آینده به طور میانگین  که آن

هزار تومان  ٣١١میلیون و  0در ماه 
دریافتی خواهند داشت که این 

 حقوق پنج برابر حقوق کارگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کنار این . با حدقل دستمزد است
االنبیاء بزرگترین قرارگاه خاتم امر ، 

نهاد اقتصادی کشور با سودهای 
سرشار و فراوان از پرداخت مالیات 

 .معاف خواهد شد

چنین در این بودجه سهم نهاد  هم 
ها به  نمایندگی رهبری در دانشگاه

و  میلیارد تومان افزایش یافت ٠٤٦
این در حالی است که در صورت 

 تصویب مجلس بیشترین بودجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

این الیحه نهادهای نظامی و را در 
 .خواهد کردانتظامی دریافت 

دراین میان بودجه سپاه یک افزایش 
. دهد بیست درصدی را نشان می

چنین نشانی از کنترل م ه
های نجومی در این بودجه به  حقوق

  .خورد چشم نمی

با تصویب این بودجه سالی سخت 
برای کارگران و زحمتکشان در پیش 

با همبستگی هر  خواهد بود که باید
  .تچه بیشتر به مقابله با آن پرداخ
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قرارگاه خاتم االنبیاء 
بزرگترین نهاد اقتصادی 

کشور با سودهای 
سرشار و فراوان از 

پرداخت مالیات معاف 
 .خواهد شد

چنین در این بودجه  هم
سهم نهاد نمایندگی 

ها به  رهبری در دانشگاه
میلیارد تومان  142

 افزایش یافت

در حالی است که  و این
در صورت تصویب مجلس 

 بیشترین بودجه

را در این الیحه نهادهای 
نظامی و انتظامی 

 خواهد کرددریافت 

 

 

 ،سفره خالِی مردم

 مافیای حکومتی توسط چپاول و غارت
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 اطالعیه

 
 

 ؛خطر مرگ
 را تهدید می کند رضا شهابی جان

  

 
کارگری ایران و سراسر جهان درخواست دارد با تمام  های رکت واحد از همه کارگران و تشکلسندیکای کارگران ش

  !ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی بکوشند
 

دائما مورد آزار و اذیت قرار  ٠٣22سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدنبال بازگشایی در سال 
رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکا، در خرداد ماه . داشته و بسیاری از اعضای آن زندانی و از کار اخراج شده اند

نیتی در هنگام بازداشت و بازجویی دو عمل جراحی سنگین بر زندانی شد و به دلیل ضرب و شتم نیروهای ام ٠٣2٧
در شرایطی که حکم شش سال زندان . روی گردن و کمرش صورت گرفت و مدتی از حبس اش در مرخصی پزشکی بود

اعالم کرد  ،که سه ماه از مرخصی وی تایید نشده است رضا شهابی به پایان رسیده بود، دادستانی تهران به بهانه این
شهابی برای پیشگیری از ضبط ملک وثیقه گذار خود پذیرفت . رضا برای سپری نمودن این دوره باید به زندان برگرددکه 

، کل ٠٣٧8مرداد  ٠2که برای سپری نمودن این سه ماه به زندان برگردد؛ اما بعد از زندانی شدن مجدد شهابی در تاریخ 
این در حالیست که محکومیت حبس . روز باید در زندان باشد ٧82مرخصی وی را غیبت محسوب و اعالم کردند که او 

مقامات امنیتی و . صادر شده را در پرونده دیده است ٧2۶١8۶٦2شهابی به پایان رسیده و او نامه آزادی اش که در تاریخ 
نواده روز اعتصاب غذای رضا شهابی که منجر به اعتراضات گسترده در ایران و جهان شد، به خا 0١قضایی پس از 

شهابی تعهد دادند که به خواستهای او فوری رسیدگی نمایند، اما در هفته های اخیر شهابی را تحت فشار گذاشته 
شهابی اما با ایستادگی . اند که که متعهد گردد به هر گونه فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران خاتمه می دهد

ق تشکل مستقل وسندیکایی کارگران است پافشاری دارد ومقاومت همچنان برمواضع خود که همان داشتن ح
     .تلیم ارعاب و فشار وزندان نشده اسوهرگزتس

 
آذر، نیمه چپ صورت رضا افتادگی داشته و زیر  ٦٦در آخرین مالقات خانواده رضا شهابی با وی در زندان به تاریخ 

ته مغزی خفیف داشته است اما حتی جهت پزشک زندان به او گفته است که سک. چشمش نیز فرو رفته بوده است
علی رغم اینکه پیش از آن پزشک متخصص تشخیص داده بود . آذر به بیمارستان منتقل نکرده بودند ٦0آزمایش او را تا 

که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و درخواست آزادی اش را در پرونده درج کرده بود، این کارگر زندانی نه 
الزم به تاکید است که رضا شهابی بطور دائم و مکرر فشار . د نگردید بلکه در زندان سکته مغزی نیز کرده استتنها آزا

خونش باال است و در زندان بارها خون دماغ شده است؛ او سر دردهای شدید و مداوم دارد و احساس بی حسی در 
 .کلیه های وی عفونت کرده و تکرر شدید ادرار دارد. پاها می کند

 
احتمال فراوان می رود اگر شهابی فوری آزاد و درمان نگردد . سندیکای واحد به شدت نگران سالمتی رضا شهابی است

تداوم حبس ظالمانه و غیرقانونی رضا شهابی، که . در روزهای آینده حالش بدتر و جانش بطور کامال جدی در خطر بیافتد
به حقوق ابتدایی انسانی او و نقض کامل کلیه مقاوله نامه های  نوعی گروگان گیری محسوب می گردد، تجاوز آشکار

لذا از همه کارگران و .  بین المللی سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی حق تشکل و فعالیت مستقل کارگری می باشد
ضا تشکالت کارگری ایران و سراسر جهان درخواست فوری و اضطراری داریم که با تمام ظرفیت برای نجات جان ر

سندیکای واحد کلیه مسئوالن نظام و بطور مشخص نهادهای . شهابی و آزادی فوری و بدون قید و شرط او بکوشند
 .امنیتی و قضایی را مسئول سالمتی و حفظ امنیت رضا شهابی میداند

 
 به امید گسترش همبستگی کارگران جهان  

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 211٩دسامبر  1٩برابر با  13٧8ر  آذ 28

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 اندیشه

 
 

 نجات دهنده در گور خفته است
 
 
 امیر چمنی 

 
نفر از کارگران قراردادی  ٦١١آذرماه، حدود  ٦8صبحِ دیروز 

شرقی به دلیل تاخیر  آهن آذربایجان شرکت پیمانکاری راه
ای خود از طرف کارفرما  در پرداخت مطالبات مزدی وبیمه

ن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای و نداشت
آهن تبریز،  کوتاه مدتِ چند ماهه، مقابل اداره کل راه

 -تجمع اعتراضی برگزار کرده و از حرکت قطار تبریز 

 .مشهد جلوگیری کردند
 ٠٦تا  ٠١به ادعای این کارگران که دارای سوابق کاری 

ساله هستند، پیمانکار سابق راه آهن نیز بابت حدود 
ماه معوقات مزدی و هفت سال سنوات خدمتی به  سه

 .آنها بدهکار است
 

های اخیر  افزایش تجمعات اعتراضی کارگران در سال
معلوِل گرسنگی، وضعیت بحرانِی معیشت کارگران، 

های  فشارهای ناشی از اخراج و تعدیل نیرو، سیاست
ی چند ماهه، عدم پرداختِ  های معوقه ضدکارگری، حقوق

گو نبودن کارفرما در برابر شکایات  اسخحقِ بیمه، پ
های به ظاهر کارگری با  کارگران، عدم حمایتِ تشکل

ای ضدکارگری مانند تشکیالتِ خانه کارگر، حمایت  رویه
های  چنین سیاست ی کار از کارفرما و هم اداره

 .استنئولیبرالیستی موجود 

 اگر آگاهی، اتحاد و یک. نجات دهنده در گور خفته است
گی کارگراِن تحت ستم و سرکوب نباشد، کسی به پارچ

اعتراضی در  های این تجمع. ها نخواهد رسید اِد آند
های رسمِی صنفِی کارگری در یک ساِل  غیابِ تشکل

سازی، معدِن  اخیر، مانند اعتراضات کارگراِن بلبرینگ
دره، هپکو و آذرآب که در جریاِن اعتراضاتِ کارگراِن  آق

جِ خود رسید و تا حدودی منجر به هپکو و آذرآب به او
حصول نتیجه شد، تا جایی که یکی از مدیران هپکو 
کارگرانی را که برای احقاقِ حقوقِ خود و خروج از زیرِ یوغِ 
ستِم سیستماتیک دست به اعتراض زده بودند را 

پارچگی  خواند، نشان داد با اتحاد و یک« تروریست»
بمالند و تا حد امکان  ی کارفرما را به خاک توانند پوزه می

همین . داری چیره شوند بر سرکوبِ سیستم سرمایه
تواند افکار عمومی را  های کارگران است که می خیزش

میلیون از مردمانش زیست  0١ای که بیش از  در جامعه
. کارگری دارند، نسبت به مسائل کارگری حساس کند

تواند جلوی  خواهی است که می همین فریادهای تظلم
ر احکام شالق و زنداِن کارگران را گرفته و کارفرمایان صدو

 .نشینی کند و حامیانشان را مجبور به عقب

 
 
 

 روی جنبش مطالباتی کارگران و مزدبگیران پیش
 

هفته ای که گذشت، تجمع  
کارگران و معلمان و دیگر مستمری 
بگیران بازنشسته با رنگ و رویی 
متفاوت از گذشته در مقابل مجلس 

این بار تالش مامورین . پا شدبر 
امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از 
شکل گیری تجمع با حضور سیل 
آسای جمعیت هزاران نفره به 

فوریت در هم شکسته شد و بیش 
هزار بازنشسته در مقابل ٠١از ده 

مجلس دست به اعتراض و تجمع 

پارچه و  چنین اعتصاب یک هم. زدند
په متحدانه کارگران نیشکر هفت ت

روز با ایستادگی آنان  8که به مدت 
در محافل کارگری و  ،تداوم پیدا کرد

رسانه ها  بازتاب گسترده ای 
داشت و اثرات مهمی از خود  بر 

   .جای گذاشت
 

آنچه که تجمع بازنشستگان در 
مقابل مجلس  و اعتصاب کارگران 
شرکت نیشکر هفت تپه را از 

تجمعات و اعتصاب پیشین آنان 
  :کند عبارتند از یمتمایز م

 
همبستگی پرشور بازنشستگان  -

کشوری، تامین اجتماعی و لشکری 
و شرکت هزاران نفره آنان در تجمع 
و به جلو رانده شدن بیش از پیش 
شعارهای بی تخفیف در برابر عدم 

 توجه دولت به خواستهایشان
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگری س کار                 
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حضور و پیشگامی زنان کارگر در  -
کارگران نیشکر  روزه 8اعتصاب 

هفت تپه و نقش فعال آنها در 
سازماندهی اعتصاب  و سخنرانی 

 در جمع اعتصابیون
 

انسجام و یکپارچگی و درایت و  -
هوشیاری کم نظیر کارگران شرکت 
نیشکر هفت تپه در مقابل دسیسه 
های کارفرما برای در هم شکستن 
اعتصاب و قاطعیت آنان برای 

 دستیابی به خواستهایشان
 
تبدیل اعتصاب کارگران شکر هفت  -

 تپه  به عصیان
 

تمامی فاکتورهای فوق، حاکی از 
پیشروی جنبش مطالباتی کارگران 
و مزدبگیران شاغل و بازنشسته در 

برابر وضعیت مصیبت بار موجود  و  
عزم راسخ آنها در مبارزه  برای پایان  

 .دادن به آن است
 
 
 
 
 
 
 
 

خانواده های کارگران و 
تگان به مثابه قربانیان بازنشس
گرانه  و  های چپاول سیاست

ویرانگر دولت و سرمایه داران که 
بواسطه حقوق های چندین برابری 
زیر خط فقر و عدم پرداخت مزد در 
چمبره فقر و فالکتی پایان ناپذیر 

همراه با همسران  ،گرفتار آمده اند
خود، مقابل مجلس  و محیط 

و با  کارخانه را به تصرف در آوردند
قاطعیت از کرامت انسانی خود به 
دفاع بر خاسته و قدرتی فزونتر به 

 .اعتراض آنان دادند
 

ن در بسیاری از هر چند که تاکنو
کارگری و  های اعتراضات و تجمع

بازنشستگان شاهد حضور خانواده 
اما نقش بی  ،یمه اهای آنان بود

بدیل  همسران و زنان کارگر نیشکر 
ده و هفت تپه در بستن جا

سخنرانی جسورانه یکی از آنان، 
ه زنان را بیش از پیش نقش پیشروان

کارگری و موفقیت  های در اعتراض
ها به منصه ظهور رساند و سنت  آن

 .تازه ای را از خود بر جای گذاشت
 

در نیشکر هفت تپه این بار اعتصاب 
 کارگران به عصیان بدل شد و علی

رغم تاکید و توصیه های نماینده 
کارگران به حفظ آرامش، های 

بسیاری از آنان نقاب بر چهره 
کشیدند و مراکز اداری و مدیران 

گینانه مورد تعرض  کارخانه را خشم
بروز این پدیده در شرکت . قرار دادند

ست ا نیشکر هفت تپه، هشداری
ه در برخورد به سیاست گذارانی ک

مانع اعتصاب و  به طبقه کارگر ایران
حیط کار و تشکل یابی آنان در م

در  اعتراضی های برپائی تجمع
شوند  مقابل نهادهای مسئول می

و با ارعاب و تهدید و ایجاد فضای 
 و عدم رسیدگی به خواست امنیتی

های کارگران، هر گونه روزنه ای را 
 .برای حق خواهی آنان می بندند

چیزی که تجمع بیش از ده هزار  آن
نفری بازنشستگان در مقابل 

ب و عصیان کارگران مجلس و اعتصا
شرکت نیشکر هفت تپه در هفته 

گر  گذشته به نمایش گذاشت بیان
تمام شدن آخرین ذره های تحمل 
طبقه کارگر و عموم توده های 

در برابر  ،زحمتکش مردم  ایران
شرایط مصیبت بار موجود است که 
بی تردید، در صورت تداوم سیاست 
سرکوب و عدم پایان دادن  به 

ار کنونی، با شرایط مشقت ب
سرعتی خیره کننده به سوی 
تالطمات شدید و تعیین کننده 

 .اجتماعی رهنمون خواهد شد

 
 گروه ادمین کانال تلگرامی

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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نقش بی بدیل  همسران 
و زنان کارگر نیشکر هفت 

تپه در بستن جاده و 
سخنرانی جسورانه یکی 
از آنان، نقش پیشروانه 
زنان را بیش از پیش در 

کارگری و  های اعتراض
ها به منصه  موفقیت آن

ظهور رساند و سنت تازه 
از خود بر جای ای را 

 گذاشت
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؛پرونده فقر  

بازار هفت تپه در  
 

 

 

 

 

 
 گزارش میداني  

 روزنامه اعتماد، اسماعیل دمحمولی

 
جايي كه اكثر مشتريانش را كارگران مجتمع هفت تپه تشكیل مي دهند، رابطه كارخانه و بازار چنان نزديك : ر بازار شهر حرد

حدود يك ماه پیش مغازه داران اين شهر و باقي روستاها . است كه بي پولي كارگران به مشكل مغازه داران تبديل مي شود
. یر در پرداخت دستمزد كارگران يك روز كسب خود را تعطیل كرده بودندو شهرهاي شهرستان شوش در اعتراض به تاخ

آذر به پیروزي رسید، مغازه داران  23آذر در دومین روز از دور جديد اعتراضات كارگران هفت تپه كه سرانجام در  1٧يكشنبه 
زماني مشخصي تا دو ماه ديگر خبر خوش اين بود كه معوقات حقوقي كارگران در فواصل . هنوز خبر خوش را نشنیده بودند

اما ارقامي كه مغازه داران در تحقیق میداني گزارش كردند نشان دهنده روند طوالني محو شدن فقري . پرداخت مي شود

 .است كه با تاخیرهاي متوالي در پرداخت حقوق، در زندگي كارگران انباشته شده است

 
 

 روند سقوط
صاحب فروشگاه بزرگي در شهر      

ه قول خودش همه مايحتاج كه ب
مشتريان به جز تر بار را تامین مي 
كند، دفترهايي از بدهي هاي 
مشتريانش نشان مي دهد كه برگ 
هايش هر روز با سرعتي بیشتر از 

او مدعي است . قبل پر مي شوند
پیش از واگذاري كارخانه به بخش 

به طور  ٧٤خصوصي در اواخر سال 
 میانگین هر روز يك برگ از دفتر

بدهي هاي مشتريان پر مي شد 
اما امروز روزي پنج، شش برگ 

 .كاغذ حساب دفتري مي نويسد
اين مغاره دار كه به همراه      

ماركتي را در اين  برادرش سوپر
هزار نفري اداره مي كند،  ٠٦شهر 

مسوولیت اداره اين  -مي گويد
رش مغازه را بعد از بازنشستگي پد

 ٦١به عهده گرفته و خانواده اش در 
سال گذشته در اين شهر كاسبي 

 .مي كرده اند
صاحب اين فروشگاه درباره ماه      

هاي دوري كه كارگران به طور 

قبل از اين مشتري مي آمد لیست »: منظم حقوق مي گرفتند، مي گويد
. ي كرداجناس مورد نیازش را مي داد و براي يك ماهش به صورت كلي خريد م

كیلويي نخود و لوبیا مي خريدند اما حاال خريدشان بسته به احتیاجات ضروري 
مثال مي گويند دو هزار تومن لوبیا بده و . و پولي است كه در جیب شان مانده

 .«هزار تومن نخود
اين مغازه دار درباره انباشت بدهي مشتريانش با طوالني شدن روند      

يد در دوره اي كه كارخانه دولتي بود حساب پرداخت حقوق هاي شان مي گو
هاي دفتري نهايتا در دو قسط طي دو ماه تسويه مي شدند اما حاال بعضي 
مشتريان بیش از شش ماه است سراغي از بدهي هاي شان به مغازه داران 

به گفته او كارگران هر سه، چهار ماه يك بار كه حقوق مي گیرند . نمي گیرند
ي از بدهي شان را بپردازند و با خريدهاي جديدي كه تنها مي توانند بخش

مجبورند انجام دهند، پرداخت بدهي با افزوده شدن مبلغي بر آن همزمان مي 
شود بطوري كه معموال در انتها میزان ثابتي از بدهي باقي مي ماند كه رو به 

اين »: او با اشاره به دفتر حساب و كتابش نمونه اي مي آورد. افزايش است

كارگر . هستیم نیامده ٠٧۶٧صد هزار تومان داده و تا حاال كه  ٦٧۶٢قا در تاريخ آ
 ٠١١كه  ٦٧۶٢تومن بدهي داشته، در همان روز  ٦55. شركت هم هست

تومن باقي حسابش  ٦١5االن . تومن جنس جديد برده 5١تومن پس داده 
 .«مانده
توضیح مي دهد  اين مغازه دار با بررسي دفاتر بدهي هاي ويژه عید فطر     

كه در مناطق عرب نشین، عید فطر به اندازه عید نوروز خريد آجیل و شیريني 
درصد افت داشته و  ٤١اما عید فطر امسال فروش  ،انجام مي شده است

مشتريان بخش عمده خريدهاي شان را به بدهي هاي گذشته شان افزوده 
. اند

 

 ی بولتن کارگر          
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 گزارش
 



 
 
 
 
 

او از دفتر بدهي هاي آجیل نمونه 
اين آقا تا قبل »: ذكر مي كند هايي

تومان باقي  ٦٩١از عید از حسابش 
تومان  ٠١١براي خريد عید فطر . بود

 5برج . تومان خريد كرد ٠5١داد و 
تومان داد و حاال حدود  5١آمد اينجا 

ما هم نه . چهار ماه است نیامده
زنگ مي زنیم و نه پیغامي مي 

 .«مي دانیم حقوق نگرفته. فرستیم
تومان بدهي  ٣٩١ي اين يك» 

از . داد ٣تومانش را برج  ٠١١داشت 
بعد از شش ماه به  ٧تا برج  ٣برج 

 .«اينجا سري نزده است
اين مغازه دار چند برگ از دفتر را      

نشان مي دهد كه مخصوص 
حساب هاي كارگران بازنشسته 

به گفته او اوضاع . هفت تپه است
بازنشسته ها بهتر است چون 

به صورت منظم از  مستمري شان را
سازمان تامین اجتماعي دريافت 
مي كنند و در فواصل زماني 

به گفته او كمتر پیش مي آيد . منظمي حساب هاي شان را تسويه مي كنند
 .بازنشسته اي بیشتر از دو ماه بدهكار باقي بماند

در گذشته، قبل از » :تغییر وضع دارد او مثال ديگري هم براي نشان دادن     
ي شدن شركت، من و برادرم به همراه يك كارگر از صبح كه كركره ها خصوص

از ابتداي . را باال مي داديم تا بعدازظهر فرصت نشستن پیدا نمي كرديم
امسال ديديم نمي توانیم ماهي يك میلیون تومان حقوق و بیمه كارگر را 

 خودمان هم در كنار مغازه كشاورزي مي كنیم تا. فرستاديمش رفت. بدهیم
 .«بتوانیم زندگي مان را اداره كنیم

در اين میان كیفیت مواد غذايي كه كارگران مصرف مي كنند هم بسته به      
به عنوان مثال در اين مغازه دو نوع شیره . قدرت خريدشان كاهش يافته است

شیره . به فروش مي رسد -كه از محصوالت پرطرفدار اين منطقه است -خرما
هزار تومان قیمت دارد و شیره  ٠٦ی است وکیلوییمحل مرغوب كه محصولي

نامرغوب كه محصول كارخانه اي در آذربايجان است و پنج هزار تومان به فروش 
مشتري شیره خرما در اين مغازه،  ٤١به گفته اين مغازه دار از هر . مي رسد

 .اكنون يك نفر توان خريد شیره مرغوب را دارد
 

دار از او درباره كاالهايي كه در سبد خريد در گفت وگو با اين مغازه      
ماه سپري شده  ٧او توضیح مي دهد در . مشتريانش كاهش يافته پرسیديم

فروش . گیري داشته فروش كاالهاي بهداشتي اش افت چشم ٧٢از سال 
دستمال كاغذي به عنوان كااليي لوكس در اين شرايط تا يك چهارم كاهش 

 .مدت مشابه در سال قبل رسیده استداشته و فروش شامپو به يك سوم 
 
 
 

 اولین حذفي ها
 

كاالهاي مهم خوراكي نیز از ابتداي امسال كاهش قابل توجهي داشته      
روغن يك چهارم و . به طور مشخص فروش برنج به يك هفتم رسیده است. اند

با كاهش فروش خوراكي . پنیر يك پنجم مدت مشابه سال قبل شده است
در بررسي ماه هاي ابتدايي تاخیر در پرداخت حقوق براي مدت هاي گران تر، 

كوتاهي آمار فروش تخم مرغ در اين مغازه رشد داشته اما با ادامه دار شدن 
اين مغازه دار . تاخیرهاي مزدي از فروش اين كاال هم كاسته شده است

توضیح مي دهد تا ابتداي امسال به ازاي هر ماده خوراكي كه از خريد 
نش حذف مي شد بر فروش تخم مرغ ها افزوده مي شد اما اكنون مشتريا

 .نسبت به گذشته مشتري ها تخم مرغ را هم كمتر مي خرند
تخم مرغ . آمار فروش تخم مرغ تصوير دقیقي از كاركرد فقر ارايه مي دهد     

به دلیل ارزش غذايي باال و قیمت نسبتا ارزان، در مدت كوتاهي از شروع فقر 
واد خوراكي گران تر مي شود اما با ادامه يافتن و انباشت فقر، اين جايگزين م

ماده خوراكي نیز در سبد خريد كارگران كمرنگ مي شود و نكته نگران كننده 
اين است كه طبیعتا كااليي با ارزش غذايي مشابه نمي تواند جايگزينش 

 .شود
گران كننده تر پیدا ابعادي به مراتب ن« نان»اين وضعیت در مورد كاالي مهم      

در اين تحقیق میداني آمار فروش سه نانوايي واقع در شهر حر و . مي كند
ماه ابتدايي  ٦در . مورد بررسي قرار گرفته اند( جنگ زده ها)شهرك هللا اكبر 

با انباشت تاخیرها در پرداخت حقوق و كاهش قدرت خريد كارگران،  ٧٢سال 

بود كه حدود نیمي از اين رقم نقدي  خريد نان تا سه برابر افزايش يافته
با طوالني شدن اين روند، نانواها بسته به توان اقتصادي . پرداخت مي شد

اداره نانوايي و انصاف شان سقف 
هايي براي حساب دفتري مشتريان 

سقف حساب دفتري . تعیین كردند
هزار تومان،  ٠5١يكي از نانوايي ها 

هزار تومان و  5١نانوايي دوم 
. هزار تومان است ٦١ي سوم نانواي

آمار فروش اين نانوايي ها نشان 
مي دهند بر اساس سقف حساب 
دفتري، میزان فروش كم و زياد مي 

مثال در آن نانوايي كه . شود
 ٦١مشتري ها تنها تا سقف 

هزارتومان اجازه انباشت بدهي پیدا 
مي كنند، فروش نان از ارديبهشت 

درصد مدت  ٣١ماه تا امروز به 
به پارسال رسیده و در مقابل مشا

هرچه سقف حساب دفتري باالتر 
مي رود فروش نیز افزايش مي بايد 
با اين تفاوت كه باال رفتن فروش 
نسیه به معني باال رفتن درآمد نانوا 

 .نیست
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 محو نشانه هاي رفاه
 

     
ين يكي از حلیم فروشان ا. است« حر»حلیم از غذاهاي محبوب بازار شهر 

كیلويي حلیم مي پخته  ٠١١شهر مي گويد تا يك سال پیش هر روز در ديگي 
درصد از ظرفیت  ٣١و تقريبا تمام آن را مي فروخته است اما امروز نهايتا از 

او مي گويد مردم به ندرت روي شان مي شود حلیم . ديگ استفاده مي كند
با . تر خريد كنندرا نسیه بردارند و ترجیح مي دهند به جاي حساب دفتري، كم

برگ حساب دفتري براي مشتريانش  ٤١١اين وجود از ابتداي امسال او حدود 
 .نوشته است

صاحب يك رستوران كوچك در نزديكي شهرك جنگ زده هاي منطقه هفت      
درصد از مشتريانش كم  ٤١تپه هم مي گويد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

ح ارايه مي كند كه بخشي از مشتريان او اين آمار را با اين توضی. شده اند
ثابت او شركت ها و سازمان ها هستند كه خريدشان تغییري نكرده و كاهش 

 .درصدي فروش مربوط به مشتريان شخصي اش است ٤

صاحب يك بقالي در شهر حر از      
كم شدن فروش يكي ديگر از 
كاالهاي پرمصرف در آن منطقه خبر 

او مي گويد به دلیل . مي دهد
گرماي هوا در خوزستان، در ماه 

هاي گرم سال بخش مهمي از 
فروش اين مغازه ها را انواع 
نوشیدني هاي خنك تشكیل مي 

او بر اساس دفتر حسابش . دهند
توضیح مي دهد از ابتداي سال، 
فروش يكي از پرمخاطب ترين 
برندهاي داخلي آب میوه بیشتر از 

.درصداقت داشته است ٢١

 
 

 سقوط دست فروشان
 

در اطراف درب ورود و خروج      
كارگران كارخانه هفت تپه، در 

هزار كارگر هر  ٣مسیر گذر بیش از 
روز بازارچه اي راه مي افتد و دست 
فروشان كاالهاي شان را با قیمتي 
نسبتا ارزان تر از بازار به كارگران 

اين بازار ارزان نیز از . مي فروشند
تاثیرات پرداخت نشدن حقوق 

ان مصون نمانده به طوري كه كارگر
اكنون كمتر از نیمي از دست 

در مقابل  ٧5فروشاني كه تا سال 
كارخانه بساط مي كردند باقي 

آنان نیز با كاهش شديد . مانده اند
فروش محصوالت شان مواجه شده 
اند به طوري كه يكي از آنها مي 

سش گويد قصدش از بساط هر روزه در مقابل كارخانه ديگر فروش اجنا
طلب هاي گذشته اش از كارگران را  نیست،بلکه هر روز میاید تا بخشی از

او پنج دفتر حساب نشان مي دهد و مي گويد ديگر توان خريد جنس از . بگیرد
بازار براي فروش را ندارد و صرفا براي آنكه كاري كرده باشد، با بودجه كمش 

ما در نهايت در پايان هر بي كیفیت ترين میوه هاي موجود در بازار را مي خرد ا
روز مجبور مي شود باقي مانده میوه ها را با قیمتي كمتر از خريدش بفروشد 

 .تا بیشتر ضرر نكند
او مي گويد با اين وجود مشتري هاي آخر وقتش كه از بین اجناس نامرغوب 
او، باقي مانده هايي كه زير قیمت خريد و طبیعتا نامرغوب تر از باقي بوده اند 

يكي از دست فروشان كه در هر كدام از . ي خرند رو به افزايش استرا م

كیلو سیب، پرتقال، نارنگي و خیار براي  ٠١چهار سیني مقابلش كمتر از 
فروش گذاشته است، از افزايش ناگهاني تقاضا در امسال براي خريد میوه 

 به گفته او بعد از پر شدن سقف. هاي باقي مانده در آخر روز خبر مي دهد
حساب دفتري، مشتري ها نقدا میوه هايي كه به دلیل بي كیفیتي با قیمت 

 .يك سوم نرخ خريد فروخته مي شوند را مي خواهند
 
 

 كمي دورتر    
 

در مركز شهرستان شوش، نزديك ترين شهر بزرگ به هفت تپه اوضاع      
ا در اكثر مغازه ه. اقتصادي تفاوتي با شهرك هاي اطراف كارخانه ندارد

به چشم مي خورند طوري كه انگار « نسیه نمي دهیم»تابلوهاي يك شكل 
صاحب يك . اين كاغذها به صورت عمده تولید و بین كسبه توزيع شده اند
نسیه نمي »مغازه كفش و دمپايي فروشي در اين شهر كه به يك تابلوي 

ه اكتفا نكرده و دو تابلو روي يك ديوار نصب كرده است، در اين بار« دهیم
اكثر مشتري هاي ما خانواده هاي كارگران هستند كه يا »: توضیح مي دهد

 به دلیل . اينجا زندگي مي كنند يا كفش و لباس شان را از شوش مي خرند

بافت قومیتي و قبیله اي اين 
شهرها اكثر مشتري هاي مان را 

يا فامیلند يا آشناي . مي شناسیم
بنابراين نمي توانیم : خانوادگي
. ا بگويیم نسیه نمي دهیممستقیم

با اين تابلوها تالش مي كنیم از 
ضرر كم كنیم هرچند اغلب فايده اي 

 .«ندارد

 ی بولتن کارگر          
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اين مغازه دار كه دفتر فروش نسبتا دقیقي دارد مي گويد در هشت ماه      
آمار فروش كفش هاي بچه گانه اش نسبت به مدت مشابه  ٧٢ابتدايي سال 

درصد و كفش مردانه نیز  ٢١درصد كاهش داشته، كفش زنانه  ٤5ال قبل س

درصد كاهش داشته  25تا  2١بین 
او مي گويد فروش انواع . است

دمپايي در اين فروشگاه بیشتر از 
.درصد افت داشته است ٢١

 
 
 

 هزينه هاي فقر    
 

اين انباشت فقر با پیروزي      
ول آذر و ق ٦٣اعتراضات كارگران در 

پرداخت كوتاه مدت معوقات 
 . حقوقي، محو نمي شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

انباشت بدهي به ويژه در خانواده هاي حداقل بگیر اثرات طوالني مدتي برجا 
پرداخت يكجاي اين هزينه ها صرفا مادي نیستند كه با فرض . مي گذارند

 .حقوق معوقه، به پر شدن اين شكاف امیدوار شويم
اه ها محروم شدن اعضاي خانواده هاي كارگري از مواد خوراكي ضروري م

آنها مجبورند . مورد نیاز بدن، در هزينه هاي آتي سالمت خانوار تاثیرگذار است
هزينه اي بیش از آنچه بايد براي خوراك شان صرف مي كردند را در هنگام بروز 

در میان مدت به  بخشي از اين خسارت. عوارض ناشي از سوءتغذيه بپردازند

سازمان هاي بیمه گر كارگران تحمیل مي شوند اما در طوالني مدت، كارگران 
.مجبور به پرداخت هزينه فقر هستند –تنها سرمايه شان  -با سالمتي شان 
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ها مجبورند هزينه اي  آن
بیش از آنچه بايد براي 

 خوراك شان صرف
مي كردند را در هنگام بروز  

از عوارض ناشي 
بخشي . سوءتغذيه بپردازند

از اين خسارت در میان 
مدت به سازمان هاي بیمه 

گر كارگران تحمیل مي 
شوند اما در طوالني مدت، 

 -كارگران با سالمتي شان 
مجبور  –تنها سرمايه شان 

به پرداخت هزينه فقر 
 هستند

 



 
 
 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

 :در هفته ای که گذشت ،اخبار کارگرینگاهی به تیتر 
 
 
جای معلم زندان . ٧8آذر  ٦8اد کارگران ایران با خانواده معلم زندانی اسماعیل عبدی دیدار جمعی از اعضای اتحادیه آز�

 نیست
 
 اعتصاب جمعی از کارگران راه آهِن تـبـریـز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق هایشان�

 اعتراض شالیکار به وزیر کشاورزی بابت  وارادات بی رویه برنج و پایین آمدن قیمت آن�

 ر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در حادثه سقوط از ارتفاعمرگ کارگ�

التحصیالن دانشگاهی بیکار،  طیف وسیعی از بیکاران از کارگران ساختمانی گرفته تا فارغ: میکائیل صدیقی گفت�

 .توان از بیمه کردن آنها به عنوان یک اصالحِ شدنی و پایدار سخن گفت کنند؛ لذا نمی کولبری می
آهن می گویند در صورتی که حقوق شان همچنان پرداخت نشود از این پس جلوی حرکت قطارها را می  کارگران راه�

 گیرند
 درصد به حقوق خودشان اضافه کردند ٩١نمایندگان �

گزارش ارسالی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیرامون حمایت بازاریان شوش از کارگران به کانال اتحادیه آزاد �

   ایران کارگران
 .ماه مطالبات مزدی طلبکارند 2در پروژه آزاد راه تهران به شمال « تالون»کارگر شرکت پیمانکاری  ٦١١حدود �

 آذر ماه دست به تجمع خواهند زد ٦٩با عدم رسیدگی عملی به خواستهای کارگران بازنشسته کیان تایر، �

 .در شهر رشت منجر به مرگ یک کارگر شدعصر روز گذشته ریزش آوار یک ساختمان بر سر یک کارگر �

تیم حقوقی نظام پرستاری تهران با شکایت به دیوان عدالت اداری به دنبال گرفتن حق بازنشستگی پیش از موعد �

 .برای پرستاران است
 جان باختن کارگر شهرداری قزوین حین کار براثر تصادف�

 .در خیابانها  فراخواندنماینده هویزه مردم استان خوزستان را به اعتراض �

هزار کولبر در پیرانشهر و سردشت را تائید  ٠2آمارهای غیرە واقعی دولت وجود ! نفر بیمه کولبری شدند ٩١١نزدیک به �

 .کردەاند
 خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم: سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه�

 ماه حقوق وحق پایان کار تجمع می کنند٣ن دراعتراض به عدم پرداختکارگران قسمت خط راه آهن آذربایجا�

 تجمع اعتراضی اولیای دانش آموزان مدرسه دخترانه مالصدرا درچه بدلیل خطر ریزش و ناامن بودن مدرسه�

 ه زده ها را تامین نمایدلدولت موظف است؛ خدمات برای زلز: محمود صالحی�

 کالله در شهرداری CNGاخراجی جایگاه های تجمع اعتراضی خانوادگی کارگران�

 جانباختن دو کولبر سردشت بر اثر خونریزی بودە است�

 نفر بر اثر انفجار سیلندر گاز در رودهن ٣مصدومیت �

 کارگران پیمانی راه آهن آذربایجان شرقی تجمع کردند�

 ل مجلساعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و تجمع هزاران نفره بازنشستگان در مقاب
  کارگر تراورس نسبت به واگذاری به بخش خصوصی2١١١گزارشی در باره نارضایتی اعتراضات �

  کارگر ماشین االت صنعتی تراکتور سازی تبریز بدنبال پلمپ کارخانه٦١١بالتکلیفی شغلی ومعیشتی �

 فراخوان کارگران بازنشسته کیان تایر برای تجمع در مقابل وزارت صنعت ومعدن�

  ستمزد آنها ، دستمزد ماد�

با توجه به برنامه بودجه دستمزد کارکنان قراردادی سال آینده نهاد ریاست جمهوری در اولین سال کاری این افراد هر ماه 

 .هزار تومان است آری این دستمزدی است اندکی باالتر از خط فقر است٣١١میلیون و0
  کند دولت موفق نشده منابع اجرای طرح سالمت را تامین

 ی ارگر بولتن ک         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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طی سالهای اخیر سهم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش  گزارش مرکز آمار حاکی است،
  .برابر شده است2سال اخیر این سهم ٠0طی  بوده و

  فاصله ارزانترین وگرانترین آپارتمان حدود یک میلیارد تومان است � 

 
  گران بازنشسته کارخانه کیان تایر ،خواهان پرداخت فوری ویکجای سنوات آنان هستیمما با حمایت از اعتراضات کار �

  دستمزدمان نصف قرارداد مستقیم هاست۶انتقاد تعدادی از آتش نشانان پاالیشگاه تهران �

  برابر شدند2بیکاران مدرک دار �

سال اخیر ٠0بیکاران رو به افزایش بوده وطی طی سالهای اخیر سهم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از کل :مرکز آمار 
  برابر شده است2این سهم 

 تجمع کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به واگذاری مجتمع رفاهی�

 ٦2دز و زاینده رود روز جمعه ...مردم اهواز در اعتراض به انتقال اب به فالت مرکزی از سه حوزه آبریز کارون �

  دست به اعتراض زدند٧8اذر ٦0ان فضای سبز شهرداری روز شنبه کارگران سازم�

  تجمع بازنشستگان در برابر استانداری اصفهان�

انبوه جمعیت بازنشستگان معترض با برهم زدن صف نیروی انتظامی به تجمع خود در برابر استانداری اصفهان ادامه �

  دادند
  ی اند افول شرایط شغلی پس از ورود بخش خصوصیکارگران قطران زرند از عملکرد مدیریت ناراض�

 اعتصاب سرویس ایاب وذهاب نیشکر هفت تپه بدلیل مطالبات عقب افتاده�

  تجمع کارگران پروفیل ارومیه برای معوقات مزدی�

  دندروز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان غربی تجمع کر
کار فرما برای بازگشت به کار :اداره کار۶روز انتخابات پشت در ماندیم :نمایندگان اخراجی کارگران پیمانکاری چادر ملو �

  اقدام کند
  رضا شهابی باید به فوریت آزاد شود�

 میلیون تومان دستمزد برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری در سال آینده 8٣۳2�

 نو همزمان با حضور وزیر آموزش و پرورش در استان در اعتراض به بیکاری،تجمع مردم جزیره می�

 ٧٩هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در سال  ٠٠١درآمد �

 کارگرگاز در منطقه گورت اصفهان براثر مسمومیت با مونوکسید کربن2کشته ومصدوم شدن �

 دماوند زیر دستگاه پرسمرگ دلخراش کارگرکارخانه کارتن سازی �

 نیک در اقامتگاهشان کارگر کشاورزی براثر انفجار گازپیک0سوختگی �

 دانشجویی در زندگی ها؛ چالش خوابگاه درصدی نرخ 22تا٠٦افزایش �

 .دربند سرخس خبر داد ماه حقوق کارگران معدن آق ٧فرماندار سرخس از پرداخت نشدن �

 .کارگردیگرش اخراج شدند٠١١رخانه کرب نازهرسین بدلیل ورشکستگی،ادامه روند اخراج کارگران کا در�

 سال اخیر حتی بروز هم نشده است2حقوق کارگران نانوایی طی �

 پیام کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خطاب به زنان قهرمان سرزمین شکر�

 تهران8ناحیه ٠٦ایجاد مزاحمت در کسب و کار مردم شهرداری منطقه �

 کنند میلیون نفر مردم در بدترین وضعیت زندگی می ٠١ تا ٧�

 تجمع دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به اخذ شهریه برای دروس ُجبرانی�

 سال تعطیلي به چرخه تولید بازگشت ٠0كارخانه قند شمال خوزستان پس از �

 انفجار جایگاه گاز مایع ابتدای جاده شیروان در خراسان شمالی�

 اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون پایان اعتصاب قدرتمندانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بیانیه�

 رضا شهابی در زندان سکته کرده است�

 تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مجاز کاسپین کرمان�

 .آخرین مفقودی حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد« علی حسینی»�

 به اداره اطالعاتفعال سنندجی  ٩احضار �

از بالتکلیفی به ستوه : ها التدریسی حق۶ و پرورش و نگرانی نیروهای سرگردان  هزار نفری آموزش ٦١استخدام �

 ایم آمده
  در ادامه پیگیری گروهی از کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان؛ اداره اشتغال منطقه آزاد اروند مطالبات�

 نکار محکوم شدپیما۶ کارگران را تایید کرد

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 بستن راه بر کولبران و کاسبکاران در مرز ته در اورامانات�

 کارگر در حادثه انفجار تانکر سوخت ٣کشته وزخمی شدن �

 کارگر کارخانه سیمان زرین رفسنجان٧بار مجروحیت  این تصادف سرویس حامل کارگران،�

 بالتکلیفی استخدامیالتدریس یزد نسبت به  تجمعات اعتراضی معلمان حق�

 تجمع جوانان جویای کارخرمشهری برای اشتغال مقابل مجتمع فوالد کاوه اروند�

 آتش گرفتن قطار پردیس مشهد به تهران در ایستگاه گرمسار�

 گزارش تکمیلی اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت�

 ر تصادف اتوبوس دانش آموزان در سوسنگردمجروح د 2١کشته و  8�

 گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود قانون تعرفه: پرستاران در فضای مجازی�

 
تجمع اموزش دهندگان نهضت سواد اموزی و معلمان حق التدریس جلوی مجلس شورای اسالمی در اعتراض به آزمون �

 استخدامی
هزار تن در تصادفات رانندگی ٠١در هفت ماه نخست امسال بیش از : عبدالناصر همتی، رئیس سازمان بیمه مرکزی�

 .هزار تن دیگر نیز مصدوم شدند٦٠١جان خود را از دست دادند و 
کارگران بازنشسته ورانندگان سرویسهای استجاری کارکنان نیشکر هفت تپه ،تازه جلوی مدیریت تجمع کردن وخواهان �

 مطالباتشان هستند
 بازنشسته کیان تایر برای تجمع در مقابل وزارت صنعت و معدن فراخوان کارگران�

یک کارگرساختمانی حین انجام کار در یک ساختمان در حال ساخت از ورودی آسانسور طبقه اول به ته چاهک �

 .آسانسور در طبقه منفی سه سقوط کرد
 نفر افزایش یافت ٠0ریشتری هجدک کرمان به  8۳٦تعداد مجروحان زلزله �

کارگر پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز از اجرا نشدن قانون کار در خصوص محاسبه مزایای  ٣١١یش از ب�

 .دهند اضافه کاری، وشب کاری خود خبر می
 حاکمیت دولت خود خوانده کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه بر زندگی و سرنوشت کارگران این شرکت باید بر بیافتد�

ستگان کشوری و لشگری همدان در اعتراض به عدم همسان سازی حقوق و اجرایی نشدن قانون جمعی از بازنش�

 .خدمات کشوری در مقابل فرمانداری در این شهر تجمع کردند
 روز دانشجو و اعتراض به کاالیی سازی آموزش#تجمع دانشجویان نوشیروانی بابل به مناسبت �

 ماهه نگرانمان کرده قراردادهای یک: کارگران داروسازی کوثر�

 ساله در دادسرای اصفهان٦0خودکشی جوان�

 شیرازمقابل استانداری فارس APS دومین تجمع اعتراضی ساکنان مجتمع�

 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره آب میاندوآب٣عدم پرداخت �

 مهاعتراض رسانه ای معلمان آزاد نسبت به خصوصی سازی آموزش وسطح نازل حقوق ونداشتن بی�

 
 التدریسی ایذه دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند تجمع دوباره معلمان حق�

تجمع بازنشستگان صنعت فوالد استان کرمان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل دفتر صندوق بازنشستگی �

 منطقه
 ماه حقوق 2هرداری کواردراعتراض به عدم پرداخت اعتصاب وتجمع کارگران فضای سبز و خدمات شهری ش�

 پرداخت بخشی از طلب کارگران کمباین سازی تبریز از محل فروش ضایعات�

 دامغان« سالدره»گاز گرفتگی دو معدنچی در معدن زغال سنگ �

 روب تجمع گروهی از صیادان بوشهری در اعتراض به شناورهای کف�

 یر در اعتراض به وضعیت تولیدتا تجمع جمعی از کارگران کیان�

 
 تجمع اعتراضی معلمان حق التدرس اردکان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل فرمانداری�

  کمپین پرستاران برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری�

  عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران استان سیستان و بلوچستان�

  بی شمار کارگران شرکت نیشکر هفت تپهگوشه ای از درد ورنجهای �

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    761ه    شمار  چهارم سال /  7162 دسامبر   61/   6931آذر     72دو شنبه               

1٩ 



 
 
 
 
 
 
مجروح بر 02برخورد اتوبوس حامل اتباع پاکستانی و مینی بوس کارگران کارخانه خنامان در محور رفسنجان به کرمان �

  جای گذاشت
  در صد بیکاران ،فارغ التحصیالن دانشگاه هستند36
  فعلی باشدقیمت بنزین میتواند خیلی بیشتر از اعداد :نوبخت �

  اعتصاب متحدانه کارگران شرکت هفت تپه علیرغم فشارها وتالشهای تفرقه افکنانه کارفرما�

ورودی محوطه صنعتی جهت راضی کردن کارگران برای ورود  هم اکنون نیروی انتظامی در حال صحبت با کارگران در�

  آقای اسد بیگی
 
 رما ،اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ادامه داردعلیرغم فشارها وتالشهای تفرقه افکنانه کار ف�

شرکت کشت وصنعت میان اب تالش دارد کارگران روزمزد این شرکت را به کارگران ساعتی پیمانکاری تغیر وضعیت �

 دهد
 فراخوان کارگران بازنشسته کیان تاب  برای تجمع در مقابل وزارت صنعت ومعدن�

 .امروز آخرین داراییم را فروختم تا قسط وامم را بدهم:هفت تپه  پیام یکی از کارگران�

در صد بیشتر شده اند وسهم مسکن از کف بودجه خانوارهای شهری 2٣خانوارهای اجاره نشین ایرانی در دهه اخیر �

  در صد بیشتر شده است٠١به طور متوسط 
  ماه حقوق به حقشان0هایشان به عدم دریافت اخراج کارگران فصلی فصای سبز شهرداری خرمشهر در پی اعتراض �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگری س کار                 
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 بدون شرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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