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دیماە  ٧تظاهرا مردمی کە در 
خیلی از مشهد شروع شد و 

و  بە دە ها شهر بزرگ زود
کوچک سرایت کرد و بە 
جنبشی سراسری علیە بی 

داد فرا روئید، عدالتی و استب
بگیر و ، بە رغم تهدیدها

دولتی و  نببندها مسئوال
 ، این اعتراض ها،حکومتی

چنان ادامە دارد و می  هم
 .رود تا طرحی نو دراندازد

های بارز این  یکی از ویژگی 
جنبش عدالت خواە بودنش 

مین جهت ه به. است
بواسطە بی عدالتی های 
گستردەای کە حکومت و 

سرمایە داران در جامعە 
از پایگاە  ،بوجود آوردەاند

بسیار وسیع در جامعە 
بر پایە  برخوردار است و

اعتراضات کارگری  و اعتصابات
و گروە های اجتماعی عدالت 

 ،خواە و مخالف تبعیض
نابرابری و استبداد دهە های 

 ٨٨ذشتە و تجربەجنبش گ
هم از این رو  ،استوار است 

سرکوب آن بە آسانی جنبش 
 برای حکومت میسر ٨٨

 .نیست

یات مانع از البتە این خصوص 
 های جریان تالش حکومت و

فرصت طلب و سود جو برای 

سرکوب و بە بیراهە کشاندن 
اهداف این جنبش نخواهد 

و جنبش هم برای  ،شد
کمین های کە  کردنخنثی 

بر سر راهش قرار دارد و 
 ،تر بە مقصود رسیدن سهل

نیاز بە تقویت و پشتیبانی 
همە کسانی دارد کە بە 
راستی طرفدار آزادی و 
 عدالت اجتماعی هستند و

در این آزمون مردود نشدە و 
خودشان سابقە شرکت در 
سرکوب و رواج بی عدالتی را 

 .نداشتە باشند
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مین لحاظ مهمترین ه به 
نیروی این جنبش در حال و 
آیندە، کارگران و مزدبگیران و 
سایر قشرهای پائین و میانی 
جامعە و بە عبارتی اکثریت 

هستند کە ایران بزرگ جامعە 
رگران و مزدبگیران مانند کا

قربانی بی عدالتی نظام 

و هر  گشتندفاسد حاکم 
بدتر و  زندگیشان سال وضع

فقیرتر از طی دوران گذشته 
 .پیش شدەاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن جنبش ریشە در در واقع ای
اعتصابات و  ،تظاهرات

مطالبات چند دهە گذشتە 
کارگران، معلمان، 
بازنشستگان و سایر 

ی علیە و فکرمزدبگیران یدی 
سیاست های عدالت 

 تبعیض آمیزو  ستیزانە
پاسخ نگرفتن . حکومت دارد

لبات صنفی، سرکوب مطا

 و اعتراض ها پیوستە اعتصاب
 ،حق طلبانە کارگران های

معلمان و تشکل ها یشان و 
 محکومیت رهبران تشکل
 ،های مستقل بە شالق

زندان و اخراج، بخاطر عدالت 
خواهی از سویی و گسترش 

ر و شکاف عمیق طبقاتی فق

و افزایش بیکاری و غارت 
سرمایە های صندوق های 
بازنشستگان و پوچ از کار 
درآمدن وعدەهای ایجاد 
اشتغال و حقوق شهروندی 
مقامات دولتی از سوی دیگر 

 ها اعتراضدر فراروئیدن این 
بە یک جنبش همگانی، کە 
خواستە هایش دیگر صرفا 
صنفی نیست و مطالبات 

بە آن افزودە  سیاسی هم
شدە، نتیجە این فرایند 

در این جنبش جوانانی . است
نقش دارند کە بیکار و فقیرند 
و بخاطر نداشتن درآمد قادر 
بە ازدواج و تشکیل خانوادە 
نیستند و خیلی هایشان بە 
اجبار سربار پدر و مادر هایی 
هستند کە مستمری 
ناچیزشان را هم با چند ماە 

می تاخیر با زور تظاهرات 

این ها در چهار چوب . گیرند
نظام والیی آیندە روشنی 

باز . برای خود نمی بینند
ور ضنشستگانی در آن ح

دارند کە نگران غارت تە ماندە 
ذخیرە صندوق ها 

بازنشستگی و قطع 
هایشان هستند،  مستمری

کارگرانی در آن حضور دارند 

کە در هپکو، آذرآب، هفت 
تپە، در عسلویە، خوزستان، 

، اصفهان، تهران، بافق، تبریز
گیالن و مازندران، زمینە های 
. این جنبش را فراهم کردند

مال باختگانی کە اندوختە 
های شان مالخور شدە، 
کسانی کە عزیزانش بە جرم 

آزادیخواهی و اعتراض بە 
تبعیض و بی عدالتی لگام 
کسیختە و حق خواهی بە 

اند و فریاد زندان افتادە
 دادرسی در حکومت نمی

ن باال برد ها و ینند، اینب
بسیاری دیگر نیروی این 
جنبش هستند کە اکثرشان 

دیگر چیزی برای از دست 
دادن برایشان نماندە و امیدی 

 .بە حکومت ندارند

از این جنبش باید مثل تخم 
در آن . چشم مراقبت کرد

النە شرکت جست، و با فعا

استفادە ء وتهدیدات و س
هایی کە از سوی حکومت و 

را تهدید می  جنبش  ؛غیر
دودن آن مقابلە و برای ز ،ندک

از شعارهای، تفرقە افکنانە، 
گرایانە،  شونیستی، باستان

گروە گرایانە و مذهبی تالش 
در پرتو پایداری این . کرد

جنبش می شود تشکالت 
سندیکایی و دیگر نهادهای 
دمکراتیک را باز سازی و 
توسعە داد، سطح دستمزد 

ال ایجاد ها را باال برد اشتغ
کرد، صندوق های 
بازنشستگی را نجات داد، 

کارگران و دیگر زندانیان 
سیاسی را آزاد کرد و بساط 
استبداد و بی عدالتی و 

این  .سانسور را بر چید
جنبش از آن ما عدالت 

مراقب . خواهان است
باشیم، آن را دیگران مصادرە 

  .بە میل نکنند
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از این جنبش باید مثل 

تخم چشم مراقبت 
در آن فعاالنە . کرد

شرکت جست، و با 
تهدیدات و سوء 

استفادە هایی کە از 
 ؛سوی حکومت و غیر

را تهدید می  جنبش 
مقابلە و برای  ،کند

زدودن آن از 
شعارهای، تفرقە 

تی، افکنانە، شونیس
گرایانە، گروە  باستان

گرایانە و مذهبی 
کردتالش   
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 فریب، سرکوب و کشتار 
 " ایران جمهوری اسالمی" های گزینه

 
 
 

 
 

در روز های اخیر در سراسر 
کشور شاهد جنبشی از 

و آزادی  عدالتجنس 
هستیم، جنبشی که در این 
برهه تاریخی طبقه کارگر و 
طبقه متوسط را حول محور 

مشترک مطالبات خود گرد 
هم آورده تا در تاریخ ایران 
صفحه ای زرین از مبارزه 

 .شودمدنی را ثبت 
ن دیگر اثری آجنبشی که در 

از اصالح طلبان حکومتی 
وجود ندارد، جوششی 

مردمی که به وضوح فریاد 
می زنند خواهان جمهوری 

 تحوالتاسالمی نیستند و 
 .اساسی را خواستار هستند

طی سالیان گذشته روزی 
نبود که اقتصاد دانان و فعاالن 
اجتماعی و سیاسی 
هشداری در رابطه با بروز 

ان هایی در ایران چنین بحر
، اما نکرده باشندارایه 

مسووالن حکومتی مثل همیشه به غیر از غارت هست و نیست مردم 
 .در سر نداشتند که انجام دهند یفکری دیگر

مردم ایران را چه  ،تعجب در این است که رهبران جمهوری اسالمی
 فرض کرده اند، آیا آن ها فکر کرده اند این سفره به قیمت فقر هرچه

بیشتر برای مردم و چپاول هرچه بیشتر برای آن ها تا ابد ادامه خواهد 
 یافت؟؟؟

با برنامه های تعدیل، مسووالن حاکمیت اسالمی سال گذشته  83در 
 ایران را خصوصی سازی و هدف مندی یارانه ها به مانند ارث پدری خود

 لفانو مخا کردندغارت و هر روز مردم را از حداقل امکانات زندگی دور 
را چه در زندان ها و چه به بهانه های مختلف در  اصلی و موثر نظام خود

از زندان ها حذف یا خنثی کردند، به امید این که هر روز بر عمر بیرون 
شرایط زندگی در اکنون  .نظام ستم پیشه خود چند صباحی بیافزایند

 حقوق کارگران به استناد گفتهکشورمان آن قدر فاجعه بار است که 

است،  رسیده یک پنجم خط فقربه فعاالن کارگری در داخل ایران 
شیرازه اقتصاد کشور در بحران قرار دارد، کارخانه های بزرگ نیز عاجز از 

چه برسد به تهیه مواد  ،حتی پرداخت دستمزد کارگران خود هستند
اولیه و هزینه های دیگر تولید، کارگاه های پایین دستی دیر زمانی 

اکثر شهرک های صنعتی خاک مرگ بر روی آن ها پاچیده است که در 
اند و اگر کارگاهی تا این زمان باقی مانده است با مشکالتی به مراتب 

 .بیشتری رو به رو است
شرایط زندگی را به علت عدم مدیریت درست هر روز سخت تر کرده اند 

تا مرز و با باندبازی و رشد هر روزه دزدی و اختالس در بین خود کشور را 
 .سقوط سوق داده اند
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 یادداشت

 

 فرهاد فدایی

 



 
 
 
 
 
 

 
جناح راست شاهد بودیم که 

برهه  در عمدتاحکومت که 
تاریخی مختلف های 
تحلیلی درست از  ،کشورمان

ی اجتماعی و واقعیت ها 
نداشته، در برنامه سیاسی 

ای از پیش طراحی شده 
سعی کرد با سازمان دهی و 
 ایجاد پوشش امنیتی

ظاهراتی هر چند ت ،مناسب
 ...و  کوچک به بهانه گرانی

سازمان و دولت روحانی علیه 
را به چالش رقیب خود 

بکشد، غافل از این که جرقه 

را به  هر چند کوچک ای
نارضایتی  ای بزرگ از بشکه
رساند که دیگر راه  مردم

در ایران  و نداشت یبرگشت
سراسر غرق مدتی کوتاهی 

در اعتراض های خیابانی 
 .شد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  ددیگر خاتمی نامی نبود که نقش ترمز را ایفا کن ،در این جنبش
موسوی نامی که بتواند مردم معترض را مهار کند، از این رو این حرکت 

مستقل، عدالت طلب و آزادی خواه مردم ایران است که اولین جنبش 
عرصه با چنین گستردگی در سراسر کشور به سال گذشته  83در طول 

 .ظهور رسیده است
جنبشی که در آن به هیچ عنوان شعار های مذهبی جایی ندارد، 
مطالبه آن ها رفتن رژیم و تغییرات بنیادی است، مردم برای اولین بار در 
چنین کیفیتی از اعتراض های خود، از تمام خط قرمز های رژیم گذشتند 

ر دادند، رژیم هنوز سدر ایران را و فریاد آزادی و نابودی حکومت اسالمی 
در بهت است، خبری از خامنه ای در رسانه های دولتی طی روز ها 
گذشته نیست، همین موضوع باعث شده شایعه های مربوط به 

 . مریضی یا مرگ او شدت بیشتری پیدا کند
روحانی بعد از چند روز در پشت تلویزیون ظاهر شد و با استناد به قانون 

اموال یمایی آزاد است ولی کسانی که اساسی تاکید کرد که راهپ

 .تخریب می کنند، بازداشت می شوندعمومی را 
در فایل ها و متن های منتشر شده از سوی عناصر حکومتی و دولتی 

کشور های طی چند روز گذشته با نسبت دادن این تظاهرات به 
داعش و این که مردم توسط تیم  نخارجی و حضور دستان پنها متخاصم

اتی بیگانه در تجمع ها هدف گلوله قرار خواهند گرفت، شروع های عملی
کار تیم  ،کردند به جو سازی و دادن ذهنیتی که اگر کسی کشته شود

 .هایی از داعش است نه کار نیرو های دولتی
در چنین شرایطی دو راه در برابر رژیم قرار دارد، یا به مطالبات مردم تن 

خواست صالح وضع موجود هم سو با خواهد داد و قدم به قدم در راه ا
چند  مردم حرکت خواهد کرد یا اگر دست به سرکوب ببرد، بی تردید هر

راه جنگ و در نهایت اگر به صورت موقت بتواند شرایط را کنترل کند ولی 
 .است کشور ما رقم زدهانقالبی دیگر را برای آینده 

همه ... و متاسفانه، تمامی اخبار، فیلم های ارسالی از تظاهرات 
حکایت از این واقعیت دارد که حکومت راه سرکوب و فریب مردم را در 

 .پیش گرفته تا بتواند چند صباحی بیشتر به عمر خود ادامه دهد

 :"از سویی روحانی در تلویزیون چشم در چشم مردم می گوید
، اما هر روز در سراسر ایران شاهد خشونتی به "تظاهرات آزاد است

از روز قبل توسط نیرو های امنیتی و دولتی هستیم،  مراتب شدید تر
مثال؛ در پی برگزاری جلسه مشترک شوراهای صنفی برای 

دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه که به منظور پیگیری 
اخیر چند روز  های ان بازداشت شده در جریان اعتراضآزادی دانشجوی

ج چهار عضو شورا از آن صورت گرفت، پس از اتمام جلسه به محض خرو
 .مکان، نیروی امنیتی دست به بازداشت آنان زدند

این همان دانشگاهی است که روحانی در همایش حقوق شهروندی 
در برابر چشم مردم به وزیرش چه توصیه هایی که نمی کرد، اکنون با 
هماهنگی رییس دانشگاه نه تنها دانشجویان قبلی که بازداشت شده 

ند بلکه دیگر اعضای این تشکل را دستگیر و به بازداشت بودند آزاد نشد
 .گاه های اطالعات منتقل کردند
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 ،در این جنبش
دیگر خاتمی نامی 

نبود که نقش ترمز را 
و موسوی  دایفا کن

نامی که بتواند مردم 
معترض را مهار کند، 
از این رو این حرکت 

اولین جنبش 
مستقل، عدالت طلب 

و آزادی خواه مردم 
در ایران است که 

سال گذشته  38طول 
ستردگی در با چنین گ

سراسر کشور به 
عرصه ظهور رسیده 

 است
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های  یکی از قرارگاهکه  رارگاه ثارهللانیرو های ق نمونه دیگر این که،
شهرستان های  مدیریت امنیت پایتخت و دیگر  ودر تهران است  امنیتی

فرمانده این قرارگاه، فرمانده  را در اختیار دارد و در حقیقت استان تهران
این قرارگاه مهمترین واحد امنیتی درون  و نا گفته نماند کل سپاه است

شورای عالی امنیت ملی جمهوری به حساب می آید و با دستور سپاه 
که روحانی ریاست آن را به عهده دارد، مسوول مستقیم اسالمی 

فرماندهی این یگان به طبق اخبار دریافتی ، سرکوب معترضان است
با تا دستور داده  33مانند سال تعدادی محدود از نیرو های خود 

شکستن شیشه ماشین ها و خسارت به مغازه های مردم صحنه شهر 
مردم معترض به اموال عمومی  شود،را طوری  تغییر دهند که وانمود 

شدت و را مردم جنبش ب سرکوبه این بهانه  تا ،صدمه وارد کرده اند
 .سرعت بیشتری ببخشند

مار های آطی چند روز گذشته شاهد بودید که در رسانه های مختلف 
مختلفی از کشته شدن تعدادی از مردم در چند شهر منتشر شد که در 

بعضی از این موارد مسووالن دولتی اعالم کردند کشته شدن این افراد 
 ...کار نیرو های بیگانه بود و 

مردم با رای خود اعتراض کردند و خواستار اصالحات شدند،  67سال  اگر
طبقه متوسط به میدان آمد و هزینه آن را در همه ابعاد  33اگر در سال 

پرداخت کرد، اکنون رژیم با جنبشی سراسری رو به رو است که چون 
قادر به فرو نشاندن این جنبش نیست و هر چند  به راحتی رهبر ندارد،

قبل ا به خون بکشد، بیش از آن که بتواند مایه ثبات نظام شود، ن رآاگر 
فراهم همه زمینه های الزم را برای جنگ داخلی یا انقالبی دیگر از آن 

 .کرده است
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به  رهبر ندارد،
فرو  قادر به راحتی

نشاندن این 
جنبش نیست و 

ن را آهر چند اگر 
به خون بکشد، 
بیش از آن که 

بتواند مایه ثبات 
 نظام شود، 
همه قبل از آن، 

زمینه های الزم را 
برای جنگ داخلی 

یا انقالبی دیگر 
 فراهم کرده است
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در ایروان به دعوت  7102از راهپیمائی روز اول ماه می  CTUA 

 

 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی ارمنستان 

 دشواری و چالش ها
 

 (چهارمبخش )           

 

 

 
 2، تیلمان آلکساندر بوش1تیانتیروهی آ نظار

 2112فوریه  -بنیاد فردریک ابرت  –دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی 

 

 گودرز: ترجمه

 

 

 

 گفتمان اجتماعی و مشکالت ان 

 پایه حقوقی

 

قانون اتحادیه های کار در ارمنستان مقرر می . ارمنستان بطور کلی تمرین در گفتمان اجتماعی را تقویت می کند
یک اتحادیه حق دارد با کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی قرارداد جمعی امضا کند، و کنفدراسیون کند که 

. می تواند با دولت وارد مذاکره جمعی شده و قرارداد جمعی امضا کند (CTUA) اتحادیه های صنفی ارمنستان
اتحادیه ها در عین حال مجبورند از آیین نامه های بین 

ارمنستان جزء امضاکنندگان آنهاست،  المللی ناظر که دولت
 .تبعیت نمایند

 عمکرد کنونی

فدراسیون ها بیش از هزار موافقتنامه جمعی امضا کرده اند، 
اما در بسیاری از مواقع موفقیت توافق به نوع کارفرما و 
موقعیت ارزشی و سرمایه اجتماعی رهبران اتحادیه مربوطه 

 .بستگی داشته است

و اتحادیه کارفرمایان  CTUAدراسیون دولت ارمنستان و کنف
دو قرارداد سه جانبه امضا کرده  RUEAجمهوری ارمنستان 

متخصصان اما معتقد اند که در نتیجه کم تجربگی مذاکره کنندگان با (.  7002و اول اوت  7006آوریل  76)اند 
به  سوی یک کنش سیاسی توافقات سه جانبه، این قرارداد ها یک شکل توضیحی دارد که مانع از رشد آنها 

 .گردیده است

 فعالیت ها و عملکردهای اتحادیه های صنفی

سازماندهی فعالیت های تفریحی و  -0: اتحادیه ها در درجه اول فعالیت هاشان را در دو سمت هدایت می کنند
 امور  فعالیت های آموزشی در -7، و (منافع مالی)و عرضه خدمات حمایتی ( فرهنگی و ورزشی)برنامه ها 

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

.ی استتمپوس برای محافظت از حقوق اجتماع  
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   

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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بیشتر برنامه های اتحادیه ها یک قسمت تفریحی و اجتماعی هم دارد، که . اجتماعی، حقوق بشری و کارگری

اعضا بدلیل عدم آگاهیشان از نقشی که اتحادیه ها در مقابل کارفرما می توانند بازی کنند، آن را همیشه انتظار 
 .داشت و امنیت شغلی بوضوح و بشدت ناکافی استاقدامات عملی اتحادیه ها درارتباط با به. می کشند

 پرسنل

و برخی از فدراسیون ها  -بسیاری از رهبران اتحادیه ها، بویژه در بخش های ابتدائی و سازمان های محلی 
BRTU  درک درستی از وظایف اتحادیه ها ندارند، و قصد و میل سیاسی برای درگیرشدن در صحنه عمومی برای

ز خود نشان نمی دهند، مضاف برین ضعف مدیریت و نداشتن مهارت های سازمانی هم در اختالفات کارگری ا
با این وجود بسیاری از اعضا تنها برنامه ریزی برای تفریحات و فعالیت های ورزشی و منافع . ایشان آشکار است

اتحادیه . حادیه ها بودمادی اوج انتظارشان از اتحادیه را تشکیل می دهد؛ همان طور که در دوران شوروی رسم ات
 .های مدرن اما حمایت اجتماعی عرضه می کنند و از حقوق کارگران و امنیت آنها دفاع می نمایند

 .داده شده است( CTUA)در جدول زیر اطالعات کلی در مورد کنفدراسیون اتحادیه های صنفی ارمنستان 

 

 

 

 

 تاریخ تاسیس 0997اول اکتبر 

 پرزیدنت (7006انتخاب )ادوارد توماسیان 

قائم مقام  (7006انتخاب )خاچیک اراکلیان و بوریس خاراتیان 
 دبیرکل

 اعضای اصلی فدراسیون بخشی از اتحادیه های جمهوری 70

سازمان  628و  BRTU 79عضو در  796.692: 7009-7000
 ابتدائی

سازمان  600و  BRTU 70عضو در  703.000: 7002-7002
 ابتدائی

 تعداد اعضا

حقوق عضو وسیله % 0ضویت ساالنه معادل حق ع
 70.000، که پرداخت میشود BRTUسازمان ابتدائی به 

 CTUAبودجه . پرداخت مینماید CTUAدرماه به  AMDدرام 
در حساب بانکی سپرده میشود که از بهره ان هزینه 

 . اجرائی ماهانه تامین میگردد

بودجه و منابع 
 مالی 

 7.999.000 –جمعیت ارمنستان 
 0.099.000 –تعداد کارکنان ارمنستان 
 (کل کارکنان% 06.9) 703.000 –تعداد اعضای اتحادیه ها 

سطح عضویت در 
 اتحادیه صنفی

نسبتا ( بشمول وابستگی مالی)اتحادیه های صنفی 
مستقل از احزاب، دولت و موسسات دیگر سیاسی 

دولت نه در امورشان دخالت میکند و نه از ایشان . هستند
 .مینماید حمایت

وابستگی  /موضع
 سیاسی

CTUA  عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی
(ITUC) است. 

عضویت در 
سازمان های بین 

 المللی

 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 کشور ها ردیگ

 

 

 

 "کانون متحده کارگران  کلمبیا

 دستمزد کارگرانحداقل افزایش  برایمبارزه 
 

 
 

دسامبر اعالم داشت برای  80کلمبیا در تاریخ در " کانون متحده کارگران    “
که از نظر ( دالر  777) اعتراض به میزان حداقل حقوق کارگران مصوب  دولت 

این سندیکا بسیار ناچیز است اقدام به اعالم یک اعتصاب سراسری خواهد 
 . کرد

در ایالت آتالنتیک اعالم کرد که "  کانون متحده کارگران" خاویر برمودز رئیس 
رقمی بسیار مضحک است که توسط  افزایش دستمزد، یزان مشخص شدهم

خاویر برمودز همچنین به یک . ریاست جمهوری کلمبیا تعیین شده است
کند که او  رسانه در این ارتباط اعالم داشت که رئیس جمهور فکر می

سلطانی قدر قدرت است و کارگران 
هایی هستند  که به تکه  مثل سگ

کند  پرتاب می شان  نانی که جلوی
چنین  البته این. خواهند گردقناعت 
 .نیست

در واقع در مصوبه جدید دولت،  
دالر  02،20حداقل حقوق فقط 

سال گذشته بیشتر نسبت به 
 .است

 
 
 
 

 وضعیت حقوق بشر، خشونت بر سندیکاها در کلمبیا
 

گزارشی در باره وضعیت حقوق 
ال خشونت بر سندیکاها بشر و اعم
ر این گزارش سعی د، در کلمبیا

شده است تا نشان داده شود 
علی رغم ادعای مقامات مملکتی 

که همه تالش های  دایر بر این
دولت صرف اجرایی کردن موافقت 
نامه صلح با نیروهای فارک است، 

عمل این چنین نیست و هم  در
چنان از اعمال هرگونه خشونت 
های دولتی استفاده می شود تا 

دی کشور سیستم اقتصادی و تولی
 .مثل گذشته حفظ شود

گزارش از همه نیروهای مترقی و 
مبارز راه صلح می خواهد تا آن را 
مطالعه کنند و نظراتشان را در باره 

در این گزارش خاطر نشان می شود . آن بگویند و هم چنین آن را پخش کنند
که مبارزه در راه اسقرار حقوق بشر بخش مهمی از مبارزه خلق هاست که 

دفاع از یک زندگی شرافتمندانه و داشتن شرایط . ه باید دنبال شودهمیش
زیستی مناسب برای نوع انسان امری همیشگی، سخت و هر از گاهی در 

گزارش محصول کار و تالش جمعی سازمان ها و انجمن های . تنهایی است
 .می آید آن هاکه در ادامه نام  است مدنی

 
خانه  - هاگروه حقوقی برای خلق  -.انجمن کشاورزان شمال شرق کلمبیا

سندیکای مختلط  - کای کارگران سیستم کشاورزی غذاییسندی -اگوایا
 -کنیم کارزار، ما کرامت انسانی را طلب می-های دولتی کارگران دانشگاه

انجمن خانواده های  -انجمن خانواده ها و دوستان زندانیان سیاسی کوکوتا
مجموعه  -های بایه دوپار و دوستان زندان انجمن خانواده ها -زندانیان کلمبیا

هایی که  وضعیت وخیم  انجمن های زندانیان سیاسی و همه آن جمعیت
 .کنند ها و اماکن کار را روزانه افشاء می نقص حقوق بشر در زندان
زبان اسپانیایی است و تالش خواهد ه صفحه ب 30گزارش کامل یاد شده در 

 .برسد شمااطالع ه ترجمه و ب هایی از آن تدریج بخشه تا ب ،شد
 

 

 

 ی بولتن کارگر          

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

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم
 (16 بخش)

 سازمان بین المللی کار
 
 

 (قسمت سوم) حاکمیت کار،

 دهی به آیندۀ کار دیالوگ اجتماعی عامل کلیدی در شکل

مقررات تا سطح محیط کار، یعنی در جائی که چندین 

کار عمل می کنند و موجب استرس  عامل موضوع قرارداد
در محیط . در میان کارگران می شوند، نیز باید بهبود یابند

کار نیز ما شاهد زوال مناسبات کار و گرایش به فردیت 
این روند به حاکمیت کار آسیب می . سازی هستیم

مسئله این است که آیا هنوز در شرایط کنونی . رساند
و  صلح اجتماعی را  تصورپذیر است که دیالوگ اجتماعی

سازمان داد و همچون گذشته تضمینهائی را برای 
سالمت و امنیت شغلی فراهم آورد یا نه، و سالمت و 

امنیت شغلی چگونه تحولی را باید پشت سر بگذارند تا 
 .پاسخگوی چالشهای محل کار جدید باشند

شرکای اجتماعی در این باره توافق دارند که اجرای 
از مجرا و در چارچوب دیالوگ اجتماعی تمامی تغییرات 

دارای اهمیت اساسی است و این که نمایندگی شرکای 
نمایندگی در دیالوگ اجتماعی . اجتماعی باید تأمین گردد

باید از سوئی تا شرکتهای فراملی و از سوی دیگر تا 
در عین . کارگران با کار نامنظم و غیررسمی گسترش یابد

اساسی است که مطمئن  حال این نکته دارای اهمیت
به روشنی " استخدام کننده"یا " کارفرما"شویم مفهوم 

تعریف شده باشد و نتواند پشت عاملهای واسطه پنهان 
 .شود

اتحادیه های کارگری باید برای چالشهای جدید پاسخ 
بیابند و نمی توانند تنها به آنچه در گذشته حاصل آمده 

انگری، که اشکال جدیدی از سازم. است اتکا کنند
متضمن منافع هم کارگران و هم کارفرمایان باشند، و 
دیالوگ دموکراتیک تری در آن جاری باشد، باید ممکن 

. این نوع ابتکارات تقریباً در دست انجام اند. باشند
که هم اکنون حول مشاغل معینی " خویش فرمایانی"

خود را سازمان داده اند، یا جوانانی که با استفاده از 
ه های اجتماعی می کوشند صدا و نگرانیها و رسان

مطالبات شان شان را به گوش رسانند، دو نمونه قابل 
اقتصاد دیجیتالی می تواند در سازماندهی و . ذکر اند

دسترسی به کارگران یاری رسان باشد، اما به همین 

اندازه مهم است که شرکتهای راهنما در دیالوگ با 
این نیز دارای . شوند سازمان لین المللی کار درگیر

اهمیت بسیار است که مدلهای اروپائی برای دیالوگ 
اجتماعی در کشورهای در حال توسعه نیز، به فراخور و 

 .با توجه به اوضاع ملی هر کشور، به کار گرفته شوند

همچنین نیاز است که به نحوی عمیقتر در این موارد 
ا اندیشید که چگونه می توان دربرگیرندگی جوامع ر

تقویت کرد، چگونه می توان بر زمینۀ گسترده تری به 
موضوع کار و استخدام نگاه کرد، و چگونه می توان 

باید چارچوبهائی را . دیالوگ اجتماعی را وسعت بخشید
تدوین کرد که بتوانند خالق روندی برای تأمین حضور 
آکتورهای مختلف در مذاکرات و توجه به مسائل ویژه در 

  .باشندبخشهای مختلف 

اتحادیه های کارگری در کار ابداع روشهای جدیدی برای 
مشورت خواهی اند و شواهد آشکاری از همکاری 

برای مثال، . فزاینده با جامعۀ مدنی دیده می شوند
پیمان بنگالدش در امنیت اماکن و علیه آتش سوزی، که 
پس از فاجعۀ راناپالزا عقد شده است، توافقی الزام آور 

ز جمله دو اتحادیۀ کارگری جهانی، بیش از است که ا
شامل بزرگترین شرکتهای پوشاک در  –هزار برند 7

جهان، و اتحادیه های کارگری بنگالدش را شامل می 
 این پیمان برندها را موظف می کند که در خطرات . شود

 ی بولتن کارگر          
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متوجه ایمنی و سالمت محیط کار تحقیق کنند و آنها را 

میلیون کارگر را پوشش 7ش از این پیمان بی. کاهش دهند
در ایاالت متحده مراقبت بهداشتی سنتاً با . می دهد

از این . مناسبات کار و استخدام پیوند خورده بوده است
رو اشکال جدید غیر استاندارد استخدام چالشی در برابر 

برای کسب توجه بیشتر به . سیستم موجود اند
بلی همبستگی اجتماعی ضرورت دارد که راه های ق

 .مراقبتهای بهداشتی مورد بازاندیشی قرار گیرند

انتقال از مناسبات بین کارگر و کارفرما به جانب مناسبات 
 محکمتر بین شهروند و دولت همچنین می تواند به 

 

 

 

 

مردمی کمک کند که از جهان استخدام به جهان کار در 

این مهم است که طریق تأمین مراقبتهای . حرکت اند
عمومی برای تمام کسانی که کار می کنند، بهداشتی 

و نه فقط آنان که در استخدام دیگران اند، مورد 
با این حال ما نمی توانیم این . بازاندیشی قرار گیرد

واقعیت را نادیده بگیریم که از میان برداشتن نهادهای 
موجود و گذاشتن نهادهای جدید به جای آنها کار 

باره که چه چیز را منسوخ دشواری است و ما باید در این 
بدانیم، چه چیز را حفظ کنیم و چه چیز را بازسازی کنیم، 

 .محتاط باشیم

 

 نتایج و راه به جلو

گای رایدر، مدیرکل سازمان بین المللی کار، در جمعبندی 
از این گردهمائی گفت که آیندۀ کار باید از مالحظات 

: او افزود. بشری، عدالت اجتماعی و صلح الهام گیرد
علیرغم گستردگی و پیچیدگی این موضوع، اهمیت دارد "

که در بارۀ آیندۀ کار، آیندۀ جوامع و امکانات اقتصادی برای 
ما باید چشم اندازی واقعاً . ادگانمان گفتگو کنیمنو

جهانی را در بارۀ آیندۀ کار ایجاد کنیم؛ چشم اندازی که 
نیازها و واقعیتهای تمام دولتهای عضو را در نظر گیرد و 
مانع شود که که مباحثات ما به این یا آن منطقۀ خاص 

 .تمایل یابند

د نه فقط در این مباحثه ای است که بای"او تأکید کرد که 
محل استقرار بسیاری از  Silicon Valley)سیلیکون َولی 

بلکه در کرانۀ نیل ( شرکتهای بزرگ انفورماتیک در امریکا

ما هنوز به این حد از شمولیت جهانگیر . هم معتبر باشد
ما در بارۀ تغییر پارادایم، ضرورت . نائل نشده ایم

و این که  بازاندیشی نسبت به رویکردمان به مفهوم کار،
نهادهای جدید یا مقوالت جدید کار چه می توانند باشند، 

اکنون باید این اندیشه هامان را به عمل . صحبت کردیم
ما باید به نگرانیهای جوانان . درآوریم و به نتیجه برسانیم

برای آنان " ایندۀ کاری"بیکار در بوسنی بپردازیم و اگر 
رکل سازمان مدی. وجود داشته باشد، شگفت زده شویم

بین المللی کار در پایان متذکر شد که دیالوگ اجتماعی 
دارای اهمیت کلیدی در شکلدهی به آیندۀ کار است، که 
به فراخور اوضاع متغیر جهان کار باید تقویت شود و بهبود 

.یابد

 

 
 

 

؛رو به گسترش های اعتراض  

 وظایف جنبش کارگری

 

ماه گونه که به خوبی از حوادث چند  همان
بینی بود اعتراضات  گذشته قابل پیش

مردمی در حال گسترش است و سر باز 
های به حق  ایستادن تا رسیدن به خواسته

 .خود را ندارد
بست  گران به بن آن هنگام که حکومت

رسیده باشند و هیچ راه حلی برای برون 
های خودساخته را نداشته  رفت از بحران

گر حاضر باشند و مردِم صبور و بردبار، دی
 نباشند همانند گذشته تن به ستم 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    812ه    شمار  چهارم سال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               

 یادداشت منتخب
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ی  بدهند ، هنگام اعتراضات گسترده
رسد و از مدتها پیش  اجتماعی فرا می

های  صورت های این اعتراضات به طالیه
مختلف اعتراضات کارگران و زحمتکشان از 

های  یکسو وغارت شدگان اموال در موسسه
دیگر  پولی و بانکی حکومت ساخته از سوی

، همراه با اعتراضات معلمان و جاری بودن 
های نجومی در کنار فقر و سیه روزی  حقوق

اکثریت قاطع مردم تحت استثمار ، زمینه 
 . اعتراضات سراسری را فراهم کرده است

 

 

 

 

 

 

 

ی گذشته اغلب مسئوالن درجه  در چند هفته
های اولیه جمهوری  اول حکومتی از سال

ه صحنه آمده و ناچار اسالمی تا اکنون ، ب
. سامان اعتراف کنند شدند به این اوضاع نابه

در این صورت تنها پاسخ مردم است که باید 
گاه که مسئوالن در  ان. مشکل را حل کند 

جه اول از اوضاع موجود ناراضی بوده و در 
نقش به اصطالح خودشان مخالف اکنون به 

آیند ، پس بر مردم است که راه  صحنه می
اکنون در . ضالت را بیان کنند حل مع

اعتراضات روزهای گذشته مردم راه حل 
  :گویند خودشان را با صدای بلند می

 
   !ییدآآقایان از تخت به زیر 

گران مقتدر هنگامی  متاسفانه حکومت
ر قدرت یابند که دیگر د گوش شنوا می

در چنین شرائطی نیروهای غیر . نباشند
تلف سرمایه های مخ مردمی و از جمله جناح

توانند با سوار شدن بر اعتراضات  دارای می

مردمی بار دیگر کارگران و زحمتکشان و 
مردم تحت ستم را با ترفندی جدید به بند 

هوشیاری و انجام وظایف جنبش . بکشند 
تواند از افتادن به  کارگران و زحمتکشان می
به ظن ما وظایف . دامی جدید جلو گیری کند 

میتوان در این شرائط به جنبش کارگری را 
 .صورت زیر بر شمرد

 

های کارگران و  پیوند میان خواسته
زحمتکشان با سایر اقشار به جان آمده از 
ظلم و ستم حاکمان با مشارکت هر چه 

توان در هر گو نه اعتراضی بیشتر و با تمام 
 .که جنبه مردمی دارد

جلوگیری از گسترش شعارهای انحرافی و  
مرتجعانه مانند طرفداران بازگشت سلطنت 
و یا سینه چاکان نظام سرمایه داری از هر 

ها و اصالح  مقابله با رفرمیست نوعش
طلبانی که تا همین چند ماه پیش شعار 

 ی را میهای حکومت حمایت از یکی از جناح
دادند و مردم را به انتخاب میان بد و بدتر 

دانند  کردند و اکنون خود نمی ترغیب می

 !!کدام بد بود و کدام بد تر

داند که  جنبش کارگری به خوبی می
خواست طبقه کارگر خواست همه مردم 
است و اگر به خاطر سالیان متمادی 
دیکتاتوری سلطنتی و غیر سلطنتی سطح 

ستم پائین مانده است و  آگاهی مردم تحت

یا بخاطر قتل عام رو شنفکران مردمی در 
های مبارز  و پس از آن گسست نسل 61دهه

آوردی نامیمون برای مردم ما  و انقالبی ره
داشته است ، اکنون وظایف آگاهان و 
بازماندگان این جنبش است تا با توانی هر 
چه بیشتر در جهت اگاهی رساندن به 

ن تحت ستم قرار دارند مردمی که این چنی
ای بپیمایند که  مسیر مبارزات را به گونه

ای در نیامده به  مردم مبارز ما بار دیگر از چاله
چاهی دیگر نیافتد و با چشمانی باز و 
اندیشه ای اگاهانه به دنبال آن چیزی باشند 
که بنیان ستم و استثمار طبقاتی را هدف 

رای قرار داده و زندگی عاری از خشونت را ب
 های آینده رقم زند محرومین و نسل

 «کانون مدافعان حقوق کارگر»

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 اطالعیه

 

 های مستقل کارگری  بیانیه تشکل

 اختناق و زندان بر چیده شود ،باید بساط هر گونه سرکوب

 

گران به  آن هنگام كه حكومت
بن بست رسیده باشند و 
هیچ راه حلي برای برون رفت 

ه خود هایی  ک از بحران
بدست خویش ساخته اند، 
نداشته باشند  و مردِم  به 
تنگ آمده از ظلم و بیداد، 
ديگر حاضر نباشند همانند 
گذشته تن به ستم دهند، 

و   هنگام اعتراضات گسترده
زیر و رو کننده  اجتماعي فرا 

 .رسد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنین است که اینک، مردم 
به تنگ آمده از ستم و 

فقر و  سرکوب و گرانی و
بیکاری، از چهار روز پیش در 

ها  ابعادی سراسری خیابان
را از آن خود کرده اند و و در 

پارچه   صفی متحد و یک
خواستهای خود را برای پایان 
دادن به وضعیت جهنمی 

 .موجود فریاد می کشند

 

مطالباتی که امروزه زمینه ی 
راهپیمائی ها و تجمعات 
سراسری توده های 

یران را با زحمتکش مردم ا
محوریت اعتراض به گرانی و 
فقر و بیکاری فراهم کرده 

هاست از سوی  است، سال

کارگران، معلمان، 
دانشجویان، پرستاران و همه 
اقشار زحمتکش جامعه فریاد 
 زده شده است و حکومت
گران بدون هیچ توجهي به 
آنها مشغول چپاول و غارت 

 .ثروتهای اجتماعی بوده اند

 

روز ما در آن چیزی که ام
خیابانهای شهرهای مختلف 
شاهد آنیم فوران خشم 
انباشته توده های مردم 
زحمتکش ایران از غارت و 

های میلیاردی  اختالس
باالترین مقامات حکومتی و 
افراد و موسسه های مالی 
وابسته به حوزه قدرت در یک 
سو و فقر و سیه روزی 
میلیونی مردم در سوی دیگر، 

کارگران و تا بیکاری میلیونی 
جوانان، ضرب و شتم 
دستفروشان و کشتار 
کولبران، تحمیل دستمزدهای 
چندین برابر زیر خط فقر به 
کارگران و مزد بگیران 

زحمتکش و بر پائی بساط 
شالق و زندان و دار و درفش 
علیه هرگونه حق طلبی و 

 .آزادیخواهی است

 

که تا دیروز هر گونه  کسانی

اعتراضات کارگری و مردمی 
ق طلبانه را با اتهامات ح

امنیتی و محاکمه و زندان 
دادند و  اینک در  جواب می

برابر خشم توفنده میلیونی 
مردم ایران، اعتراضات بر حق 
آنان را فتنه و فتنه گری می 

نامند باید بدانند که دیگر زمان 
تغییرات بزرگ و انسانی در 
این مملکت فرا رسیده است 
و هیچ نیروی سرکوبی را 

ای مقاومت در برابر حق یار
طلبی و آزادیخواهی ما 
کارگران و مردم ایران  نخواهد 

 .بود

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    812ه    شمار  چهارم سال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               

که تا دیروز  کسانی
گونه اعتراضات هر 

کارگری و مردمی 
حق طلبانه را با 

اتهامات امنیتی و 
محاکمه و زندان 

دادند و   جواب می
اینک در برابر خشم 

توفنده میلیونی مردم 
ایران، اعتراضات بر 
حق آنان را فتنه و 

فتنه گری می نامند 
باید بدانند که دیگر 

زمان تغییرات بزرگ و 
انسانی در این 

 مملکت فرا رسیده
 است 
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امری که در این میان روشن 
است و ما همراه با توده های 
زحمتکش مردم ایران آنرا 
فریاد میزنیم این است که 
باید خواستهای ما مردم برای 
پایان دادن به فقر و سیه 
روزی به كرسي نشانده 
شود، باید بساط هر گونه 

سرکوب و اختناق و زندان بر 
چیده شود، باید همه زندانیان 
سیاسی آزاد و غارتگران 
ثروتهای اجتماعی و عاملین و 
آمرين سركوب و اختناق در 
هر مقام و منصبی مورد 
بازخواست و محاکمه قرار 
گیرند، باید اموال به غارت 

 رفته مردم در 

موسسه های مالی عودت 
ده شود، باید حداقل مزد دا

کارگران و کارکنان دولت و 
بخش خصوصی تا پنج برابر 
مبلغ کنونی افزایش و 

حقوقهاي نجومي صاحب 

منصبان حكومتي برچیده 
شود، باید برپائی تشکلهای 
مستقل کارگری و مدنی و 
آزادی بی قید و شرط بیان، 
مطبوعات و آزادی فعالیت 
احزاب بر قرار و تضمین شود 

ید هر آنچه که خواست و با
توده های میلیونی مردم 

ایران است به سرعت محقق 
 . گردد

 

بدیهی است هر گونه عدم 
توجه نسبت به تحقق 
خواستهای کارگران و مردم 

زحمتکش ایران از طریق 
عوامفریبی یا دست بردن به 
سرکوب گسترده اعتراضات و 
یا تالش برای سوار شدن به 
موج اعتراضات مردمی از 

ی جناحهای حکومتی و سو
اپوزوسیون رانده شده از 
قدرت در گذشته و حال، راه 

به جائی نخواهد برد و این 
بار، این ما کارگران و مردم 
ایران هستیم که با اتحاد و 
همبستگی و تداوم 
اعتراضات، سرنوشت خود را 

 .رقم خواهیم زد

 

امضا کنندگاه به ترتیب حروف 

 الفبا

 

 یراناتحادیه آزاد کارگرن ا

انجمن صنفی کارگران برق و 
 فلز کرمانشاه

 سندیکای نقاشان استان البرز

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 تیتر اخبار
 
 
 

 :در هفته ای که گذشت ،اخبار کارگرینگاهی به تیتر 
 
 

عدم  واض به نداشتن امنیت شغلی دراعتر تجمع کارگران خط و ابنیه راه آهن اندیمشک اعتصاب وپایان 
روز2پرداخت چندماه حقوق وحق بیمه پس از   

 
سازی تبریز نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی اعتراضات کارگران کمباین سومین روز و هفتاد  

 
اس شیراز نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل استانداری . تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه آ 

 فارس
 

تن را در نیویورک کشت، مهار شد 07ی که آتش  
 

 بیانیه پرسنل شهرداری مریوان پس از اعتصاب کارکنان و کارگران این نهاد
 

ارسالی به " نشان/ شرکت نسیم شاخص اطالعات نور"افشاگری درباره تعدیل گسترده کارگران در مجموعه  
 کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
عدالتی، گرانی و فساد گسترده در کشور ها در اعتراض به ظلم، بی خیابانحضور مردم کرمانشاه در   

 
شرکت قند شوش  به درگیری خونین کشیده شد  تجمع کارگران و پیمانکاران دم در  

 
 

عدالتی، گرانی و فساد گسترده در کشور تجمع اولیه در خرمشهر در اعتراض به ظلم، بی  
 

ل کاوه و مجروح شدن شش کارگرحادثه در انفجار لوله گاز شرکت متانو  
 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد از شعارهای امروز مردم کرمانشاه
 

 تشکیل تجمع اعتراضی اولیه در خرم آباد میدان گیو
 

«سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»کرمانشاه میدان آزادی یا همان گاراژ، شعار   
 

یا مرگ یا آزادی»: عدالتی  با شعار اعتراض به ظلم و بی ها در حضور گسترده مردم کرمانشاه در خیابان » 
 

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» لحظات اولیه تجمع مردم قوچان با شعار   » 
 

بیگ از توابه استان مرکزی تجمع اعتراضی روستای خسرو  

 
 تجمع اولیه در شهر قم  در اعتراض به گرانی و فساد
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ن فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازما کار                 
    812ه    شمار  چهارم سال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               



 
 
 
 
 
 

عدالتی ت هم اکنون خ مطهری، سه راه حاجی آباد در اعتراض به ظلم و بیتجمع امروز مردم رش  
 

 
اصفهان#تظاهرات مردم   

 
 تظاهرات مردم قائم شهر

 
زخمی رسید 90کشته و  20شمار تلفات انفجار روز پنجشبه کابل به   

 
 حضور مردم در سبزوار چهارراه دادگستری برای اعتراض علیه فقر، گرانی، بیکاری و سرکوب

 
 تجمع و اعتراض مردم زاهدان با شعار مرگ بر گرانی

 
 حضور مردم در ساری برای اعتراض علیه فقر، گرانی، بیکاری و سرکوب

 

 حضور مردم اهواز برای اعتراض علیه فقر، گرانی، بیکاری و سرکوب
 

 همدان میدان آرامگاه، تجمع مردم در اعتراض علیه فقر، گرانی، بیکاری و سرکوب
 

قزوین برای اعتراض علیه فقر، گرانی، بیکاری و سرکوبحضور مردم   
 

ماه مردم بجنورد ی هشتم دی حضور شبانه  
 

ماه حمله با گاز فلفل به مردم رشت در شامگاه هشتم دی  
 

� سر اومد، »: ها هم با شعار ای های مردم، گناوه گویی مسئولین به دغدغه در پنجمین روز اعتصاب و عدم پاسخ
ها آمدند به خیابان« صبر ملت ی سر اومد، کاسه  

 
 تجمع مردم یزد در میدان مجاهدین در اعتراض به فقر، گرانی و بیکاری

 

 .معترضان به وضعیت اقتصادی در بیرجند هم به خیابان آمدند
 

 خودکشی کارگر نیروگاه شهید منتظر قائم روی پل عابر پیاده
 

مشکالت معیشتی تظاهرات مردم نیشابور در اعتراض به گرانی، بیکاری و  
 

 اعتراض به گرانی، فقر و بیکاری در کاشمر
 

 انفجار در یکی از واحدهای پاالیشگاه کاردون در شبه جزیره پاراگوانا در ونزوئال، منجر به زخمی شدن دو کارگر شد
 

 نفر زخمی شد که همه 80 یک انفجار انتحاری و دو انفجارناشی از مین درکابل باعث کشته شدن چهل نفر و
 .ازغیرنظامیان هستند

 
 راهپیمایی مردم مشهددر اعتراض به گرانی

 
ها به اداره برق در استان  از قطع برق این کارخانه به دلیل انباشت بدهی« شیرآالت سیمگون»کارگران کارخانه 
 قزوین خبر دادند
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
    812  ه  شمار  چهارم سال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               



 
 
 
 
 
 

کارگر 22بالتکلیفی / سازی تبریز پلمب شد کارخانه کمباین  
 
 

نیشکر هفت تپه 97نشستگان آذر بالتکلیفی باز  
 

کولبری در سردشت#زخمی شدن   
 

کارگر درحادثه انفجار معدن زغال سنگ سمنگان00کشته،مفقوداالثروزخمی شدن  
 

غربی در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  جمعی از کارگران گروه صنعتی فوالد آذربایجان
ه تجمع مقابل استانداری زدندومعیشتی ووعده های توخالی مسئولین دست ب . 

 
بابت پرداخت نشدن معوقات (ماه دی 2و  2)کنگان روزهای  07نفر از رانندگان بخش ماشین آالت فاز  82حدود 

 .مزدی خود اعتراض کردند
 

میلیون تومان باشد حقوق کارگران چقدر ؟00طبق قانون ،حقوق نمایندگان باید بیش از . جوانمیر مرادی ! 
 

کارگر خط ابنیه فنی راه آهن ناحیه زاگرس اندیمشک در حادثه قطار محلیجان باختن   
 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد مقابل ساختمان شورای شهر
 

دی جمعی از کارگران شهرداری بروجرد بدلیل هشت ماه حقوقهای معوقه شان دست به تجمع 2روز سه شنبه 
  اعتراضی مقابل ساختمان شورای شهر زدند

 
اعتصاب و تجمع دوباره کارگران خط ابنیه داه اهن اندیمشک در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت 

ماه حق بیمه7ماه حقوق و8  
 

 .اعتصاب کارگران ایذه ای پارس جنوبی ادامه دارد
د دست به ماه گذشته خو2کارگران ایذه ای پترو شیمی مرجان عسلویه صبح امروز به دلیل عدم پرداخت حقوق 

 اعتصاب زدند

 
نفر از نیروهای عملیاتی خود را در بخش حفاری اخراج کرد070شرکت تامین دکل صبا بیش از 80/9/97در تاریخ  . 

 
  جمعی از کارگران خدماتی شهرداری مریوان، مقابل شهرداری تجمع کردند

ند ماه حقوق معوقه  مقابل صبح روز ششم بیش از دویست نفر از کارگران خدماتی شهرداری مریوان بدلیل چ
 دفتر این شهرداری تجمع کردند

 
ماهه ویژه بازنشستگان آغاز شد23و87طرح جدید فروش محصوالت ایران خودرو با اقساط    

 
  اعتراض پرسنل مجتمع سالمت در تبریز

  پرسنل مجتمع های سالمت تبریز نسبت به عدم پرداخت سه ماه از حقوقشان تجمع کرده اند
 

واعتراض کارگران بارنشسته  هفت تپه وبستن مسیر بهره برداری جهت اعتراض به نپرداختن مطالباتشاناعتصاب    
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ی سازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگر  کار                 

    812ه    شمار  چهارم سال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               



 
 
 
 
 

تجمع گروهی از جوانان خرمشهری در اعتراض به بیکاری ونبود فرصت های شغلی، در مقابل درب اصلی 
97ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند ،امروز ششم دی   

 
آزادی رضا شهابی را قویا محکوم میکنیم سرکوب تجمع برای   

 
ماهه تحصن کردند3پرسنل بیمارستان امام شهر ایالم به خاطر عدم پرداخت مطالبات    

 
خشم و انزجار شدید کارگران شركت كاغذسازى چوكاى تالش از دروغ پراکنی فرماندار در باره خودکشی زن 

 رضوانشهری و دو فرزندش
 

منیتی در مقابل وزارت کار جهت ممانعت از تجمعحضور گسترده نیروی های ا  
 

 
همسر رضا شهابی کارگر زندانی بهمراه تمام بازداشت شدگان آزاد شدند,ربابه رضایی  

 
کارگرشهرداری الیگودرز درمقابل فرمانداری در اعتراض به حقوق معوقه  واغاز فعالیت شرکت 700تجمع   

 
کت های انبوه ساز قرارداد منعقد کنندانبوه سازی کارگران باید با حقوق کمترباشر  . 

 
ها پیوسته در حال وقوع هستند زمین لرزه/ادامه تعطیلی معدن هجدک   

 
تن رسید 20دی ماه مقابل وزرات کار در اعتراض به وضعیت رضا شهابی به 2تعداد  بازداشتهای تجمع امروز . 

 
واست برای بیمه کردن مشاغل پرخطرِ درخ: های صنفی کارگران ساختمانی در طوماری مطرح کردند انجمن

 ساختمان
 

 حمله به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا شهابی
 

کارگران راه آهن نیشابور هم روزدوشنبه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست از کار کشیدند 
 .ومقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند

 

ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریزدر راه احقاق حقوق برحقشان ادامه داردعلیرغم تهدیدها،تجمعات کارگران   
 

 ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران شرکت حفاری شمال
 

 اعتراض مالباختگان موسسه کاسپین با پرتاب تخم مرغ گندیده و گوجه به ساختمان موسسه
 

همسر شهابی مقابل وزرات کار محکوم استهمدستی عوامل وزارت کار درضرب وشتم و سرکوب همراهان   
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
    812ه    شمار  ارم چهسال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               



 

 

 

 

 بدون شرح

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) داییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان ف کار                 
    812ه    شمار  چهارم سال /   8112 یکم    ژانویه /   1931دی     11دو شنبه               


