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 تحلیل هفته

 تعمیم طرح استاد شاگردی

 !و کارورزی بە میان پرستاران

 

   

 

 

 

 

 

 

 

جامعە " ایلنا"بە گزارش خبرگزای 
مرداد برای  ٥١پرستاران اهواز در 

اعتراض بە طرح تربیت پرستار 
بیمارستانی در مقابل دانشگاە 
علوم پزشکی جندی شاپور بە 

شتە همراە تعدادی از دانشجویان ر
پرستاری تجمع کردند و خواستار 

قبل از این . لغو این طرح شدند

تجمع و از آغاز اعالم طرح مذکور 

مسئولین سازمانهای پرستاری با 
این . این طرح مخالفت کردە بودند

مخالفت ها در ابتدا تا حدودی 
سبب عقب نشینی دست 
اندرکاران آن و ایجاد تغییراتی در 

اما . دآئین نامە و خود طرح گردی
ظاهرا طراحان پشت صحنە طرح کە 
گفتە می شود صاحبان بیمارستان 

های خصوصی هستند و می 

خواهند با این ترفند سطح دستمزد 
پرستاران را پائین بیاورند و پائین نگە 
دارند، با اصالحات پذیرفتە شدە 
مخالفت کردند و طبق معمول و بر 
خالف قول هایی کە مقامات دولتی 

ای پرستاری دادە بە سازمان ه
،بودند

 

 صادق کار
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علی سنایی عضو شورای عالی 
پرستاری در ارتباط با نیات نهفتە در 

 :پس این طرح گفتە است
نیت سهامداران احساس می کنم "

بخش خصوصی در این نسخه 
هدف اصلی در  پیچی برای دولت و 

اجرای این طرح ، تالش برای 
افزایش سطح تقاضا در بازار کار 

با تزریق نیروی کار ارزان  پرستاری
تا به این وسیله پرستاران   ،است

بخش خصوصی به دلیل ترس از 
با هر  ناچار باشند  اخراج و تعدیل، 

 ."شرایطی کار کنند

 یکی دیگر از دالیل مخالفت تشکل
تهدید  ،های پرستاری با این طرح

سالمتی بیماران بواسطە بکار 
کە دورە  ،گیری پرستارانی است

دانشگاهی رشتە پرستاری آموزش 
را نگذراندەاند و بە عقیدە رهبران 

ها فاقد دانش کافی  این تشکل
بە گفتە علی . پرستاری هستند

اجرای این طرح و انتقال  ،نسایی
بخش آموزش پرستاران از دانشکده 
ها به بیمارستان ها، در آینده ای نه 

سطح  چندان دور موجب تنزل 
ی استانداردهای بهداشتی، درمان

با این وجود ولی . کشور می شود
گویا افزایش سود برای صاحبان 

ها بر سالمت مردم  بیمارستان
 !تر است ارجح

نیروهای کار بر اساس طرح مذکور 
می توانند بە جای گذراندن داوطلب 

دورە پرستاری این دورە را بە شکل 
. طی کنندها  عملی در بیمارستان

ظاهرا بهانە دست اندرکاران طرح 
ود پرستار و نیاز بە پرستار کمب

های  تشکل ناما مسئوال. است
و می  کردهپرستاری این ادعا را رد 

پرستاران تحصیل کردە زیادی  :گویند
کمبود پرستار تنها در  بی کارند و

ها برای رفع  تهران وجود دارد و آن
کمبود پرستار در تهران طرح هم 

از طرف دیگر گفتە می شود . دارند
بیکار در یکی از  پرستار ٠٩٩٩ 

سامانە های این سازمان ها برای 
 . یافتن کار نام نویسی کردەاند

گزارشاتی کە در مورد رفتن 
پرستاران از کشور برای یافتن کار 
قبال منتشر شدەاند بە نوبە خود 

های  تشکل ناستدالل مسئوال
پرستاری در این زمینە را تائید می 

 نبە عقیدە برخی از مسئوال. کند
سازمان ها، دستمزد پرستاران این 

 در مقابل زحمت زیادی کە شغل
صاحبان شان دارد ناچیز است و 

بیمارستان های خصوصی هم 
پیوستە در تالشند با ترفندهای 
مختلف تا می توانند سطح 

و هدف دستمزدها را پائین بیاورند 
اصلی این طرح معطوف بە همین 

 مسئوالن تشکل. موضوع است
ورد نیات و های پرستاری در م

اهداف واقعی نهفتە در پس این 
 .طرح ناروا نمی گویند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این طرح در واقع نسخەای از طرح 
شاگردی و کارورزی و  های استاد

ها بە میان بیمارستان ها  تعمیم آن

ارزان و " پرستار"بە منظور تامین  
افزایش سود بیشتر برای صاحبان 

ست کە ابیمارستان های خصوصی 
، کنون سود سرشاری می برندهم ا

ولی در عین حال بە آن قانع نیستند 
چنان برای افزایش سودشان  و هم

بە هر وسیلەای ولو این کە 
سالمتی مردم را دچار مخاطرە کند 

 . متوسل می شوند
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اگر همە سازمان های 
پرستاران حداقل در مواردی 
مانند مورد این طرح کە 
نسبت بە آن نظر واحدی 

بطور هم زمان در  ،دارند
 ،سطح کشور اقدام کنند

بهتری برایشان  حتما نتیجە
 . خواهد داشت

 



 

 

 

 

پیداست کە از سرمایە دار نمی 
شود انتظار داشت کە در پی سود 

کە  تاین دولت اس. بیشتر نباشد
وظیفە دارد با تدوین قوانین و وضع 
مقررات مناسب و عادالنە و موظف 
نمودن کارفرمایان بە رعایت حقوق 
سندیکایی و اجتماعی مزدبگیران 
مانع بە مخاطرە افتادن سالمتی و 

 .امنیت مردم و نیروی کار شود

اما دولت بە رغم همە اعتراضات نە 
تنها بە وظیفەاش عمل نمی کند، 

از میان برداشتن قوانین بلکە با 
حمایتی و تصویب طرح هایی کە 
همگی بدون استثا در جهت منافع 

بە این  ،سرمایە داران هستند
مخاطرات دامن می زند و شرایط را 
برای تشدید استثمار نیروی کار 

می  توسط سرمایەداران هموارتر
و هنگامی کە اعتراضات دامن  ،کند

 می گیرد و تهدیدات و وعدە های تو
خالی هم نتیجە نمی دهند، آن 
وقت ماموران سرکوب را بە مصاف 

تا بلکە بهر  ،کارگران می فرستند
شکل طرح هایشان را بە مزدبگیران 

مقابلە با این گونە  .تحمیل کنند
طرح های ضد کارگری کە در واقع 

های  یکی پس از دیگری در سازمان
کارفرمایی تدوین و برای اجرا بە 

ند و دولت نیز دولت ابالغ می شو
ها را بە اجرا می گذارد، الزم  آن

است همە تشکل های کارگری 
 اعتراض. مشترکا عمل کنندو تالش 

مرداد  ٥١پراکندە امثال تجمع  های
پرستاران در اهواز با همە اهمیتی 
کە دارند اما برای عقب راندن 

بە مدافع آن ها کارفرمایان و دولت 
اما اگر همە . تنهایی کافی نیست

سازمان های پرستاران حداقل در 
مواردی مانند مورد این طرح کە 
نسبت بە آن نظر واحدی دارند بطور 
هم زمان در سطح کشور اقدام 

بهتری برایشان . حتما نتیجە ،کنند
  .خواهد داشت
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 از تجربه دیگران

 

 صنفی در بنگالدشجنبش اتحادیه های 

 

 (نهمبخش )  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 مسائل، اهداف و مقررات

 مصباح الدین احمد

 ترجمه گودرز

 

 
 

 خدمات درمانی

 

گرچه سیاست خدمات درمانی در بنگالدش توصیه کرده است که تأسیسات درمانی ویژه برای کارگران جدا از سایر 
 0٩٩تا  ٥١٩قیه نیروی کار برای نیاز درمانی خود وجه نقدی ثابت معادل مراکز درمانی احداث شود، اما کارکنان دولت و ب

این مبلغ آنقدر ناچیز است که هیچ . در ماه بعنوان بخشی از حقوق و مزایا دریافت می کنند( دالر 0نزدیک به )تاکا 

د و نمی توانند از هزینه مضافاً انها نمی دانند به کجا باید مراجعه کنن. کمکی به کارگران در صورت بیماری نمی کند
اگر این دارو ها اثر . در مراحل اولیه بیماری معموال به داروخانه مراجعه می کنند تا دارو دریافت کنند. واقعی درمان برایند

مجبور می شوند به داروی گیاهی و سایر روش های درمانی غیر حرفه ای بسنده  -که معموال هم مؤثر نیستند  -نکنند 
اوقات هم با وجود بیماریهای العالج و مهمتر مانند وبا، آبله، سل و بیماریهای قلبی و روانی به درمان های بعضی . کنند

تازه وقتی که بیماری پیشرفته تر می شود، آنها مجبور می شوند خود را به . روحی و امثال ان رجوع می نمایند
بیمارستانها بسیار شلوغ اند و نوبت پذیرش در آن بسیار این . بیمارستان دولتی برسانند تا شاید در انجا بستری شوند

اگر هم پذیرفته شدند، امکان تهیه دارو . و رابطه امکان ورود به آن موجود نیست نی خواهد بود و بدون داشتن آشنا طوال
دتاً هم در و پرداخت سایر هزینه های پزشکی امثال دارو و آزمایش و تست های البراتوار و عکسبرداری و غیره که عم

 .بیمارستان های خصوصی صورت می گیرند از امکانات کارگری بسیار فراتر اند

بعضی مجبور می شوند زمین و . در اکثر موارد آنها باید به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند که بسیار گرانتر اند
اری هم اصالً قادر به تامین این هزینه بسی. سایر امالک و دارائی شان را بفروشند تا از عهدۀ مخارج بیماری برآیند

 .نیستند و باید برای تامین مخارج درمان با مرگ دست و پنجه نرم کنند
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خدمات درمانی بدین دالیل عمدتاً وسیله دولت براورده می شود، وزارت بهداشت و رفاه خانواده مسئول این خدمات 
وزارتخانه های مختلف هم بهداشت، برنامه ریزی خانواده، تغذیه و انواع ذالک را  بعضی پروژه های چند منظوره در. است

عالوه بر این برخی شهرداری ها، موسسات شهری، ارتش، . تحت نظر وزارت بهداشت و رفاه خانواده عرضه می نمایند
هم هستند که خدمات  سازمان های غیر انتفاعی. پلیس و اداره راه آهن نیز به عرضه خدمات درمانی می پردازند

 .بهداشتی و برنامه ریزی خانواده را عرضه می نمایند

چندین . اداره کار و رفاه کارگران هم شاخه ویژه ای برای خدمات رفاه خانواده و تغذیه برای کارگران تأسیس کرده است
مات اورژانس را به کارگران عرضه مرکز رفاه کارگران در مراکز صنعتی مختلف وجود دارند تا در شرایط اضطراری بتوانند خد

درضمن کارگران خودشان هم به این مراکز . کنند، اما در حقیقت کارگران در آن مراکز هیچ نوع خدمتی دریافت نمی کنند
پزشکان و سایر بهیارانی که باید در . مراجعه نمی نمایند و بر این باور اند که خدمات عرضه شده ناکافی و بیفایده است

حتی اگر افراد هم باشند وسایل و تجهیزات پزشکی و درمانی به اندازه . داشته باشند بندرت قابل رویت اند محل حضور
نیاز به بحث نیست که سیستم کافی و مناسب بهداشت و درمان نه تنها برای سالمت کارگران ضروری . کافی نیست

ان و کاهش ایام بیماری می توان انتظار داشت که با افزایش عمر متوسط کارگر. است بلکه به تولید هم کمک می نماید
فعال بودن مراکز بهداشت و . از روزهای مرخصی استعالجی کاسته شده و تولید و بهره وری از ساعت کار افزایش یابد

درمان در محیط کارگاه منافع دیگری هم از جمله کاهش خسارت ناشی از کار و کاهش بیماری های قابل عالج در 

 .یه و پیشگیری از شیوع آن در بین سایر کارگران و مرخصی های استعالجی زنجیره ای داردمراحل اول

تحقیق جدیدی که وسیله انجمن توسعه انسانی و زیست محیطی در بین کارگران شاغل در کارگاه های دباغی 
کارگران % ٠٩نزدیک به . سال است ١٩در داکا انجام شده نشان داد که متوسط سنی عمر کارگران کمتر از " هزاریبگ"

. سالگی از بین می روند ١٩دباغ به دلیل آلودگی های محیط کار و عدم دسترسی به درمان مناسب قبل از رسیدن به 
. تب روماتیسمی دارند% ٥٥هم مبتال به فشار خون باال هستند و % 20به زخم معده دچار می شوند و % ١5نزدیک به 

آلودگی های صنعتی، فاضالب مایع و گردوغبار چرم دالیل اصلی "علی می گوید نایب رئیس بهداری دکتر دمحم حسن 
وضعیت مشابه ای در کارگاه های نخ ریسی و . منتشر شد 0٩٩٩فوریه  05این بیماری ها در گزارشی است که در 

ای محیط کار پارچه بافی هم دیده می شود که از آسم و سایر بیماریهای تنفسی رنج می برند که ناشی از ریزگرد ه
کلینیک، مرکز درمانی  -اتحادیه های صنفی بنگالدش همواره بدنبال پیداکردن سیستم درمانی مستقل بوده اند . است

اگر سیستم درمانی مستقلی توسعه یابد فشار بر سیستم دولتی را هم پایین خواهد آورد و . و بیمارستان ویژه کارگران
درمان عمومی بتواند از درون توسعه یابد و تخصص های مورد نیاز را پرورش  عالوه بر این باعث خواهد شد که سیستم

 .دهد
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 دیگر کشور ها

 

 جهانی؛ دارییورش سرمایه 
 

  مبارزه متحد کارگرانگسترش 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :اشاره

 
کانون متحده  اطالعیه"ا های کارگری کلمبیا، اسپانیا و مطالب این صفحه از بولتن کارگری اختصاص دارد به اخبار سندیک

 :.که به شرح زیر تقدیم شما می شود ،کشور ونزوئال با شرایط بحراندر رابطه  "کارگران کلمبیا
 
 
 

  کانون متحده کارگران کلمبیا"اطالعیه 

  محافظت از جامعه مدنی ونزوئال همراه باگو و  فتگ

 
 

کند که دولت و نیروهای  وضعیت فعلی ونزوئال ایجاب می
گو باید و  فتگراستای . اپوزیسیون به مذاکره بنشینند

محافظت از ساختار جامعه مدنی ونزوئال قبل از هر چیز 
های  باشد و بدنبال آن تضمین همه گونه فعالیت

سیاسی و اجتماعی هم برای نیروهای اپوزیسیون و هم 
 .برای نیروهای دولتی و طرفداران آن

شرایط ضرور برای  ،بدین آماج دولت وظیفه داردبرای نیل 
هایشان  آنکه نیروهای اپوزیسیون در کمال آزادی فعالیت

 .فراهم کند ،را داشته باشند

 تا در جریان فعالیت ،باید تمامی تدابیر الزم اتخاذ گردد
های  کدام از طرف های سیاسی و اجتماعی از هیچ

 .درگیر تلفات جانی وجود نداشته باشد
شان و هم چنین نیروهای  روهای دولتی و طرفداراننی

قویا دخالت نیروهای خارجی خاصه   ،اپوزیسیون می باید
های  ایاالت متحده آمریکا را که مرتبا از اتخاذ سیاست

.فشار مستقیم و یا مداخله صحبت می کند طرد کنند
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های سیاسی و اجتماعی در  الزم است تمامی فعالیت
مردم باید بتوانند در . ت صورت گیرندفضایی بدور از خشون

های رای برای انتخاب  فضایی کامال آرام به صندوق
در همان حال شرایط  مجلس موسسان مراجعه کنند و

برای اعتراضات مدنی برای نیروهای اپوزیسیون فراهم 
تنها از این طریق است که راه حلی برای مشکالت . شود

و که مورد توافق گو  فعلی کشور از طریق مذاکره و گفت
 .هر دو طرف است بوجود خواهد آمد

حتما الزمه چنین توافقی طرد هرگونه دخالت خارجی  
 .خاصه ایاالت متحده در امور داخلی ونزوئالست

احترام به تمامیت ارضی ونزوئال  موارد، و بر فراز همه این
که تحت هیچ شرایطی نباید مورد تهدید قرار گیرد، نه 

 .ادیاقتصنه سیاسی و 
 

 

 :کلمبیا
 ساعت کار بیشتر با نصف دستمزد

 
کال رو "  ه هایماه پیش کارکنان و کارگران کارخان تا یک
هزار پزو  0٩٩و ماهیانه بطور متوسط یک میلیون " اوقار

ولی اکنون بواسطه تغییرات . حقوق دریافت می کردند
یک جانبه ای که از طرف کارفرما در قرارداد کاریشان وارد 

بنحوی چشم گیری کاهش پیدا کرده  آن ها حقوق ،شده
متوسط اکنون به یک میلیون پزو نمی  دستمزد. است

رسد، در همین حال به زمان کارشان از یک تا دو ساعت 
چنین باید روزهای یک  در روز اضافه شده است و هم

 .شنبه و روزهای تعطیل را نیز کار کنند
ن بخاطر در روز چهارشنبه گذشته کارکنان و کارگرا

اعتراض به شرایط تازه کاری و حقوقی دست از کار 
و در عوض به مراجعه کنندگان دالیل دست از . کشیدند

صاحب این کارخانه یک . کار کردنشان را توضیح می دادند
شرکت بزرگ مکزیکی است و صاحب آن سرمایه دار 
 معروف کارلوس اسلیم است، مدیران شرکت بدون هیچ

ر کارگران را بنفع شرکت و صاحب گونه حقی شرایط کا
 .آن تغییر داده اند

 ،قابل توجه است که مدیران شرکت نمی خواهند

 .توجهی به خواست قانونی کارکنان بکنند
مدیران شرکت علت اتخاذ این سیاست را تغییر در 

های تولیدی و صرفه جویی در مخارج عنوان  سیاست
های  چنین فعالیت مدیران شرکت هم. کرده اند

سندیکایی را در میان کارکنان محدود کرده و کیفیت 
 .اشتغال در این شرکت را پایین آورده اند

مسئوالن شرکت سقف تازه ای برای فروش را تعین کرده 
اند که بخاطر اشباع بودن بازار دستیابی به آن بسیار 

ز اینکه روزانه باید یک تا دو ساعت  کارکنان ا. دشوار است

تا نصف حقوق گذشته را دریافت کنند بیشتر کار کنند 
در این رابطه سندیکای مربوطه .بسیار شاکی هستند

نامه ای برای مسئوالن شرکت نوشت و خواستار تجدید 
شرکت جواب داده  نشد ولی مسئوال شرایطنظر در این 

 .اند که این سیاست قابل برگشت نیست
کارلوس اسلیم صاحب این شرکت از مسئوالن وزارت کار 

محل کار اعتصاب کنندگان بیایند و ه است تا بخو
مشاهده کنند که چگونه کارگران کارشان را رها کرده اند 

 .و تهدید به اخراج همه کارگران اعتصابی کرد
 
 
 
 
 

 :اسپانیا
 خیابانی از ماه سپتامبر  ها اعتراضآغاز 

 
 

هزار و 02در ماه جوالی از تعداد بیکاران اسپانیا به میزان 
این پایین آمدن بخاطر آغاز فصل . سته شدکا تن 552

در سال گذشته و . توریسم و عمدتا در بخش خدمات بود
در همین برهه زمانی تعداد کسانی که از لیست بیکاران 

دهد  این امر نشان می. خارج شدند بیشتر از امسال بود
که اسپانیا  ادعاهای دولت محافظه کار مبنی بر این

اشته است دروغی بیش دوران رکود را پشت سر گذ
نیست، اگر ترمیمی در وضعیت اقتصادی اسپانیا پیش 
آمده است یقینا طبقات متوسط و پایین متوسط و 

 این در حالیست که بانک. کارگران از آن بهره ای نبرده اند

گیج کننده ای سودهایشان را  نحوه ب ،ها ها و شرکت
ری های کارگ نقل از گزارش کمیسیون.افزایش داده اند 

مار بیکاری در ماه اسپانیا در گزارش اخیرش در ارتباط با آ
 .ژوئیه

 
اتحادیه همگانی " و" کمیسیونهای کارگری اسپانیا"

برای اعتراضات خیابانی از ماه سپتامبر آماده "کارگران 
های  کارلوس برآوو  نماینده کمیسیون .شوند می

: کارگری اسپانیا در یک نشست مطبوعاتی اعالم داشت
های وسیع اعتراضی بسیار  خاطر جنبشه ئیز امسال بپا

او خبر داد که اولین تظاهرات . پر تحرک و داغ خواهد بود
اعتراضی برای پشتیبانی از بازنشستگان و خواست 
پرداخت بازنشستگی مطابق با کرامت این بخش از 

او اعالم داشت بدنبال آن،  تظاهرات بخاطر . جامعه است
عی، افزایش حداقل دستمزد و احیاء قراردادهای جم

 .صورت می گیرد 0٩٥5بودجه سال 
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 دیرک تامپسون

 2105آتالنتیک، اوت 

 

 اشاره
ی سنگین و سنگینتر به درآمدی یکی از راههای توزیع ثروت می تواند بستن مالیاتها"در بخش پیشین نوشته گفته شد که 

که درامد  –این ایده . آن گاه باید عموم بزرگساالن را در پول حاصله سهیم کرد. باشد که نصیب صاحبان سرمایه می شود
بسیار از چهره های لیبرال اخیراً از آن حمایت . از حمایت قابل توجهی برخوردار شده است –پایۀ همگانی نامیده می شود 

ثروتمندان می توانند، با . اما سیاست ناظر بر درامد همگانی بدون وجود کار همگانی سیاست دلهره آوری است. ..کرده اند
دیگر این که اگرچه درامد . میل می شود" بیکاره"حدودی صحت، مدعی شوند که حاصل کار سنگین آنان توسط میلیونها 

حفظ رضایتمندیهای اجتماعی ناشی از اشتغال کار چندانی  همگانی می تواند جایگزین کار از دست رفته شود، اما برای

 .بکند

 

 دست پیدا : دولت. 6

 (ادامه از شمارۀ قبل) 

 

ممکن است برخی از " مدیریت توسعۀ کار"اگرچه یک سازمان دیجیتالی برای 
افراد را به عنوان غریبه های ناخوانده از سیستم بیرون بیاندازد، اما می تواند 

ده ای از یک بازار خرید، همچون بازار خرید دیجیتال بسیار گونۀ فدرالی ش

محبوب آمازون باشد که افراد و 
شرکتهای مختلف پروژه هائی را با 

پیچیدگیهای متفاوت در آن عرضه 
 می کنند و در آن سوی سایت
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این یا آن پروژه را انجام می دهند و به تناسب کار انجام یافته پول می  کسانی
نامیده می شود، برای انجام کارهائی " ترک مکانیکی"این سایت که . گیرند

ترک مکانیکی برگرفته از )طراحی شد که توسط کامپیوتر قابل انجام نیستند 
یک دستگاه : ابداع شده بود ٥5یک چشمبندی اتریشی است که در قرن 

خودکار که ظاهراً قادر به بازی شطرنج در سطح عالی بود، اما این دستگاه 

چیزی جز موجودی انسانی پوشیده نبود که مهره ها را بر می داشت و جا به 
 (.جا می کرد

یک بازار خرید دولتی می تواند همچنین در برخی وظایف که حداقلی از 
همدلی، انسانیت یا دست کم تماس با دیگر انسانها را ایجاب می کنند، 

مرکزی " تل"انسان در یک این بازار با ایجاد ارتباط بین میلیونها . تخصص یابد
 Robin Sloanمی تواند حتی مشوق و محرک چیزی باشد که رابین سلوان 

اشتغاالت روسنفکرانه و خالق در ابعاد * انفجار کامبری"نویسنده، آن را با 
میلیاردی، و نسلی از پروژه های ویکیپدیائی که می توانند کاربرانشان را حتی 

 .توصیف می کند "به تعهدات عمیقتری فرابخوانند

در آینده از ابزار دولت برای یک منظور دیگر در راستای تأمین مشوقهای بیشتر 
برای کمک به افراد برای پیشگیری از افتادن در تلۀ : نیز می توان استفاده کرد

. بیکاری، برای بنای زندگی غنی و بامعنای افراد و بنای جوامع سرزنده و فعال
** است که اعضای انجمن ریخته گری کلمبوس از هر چه که بگذریم، روشن

. با عشق مادرزاد برای کار خراطی و جوشکاری به دنیا نیامده بوده اند

. استادی در این مهارتها مستلزم انضباط است و انضباط مستلزم آموزش
آموزش هم نزد بسیاری از افراد حاوی این معنا و انتظار است که صرف 

اامیدی نیز همراه است، قطعاً در نهایت اجر ساعتها وقت، که در گاه با ن
در یک جامعۀ پساکار، اجر مالی برای آموزش و تحصیل چندان . خواهد دید

این یکی از چالشهای قابل تصور برای یک جامعۀ . ملموس و آشکار نخواهد بود
انسانها استعدادهاشان را چگونه کشف . شکوفا در آیندۀ بدون کار است

ا چگونه پاداش خواهند گرفت، اگر مشوقی برای خواهند کرد و تخصصه
 شکوفائی بیشتر آنها وجود نداشته باشد؟

پرداختهای متواضعانه به افراد جوان برای گذراندن و اتمام دوره های تحصیلی 
عالی، گذراندن برنامه های آموزشهای حرفه ای، یا شرکت در کارگاه های 

شاید . ورد توجه خواهند بودآموزشی مشاغل مورد نیاز جوامع محلی قطعاً م
" محافظه کارانه"این رادیکال به نظر برسد، اما هدف از این برنامه ها باید 

صرف نظر از مجاری . حفظ وضع موجود یک جامعۀ بافرهنگ و دخالتورز: باشد
شغلی ای که افراد جوان طی می کنند، آنها همچنان به عنوان شهروند، 

فشار . رشد خواهند کرد" کارگر دوره ای" همسایه و البته همچنان به عنوان
به ویژه به مردان، که بیشتر در معرض بیکاری خواهند بود، برای گذراندن 

 .تحصیالت و آموزشهای اضافی قاعدتاً برای آنان مفید خواهد بود

رویداد فرگشتی نسبتاً کوتاهی بود که در آغاز انفجار کامبری * 
سال پیش رخ داد که در طی آن بسیاری  میلیون ۲۴0کامبری، نزدیک به  دوره  

دهند، پدید  ها نشان می های اصلی حیوانات، همان گونه که فسیل از شاخه
میلیون سال دوره  این رویداد بیشترین  0۲تا  0٩در . آمدند

این رویداد با پدید آمدن . ها صورت گرفت از شاخه  پریاخته جانوری های انشعاب
تا پیش از انفجار . سیاری از موجودات همراه بودهای متنوع و گوناگون ب تفاوت

بودند که ندرتاً یک  ها تک سلولی کامبری بیشتر موجودات ساده متشکل از

گاه گروهی هم تشکیل  زیست
میلیون  5٩تا  2٩در طول . دادند می

سال بعد میزان تنوع تا سرحد 
امکان شتاب یافت و تنوع زندگی 

های  شروع به نمایش شباهت

ه آنچه که امروز است، بیشتری ب
های زندگی  بسیاری از شاخه. کرد

حاضر در این دوره ظاهر شدند، به 
که زمان آغاز  زیان خزه استثنای

ها در اواخر  ظاهر شدن آن
 .است اردویسین

انفجار کامبری انگیزه  بحث علمی 
ای در میان صاحبنظران  گسترده

پیدایش به ظاهر . زمان بوده است
ها  نخستین گامناگهانی فسیل، در 

 ٥5۴٩در این راه، در اوایل دهه  
چارلز  میالدی به آن اشاره شد، و

میالدی از آن  ٥5۲٠در سال  داروین
های  به عنوان یکی از استدالل

اصلی مخالف، در مقابل نظریه  
یاد  انتخاب طبیعی، تکامل از راه

های طوالنی پیرامون  بحث .کرد
و  زیاگان معمای پیدایش ناگهانی

راً از هیچ کجا، دور سه نکته ظاه
آیا واقعاً یک تنوع کالن : متمرکز اند

موجودات مجتمع و پیچیده در طی 
یک دورۀ نسبتاً کوتاه از زمان در 
اوایل دوره  کامبری اتفاق افتاده؛ اگر 
آری، چه شده که چنین شده؛ و 
تأثیر مفهوم چنین رویدادی بر 

 .منشاء حیات حیوانی
دود به با توجه به دسترسی مح

ها از این  شواهد، تفسیر برداشت
ویژه  موضوع کار مشکلی است، به

وقتی که تفسیرها بیشتر و عمدتاً 
های فسیلی  بر اساس سابقه

های  ناقص و ناتمام، و نشانه
ها  شیمیایی بجا مانده در سنگ

  .است

 

های نخست این  به شماره** 
مقاله مراجعه کنید
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 منتخب ترجمه

 

 

 

 کالودیا فون زگلینسکی

 
  :ترجمه از

 رضا کاویانی

 

 

 

 :اشاره

تجربه ای دیگر  ( Jorge Acosta ) مصاحبه با یورگ آکوستا
که از آغاز کار، گران است، خلبانی راز مبارزه صنفی کا

مواد شیمایی را بر کشتزارهای بزرگ موز در کشور 
 stac " که سرانجام اتحادیه تا این ،کرد پخش می" وادوراک"

:" ، وی در مصاحبه خود می گویدمی کندگذاری  را پایه "
 حقوق زیست، حقوق کاراکنون به دنبال  آن هاسندیکای 

 .است برابری حقوق بین زنان و مردان کارگرو  محیطی 

شرح زیر تقدیم شما به "  یورگ آکوستا"ی کامل گفت و گو 
 :شودمی 

 

از خلبان پخش مواد شیمایی تا اتحادیه کارگری، 
 این راه را چگونه طی کردی؟

با یک شرکت   بعداً  در آغاز من خلبان ارتش بودم، 
" Pestizid" در آخر خلبان شرکت  هواپیمایی کارکردم، 

بیشترین  از این شغل آخر،  باید بگویم که . شدم

 .کردم دستمزد را دریافت می

از دوران خلبانی در این  ای چه تجربه 
 داری؟ شرکت

های مواد  در آغاز کار هنوز مقدار زیادی از تأثیر و نشانه
تا آن زمان به این  شد؛ همچنین  شیمیایی دیده نمی

شد،  روغن تزریق می فقط " کش حشره"مواد شیمیایی 
من در تمام . اما فقط رژیم اکوادر از آن اطالع داشت 

م، هر جایی که موز کاری شده ا مناطق اکوادور کارکرده

با گذر زمان . شش تا هفت روز کار در هفته است، 
استفاده از پخش مواد شیمیایی بر کشتزارهای موز 

طوری غیرعادی  کم به افزایش پیدا کرد، و من هم کم
طورجدی مشکل  و سرانجام به. شدم عصبی می

 .سالمتی پیدا کردم

 بعدازآن دست به چه اقدامی زدی؟ 

و مرد این  تعداد زیادی از کارگران زن 0٩٩5ل از سا
کشتزارها، به دلیل پخش مواد شیمیایی سالمتی 

به همین دلیل با کمک  داده بودند،  خودشان را ازدست
تالش کردیم تا اطالعات بیشتری از  یکی از همکارانم، 

ما به این نتیجه . اثرات مواد شیمیایی به دست آوریم
استفاده  ئم بیماری کارگران، ها و عال رسیدیم که نشانه

ها  ما خلبان. است" کش حشره"از همین مواد شیمیایی 
به سرگیجه و تپش قلب و نارسایی چشمی و بیهوشی 

های این  بیشتر عالئم و نشانه.دچار شده بودیم
از حتی یک ساعت از پخش  بالفاصله بعد ها،  بیماری

این تو چطور با کارگران  .کرد مواد شیمیایی بروز می
 کشتزارها تماس برقرار کردی؟

طور مخفیانه با ارائه مدارک الزم شکایتی را در  من به
تنظیم کردم که خبر آن " Pestizid"آمریکا علیه شرکت 

صدا و تقویت روحیه کارگران زیادی شد و به  باعث سرو
  .همین دلیل از من پشتیبانی کردند

 ی بولتن کارگر          
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ها در باره  ای آنه ها و اطالعات و تجربه من به داستان
ها و  تبعیض حقوقی آن ،  استثمارشان در کشتزارها،  

دادم و  های که به آن مبتال شده بودند، گوش می بیماری
ها در فقر و  بردم که چه تعداد زیادی از این انسان پی می

که این کارگران در   درحالی ،کنند فالکت زندگی می
مشغول به  دومین موسسه بزرگ و ثروتمند کشور اکوادر

روز و هر ساعت  کار هستند که صاحبانشان هر
 .شوند ثروتمندتر می

چگونه به این نتیجه رسیدی که باید یک اتحادیه  
 کارگری تأسیس کنی؟

توانید به شرایط  وقتی شما نمی من به کارگران گفتم 
هم  سامان بهتری بدهید، بهتر است با و کار خودتان سر

حقوق خودمان  احقاق  دست اتحاد بدهیم و نسبت به
ای که دارم،  باید بگویم باتجربه. کاری انجام دهیم

تأسیس یک اتحادیه در محل کار خودت خیلی سخت 
. آید از طرف کارفرمایان پیش می است و موانع زیادی

که چنین کاری انجام گرفت، اعضاء اتحادیه به دالیل  وقتی
یک  ما تالش کردیم. گرفتند مختلف تحت پیگرد قرار می

ریزی  پایه با اعضاء دیگر این کشتزارها، اتحادیه بزرگ را 
های کار با عدم پذیرش  ها از طرف اداره اما همه آن.نماییم

ما به این نتیجه  0٩٥۴در سال . یا اخراج مواجه شدند
بلژیک  های کارگری  رسیدیم که با حمایت اتحادیه

 (FOS) اتحادیه کارگری ، "Astac " را برای همه
 .های کشتزارهای موز تأسیس نماییم بخش

 آیا کارها خوب پیش رفت؟ 

را موردحمایت خود  سه اتحادیه فعال "  Astac" اتحادیه 
آن حتی پیشنهادهای دیگری را هم  از قرارداد و بعد

های دیگری را هم در خود جذب  دریافت کردند و اتحادیه
کردند و باید اضافه کرد که در جریان کار به مشکالت 

در آغاز ماه یونی سازمان جهانی . ادی برخورد کردندزی
تا اتحادیه  از کشور اکوادور درخواست کرد " ILO" کار

"Astac " را به رسمیت بشناسد و قوانین تهدیدکننده کار
 ،ها تغییر دهد و حمایت از اتحادیهکشور اکوادور را به نفع 

 که به دلیل موانع و مشکالت موجود در تغییر قوانین کار
، تا به امروز فقط "Astac" اتحادیه ما  در کشور اکوادور، 

 .شده است شناسایی" انجمن" عنوان  به

 توانید انجام بدهید؟ ای دیگری را می کاره شما چه 

چیز را در مقابل چشمان همه قرار   ما تصمیم داریم همه
خواهم آشکارا با همه صحبت داشته  دهیم، ما می

ه چه موانع و مشکالتی در باشیم و به همه بگوییم ک
تولید کشتزارهای بزرگ موز قرار دارند،  ارتباط با 

همچنین علیه کار  .محیطی زیست مشکالت اجتماعی،  

بارها قوانین کار نقض گردیده   0٩٩٩کودکان که در سال 
و باید در مورد ، بازتاب داشته باشد تا در جامعه  است، 

ها  ای خیلیکه بر تساوی حقوق کارگران زن و مرد 
های دیگر اتحادیه ما،  از موفقیت .ناشناخته مانده است

چنین  بود و هم" اروپا و اکوادور " یک گزارش از تلویزیون  
گر ویژه سازمان ملل متحد که با ما  گزارش گزارش

مالقات کرد و از طرف ما متوجه شد که آنچه در  
ری دا گذرد، یک برده کشتزارهای بزرگ موز در اکوادور می

 .مدرن است

"  Astac"به دلیل شکایت اتحادیه  های دیگر،  از موفقیت
زیست   در مورد نقض حقوق بشر و ناقضین قوانین محیط

در کشتزارهای بزرگ موز در اکوادور، با یک قرار ویژه 
توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در  

چنان در  ضمناً ما هم .مورد تائید قرار گرفت 0٩٥2سال 
تا نظر نمایندگان اتحادیه اروپا را نسبت  تالش هستیم 

ما درباره برخی از   مسائل و مشکالت ما جلب نماییم، 
 .ایم هایی به جلو برداشته قدم حقوق اتحادیه کارگران، 

ای به  های جاری با نوشتن نامه شما در ماه 
در مورد نقض حقوق "Lidl"شرکت آلمانی  

ل کردید، آیا جوابی کارگران کشتزارهای موز ارسا
 هم دریافت کردید؟

آلمانی تا به امروز به ما جواب نداده " Lidl" شرکت  ! نه
این شرکت بدون حمایت ضمنی دولت اکوادور،  .است

ما اعتقادداریم که . تواند کاری را از پیش ببرد نمی 
های مشابه، دائماً سود  و دیگر شرکت"Lidl" شرکت 

ها  ترین قیمت کنند و با نازل برند و سرمایه اندوزی می می
 .کنند و دستمزدها محصوالت کشور ما را خریداری می

اند،  ریزی شده این قراردادها بر اساس حقوق نابرابر پایه

ها دالیل اصلی و  این زیست،  استثمار و آلودگی محیط 
بایست با شرکت  به همین دلیل ما می .مرکزی ما است

 " Lidl "باید  ها هم می کننده مصرف اما .کردیم مقابله می
را به رعایت قوانین و حقوق کار و کارگری "  Lidl" شرکت 

کنندگان و مشتریان خود  وادارند این شرکت به مصرف
گونه  ظاهر این به فروشد و  محصوالت کشور ما را می

 .گرفته است شود که قراردادها منصفانه انجام دیده می

زارهای موز کارهایی برای کارگران کشت شما چه 
 اید؟ انجام داده

یت های کارگری آلمان حما گروه ما همچنین از طرف  
شان در اتحادیه  ما کارگران را به حقوق صنفی .شویم می

رابر ب زیست،   سالمتی محیط ،کنیم کارگری آگاه می
در مورد احقاق حقوقشان  ،حقوقی بین کارگران زن و مرد

ها،  یشبرد مسائل آنکنیم و در پ از کارفرماها حمایت می
  .دهیم پیشنهاد می 
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ای خود در  کدام اقدام کارگری و اتحادیه شخصاً  
کشتزارهای موز به عقیده تو بیشتر جالب به نظر 

 رسد؟ می

غیراز انجمنی  به. داری است در حقیقت در آنجا فقط برده
که در این کشتزارها وجود دارد، زنان و مردان ما هیچ 

اصوالً کار دیگری پیدا . دیگری ندارندامکان و انتخاب 
های  شرکت به همین دلیل از این وضعیت،  .شود نمی

در کشتزارهای موز سوءاستفاده  گذار بزرگ سرمایه
کارگران ما در شرایط کامالً غیرانسانی مجبورند  .کنند می

. زیست توجه نداشته باشند کار کنند و به آلودگی محیط
رگران این کشتزارها، پس قدرت ما در همین است که کا

ها  آن. کنند های زیاد، تخصص پیدا می از دریافت تجربه
تولیدکننده هستند و شاید به همین دلیل اتحادیه 

"Astac "های بزرگ تولیدکننده موز،  برای این شرکت
 .رسند ترسناک به نظر می

 چقدر است؟" Astac"تعداد اعضاء اتحادیه  

لف ما در مورد حقوق های مخت به دلیل اجرای برنامه
ها با اطمینان زیادی به  تعداد زیادی از آن کارگران، 

عضو  ٥٩٩٩ما در حال حاضر  .اند پیوسته" Astac"اتحادیه
داریم که رقم باالیی نیست، از زمانی که اتحادیه برای 

ایم  اولین بار شناخته شد تا به امروز ما تالش زیادی کرده
 .و امیدواریم که رشد بیشتری داشته باشیم

های  چه برنامه پیشنهادهای بعدی شما چیست، 
 دیگری دارید؟

تر  هرروز قوی" Astac" حالم از اینک اتحادیه  من خوش
های  توانیم پیشنهادهای ما را به اداره شود و ما می می

"  BIO"های تولیدکننده از پروژه  مختلف بدهیم که شرکت
های ما است که دارد  این یکی از برنامه .حمایت کنند

اینکه حقوق کارگران زن و مرد . رسد کم به نتیجه می کم
توانند حقوق  ها نمی تخصص. به رسمیت شناخته شوند

های  و دیگر شرکت" Lidl"برای  را تضمین کنند، ها  انسان
ها و  برنامه. بزرگ، تخصص با یک راه عملی در تضاد است

اگر شرایط قوانین . ها هستند اهداف پیش روی ما این

ای  های منطقه کاری در کشور اکوادور تغییر کرد و اتحادیه
های دیگر کارگری بر  توانیم در تمام بخش پذیرفتند؛ ما می

 .نکته مهم به مذاکره بنشینیم سر سه

  حقوق کار - ٥

  محیطی حقوق زیست  - 0

  برابری حقوقی بین زنان و مردان کارگر - 2

  

 

 

 

ترین تولیدکننده و صادرکننده موز در  کشور اکوادور بزرگ
ترین  بزرگ" Astac " خواهیم اتحادیه  جهان است و ما می

در کشور . داتحادیه صنعت تولیدکنندگان موز کشور گرد
هزار نفر کارگر زن و مرد در صنعت تولید موز  0٩٩اکوادور 

د کننده یهای تول خواهیم شرکت سرگرم کارند و ما می
 .موز با ما با حقوق برابر برخورد کنند و ما را بپذیرند

 -------------------------------------------

ه ب" Cloudia von Zglincki " این مصاحبه توسط خانم
 - Eva" گرفته است و خانم  زبان اسپانیایی انجام

Vayhinger  " اسپانیایی به آلمانی برگردانده  آن را از
 .است

  

  :منبع
PUBLIK - روزنامه اعضاء اتحادیه کارگران آلمان ( ver.di) 
 0٥:1٩ - 0٩٥2, 0اوت , چهارشنبه

  :بخش
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 نفی فرهنگیان گیالنبیانیه کانون ص

 عبدی و حکم  رضا مسلمیاسماعیل دستگیری 
 
 
 
 

ستیز با نهادهای مدنی فصل مشترک همه ی سیستم هایی است که سخت کوشانه به انحصار قدرت و ثروت و 
 ها در نزد نهادهای حکومتی از طریق احزاب ، اصناف و رسانه آزاد گام کنترل تمرکز این مولفه! معرفت همت می ورزند

متاسفانه در ایران ما سال هاست که با یک دو .مهم برای جلوگیری از فساد حکومت ها و پاسخگو کردن آن هاست
گفتمانی که به شدت با نهاد سازی های مدنی و فعالیت های کنشگران .گانگی در ساختار سیاسی ایران مواجه ایم

متاسفانه قوه قضائیه . مفید و ضروری می انگاردصنفی و سندیکایی مخالف است و گفتمانی که وجود این نهادها را 
ایران با صدور احکام زندان و تبعید برای کنشگران صنفی از جمله فعاالن صنفی فرهنگی که دغدغه ای جز بهبود شرایط 
زندگی معلمان و اعتالی نظام آموزشی کشور ندارند سبب آزردگی معلمان و کشتن روح پرسشگری و ذهن نقادشان 

ازداشت و زندانی کردن معلم دلسوز آقای اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران که ب. می شود
در مرخصی و پیگیر آزادی مشروطش بود موجب دل سردی و نگرانی ما معلمان شده است و این زیبنده نظام مدعی 

شده ی همدان که صداقت و  از دیگر سو رضا مسلمی فعال صنفی صادق،کوشا و شناخته.مردم ساالری نیست 
ما .ایثارش زبانزد تمامی کانون های کشور است،در کمال حیرت و تعجب با یک سال حکم تعلیقی مواجه شده است

معتقدیم که این احکام نشانه ی آشکاری در هدم افشاندن بذر نهاد های مدنی است تا همچنان در خشکسال انحصار 
جه ی بی مهری به این نهادها، گسترس فساد در ارکان مختلف سیستم کشور اولین نتی.قدرت و ثروث و معرفت باشیم

این « تحدید»نهادهایی پرداخت که کارکردشان « تهدید»نمی توان داعیه ی مبارزه با فساد را داشت اما به .است
ه کار دولت جدید از قوه مجریه و ریاست محترم جمهور انتظار می رود هم زمان با آغاز ب.فسادها و جلوگیری از آن است

دغدغه اصلی خود را جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی قرار دهند و کمیته ای ویژه برای بررسی این تضییع ها تشکیل 
جامعه ی معلمان ایران در این سال ها برای دفاع از آموزش رایگان،برابر و مترقی و وجود تشکل های مستقل .دهند

رسول بداقی،محمود .نشگران کانون به زندان های طویل المدت محکوم شده اندهزینه های زیادی را پرداخته است و ک
بهشتی لنگرودی،علی اکبر باغانی،اسماعیل عبدی،عبدالرضا قنبری، از جمله ی کنشگرانی هستند که در این سال ها 

بوشهر هم در حال احکام طوالنی زندان و تبعید را تجربه کرده اند و هم اینک محسن عمرانی فعال صنفی معلمان از 
حکم یک سال زندان تعلیقی رضا .گذراندن شش سال حکم خود است که در دادگاه تجدید نظر به یک سال تقلیل یافت

مسلمی هم آخرین نمونه از احکامی از این دست محسوب می شود که هدفش افراشتن شمشیر داموکلس بر سر 
سایر کنشگران این است که عاقبت تالش های  این حکم پیامش برای.کسی است که دست از کنشگری بردارد

حال که نگاه قوه قضاییه به نهاد صنفی .صادقانه ای چون تالش رضا مسلمی کنشگر پویای همدانی داغ و درفش است
معلمان چنین ستیزنده است،از قوه مجریه و در راس آن رئیس جمهور انتظار می رود که نسبت به تضییع این حقوق در 

ویژه ای به خرج دهند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق کنشگران صنفی در سکوت دولت مردانی که  دولت جدید همت
 .با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شده اند،نباشیم

 
 
 
 

 کانون صنفی فرهنگیان گیالن
 ٥2٠2سیزدهم مرداد
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 حوادث کار

 

 کارگر 29مرگ و مصدومیت برای 

 

 خبرگزاری هرانا 

 .کارگر هم دچار مصدومیت شدند ٥2کارگر جان خود را از دست دادند و  ٥0گذشته  طی چند روز

در شرکت فوالد  ،٥2٠2مرداد  ٥٩ / شنبه سه ای مورخ به دنبال بروز سانحه به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا،

 .رگذشتهای شرکت دچار حادثه شد و د آلیاژی یزد، یک کارگر این شرکت در حین تعمیر پاتیل

احتیاطی اعالم  کارگر متوفی این شرکت، اصابت گوشواره پاتیل به سر این کارگر به دلیل بی« رامین زارع»علت فوت 

 .شده است

های انواع فوالد آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرنترین  شرکت فوالد آلیاژی ایران یکی از بزرگترین تولیدکننده

 .ی فوت ناشی از کار در آن روی نداده بود آلیاژی دنیاست که تاکنون حادثه های تولید فوالد کارخانه

 گرفتگی ساله ساوجی بر اثر برق 48مرگ کارگر 

ساله  ۴5از جان باختن کارگری  ،٥2٠2مرداد  ٥٩ / شنبه سه فرمانده انتظامی شهرستان ساوه مورخ به گزارش ایسنا،

 .ثر برق گرفتگی خبر دادهای صنعتی این شهرستان بر ا در یکی از شرکت

دقیقه شب در  2٩و  0٥در حدود ساعت “: گفت” پرویز اسدی “منطقه مرکزی، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 

مبنی بر برق گرفتگی کارگری در یکی از شرکت های صنعتی، بالفاصله ماموران  ٥٥٩های پلیسی  پی اعالم مرکز فوریت

 .”بررسی موضوع به محل اعزام شدندانتظامی این شهرستان در راستای 

ساله در یکی از شهرک های  ۴5های انجام شده از محل حادثه مشخص شد که کارگری  در بررسی“: وی ادامه داد

صنعتی این شهرستان در هنگام تعمیر یک دستگاه جرثقیل سقفی سوله کارگاه دچار برق گرفتگی شده و بر اثر شدت 

جسد متوفی با تشکیل پرونده برای “: سرهنگ اسدی یادآور شد .”جان سپرده است جراحات وارده در محل کار خود،

 .”بررسی های الزم به پزشکی قانونی انتقال داده شد
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این مقام انتظامی در پایان با هشدار به کارگران از آنان خواست تا همواره پیش از شروع به کار در محل های کار خود، 

مورد توجه قرار دهند و از وسایل ایمنی الزم نیز بهره ببرند تا هیچگاه شاهد چنین حوادث  تمامی نکات ایمنی را

 .دلخراشی و از بین رفتن نیروی تولید در مراکز کارگری نباشیم

 گرمای سوزان خوزستان دو کارگر را قربانی کرد

 .کارگر را در استان خوزستان گرفت 0گرمازدگی جان  به گزارش ایلنا،

 .زان خوزستان باعث مرگ دو کارگر شدگرمای سو

سازی مسجدسلیمان در ساعت چهار بعد از ظهر  ساله کارخانه آلومینیوم ۲۲در آخرین مورد، یک کارگر 

 .در هنگام کار کردن در اوج گرما به علت توقف عملکرد قلب و ریه جان خود را از دست داد ،٥2٠2۳٩۲۳2 شنبه

های آجرپزی در  تیر ماه بر اثر گرمازدگی در محل کوره ٥٠ساعت چهار بعد از ظهر ساله در  2٥پیش از آن نیز یک کارگر 

 .کوت عبدهللا شهرستان کارون فوت کرد

سازی بر اثر گرمازدگی  قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ارتباط با مرگ کارگر کارخانه آلومینیوم

وم سازی مسجد سلیمان استانداردهای الزم طب کار و حفاظت فردی را کارگاه عمرانی شرکت آلومینی“: گفته است

 .”باید رعایت شود ٥2های تولیدی تا ساعت  ندارد و زمان کاری ادارات و شرکت

تر خوزستان در روزهای بسیار گرم، براساس بخشنامه استانداری تا  های اخیر ساعت کار ادارات و دفا در حالیکه در هفته

تری مشغول به کار هستند،  ش پیدا کرد؛ کارگران که نسبت به کارمندان دولت در شرایط سختساعت یک ظهر کاه

مشمول این کاهش زمان کار نشدند و همانطور که مشخص است، هر دو کارگر متوفی در ساعت چهار عصر بر اثر 

 .اند گرمازدگی جان خود را از دست داده

خواسته بود تعطیلی کارگران در شرایطی که دمای هوا در استان باالست، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان پیش از این 

 .در شورای سالمت مطرح شود

اندازد، الزم  با توجه به اینکه فعالیت و کار کارگران در دمای باال سالمت آنان را به خطر می“: آقایار حسینی گفته بود

 .”مت استان مطرح شوداست موضوع تعطیل کردن کارگران در دمای باال در شورای سال
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 فوت پاکبان بندرعباسی براثر گرما

 .بندرعباس براثر گرمازدگی جان باخت 0پاکبان شهرداری منطقه « سید علی حسینی» به گزارش ایرنا،

ساعت سه بعد از ظهر درحال نظافت ( پنجم مرداد)این پاکبان پنجشنبه : مدیر روابط عمومی شهرداری بندرعباس گفت

 .”ر روز بندرعباس بود که دچار گرمازدگی شد و به کما رفتبازا

این پاکبان که از نیروهای شرکتی یکی از پیمانکاری های شهرداری بندرعباس بود،پس از شش “: مجتبی سلیمی افزود

 .مرداد درگذشت٥٥روز کما، چهارشنبه 

 .”ساله دارد ٠ساله یک دختر 22این پاکبان 

 ی در چاهمرگ دردناک کارگر افغانستان

 .رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار در چاه، مرگ کارگر افغانستانی را در خیابان کرمان رقم زد به گزارش رکنا،

حادثه احتمال  و اطالع رسانی 2٥، در پی مراجعه حضوری ساکنین محله به ایستگاه ٥2٠2۳۲۳٥٩روز  ٥۴:٩2ساعت 

با  2٥مستقر در ایستگاه  2٩ر حال تخریب، گروه امداد و نجات برق گرفتگی کارگر در هنگام کار در یک ساختمان د

هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران به بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، کوچه صافی اعزام 

 .شدند

ثه با توجه به با رسیدن نیروهای عملیات به محل حاد“: در این باره ابراز داشت 2٥نادر خوش نیت آزاد، رییس ایستگاه 

 .”اطالعات اولیه ای که مالکین ساختمان ارائه داده بودند عملیات نجات کارگر آغاز شد

آتش نشانان به سرعت ایمن سازی های اولیه را آغاز کردند و با بکارگیری ابزار موجود در محل، و “: وی ادامه داد

کمک های اولیه به مصدوم او را از عمق چاه به سطح  متر شدند و پس از دادن ٥2ابزارهای نجات وارد این چاه به عمق 

زمین منتقل و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه پس از بازدید و معاینات پزشکی توسط عوامل اورژانس، مرگ 

 .”کارگر افغانی وی تایید شد

 کوب مرگ دلخراش کشاورز سنندجی حین کار با خرمن

 .حین کار با خرمن کوب جان خود را از دست داد یک کشاورز سنندجی به گزارش ایلنا،

یک کشاورز در روستای باینچوب سنندج حین کار با دستگاه خرمن کوب دچار حادثه شد و جان خود را ( مرداد ماه ٥٥)روز 

 .از دست داد

 ی بولتن کارگر          
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ا از دست فتد و به شکل اسفناکی جانش ر از قرار معلوم، قاو حین خرمن کوبی به داخل دستگاه خرمن کوب می

 .دهد می

 .پسر دارد ٥دختر و  5شود قربانی  گفته می

 از زیر آوار خارج شد« دره گرم»جسد سه کارگر حادثه 

دره که زیر آوار مانده  دره از خروج اجساد هر سه کارگر حادثه گرم معاون خدمات شهری شهرداری گرم به گزارش مهر،

 .بودند، خبر داد

فوت سه فرد محبوس “: دره هنگام گودبرداری ساختمان، اظهار کرد ه ریزش آوار در گرمبهبود بهروز، با اشاره به حادث

 .”شده زیر آوار این حادثه تائید شده است

تنها برق قسمتی از شهرک “: رسانی به منطقه وجود ندارد، افزود وی بابیان اینکه در حال حاضر مشکلی از جهت برق

 .”های کمکی برق این مشکل برطرف شد ا استفاده از ترانسشده بود که در ساعات اولیه ب صنعتی قطع

، براثر گودبرداری ساختمانی در گرمدره کرج سه نفر زیر آوار محبوس ٥2٠2مرداد  ٥0صبح روز پنجشنبه  ٥٥ساعت 

ز متر خاک جان خود را ا 0٩ها برای نجات این سفر به نتیجه نرسید و هر سه فر به دلیل آوار شدن بیش از  شدند تالش

 .دست دادند

 ساله در چرخ گوشت 07دست کارگر 

 ٥2روز “: علی اصغر ذاکر حسینی فرمانده آتش نشانی شیراز در این حادثه گفت به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،

به محل حادثه  ٥2، با اعالم گزارش بلعیده شدن دست کارگر بوسیله چرخ گوشت آتش نشانان ایستگاه ٥2٠2مردادماه 

 .”تیون اعزام شدند در روستای

های واقع در روستای تیون در حال کار با چرخ گوشت صنعتی بود که  ساله یکی از رستوران ٥2کارگر “: وی ادامه داد

 .”های چرخ گوشت گرفتار شد ناگهان دست او در چرخ دنده

شت، عملیات های آتش نشانی پس از جدا سازی قسمتی از بدنه چرخ گو نیرو“: علی اصغر ذاکر حسینی افزود

 .”های چرخ گوشت را آغاز کردند ساله، از ال به الی چرخ دنده ٥2رهاسازی دست جوان 

ساعته، دست این جوان را که دچار آسیب شده بود، از داخل  0آتش نشانان در یک عملیات “: ذاکر حسینی اضافه کرد

 .”اورژانس دادندهای چرخ گوشت خارج کرده و برای اقدامات درمانی تحویل عوامل  چرخ دنده
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 سنگ دیزین کشته و مصدوم ناشی از انفجار در معدن زغال 2

 .کشته و مصدوم بر جای گذاشت 0سنگ دیزین،  انفجار در معدن زغال به گزارش ایسنا،

شنبه شب گذشته، با گزارش  00:٩٥در ساعت “: دکتر پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور در این باره گفت

معدن کاردار، بالفاصله یک دستگاه  –روستای دیزین کال  –جاده الویج  –سنگ در چمستان  ر در معدن زغالانفجا

 .”آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد

 00نفر شد که یک مصدوم بر اثر سوختگی شدید فوت شده که حدودا  0این حادثه منجر به مصدومیت “: کولیوند افزود

 .”درصد داشته است 2٩ساله و سوختگی باالی  0٥بود و یک مصدوم دیگر ( باع افغانستاناز ات)الهویه  ساله و مجهول

 .”به بیمارستان امام نور منتقل شدند ٥٥۲هر دو مصدوم با آمبوالنس “: وی گفت

 آتش نشان هنگام اطفا آتش برج آناهیتا خیابان جردن 05مجروح شدن 

آتش نشان به صورت جزئی  ٥۲پی آتش سوزی در برج آناهیتا تهران، در “: سخنگوی اورژانس تهران گفت به گزارش برنا،

 .”مجروح شدند

، وقوع حریق در برج آناهیتا ٥2٠2۳٩۲۳٥۲صبح روز  5:۴۲ساعت “: حسن عباسی سخنگوی اورژانس تهران اظهار داشت

به محل حادثه اعزام بالفاصله دو تیم امدادرسانی به همراه اتوبوس آمبوالنس . خیابان جردن به اورژانس اعالم شد

 .”شدند

آتش نشان دچار دودگرفتگی شدند که همگی در محل با اکسیژن درمانی و پانسمان  ٥۲در این حادثه “: وی ادامه داد

 .”جزئی درمان شدند

 جان باختن یک کارگر جوشکار اهل سنندج در تهران

 ٥2٠2۳۲۳٥۴خبر دریافتی روز شنبه  به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بر اساس

در حین جوشکاری در یکی از محالت تهران، از طبقه دهم ساختمانی ده طبقه، سقوط ” تیمور مالی “کارگری به نام 

 .کرده و متاسفانه در دم جانش را از می دهد

 .ساله، اهل سنندج و دارای یک فرزند بوده است 0۴تیمورمالی 
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 .های عمرانی کیش ماهه در پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه 5تاخیر ۳ 

 .کارگر فعالیت خود را از سر گرفت ٥0۲کارخانه روغن نباتی جهان با  ۳ 

 میلیون خانوار شهری نان آور ندارند ۳۴.۲ثبت رکورد جدید خانوارهای بدون شاغل در دولت یازدهم۳  

گان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه امروز نهم مرداد در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد دست تعدادی از رانند ۳ 
 به تجمع اعتراضی زدند

 مخابرات حتی پول پیمانکاران را هم نداده و آنها را تجمع در برابر ساختمان مرکزی مخابرات کشانده است ۳ 

روز تجمع  ۴  کم به مدت شنبه گذشته تاکنون دست از از سهجمعی از کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهو۳  
 .اند صنفی برپا کرده

 .کارگر را در استان خوزستان گرفت 0گرمازدگی در دو هفته اخیر، جان  ۳ 

 تاب فراهان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی های شب ادامه اعتراضات کارگران کارخانه تولید ریزدانه۳  

جی شرکت شهرک صنایع دریایی ساحل اروند دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وبرای بازگشت تجمع کارگران اخرا۳ 
 بکار مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند

 ماه حقوق کارگران شرکت پیمانکاری تراورس راه آهن شمال شرق1عدم پرداخت۳  

 تهدید کارگران به اخراج در صورت اعتراض۳ 

 کارگران پروژه پاالیشگاه کالیمانی عدم پرداخت ماه حقوق۳  

 محرومیت کارگران عضو صندوق بازنشستگی آینده سازازشمول قوانین کاروتامین اجتماعی۳ 

 کارگر شهرک صنعتی نظرآباد  2جزئیات مرگ ۳ 

 کارگرحین کار دراستان خوزستان براثر گرمازدگی0مرگ ۳ 

 باختند کارگردر حادثه ریزش ساختمان کیانپارس اهواز جان 0 ۳ 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      637ه   شمار  چهارم سال /  7167  اوت   7/   6931مرداد      61دو شنبه              

 

.ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر  
به اخبار و حمایت از جنبش کارگری  اطالع رسانیدر گسترش که ، سرفصل جدیدی از بولتن کارگری

.شرح زیر ارایه می شود  
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 کارگرجوان در میناب براثرریزش دیواره کانال حین گود برداری0کشته وزخمی شدن۳ 

 كارگر مسن در لنگرود بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختن یک ۳ 

 رسول بداقی آزاد شد۳ 

 ن به همراه اسامیمعلمی در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر فعالی۳نفر از فعالین کارگری ٥2٩بیانیه ۳ 

 ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد ۳ 

 به بازماندگان کارگران جان باخته معدن زمستان یورت فقط یک پانزدهم مطالباتشان پرداخت شد۳  

 وخامت حال یک کارگر ساختمانی درپی سقوط از ارتفاع در فشم۳ 

 کوب  مرگ دلخراش کشاورز سنندجی حین کار با خرمن۳  

 ماه مزد معوقه طلبکارند  2کارگران ۳نختاب فیروزان دچار کمبود نقدینگی است۳ 

 اعتراض کارگران به وضعیت ایمنی ۳چین« نینگژیا»انفجار در معدن زغال سنگ ۳ 

 دیروزبازهم مقابل استانداری خوزستان (شرکت کیسون) ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پروژه قطارشهری اهواز۳ 

 کارگران کیسون از کارگران در اجتماع دیروز یاقدام به خودکشی یک۳ 

 ارگر کارخانه سیمان کارون ادامه دارداعتصاب صدها ک۳  

 وعده سرخرمن کارفرما برای شکستن اعتصاب۳ 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشي پاسارگاد نسبت به قطع گازمقابل فرمانداري بروجن۳ 

 بازهم عدم پرداخت بموقع حقوق وهزینه های درمانی کارگران بازنشسته صنعت فوالد علیرغم وعده و وعیدها۳  

تجمع اعتراضی پرستاران و دانشجویان پرستاری ابهر نسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی همزمان با سفر ۳  
 وزیربهداشت

تجمع پرستاران شرکتی موسسه آوای سالمت در اهوازدراعتراض به وضعیت استخدامی وعدم پرداخت یکسال  
 مطالباتشان مقابل دانشگاه علوم پزشکی 

الی شهرستان نیمروز به بیکاری ومشکالت فرسایش خاک،دریاچه هامون وبیماری وبا مقابل تجمع اعتراضی اه۳ 
 فرمانداری 

 زنجیره انسانی اعتراضی در سایت پسماند گناوه نسبت به وضعیت نامناسب محل معدن زباله۳   

  میلیون فارغ التحصیل بیکارند ۳۴.۲ 

 مرگ کارگر مقنی در اعماق چاه۳ 

 دیده یا در معرض آسیبند های ایرانی آسیب درصد خانواده ۳2۲ 

 احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه ۳ 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      637ه   شمار  چهارم سال /  7167  اوت   7/   6931مرداد      61دو شنبه              
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/519150-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A8
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/519109-%D9%86%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/519117-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%DA%98%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C


 
 
 
 
 

  به وضعیت کارخانه در اعتراض گری آذرین اصفهان تجمع کارگران صنایع ریخته

 مخالفند « طرح تربیت پرستار بیمارستانی»معترضان با ۳شاپور رستاری اهواز مقابل دانشگاه جندیتجمع جامعه پ۳ 

 کارگر نگران از دست دادن شغل  ۳00٩گاز کارخانه کاشی پاسارگاد سپاهان قطع شد۳ 

 د تعمیرکاران قطارهای مسافربری خواستار رعایت بیشتر اصول ایمنی شدن۳ 

 مرگ مرد میانسال در مغازه تعمیرات ضبط خودرو ۳ 

 صبح امروز اتفاق افتاد؛

 سنگ دیزین  انفجار در معدن ذغال۳ 

 .با اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی ، نگران تهدیِد سالمتِ مردمیم۳ 

 فرزندم دکترا دارد اما بیکار است*
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      637ه   شمار  چهارم سال /  7167  اوت   7/   6931مرداد      61دو شنبه              

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/520147-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/520060-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/519745-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/520135-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/520085-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/519946-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      637ه   شمار  چهارم سال /  7167  اوت   7/   6931مرداد      61دو شنبه              

 


