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 تحلیل هفته

 کارگری نفعاالدیگر رضا شهابی و 
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رضا شهابی یکی از اعضای هئیت 
مدیرە سندیکای کارگران شرکت 
واحد تهران در اثر توطئە عوامل 

 ٦٩مرداد  ٨١دستگاە قضایی در 
 ، ویدوبارە بە زندان برگرداندە شد

 تا کنون در اعتراضپیش روز  ٨١از 
بە این بی عدالتی ظالمانە دستگاە 

بار دیگر مجبور بە اعتصاب  ،قضایی
 .است غذا شدە

بە  ٨١١٦شهابی در خرداد  رضا
دلیل عضویت و فعالیت در سندیکای 

کارگران اتوبوس رانی تهران 
 هفتسال زندان،  ٩بازداشت و بە 

جزای هزار تومان  ٠٥٥ و میلیون
سال محرومیت از فعالیت  ٠نقدی و 

 . کایی محکوم شدسندی

شهابی کە در اثر فشار و شرایط 
زندان بە شدت بیمار در  ناهنجار

شدە بود در اعتراض بە عدم 
رسیدگی پزشکی در ماهای پایانی 

پس از نزدیک  ،مدت محکومیت اش
با وثیقە  ،ماە اعتصاب غذا بە دو

میلیون تومانی برای درمان از  ٠٥٥
زندان مرخص شد و قرار نبود کە 

رمان دوبارە بە زندان پس از د
 .برگرداندە شود

حال اما مدتی پیش از او  با این
برای گذراندن سە ماە از  خواستند

باقی ماندە محکومیتش بە زندان 

برگردد و تهدید کردند کە اگر برنگرد 
میلیونی وثیقە گذار را  ٠٥٥وثیقە 

 .بط خواهند کردض

 صادق کار
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گذشتە از آن کە محکومیت شهابی 
ر قانونی بودە و اقدام از اساس غی

دستگاە قضایی خود عملی 
مجرمانە است، با این همە حتی بە 

 رضافرض این کە محکومیت 
شهابی هم از نظر قانونی موجە 

، باز هم دستگاە قضایی اگر می بود
نمی داشت، حق تفکیک  ءونیت س

مدت درمان زندانی از مدت 
زیرا مدت  ،محکومیتش را نداشت
مدت  ویا جزدرمان در همە جای دن

محکومیت محکوم بە حساب می 
 . آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما واقعیت این است کە دستگاە 
شهابی بە  قضایی برای بازگرداندن

زندان دنبال دسیسە بود و اگر این 
را دیگری  برنامهرا هم نداشت  بهانە

 .تدارک می دید

این تنها واقعیت این است که، 
شهابی نیست کە دوبارە بە پشت 

ای زندان برگرداندە می میلە ه
زمان با آن شاپور  درست هم. شود

احسانی راد عضو هئیت مدیرە 
اتحادیە آزاد کارگران توسط یکی 

دادگاە های حکومتی بە  دیگر از بی

ماە ٩ بهانە های واهی دیگری بە
میلیون تومان  ٦زندان یا پرداخت 
ضربە شالق  ١٥جریمە نقدی و 

 و یکی دو ه است،محکوم شد
از  تن ٠٥یشتر نیز بیش از هفتە پ

ه صرفا ب ،کارگران نیشکر هفت تپە
خاطر درخواست پرداخت 

اعتراض به دستمزدهای معوقە و 

 پرداخت حق بیمە شان کەعدم 
 دستمزددر هنگام پرداخت مبلغ آن 

 توسط کارگراناز فیش حقوق 
گردیده ولی به بیمه کارفرما کسر 

اقدام به  ،پرداخت نشده بود
غیرقانونی کارفرما  اعتراض بە عمل

طور دستە به  که در نتیجه ،کردند
 توسط نیروهای سرکوب گر جمعی

اعتصاب و فشار  از بازداشت و پس
بطور  ،همکارانشان با سپردن وثیقە

  .موقت آزاد شدند

را هر روزه به  ها مشابە همین رفتار
در سطح کشور  و بیش کمصورت 

و  ها اعتصابشاهد هستیم، 

ی بە دلیل فشار کارگر های اعتراض
و حق کشی سرمایەداران و مدیران 
. دولتی نیز شدت گرفتە است

سرمایە داران کە انتظار این همە 
اعتصاب و مقاومت کارگران را 

اکنون کە می بینند کارگران  ،ندارند
بە رغم تمام فشارها حاضر بە 
تسلیم در مقابل حق کشی ها 

توانە نیستند، می کوشند با پش
 نقضایی فعاالدولت و دستگاە 

 ...و شالق  ،کارگری را بە زور زندان

وادار بە تمکین از سرمایە داران 
پیام کسانی کە حکم . زورگو کنند

شالق برای رهبران کارگری صادر 
ها با  آن، می کنند، روشن است

اعمال مجازات های دوران بردە 
داری بە زعم خود می خواهند 
مناسبات بردە داری را بر کارگران 

گفتنی است تشدید  .ل کنندتحمی
کارگری در حالی  نسرکوب فعاال

جریان دارد کە فریاد جامعە مدنی 

 مردان و هواداران خواهی دولت
گوش فلک را کر کردە است و  ،شان

جناح دیگر کە برای فقرا و عدالت 
اشک تمساح می ریزد، در همان 
حال عدالت خواهان و معترضان بە 

رم دادگاهایش بە ج فقر را در بی
حق خواهی محاکمە و بە زندان و 

با این . شالق محکوم می کند
احوال کارگران گرسنە و بە 
خشم آمدە از ستم و زورگویی 

صاحبان سرمایە و حامیان 
حکومتی شان را نە با تشدید 
زور و سرکوب و نە هیچ وسیلە 
دیگری نمی توان از مبارزە برای 

  .نان و آزادی بازداشت

ق است و در بر ح کارگران مبارزە
کما این . نهایت پیروز خواهند شد

ها و  کە بە رغم همە سرکوب
 نمحاکمات چند بارە فعاال

و  و دیگر فعاالن کارگری سندیکایی
اعمال مجازات های قرون وسطایی 

چنان  ها هم چون شالق زدن، آن
در صحنە مبارزە حضور پر ثمرشان را 

 . حفظ کردەاند

 ،اباعتص ،کارگران با تشدید مبارزە
 همبستگی و سازمان، اعتراض

یابی، بە مصاف عمال سرمایەداری 
لجام گسیختە و وحشی خواهند 

ها اجازە نخواهند  شتافت و بە آن
داد کە بیش از این حق و حقوق 
انسانی و شهروندی شان را پایمال 
و احکام ضد انسانی و قرون 

شان  وسطایی شان بر رهبران
احکام ظالمانە علیە  .اعمال کنند

شهابی، عبدی، شاپور 
احسانی راد، کارگران نیشکر 
هفت تپە، فوالد اهواز، مخابرات 
روستایی و همە کارگرانی کە 
بخاطر فعالیت صنفی و حق 
خواهی حکم و یا تحت پیگرد 

باید بی درنگ  ،قرار دارند
کارگری و  نمتوقف و فعاال

مدنی زندانی آزاد شوند و 
حقوق سندیکایی و شهروندی 

ون تبعیض تضمین کارگران بد

 .گردد
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پیام کسانی کە حکم 
شالق برای رهبران 

 کارگری صادر
می کنند، روشن  

ها با اعمال  آن، است
مجازات های دوران 
بردە داری بە زعم 
خود می خواهند 

مناسبات بردە داری را 
 بر کارگران تحمیل

 کنند
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 از تجربه دیگران

 

 در مالزی کارگریآینده جنبش اتحادیه های 
 (اولبخش )  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ناگیاه راماسامی

 مالزی –دانشگاه پوترا 

 گودرز: ترجمه

 
 

 
 

 :اشاره 

موجودیت جنبش اتحادیه ای را در  جهانی سازی در اینجا ماندگار است و مقاومت پذیر نیست، واقعیتی اقتصادی است و
این گزارش . با گلوبالیزاسیون چالش های متفاوتی در مقابل اتحادیه ها قرار گرفته است. بسیاری از کشورها تهدید می کند

شرایط متغیر و چالش های موجود در برابر جنبش کارگری را بررسی کرده و کنش های حساس رهبری جنبش را در مقابله 
سازماندهی کارگران غیر متشکل و بسیج نسل های جدید کارگران از جمله نسل . روبرو به بحث می گذارد با چالش های

1“e ”اتحادیه های صنفی، اگر مایل به بقا . نحوه عرضه خدمات به اعضا موضوع کلیدی دیگر است. باید هدف این تالش باشد
 .دست بزنند”  e“ در این عصر اند، الزم است که خودشان به بازسازی با ساختار

 

 مقدمه -1

قصد این مقاله آن است که بررسی اجمالی از توسعه اتحادیه های صنفی در سالهای اخیر و شرایط حاضر را عرضه کند 
این گزارش محیط متغیر کسب و کار و چالش های پیش روی . وردی ارائه دهدآو از آینده اتحادیه های صنفی در مالزی بر

نقش اتحادیه ها در مالزی محدود به رابطه دولت و کارفرماست که می تواند تراکم . ی خواهد کردجنبش کارگری را بررس
نازل و درصد پائین عضویت در اتحادیه ها و مشکالت ناشی از آن، از جمله تشکیل اتحادیه، برسمیت شناختن اتحادیه، 

 مقاله قصد آن را ندارد که به همه سؤاالت پاسخ  با این وجود این. نفوذ اتحادیه، و فروپاشی اتحادیه ها را توضیح دهد

                                                 
1

هرجا از عبارت : توضیح مترجم  “e” .استفاده شده است کنایه از دوران دیجیتال منظور است   
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دکتر نارانایان، از رهبران جنبش کارگری و نخستین 

کنگرۀ اتحادیه ای کارگری مالزی"پرزیدنت   

 

 

 

 

دهد، و درعمل سؤاالتی را هم مطرح خواهد کرد و مالحظاتی را درباره شکل گیری های آینده جنبش اتحادیه ای عرضه 

 .خواهد کرد

 جهانی سازی -2

ورزوال پیشنهاد می کند که سه مرحله و موج را در جهانی سازی متمایز 
اول دوران استعمار و موج بعدی دوران پسااستعماری، مراحل اولیه موج . کنیم

کشورهای صنعتی و کمپانی های بین المللی سراسر . جهانی شدن بودند
جهان را برای کشف محل سرمایه گذاری، بازارهای صنعتی، شرکای تجاری، 

 نیروهای پسااستعماری عمدتا  . منابع مواد اولیه و نیروی کار ارزان می گشتند
در دوران نهایی کشورهای صنعتی شکل گرفته بودند که در آن سرمایه داری 
توسعه یافته و سرمایه های صنعتی و مالی در آن در انحصارات بزرگ متشکل 
شده و دائما بدنبال تصرف منابع مواد اولیه و نیروی کار ارزان و بازار توزیع 

 .بودند

در سراسر  0991م دهه موج سوم جهانی شدن به نظر ورزوال در نیمه دو

جهان ظاهر و احساس می شد، و احتماال حضور سنگین خود را  در آستانه 
این موج سوم با بلندای تولد اقتصاد . قرن بیست و یکم در همه جا اعمال کرد

دوران اطالعات جهانی همزمان شد و ظهور و نهایتا  غلبه بخش اطالعات بر 
بخشی که محصوالت —بودکشورهای توسعه یافته صنعتی نشانه آن 

اتحادیه های صنفی بر ضد انعطاف و جهانی شدن اند، اما . اطالعاتی را تولید، پرورده، پردازش، توزیع و بازاریابی می کند
کارگران خواهان ارزان ترین مواد غذایی، اتوموبیل و سایر تولیدات و محصوالتی اند که در واقع موتور فعال کننده جهانی 

 .شدن اند

مینه اقتصاد نوین جهانی اما کارفرمایان بدنبال انعطاف در تولید و نیروی کار اند و در مقابل تعهدات به امنیت کاری، در ز
 .مزایای ارشدیت شغلی و سایر منافع و مزایائی که کارگران را به محل کار متعهد می سازند، مقاومت می کنند

 

 نزول در جنبش اتحادیه ها -3

عدم توانائی اتحادیه ها در سازماندهی : اتحادیه ها را می توان به چند مساله مرتبط دانست کاهش تراکم عضویت در
کارگران در مؤسسات جدید می تواند نتیجه کاهش تمایل کارگران به عضویت در اتحادیه ها و مخالفت سرسختانه 

ه ها در فضای سیاسی و قانونی کشور کارفرمایان و مدیران کارگاه ها با تشکل کارگران، و تغییرات خصمانه با اتحادی
می توان مؤثرترین عوامل . علیه مذاکرات و چانه زنی جمعی و اقدامات مدیریت از جمله ایجاد موانع کاذب مدیریتی باشد

کاهش تراکم عضویت اتحادیه ها در مالزی را افزایش مقاومت مدیران با تشکیل اتحادیه های جدید، کاهش تمایل 
در انها، و شرایط سخت تر اقتصادی در اثر شیب تمایل قوانین و مقررات به سمت منافع کارفرمایان  کارگران به عضویت

 .دانست

،  Barberباربر. ناشی از آثار جهانی شدن اند یاتحادیه ها در سراسر جهان هدف حمله مشابه نیروها و سیاست ها
ادعا کرد که افزایش رقابت در بازار جهانی شده و  3112در سال  TUCدبیر کل کنفرانس اتحادیه های صنفی بریتانیا 

تحرک سرمایه، باالرفتن تولیدات در شبکه های فرامرزی همراه با برونسپاری کار، سیاست نئولیبرالی در اقتصاد، شیب 
سریع نواوری های تکنولوژیک، خصوصی سازی، انقباض در بخش های تولید صنعتی، گسترش و توسعه بخش خدمات، 

ر روند تولید، و افزایش مقاومت کارفرمایان به تشکیل اتحادیه های کارگران، تعداد کارگاه های مناسب برای تغییرات د
تشکل های کارگری را با کاهش محسوس روبرو نموده است و گرفتاری های سازماندهی کارگران را به شدت افزایش 

قوانین ضعیف برای اجرا و اعمال قوانین . کاهش داده استداده و در نتیجه تمایل کارگران به عضویت در اتحادیه ها را هم 
 .کار هم به مشکل عضویت در تشکل های کارگری افزوده اند
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دکتر نارانایان، از رهبران جنبش کارگری و نخستین 

 پرزیدنت "کنگرۀ اتحادیه ای کارگری مالزی
 



 

 
 
 
 

 دیگر کشور ها

 

 
 اسپانیا در سوگ قربانیان تروریسمتشکل های کارگری 

 هستیم دمکراسی، عدالت و صلح برایمتعهد به مبارزه 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 رهاشا
در هفته گذشته، حادثه تروریستی در اسپانیا بیش از یکصد کشته و زخمی بر 

 محکوم کردن این جنایت با  جای گذاشت، در این ارتباط تشکل های کارگری ضمن

خود را متعهد به مبارزه در راه دمکراسی، : "انتشار اطالعیه ای اعالم کردند
 ها در جامعه تالش می ارزش دانند و پیوسته برای تعمیق این عدالت و صلح می

 ."کنند
و خبری در رابطه با اعتصاب کارگران  مذکور متن اطالعیه قسمتی از در ادامه

دبیر کل کانون اسپانیا همراه با واکنش  بارسلون بخش کنترل فرودگاه

در رابطه با تهدید کشورش توسط ونزوئال  بولیواریایی سوسیالیست کارگران
 :تقدیم شما می شودترامپ، 

 
این . جای گذاشتر کشته و یکصد زخمی ب 04حادثه تروریستی در اسپانیا 

های سیاسی، اجتماعی بارسلون و اسپانیا را تحت  حادثه تمامی فعالیت
 .تاثیر خود قرار داد
مراه تنی چند به ه  های کارگری اسپانیا دبیر کل کمیسیون اونایی سوردو

ختمان شهرداری در مقابل ساآگوست  01این سندیکا روز جمعه  ناز مسئوال
و به نشانه احترام به قربانیان این حادثه یک دقیقه سکوت مادرید اجتماع 

در این گردهمایی بشدت عملیات تروریستی را محکوم کرد و به  او. کردند
 .خانواده و بازماندگان قربانیان تسلیت گفت

 های کمیسیون"در همین رابطه دو تشکل بزرگ سندیکایی اسپانیا، 
 وقوع  ضمن صدور اطالعیه ای بعد از "گانی کارگرانکارگری و اتحادیه هم

از  حمالت تروریستی در بارسلون
تمامی شهروندان خواستند تا روز 

ت، یک روز بعد از حادثه آگوس 01

از محل  03ساعت  ،تروریستی
ن خارج شده و در مقابل محل کارشا

به نشانه همبستگی و  خود  کار
ان این حادثه یک احترام با قربانی

ین اطالعیه ادر . قه سکوت کننددقی
خود را متعهد به  :"آمده است

مبارزه در راه دمکراسی، عدالت و 
دانند و پیوسته برای  صلح می

ها در جامعه  تعمیق این ارزش
 ."کنند تالش می
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 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 ادامه اعتصاب کارگران کنترل در فرودگاه بارسلون اسپانیا

 های کارگری کمیسیوناسپانیا توسط  لتتعقیب قضائی دو
 

علی رغم همه تهدید ها و تطمیع ها روز دو  ،کارگران کنترل فرودگاه بارسلون
ساعت دست از کار  34شنبه گذشته تهدیدشان را عملی کردند و بمدت 

 . کشیدند
ساالنه بیش  ،لحاظ میزان جذب توریست استه بارسلون سومین شهر اروپا ب

توان حدس  می ، به خوبیکنند یست از این شهر دیدن میلیون توریم 21از 
 .حساس است ها اعتصاب نوع نسبت به ایناسپانیا دولت تا چه اندازه  کهزد 

، شدت خسارت ناشی از این اعتصاب کاهشبرای دولت اسپانیا، بدین خاطر 
جایگزین کردن و  به کمیته اعتصابخدمات  حداقل با  درخواست و تحمیل

سعی در تعدیل کارگران اعتصابی به عنوان های انتظامی نیرو بخشی از
 . شرایط کرد

 ،کاسته شود تا حدودی منفی اعتصاب تاثیر یر باعث شدند تا از دامنهاین تداب
ولی موجی از اعتراض را در میان سندیکاها و هم در میان نیروهای اپوزیسیون 

 .بوجود آورد

 
که : "کردندسندیکاها بدرستی اعالم 

جای ه نیروهای انتظامی بگماشتن 
کارگران اعتصابی عملی است خالف 

اساسی و انکار حق قانونی  قانون
 ".اعتصاب

 اعتصاب ،ته اعتصاب اعالم داشتکمی
دیگری را سازمان دهی خواهد  های
نیز در مقابل چنین دولت و  کرد،

             و تا کارفرما واکنشی تصمیم گرفت،
 

 
 
 
 

شروع و برای این دور از مذاکرات حکمی را از مذاکرات را  کارگران دور تازه ای از
رای حکم نافذ است و  ،اگر توافقی حاصل نشد و خواهد کرد صادرجانب خود 

 .را بپذیرند طرفین باید آن
به شدت با این سیاست دولت مخالف است و های کارگری  کمیسیون

عقیب قضائی ت ،تهدید کرده است که چنانچه دولت از این کار منصرف نشود
 .دولت را مورد بررسی قرار خواهد داد

فعال با وقوع عملیات تروریستی در بارسلون موضوع اعتصاب کارگران فرودگاه 
ست که شرایط دشوار کار، ا در محاق قرار گرفته است، ولی واقعیت آن

بیشتری در  های ین خبر از اعتراضیدستمزدهای پا قراردادهای کوتاه مدت و
 .ددهن آینده می

 

 گزارش آماری از وضعیت اشتغال در اسپانیا
 

در آخرین گزارش خود از وضعیت اشتغال در اسپانیا های کارگری  کمیسیون
صد قراردادهای کاری امضاء شده در ماه جوالی دوران در 75کند که  اعالم  می

 . انقضایشان کمتر از سه ماه است

 
 
 
 
 
 
 
 

صد قراردادهای کاری موقت در ا/93
 .هستند

 شان یک صد  از آنها زماندر 32
 .هفته و یا کمتر

 .ماه هفته تا یک صد یکدر 04
ماه  صد از قراردادها بین یکدر 05

 .تا سه ماه اعتبار دارند
گونه است که دولت محافظه  این

کند مشکل  کار اسپانیا اعالم می
 .بیکاری را حل کرده است

درصد جمعیت فعال اسپانیا  21
 .بیکار هستند

 

 
 

 
 ونزوئال

 دفاع تا پایان جان
 
دبیر کل کانون ویلس رانگل 

بولیواریایی سوسیالیست کارگران 
آگوست در یک سخنرانی  07روز 

اعالم داشت که طبقه کارگر ونزوئال 
با تمام امکانات در انتخابات ایالتی 
ماه اکتبر شرکت فعال خواهد 

 چنین به بیانات او هم. داشت
یاالت دونالد ترامپ رئیس جمهور ا

متحده آمریکا که ونزوئال را تهدید به 
دخالت نظامی کرده بود اشاره کرده 

آمریکا به منابع زیر زمینی : و گفت
خاطر ه ما چشم دوخته است و ب

ما را تهدید به دخالت نظامی  ،نآ
ما هرگونه دخالت ایاالت  .کند می

مان  متحده را در امور داخلی
میهنمان تا پای جان از محکوم و 

  .ع خواهیم کرددفا
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 اونایی سوردو دبیر کل کمیسیون
مراه تعدادی از ه های کارگری به

هنگام یک ، این سندیکا نمسئوال

دقیقه سکوت برای قربانیان 
 بارسلون

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 کلیشه ای از فردای کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از جهان کار
 
  

 در جهان کار چه می گذرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامرون تایت

 

در حالی که تعداد کسانی که از کار برخوردارند، به یک رکورد نائل شده است و کارهای ایجاد شده را هم 
زوال مشاغل : کار را تعیین می کنندنامید، با این حال سه گرایش کلیدی تغییرات جهان " کار گل"نمی توان 

فقط با درک محتوای واقعی این سه گرایش است که [. محیط کار]میانی، رکود و اتمی شدن 
ی را برای اضطراب فزاینده، استرس و ناایمنی در میان یها اران احتماالً قادر خواهند شد راه حلزسیاستگ

 .نیروهای کار در بریتانیای امروز بیابند

 

عروج "ن ثابت از هشدارهای آخرالزمانی، دایر بر یک جریا
پایان قریب "موجب هیجانات بسیاری در بارۀ " روبوتها

این . الوقوع کار، در معنای تاکنونی آن، شده است
هیجانات می تواند ناشی از خواندن کتابهائی مثل 

، نوشتۀ نیک سرنیچک و آلکس ویلیامز، یا "اختراع آینده"
تۀ مارتین فورد، باشند که برحسب ، نوش"عروج روبوتها"

این که این یا آن باشد، ما یا با دنیائی مواجه ایم در 
جدال بر سر هیچ و پوچ در یک جامعۀ خشونت زده و 
منقسم، یا در ناز و تنعم لوکس جامعه ای که به طور 

اما به نظر می رسد . اتوماتیک کمونیستی شده است
ۀ بازار کار جور در که این هر دو تصور با داده های ماهان

این داده ها حاکی از رسیدن آمار برخورداران از . نمی آیند
روشن است . کار به یک رکورد و افزایش دستمزدهاست

 .که این وضع می تواند به سردرگمی باینجامد

هستند کسان دیگری بیرون از مجموعۀ مذکور که می 
در جهان کار " وضع عادی جدید"گویند ما در آستانۀ یک 

ایم و بسیاری از اموری که تا کنون عادی می شمرده ایم 
از جمله، اما نه فقط، مجاری مطمئنی برای ایجاد  –

ممکن است که برای همیشه دستخوش  –مشاغل 
اما پیش از آن که به ترسیم خطوط . تغییر شده باشند

تازۀ وضع دست بزنیم، اهمیت دارد برداشتی از آنچه 
است، داشته باشیم؛ زیرا،  اکنون در جهان کار رخ داده

گرچه روبوتها هنوز به پشت در خانه های ما نرسیده اند، 
و مشاغل و دستمزدها با سیری صعودی همراه شده 
اند، اما مدتی است تغییرات مورد نظر واقع شده اند و 
سهم خود را در تقویت این برداشت که نگرانی و ناامنی 

 .ادا کرده اندبر بازار کار بریتانیا غالب شده است، 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) سازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگری  کار                 
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 آینده جنبش

 کارگری  اتحادیه های

 در مالزی

 

 برایمتعهد به مبارزه 
دمکراسی، عدالت و 

 هستیم صلح
  

 

 
 

  3 صفحه

 

5صفحه   

 

 

میلیون  05تشخیصهای اولیه از انگیزه های پشت تصمیم 
بریتانیائی که به خروج از اتحادیۀ اروپا رأی دادند، حاکی 

این برداشت در میان مردم . از یک نارضایتی گسترده اند
تقویت شده است که آنان فاقد قدرت و ابزار الزم برای 

ی آنان مستثیما  اثر می اخذ تصممیاتی اند که بر زندگ

این برداشت از زوایای مختلفی موقعیت واقعی . گذارند
جهان در حال تغییر کار را به دست می دهد؛ جهانی که 
در آن تکنولوژی و گلوبالیزاسیون نه فقط شکل بازار کار 

 .بلکه خود کار را هم عمیقا  دگرگون کرده است

ینی را در بنابراین تغییرات مورد نظر چالش سیاسی سنگ
عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در 

دست زدن به اقداماتی : برابر رهبران قرار داده است
برای مهار سطوح فزایندۀ نگرانی و بی ثباتی در بازار کار، 
بازاری که مدام کار باثبات، ایمن و بامعنای کمتری را 

ه اما قبل از آن ک. برای عدۀ کم و کمتری تأمین می کند
به اقدامی دست زده شود، اهمیت دارد روشن شود به 

 .راستی چه اتفاقی رخ داده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه گرایش در جهان کار

در حالی که تعداد کسانی که از کار برخوردارند، به یک 
رکورد نائل شده است و کارهای ایجاد شده را هم نمی 

کلیدی نامید، با این حال سه گرایش " کار گل"توان 
زوال مشاغل : تغییرات جهان کار را تعیین می کنند

 [.محیط کار]میانی، رکود و اتمی شدن 

 

 زوال مشاغل میانی: گرایش نخست

نخستین گرایش کلیدی در سالهای اخیر پیدا شدن 
مشاغلی اند که آلن مانینگ و مارتن گوس، اقتصاددانان 

. نامند می" دلفریب و هولناک"بریتانیائی، آنها را مشاغل 
تأثیر فزایندۀ تکنولوژی، و تا حدودی جهانی شدن، بر بازار 

کار در سالهای اخیر به کاهش مشاغل میانی انجامیده 
شاخص این دست مشاغل یک قابلیت تقریبا  . است

اند و " قابل انتظام ثابت"این مشاغل : مشترک است
اغلب مشاغل رو . بنابراین بسیار مستعد اتوماتیزه شدن

را می توان در کارخانه ها و در دفاتر اداری سراغ  به زوال
گرفت؛ یعنی در محیطهائی که تجهیزات و سیستمهای 
عامل به راحتی می توانند جای کار دستی یا فکری با 

 .انتظام انسانها را پر کنند

بریتانیائیها در اواسط قرن نوزدهم واقعا  ملت سازنده ای 
یروی کار بریتانیا به در آن سالها بیش از یک سوم ن. بودند

این  3111در سال . کار در کارخانه ها اشتغال داشت
 3104درصد تقلیل یافته بود و در سال  02نسبت به 

مشاغلی که زمانی نیروی حیاتی صنایع بریتانیا را 
درصد نیروی کار تجاوز نمی  1تشکیل می دادند، از 

 .کردند

و دلفریب "با زوال این دست مشاغل میانی، مشاغل 
در باالترین سطوح ما . جای آنها را پر کرده اند" هولناک

شاهد رشد فوق العادۀ مشاغل عالی مدیریتی و حرفه 
 2آمار مربوط به . ای از قبیل سرویسهای مالی بوده ایم

نشان می دهند که که تعداد   3104تا  3111سالۀ بین 
درصد افزایش داشته و در حال  07سرویسهای حرفه ای 

بدون نظم "این مشاغل . میلیون است 4/3بر  حاضر بالغ
 .، مستلزم مهارتهای باال و فوق العاده پولساز اند"ثابت

در پائینترین سطوح هم شاهد افزایش مشاغل با 
دستمزدهای ناچیز، بدون نیاز به مهارت خاص و با 

تعداد مشاغل مرتبط با مهمانداری . تولیدوری کم بوده ایم
هم از سال  –هتل و رستوران به شمول کارگران بار،  -

 5درصد افزایش داشته و اکنون  02به این سو  3111

 .درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده است

با " فریبنده و هولناک"به نظر می رسد رشد مشاغل 
برآمد "قول  3100سخنان جرج اوسبورن که در سال 

ها در واقع آمار. را داد، در تناقض باشد" دوبارۀ سازندگان
برآمد "حاکی از آن اند که ما در بریتانیای مدرن شاهد 

 .ایم و نه سازندگان" دوبارۀ منتظران

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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اطالعیه

 
 اعالمیه مشترک

 ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم

 
 

دیگر فعاالن جنبش کارگری ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و لغو کلیه احکام قضایی علیه او و 

ما نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به دفاع از حقوق کارگران زندانی و آزادی فعالیت های سندیکائی فرا . هستیم
  .می خوانیم

بنا به اطالعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا در 
مرداد دست به اعتصاب غذا  01 امنیتی و قضائی رژیم، از زمان ورود به زندان در نه اقدام غیرقانونی مسئوالعتراض با

او در طول یک سال گذشته با اين . میلیون تومانی به مرخصی آمده بود 311 رضا شهابی با سپردن وثیقه. زده است
مرداد ماه به  01 او. بط و مصادره خواهد شدضوثیقه او  تهدید و فشار دادستانی مواجه بود که اگر به زندان برنگردد،

واحد اجرای احکام زندان به او ابالغ کرده است که کلیه مرخصی های پزشکی اش غیبت محسوب . زندان مراجعه کرد
آقای شهابی در اعتراض به این اقدام، دست به اعتصاب غذا زده . روز ادامه می یابد 921 شده و محکومیت زندان وی

  .خواست او با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت اش، آزادی بی قید و شرط از زندان است. ستا

رضا شهابی با پرونده سازی مقامات امنیتی جمهوری اسالمی به دلیل عضویت در هیات مدیره سندیکای شرکت واحد 
پانصد هزار تومان جریمه نقدی و دادگاه انقالب به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیون و  07 از سوی شعبه

او تاکنون بخش اعظم این دوران را در زندان گذرانده . پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی محکوم شده است
آقای شهابی در دوران بازجوئی و . خصی به سر می برداو یک سال گذشته به دلیل وضعیت جسمی اش در مر. است

جرم شهابی و دیگر فعاالن کارگری که . زندان بارها مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و آسیب های فراوان دیده است
  . در زندان به سر می برند، چیزی جز فعالیت های سندیکائی و دفاع از حق کارگران نیست

از تالش برای مقررات زدائی از روابط کار، . ن در سال های اخیر ابعاد جدیدی به خود گرفته استتعرض رژیم به کارگرا
حذف مواد حمايتی قانون کار و کاستن از شمولیت آن، تا جلوگیری از شکل گیری هرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن 

 !داران برای اعمال اجحاف، تبعیض و تعرض به کارگران دست سرمایه

جنبش کارگری  ان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و لغو کلیه احکام قضایی علیه او و دیگر فعاالنما خواه
ما نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به دفاع از حقوق کارگران زندانی و آزادی فعالیت های سندیکائی فرا . هستیم

ن حقوق کارگران است که در جمهوری اسالمی به حق تشکیل سنديکای مستقل، یکی از ابتدائی تری. می خوانیم
با حمايت از مبارزات کارگران، حق تشکیل سنديکای مستقل را به جمهوری اسالمی . رسمیت شناخته نشده است

  . نحمیل کنیم

 

 (اکثریت)هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران 

 هیئت مسئولین کنشگران چپ

 فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپهیئت هماهنگی سازمان اتحاد 

 (2١17آوگوست  18) 13٣١مردادماه  27

 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      633ه   شمار  چهارم سال /  1362  اوت   16/   6031مرداد      03دو شنبه              
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 کارگرصدای 

 
 ،حکم شنیع شالق

 
 

 د کردنهای ملتهب چون آتشفشانی سر باز خواه زخم
 
 
 

 اتحاديه آزاد کارگران ایران سایت : به نقل از

 جعفر عظیم زاده

محکومیت شاپور احسانی راد و دیگر 
ران به حکم شنیع شالق، لقمه کارگ

ای نیست که به آسانی از گلوی 

سرمایه داری حاکم بر ایران پائین 
 رود 

که باالترین  در ایران، عالوه بر این
درجه از استثمار بر طبقه کارگر 

ها  تحمیل شده است و میلیون
کارگر با دستمزدهای چندین برابر 
 زیر خط فقر به کار واداشته می

و نبود امنیت شغلی شوند و اخراج 
 کند با این و بی تامینی بیداد می

کارد به  کارگرانجا که  حال، آن
رسد و در مقام  شان می استخوان

دفاع از هستی و بقا خود بر می 
آیند و فریادشان برای دریافت مزد 

قبل انجام داده اند   ها کاری که ماه
ید، بالفاصله با صفی از آ در می

ویژه و جناب نیروهای امنیتی، گارد 
ها و سربازان باتوم بدست  سرهنگ

در محل اعتراض خود مواجه و 
بدنبال آن با خاکریز قوه قضائیه به 
، عنوان دستگاهی برای احضار

بازجوئی و محکوم کردن به زندان و 
   .گردند شالق روبرو می

 
اما به شالق کشیدن تن عریان 
کارگران زجر دیده معدن آق دره در 

رای نمایشی از بربریت قرون وسطائی در مقابل چشمان مالء عام و اج

جهانیان و یا محکومیت کارگران چادرملو، بافق، پتروشیمی رازی، سیمان 
چون شاپور احسانی راد که در سن بازنشستگی  صنفی هم نلوشان و فعاال

کشد و باید بدلیل حق خواهی مورد  با کمری خمیده از فقر و فالکت نفس می
قرار بگیرد، لقمه ای نیست که به آسانی از گلوی سرمایه داری  ضربات تازیانه

 .حاکم بر ایران پایین رود

 
شود هم کارگران و توده های زحمتکش مردم کشوری را با وجود  مگر می

و  ءهم در عصر انفجار اطالعات و تبادل آرا های عظیم زیر زمینی، آن ثروت
ها  اشت، دستمزدشان را ماهرفته و مدرن گرسنه نگه د افکار در جهانی پیش

ها جوان تحمیل  پرداخت نکرد، رنج و محنت بیکاری و بی تامینی را بر میلیون
کرد، بازنشستگان را پس از سی سال کار و زحمت در اوج فالکت و بی 

ها  های فله ای بیکار و آواره خیابان تامینی نگه داشت، کارگران را با اخراج
ها انسان را به ضرب و زور زندان و شالق از  یونو هم زبان اعتراض این میل کرد

اگر در تاریخ بشر و در همین جهان معاصر دولت و سیستمی کام کشید؟ 
جا نیز چنین  کردی، دوامی داشته باشد این توانسته است با چنین روی

 !!خواهد شد

 
 

بی وقفه هست و نیست یک جامعه  ،گری کسانی که سر در توبره غارت
غافل از آنند که نه تنها زندان و شالق، بلکه  ،فرو برده اند را هشتاد میلیونی

سرکوب دیگری نیز قادر به خاموش کردن حق خواهی ما کارگران   هیچ ابزار

 .ایران نخواهد شد

 
اگر امروز چیزی برای ما کارگران ایران از ماحصل کار و زحمت و تولید ثروت در 

های ملتهب و درمان ناپذیر  ها زخمآن  تنها و تن ،این مملکت باقی مانده است
گرسنگی و بی تامینی، سرکوب و زندان و ضربات تازیانه بر پیکر ماست که 

 .دیر یا زود همچون آتشفشانی سهمگین سر باز خواهد کرد

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان  کار                 

      633ه   شمار  چهارم سال /  1362  اوت   16/   6031مرداد      03دو شنبه              
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 تیتر اخبار

 

 

 

 

 

 تپه از ورود به محل کار منع شدند  کارگر نیشکر هفت ٣/ 

 خودرو به بازنشستگان کشوری  واگذاری لیزینگی/ 

 در روزهای آتی  13پرداخت معوقات مزدی کارگران فاز /  

 پیگیر وضعیت کارگران هستیم / احد استخراج طالی زرشوران ادامه داردتوقف و/  

 کارند  رانندگان مسحق سختی/معیاری برای تعیین مزد رانندگان مسافربری نیست/  

 دفاع هستیم  ها بی در مقابله با تروریست/ماهیگیر چابهاری هنوز در اسارت دزدان دریایی هستند 8/  

 آهن نسبت به کاهش حقوق اعتراض رسانه ای کارگران بخش ترافیک راه/  

 ان نسبت به پایمال شدن حقوقشاناستان هرمزگ اعتراض رسانه ای کارگران /  

 بازنشستگان  مردادماه 31بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در حمایت از تجمع /  

 عدم پرداخت مطالبات کارگران اخراجی کارخانه دیارخودرو/ 

داری تجمع کارگران بیکارشده کارخانه دیار خودرو دراعتراض به بالتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل فرمان/ 
 !گلپایگان

 :چند خبر کوتاه از گلپایگان/ 

 عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران سد کوچری *

 عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران کارخانه محور کاران کوشا*

 عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران تصفیه خانه گلپایگان*

 نعدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران راهداری شهرستان گلپایگا*

  .چند ماه حقوق کارگران راهداری شهرستان گلپایگان پرداخت نشده است/ 

  تجمع اهالی سفیددشت برای حفظ سالمتی مقابل استانداری چهارمحال بختیاری/ 

 سوزی خیابان ستارخان تهران مصدومیت چهار آتش نشان در حادثه آتش/ 

 جداگانهکارگرجوان حین کاردرتهران در دوحادثه 2مجروحیت شدید /  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      633ه   شمار  رم چهاسال /  1362  اوت   16/   6031مرداد      03دو شنبه              

 

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

.شرح زیر ارایه می شود  
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/526095-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/526564-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/523747-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/526430-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/524383-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/525660-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 

 

 

گفتگوی رادیو پیام کانادا با همسر رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت 
 واحددر رابطه با اعتصاب غذا و وضعیت رضا شهابی در زندان

 :گوش کنید

https://www.youtube.com/watch?v=OyO9bv5is8k&feature=youtu.be 

وبرای آزادی رضاشهابی  رحمایت ازفعالین سندیکایی زندانی اطالعیه پنج سندیکای فرانسوی د/  
 واسماعیل عبدی

 مامور حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن بر اثر تصادف ٣کشته و زخمی شدن /  

 جان باختن یک کارگرجوان حین کاردر ساوه/  

 کارگرمقنی جوان در چاه آب کشاورزی  2خفگی /  

 ه ستاره خلیج فارس مقابل استانداری تجمع جمعی از کارگران پاالیشگا/ 

  کند  ها را جایگزین کارگران می ربات" فاکس کان"/   

 یک کشته بر اثر انفجار معدن در منطقه داالهو /        

 اعتراض تلخی از سرِ استیصال و ناچاری / خود را آتش زدند" طلبکاراِن شهرداری"/  

وضعیت بیکاری برای چندمین بار /شهر ُمهر در اعتراض به ،جمعی از جوانان جویای کار (مرداد27)روز / 

 .دست به تجمع زدند

 ماه حق بیمه8ماه حقوق و13تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اندیمشک نسبت به عدم پرداخت/  

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اندیمشک نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه/ 

 ماه حقوق4شرکت آب و فاضالب بهبهان دراعتراض به عدم پرداختاعتصاب وتجمع کارگران /  

 متری در زاوه 12١مرگ دو مقنی درون چاه / 

 بموقع حقوق تجمع اعتراضی کارگران آبفار خوزستان نسبت به عدم پرداخت /  

پارس جنوبی دراعتراض به عدم پرداخت 18و17در فاز  *(oico)اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ایکو/  
 قحقو

 عسلویه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق13اعتراضات دامنه دار کارگران فاز/  

عسلویه جهت اعتراض به عدم پرداخت  13اعتصاب وتجمع کارگران شرکت پترو پایدار ایران در فاز / 
 چندماه مطالباتشان

 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راهداری فیروزآباد4عدم پرداخت/   

 د بجنورد پایش را حین کار ازدست دادکارگر پسمان/ 

 جان باختن یک کارگردرهمدان بر اثر سقوط آسانسور/  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ه کارگری سازمان فداییان خلق ایرانگرو  کار                 

      633ه   شمار  چهارم سال /  1362  اوت   16/   6031مرداد      03دو شنبه              
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/525975-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/525809-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/525688-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/525846-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 ای کارگران شهرداری لوشان معوقات مزدی و بیمه/  

 کارگر کشاند   مشی را به خانه مطالبات معوقه؛ کارگران اخراجی اشی/   

وضعیت این  دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و نگرانی عمیق فدراسیون حمل و نقل بین الملی از/ 
 کارگر زندانی

 بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور درحمایت از مطالبات بازنشستگان/ 

 !بازهم وعده توخالی به کارگران شهرداری سردشت وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه شان/ 

 جان باختن کارگر مقنی جوان در حادثه ریزش چاه/ 

 راض کارگران گروه ملی فوالد ایران باتجمع مقابل بانک ملی اهوازآغازپنجمین هفته اعت/  

 کارگران گروه ملی فوالد ایران درپایان هفته چهارم اعتراضشان به تهران آمدند/ 

در نهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی سندیکای شرکت واحد قوه قضاییه را مسئول حفظ سالمتی /  
 شهابی میداند

 نی از فعالین کارگری شهر سنندج به اداره اطالعاتاحضار عباس اندریا/  

درصد بیمه سخت وزیان آور رانندگان زحمت کش شرکت واحد از سوی مدیرعامل 4عدم پرداخت حق /  
 .،باعث مشکالت دربازنشتگی تعدادی از همکاران بازنشسته شده است

 آسانسور مصدومیت شدید یک کارگرجوان در بازارمشهد بدنبال سقوط وزنه تعادل/  

 جان باختن یک کارگر مقنی در عمق چاه/  

 نیروی برق اهواز حین کاردرگرما ورطوبت زیاد براثر برق گرفتگی جان باختن کارگر شرکت توزیع / 

 جان باختن پرستاری جوان حین ماموریت براثرتصادف/  

 هزار میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران  ٣بدهی / 16خودسوزی پیمانکار شهرداری در منطقه / 

 هزار میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران ٣بدهی / 

 کارگر متوقف شد  12١با « زرشوران»فعالیت معدن طالی / 

 قطع دست کارگر شالیکوبی حین انجام کار /  

  ذ تعهد از فعاالن کارگری گروه ملی صنعتی فوالد ایرانبازداشت و اخ/  

 !و بی تفاوتی مسئوالن نسبت به جان صدها هزارکارگر؟  درجه خوزستان5١گرمای / 

بستن  باتجمع در کارگاه و( شرکت کیسون)آغاز چهارمین هفته اعتراض کارگران پروژه قطارشهری اهواز/  
 درهایش 

 ان طرح فوالد زرند ایرانیان در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقاعتصاب وتجمع خانوادگی کارگر/  
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      633ه   شمار  چهارم سال /  1362  اوت   16/   6031مرداد      03دو شنبه              

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/525487-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/524542-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/524469-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/524387-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


  

 

  

 
 دون شرحب
 
 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      633ه   شمار  چهارم سال /  1362  اوت   16/   6031مرداد      03دو شنبه              

 

 


