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در دوم آبان از قول " خبرگزاری مهر"
احمد مشیری، معاون وزیر کار در 
امور روابط کار، خبر از روشن کردن 
تکلیف قراردادهای موقت کار طی 

یک سال آیندە در صورت توافق میان 
 . ن و کارفرمایان دادنمایندگان کارگرا

قرادادهای موقت  تحمیل زورمندانە 
توسط کارفرمایان درکارهایی کە 
ماهیت مستمر دارند خالف قانون 

کار است، عمال نیمی از حق و 
حقوق قانونی کارگران را از آنان 
سلب می شود و امنیت شغلی 

 .کارگران را از میان برداشتە است

هم از این رو کارگران بە درستی  
قرادادها را اسارت بار می نامند و 
به همین دلیل مطالبات عمدە 
کارگران و از محرک های عمدە 
اعتراضات و اعتصابات کارگران طی 

دودهە اخیر برچیدە شدن بساط 
هم   .قراردادهای موقت بودە است

مطابق دادەهای آماری اینک 
درصد از کارگران شاغل  ٦٩رسمی 

در بخش خصوصی و دولتی فاقد 
ارداد رسمی هستند و تحت قر

پوشش قراردادهای موقت کوتاە 
  .مدت قرار دارند
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منوط نمودن تعیین تکلیف مدت 
قرارداد موقت کار بە نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان توسط معاون 

 ٧وزیر کار خالف تبصرە یک از مادە 
قانون کار است، کە تصمیم گیری در 

زیرکار و این مورد را بە صراحت بە و
تائید هئیت وزیران محول کرده 

معاون وزیر کار با طرح این . است
ترفند در واقع قصد دارد، مطابق 

قانون کار در واقع همە  ٧مادە 
کارگران شاغل در کارهایی کە 
ماهیت مستمر دارند، کارگر رسمی 
محسوب می شوند و بە تبع آن باید 
از کلیە مزایای قانونی مد نظر در 

اما در . برخوردار شوند قانون کار
تبصرە یکم همین مادە، تعیین زمان 
کار موقت بە وزیر کار و دولت واگذار 

تا کنون  ٩٦٩٦شده است، از سال 
سال از تصویب قانون کار  ٧٧کە 

گذشتە، وزارای کار بە بهانە های 
مختلف عامدا از مشخص کردن 

شرایط قراردادهای موقت سرباز 
ە بهانە زدەاند، کارفرمایان نیز ب

روشن نشدن تکلیف تبصرە مذکور 
بخصوص از زمان دولت رفسنجانی 
بە این سو با شیوە های مختلف 
منجملە با توسل بە زور و تهدید 
قراردادهای موقت کار را مطابق میل 
و سلیقە خودشان جایگزین قرار داد 
رسمی در کارهایی کە ماهیت 

 .مستمر دارند کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ە یک معنی تبصرە قانون کار را ب 
بجای وزیرکار و دولت کارفرمایان 

 !تعیین کردەاند

به همین خاطر اساسا قراردادە 
های موقت مطابق قانون کار فعلی 
و رفتاری کە براساس این قراردادها 
با کارگران می شود، غیرقانونی 
است و دولت می بایستی از همان 
آغاز شروع این بدعت یک طرفە و 

سرانە کارفرمایی، جلوی این خود
کار را می گرفت و مسببین آن را 
مجازات می کرد، با این وجود اما 
مدیران واحدهای دولتی نیز بە 
تدریج بە تقلید از این بدعت 
کارفرمایی شروع بە تقلید از آنان 

 ٦٩کردند، کە در نتیجە آن اینک 
درصد از کل شاغلین بە صورت 

این قراردادی کار می کنند و از 
طریق بە قیمت فقر و فالکت 
کارگران سودهای هنگفتی نصیب 
کارفرمایان و مدیران دولتی می 

 . شود

قبل ازاحمد مشیری، علی ربیعی 
در شروع صدراتش بر مسند وزارت 
تعاون، رفاە و کار، قول ساماندهی 

قراردادهای موقت کار را دادە بود کە 
تا کنون نە تنها بە آن عمل نکردە 

کارگرانی کە تحت  بلکە درصد
پوشش قراردادهای موقت کار قرار 
گرفته اند، طی مدت وزارت ایشان، 
بنا بە دادەهای آماری رسمی با 

درصد  ٩٦درصد افزایش از  ٦٣ بیش 
درصد افزایش یافته است و  ٦٩بە 

مضاعف بر آن مدت قراردادها 
کوتاهتر و شرایط قراردادها هم بە 

اقع مراتب بدتر از پیش گردیده، در و
" ساماندهی"منظور از اصطالح 

نوعی طفرە رفتن از تعیین کردن 
مدت کار موقت بود و نشان می داد 
کە وزیر کار نمی خواهد با اجرای 
قانون مانع بسط قرادادهای موقت 

سال  ٤به همین جهت طی . شود
نخست وزارتش نە هیچ اقدامی 
برای جلوگیری از قانون شکنی 

خبری از  کارفرمایان انجام داد و نە
 . اجرای طرحش شنیدە شد

همە این قراین حاکی از آن است 
کە معاون وزیر کار نیز قصد ندارد بە 
یکی از مطالبات عمدە کارگران 

او تحت فشار . پاسخ مثبت دهد
فزایندە کارگران با توسل بە این 
ترفند درتالش است بر حمایت 
وزارت کار و دولت از رواج 

رت بار و قراردادهای ظالمانە و اسا
قانون شکنی کارفرمایان سرپوش 
نهد و مانعی بر سر راە این نظم ضد 
انسانی صاحبان سرمایە ایجاد 

 . نکند

سپردن تعیین تکلیف قراردادهای 

موقت بە شورای عالی کار کە یک 
نهاد تماما کارفرمایی و ضد کارگری 
است، غیر از از این کە خالف قانون 

جز است، نتیجەاش در نهایت چیزی 
صحە نهادن بر وضعیت کنونی 

این ترفندها رسواتر و لورفتە . نیست
از آن هستند کە موجب فریب 

مبارزە کارگران تا . کارگران گردند
ملغی کردن قرار دادهای اسارت بار 

 . موقت، ادامە خواهد یافت
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سپردن تعیین تکلیف 
قراردادهای موقت بە 

شورای عالی کار کە یک 
نهاد تماما کارفرمایی و 

ضد کارگری است، غیر از 
از این کە خالف قانون 
است، نتیجەاش در 

نهایت چیزی جز صحە 
نهادن بر وضعیت کنونی 

 نیست
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 یادداشت

 پروژه سرکوب فعاالن کارگری و معلمان؛
 انناقوس زوال جمهوری اسالمی ایر

 
 
 
 
 

، اسماعیل عبدی، مختار اسدی، محمود صالحی، رضا محمود بهشتی
از جمله فعاالن و رهبران صنفی کارگران و معلمان دربندی ...  شهابی و

یا با احکام غیر قانونی  ،هستند که در این اواخر به زندان فرا خوانده شدند
مثال وی با پیش نوشته شده توسط وزارت اطالعات، توسط قاضی مقیسه یا ا

ا به اسارت درآمدند، از این .ا.تئوری سرکوب هر چه بیشتر برای حفظ نظام ج
ن، جا دارد نگاه رو برای بررسی عمل کرد حاکمیت اسالمی ایران و سیستم آ

پس از برگزاری انتخابات ریاست  .ایران بیاندازیمداخل  کوتاهی بر شرایط
، در میان مردم وحشتجو رعب و  نسبی جمهوری در ایران و شکسته شدن

مدیران امنیتی رژیم در تالش هستند تا با سرکوب فعاالن کارگری، معلمان و 
 .رهبران سیاسی و مدنی، آب رفته را به جوی باز گردانند

 
امروز، چه در درون حکومت و چه در داخل و خارج کشور بر کسی پوشیده 

سیاسی  و نیست که  جمهوری اسالمی ایران در چنان بحران اقتصادی، 
 .اجتماعی گرفتار آمده که در طول عمر خود تا کنون بی سابقه بوده است

اکنون فساد تارو پود حاکمیت را فرا گرفته است، سیستم بانکی نیز با بهره ی 
درصد ارایه خدمات می کند و به عبارتی این رقم با سقف تورم هم  03تا  52

لید در کشور وجود دارد که خوانی دارد و در نتیجه می توان پرسید کدام تو
درصد سود بانکی و هزینه های تولید را باز گرداند و  03بتواند در شرایط عادی 

 سرپا بماند؟؟
 ....تجارت و کاله برداری : ختم می شودجا پاسخ به یک  

 میلیون تن حاشیه نشین شهری 25طبق آمار دریافتی از رسانه های رژیم، 
آن ها بی کار هستند   درصد 03که  ست خانوارمیلیون زن سرپر 0و  وجود دارد

بخش های تولید، خدمات و  در همه و از سویی دیگر بیکاری لجام گسیخته
میلیون  23زندگی مردم بریده است، افزایش مداوم قیمت ها،  توزیع امان از
از .... و سقوط ارزش پول ملی  به نقل از رسانه های حکومتی فقرنفر زیر خط 

توان  ان شاخصه های افول زندگی مردم میست که به عنوجمله مسایلی ا
به آن اشاره داشت، فقط در سازمان تامین اجتماعی بنا به آمار منتشر شده 

 03و  ار میلیارد تومان کسری وجود داردهز 21توسط رسانه های حکومتی 
  .غرق در مشکالت مالی هستند درصد کارخانه ها

اکنون صنایع  ،مالی بودند  تدچار مشکال صنایع پایین دستی ما اگر تا دیروز
، که حتی نمی توانند دستمزد ندباال دستی ما نیز آن قدر ناتوان شده ا

درصد سقف تولید در ایران است را  0تا  2کارگران خود را که هزینه ای معادل 
 .پرداخت کنند

 ا بهبخش قابل توجه ای از آیت هللا ها و نظامی امنیتی ها یاز سویی دیگر، 
به خروج سرمایه از  اقدام ،در ماه گذشتهعبارتی مافیای حکومتی حاکم 

. ند که همین موضوع باعث افزایش قیمت دالر در بازار ارز ایران شدکشور کرد
رده گذاری در بانک ها و موسسات سپ کاله برداریورشکستگی و  اکنون 

آن قدر  وابسته به سپاه و بسیج
علنی شده که مردم معترض روزی 

ست که با پوشیدن کفن و سر نی
زیر بار ستم نمی کنیم " دادن شعار 

که یکی از شعار های ...")زندگی
در شهر های ( بود 25دوران انقالب 

بزرگ تظاهرات نکنند و به 
موسسات مالی یا به عبارتی بنگاه 
های کاله برداری حکومت حمله ور 

 .نشوند
از  ، شرایطمتاسفانه در کشور ما

م تر از این حرف بسیاری جهات وخی
هاست، مردمی که تا دیروز برای 
گذران زندگی خود به کلیه فروشی 
روی آورده بودند، امروز حتی از 
فروش چشم یا فرزند خود نیز دریغ 
ندارند، آری نزدیک به چهل سال 

 جز  در ایران، حاکمیت اسالمی
فقر، بدبختی، سرگردانی، مرگ، 

و از  سرکوب دگر اندیشانآوارگی، 

 تن محیط زیست و اقتصاد ورفبین 
 کشور ما برایدیگری دست آورد ... 

 .نداشته است
هر روز که می گذرد، آن نیروی 

دهه  4بزرگ اجتماعی که طی 
ا سرکوب شده .ا.توسط رژیم ج

است، روز به روز در پی تغییر 
افکارعمومی و باز شدن فضای 
نسبی که بر اثر شکست سیاست 

ده، های حاکمیت در کشور بوجود آم
بیشتر از قبل با اعتماد به نفس 

نیروی خود را باز می یابد و در  ،باالتر
تمام الیحه های اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
جایگاه خود را بدست می آورد و 

 .تاثیر می گذارد
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با وجود چنین روندی و ناتوانی رژیم در حل بحران های بزرگی که به صورت 
از آن اشاره شد، جمهوری اسالمی ایران به آخر راه خود  گذرا به بخشی

نزدیک شده است و از این رو هر چقدر که آسیب پذیر تر می شود به همان 
بر همین اساس است ، می گردداندازه ترس در دل همه ارکان حکومت هویدا 

از ثبات  ،با دستگیری رهبران صنفی کارگران یا معلمان سعی دارد که رژیم
در ساختار ی نظامهر  تغافل از این که ثبا ،خود را به دست آورده دست رفت

در چنین  ،نه در سرکوب و دیکتاتوری محقق می شوددمکراسی و آزادی 
شرایطی رژیم جمهوری اسالمی ایران با سه آلترناتیو در برابر خود رو به رو 
است، اول این که یا به مطالبات مردم تن می دهد که به صورت مسالمت 

میز قدرت به مردم منتقل می شود، یا در برابر مردم سرکوب را شدت می آ
، یا گردیددهد، که در آن صورت با انقالب یا جنگ داخلی روبه رو خواهد 

که شاید چند صباحی عمرش  ،مجموعه ای از دو آلترناتیو باال را بر می گزیند
انه ها بر افکار در نهایت با توجه به نقش تاثیر گذار رسطوالنی تر شود، ولی 

سرنوشتی جز و معادالت مختلف در داخل  کشور و سطح جهانی، عمومی 

 .سقوط نخواهد داشت
 

گویا فعال برای این مقطع راه سوم را  ،از این رو رژیم جمهوری اسالمی ایران
برگزیده و سعی دارد با مدیریت سرکوب، فعاالن سیاسی، صنفی و مدنی را 

منیتی قرار دهد تا شاید بتواند زمان را به نفع بیش از گذشته در تگناهای ا
 .خود تغییر دهد، غافل از این که عاجز از حل ریشه های بحران است

دستگیری های اخیر که هنوز نیز ادامه دارد، باعث گردید که بخش قابل توجه 
روانه زندان شوند، نیرو های امنیتی با مستقل ای از رهبران کارگران و معلمان 

ین که نقش رهبران در هر تشکلی بسیار موثر است، به عبارتی بود علم به ا
 ،درصد اثر گذاری مستقیم بر تحرک صنف دارد 53آزموده تا  و نبود یک رهبر کار

، اسماعیل عبدی، مختار اسدی، محمود محمود بهشتیزندانی کردن، با 
عمال سعی دارند با مدیریت سرکوب از گسترش ... صالحی، رضا شهابی و

 .تراض ها ی بعدی جلو گیری کننداع
 
 

 
 

 :"به قول معروف

 گیرم که می زنید 

 گیرم که می ُبرید

 گیرم که می کشید

 "با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

 اگر چنین شرایطی در هر کشوری
که اعتقاد به ابتدایی ترین اصول 

 هرخ داددمکراسی داشته باشد 
، قاعدتا حاکمیت آگاه و مسوول بود

با گفت و  سعی می کردور آن کش
بحران را .. .گو با رهبران کارگری 

مدیریت کند، ولی گویا حاکمیت 
اسالمی ناتوان از همه جا، به جای 

ساله  43 رسالهبا رجوع به  ،درمان
می گذشته خود، فقط سرکوب را 

نیاموخته و راه دیگری  شناسد
، حاکمان ایران هنوز متوجه است

نیستند که دوران مشت آهنی 
گذشته و آن چه حرف آخر را می 

زند گفت و گو و تفاهم میان مردم و 
 .حاکمیت است

نیرو های امنیتی با دستگیری و 
زندانی کردن رهبران صنفی کارگران 

 و فعاالن مدنی و معلمان مستقل
یک سناریو را در سر می پروراند و 

زمینه سازی برای  آن اسارت و 
 .است آنان  تدریجیمرگ 

ول در زندان های یک روش متدا
ایران ندادن سرویس مناسب 

نکردن دارو های  ارایهپزشکی یا 
زندانی سیاسی و عقیدتی است، 
نگاهی به سابقه زندان های 

جمهوری اسالمی ایران و مرگ ها 
مشکوکی که صورت گرفته حکایت 
از قتل های خاموش در این زندان 

 .ها دارد

دمحم صالحی را  ،در چند روز گذشته
تخت دیالیز به زندان بردند، از روی 

چنین برخوردی با یک بیمار فقط یک 
 مدیریتقطعی  ارادهدارد و آن  پیام

سرکوب هر چه برای  ،ا.ا.جامنیتی 
فعاالن  جان حتی به قیمت ،بیشتر

 .استایران صنفی و سیاسی 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          
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فعاالن حقوق بشر، احزاب سیاسی و تشکل های ازاین رو تردیدی نیست که 
در خارج از کشور، با تمام توان در دفاع از این سرمایه های گران قدر مدنی 

جنبش کارگری ایران، تالش خواهند کرد و با تبلیغات وسیع و اطالع رسانی 
گسترده در بین نهاد های بین المللی، دست رژیم را در آسیب زدن به این 

رژیم تحمیل و هزینه های بیشتری را به  می کنندعزیزان تا حد امکان کوتاه 
 .خواهند کرد

اما در داخل کشور نیز جا دارد فعاالن جنبش کارگری با کنار گذاشتن اختالفات 
تشکل های  ارتباط و اتحاد هر چه بیشتر و وسیع تر در بین جریان ها و و

برگزاری میزگزد های  همراه باف، یا حضور جمعی در خبرگزاری ها مختل
فاده مستمر از رسانه های جمعی و با است... مختلف در روزنامه ها و 

اجتماعی به گسترش افکار خود و روشنگری طبقه کارگر و انعکاس مسایل و 
مشکالت در بین مردم همت گمارند و بیش از گذشته با سازماندهی و 

 .تشکیل کمیته های مختلف به کادر سازی برای مبارزه ای مستمر اقدام کنند

ختلف نه تنها کادر سازی در بین تشکل ها با تقسیم کار و ایجاد کمیته های م

محقق می شود، بلکه رژیم نمی تواند با دستگیری یک فرد، به کل تشکیالت 
آسیب وارد کند و از این رو پوششی باز هم قوی تر در ارتباط با حفظ رهبران 

 .صنفی و ادامه مبارزه کارگری متصور است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذشته اگر  در نهایت این که در
حاکمیت با دستگیری و سیاست 

تالش می کرد تا  ،قتل عام درمانی
جامعه را خفه کند، امروز چنین 
سیاستی پاسخ گو نیست و به این 

پود رژیم غرق در  و علت که تمام تار
بحران و فساد است، دستگیری 
رهبران جنبش کارگری در ایران نه 

تنها برگ برنده ای برای حاکمیت به 
ر نبود می آید، بلکه دحساب ن

، رهبران خبره و مستقل جنبش
به ی نا راضی مردم و توده ها 

اشکال مختلف به رادیکالیزم گرایش 
پیدا می کنند و آن چنان که شاهد 

هفته های گذشته تا  طی ،بودیم
کنون چند روحانی با چاقو مورد 

حمله قرار گرفتند، که در همین 
شاهد فوت یکی از آن ها  اواخر
 .مبودی

تردید نیست که چنین پیامد هایی  
زنگ خطری است برای حاکمیت 

سال  43اسالمی ایران که در 
گذشته از هر جنایتی برای تثبیت 
منافع جناحی و سیاسی خود روی 
گردان نبوده و به جزء چپاول، غارت، 

کارنامه  ،قتل و  زندان دگر اندیشان
 .برای ارایه ندارد یای دیگر

 

 

 ی بولتن کارگر          
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دستگیری رهبران جنبش 
کارگری در ایران نه تنها برگ 
برنده ای برای حاکمیت به 

حساب نمی آید، بلکه در نبود 
رهبران خبره و مستقل 

ی نا جنبش، مردم و توده ها 
به اشکال مختلف به راضی 

رادیکالیزم گرایش پیدا می 
کنند و آن چنان که شاهد 

هفته های  طی ،بودیم
چند روحانی  گذشته تا کنون

با چاقو مورد حمله قرار 
 گرفتند 
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 نقشۀ ویتنام

 

 

 

 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی در حال گذار

 تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام
 بخش اول           

 1اروین شوایتزلم

 ترجمۀ گودرز

 

 
 دیباچه

اتحادیه های صنفی از نزدیک با حزب کمونیست ویتنام درهم تنیده اند و هنوز باید 
آنها رسماً . یدا کنندنقش شان را بعنوان نماینده مستقل منافع واقعی کارگران پ

نها در آمستقلند، ولی در واقعیت هنوز نوار انتقالی حزب کمونیست اند و مسئوالن 
با این وجود، نفوذ هردم رشدیابنده سرمایه . ردیف کارکنان دولت حساب می شوند

گذاران خارجی و افزایش اعتصاب های غیرمجاز فشار زیادی بر کنفدراسیون عمومی 
. ، بعنوان تنها اتحادیه صنفی قانونی در کشور، وارد می نماید(VGCL)کارگران ویتنام 

 این فشار هم از نظر خودآگاه ایدئولوژیک کنفدراسیون و هم بر رفتار تشکیالتی آن
این شرایط باعث معضل بزرگ سیاسی برای کنفدراسیون شده . تاثیر می گذارد

مایل نباشد با این چالش ها  VGCLاست و اگر تغییری در رابطه کارگری بوجود نیاید و 
روبرو شود، کارگران به مبارزه برای بهبود شرایط کار دست خواهند زد و کنفدراسیون 

 .عمالً از موضوعیت وجودی تهی خواهد شد

اگر کنفدراسیون برای ایفای نقش نمایندگی واقعی و مستقل کارگران و در جهت 
است که مستقل از حزب و دولت  احقاق منافع کارگران در ویتنام اقدام کند، الزم

این گزارش درباره پیشینه تاریخی جنبش کارگری در ویتنام . ویتنام برایند داشته باشد
در زمینه سیاسی و اقتصادی اطالعاتی را عرضه خواهد کرد و ارزیابی خود را از روند 

ه و استراتژی که از سوی نقش آفرینان جنبش درحال پیاد( کار)کنونی رابطه صنعتی 
 .شدن است با هدف توجه به مذاکرات جمعی و کنش های صنعتی ارائه خواهد نمود

 
 

 اطالعات تشکیالتی

باز می گردد، هنگامی که تعدادی از اتحادیه های محلی اولین  2151تاریخچه اتحادیه های صنفی در ویتنام به سال 
تشکیل و  2103حزب کمونیست هندوچین در سال فدراسیون اتحادیه ای را تشکیل دادند، حدوداً یکسال قبل از آن که 

اتحادیه ها از همان آغاز بخشی از مبارزه برای استقالل علیه حکمرانان تشکیالت . به حزب کمونیست ویتنام تبدیل شود
استعماری فرانسه بودند و از همین رو از همان زمان بطورغیرقانونی و زیرزمینی فعالیت می کردند تا این که پرزیدنت 

حزب کمونیست کنفدراسیون  2191درسال . در هانوی اعالم کرد 2191شی مین استقالل ویتنام را در دوم سپتامبر هو

عمومی کارگران را تشکیل داد که به همان نام و بعنوان تنها تشکل قانونی در ویتنام شمالی و بعد از اتحاد دو جبهه در 
  .تاکنون در کل ویتنام حضور داشته است 2151سال 

ر شرایط سیاسی سیستم تک حزبی لنینیستی، اتحادیه های صنفی یک تشکل خلقی تحت رهبری حزب کمونیست د
با این وجود . اند، که در آن تمام سازمانهای خلقی جمع شده و هماهنگ می شوند" جبهه میهنی"ویتنام و بخشی از 

اتحادیه صنفی از نظر سیاسی شرایط ویژه ای دارد، برخالف اتحاد بانوان ویتنام، و اتحادیه دانشجویان ویتنام و دیگران 
 بر . چرا که در یک ماده واحد از قانون اساسی ویتنام، ماده ده قانون اساسی، فعالیت آن تعریف و مشخص شده است

 

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

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    733ه    شمار  چهارم سال /  7362  اکتبر   93/   6931آبان    8دو شنبه            

 

6 

 نقشۀ ویتنام

 

 



 نقشۀ ویتنام

 

 

 

 

 

ه تنها تنها اتحادیه کارگری رسمی در ویتنام و نماینده تمامی اعضای طبقه کار در ویتنام است، و ن VGCLاین اساس 
پرزیدنت اتحادیه معموالً عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هم هست و عالوه بر این مجاز . کارگران عضو در اتحادیه

 .است که در جلسات کابینه در باره مسائل اقتصادی و اجتماعی هم حضور یابد

میلیون نفر است که  5.1لغ بر تعداد اعضای اتحادیه با 5320در سال  VGCLبرطبق آمار ارائه شده وسیله کنفدراسیون 
. اکثریت انها در مؤسسات دولتی و شرکت های وابسته به دولت اشتغال دارند. اتحادیه پایه عضویت دارند 220333در 

اتحادیه های صنفی در بخش خصوصی یا شرکت های خارجی هنوز اقلیتی از کل را تشکیل می دهند، اما تعدادشان 
 VGCLکه دولت ویتنام بتدریج درحال خصوصی سازی صنایع دولتی است، فشار بر  از انجائی. درحال افزایش است

 .افزایش می یابد تا در بخش خصوصی هم به عضوگیری برای تشکل های کارگری اقدام نماید

 

 

 

 دیگر کشور ها

 

 ار سوء قصد هدو ترور و چ

 کلمبیا لیست هایبه جان سندیکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اشاره

گری در این کشور، موجی رترور دو تن از رهبران سندیکایی و سوء قصد به جان چهار تن از فعاالن کا در هفته ای که گذشت
 .در بین احزاب سیاسی، تشکل های مدنی و سندیکا های کارگری تشدید کردرا از تشویش و ناامنی 

 حفظ جان رهبران و فعاالن کارگری در رابطه با را تمهیدات الزم ای، در همین رابطه رهبران سندیکایی با برگزاری جلسه 

کلمبیا با  کانون متحده کارگراندولت این کشور را مورد خطاب قرار دادند تا نسبت به وظیفه خود عمل کند،  بررسی کردند و
رئیس جمهور در دفعات متعدد مسئولیت دولت را در این مورد پذیرفته و متعهد شده است که :" انتشار اطالعیه ای اعالم کرد

 ..." و  ن را به اجراء بگذاردآ

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) مان فداییان خلق ایرانگروه کارگری ساز  کار                 
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ضمن اعالم همبستگی و تسلیت به بازماندگان جان باختگان حادثه تروریستی اخیر در کلمبیا، هیات تحریریه بولتن کارگری، 

 :داردبه شرح زیر تقدیم شما می  ونزوئالرا  همراه با چند خبر کوتاه از کشور " کلمبیا کانون متحده کارگران"متن اطالعیه 

 

 

 :کانون متحده کارگران طی اطالعیه ای اعالم داشت

 کلمبیا هشدار به دولت

 

در هفته گذشته دو نفر از رهبران 

قتل رسیدند  و چهار ه سندیکایی ب

نفر دیگر مورد سوء قصد واقع 

 .گرفتند

از آنچه "کانون متحده کارگران "
اتفاق افتاده است، اظهار تاسف 

هد می کند و از دولت می خوا
سالمت و امنیت جانی فعاالن 

 .سندیکایی را تضمین کند
جنبش ها و فعالیت های اجتماعی 
شرایط حساسی را در کلمبیا از 

 5322در سال . گذرانند سر می
نفر از فعاالن اجتماعی و 91یکصد و 

سندیکایی توسط نیروهای شبه 
نظامی بقتل رسیدند و در سال 

. تن 253 جاری تا کنون

 .ی مقتول تماما از رهبران سندیکایی بوده اندها سندیکالیست
 لیستسندیکاگذشته لیلیانا آسترید و بنیسیا توار دو خانم آموزگار در هفته  

 . دیگر مورد سوء قصد واقع شدند تنبقتل رسیدند و چهار 
ما توجه دولت را به شرایط خطیری که فعاالن سندیکایی و اجتماعی در آن 

یم و از دولت می خواهیم تمامی تالش و جلب می کن ،زندگی می کنند

عد الت  انت جانی تمامی این دسته از مبارزامنی متمرکز برنیروی خود را 

دولت کلمبیا توسط رئیس جمهور در دفعات متعدد . اجتماعی را تضمین کند

مسئولیت دولت را در این مورد پذیرفته و متعهد شده است که آن را به اجراء 

 .بگذارد

ه کارگران فعالیت های دولت را در این ارتباط نه تنها کافی نمی کانون متحد
به گذشته محدودتر بلکه دامنه حفاظت از فعاالن سندیکایی را نسبت  ،داند

 . ارزیابی می کند
کانون متحده کارگران مجددا توجه دولت را به این امر پایه ای هر نظام 

شهروند مهمترین  دمکراتیک جلب می کند که حفاظت از تمامیت جانی هر

 . وظیفه هر دولتی است که به موازین دمکراتیک احترام می گذارد

 

 

 از اعتصاب خلبانان آویانکا "کلمبیا کانون متحده کارگران"پشتیبانی 

 را متوقف کنید ارعاب و تهدید

 

طی انتشار اطالعیه ای از " کانون متحده کارگران    “

پشتیبانی کرد و اعتصاب خلبانان شرکت هوایی آویانکا 

 ،این شرکت را متهم کرد که در موارد عدیده می خواهد

حق قانونی مذاکرات جمعی سندیکای کارکنان را با 

 . مدیران آویانکا زیرپا بگذارد

طریق تعدد مدیران شرکت خواسته اند از در موارد م

در . ارعاب و تهدید کارکنان را مجبور به ترک اعتصاب کنند

کردند به کارگران بگویند که  مراحل ابتدایی سعی

اعتصاب شان غیر قانونی است، بدون آن که برای آن 

دالیل قانونی ارائه کنند و در مرحله بعد از مراجع دولتی 

اجازه خواستند تا خلبانان خارجی را استخدام کنند با 

حقوقی حتی سه برابر کارکنان بومی و در مرحله سوم 

برای حل و فصل این . نداعتصابیون را تهدید به اخراج کرد

منازعه میان شرکت آویانکا و کارکنانش در مجلس سنا 

کمیسیونی تشکیل شد که مدیران شرکت از حضور در 

این کمیسیون برای میانجیگری میان . آن خود داری کردند

کانون متحده  .کارکنان و مدیران آویانکا ایجاد شده بود

 را از برای چندمین بار پشتیبانی خود " کارگران 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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کند، کارکنان آویانکا بیشتر از  اعتصاب خلبانان اعالم می

هر کس دیگری عالقه دارند که اختالفاتشان با شرکت به 

از طریق مذاکره و یافتن راه  و راه حلی مناسب برسد

 .حلی مناسب منافع طرفین حفظ شود

حق اعتصاب  ،از دولت و از مراجع قضایی می خواهیم
ران و کارکنان را که در قانون اساسی و مراوده برای کارگ

های بین المللی و همه نظام های دمکراتیک به رسمیت 
شناخته شده و تا حد تقدس احترام دارد، به مدیران 
شرکت آویانکا یادآوری  کنند که با عمل کردهای خود 
نشان داده اند که نسبت به آن بی اعتناء هستند و از 

به حل منازعه منتج شده و با بکارگیری تدابیری که 
 .خشنودی طرفین به اتمام برسد امتناع  می کنند

 

 

 ونزوئال

 ی دولتیاخراج های گروهی کارگران در کارخانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبهه " پدرو اووسه مسئول اول 
" ملی مبارزه برای طبقه کارگر 

هایی که  در شرکت :"اعالم داشت
اخراج  ،در مالکیت دولت هستند

ی جمعی با بهانه های واهی، از ها
قبیل از کار افتادگی، بارداری، و هم 

 533چنین در واحدهای تولیدی که 
صورت می  ،سال سابقه کار دارند

اکنون رقم  این اخراج ها به . گیرد
. نفر رسیده است 033شش هزار 

او در ادامه از مجلس موسسان می 
خواهد که به وضعیت کارگران 

و آنها را به  اخراجی رسیدگی کند
 . کار بازگرداند

برای پدرو اووسه روشن است که 

قوانین کار در این واحدهای تولیدی 

دیده گرفته می شوند و به همین ان

ست که چنین اخراج هایی خاطر ا

 .، انجام می شودمی توانند

تنها جواب مجلس :" او می گوید

موسسان آن بوده است که صبر 

 کنیم تا کمیسیون مربوطه برای

 ".رسیدگی تشکیل شود

 پدرو اووسه در پایان اضافه می کند

، با توجه به شرایطی که وجود دارد

روشن است که کارگران بیشتری 

اضافه بر این . داخراجی خواهند ش

در مواردی که کارگران اخراجی 

موفق شده اند، از طریق مراجعه به 

مراجع قضایی حکم بازگشت به 

ای کارشان را بگیرند، کارخانه ه

دولتی از اجرای احکام صادر شده 

 . نیز امتناع می کنند
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 دستمزد قابل زندگی: خواست طبقۀ کارگر جهانی

 

 

 

 از جهان کار
 
 

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم

 (هفتمبخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان بین المللی کار

، گفته شد که امروزه ما شاهد برگشت به اشکال "ظهور، استقرار و زوال مناسبات کار استاندارد"در تشریح موضوع 
استخدام دیگر استاندارد نیست، بلکه " استاندارد"چالش بزرگ این است که امروزه شکل . استخدام ایم" شااستانداردپی"

خویش "از استخدام کالسیک تا : در نتیجه، کار مزدی در تنوعات فزاینده ای رخ می نماید. ترکیبی از روابط نامتعارف است
ظهور اقتصاد دیجیتالی، که هنوز یک پدیدۀ حاشیه . اغل تصادفی و موقتوابسته یا مستقل و اشکال گوناگون مش" فرمائی

ن است که یک پیامد دیگر این روند ای. ای است، دارای این گرایش است که به زوال مناسبات استاندارد کار سرعت بخشد
تبدیل، و به همراه او هر امکانی برای وضع روشن مسئولیت " ناموجود"یا " نامرعی/ نامستقیم"کارفرما به موجودی 

 .می شود" ناپدید"

 

 

 

 های اتحادیه های کارگری چالش

 

زوال اشکال سنتی استخدام چالشهائی را برای اتحادیه های کارگری و نقش 
مرئی شدن کارفرما موقعیت اتحادیه های کارگری را ناپدید یا نا. آنها دربردارد

از دست می "بازهم ضعیفتر می کند، زیرا اتحادیه ها طرف مقابل شان را 
در مباحث کنونی پیرامون آیندۀ کار، اتحادیه های کارگری نیز، به عنوان ". دهند

 انتقاد این است. ابزاری متعلق به قرن گذشته در معرض انتقاد قرار گرفته اند

که این اتحادیه ها با مناسبات 
سنتی کار دمخور اند و از توانائی 
حمایت از کارگران در جهان متغیر 
امروزی، خاصه در اقتصاد دیجیتالی 

 .برخوردار نیستند
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در جریان بحث این موضوع به میان آمد که اتحادیه های کارگری در گذشته با 

کار جنگیده اند و باور باید داشت که موفقیت برای استاندارد کردن مناسبات 
آنها، علیرغم فضای غالباً دشمنانه ای که . قادر اند در آینده نیز چنین کنند

علیه شان وجود دارد، به تازگی به سازماندهی کارگران در زنجیره های 
و کسانی که در بخش " خویش فرما"تولیدی جهانی، سازماندهی کارگران 

. روی آورده اند( برای مثال در صنعت رسانه ای)کنند اقتصاد دیجیتالی کار می 
تضعیف قدرت . آنها هنوز هم مهمترین صدای کارگران را نمایندگی می کنند

اتحادیه های کارگری می تواند آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منفی ای، 
بر زمینۀ . چه برای کارگران و چه برای جامعه ما در کلیت آن، به بار آورد

بری فزایندۀ جهانی و بروز اشکال نوین کار، دارای اهمیت است که روند نابرا
گفتگوی دموکراتیک بین کارگران و کارفرمایان جاری باشد تا کنترل بر ثمرات 

دموکراتیزه کردن مناسبات برای اتحادیه های کارگری نیز به .تولید سامان یابد
ا می توانند راهی را همان سان دارای اهمیت است و سرانجام این که تعاونیه

 .به جلو در امر دموکراتیزه کردن تولید بگشایند
 
 

 شمال می تواند از جنوب بیاموزد

 

سروکار جهان در حال توسعه به مدتی طوالنی با مسائلی بوده است که 
درجات باالئی از کار : جهان توسعه یافته اخیراً با آنها مواجه شده است

و درآمدهای محدود مالیاتی، به نحوی که  غیررسمی، استخدامهای نیمه کاره

غالباً به " منعطف کردن بازار کار. "بتوان حمایتهای اجتماعی را تأمین کرد
عنوان راه حلی برای جلب سرمایه های خارجی به کشورهای در حال توسعه 

کشورهای پیشرفته اکنون با عواقب اجتماعی منفی . معرفی شده است
جهانی " جنوب"پس می توان از تجربۀ . رویکرد خویش روبرو شده اند

 .درسهائی گرفت

 

 

 

 

 

 

 

حتمالً تغییرات گفته شده در بازار کار در آیندۀ پیش بینی پذیر به افزایش ا
نابرابریها خواهند انجامید و روبوتی کردن کارها گرایش کنونی را شتاب خواهند 

چندان سودها . بخشید، زیرا نرخ بازگشت سرمایه افزایش خواهد یافت
مصروف سرمایه گذاری مجدد برای تولید بیشتر نخواهند شد، بلکه به کار 

به این ترتیب در اثر اتوماسیون حجمی از پول اضافی . مالی گرفته خواهند شد
شکل خواهد گرفت که در سیستم حضور خواهد داشت، اما به منظور تولید 

و با هدف رسیدگی  این پول را می توان از طرق مالیاتی. استفاده نخواهد شد

در [ ثروت]سیاستهای بازتوزیع . به نابرابری و تقویت تولید کنترل کرد

کشورهای امریکای التین، مثل 
برزیل، در بازتوزیع درآمد از طبقۀ 
سرمایه دار به کارگران با موفقیت 

 .عمل کرده اند
 
 
 

 های سیاسی آینده چالش

 

برای برخورد به تحوالت کنونی و 
کار استراتژیهای  آینده در جهان

با این وجود، . مختلفی وجود دارند
. دو عرصه نیاز به توجه عاجل دارند

اول این که الزم است مفهوم کار 
بسط یابد تا کار بی مزد، خاصه 
تیمار، را هم شامل شود، به نحوی 
که این مفهوم صرفاً به کار بامزد 

دوم این که به . محدود نشود
محصول تکنولوژی باید به عنوان یک 

اجتماعی نگریست و عواقب منفی 
آن، از قبیل کاهش کار، را در قالب 

یک برنامۀ اجتماعی زیر کنترل 
برخی جوامع غربی . گرفت

ابزارهائی را ابداع کرده اند که 
تغییرات تکنولوژیکی را چندان به 
تدریج متحقق کنند تا نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان فرصت الزم 

مون شرایط و برای مذاکره پیرا

حقوق تبعی آن تغییرات، از جمله 
حق آموزش و بازآموزی حرفه ای، را 

به عالوه مهم است . داشته باشند
که گفتمان اصولی ای را پیش برد 
که بتواند نهادهای ذیربط را هدایت 
کند و پیمانهای اخالقی الزم را برای 
کاربست هوش مصنوعی و مصارف 

در  برای مثال. گستردۀ آن وضع کند
با " دیالوگ اخالقی"فرانسه یک 

کسانی که تکنولوژیهای جدید را 
عرضه می کنند، اخیراً آغاز شده 

 .است
سرانجام این که در این پانل 
پیشنهاد شد که سازمان بین 
المللی کار برای هوش مصنوعی 

 .یک استاندارد تدوین کند
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 استوار 

  با زحمتکشان شبر سر پیمان

 ی ماندباق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم . علی اشرف درويشیان راوی درد و رنج های مردم فرودست پس از یک دوره طوالنی بیماری از میان ما رفت
گر ادبیات کودکان و یکی از اعضای دیرین کانون نویسندگان را از دست  نویسنده آزادی خواه و عدالت  طلب، پژوهش ما

ی فرودستان از فقر و فالکت و برای پی ريزی یرای رهاعلق داشت و با قلم و قدمش بدرويشیان به نسل آرمان خواه ت .داد

 .جامعه انسانی و عادالنه مبارزه کرد

سالگي همراه پدرش  پدر او آهنگر بود و او از پنج. در کرمانشاه بدنیا آمد 2053زنده یاد علی اشرف درویشیان در سال  
کار در دوران . ز دست رفت، شاگردبنا شد و به کار خشت زنی پرداخترفت، بعد كه مغازه پدرش ا به آهنگری می

سرا به عنوان معلم  درویشیان پس از دوره دانش .را با روحیه حساسش با درد و رنج کودکان فقیر آشنا کرد کودکی، او
های درویشیان  داستاناین دوره از  آثار بویژه کودکان را در ،محرومیت مردم روستا فقر و .عازم روستاهای کرمانشاه شد

دریافت فوق لیسانس ه عالی تهران موفق ب سرای علی اشرف از دانش .می توان دید" نیاز علی ندارد"و " هتاو"مانند 

 .زبان و ادبیات انگلیسی شد

از آموزش  های سیاسی و فعالیت” یت از این وال“به سبب نوشتن کتاب  2025 تا 2023 از سال علی اشرف درويشیان 
شاهین بازجوی . سال زندان محکوم گردید 22به  24درسال  او در آخرين دستگیرش. و سه بار دستگیر شد اخراج

اما علی اشرف بر سر پیمانی . ساواک به او پیشنهاد داده بود که به عضویت حزب رستاخیز در بیآيد تا از زندان آزاد شود
” فصل نان“  او مجموعه .آزاد گرديد ه با ديگر زندانیان سیاسیهمرا 25آبان   که با زحمتکشان بسته بود استوار ماند و در

 . را در زندان نوشت و توسط همسرش به خارج از زندان فرستاد” رنگینه“  و قصه

گردی داداش جان، گل طال و کالش فرمز  ، کی برمی20سلول  بیستون، از این والیت، آبشوران، همراه آهنگ های بابام، 
 درويشیان درباره صمد بهرنگي . های ابری و مصاحبه با زنده ياد صفر قهرمانی جزو آثار او هستندو رمان دو جلدی سال 

 ی تن کارگر بول         
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کارهای  زگر بود و ا درویشیان پژوهش. «يادمان صمد بهرنگي»و « اودانه شد د ج م ص»: نیز دو كتاب درآورده است
خندان مهابادی، عقاید و رسوم مردم  های ایرانی با همکاری رضا جلدی فرهنگ افسانه 53 مجموعه پژوهشی

وری متل ها و داستان های قدیمی را آواژه های کردی کرمانشاهی و گرد واژه نامه گویش کرمانشاهی، کرمانشاه،
شخصیت های داستان های درویشیان غالبأ واقعی اند و درویشیان با بسیاری از آن ها زیسته و شاهد . می توان نام برد

 .ه استرنج شان بود درد و

هلمن »جایزه  5332 او در سال. کرددرویشیان در تمام عمر نويسندگی اش علیه سانسور مبارزه و از آزادی بیان دفاع  
گیرد که آثارشان سانسور شده  این جایزه به نویسندگانی تعلق می. سازمان دیده بان حقوق بشر را دریافت کرد« همت

که قلمش همواره  ام علی اشرف درویشیان به عنوان یک نویسنده مردمین .اند ها مواجه بوده و با انواع محدودیت
 .اودانه خواهد ماندجدرخدمت محرومان جامعه بود، در ادبیات ما 

اشرف درویشیان را به خانواده، دوستان، کانون نويسندگان و کسانی که برای  برجسته علی  درگذشت نویسنده ما
  . گوئیم نند، تسلیت میاهداف و آرمان های انسانی مبارزه می ک

 

 

 

 (اکثریت)ت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران اهی

 کنشگران چپ نت مسئوالاهی

  ت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپاهی  

   (2117اکتبر 28) 1396آبان ماه  6
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 تیتر اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سوزی مصدومیت کارگر الستیک مهریز در حادثه آتش�

 
 مرگ یک کارگر میانسال براثرسقوط از داربست در نهاوند�

 
نسبت به کمبود سوخت زمستانی و راه مناسب ارتباطی « مور زرد زیالیی»تجمع اعتراضی ساکنان روستای محروم �

 مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد
 
 هاد کشاورزی لرستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشانتجمع بازنشستگان ج�

 
 ماه حقوق ویک ماه حق بیمه1تجمع اعتراضی کارگران شرکت مسکن و عمران قدس رضوی نسبت به عدم پرداخت �

 
 ذاریافشای قصد کارفرمای نیروگاه نیشابوربرای لغو قرارداد دایم کارگران وتحمیل قرارداد موقت یک ساله در جریان واگ�

 
 کشته برجای گذاشت 2رگ سفید  12انفجار در دکل نفتی �

 
کارگری که در اثر آتش سوزی کارخانه ظروف پالستیکی در نظر آباد در این کارخانه گرفتار شده بود،خود را از روی بام �

 به پایین انداخت
 
  کارگر مصدوم شدند1مینی بوس حامل کارگران مس سرچشمه واژگون و�

 
 هزار کارگر در ایران181اخراج  :رخ داد99در سال �
 
  اسامی چهار نفر از فوت شدگان حادثه گاز در منطقه کوی رمضان اهواز اعالم شد�

 علی حزاوی پور-9هاجر نژادی پور -0ماه نسا محمودی -5دمحم جمالپور-1
 
 11آبان 1تجمع معلمان حق التدریسی استان همدان در روز شنبه �

 
 و ظهور برای پیگیری مطالبات مزدیتجمع کارگران ن�

 
  کارگران فوالد قزوین وارمان شفق باز هم تعدیل شدند�

 
  نصف کارگران هفت تپه مزد تیر ماه را گرفتند وبقیه در صف انتظار پرداخت�

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ق ایرانگروه کارگری سازمان فداییان خل کار                 
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.ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر  
 اخبار و حمایت از جنبش کارگری اطالع رسانیدر گسترش که ، سرفصل جدیدی از بولتن کارگری

:به شرح زیر ارایه می شود ایران،  
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ن خارج میشود محمود صالحی در حالیکه  دیروزششم جهت دیالیز به بیمارستان رفته بود  هنگامیکه از بیمارستا�

  نیروهای اطالعات او را دستگیر وبه او حکم یکسال را ابالغ میکنند
 
  دیروز ظهر در مشهد بر اثر ریزش آوار کارگر جانشان را از دست دادند�

 
صبح در محوطه  شرکت بدلیل نقد نشدن 0آبان ساعت 1تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر  هفت تپه در روز 

 آنها داده بودندچکهایی که به 

 
  نمکزدایی را بستند کارگران اخراجی در�

 
  کارگر جوان ایالمی در حادثه دیروز پاالیشگاه نفت تهران جان باختند اسامی انها6�

 . نعمت کوخایی هستند-1کاظم امیری -1افشار میرزایی-9محسن دارابی-0پوریا دارابی -5سجاد دارابی -1
 
 نفر زخمی شدند 5نفر جان باختند و  2/ ران آتش سوزی مهار شد آتش سوزی پاالیشگاه نفت ته�

 
 مرگ کارگر اردبیلی در حادثه سقوط از ارتفاع�

 
 ماه است که حقوق نگرفتند2کارگران  اداره آب روستایی شهرستان هویزه �

 
 !آموزان ایرانی های نا امن باالی سر یک سوم دانش سقف�

 
 اند تپه چهار ماه است که حقوق نگرفته کارگران شرکت نیشکر هفت/ همخوانی ندارد  آمار اشتغال در شوش با واقعیت�

 
 زخمی به جا گذاشت 1واژگونی خودروی کارگران مس سرچشمه �

 
 هستند B درصد کودکان کار در معرض ابتال به هپاتیت 70

 
 ازنشستگانبیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از مطالبات ب�

 
سالگی  52بر اثر بیماری در سن ( آبان 4)نویسنده ی زحمتکشان و کودکان روز پنجشنبه « علی اشرف درویشیان�

 درگذشت
 
نماینده رودسر وزیر جهاد کشاورزی را تهدید به استیضاح /نارضایتی شدید چایکاران از عدم پرداخت بهای چای تحویلی �

 کرد
 
   رداری امیدیهتجمع اعتراضی کارگران شه�

 
 ادامه  تجمع کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس�

 
 شلیک مستقیم نیروهای انتظامی  یک کولبر دیگر را کشت�

 
 .کارکنان هتل هرمز بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان اعتصاب کردند�

 
 کارگران هفت تپه بهمراه فرزانداناقدام به خودکشی یکی از �

   های شهر ایذه اعتصاب برخی از تاکسی�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    733ه    شمار  چهارم سال /  7362  اکتبر   93/   6931آبان    8دو شنبه            

 

15 



 
 
 
 
 
 
 

 پاستور-تجمع مالباختگان عصر نوين مقابل کاخ ریاست جمهوری
 
 تجمع اعتراضی کارگران راه آهن اردکان نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل فرمانداری اردکان�

 
 اخت مطالباتشاناعتصاب وتجمع کارگران هتل هرمز بندرعباس در اعتراض به عدم پرد�

 
ماه 2مراغه نسبت به عدم پرداخت –آهن محور میانه  های راه پل  سازی اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پروژه مقاوم�

 حقوق
 
 دار شد مرخصی اجباری کارگران کارخانه کیش چوب دنباله�

 
ل دفتر اشتغال منطقه آزاد تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کیش چوب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقاب�

 کیش
 
 ماه، هنوز مطالبات معوقه معلمان حق التدریس پرداخت نشده است 2با گذشت بیش از �

 
 قم0تجمع اعتراض آمیز کارگران فضای سبز منطقه �

 
  تجمع کارگران اخراجی شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان در منطقه پرو ده طبس مقابل فرمانداری�

 
راضی کارکنان تعاونی های سهام عدالت سراسر کشور نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت تجمع اعت�

  ماه حقوق مقابل مجلس02
 
تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی استان کهگیلویه وبویر احمد نسبت به بالتکلیفی استخدامی �

 مقابل استانداری
 
 امام خمینی در اعتراض به فشار کاری ،سطح حقوق وعدم پرداخت بموقعشتجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان �

 
  سال گذشته بدتر شده است4وضعیت پرستاران در �

 
  کارخانه پوشاک بهبود کاشت بازگشایی وکارگران بر سر کارشان بازگشتند�

 
  باز هم واژگون شدن وانت حامل کارگران کشاورزی ومصدومیت کارگران�

 
  نفر از کارکنان اداره بهداشت ودرمان شهرستان اسدیه بر اثر تصادف4جان باختن �

 
 مصاحبه گاهنامه سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی سایه ،نشریه مجمع اسالمی دانشجویان سمنان با جعفر عظیم زاده�

 
  پایان اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکت شاخص در پتروشیمی فرآورش بندر امام�

 
 امیدیه تا سه ماه مزد پرداخت نشده طلب دارندکارگران شهرداری �

 
 نفر است71هزار میلیاردپول ملت دست 12

 
 هزار میلیارد تومانی03در صدی حقوق کارمندان وفرار مالیاتی 23کسر مالیات �

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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  فقر بودجه ،درد مزمن آموزش وپرورش برای تمامی فصول�

 
ش فرآورده های نفتی پایین تر از پاالیشگاه شارزند نسبت به برخی جمعی از رانندگان نفت کش مقابل شرکت پخ�

  مشکالت صنفی تجمع کرده اند
 
  قتل یک روحانی دیگر ،این بار در شیراز�

 
  تجمع کشاورزان مقابل وزارت کشاورزی و حضور انبوه ماموران�

 
 : معاون درمان وزارت بهداشت�

  ها را پرداخت کنیم رکنان بیمارستانپرستاران وکا پول نداریم حقوق پزشکان،�
 
  تجمع کارگران کیش چوب مقابل دفتراشتعال منطقه آزاد کیش�

 
 عسلویه در پی معوقات مزدی20اعتراض کارگران فاز �

 
  حقوق کارگران روز مزد وپیمانکاری نیشکر هفت تپه پرداخت نشد�

 
 است《د.ه》پس از جزایری وزنجانی نوبت /اه کرمانشاهافشاگری یک نماینده در باره پشت پرده واگذاری پاالیشگ�

 
جمعی از کارگران تراورس زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان مقابل اداره کل راه 12ابان ماه 5سه شنبه �

 .آهن زنجان تجمع کردند
 
  پرستاران وکارمندان بیمارستان والیت در رشت دست به تجمع زدند�

 
 راعتراض به بالتکلیفی شغلی وشگردکارفرما مقابل اداره کاروفرمانداری کاشانتجمعات کارگران د�

 
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت زغال سنگ البرز شرقی مقابل استانداری سمنان�

 
 کودک کارحادثه انفجار گلشهر کرج جان باخت�

 
 محبوس شدن یک کارگرزیر آوار در گلشهر کرج�

 
 وانت بار به کانال آب در دزفول کارگر در حادثه سقوط 5مرگ �

 
 مرگ  یک کارگرجوان ساختمانی در خجیرکال بابل بدنبال سقوط از ارتفاع�

 
 تجمع کارگران کارخانه شیر وارنا مقابل درب کارخانه�

 
کار پرمشقتی که سخت محسوب /های حفاری در معرض انفجار و سقوط از ارتفاع هستند کارگران شاغل در چاه�

 شود نمی
 
 ایم سه روز است پشت در مانده: کنندگان نماینده تجمع/تجمع کارکنان ستادی ستاره خلیج فارس در تهران�

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 جمهور ابالغ شد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط رئیس�

 
 تجمع کارگران حمل ونقل خلیج فارس مقابل فرمانداری اسالمشهر�

 
هرداری کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا، مقابل استانداری تجمع جمعی از کارگران شرکتی ش�

 کردند
 
 دیدار جمعی از معلمان ،بازنشستگان فرهنگی و فعالین صنفی از خانواده اسماعیل عبدی ،معلم زندانی�

 
 کارگر بخش حمل ونقل پاالیشگاه آبادان از پیمانکار سابق 03طلب مزدی �

 
 سین ناظرکشاورزی جا مانده از استخدام مقابل مجلستحصن مهند�

 
 اعتراض کارگران شهرداری کرمانشاه مقابل ساختمان استانداری�

 
 علوم جديد_صنعت ، هنر در اعتراض به معرفي وزير_و_تجمع دانشجويان دانشگاه هاي مشهد ، علم�

 
 تجمع کارگران پیمانکاری معدن پروده مقابل فرمانداری طبس�

 
 یین زمان رسیدگی وارجاع پرونده شاپور احسانی راد به دادگاه تجدیدنظرتع�

 
 اعتراض نیروهای تراورس زنجان در مقابل اداره کل راه آهن زنجان بدلیل عدم واریز حقوق�

 
در فرمانداری ( های نمکزدایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طرح)تجمع اعتراضی کارکنان نمکزدایی �

 بابت حقوق های عقب افتاده خودخوزستان /هفتکل
 

 اند ماه است که حقوق نگرفته 0این کارکنان 
 
 اند دو کارگر اخراجی سکته و فوت کرده: پارس  اعتصاب در کارخانه الستیک�

 
 شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر در آستانه تعدیل دوباره نیرو قرار دارد�

 
 ن یک کولبر دیگر در سردشتشلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی و زخمی شد�

 
  پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق22و22اعتصات وتجمعات کارگران فازهای �

 
  تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان فریاد اعتراض کشاورزان اصفهانی؛امروز در مقابل درب محیط زیست استان�

 
  در خواست بازگشت به کاررسول بداقی(کارزار )کمپین �

 
تجمع اعتراضی پرسنل شرکت حمل ونقل خلیج فارس بعلت عدم پرداخت معوقات وتعطیل شدن کامل شرکت مذکور �

  مقابل وزارت کار وامور اجتماعی تهران/
 
 . کارگران پارس پامچال هفت ماه مزد طلبکارند�

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    733ه    شمار  چهارم سال /  7362  اکتبر   93 /  6931آبان    8دو شنبه            
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روزنامه /اند ؛در مقابل مجلس تجمع کردند جمعی از نیروی شرکتی بانک صادرات  که از ابتدای مهر ماه اخراج شده �

 همشهری
 
  ماه حقوق عقب افتاده2تجمع کارگران نمکزدایی از فرمانداری هفتگل بابت �

 
  استقبال سرد تحصیلکرده های بیکار/هزار نفری طرح کارورزی 22ظرفیت خالی�

 
 رو شیمی فرآورشپیمانکاری شرکت شاخص درپت-سومین روز اعتصاب کارگران تعمیر ونگهداری �

 
  فیش حقوقی در شهرداری تهران20333صدور ماهی  /کارمند حقوق بگیر در مترو 4333وجود �

 
  این سومین روز تجمع جوانان ابادانی است، تجمع دیروز جوانان ابادانی در اعتراض به بیکاری�

 
   تجمع کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس مقابل وزارت کار�

 
روابط عمومی دانشگاه قصد داشت کمک خرج خانواده شود که آتش /وی دانشگاه خاش در حین کار مرگ دانشج�

  گرفت
 
  نفر مصدوم شدند2آتش سوزی کارگاه سلیندرپرکنی در قم �

 
 منتقل شد4زندان به بند 5از بند 12/0/2محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان  روز دوشنبه  �

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

19 

 ی بولتن کارگر          
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 ی بولتن کارگر          
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