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سقوط شاخصه های اقتصادی و در 
پی آن تشدید هرچه بیشتر بحران 
های اجتماعی و سیاسی  با 
سقوط ارزش پول ملی کلیه 
مناسبات و روابط تولیدی، خدماتی 

کشورمان در کوتاه  و توزیعی را در
زمان ممکن تحت تاثیر قرار داد،  ترین

و زندگی اکثریت بزرگی از هموطنان 

ما را بیش از پیش به سوی فقر 
 .بیشتر هدایت کرد

در حال حاضر که تنها بانگ تحریم به 
صدا درآمده و آغاز تحریم ها به 
صورت عملی کلید نخورده، اقتصاد 
ایران در شرایط ورشکستگی کامل 

کافی در قرار گرفته است، دولت ارز 
اختیار ندارد، کارخانه ها و نهاد های 

، "چه کنم"مختلف دولتی به درد 
 .گرفتار شده اند

 
زندگی مردم به جهنمی تبدیل 
شده که فقط در جمهوری اسالمی 

دقیقا به . ایران قابل رویت است
همین خاطر شرایط بروز اعتراض 
های اجتماعی در همه ابعاد و به 

و در همه اشکال در هر لحظه ای 
جای جای کشورمان قابل اشتعال 

 .است

سیستم جمهوری اسالمی ایران 
قادر به پاسخ گویی به نیاز های 
مردم و حل مشکالت آن ها نیست، 
از این رو در رابطه با فرار از شرایط 
مذکور تقالی خود را چند برابر کرده 
است تا با انواع شگرد ها، بتواند بر 

 .شرایط تسلط پیدا کند
ه با جنبش کارگری، بخش در رابط

ضد کارگری وزارت اطالعات با بهره 
 گرفتن از تجربه چند دهه فعالیت 

 
خود در سرکوب و شناسایی فعاالن 
مستقل کارگری، از یک سو سعی 
در شناسایی فعاالن کارگری و 
تشکیل پرونده های امنیتی برای آن 
ها دارد و از سویی دیگر با جریان 

سو  سازی های موازی و سمت و
دادن اعتراض ها ی کارگری به 
کمک عوامل خود در بین کارگران 

تالش خود را برای به انحراف 
و به کشیدن مسیر مبارزه کارگران 

دست گرفتن هدایت جریان های 
شدت کارگری به اشکال مختلف 

 .داده است
 

 

 

 فرهاد فدایی
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همان طور که اطالع دارید، در تاریخ 
سندیکای شرکت  76خرداد یکم 

واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در 
وزارت کار  : "اطالعیه ای عنوان کرد

توطئه جدید را علیه سندیکای کارگران 
شرکت واحد از طریق فراهم کردن دیدار 
افراد خلع مسئولیت شده از سندیکا با 

نمایندگان سازمان جهانی کار به انجام 
 ".رسانده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در هفته گذشته اطالعیه ای  از داخل 
کشور با هماهنگی و برنامه ریزی 
مشخص نهاد های امنیتی حکومت، 

ز فعاالن خارج از ایران برای جمعی ا
در این اطالعیه که به ، ارسال شد

شورای مستقل سندیکای "امضای 
ارسال شده بود،  " شرکت واحد

رضا شرکت واحد نمایندگان سندیکای 
شهابی، داوود رضوی و لقمان 

 از کانون معلمان کردستانویسی 
که در نشست سازمان جهانی 
کارشرکت داشتند را به شدت مورد 
حمله قرار داده و حضور آن ها را 

 .جدا از سندیکا اعالم کرده بود
این برنامه قبل از هرگونه بازنشری 
از سوی فعاالن سیاسی و کارگری 

شناسایی و از انتشار خارج کشور 
 .دمآن جلو گیری به عمل آ

بخش ضد کارگری وزارت اطالعات 
در همه حال و در همه جا نه تنها 
در رابطه با جنگ روانی، بلکه در 
ابعاد جریان سازی و استفاده از 
نیرو های تواب و نفوذی در همه 
حال استفاده می کند تا بتواند 
تشکل های مستقل را از درون 

ه محفلی برای شناسایی تهی و ب
 .فعاالن کارگری تبدیل کند

از این رو جا دارد فعاالن کارگری با 
هوشیاری و برنامه ریزی مشخص 
در شناسایی و خنثی سازی 
برنامه های عناصر جاسوس 

 .امنیتی بطور جدی تالش کنند
مهمترین و اصلی ترین برنامه وزارت 

در  جاسوساطالعات نفوذ عناصر 

ستقل است، رهبری تشکل های م
چرا که از این طریق به راحتی هم 

اطالعات جامع دسترسی پیدا  به
و هم در هدایت و به د می کن

آن تشکل می  انحراف کشیدن
 .توانند نقش ایفا کنند

از این رو تشکل های مستقل 
کارگری حتما باید طوری سازمان 

دهی شوند که در همه حال 
ه ای که اعضای شناخته شد

المت فکری و شخصیتی آن ها س
در سخترین یان سال طی سال

مبارزه، مورد آزمون قرار  شرایط
و توان آن ها ثابت شده  گرفته

های تشکل  است، پایه گذاری
 .مستقل را به انجام رسانند

در سازمان دهی تشکل ها، 
تشکیل کمیته های تخصصی و 
رفاهی خصوصا در شرایط حاضر 
می تواند در جذب نیرو های جدید 

التی بسیار و کادر سازی تشکی
 .موثر واقع گردد

در این کمیته ها معموال کادر های 
زبده پرورش پیدا می کنند و آینده 

 .تشکل حفظ می شود
وقتی عناصر امنیتی نتواند به 
رهبری یک تشکل مستقل نفوذ 
کنند، تمام سعی خود را انجام می 
دهند که با حضور در این کمیته ها 

در زمینه رشد خود را بوجود آوردند، 
این میان هوشیاری فعاالن مستقل 
کارگری و رهبران کارگری ایجاب 
می کند تا با شناسایی و استفاده 
هرچه بیشتر از این عناصر نفوذی 
از توان و حضور آن ها در گرفتن 

امکانات برای تشکل و دادن 
 از... و به آن ها اطالعات غلط 

 .آن ها بهره ببرند حضور
 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    545ه   شمار  چهارم سال /   5172 ژوئن     52/   7931تیر    4دوشنبه                

 

بخش ضد کارگری 
وزارت اطالعات دست 

روی دست نخواهد 
گذاشت و با اجیر کردن 
یا پرونده سازی برای 
اعضای موثر تشکل و 

یا به کمک عناصر 
نفوذی خود با بهره 

از نواقص و  گرفتن
معضالت درون تشکل 

ها دست به جریان 
 .سازی می زند

این نوع جریان سازی 
ها از خطرناک ترین 

شیوه هایی است که 
معموال با هماهنگی 

ادارات دولتی برنامه آن 
سازمان دهی و به بار 
می نشیند و می تواند 
تشکل مستقل را تا مرز 

 نابودی سوق دهد
 

 
بخش ضد کارگری 
وزارت اطالعات در 

همه حال و در همه 
جا نه تنها در رابطه با 
جنگ روانی، بلکه در 
ابعاد جریان سازی و 
استفاده از نیرو های 

تواب و نفوذی در 
همه حال استفاده 
می کند تا بتواند 

تشکل های مستقل 
را از درون تهی و به 

فلی برای مح
شناسایی فعاالن 
 کارگری تبدیل کند
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بخش ضد کارگری وزارت اطالعات 
دست روی دست نخواهد گذاشت 
و با اجیر کردن یا پرونده سازی 
برای اعضای موثر تشکل و یا به 

کمک عناصر نفوذی خود با بهره 
گرفتن از نواقص و معضالت درون 
تشکل ها دست به جریان سازی 

 .می زند
این نوع جریان سازی ها از 

ت خطرناک ترین شیوه هایی اس
که معموال با هماهنگی ادارات 
دولتی برنامه آن سازمان دهی و 
به بار می نشیند و می تواند 
تشکل مستقل را تا مرز نابودی 

 .سوق دهد
تجربه ای که می توان به آن اکتفا 
کرد، اتحادیه ناشران زن بود که 
فردی با هماهنگی ممیزی ارشاد 

توانست با استفاده از نواقص 
د شده با برنامه موجود در تشکل یا

ریزی از پیش تعیین شده موجبات 

 .انشقاق آن را بوجود آورد
یا در انجمن صنفی روزنامه نگاران 

یکی از انتخابات این ایران در 
تشکل، چنین پروژه ای از سوی 

نیروهای وابسته به جریان راست 
مشکالتی کل گرفت و شحکومت، 

را بوجود آورد، یا در رابطه با انجمن 
نگاران آزاد تهران با صنفی روزنامه 

وجود حضور همان فرد که اتحادیه 
ناشران زن را دوشقه کرده بود، 
ولی با هوشیاری هیات مدیره وقت 
این تشکل وی و افراد دیگر 

 .نتوانستند، به هدف خود برسند
حتی در زمان دولت خاتمی، جناح 
راست با هماهنگی یکی از اعضای 
سازمان اطالعات رهبری با برنامه 

ی مشخص و نفوذ افراد خود در ریز
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد 

 هتهران، در یک انتخابات فوق العاد
سعی داشت که کل تشکل را به 
دست بگیرد که خوشبختانه با 

هوشیاری و تالش هیات مدیره و 
بازرسان این تشکل، دست آن فرد 
رو شد و کل برنامه ریزی آخوند 

 .خنثی گشت( طاهری)امنیتی 

در  شاهد هستید که وناکن
اعتصاب های کارخانه نیشکر هفت 
تپه و دیگر اعتراض های کارگری 
همیشه حضور افراد نفوذی دیده 

 ،تالش آن ها مسلما ،می شوند
در به انحراف کشیدن سمت و 
سوی مبارزه کارگران است، از این 
رو جا دارد که فعاالن کارگری با 
هوشیاری و ارایه برنامه های 

هر واکنشی از  مشخص پیش از
سوی نیرو های نفوذی در تشکل 
ها، شرایط و اهرم های رهبری 
تشکل را توسط نیرو های مستقل 
حفظ کرده تا به مطالبه نهایی خود 

 . دست پیدا کنند
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نمونه ای از تداوم امواج مهاجرت : 6491  

 

 
 

 

 

 

 

 ازتجربه دیگران

 

 

 جنبش کارگری در اسرائیل 

 ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی
 (ششمبخش )    

 

 

 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه رتمان جامعه شناسیدپا -شالِو میکائیل

 گودرز: ترجمه

 
 

 از شماره پیش ادامه
 

 آیا ایدئولوژی می تواند به حل دوگانه ها کمک کند؟

  

بنا به روایت استرنهیل، ایدئولوژی جنبش کارگری 
صهیونیستی در دوران بین جنگ ها با یک سیستم 

. وسیال دموکراسیاروپایی موازی بود، اما نه لزوماً با س
برعکس او بیشتر به سوسیالیسم ملی، با دیدگاه ملی 
قبیله ای، توجه و ارجحیت برای تولید، و خوبتر شمردن 

در این میان حتی کیبوتز و . مزاحمان انگلی نظر دارد
این . زراعت اشتراکی هم بنوعی الپوشانی حقیقت بود

رای دیدگاه براحتی رهبران کارگری را از انجام وظیفه ب
جبران اختالف بین ادعاهای برابری طلبانه شان با 
وضعیت نابرابر و تبعیضات واقعاً موجود در جامعه یهودی 

در عمل اما سنتز بین . در فلسطین معاف کرد
سوسیالیسم و صهیونیسم بیشتر به معنی غلبه کردن 

 .ناسیونالیسم بر سوسیالیسم بود و نه چیز دیگر

ته انگشت می گذارد که استرنهیل بدرستی بر این نک
فاصله فاحشی بین به اصطالح سوسیالیسم سازنده در 
ساختار ملی که مورد ستایش جنبش کارگری 

صهیونیستی بود و سوسیالیسم اصالح طلب در اروپا 
بن گوریون و دوستانش در اوج جنبش در واقع . وجود دارد

ادعاهای سوسیالیستی را برای بدست آوردن رهبری 

ی کامالً مورد بهره برداری ابزاری قرار دادند، کارگران یهود
در حالی که مبارزه بنیادی را ظاهراً برای منافع مادی 
خویش علیه رقبای سیاسی و نمایندگان اقشار میانی 

و اما یک بار دیگر آنچه در این . اجتماعی بکار گرفته بودند
روایت نادیده گرفته شده، مقایسه توضیح منفعت بنیاد 

 .بش کارگری به صهیونیسم استتعهدات جن
 

 

 ریشه های جنبش کارگری با صهیونیسم

مدارک تاریخی نمی توانند این فرضیه را ثابت کنند که 
. صهیونیسم بخاطر حمایت باطنی از کارگران برنده شد

در واقع گرچه تفکر مورد عالقه عمومی آن را مخفی می 
ر سازد، حقیقت آن است که برای اکثر یهودیانی که د

نیمه اول این قرن به فلسطین رسیدند عقاید مربوط به 
صهیونیسم از اهمیت خاصی برخوردار نبود یا در سطح 

 . حداقل قرار داشت
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هزار  42در مقابل نیم میلیون عرب فقط  0881 در سال

موج )اولین آلیاء . یهودی در فلسطین زندگی می کردند
می پس از ثبت شده در صهیونیسم مدرن ک( مهاجرت

 . آغاز قرن بیستم صورت گرفت

تحت تاثیر فضا و تصویب قوانین یهودستیزانه و آزار 
یهودیان در روسیه و رومانی، حضور تازه مهاجران از این 
. دو کشور جمعیت یهودیان را در فلسطین دوبرابر کرد

بطور سنتی مهاجرین آلیاء اول زمین را خودشان می 
های اروپایی و فرانسوی خریدند و مانند کلونیالیست 

سی و . برآن کار می کردند تا حضور خود را تثبیت نمایند
پنج هزار مهاجر آلیاء دوم عمدتاً از مهاجران روس بودند و 
دهسالی قبل از شروع جنگ جهانی اول به مقصد 

در برابر شرایط بسیار دشوار زندگی در آنجا . رسیدند
هیونیست اکثریت قابل اعتنای آنان سوسیالیست و ص

مدرن بودند که کشور خود را ترک کرده و به اینجا امده 

بودند و بیشترشان در مقصد جزو مؤسسان جنبش بودند 
 .و بعدها به رهبری سازمان های کارگری می پیوستند

پیروزی متحدین بر نیروهای ترک در جنگ جهانی اول به 
با . چهارصد سال کنترل عثمانی بر فلسطین خاتمه داد

ماندات ملل متحد، کنترل فلسطین به بریتانیا حمایت 
در غروب حاکمیت بریتانیا هم یک بیانیه . داده شد

تشکیل یک خانه ملی برای ملت "رسمی صادر شد که 
در سومین آلیاء سی و پنج هزار . را توصیه می کرد" یهود

 0101نفر دیگر به شصت هزار یهودی باقیمانده در سال 
ولین مهاجرت سازمان یافته اضافه شدند که مجموعاً ا

 0141با این وجود در . صهیونیستی را نمایندگی می کند
تا آن . نسبت اعرلب به یهودیان معادل هشت به یک بود

زمان مهاجرت دسته جمعی یهودیان از روسیه و اروپای 

اما با قوانین جدید و . شرقی بیشتر به مقصد آمریکا بود

صویب رسیدند، به ت 0142سخت مهاجراتی که در سال 
اولین گروه هایی . دروازه های امریکا دیگر بسته شدند

که تحت تأثیر این محدودیت ها قرار گرفتند، خرده 
بورژواهای لهستانی بودند که ریشه های آلیاء چهارم را 

این گروه نزدیک به شصت هزار نفر . تشکیل می دادند
. به فلسطین گسیل داشت 0141تا  0142مهاجر را از 

دهه بعد اما بیشترین موج مهاجرت های قبل از یک 
هزار نفر از یهودیان آلمانی  011تأسیس اسرائیل، شامل 

بود که با تشدید  0111تا  0114و اتریشی در فاصله 
تهدید های نازیسم و رکود اقتصادی در اروپا به پناهندگی 

 .به فلسطین وارد شدند

و )شتند بسیاری از فعاالنی که در رهبری جنبش قرار دا
به عنوان سوسیالیست های ( بعد ها هم در دولت

متعهدی با آلیاء دوم و سوم به فلسطین مهاجرت کرده 

در واقع در میان یهودیان فلسطین، به میزانی قابل . بودند
قیاس با اروپا، کمونیسم در جنبش کارگری سالهای پس 

در روسیه و سالهای بعد از جنگ جهانی  0106از انقالب 
همچنین قطعاً ادعای . ر حال اوجگیری و رشد بوداول، د

ثبت شده با مدارک کافی است که در سالهای قبل از 
فتح فلسطین بوسیله بریتانیا، اکثریت مهاجران پیشگام 
وابسته به موج دوم یهودیان از قشر یهودیان مدرن و 
اصالح طلب بودند که نه به صهیونیسم وفادار ماندند و نه 

وجود یا عدم وجود این یا . فلسطین حتی بطور کلی به
آن اعتقاد و باور حقیقتاً نمی تواند تسلط انگیزه ها و 
محرکهای ملی را در جنبش کارگری اسرائیل توضیح 

 .دهد
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 رافائل کوررآ 

 ع زحمتکشانمدیریت بحران اقتصادی در اکوادور بنفو 

 
 
 
 

 سرجی کاماراسا: نویسنده مقاله

 کایتیپول برگرفته از نشریه

های نئو لیبرال را ندیده  تصمیم گرفتیم نسخه های تجویز شده از جانب تکنو کراسی
امروز با کمال غرور و . جای آن راه خودمان را انتخاب کنیم و پیش ببریمه بگیریم و ب

ه نتایج موفقی رسیده ایم، از طریقی دقیقا مغایر توانیم ادعا کنیم که ب افتخار می
 .های بین المللی مالی و اقتصادی تجویزهای ارگان

 
 "رافائل کوررآ" 

 

بحران اقتصادی دشواری را از سر می گذراند به نحوی  4116اکوادور در سال 
که نصف جمعیت آن در زیر خط فقر زندگی می کردند و بیش از یک میلیون نفر 

 . ان آن در جستجوی کار مجبور به جالی وطن شدنداز شهروند
  انتخابات ریاست ، پیروزدر این سال رافائل کوررآ در راس اتحادیه میهنی

 . قدرت را به دست گرفتعنوان رئیس جمهور اکوادور ه و ب شدجمهوری 
او همچنان که در برنامه انتخاباتی اش وعده داده بود مجمع تدوین قانون 

رقم داد و نتیجه آن تصویب قانون اساسی تازه اکوادور  اساسی را تشکیل

که بازسازی ساختار  خورد،
سیاسی کشور را در نظر داشت و 

نقالب شهروندان را در این ارتباط ا
 .پایه ریزی کرد

 
 

 : داشتبرنامه اقتصادی دولت کوررآ بر سه پایه قرار 
 
ها ابهامات بسیاری  قروض دولت را مورد بازبینی کامل قرار داد که در آن -0

کار دارندگان برگه های قرضه های دولتی را که متعلق  شد، برای این دیده می
دولت . فرا خواند و با آنان به صحبت نشست ،به طبقات ممتاز جامعه بودند

درصد قیمت واقعی  11تازه بر این امر آگاه بود که قرضه های دولتی به 
د و بازهم آگاه بود که همین افراد با خودشان به این افراد فروخته شده بودن

قیمت  درصد  11های دولتی همین اوراق را با بهایی بیش از  همکاری ارگان
این کار یک غارت روشن از خزانه . فروختند خریداری شده دوباره بدولت می

 دولت تازه تمامی این قروض را غیر قانونی اعالم و تهدید کرد که آن.  بود ملت
 11ها را به  باالخره دارندگان این اوراق قبول کردند آن. پرداختها را نخواهد 

اعمال این سیاست کمک کرد تا قروض . دولت بفروشنده قیمت بازار ب درصد
کاهش  4101در سال درصد  5/ 1به  4117در بودجه سال  درصد 42دولت از 
 .پیدا کند

قراردادهای نفتی را که مطابق  -4
ی ها مدل مشارکتی با کمپانی

را مورد  ،نفتی تنظیم شده بودند
مذاکره مجدد قرارداد که بر اساس 

ها نصیب دولت از هر بشکه  آن
دولت تازه . دالر بود 5تا  2نفت فقط 
های نفتی قراردادهایی  به کمپانی

بر اساس ارائه خدمات و پرداخت 
رقم ثابتی بابت کار ارائه شده در 
هر بشکه را پیشنهاد کرد که 

دریافتی دولت از فروش نتیجتا ارقام 
و به . نفت چند برابر افزایش یافت

 این ترتیب سهم ناشی از فروش 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 . افزایش یافت درصد 41نفت از درآمدهای دولت به  1
بدین ترتیب که از یک سیستم نا . تصویب رسانده یک قانون تازه مالیاتی ب -

مالیاتی مدرن و رشد  های غیر مستقیم به سیستم کارآمد و کهنه اخذ مالیات
در نتیجه اعمال این سیاست در . یر کردیهای مستقیم تغ یابنده و اخذ مالیات

کارگرفتن این ه درآمد دولت از طریق ب 4105تا  4117های  فاصله سال
سیستم مالیاتی به سه برابر رسید، و تولید ناخالص ملی در همین فاصله 

 .زمانی دو برابر شد
کار گیری این سیستم مالیاتی فریادش به آسمان ه بطبقات مرفه جامعه از 

درصد از این ازدیاد درآمد  8رفت و البته اعتراضاتشان بی دلیل بود زیرا که فقط 
نتیجه باال بردن مالیات روی درآمدهای کالن بود بقیه آن مرهون بهتر شدن 

باید توجه داشت که متوسط . سیستم اخذ مالیات و شفافیت امور اداری بود
و این عدد پائین تر تعریف شده درصد  6/41رخ اخذ مالیات در اکوادور روی رقم ن

و درصد  40/4از نرخ متوسط مالیات در کشورهای آمریکای التین که معادل 
 .است یلی دور از کشورهای مرفه اروپاییالبته خ

های بالقوه مملکت  های اتخاذ شده منابع بیشتری از ثروت در نتیجه سیاست
ره برداری قرار گرفتند و این امر اجازه بازسازی ساختار های عمرانی را مورد به

نظر   برابر شد و از این بابت از نقطه 1های عمرانی  گذاری در پروژه سرمایه. داد
درصدی، در مقام اول در میان کشورهای آمریکای التین قرار گرفت هزینه های 

درصد در  1/6به  4117ل درصد در سا  1/5دولت در بخش خدمات اجتماعی از 
این افزایش در چهارچوب قانون اساسی است که می . رسید 4155سال 

درصد  01های آموزش و بهداشت بصورت رشد یابنده می توان تا  گوید در بخش
 . تولید ناخالص ملی در سال هزینه کرد

بود که از حد متوسط نرخ رشد  درصد 0/7ها  رشد اقتصادی در طول این سال
جوار بیشتر بود ولی باید توجه داشت که رشد اقتصادی به  ی همکشورها
ها اکوادور  یک دهه پیشتر از این سال. معنای مبارزه با فقر نیسته تنهایی ب

از  درصد  01رشدی داشت تقریبا معادل نرخ رشد یاد شده ولی بهره 
 از درصد 01بود در حالی که  درصد 01فقیرترین آحاد جامعه از این رشد فقط 

. ن رشد بوداز ای درصد 004مرفه ترین الیه های اجتماعی نصیبشان بیش از 
اداره مملکت را در " انقالب شهروندان" ی که دولت یها در عوض در طول سال

 004درصد از فقیرترین آحاد جامعه به میزان  01اختیار داشت رشد درآمد 
 . درسی درصد 21طبقه ممتاز به  افزایش یافت و رشد درآمد درصد

این آمار بیان روشنی است از توزیع عادالنه ثروت در خدمت طبقات کم درآمد 
های مردمی بود که اکوادور جزو سه  دنبال بکارگیری این سیاسته ب. جامعه

که در صد فقر در جامعه را بمیزان  استکشوری از کشورهای آمریکای التین 
نست میزان حضور که در طول یک دهه توا معنای آنه باالیی کاهش دهد، ب

و فقر در . کاهش دهد درصد 44/2جمعیت اکوادور به  درصد 16/7فقر را از 
این رقم در تمام . رسید درصد 8/6به  07/1رحمانه و عمیق آن از  اشکال بی

 . ه استسابقه بود تاریخ اکوادور بی

به  4107بود و در سال  0،550ضریب اختالف طبقاتی معادل  4116در سال 
 . واحد 8،5د، کاهشی معادل رسی 1،227

از شهروندان اکوادور بر زندگی در فقر مطلق چیره شدند به لطف لیون یدو م

های خدمات  ریشه کن کردندعوامل بوجود آورنده آن و پیش برد سیاست
 .های مالیاتی تازه توسط دولت اجتماعی، تغیر قانون کار و اتخاذ سیاست

کوررآ میزان شهروندانی که در بیمه  جمهوری رافائل داری رئیس در طول زمام
درصد  12/8به  4116در سال  درصد 01/8های اجتماعی ثبت شده بودند از 

رسید، حتی  4105در سال 
سیاسی دولت در این  انمخالف
ها دستاوردهای اجتماعی و  سال

ها در خدمت  اقتصادی این سال
توانند انکار  زحمتکشان را نمی

با " دان انقالب شهرون" تجربه . کنند
مدیریت دولت رافائل کوررآ در اکوادور 
نشان داد که سرمایه گذاری های 
دولتی در خدمت رشد اقتصادی 

توانند از افت و  هستند و حتی می
خیز های دوره ای اقتصادی پرش 

باید  البته همیشه می. کنند
های دولتی و  سرمایه گذاری

های عمرانی دولتی مورد  فعالیت
 شند تا از آسیببازبینی پیوسته با

بیرونی و درونی احتمالی در های 

اکوادور  4102از سال . بمانندامان 
نیز متاثر از بحران اقتصادی جهانی 
دچار نزول در صادرات شد، رقم 

بود  درصد 17کاهش صادرات معادل 
 ساله اکوادور بی 61که در تاریخ 

در اکوادور تمامی . است سابقه
د و گیر معامالت با دالر انجام می

بطور بی سابقه ای قیمت نفت 
دالر  02دالر به  11و یا  81اکوادور از 

 4105در فاصله زمانی . سقوط کرد
از درآمد نفت خبری نبود،  4107تا 

در این سال هفت میلیارد و 
هشتصد و شانزده ملیون دالر از 
درآمدهای دولت کاسته شد و هم 
زمان با آن سوانح طبیعی نیز اضافه 

 4107لرزه آوریل سال زمین . شدند
نفر و سه میلیارد  760موجب مرگ 

مشکل دیگری از . دالر خسارت شد
های بین المللی آمد، بدین  دادگاه

معنا که اکوادور در این دادگاهها 
محکوم به پرداخت غرامتی معادل 
یک میلیارد و یک صد ملیون دالر به 
دو شرکت نفتی شورون و 

ه این محکومیت ب. گردیداکسیدنتال 
 ی بود که سالیدادهاخاطر لغو قرار

داری رافائل کوررآ  های قبل از زمام
های قبلی با این  توسط دولت

 .ها بسته شده بود شرکت
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تولید  درصد 04های بحران معادل  های اکوادور در سال مجموع ضرر و زیان
ت و ولی علی رغم همه این مشکالت دول. شود ناخالص ملی تخمین زده می

ملت اکوادور نشان دادند که با تکیه به مدیریت صحیح و مردمی امکان غلبه بر 
 .آنها وجود دارد

را تجربه کرد، در  درصد 1/2رشد بسیار اندکی معادل  4105اکوادور در سال 
بود  4106کاهش داشت و در سال  درصد 0/6تولید ناخالص ملی  4107سال 

باید اذعان درصد  0/5می معادل که رشد اقتصادی مثبت شروع شد، با رق
داشت یکی از علل این رشد کاهش در بودجه های عمرانی بود ولی بخاطر 
مدیریت درست بحران که همیشه منافع مردم آسیب پذیر جامعه را در نظر 

. در حداقل قرار گرفت داشت بروز بیکاری بخاطر کاهش بودجه های عمرانی
اده شده دولت برای خدمات ها بودجه اختصاص د ن زمانیدر تمامی ا

درآمد سرانه ملی بخاطر بحران . گونه نقصانی نشد اجتماعی دچار هیچ
از شهروندان  درصد 61ولی  ،کاهش داشت درصد  1اقتصادی که جهانی بود 

هزینه اصلی گذر از بحران بر . جامعه حتی یک دالر در این رابطه صدمه ندیدند
گسترش و حفظ . ه جامعه قرار گرفتاز اقشار و الیه های مرف درصد 11دوش 

های دشوار بحران اقتصادی پی  سیاست عدالت اجتماعی در طول سال

گرفته شد و بدین خاطر آسیبی به قدرت خرید طبقات زحمت کش و کارگران 
 .وارد نیامد

های تازه ای از رشد  ها اکوادور با مدیریت مردمی و نوین به افق در این سال
کنند که نتیجه این  یافت، البته پاره ای انتقاد میو عدالت اجتماعی دست 

ها باال آوردن رقمی معادل  سیاست
تولید ناخالص ملی بدهی  درصد 21

برای اکوادور بود، این رقم درست 
کنند که  است ولی فراموش می

بگویند در مقابل صد ها هزار شغل 
های  سال. برای مردم بوجود آمد

پیش از آن اکوادور، قروضی حتی 
عادل تولید ناخالص ملی اش م

داشته است ولی حتی بواسطه آن 
ذره ای از فقر گسترده جامعه 

 .کاسته نشده بود
 توانیم دست آوردهای گران ما می

بهای دولت رافائل کوررآ برای اکوادور 
را برای تمامی کشورهای آمریکای 

 .التین آرزو کنیم
 

 

 

 
 
 

  از جهان کار

 
 

 پآیندۀ کار، اتوماسیون و چ

 

 بخش اول

 نوشتۀ جرمی الرج

 2102مارس  2برگرفته از نشریۀ تکنولوژی و کارگر، شماره 

 
اتوماسیون یکی از بزرگترین کلمات 

با متزلزل . کلیدی عصر حاضر است
تر شدن بازار کار و تشدید 
پراکندگی کارگران از هم و بیگانگی 
شان از کار، مشاغل بیشتر و 
 بیشتری توسط ماشینها انجام می

خواه توسط روبوتهائی که  –شوند 
یک ماشین کامل را مونتاژ می 
کنند، خواه توسط الگوریتمهائی که 
دست به تشخیص بیماریها می 

زنند یا عکس دوست داشتنی ترین گربه ها را برای شما بر روی اینترنت پیدا 
 .می کنند

یستم قرن ب: به سادگی می توان دید که این روند کارگران را تهدید می کند
سرشار از مواردی است که انسانها شغل شان را از دست دادند و جای آنها 

اما چیزی که کمتر روشن است، همانا فرصتهائی است . را ماشینها گرفتند
که این روند برای چپ ایجاد کرده است تا بتوان این طوفان تکنولوژیکی را به 

انجام این مهم  اما جنبشهای سوسیالیستی برای. نفع خویش به کار گیرد
باید به کنکاش مجدد در آنچه می خواهند انجام دهند، دست بزنند و شاید 

 .هم مجبور شوند در شیوه های فکرشان تجدید نظر کنند
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 موقعیت کار

 

جامعۀ مدرن حول کار سازمان یافته 
کار به مناسبات ما با . است

همکاران و با خودمان شکل می 
ل گوناگون به نیازهای مشاغ. دهد

کار و نیز نیازهای خود کارگران، 
بنیان شهرهای امروزی و طرقی را 

که ما امروزه به زندکی مان سازمان 
. می دهیم، تشکیل می دهند

سیستم آموزشی ما، به عوض 
دادن آموزش چگونه اندیشیدن و 
انسان خوب بودن، تماماً در راستای 
آماده کردن ما برای ورود به بازار 

مدام رقابتی تر می شود،  کاری که
حتی ما . سامان یافته است

تشویق می شویم تا انسانهای با 
، مثل "بی مصرف"تحصیالت 

فلسفه، هنرهای زیبا یا کارهای 
دستی را خوار و مسخره کنیم، 
فقط به این دلیل که این قبیل 

 . تحصیالت محتمالً سودآور نیستند

دست کم یک دلیل دایر بر این که 
ش از اندازه کار می ما همگی بی

بسیاری از دست . کنیم، وجود دارد
اندرکاران سالمت عمومی هشدار 
می دهند که تمام روز پشت میز 
نشستن و زندگی توأم با انواع 
استرسها ساعات طوالنی دست به 
دست سیگار داده و به بحرانی در 

  .سالمت عمومی تبدیل شده است

دیگر این که بیشتر آدمها از کاری 
می کنند راضی نیستند، یا که 

. حتی آن را بی ارزش می دانند
دیوید گرابر، مردمشناس، بسیاری 
از کارهای اداری و صنعتی ای را که 

بسیاری از کارگران انجام می دهند 
گروه های . می نامد" کار گِل"

وسیعی از مردم اروپا و امریکای 
شمالی تمام عمر کاری شان را به 

که  کنندانجام کارهائی صرف می 
در خفا معتقدند نیازی به انجام آنها 

به زبان مارکسیستی، . نیست
بیشتر انسانها با کارشان بیگانه 

انسانها از آنچه که به طور . شده اند
شخصی انجام می دهند، ولو که 

خالقیتهای هنری، گذراندن با اعضای خانواده و : سودآور نباشند، رضایت دارند
 .ات مذهبی یا اجتماعیدوستان، صرف وقت در خدمت جماع

ما کار نمی کنیم به این دلیل که که الزم است، یا به این دلیل که موجب 
ما . تولید اشیاء با ارزش است، یا به این دلیل که موجب عنای زندگی ماست

کار می کنیم، زیرا اقتصاد امروز چنان سازمان یافته است که برای بسیاری از 
این اجباری . گی، انتخاب دیگری وجود نداردما جز انتخاب بین کار یا گرسن

، محافظه "رهائی خواهان"علیرغم آنچه که . است از سوی سرمایه داری
سرمایه دارن می کوشند به ما بباورانند، کار نتیجۀ قرارداد -کاران و آنارکو

این نکته خاصه . عادالنه ای بین طرف مساوی و مبتنی بر رضایت آنان نیست
حاکم بر بازار کار صادق است، که شیوع قراردادهای کاری تحت شرایط کنونی 

به بی ثباتی " فرفره"بدون مزایا، جنبش تضعیف شدۀ کارگری، و ظهور اقتصاد 
کار و نااطمینانی 
کارگران انجامیده 
است، که مجبور 
اند رشته ای از 
کارهای خرده ریز 
بی ثبات را فقط 
برای آن که ماه 
را به آخر 
برسانند، انجام 

 .هندد

شوخی روزگار 
این است که 
بسیاری از این 
کارهای خرده 

ریز، برای پاسخگوئی به نیازهای تودۀ مردمی ابداع شده اند، که مجبور اند 
، که مدام از آن کاسته می " دستمزدهای واقعی"ساعات طوالنی را به ازای 

ساعته، پرستاری از بچه،  42مشاغلی همچون تحویل غذای : شود، کار کنند
 .یرون بردن سگ، و از این دستب

به نظر گرابر، وقتی یک درصد جمعیت کنترل بخش اعظم ثروت را در دست 
چیزی جز انعکاس آنچه این یک درصد مفید و مهم می یابد، " بازار"دارد، 
طبقۀ حاکم دریافته است که یک جامعۀ خوشبخت و مولد، که وقت . نیست

کافی است . خطرناک است آزادش دست خودش باشد، برای نظم اجتماعی
قرن گذشته و آنچه مردم با وقت آزادشان انجام دادند،  71به سالهای دهۀ 

 .نگاهی بیاندازیم

کوشی حاوی  سخت"از این قرار سرمایه این ایده را پیش می کشد که 
ازه است، که اما این یک فکر ایدئولوژیک بالنسبه تروت". پاداش خویش است

های قرن نوزدهمی سرمایۀ صنعتی  را با زبان آوری 07پروتستانی قرن  اخالق
. ترکیب کرده است" خودگردانی"های قرن بیستمی مصرف زدگی و  و محرک

کوشی حاوی پاداش خودش باشد، چرا امروزه کارگران از بسیاری  اگر سخت
 دست تر اند؟  تر اما همچنین تهی کوش مواقع دیگر در گذشته سخت
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  گفت و گو

 
 ت ارزی،تالطما

 نابودی سبد معیشت طبقه کارگر 
 

هرچه هست برگریزاِن سرد 

ناتوانی در تامین معاش . ست ناتوانی
خانواده، هر روز و هر هفته به 

ی  های بیشتری از طبقه گروه
کند؛ از  مزدبگیر ایرانی سرایت می

کارگر قراردادی گرفته تا کارگر 
حجمی و پیمانی؛ از آموزشیار نهضت 

رفته تا معلم سوادآموزی گ

بازنشسته و از کارمند رسمی دولت 
گرفته تا پرستار شرکتی بیمارستان 

های طوالنی دور از خانواده  که شب
تواند هزینه  دهد اما نمی شیفت می

همه و . بهای مسکن را بپردازد اجاره

رحم جهش ناگهانی  همه با تیغ بی

قیمت ارز . اند اقتصاد؛ زخمی شده
آن، نرخ تمام  ی باال رفته و درنتیجه

محابا افزایش  بی« اقالم ضروری»
جالب اینجاست که . است پیدا کرده

مسئوالن و کاربدستان همه اینها را 
دانستند که قرار بود  می« حبابی»

 ...بترکد اما 

 

 

 

 

 

 

 

اعالم  (اقتصاددان) شقاقی وحید
افزایش قیمت دالر، »: است کرده

باعث شده طی هشت ماه اخیر 

لی و قدرت خرید مردم ارزش پول م
درصد کاهش پیدا کند، این در  81

در حال  17حالی است که در سال 
نزدیک شدن به قدرت خرید سال 

با این وضعیت اگر هیچ . بودیم 11
عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور 

سال دیگر  01تاثیر نگذارد شاید 
قدرت خرید مردم به قدرت خرید 

 .«برسد 11سال 

نیان این جنگ ارزی در این بین، قربا
تر  که از جنگ نظامی هم خطرناک

است، کارگران و مزدبگیران هستند؛ 
توانی که هرچه در  های کم گروه
های گذشته کوشیدند،  دهه

نتوانستند خط فقر را پشت سر 

رسد در  بگذارند؛ حاال به نظر می
سه ماه گذشته آنچه رخ داده، 

سوی امیدها را هم به  ی کم بارقه

باید دید . است کردهیاس مبدل 
کارگران و فعاالن کارگری اثر این 

ها را در زندگی روزمره خود با  تالطم
کنند؟ چه شتابی تجربه می

 

 سرسری تعیین شدن دستمزد

 صنفی انجمن رئیس علیپور اکبر 
 :گوید میچادرملو معدن کارگران

و « سرسری تعیین شدن دستمزد
نودی بودن آن را یک  ی  دقیقه

داند و  ی میمشکل اساس

مزد کارگران بدون توجه به : گوید می
های زندگی، تعیین  واقعیت

شود؛ آن هم در آخرین دقایق  می
هر سال، به عبارت بهتر در دقیقه 
نود؛ یعنی چند ساعت مانده به 

برای محاسبه مزد، . سال تحویل
یکسری معادالت را پیش رویشان 

دهند که صحت ندارد و  قرار می
ها برای سال بعد  بینی یکسری پیش

کنند که هیچ زمان این  می

ها در عالم واقع اتفاق  بینی پیش
مثالً برای امسال یعنی . افتد نمی

بینی کرده بودند که  پیش 16سال 
نرخ تورم تک رقمی است و این را 

 01۹5گرفتند و « فرض مسلم»

درصد افزایش مزد را در بوق و کرنا 
کردند و گفتند این یک ُبرد مسلم 

ی کارگران است؛ آیا واقعاً نرخ برا
« باورپذیر»ست؟ آیا  تورم تک رقمی

است که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ 
 تورم تعیین شده؟

به اعتقاد علیپور، مسئوالن در فضا 
کنند گویی پایشان روی  سیر می

زمین نیست یا حداقل اینکه روی 
های  نیازمندی: نیست« خاک ایران»

را  طور مشخص کارگران مردم و به
کنند؛  تفسیر نمی« واقعی»

 های کارگری،  ترین نیاز خانواده مهم
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در این بین، قربانیان این 
جنگ ارزی که از جنگ 

تر  نظامی هم خطرناک
است، کارگران و مزدبگیران 

توانی  های کم هستند؛ گروه
های  که هرچه در دهه

گذشته کوشیدند، 
نتوانستند خط فقر را پشت 

 سر بگذارند



 

 

 

 

ی یک کارگرِ  مسکن است؛ خانواده
حداقل بگیر با این دستمزدها یک 

تواند اجاره کند؛ حتی  اتاق هم نمی
« کپر»اگر بخواهد وسط میدان شهر 

بزند و سر را روی کلوخِ خیابان 
داری بگذارد، بازهم باید به شهر

 .عوارض بپردازد

کارگران برای مسئوالن : گوید او می
. ی آرا را دارند فقط حکِم گنجینه
خواهند سراغ  وقتی رای می

بعد که از پل   آیند؛ کارگران می
سعادت گذشتند، فقط فشار 
اقتصادی و محدودیت نصیب کارگران 

شود اما این روزها کارگران به  می
راستی به فشارهای اقتصادی 

 .اند معترض

درصدی قدرت خرید  81کاهش 
مردم در بستر حداقل دستمزد 
کارگران چه معنایی دارد؟ در بهارِ 
امسال شکاف میان سبد معیشت 
خانوار و دستمزد کارگران تا چه 

است؟ تر شده اندازه عمیق

 

 شد اثر بی مزد های زنی چانه
 

 و کارگری فعال) توفیقی فرامرز
 عالی کانون مزد کمیته رئیس

که در جریان مذاکرات  (راهاشو
و تعیین نرخ سبد  16مزدی 

اندرکار بود و به  معیشت، دست
همراه دیگر فعاالن کارگری توانستند 

های مقابل را به پذیرش نرخ  طرف
درصدی افزایش مزد مجاب  01۹5

کنند، در ارتباط با شرایط پیش آمده 
در سه ماه گذشته نه : گوید می

ی و درصد 01۹5تنها افزایش مزد 

های ما  زنی ها و چانه همه تالش
 گرد چشم اثر شده، بلکه عقب بی

 .ایم گیری هم داشته
درصدی کاهش  81او به ادعای 

وقتی : گردد قدرت خرید بازمی
گویند هشتاد  اساتید اقتصاد می

درصد قدرت خرید مردم از دست 
رفته، برخی شاید جنجال به پا کنند 

ست و واقعیت  نمایی که اینها سیاه
ندارد اما واقعیت این است که این 

بگذارید اول . اتفاق رخ داده است
مفاهیم و معیارها را تعریف کنیم؛ 
اگر بخواهیم روی سبد معیشت 
حساب کنیم، یقیناً هشتاد درصد 

ایم و اگر دستمزد را  کاهش داشته
مبنا قرار دهیم، کاهش قدرت خرید 
قطعاً از هشتاد درصد هم بیشتر 

اگر افزایش قیمت به عبارتی . است
اقالم اساسی خانوارهای »

را روی نرخ سبد که بیش « کارگری
از دو میلیون و نیم است، اعمال 

شود حدود هشتاد درصد  کنیم، می

ولی اگر همین نرخ افزایشی را روی 
دستمزد اعمال کنیم که حدود یک 

میلیون و دویست هزار تومان است، 
درصد نهایی از هشتاد درصد بیشتر 

ایحال آن چیزی که  د؛ علیمی شو
واقعیت مسلم است اینکه 
متاسفانه علیرغم اینکه همه حتی 

ترین مناطق  مردم عادی در دورافتاده
حتماً « ترامپ»دانستند  کشور می

شود و اولین بار  از برجام خارج می
هم نبود که ما در سیاست خارجی 

های مقابل خلف وعده  از طرف
 .ددیدیم، تمهیدی اندیشیده نش می

آیا اولین بار : دهد وی ادامه می
است که سوداگران و سودجویان از 
این هیجانات کاذب سوءاستفاده 

کنند؟ چرا کاری نکردند؟ چرا  می
هیچ تدبیری، هیچ اقدامی انجام 
نشد؟ دست روی دست گذاشتند و 
اجازه دادند معاش مردم به قهقهرا 

حاال دو فرضیه اینجا مطرح . برود
دست روی « اً عمد»شود؛ یا  می

دست گذاشتند و خواستند خالء 
کمبود بودجه و کاستی درآمدها را 

دانم یا  جبران کنند که بعید می
اینکه این شرایط محصول ناتوانی 
دولت است که درنتیجه دود آن در 

چشم طبقه مزدبگیر رفته است و 
کسی هم به داد این مردم 

ها آمده که  در خبرگزاری. رسد نمی
تادی برای رصد از طرف دولت س

کردن قیمت میوه در بازار تشکیل 
دار است؛  شده؛ این واقعا خنده

یعنی همه مشکالت معیشتی 

مردم حل شده و فقط قیمت میوه 
؟ یعنی االن گوشت و حبوبات !مانده

های  و روغن و حمل و نقل و هزینه

های مترتب  آب و برق و گاز و هزینه
های تعمیر و  بر مسکن و هزینه

تجهیزات، همه مرتب و نگهداری 
ثابت است و فقط مانده رصد کردن 
قیمت میوه؟ همین االن خودروی 
شخصی من که یک سمند است، 

ست در پارکینگ  روزهای متوالی
جعبه »منزل بالاستفاده افتاده چون 

موجود « فرمان هیدرولیک سمند
 .نیست؛ به همین سادگی
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 کنند نمی برخورد اقتصادی گران ویران با چرا

 

او معتقد است دولت نقش 
نه : حاکمیتی خود را فراموش کرده

تنها دولت که مجلس نیز وظیفه 
تقنینی خود را از یاد برده و 

های  نمایندگان مجلس به نطق

پیش از دستورِ شعاری بسنده 
ی انتخاباتی  اند که فقط جنبه کرده
ان دارند چپاول اینکه سوداگر. دارد
همین   کنند، نتیجه می

به راحتی . هاست فراموشکاری

سکه « هزار  A»گویند دو نفر،  می
گویند  اند؛ اما نمی بهار آزادی خریده

چه کسی به آنها این همه سکه را 
مفسدان »ین فروخته؟ چرا کسی ا

را معرفی« اقتصادی

ها تنبیه  چرا این کند؟ نمی
شوند؟ کسی که پول به  نمی

کند و آن را به طال  امعه تزریق میج
کند، در پی  و مسکوکات تبدیل می

ست، پس چرا با  تخریب و ویرانی
 کنند؟ این ویرانگران و برخورد نمی

تاثیر این اتفاقات بر سبد معیشت 
است؟ توفیقی  کارگران چقدر بوده

سبد معیشت : گوید در این باره می
ی کارگر به کلی نابود شده؛  طبقه

اندک امیدواری که ما به یعنی آن 
های  عنوان نمایندگان کارگران در ماه

در شورای عالی کار   پایانی سال
کردیم  کردیم و فکر می احساس می

قدم مثبتی در راستای نزدیک کردن 

سبد معیشت به دستمزد 
ایم، مانند یخ در گرمای  برداشته

االن نه . زودرس بهار امسال آب شد
ت تنها شکاف مزد و سبد معیش

برطرف نشده، بلکه متاسفانه این 
است؛ اگر  تر هم شده شکاف عمیق

طور دقیق به قضیه نگاه  بخواهم به
کنیم باید بگویم در این سه ماه، 
فاصله سبد معیشت و دستمزد، 

. است تر شده درصد عمیق 20۹1
وقتی . اینها عین واقعیت است
هزار  16گوشت قرمز از کیلویی 

هزار  61رسد به کیلویی  تومان می
تومان، وقتی معدل افزایش 

های مسکن و سرپناه  هزینه
شود،  خانواده، بیست درصد می

های ایاب و ذهاب  وقتی هزینه
نزدیک به بیست درصد زیاد 

های تعمیر،  شود، وقتی هزینه می
خارج از »سرویس و نگهداری، 

شود، یعنی قابل  می« احصاء
گیری و تعیین نیست،  اندازه

ریم یک فاجعه ست که بپذی بدیهی
اقتصادی رخ داده است و این اعداد 

 .و آمار واقعیت دارد

 

 نسرین هزاره مقدم: گوو  گفت

 ایلنا

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    545ه   شمار  چهارم سال /   5172 ژوئن     52/   7931تیر    4دوشنبه                 
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 تیتر اخبار
 
 
 

  :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 
 
 
 
 نماینده کارگران کنتورسازی ایران اخراج شد�

 ب کارگران پارس میل لنگ به روز هشتم انجامیداعتصا �

 دو کارگر مصدوم شدند/انتشار گاز سمی در دکل نفتی منطقه اللی�

 به بازداشت« حبیبی_دمحم#»تبدیل قرار وثیقه �

 التدریس مقابل مجلس_حق_معلمان#تجمع #�

 ونیم میلیارد تومان است 4سازی قوچان  مطالبات کارگران دوچرخه�

 شرکت  خوراک دام هفت تپه در آستانه اخراج قرار گرفتندکارگران �

 هزار نفر 41بالتکلیفی /تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت برق تهران�

سال عیدی پرداخت نشده، به بیمه  1ماه مطالبات مزدی و  6مالیر مدعی هستند که با وجود « کیان کرد»کارگران �

 .اند بیکاری معرفی شده
 کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار 1دومیت مرگ و مص�

 تجمع کارکنان فوالد بویراحمد جلوی استانداری در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقی شان�

مقابل اتحادیه صنف  جمعی از نانوایان شهر مشهد در اعتراض به پایین بودن نرخ نان ودیگر خواسته های صنفی خود، �

 جمع اعتراضی زدندنانوایان این شهر دست به  ت
تجمع دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در اعتراض به احکام صادر شده برای دانشجویان و امضای طومار در اعالم �

 همبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی
 ای قلم داروی ارزان قیمت از پوشش بیمه 81خروج �

مزد معوقه شان در مقابل استانداری سنندج دست به تجمع تعدادی از کارگران شهرداری در اعتراض به دو ماه دست�

 میزنند
 اعتراض مردم عسلویه به بوی ناشی از گاز�

 .مردم شهرک دزلی در اعتراض بە مسدود کردن مرز ملخورد جلو درب فرمانداری سوالوا تجمع کردند�

 خیابان برابری ایدز در کودکان کار و 25رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران؛ ابتالی �

 بیکار شدند GBG نفر در شرکتهای هلدینگ گروه 211 �

  تجمع اعتراضی بر گزار شد8در دو روز گذشته دستکم �

  سوداگران هنوز چپاول میکنند/سبد معیشت طبقه کارگر به کلی نابود شده د؛بر اساس گفته اقتصادانان�

  حفاری ایران رسمی شرکت ملی#مزایای کارکنان #حقوق و#تاخیر در پرداخت �

نفردر سراسر 111بیش از چهار هزار و11در سال  :و فرهنگی استانداری خوزستان گفت مدیر کل امور اجتماعی�

  خوزستان اقدام به خودکشی کردند
  روز گذشته جمعی از معلمان حق التدریسی اردبیل در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند�

 ت عسلویه چقدر است ؟سهم مردم منطقه از تاسیسا�

کارگران گروه ماشین سازی تبریز به دنبال واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واستعفای مدیر �

  عامل ورییس هیآت مدیره
تعدادی از  کارگران تولید پارس میل لنگ تاکستان امروز نیز در اعتراض به وضعیت معوقات مزدی ودیگر مطالباتشان در �

 حل این شرکت تجمع کردندم
  اعتراض کسبه منطقه آزاد قشم�

 0116تیر 2تجمع جمعی از معلمان حق التدریس مقابل مجلس دوشنبه �

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران ارک                 

    545ه   شمار  چهارم سال /   5172 ژوئن     52/   7931تیر    4دوشنبه                 
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  حمله نیروهای انتظامی به تجمع اعتراضی بازاریان تهران�

 16خرداد2/درگهان پاساژ دودلفین "اعتراض در جزیره قشم �

  رداری لوشان به ماه ششم رسیدمعوقات مزدی کارگران شه�

  تجمع کارگران پارس میل لنگ برای پیگیری معوقات مزدی ودیگر مطابات خودشان�

  کارگر کارخانه فوالد میانه به علت  اتمام پروژه پیمانکار از کار بیکار شدند63�

  تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات�

 0116تیر 2بازار مبل تهران تجمع و اعتراض در �

  درگیری در تهران وچند شهر دیگر:اعتراض به گرانی �

امروز جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام صادره قضایی علیه �

 . دانشجویان، اقدام به تجمع  کردند
وظیفه "ض به بد عهدی این شرکت در تحویل النترای شعار تجمع مشتریان کرمان موتور در مقابل مجلس در اعترا�

 " مجلس است ،حفظ حقوق مردم
 
 
  تجمع اعتراضی در روز گذشته برگزار شد01دستکم �

تجمع اعتراضی پارکباتان شهرداری منطقه چهار تبریز مقابل ساختمان شهرداری بدلیل -تبریز 16خرداد41سه شنبه �

  عدم پرداخت حق بیمه
 . ن عملیاتی چاه های نفت وگاز جنوب خواستار بر خودداری از حق مشاغل سخت وزیان اور هستندکارگرا�

در روز /کارگران ایران چوکا، دومین روز از اجتماع صنفی خود را با دریافت بخشی از معوقات مزدی به پایان بردند �

 خرداد41
  ه فاقد لیست حق بیمه کلیه کارگران میباشدتامین اجتماعی هفت تپه اعالم نموده که شرکت نیشکر هفت تپ�

 منحنی قدرت خرید مردم سقوط کرد/بازار رها شده با جوالن بی توقف قیمت ها �

  صف شبانه مردم آبادان وخرمشهر برای خرید اب شرب�

  بدنبال افزایش قیمت سکه نقدی امروز بازار آتی سکه نیز روندی صعودی دارد�

  روت این کشورسهم مردم آبادان از ث�

 بیکاری ،اب شور ،گردو خاک وگرانی
چهارمین روز از تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام قضایی با حضور تعدادی �

 از اساتید
  کارگران گروه ملی خواستار آزادی همکاران بازداشتی خود هستند�

  واستار حل معضل شوری اب شدندنفر از مردم آبادان خ811بیش از �

 جمعی از روستائیان هویزه به بیکاری جوانان منطقه اعتراض کردند�

تعدادی از بازنشستگان بانک سپه در اعتراض به مشکالت معیشتی وکمبود حقوق خود از صبح امروز در مقابل �

  ساختمان مرکزی این بانک تجمع کردند
فعالیت این دو واحد تولیدی پس از یک وقفه تقریبا سه 《ارمان شفق》و《د قزوینفوال》به گفته کارگران رک کارخانه �

 کارگر از سر گرفته شده است111هفته ای،طی روزهای گذشته با 
 کارگران کارخانه الماس کویر رفسنجان تجمع کردند�

 
  واحد صنفی4معوقات مزدی کارگران در �

ستانداری البرز در اعتراض به بی تفاوتی مسئولین در حل مشکل ملی تجمع مالکین زمینهای کوثر یک هشتگردمقابل ا�

 (شهر سازی جهاد منابع طبیعی)شدن اراضی  
  زندان بزرگ تهران منتقل شده است2دمحم حبیبی به تیپ �

 مشکل عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری بروجرد ادامه دارد�

 ان برنامه و بودجهاینبار مقابل سازم 11تجمع بازنشستگان �

 هزار تومانی حقوق بازنشستگی رانندگان211افزایش �

 مقابل شهرداری و شورای شهر 1و  4های سپیدار  تجمع کارگران خریدار پروژه�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ایرانگروه کارگری سازمان فداییان خلق  کار                 

    545ه   شمار  چهارم سال /   5172 ژوئن     52/   7931تیر    4دوشنبه                 
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 اند هایمان مرده تاالب/ آبی قرار دارند درصد جمعیت ایران در معرض بی 61بیش از �

 عتراضی دانشجویان برعلیه محکومیت دانشجویانحضور اساتید دانشگاه در تجمع ا�

 ی کانون نویسندگان ایران درباره ی غارت اموال کانون بیانیه�

 سومین روز اعتصاب ماشین های سنگین استان خوزستان�

 اعتراض و درگیری مردم با ماموران انتظامی و اماکن در مهاباد�

 .استان خوزستان دست به تجمع و اعتصاب زدند رانندگان آژانسهای تاکسی در شهرستان امیدیه در�

 آالت صنعتی تبریز معوقات مزدی کارگران ماشین�

 درمشهد سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل شعبه پامچال دست به تجمع اعتراضی زدند�

 کارگر بیکار شدند 411بیش از / تعطیلی شرکت تولیدی نوشابه ایران کوال �

 های خطی در تاکستانتجمع اعتراضی راننده �

 !اعتصاب کارگران پارس میل لنگ تاکستان به روز سوم رسید�
 

 فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز برای تحصن در اعتراض به عدم آزادی همکاران در بندشان�
 :ای سازمان تامین اجتماعی معاون بیمه�

  ه رانندگان استها متعهد به پرداخت حق بیم سازمان هدفمندی یارانه
 .کارگران شرکت مپنا بویلر در نیروگاه فردوسی مشهد در اعتراض به پنج ماه حقوق معوقه اعتصاب کرده اند�
 آقایان شهردار و شورای شهر کالچای همین حاال استعفا خود را روی میز بگذارید و بروید: سعید رضایی �
 مع اعتراضی برپا کردندجمعی از زنان در برابر فرمانداری  ایرانشهر تج�
   تجمع خریداران خودروی رنو در اهواز�
 سنگ قشالق مصدوم شدن یک معدنچی در معدن زغال�

 حادثەکار در حین کارکردن جانش را از دست داد#بانە بە دلیل #یک کارگر اهل  �
 طالباتاعتصاب کارگران شرکت فوالد آرمان شفق، به علت بار گیری شبانه و پرداخت نکردن م�

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    545ه   شمار  چهارم سال /   5172 ژوئن     52/   7931تیر    4دوشنبه                 
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 تیتر اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    545ه   شمار  چهارم سال /   5172 ژوئن     52/   7931تیر    4دوشنبه                 

 

06 

 


