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نائب رئیس هیات ) علی حیدری،

در ( مدیره سازمان تامین اجتماعی
ماە در یادداشتی، از نقشە  دی ٣٢

تازە دولت و مجلس برای مالخور 
کردن بخشی از بدهی های کالن 
دولت بە سازمان تامین اجتماعی 

ە و نسبت بە عواقب پردە برداشت
از . چنین کاری هشدار دادە است

قرار معلوم دولت و مجلس بر سر 
ندادن سود قانونی بدهی های 
کالن دولت تبانی کردە و می 
خواهند بە صورت تدریجی بخشی 
از دیون خالص دولت بە صندوق 

 . تامین اجتماعی را بپردازند
بنا بە گفتە نایب رئیس هیات مدیرە 

اجتماعی،مبنای سازمان تامین 
از  ،محاسبە بدهی ها قرار است

این پس تغییر کند و اگر قرار بر 
، زیان سنگینی را بر شوداجرای آن 

تامین اجتماعی و بیمە سازمان 
 .شدگان وارد می کند

ە حیدری،در اثر اجرای این بە گفت

 های سال از ارزش بدهی"طرح، 
 ٢۳دولت به ترتیب  ۴۹و  ۴۹های 

هزار  ۳۹ن و هزار میلیارد توما
. "میلیارد تومان کاسته خواهد شد

 ٢٣٣بە عبارتی دولت با این ترفند 
هزار میلیارد تومان، از بدهی های 

اش بە صندوق  ۴٩و  ۴٩سالهای 
پرداخت نمی تامین اجتماعی را 

و اگر این طرح  (!باال می کشد)کند 
عطف بە ماسبق گردد، نظر بە این 

حدودا دولت  گذشتهکە بدهی های 
 ،رسیدە هزار میلیارد تومان ٢٩١ بە

دزدی دولت از صندوق سر بە فلک 
 .می زند

اکبر شوکت دبیر تشکیالت دولتی 
ندە نمای"خانە کارگر قم و یکی از 

ت یاکارگران در ه"فرمایشی " های 
تامین اجتماعی کە سازمان امنای 

تا پیش از این، در مقابل چپاول 

سرمایە های صندوق لب فرو بستە 
ئیس ز هم زمان با نایب ربود، نی

تامین اجتماعی سکوتش را 
و نسبت بە این طرح  شکست
های  و ضمن تائید حرف کرداعتراض 

شما فرض کنید " :حیدری، گفت
دولت بیست سال پیش برای سهم 
بیمه کارگران به سازمان بدهکار 

 ۷بوده و بدهی خود را نپرداخته؛ 
درصِد بیست سال پیش، امروزه یک 

ه کارگر هم نیست؛ درصِد حق بیم
بنابراین پرداخت اصل بدهی بدون 
پرداخت فرع و سود آن، کامال حرف 

ربطی است و براساس همه  بی
 ".اصول و ضوابط اشتباه است

 

 صادق کار
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ادامە غارت اندوختە های کارگران در 
صندوق تامین اجتماعی در حالی 

چنان  بە شیوە های مختلف هم
وحانی ادامە دارد کە عالوە بر خود ر

و وزیرکارش نمایندگان مجلس نیز در 
چهار پنج سال اخیر، بە کرات در 
مورد وضعیت مالی بحرانی صندوق 
های بازنشتگی سخن گفتەاند و از 

عنوان یکی از ابر چالش های ه آن ب
در یک چنین . دولت یاد کردە بودند

وضعیتی منطقا انتظار می رود 
دولت حداقل بدهی هایش را کە از 

صلی بحران مالی در عوامل ا
تامین اجتماعی ست سازمان 

بپردازد، و نە این کە برای پرداخت 

د و نقشە شان طرح بده نکردن
بە این ترتیب وضع بە مراتب . بکشد

بحرانی تر خواهد شد و مغایر با 
می  یانهایی ست کە دولت حرف
وانگهی، سازمان تامین . زنند

اجتماعی مگر دولتی است کە 
از چند گاهی مجلس و دولت هر 

برای ربودن سرمایە هایش نقشە 
 می کشند؟

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

اید با این همە بر حسب تجربە، ب
 های گفت بە رغم این گونە اعتراض

 نبرخی از مسئوال ی حساب شدە
تامین اجتماعی و نمایندگان 
فرمایشی کارگری امثال شوکت، 

تصمیم در این بارە از باید گفت، 
و  پیش اخذ و قطعی گردیدە

مخالفت های نایب رئیس و عضو 
تامین سازمان هئیت امنای 

پنداشته اجتماعی حتی اگر واقعی 
صاحبان سرمایە  فریبو برای  شود

این کار صورت های تامین اجتماعی 
در تغییر نظر دولت و  ،نگرفته باشد

نمایندگان مجلس هیچ اثری ندارد و 
اگر داشت اساسا نە حیدری و نە 

مسئولیتی دارای چنین شوکت، 
 .ی در چنین رده کاری نداشتندهای

دولتی و نمایندگان  نخیال مسئوال
راحت است  مجلس هم از این بابت
از این  هایی و مخالفتی با اعتراض

ال این یکی از اصو. دست ندارند
 و تشکل یانشگردهای کار دولت

های وابستە بە قدرت است کە 
 .حفظ ظاهر می کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این واکنش ها نیز بە برخی از  

رقابت بین جناح ها و وزرا ارتباط دارد 
ه ب. ابزار این رقابت هاست و و جز

کار و بهداشت عنوان مثال بین وزیر 
ل سرمایە های و درمان بر سر کنتر

تامین اجتماعی مدتهاست کە 
رقابت شدید وجود دارد و ربیعی از 
خانە کارگری ها برای حملە بە وزیر 

. ە ابزاری می کندبهداشت استفاد
در عوض این خدمت ربیعی با مانع 
تراشی بر سر راە تشکیل و فعالیت 
سندیکاهای واقعی کارگری، بە 
خانە کارگر امکان می دهد کە 

 ٩١انحصار و امتیازات منحصر بە فرد 
سالەاش را در عرصە کارگری حفظ 

بە دلیل همین وابستگی . کند
متقابل است کە در غیاب 

قل کارگری، سندیکاهای مست
سرمایە های صندوق های 
بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز 
همانند دست آوردهای مبارزاتی 
کارگران بە یغما بردە می شود و 

هایی امثال خانە کارگر طی  تشکل
سال گذشتە نقشی فراتر از  ٩١

جادە صاف کن غارتگران نداشتە و 
ندارند و نقش روضە خوانان سر قبر 

 . بس را بازی می کنند و
سال اخیر تظاهرات و  طی یکی دو 

گستردەای نسبت بە  های اعتراض
غارت و بە افالس کشاندە شدن 
صندوق های بازنشستگی و 

مستمری  پرداخت نشدن بە موقع

و  نهای بازنشتگی توسط شاغال
ستگان در شهرهای مختلف بازنش

ر اثر فشار دکه در نهایت  انجام شد
، دولت ها ناشی از این اعتراض

جبور بە عقب نشینی های م
باید  ها این اعتراض. گردیدمعینی 

 دهیسازماندر ابعاد گسترده تر، 
بە ی بیشتر، هماهنگبا و  شود

کنترل  تا فرابرویند های موثر تشکل
و  یانصندوق ها را از دست دولت

خارج های دولتی کارگری  تشکل
 . کنند

بە  ۴٩خیزش مردمی دی ماە 
کە  روشنی نشان داد کە کاری را

کار اصالح  سال جریانات سازش ٣١

طلب نتوانستند پیش ببرند و سنگر 
ها عقب نشینی  بە سنگر از آن

کردند، مردم طی یک هفتە زمینە 
جنبش کارگری  .اش را بوجود آوردند

های آن و  در پرتو این جنبش و درس
با در آمیختن هرچە بیشتر در این 
جنبش کە خود بخش مهمی از آن 

هم بە مطالبات بر  می تواند ،است
حق خودش برسد و هم بە دیگر 
نیروهای جنبش در راە رسیدن بە 
خواستە های دمکراتیک شان یاری 

بزرگی از شرکت  یتاکثر. رساند
کنندگان در این جنبش جوانان 

کردە و بیکار و نیروی کار  تحصیل

کە آیندە جامعە را . آیندە کشورند
  . رقم خواهد زد
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اگر این طرح عطف 
بە ماسبق گردد، 

 گذشتهبدهی های 
 15١ حدودا بەدولت 

 هزار میلیارد تومان
 دزدیو  دسمی ر

دولت از صندوق سر 
 بە فلک می زند

 

سال  2١کە  کاری را
اصالح  های جریان

 ،طلب نتوانستند
پیش ببرند و سنگر 

ها  بە سنگر از آن
عقب نشینی کردند، 

ک هفتە مردم طی ی
زمینە اش را بوجود 

 آوردند



به عدم " نایریت"ران الستیک سازی اعتراض کارگ: 5102ایروان، می 

اعالم ورشکسنگی  5102این کارخانه در دسامبر . پرداخت دستمزدها

 کرد

 

 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی ارمنستان 

 دشواری و چالش ها
 

 (ششمبخش )           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2، تیلمان آلکساندر بوش1تیروهی آ نظارتیان

 2١17فوریه  -بنیاد فردریک ابرت  –دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی 

 

 گودر: ترجمه

 

 حوزۀ بیرونی اتحادیه های صنفی ارمنستان

 مقررات قانونی، در ارمنستانقوانین کار 

 

قانون کار و کد کارگری ارمنستان حقوق اتحادیه ها و وظایف انها را تبیین نموده و جایگاه قانونی ایشان و روش کنشگری 
قانون به مسائل مقرراتی در رابطه با تاسیس اتحادیه ها، فعالیت ها، روابط عمومی و ارتباط . ایشان را مقرر نموده است

کد کارگری نیز رابطه بین اعضا و اتحادیه و نمایندگان ان . ت خصوصی و حمایت از حقوق اعضایشان می پردازدبا موسسا
 .را مدون نموده است

 حقوق عمومی و تعهدات

اتحادیه های صنفی حق دارند که لوایح قانونی و متمم اصالحی بر انها را تسلیم نمایند، ضمنا اتحادیه ها مختارند که در 
با امنیت محیط کار، شرایط عمومی کار و حقوق اجتماعی اعضای اتحادیه میتوانند توصیه هایی به قانونگذار ارتباط 

عالوه بر اینها، انها از یک رای مشورتی در دولت هم برخوردار شده اند که میتوانند برای پیشبردن توصیه . تسلیم کنند
 عمومی برگزار کنند، و همچنین به قطع کار، راهپیمایی اتحادیه ها مجازند جلسات . هایشان ازان استفاده کنند

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

.تمپوس برای محافظت از حقوق اجتماعی است  
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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اعتراضی و سایر تجمعات برای نشان دادن مواضع خود دست بزنند و یا در تشویق و ترغیب حمایت عمومی از خواست 

ما بیشتر با این وجود ا. های کارگری اقدام نمایند و در مذاکره جمعی با دولت، مسئولین محلی وکارفرمایان شرکت کنند
 . اتحادیه ها از فعاالنه در اتخاذ این کنش های قانونی پرهیز مینمایند

کارفرمایان موظف هستند که به فعالیت های اتحادیه ها احترام بگذارند و کارگران را برای ممانعت از آن تحت فشار قر ار 
مهم موثر در شرایط کارگران مشورت کنند و به  انها همچنین باید با نمایندگان اتحادیه ها در موقع اتخاذ تصمیمات. ندهند

 .مذاکرات جمعی فرصت کافی اعطا نمایند

عالوه بر این چارچوب، سایر شرایط نیز ممکن است که باعث انحراف سمت مؤثر کنش های اتحادیه ها  و حمایت از 
رهبران . ت دیگر هم رجوع می کندیکی آگاهی ناکافی از مسیر پیچیده قوانین که معموالً به مقررا. حقوق کارگران گردد

قانون ضعف ندارد، بلکه . اتحادیه ای و کارکنان این تشکل ها همیشه بر قوانین و مقررات موجود اشراف کامل ندارند
 .پیچیدگی های قانونی و عدم آگاهی در سطح اتحادیه است که مانع استفاده مؤثر اتحادیه از آن می شود

 

 حق اعتصاب و حدود آن

است که مقرر می دارد " قوانین اتحادیه های صنفی"نونی دیگر برای اعمال فشار در جریان مذاکرات جمعی مانع قا
این بدین معنی است . کارگران وقتی مجاز به اعتصاب اند که کارفرما نسبت به وظایف مندرج در قرارداد تخلف کرده باشد

 .که قبل از امضای قرارداد جمعی امکان اعتصاب وجود ندارد

کد کارگری فرض را برین قرار داده است که اگر هریک از طرفین مذاکره به اجرای ان نپیوندد به معنی شکست مذاکرات 
ماده . در عمل کارفرما میتواند از مذاکره سرباز زند و هیچ امکانی برای مجبور کردن ان به مذاکره وجود ندارد. است

تمام این موارد اما در ارتباط با توافقات جمعی . ا غیر ممکن میسازدقانونی فوق عمال سازماندهی یک اعتصاب قانونی ر
 .کند که در سطح ملی و در طول سالها بوجودامده مانعی ایجاد نمی

از انجائی که قوه قضایی یک نهاد مستقل و بیطرف دیده نمی شود، عمالً غیر ممکن است که بتوان در دعواهای   مضافاً 
خطرناک کار در دادگاه برنده شد، با وجود آن که کارفرما قانوناً موظف به تأمین محیط کار مربوط به شرایط غیر ایمن و 

 .ایمن برای کارگران است

این بدین معنی است که اتحادیه ها می توانند از نفوذشان بدلیل حق قانونی مذاکره جمعی و همچنین الزامی که برای 
با این وجود روند قانونی بندرت .  ق قانون وجود دارد،  استفاده کنندجلب رضایتشان در برخی امور اداری کمپانی ها طب

 مورد استفاده قرار می گیرد و بطور گسترده انکار شده است و باعث می شود رابطه نابرابر دولت و اتحادیه به همین 

 .شکل ادامه یابد
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 کشور ها ردیگ

 

 
 :های کارگری اسپانیا  کمیسیون

 نیروهای دمکراتیک به کارزار همبستگی با مردم ایران بپیوندند همه
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :اشاره
در اطالعیه ای نسبت به خیزش مردم ایران در برابر رژیم جمهوری اسالمی های کارگری اسپانیا  کمیسیون

 :ایران موضع گیری کرد، این سندیکای بزرگ کارگران اسپانیا در اطالعیه خود چنین بیان می کند
 

رویدادهای بسیار مهم هفته های 
شرایط ویژه ای را در  ،اخیر در ایران

. استاین کشور باعث شده 
مطابق اطالعاتی که انجمن ایرانی 
دفاع از حقوق بشر بدست ما 

اخیر  های اعتراض ،رسانده است
مردمی در ایران بر زمینه مشکالت 
عمده اقتصادی که ضعیف ترین 

را مورد  اقشار و الیه های اجتماعی
بوقوع  ،صدمه قرار داده است

پیوسته و عالوه بر آن فساد بسیار 
گسترده ای که در تار و پود ساختار 

حکومت  اقتصادی و سیاسی
شه دوانده است و ری اسالمی ایران

باالترین امروز بخش گسترده ای از 
فساد  رژیم خود دستی در نمسئوال

خیزش  و غارت مردم دارند، باعث
ر ابعاد کشوری ی دنارض مردم
  .ه استگردید

مطابق اطالعات دریافتی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران تمامی مجراهای 
خود را مستقل  های  که مردم بتوانند تشکل را برای آن و رسانه ایقانونی 

پیگیر شوند، متاسفانه مطالباتشان را طریق این تشکل ها و از  ایجاد کنند
گوش جامعه ه ب معترضان صدایاست تا  مانع از از آن شدهو  مسدود کرده

نارصایتی و سیاسی اجتماعی  ، اقتصادیموازات آن نیز فشارهایه ب د،برس
جواب حکومت به حرکات اعتراضی با خشونت همراه . ها را افزایش داده است

کشته بر جای گذاشته و تعداد بازداشت  ٣۹نحوی که تا کنون ه ب ،بوده
 .شده استنفر گزارش  ٢۷١١شدگان بیش از 

مردمی در ایران انجمن ایرانی دفاع از حقوق  های برای همبستگی با اعتراض
مراه دیگر ایرانیان مقیم اسپانیا از نهادهای دمکراتیک اسپانیا دعوت ه هبشر ب

گردهمایی اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی  ،اتفاقه کرده اند تا ب
 .دانجام شوایران برای روز دوازدهم ژانویه 

، و با هماهنگی الف جهانی برای همبستگی با ایراندر چارچوب ائت
در های کارگری اسپانیا  کمیسیونکنفدراسیون بین المللی سندیکایی، 

جانب  زها و حقوق سندیکایی را در ایران ا دفعات متعدد حمله به آزادی
 نما اطالع داریم که فعاال. ده استحکومت جمهوری اسالمی محکوم کر

های فعال برای ایجاد جامعه مدنی  کارگری و انجمن نو فعاالیی سندیکا
جرم ه فقط بقرار دارند، آن هم  امنیتیروزانه تحت فشار و پیگرد نیروهای 

مطالبات مدنی و سندیکایی که همگی به شیوهای بدور از خشونت بانجام 
 .رسانندمی 

 
های کارگری  کمیسیون

راتب همبستگی بار دیگر ماسپانیا 
با مردم ایران در  ورا با کارگران خود 

دارد و از همه  شان ابراز می مبارزه شان برای دستیابی به مطالبات قانونی
 .خواهد به کارزار همبستگی با مردم ایران بپیوندند نیروهای دمکراتیک می

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 از جهان کار
 
 

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم
(11 بخش)

 
 بولتن کارگری 212ادامه از شمار 

 نابودی خالق همه جا هست .٢

اما بر اساس تجربیات گذشته و حال این را . ما هرگز نمی توانیم از آن چه در آینده اتفاق خواهد افتاد، مطمئن باشیم
می دانیم که مشاغل فاقد الزامات و مهارتهای خاص و کارگرانی که به سادگی می توانند عوض شوند، یا با انتقال کار 

همچون  –شورهای دیگر با دستمزدهای پائین تهدید می شوند یا با اتوماسیون یا به علت از میان رفتن شرایط کار به ک
برخی از مشاغل شرکتها و بخشها کوچک و کوچکتر می شوند و سرانجام از بین می . دستمزد مناسب و ثبات شغلی

لها اروپا شاهد زوال مشاغل بسیاری در صنایع در این سا. این یک پدیدۀ شناخته شدۀ دهه های اخیر است. روند
به عالوه به نظر می رسد که این روند، . سنتی مثل معدن، کشتی سازی، کشاورزی، نساجی و تولید انبوه ساده بود

خاصه اکنون در دوران تکنولوژی اطالعاتی و مخابراتی، سرعت و 
وسعت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا در این دوران است که 

نات دیجیتالی کردن و انتقال به خارج مدام و گاه با سرعتی امکا
بنابراین بسیاری از کسان این . نامنتظر، در حال افزایش بوده اند

روند را همچون تهدیدی فزاینده علیه مشاغل و شرکتهای موجود 
در اقتصادهای پیشرفته، و اختاللی عظیم در اثر انقالب دیجیتالی 

اما شواهد تجربی هنوز چنین . نددر روندهای اشتغال می دان
داده های مقایسه ای در بارۀ درجۀ اشغال . قطعی نیستند

مشاغل نشانی از افزایش سهم صاحبان کار با  درجۀ پائین 
 (.٢شکل )به دست نمی دهند ( ماه ٢٣یعنی کمتر از )اشتغال 

آشکار است که اختالف بین کشورهای مختلف کمابیش اختالفی 
باً در همه جا روندی سیکلیک با نوساناتی مزمن است و تقری

همین نکته در مورد . موقت در سهم اشتغال، به چشم می خورد
در این . سال نیز صادق است ۹سهم اشتغال بیش از  سهم کارگران با 

کاهشی دائمی و نه افزایشی دائمی را شاهد نیستیم  مورد نیز نه 
م در بنابراین معقول به نظر می رسد که بگوی(. ۹ شکل )

مشاهده گرایشی به سمت سطح پائینتر سهم  دورۀ مورد 
اشتغال  .وجود نداشته است

نابودی مشاغل از سوئی و از سوئی دیگر خلق  این روند 
جامعه )نوآورانۀ جدید را به قول جوزف شومپتر  مشاغل 

( ٢۴۹١و وفات  ٢۳۳٢امریکائی متولد -اتریشی شناس 
اما البته . دی نیستاین پدیدۀ جدی. می نامند" خالق نابودی "

در آینده  .می تواند رادیکالتر بروز کند

نابودی خالق این واقعیت است که تمام آکتورهای  شاخص 
نه فقط کارفرمایان، نوآوران یا تازه کارها، بلکه  و  –بازار 

در   -چون مصرف کنندگان، کارگران و جویندگان کار نیز  کسانی 

آن سهم  اصل کلی هیچ گاه  از این رو، به عنوان یک. دارند

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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داده ها در زمانهای مختلف نشان می دهند که در گذشته . تضمینی برای بقای امن مشاغل معینی وجود نداشته است

 .می رفته و نابود می شده اند، مشاغل دیگری گسترش می یافته اند" شور"نیز در حالی که بعضی از مشاغل 

نشان می دهد که در چندین دهۀ گذشته در حالی که بعضی از مشاغل از میان یک نگاه وسیعتر به تغییرات بازار کار 
 -اما نه همیشه با شرایط ممتاز کار  –یا انسان داشته اند، مدام /می رفته اند، مشاغلی که سروکار بیشتری با دانش و

اده است و این روند رشد ساختاری در این قبیل مشاغل مدتی است که اتفاق افت. اهمیت بیشتری کسب می کرده اند
مثالً در کارهای تحقیقی و  -به احتمال بسیار در عرصه هائی که قابلیتهای معرفتی، تحلیلی و تعاملی دارای اهمیت اند 

آموزشی، خدمات سالمت و مراقبت از سالمندان، مهمانداری و فراغت، ونیز در مشاغلی چون مشاوره، مدیریت و 
رصه های برشمرده، همچنین عرصه هائی اند که آشکارا تهدیدات انتقال به خارج و ع. ادامه خواهد یافت –بازاریابی 

اگرچه این تغییر ساختاری ادامه دارد، اما هنوز هم به برخی . اتوماسیون در آنها در آیندۀ قابل پیش بینی کمتر است
مانداری، سالمت، تحقیق و ماشین آالت، مه( اما نه همۀ)همچون کار با بعضی  -مشاغل که محتاج کار فشرده اند 

آموزش، مدیریت، رسانه ها و تکنیک اطالعاتی، وهمچنین انواع خاصی از صنایع دانش بنیان که از زاویۀ توجه به 
مشتری، نوآوری دم افزون و شبکه های محلی برای تولید مستلزم حضور قوی عنصر انسانی اند، نیاز بسیاری وجود 

 .دارد

 
 

 

 یادداشت منتخب 
  

 ؛تراض های اخیراع
 جعلیو پریشانی هویت های  

 
 عزیز قاسم زاده

 

 برگرفته از کانال کانون صنفی معلمان ایران

 
ظهور و بروز  در جامعه ای که احزاب و اصناف حضور ندارند، فرصتی است برای

در عرصه سیاست ورزی که از آن باید به قهرمان و شبه قهرمان دو نوع چهره 
ول قهرمانان واقعی و دردمندند که در هر سرفصلی، چهره های ا. یاد کرد

نسبت به انواع ستم ها صداهایشان بلند است و بر پلشتی ها رقم مردود 

این چهره ها همواره نه تنها مورد بی مهری حاکمیت که مورد .می کشند
هجوم چهر ه های دوم چنین جامعه ای هستند که از آنان باید به قهرمانان 

نوع دوم قهرمانان در غیاب نهادهای  .شبه قهرمان یاد کرد بدلی یا پوشالی و
از همین رو هر  .دموکراتیک رقیب اصلی خود را قهرمانان واقعی می دانند

فرصتی را غنیمت شمرده و در مذمت قهرمانان دسته ی نخست سخن می 
 قهرمانان پوشالی و بدلی صداقت قهرمانان واقعی را ساده لوحی، .گویند

مطالبه  را ترویج خشونت، ایستادگی دلیرانه یشان را لجاجت،آنان  مقاومت

دسته ی دوم  .گری مستمرانه را زیاده خواهی و نشناختن ظرفیت می دانند
که علت اصلی اتخاذ چنین مواضعی را در میانشان، باید در دو 

زمانی نقاب از رخ بر می  عامل منفعت طلبی و ترس جستجو کرد،
ب خاصی فرو رفته باشد و همه ی گشایند که جامعه در التها

در چنین  .اقشار و طبقه ها علیه وضع موجود هم صدا شده باشند
حالتی این جماعت همواره به عنوان بازوی حمایتی هیات حاکمه 

 .وارد میدان می شود
و تجمعات اخیر  ۳۳ خرداد ۷۳تیر  ٢۳حوادث تاریخ سازی چون 

 .از رخ بگشایند موجب می شود که این جماعت ناچار شوند نقاب
سکوت معنا دار بخش عظیمی از اصالح طلبان و همدلی بخش 

تاثیرگذار اصالح طلبان و به تعبیر 
درست عمار ملکی استمرار طلبان 
به رهبری سید دمحم خاتمی با 

کلیت حاکمیت در سرکوب تجمعات 
پرده از ماهیت حقیقی  اعتراضی،

استمرار طلبان در هنگامه های 
استمرار  .هدسرنوشت ساز می د

طلبان در شرایط عادی با نقاب 
قادرند به خلق گفتمانی غیر 
راستین مبادرت ورزند و خود را با 
بخشی از جامعه ی معترض همراه 

اما حوادث اعتراضی  .سازند
گسترده و حضور خیابانی روبه تزاید 
آنان را عمیقا به وحشت می اندازد 
و با همان ادبیات رسمی با 

صرف  .می کنندبرخورد  انمعترض
نظر از پاره ای از خبرها و تحلیل ها 

 معترضین را  تکه بخش اندک و اقلی
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ایرانگروه کارگری سازمان فداییان خلق  کار                 
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که مبادرت به خشونت ورزی کرده اند را وابسته به حکومت می دانند،حتی 
فروکاستن حجم عظیم  اگر این اقدامات را به جماعت معترض منتسب نماییم،

خشونت های جزئی، هم تحریف  معترضان مسالمت جو به این تو اکثری
  .حقیقت است و هم غلب واقعیت های معترضین در سراسر کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استمرار طلبان اوج دو رنگی منفعت طلبانه ی خود را درست زمانی به نمایش 
 بیماران، می گذارند که نمی توانند درک کنند که خیل عظیم لشکر بیکاران،

به لب آمدگان در لحظه ای کاسه ی صبرشان دستان و جان  تهی گرسنگان،

لبریز می شود و دیگر هراسی برای 
از دست دادن نداشته هایشان 
ندارند و حاضر می شوند شرفشان 
را در دستان تهی خویش علم 

 غیرت کنند و بر بی 
درک این مهم  .عدالتی ها بشورند

برای استمرار طلبانی که نه غم نان 
رزندان و دارند و نه اشتغال خود و ف

 .بستگان، امری بسیار دشوار است
صحنه هماوردی این روزهای مردم 
صحنه ی تقابل عدالت خواهی با 

عدالت معنای  .بی عدالتی است
فراخی است که آزادی را هم در 

در همین  .خویش هضم می کند
معنا ناقضان آزادی ناقضان عدالت 

مردم ایران فراموش  .هم هستند

خت نمی کنند این روزهای س
استمرار طلبان نقاب را کنار زده اند 
و با روحیه ی دهه ی شصتی خود 
از حاکمیت خواسته اند معترضان را 

 .سرکوب کنند
 

 
 اطالعیه

 
 شد خواستار ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای

  ،هارفع محدودیت در فضای مجازی و رسانه  
 آزادی بازداشت شدگان 

 

هد اعتراضات در روزهای اخیر شا
سراسری مردم ایران به وضعیت بد 
اقتصادی و معیشتی، تبعیض و 
فساد سیستماتیک، فقر و شکاف 

وضعیتی که در . طبقاتی بودیم
عه رو به فزونی دارد و نتیجه جام
ملکرد مسئوالن حکومتی و ء عسو  

 .قوای سه گانه است

 
مدیریت های ضعیف در سطوح 

ریزی های غیر  مختلف، برنامه
استفاده  ی و نامتناسب، سوءاصول

های شغلی  های فراوان از موقعیت
و امکانات عمومی، نبود بازرسی 

چنین عدم  های اساسی و هم
رسیدگی عادالنه به تخلفات و 
درنهایت رواج فساد در سطوح 

مختلف، در اکثر الیه های مدیریتی 
ها  و قبضه شدن خیلی از پست

توسط افرادی خاص، موجب بروز 
های فراوان شده است و نارضایتی 

هاست که فعاالن مدنی و  سال
های صنفی فرهنگیان در  تشکل

قالب بیانیه ها و اعتراضات مدنی 
گوناگون نسبت به پیامدهای این 

اما . بی عدالتی ها هشدار داده اند
متاسفانه در بسیاری موارد صاحب 
منصبان توجهی به این اعتراضات 
 نکرده و با برخورد های قهری باعث

دلخوری و نگرانی بیشتر شده اند و 
اکنون که مردم معترض با حضور در 
خیابان، فریاد اعتراضشان بلند شده 
 است، مسئوالن صحبت از غافل

گیری می کنند و بر ضرو رت 

اعتراضات مدنی و مسالمت امیز 
 .تاکید می کنند

 
درحالی از  ندر این روزها مسووال

حق قانونی و مسلم ملت برای 
تجمعات قانونی سخن می  برگزاری

 هاست درخواست گویند که سال
های صنفی فرهنگیان  های تشکل

چنین  برای صدور مجوز فعالیت، هم
برگزاری تجمعات صنفی، پاسخ 
درستی دریافت نکرده اند و با بی 
توجهی فرادستان در دولت های 
مختلف مواجه شده و حق تشکل 

 یابی 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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ال مختلف مستقل آنها به اشک
 .نادیده گرفته شده است

در یک چنین شرایطی سوال ما از 
مسئوالن این است که مگر 
اعتراضات معلمان بازنشسته و 

های گذشته،  شاغل در سال
مدنی و صنفی و مسالمت آمیز 
نبوده است؟ مگر فعاالن صنفی 
فرهنگی چیزی جز حق، در راستای 
رفع تبعیض و بیعدالتی گفته اند؟ آیا 

آموزش با کیفیت و برابر و  مطالبه
پیگیری بودجه عادالنه جرم است؟ 
اگر نیست پس چرا زندان و تبعید و 
تعلیق و اخراج را به فعاالن صنفی 
تحمیل کرده اید؟ چگونه باید این 
دوگانگی در گفتار و رفتار حاکمیت را 

 باور نمود؟

 
بنابر اخبار منتشر شده متاسفانه 

ات تعدادی از هموطنان در اعتراض
اخیر جان باخته اند که بیشتر آنان 

در این . جوان یا نوجوان بوده اند
اعتراضات نفرات زیادی بازداشت 
شده اند که بنا به برخی گزارشات 
تعدادی از آنان دانش آموز، معلم، 
بازنشسته و دانشجو و برخی نیز از 
اقشار ضعیف جامعه بویژه کارگران 

 .هستند
 

 از نظر شورای هماهنگی تشکل
های صنفی فرهنگیان ایران، راه 
برون رفت از شرایط موجود، سرکوب 

معترضان و بازداشت های گسترده 

مردم و نسبت دادن همه ی این 
جریانات اعتراضی به بیگانه 

نیست، بلکه راه حل دعوت مردم …و
به آرامش و پیگیری جدی مطالبات 

 .برحق آنهاست
 

در همین راستا شورای هماهنگی 
ی فرهنگیان ایران تشکلهای صنف

ضمن دفاع از حق اعتراضات 
مسالمت آمیز مدنی مردم و با 
تاکید بر حقوق ملت، یاد و خاطره 
جانباختگان حوادث اخیر بویژه دانش 
آموزان را گرامی می دارد و خواهان 
برچیده شدن شرایط امنیتی در 

 .جامعه و دانشگاه است
 

ما خواهان رفع محدودیت های ایجاد 

ی مجازی و رسانه ای شده در فضا
ازداشت و آزادی هر چه سریعتر ب

 .شدگان روزهای اخیر هستیم
دانش آموزان و دانشجویان در فصل 
امتحانات خویش بوده و نیازمند 
آرامش هستند، بایستی سریعا 
زمینه های آزادی آنان فراهم گردد و 
فضای امنی برای فعالیت شوراهای 

 .صنفی دانشجویان فراهم شود
ان پایان دادن به فقر و ما خواه

بیکاری و تبعیض در شکل های 
مختلف هستیم و معتقدیم کسانی 
که شرایط فالکت بار امروز را بر 
مردم و جامعه تحمیل کرده اند باید 

همان افرادی که در . محاکمه شوند

لباس خدمت، از موقعیت خویش 

سوءاستفاده کرده و با رانت و رشوه 
 و اختالس باعث گسترش فقر و

غارت و . بیکاری درجامعه شدند
چپاول صندوق ذخیره فرهنگیان و 
بانک سرمایه یک نمونه آشکار از 
این فساد است که طی سال های 
گذشته افرادی در دولت های 

 .مختلف در بروز آن نقش داشته اند
ما خواستار توقف سیاستهای 
تبعیض آمیز از قبیل خصوصی 

، افزایش قیمت (خصولتی)سازی
عمومی، افزایش قیمت مایحتاج 

حامل های انرژی، زیر خط فقر نگه 
داشتن دستمزد و بودجه ناعادالنه 

و در یک کالم جلوگیری از فساد  ۴۷
اداری و مالی هستیم و ضمن تاکید 
بر حق تشکل یابی صنفی و 

مستقل و پیگیر مطالبات صنفی 
حوزه ی آموزش و پرورش، اعالم 
می کنیم در صورتیکه مطالبات 

ن بازنشسته و شاغل باز فرهنگیا
هم از سوی نهادهای مسئول 

 نادیده گرفته شود، 
_تشکلهای_هماهنگی_شورای#

ایران حق _فرهنگیان_صنفی
اعتراض و تجمع را برای خود محفوظ 
می داند و برای تحقق مطالبات 
انباشته شده فرهنگیان و دانش 
آموزان، از تمام توان خود استفاده 

 .خواهد نمود
 

گی تشکل های صنفی شورای هماهن

 1321دی ماه  -فرهنگیان ایران
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 تیتر اخبار
 
 
 

 :در هفته ای که گذشت ،اخبار کارگرینگاهی به تیتر 
 
تجمع اعتراضی کارکنان موسسه حامی مهربانو و باشگاه برگ زیتون نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی روز �

  زدنددیماه دست به تجمع ٣٢شنبه 
 
 بر کارگران شرکتهای مین روب استان ایالم چه میگذرد ؟�

کارگران شرکتهای مین روب استان ایالم میگویند ،حقوق دریافتی آنان بسیار ناچیز است واز مزایای سختی کار ووجود 
  خطرات ان وهمچننین بدی اب وهوا محرومند

 
 وط به چاهک آسانسورساله حین کار در قزوین بر اثر سق٣۴جان باختن کارگر �

 
  یک هفته از جان باختن کارگر جوان مجتمع فوالد هرمزگان بر اثر گاز گرفتگی در سکوت مطلق خبری سپری شد�

روز پس از ناپدید شدنش در اعتراضات سنندج ،پیکرش را از سوی اطالعات این شهر بدون هیچ توضیحی ٢٢جوانی که �

  به خانواده اس تحویل دادند
  ماه حق بیمه کارگران شهرداری میاندوآب۳عدم پرداخت �
 : انجمن صنفی کارگری دریانورد تجاری ایران�

  نگرانی خانواده های مفقودان نفت کش سانچی ادامه دارد
  کارگر کارخانه الومنیم سازی اهواز بر اثر سرریز اسید٢مصدومیت �
  وانت روباز در کمال بی تفاوتی وزارت کار بازی کردن با جان کارگران فصلی بدلیل جابجایی با�
  میلیون تومان تصویب شد۹در صدی حقوق های کمتر از ٢۳افزایش �

دیماه بخشهای کارخانه ٣٢دقیقه  دیشب ۹۹و٢٢اعتصاب و اعتراض نیمه شب در شرکت نیشکر هفت تپه در ساعت  �

دست  به اعتصاب و ۹ ۴قهای بهمن واسفند وکشاورزی و بعضی از قسمتهای شرکت در اعتراض به عدم پرداخت حقو
  اعتراض زدند

  جزئیاتی از اختالس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت�

  زنده یاد علی پوالدی که دو روز پیش در چالوس بازداشت وکمتر از چند ساعت جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند�
عد بوی آنان برای یک ساعت برای ترد کنندگان مسیر ترکیدگی مخزن چسب در شرکت پاک  چوب طی دیشب وتصا�

  جاده شوش به چغازنبیل مشکل تنفسی ایجاد کرد
  یک وکیل دا دگستری مطرح کرد ؛طرح بیمه کولبران طرحی کارشناسی نشده است�
  اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بابت حقوقهای پرداخت نشده�
اکثریت پرستاران بخش خصوصی حداقل بگیر /نه بودجه در بخش سالمت توزیع ناعادال:یک فعال صنفی پرستاران �

 هستند
ملک  به صورت سلیقه ای در اختیار 4۷۹برابر بودجه ٢هزار میلیارد تومان است یعنی ۹٣بدهی شهرداری تهران �

  نهادهاوافراد قرار گرفته است
  جانب کارفرما وعده پرداخت یکماه دستمزد از/اعتراض کردند 《طزره》کارگران معدن �

  اعتراض به عدم پرداخت معوقات دنباله دارشد/تجمع کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در کنگان �
پیکرش را به  کارون سپردند تا آمار رسمی جان باختگان  ؛به سوگ فرزندشان نشسته اند خانواده آریا روزبهی بابادی�

 شکنجه در زندان ها باال نرود
  پالسکو ای دیگر در دل دریای بیکران!ی پایان غمبار سانچ�
کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود  دست به اعتراض �

  صنفی زدند
  یکماه از معوقات مزدی کارگران معدن البرز شرقی پرداخت شد�
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  تهرانتجمع اعتراضی طلبکاران شهرداری مقابل شورای شهر �

 روز پیش در دریای چین دچار حریق وانفجار شده بود بطور کامل غرق شد ۳نفتکش ایرانی سانچی که �
  اعتصاب غذای کارگران واحدهای پتروشیمی تندگویان�

روز است در یکی از واحدهای پتروشیمی تند گویان واحد نساجی در ماهشهر بخاطر ندادن حقوقشان ۹هم اکنون 
 غذا زده انددست به اعتصاب 

  زمزمه اعتصاب بزرگ وگسترده در میان کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه � 
  چرا در خبرها از بیمه نفتکش میگوئید!مگر اینها سرمایه مملکت نبودند ؟ :همسر سر مهندس نفتکش ایرانی�

 مقابل ساختمان منطقه آزاد کیش《کیش چوب》تجمع کارگران �

نفر از همکارانشان مقابل ساختمان منطقه آزاد ٣١١دیماه در اعتراض به بالتکلیفی ٣۹یش چوب صبح جمعی از کارگران ک

  کیش تجمع کردند
 
  سقوط ابزار آالت ساختمانی جان دو عابر پیاده را گرفت�
  مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار ؛دو تجمع اعتراضی برگزارکردند�
  اعات کوه ته ته اوراماناتسقوط یک کولبر از ارتف�
  اطالعات سنندج دیروز خبر کشته شدن کیانوش زندی را به خانواده اش اعالم کرد انهاجنازه این جوان را تحویل ندادند�

 اعتصاب امروز کارگران نیشکر هفت تپه به شیفت شب کشید وهم اکنون کارگران در اعتصاب هستند�

های امداد ونجات چین صبح امروز ورود نیم ساعته به نفتکش داشتند ودر این مدت نیرو.پیکر در نفتکش ایرانی ٣کشف �

  دو پیکر جدید کشف کردند
  گفتگو با خانواده های کارگران مفقوداالثر حادثه نفتکش ایرانی�

  در صد کودکان کار وخیابان این استان دانش آموز هستند۳١:مدیر کل بهزیستی کهگیلویه و بویر احمد گفت �
  سفره دل گشودن کارگران مشهد در باره وضعیت دردناکشان ،سراغ هر کدام از کارگران که بروید دلی پر درد دارند�

کارگر شهرداری صفا دشت در استان تهران میگویند که شهرداری هنوز بابت مطالبات مربوط به دستمزد پنج ماه 400
 . گذشته با آنها تسویه حساب نکرده است

  کارگر کارگاه تولید ذغال در قشالق حاجی آباد بر اثر گاز گرفتگی٢جان باختن �
  پایمال کردن حقوق کارگران شهرداری یاسوج ولی تفاوتی مسئوالن�
  ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه اساک دوچرخ قوچان �
 ٢٢۴4کارگر صنعت موتور سیکلت سازی در سال ٢4١١١بیکار شدن �

عتراضی ابداران شهرستان لنده نسبت به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوق همزمان با سفر معاون عمرانی تجمع ا �

  استاندار کهگیلویه وبویر احمد
  اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران سد شفارود ادامه دارد �

  کودکان مقابل زندان اوین ودر خواست برای ازادی پدرانشان �

 
  وعیدهای دروغین یشکر هفت تپه در پی وعده واعتصاب کارگران ن �

دیماه کارگران بخش های کشاورزی دفع آفات وبخشی از آبیاری با تجمع در محوطه شرکت کشت ٣٢صبح روز شنبه 
 وصنعت نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب و اعتراض زدند

 . پیام یکی از اعضای کانال اتحادیه ازاد کارگران ایران�

ساله اهل روستای گویتر از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس به اتهام ٣4ی بنام علی پوالدی دیماه جوان٣٣شب 
تیراندازی دستگیر شد پس از انتقال به آگاهی نیروی انتظامی چالوس وگدشت چند ساعت اعالم کردند که وی فوت 

  شده
  از زندان اوین آزاد شددیماه ٣٢حسام حسین زاده دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران شنبه �
همه فعالیتهای بیمه ای ودرمانی سازمان تامین اجتماعی /پیشنهاد تغیر روش محاسبه طلب تامین اجتماعی از دولت �

  به خطر میافتد
 کارگران امسال چقدر عیدی میگیرند ؟�

 هزار تومان۷۳١میلیون و٣هزار تومان وحداکثر ۳۹١میلیون و٢حداقل عیدی کارگران 
  صاب کامیونداران معدن انگوران زنجاناعت�

  های معوقه وکمبود امنیت شغلی دست از کار کشیدند واعتصاب کردند دیماه در اعتراض به حقوق٣٣در روز جمعه 
  ریشتر مرز کرمانشاه وایالم احوالی سومار را لرزاند۹/٢زلزله ای با قدرت �
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بابت کمک هزینه ماهیانه مسکن یا حق اوالد به کارگران پرداخت  مبالغی که هم اکنون:یک فعال کارگری میگوید �

  میشود هیچ سنخیتی با واقعیتهای زندگی روزانه ندارد
 دیماه تجمع همچنان ادامه دارد٣٢مشهد (بدر توس)تجمع سپرده گزاران موسسه کاسپین �

  بر دوش کارگران افتاد《هپکو 》میلیاردی ٢٣باز پرداخت وام �

 ور کارگر نصاب آسانسور از طبقه چهارم در حین انجام  کار وجان خود را از دست دادسقوط مرگ آ�

 
جنازه کولبر اهل پیرانشهر سلمان خضری که از چند روز پیش در کوههای منطقه مرزی پیرانشهر به کردستان عراق نا �

  پدید شده بودو به علت سرمازدگی جان باخته بود پیدا شد
  شوراهای صنفی کل دانشگاه تهران با تودیع وثیقه آزاد شدسها  مرتضایی دبیر �

دانشوی دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران در اعتراض به بازداشت جمعی از دانشجویان و تعقیب قضایی آنها 500�

  بیانیه ای صادر کردند
 علیرغم فیلتر شدن تلگرام ،تعدادکانالها با همان نرخ قبلی رشد داشته ،�
  توحید در مقابل استانداری آذربایجان غربی تراضی اعضای زمینهای ارتش وتجمع اع�
 . میلیونی ازدواج به چند نفر میرسد٢۹وام �

 میلیون افزایش داد٢۹دولت اخیرا سقف وام ازدواج را به 
  شهر دیگر به دلیل آلودگی  هوا۴تعطیلی همه مقاطع تحصیلی در اصفهان و�

 .ساله ومجهول الهویه میباشد۹١وار در خیابان یافت آباد میدان جانبازان تهران فوت یک نفر بر اثر ریزش آ�

 دی جلوی زندان دستگرد اصفهان تجمع کردند ٣٢خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، روز پنجشنبه �
 .است های اخیر شدگان اعتراض شهر، از بازداشت ستار زارعی، معلم و فعال حقوق معلمان ساکن خمینی�

بازداشت  و《های اخیر علیه شوراهای صنفی سناریوسازی》در محکومیت :ی شوراهای صنفی سراسر کشور  بیانیه�

 گسترده دانشجویان و فعاالن صنفی
 .مرکز پژوهش های مجلس ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را پیش بینی کرده است�
 ماهاعتصاب گارگران نیروگاه یزد بخاطر عدم دریافت شش �

 اند نفر در اعتراضات تونس دستگیر شده 4١١بیش از �
 کارگران شهرداری یاسوج از آبان ماه دستمزد نگرفته اند�

 
 اعتصاب راننده های ماشینهای سنگین معدن انگوران زنجان به دلیل حقوق های معوقه و کمبود امنیت شغلی�

 سخنان از سر درد راننده تاکسی به جان آمده�
خ کارگران ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی ایران در راستای دستیابی به مطالباتشان با ادامه تجمعات عزم راس�

 اعتراضی
اعتصاب وتجمع رانندگان نفتکش پاالیشگاه اصفهان در اعتراض به واسطه گری طرح برندینگ شرکت پخش فرآورده �

 های نفتی برای دومین روز متوالی
 نفر رسید٣۹تعدادجان باختگان اعتراضات اخیر به  قتل محسن عادلی در دزفول�
 خبری از پرداخت ماه ها مطالبات کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان درمیان نیست�
ساله  ٢۹کیلوگرم در کارگاه کابینت سازی ساری موجب مصدومیت کودک کار ٢۳سقوط ورق های ام دی اف با وزن �

 .شد
 .ساله دربابل بر اثر ریزش آوار ساختمانی جان باخت ۹١یک کارگر �
 حمله ماموران سد معبر شهرداری و شورای اسالمی شهر  به یکی از دستفروشان در سنندج�

ویسی پیمانکار این پروژه و  تجمع خریداران مسکن مهر در سنندج و اعتراض بە اختالس صورت گرفتە توسط حمید شاه�

 رانعدم تحویل منازل بە خریدا
 دولت چرا به چین فشار نمی آورد؟/ خدمه ایرانی نفتکش نامعلوم است ٢١همچنان سرنوشت �
 کویست، دبیر اتحادیۀ سراسری کارگران صنایع فلزی سوئد در همبستگی با مردم ایران سخنرانی آقای هانس پالم�
 .ريشتری هجدك در كرمان را لرزاند ۹.٢زلزله �

 یک دستگاه اتوبوس مسافربری با کامیونکشته و زخمی در تصادف  ٢۷�
 آمیز لزوم دخالت چین برای پیشگیری از نتایج فاجعه/خانواده دریانوردان صبورانه منتظر بازگشت آنها هستند�

 تولید ایرالکو ۹تعطیلی کامل  خط �

 

 ی بولتن کارگر          
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 «صفادشت»تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری �
 ، دانشجویان همچنان در بازداشت به سر می برندعلی رغم وعده های وزیر علوم�

 .بر اثر دو حادثه جداگانه، دو کارگر در استان تهران و مازندران حین انجام کار بر اثر ریزش آوار کشته و زخمی شدند�
 سه هفته اعتراض؛ جدیدترین لیست از بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج�
 رسانی یزد به اعتصابات پیوستند های سوخت رانندگان کامیون�

 .سوزد با وجود گذشت حدود پنج روز از حادثه تصادف و آتش گرفتن، نفتکش ایرانی همچنان در آتش می�
 های بخش ساختمان، قتلگاه کارگران کشور کارگاه�
ت ماه ها حقوق با کارگران کارخانه هپکو سومین هفته اعتصابشان را در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخ�

  راهپیمایی و تجمع مقابل استانداری آغاز کردند
 تجمع اعتراضی خانواده های کارگران مفقود االثر حادثه نفتکش ایرانی در ساختمان شرکت ملی نفتکش�
 مرگ یک کارگر جوان شهرداری بوکان حین کار بر اثر تصادف�
ن نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل فرمانداری دست تجمع اعتراضی کار آموزان شرکتهای نفتی غرب کارو�

  آزادگان
  پایمال شدن حقوق کارگران قرار دادمستقیم پاالیشگاه گاز ایالم با تهدید به اخراج از کار�
نامه اعتراضی انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با رئیس صدا وسیما در خصوص پوشش خبری حادثه �

  نفتکش سانچی
 

  برگشت خورد۴4میلیارد تومان چک دراذر ٢٢۹١١بنا بر گزارش جدید بانک مرکزی 
  تجمع کارگران توسط عده قلیلی تحریک میشود :استاندار مرکزی به کارگران هپکو حمله�

  کسب وکارهای مجازی تحت فشار میخوابند/با تداوم فیلترینگ جایگزینی نداریم �
 جام..../،نهار وشام را فقط نیمرو بخورند ،بدون احتساب هزینه اجاره خانه ،حمل ونقل و نفره ،صبحانه۹اگر یک خانواده �
 .خودسوزی زنان در ایالم�

پدیده خود سوزی میان زنان استانهایی مانند ایالم ،لرستان ،کرمانشاه وکردستان :انجمن حمایت از بیماران سوخته 

  ،ترکمن های گلستان وبوشهر بیشتر دیده میشود
فردی که شرایط بازپرداخت بدهی یک میلیون دوستش را نداشت ،در نهایت اورا با !قتل بخاطر یک میلیون در تهران �

 مهر/شلیک گلوله به قتل رساند 
  برابر میانگین کشوری است٣نرخ بیکاری در برخی از شهرهای خوزستان �
  ر زابل شکایت بردندکارگران به اداره کا. مطالبات کارگران دشت سیستان پرداخت نشد�
  بومی های مزد بگیر عسلویه در تقالی سخت برای تامین هزینه های زندگی�
  نفر است۹تعداد جانباختگان جنبش اعتراضی اخیر در زندانها �

  سرکوب خونین و بازداشت گسترده�

ران را برای رهایی جزم تر دانشجویان ،دانش آموزان وشرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی ،عزم کارگران ومردم ای
  خواهد کرد

جمعی از کار اموزان شرکتهای نفتی غرب کارون در اعتراض به بالتکلیفی استخدامی ۴4دیماه ٣١امروز چهار شنبه �

 خود وعدم به کار گیری شان در شرکتهای نفتی برای چندمین بار مقابل فرمانداری در هویزه ودشت آزادگان تجمع کردند
جمعی از کشاورزان باوی در اعتراض به تداوم قطع حقابه کشاورزی در شهرهای ویس  ومال ۴4دیماه ٣١چهار شنبه �

 ثانی از سوی شرکت بهره برداری در مقابل فرمانداری تجمع کردند
 
 سرمای زمستانی ماهیگیران انزلی را بیکار کرد:مسئول تعاونی صیادان غرب گیالن �
  دستگیری یک فعال کارگری�

  بازداشت بوده است وتا کنون خبری از نامبرده نیست٢١۳ق اخبار واصله داود رفیعی روز دوشنبه در کالنتری بر طب
  به دنبال اهلیت خریدار هستیم:معاون اداره کل کار /ادامه تجمع کارگران ماشین االت تراکتور سازی تبریز �

اران با بیست سال سابقه کار میتوانند بازنشست رای دیوان عدالت در ارتباط با بازنشستگی پیش از موعد پرست�

  شوند
چهار شنبه /ادامه اعتراضات کارگران شرکت ماشین االت صنعتی تراکتور سازی تبریز در بیست وهفتمین روز اعتراض �

 دیماه٣١
  اعتصاب رانندگان کامیونهای سوخت رسانی پاالیشگاه اصفهان�

 ی بولتن کارگر          
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  ماه۹در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  اعتصاب کارگران کشتارگاه سنندج�

کارگران کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وپرداخت نشدن حقوق معوقه �

  اعتصاب کرده ومقابل شورای شهر تجمع کردند
  شرایط کار و وضعیت کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز�

  توسط قوه قضاییه تحت مصادره واداره قرار گرفت٢٢۴4تا ٢٢۴١در سال گروه ملی صنعتی فوالد اهواز 
  ساله را گرفت٢٣شعله های آتش در میانه جان دختر �

 . داود رفیعی کارگر حق طلب پارس خودرو آزاد باید گردد�

 راه پیمایی کارگران هپکو به سوی فرمانداری�
 یالن، به علت تعویق شش ماهه حقوق و مزایایشانتجمع گروهی از کارگران سد شفارود رضوانشهر در گ�

زندانی سیاسی آزاد باید »زندانیان سیاسی و مردم مقابل زندان اوین تجمع کرده و با شعار   صدها نفر از خانواده�

 درنگ و بی قید و شرط  زندانیان شدند خواستار آزادی بی« دانشجوی بیگناه آزاد باید گردد»و « گردد
 کپری و فرسوده است#بخش جالق مدارس #اکثر �
 اعتصاب جمعی از تاکسیرانان قزوین در مقابل شهرداری به وضعیت معیشتی و اقتصادی تاکسیرانان�

 اعتراض به بیکاری در اسالمشهر�
 اعتصاب سراسری طالفروشان همچنان ادامه دارد�
 آسیب دیده  در منازعات اخیربیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص لزوم حمایت از کودکان �

 تجمع اعتراضی كارگران شركت ايران قوطی قزوین�
 حادثه ترکیدگی لوله در نیشکر هفت تپه تلفات جانی نداشت�
 اعتراض به روند بازنشستگی/ کارگران روغن نباتی قو مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند�

 م استان البرزگاههای غیر رسمی بیش از یک سوم مرد سکونت�
هزار و  ٢های اخیر حدود  آمار کل بازداشتی: "محمود صادقی، نماینده مجلس درباره آخرین آمار بازداشت شدگان گفت�

نفر در سراسر کشور است و با توجه به اینکه بازداشت این افراد توسط نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی بوده  ۷١١
 ".را اعالم کرد توان آمار دقیق دانشجویان است نمی

شعب تامین اجتماعی / بازنشستگی پیش از موعِد پرستاران نیازی به آالینده سنجی ندارد: یک فعال صنفی پرستاران�

 همکاری کنند
 تعداد زیادی تعدیل شدند/ معوقات مزدی چهار ماهه کارگران نخ البرز

 رسیم ا فریز مزدی به توسعه نمیب/ میلیون فقیر مطلق دلیل شکست مکتب نیاوران ٣١اقتصاددان؛  یک�
های  رقم چک ۴٣برگشت خورد، این در حالی است که در پایان  ۴4ماهه نخست  ۳میلیون برگه چک در  ٢٢بیش از �

 افزایش چکهای برگشتی به منزله تشدید رکود است/ میلیون بود ۹برگشت خورده تنها 
 خبرمرگ سومین بازداشتی اعتراضات هفته اخیر در زندان�

 دیماه مردم اهواز در خیابان نادری با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند ٢۳�
اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت �

 حقوق
ن و به مابقی هزار توما ۹١سازمان خصوصی سازی امروز به کسانی که مالک کل سهام یک میلیونی عدالت هستند، �

 .تومان سود در فاز اول پرداخت می کند ٣44١١حداقل 
در این چند روزه وحید حیدری و محسن عادلی و سینا قنبری هر سه در شهر های مختلف جانشان  را در زندان از �

 !!!!و گفتند خودکشی کرده اند.دست دادند
ه خصوصی سازی،نداشتن امنیت شغلی وعدم ادامه اعتراضات کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس نسبت ب�

 پرداخت مطالبات باتجمع در میدان نماز اسالمشهر
 نفر از نمایندگان کارگران حدود سه ماه پیش۷اخراج�
 (نفر در تجمعات ویکنفر در زندان اوین٣٣)نفررسید٣٢تعداد جان باختگان تجمعات اعتراضی دی ماه به �
  صنعتی اصفهان بر اثر سقوط باالبر جان باختن یک کارگر مقنی در شهرک�

 عسلویه٣۹و٣٣ماه حقوق کارگران فازهای 4عدم پرداخت �
  پیدا شدن اولین جسد حادثه نفتکش ایرانی در دریای چین�
  کارگران شهرداری طبس سه ماه دستمزد نگرفته اند�

 ر علیه تظاهرات سراسری مردم ایرانوادار کردن کارمندان دولتی به شرکت در راهپیمایی روز دوشنبه در سنندج ب�
  خدمه ایرانی نفتکش آتش گرفته ایرانی مشخص نیست٢١سرنوشت �

 ی بولتن کارگر          
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  خاتمه تجمع کارگران نساجی قائمشهر با پرداخت بخشی از مزد معوقه�

  وضع زندگی یکی از نوابع لرستان که دانشگاههای معتبر جهان ازش خواستند بره اونجا فالکتبار است�
  ر این جامعه آنکه کار میکند چیزی بدست نمیاورد وانکه چیزی بدست میاورد، کار نمیکندد�

  شهر رضوان《سد شفارود 》معوقات مزدی کارگران�

در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در صحن ۴4دی ٢۷کارگران کارخانه نساجی قائمشهر روز یکشنبه �

  علنی شورای این شهر تجمع کردند
  اعتصاب کارکنان شرکت خلیج فارس و تجمع مقابل درشرکت ومیدان نماز شهرستان اسالمشهر�
 ۴4/٢١/٢۳تجمع پرسنل شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس در میدان نماز �
 ۴4دی ٢۳اعتصاب کارگران سد شفا رود گیالن به دلیل عدم دریافت حقوق شش ماهشان �

  تومان٢٣۴١١رهنگیان سه قلم دارو با بیمه طالیی ف�

  چرا داروهای مهم زیر پوشش بیمه نیستند
  داستان کهریزک تکرار شد سینا قنبری در زندان بطرز مشکوکی فوت کرده�
به گفته مدیر عامل تعاونی لنج داران آبادان ،برای لنج داران ،گرانفروشی های شرکت نفت یک مشکل سراسری  �

  است
یگوید که دولت با افزایش پیوسته شمار مدارس غیر انتفاعی هزینه آموزش را در سبد رضا نهضت کارشناس آموزش م�

  معاش خانوار افزایش داده است
تاخیر سه ماهه باعث شده نه تنها در تامین هزینه های روزمره ناتوان هستیم  :ی از کارگران چینی اصفهان میگویدیک�

 یریمبلکه مجبور شده ایم از خانواده ودوستان قرض بگ
  شاپور احسانی راد جنبش اعتراضی اجتماعی طبقه کارگر ایران قدم اول را محکم برداشت�
  دی٣۳اعتراض خانواده های بازداشتی های روزهای اخیر در زندان اوین�
  نداز دست داده ا نفر جان خود را٣٢شرق چین که از هفته گذشته آغاز شده تا کنون  بر اثر بارش شدید برف در مرکز و�

  شود وضعیت فوق العاده در ترکیه سه ماه دیگر تمدید می�
 .دو جان خود را در زندان از دست دادند محسن عادلی وسیما قنبری هر�

  های معوقه ،بطور کامل تعطیل شد شرکت اتوبوس سازی سبالن خودرو مایوان اردبیل بخاطر ندادن حقوق�

 )نفر در تجمعات ویکنفر در زندان اوین٣٣)نفررسید٣٢ه به تعداد جان باختگان تجمعات اعتراضی دی ما�▪
 نفراعالم شد ۹تعداد جان باختگان تجمعات اعتراضی خمینی شهر�▪
 جان باختن سینا قنبری از بازداشت شدگان تهران در زندان اوین�▪
 :درگزارشات رسانه ای شده بتاریخ هیجدهم دی ماه آمده است�▪

  .نفرازمعترضان جانشان را ازدست دادند ۹درتجمعات اعتراضی خمینی شهر -٢
که در تهران دستگیر وطی  چند روزگذشته در بند قرنطینه زندان اوین در بازداشت بسر   ساله ٣٢سینا قنبری جوان  -٣

 .جان باخت( دی٢۷)برد، شب گذشته می
نفر رسیده ٣٢ات دی ماه به بنابه آمار ثبت شده دربایگانی اخباروگزارشات کارگری،تعداد معترضان جان باخته تجمع

 )نفر خمینی شهرویکنفر درزندان اوین ۹نفر تویسرکان ،٢نفر شاهین شهر،٢نفر قهدریجان،4نفر ایذه،٣نفر دورود،۹)است
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    551ه    شمار  چهارم سال /   5162 ژانویه     62/   6931دی     52   دو شنبه            



 

 

 
 

 بدون شرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
    551ه    شمار  چهارم سال /   5162 انویه ژ     62/   6931دی     52دو شنبه               

 


