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 4امروز دیگر به خوبی شاهد نتیجه 
دهه سیطره نظام سرمایه ساالران 

مافیایی در جمهوری  -تجاری 
اسالمی ایران علیه منافع کارگران و 

 .زحمتکشان کشورمان هستیم
بعد از سه دهه پذیرش و اجرای   

امه های نئولیبرالی توسط برن
حاکمیت اسالمی ایران، که از دولت 
رفسنجانی، احمدی نژاد تا دولت 
روحانی گام به گام اقتصاد و صنعت 

ایران را از درون تهی کرد و به 
واسطه باند های مافیایی نظامی 

امنیتی، عصاره وجود و هست و 
نیست سرمایه های ملی ایران را 

ر صدای به غارت بردند، امروز دیگ
ورشکستگی و شکستن اقتصاد رو 
به مرگ ایران بر کسی پوشیده 

 .نمانده است
برای نظام سرمایه داری حاکم بر 
ایران که رنگ و لوای اسالمی 
همراه با محتوای مافیایی دارد و 
ریشه گرفته از حاکمیت آیت هللا 

های مختلف در حوزه های گوناگون 
اقتصادی است، آن قدر جایگاه 

و زحمتکشان در آن بی کارگران 
ارزش تلقی می شود که مدتی 
است اعتراض صنفی کارگران، برای 
صاحبان سرمایه گران آمده و مدت 
ها است که کارفرمایان با دور زدن 
قانون کار و هیات های تشخیص و 
حل اختالف با رجوع به دادگاه های 
فاسد در قوه قضاییه و تبانی با 

ز قاضی پرونده کارگران را به می
 .محاکمه می کشند
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در هفته گذشته در اخبار منتشر 
کارگر هپکو  ۱0شده آمده بود که 

خیر اراک در پی اعتراض های ا
 .ندکارگران این شرکت احضار شد

برخی منابع کارگری در تشریح 
: جزییات احضار کارگران هپکو گفتند

دنبال تجمعات اخیر  کارگران هپکو  به
مزدی و  در اعتراض به معوقات

 ،نامشخص بودن وضعیت شرکت
کارگر معترض به مراجع  ۱0حدود 

قضائی احضار و برای آن ها پرونده 
 .تشکیل شده است

 
از قرار معلوم پرونده این کارگران به 

ی دوم معاونت دادستان اراک  شعبه
و « اخالل در نظم جامعه»به اتهام 

« شرکت در تجمعات غیرقانونی»
ران از طریق ارجاع داده شده و کارگ

پیامک شماره پرونده قضایی خود را 
صورت  این پرونده به. اند دریافت کرده

گروهی برای کارگران هپکوی اراک 
 .تشکیل شده است

این احضاریه ها در حالی صادر شده 
است که بعد از اعتصاب موفقیت 
آمیز کارگران هپکو قرار شد سه ماه 
از حقوق معوقه را دولت پرداخت 

ون هماهنگی امور کند و معا
اقتصادی، از واگذاری مدیریت هپکو 
اراک به سازمان خصوصی سازی 

 .خبر داد
و هفت  00با توجه به اختیار مالکانه 

دهم درصدی سازمان خصوصی 
سازی، تا زمان تعیین وضعیت 
مشتری و سهامدار جدید بر اساس 
تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

ت مقرر شد این سازمان راسا مدیری
 .بگیردهپکو را بر عهده 

پرسش در این است اگر دولت 
توان پرداخت حقوق کارگران را 

ته چرا تا االن از پرداخت و شدا
از اعمال نظر کارگران شانه 
خالی کرده است و اگر کارگران 
محق بودند و اکنون به حقوق 
خود دست یافتند، چرا آن ها را 
روانه دادگاه های فاسد قوه 

 ی کنند؟؟قضاییه م
حاکمیتی که تا کنون در هیچ دوره 
ای مردم را ولی نعمت خود 
ندانسته و با فرهنگ پا منبری 
کشور را اداره کرده،  به هیچ وجه و 
در هیچ دوره ای، به حقوق 

شهروندی و قانون در ایران باور 
نداشته و عمل نکرده است، برای 
آن ها بسیار سنگین آمده که امروز 

ا وادار به تمکین می کارگران آن ها ر
کنند، آری کارگران حاکمیت را وارد 

 .به تمکین کردند
پیام روشن است، هر چند کارگران 

یا مطالبات بیشتر برای دستمزد 
حاکمیت را به چالش صنفی 

نکشیدند، اما امروز توانستند در حد 
حقوق عقب افتاده خود استیناف 

ثابت کنند که وجود دارند و جدا از 
ی وابسته به ارگان ها و تشکل ها

حاکمیت دستمزد خود را دریافت 
 .کردند

از این رو بخش بزرگی از مردم 
کشور ما و خصوصا کارگران در 
پروسه عمل، مفهوم 

و مبارزه طبقاتی را  همبستگی

تجربه می کنند، رهبران خود را 
از دل این مبارزات انتخاب و با 
درس گرفتن از مبارزه صنفی به 
 حاکمیت و سرمایه ساالران

حکومت اسالمی به خوبی 
نشان می دهند که دیگر قدرت 
در داغ و درفش دولت ها 
نیست، بلکه در اتحاد و تشکل 

 .یابی کارگران است
سیاست سرکوب رهبران مستقل 
کارگران در ابعاد مختلف در کل 

جمهوری اسالمی ایران در  سیستم
جریان است، برای مثال کارفرمایان 
شرکت نیشکر هفت تپه پس از 

ضای قرارداد کاری سال جدید با ام
که شرکت این نیروهای قراردادی 

ساله امضا  ابتدا با فرم قرارداد یک
شد، فرم قرارداد جدیدی با مدت 
سه ماه برای اسماعیل بخشی و 

رهبران سندیکای )قربان علیپور 
ارسال کرده اند، ( کارگری هفت تپه

طبق اخبار رسیده، هیئت مدیره این 
ه ای به این شرکت طی جلس

نتیجه رسیده است که این دو فعال 
سندیکایی با وجود آن همه پرونده 

پرونده قضایی در سه  3)سازی 
روز  ۱1و ( شعبه ی دادگستری

اخراج از شرکت هنوز متنبه نشده 
اند، پس قراردادشان را سه ماهه 
منعقد کرده اند تا در صورت عدم 

آن ها را از ( از نظر آقایان)اصالح 

نه به بهانه اتمام قرار دارد، در کارخا
 .یک دوره سه ماهه اخراج کنند
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یا در هفته اخیر دمحم رضا پیرالوند 
مدیر کارخانه  تراورس بتونی 

اردیبهشت،  3۱اندیمشک، به تاریخ 
اعالم « مازاد»را معترض کارگر  33

کرد و از این شرکت خواست با 
 ۱کمک نیروی انتظامی از تاریخ 

خرداد از ورود این کارگران به محل 
 .کار جلوگیری به عمل آید

در نظام جمهوری اسالمی ایران 
شان و جایگاه انسان  ،پایمال کردن

ها و خصوصا کارگران و زحمتکشان 
شته که گویا گآن قدر عمومی 

همین که کارگران با قرارداد های 
یک ماهه و سفید امضا و زیر 
دستمزد مصوب کار می کنند، 

 .خیلی هم باید شاکر کارفرما شوند
 

اخبار باال حکایت از وضعیت کارگران 
در کارخانه های بزرگ دارد که تا حد 
زیادی صدایشان با اعتراض های 

کارگران  قابل توجهصنفی و تعداد 
، هر صورت شنیده می شودبه 

شرایط اما در صنایع پایین دستی و 
صنفوف برای کارگران به مراتب 

 .و نامناسب تر استدشوار تر 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بخش قابل توجه ای از کارگران در  

بازار یا کارگاه های توزیعی و 

خدماتی در سنین مختلف مشغول 
به کار هستند که نسبت به سن 

هزار تا نهایتا  300خود با حقوق 
هزار تومان در ماه دستمزد  000

می گیرند، این کارگران بدون سابقه 
 بیمه، سال های متوالی کارهای

سخت مثل بارگیری و جابجایی 
را .... اجناس، فروش، نظافت و

انجام می دهند، بدون این که 
کوچکترین حق و حقوق قانونی 

 .شامل حال شان شود
امروز شرایط کار و زندگی از این مرز 
هم گذر کرده و بخشی از این 
کارگران فقط برای یک پرس غذا 
حاضر هستند صبح تا شب کار کنند 

 .کار خود دریافت نکنند و پولی بابت
 

شرایط واقعیت در این است که 
اقتصادی و اجتماعی هر لحظه 
که می گذرد بدتر از قبل می 
شود و چشم انداز روشنی 
برای بهتر شدن وجود ندارد، 

مبارزه صنفی است و تنها راه 
ابزار مبارزه ایجاد تشکل برای 
بهتر کردن شرایط زندگی و 

و نظام  مقابله با کارفرمایان
سرمایه داری فاسد جمهوری 

 .اسالمی ایران است
راه تشکل یابی را نباید صرفا از 
کانال ثبت دولتی جویا شد، چون 

ساله  40این حاکمیت عمل کرد 
اش به خوبی نشان داده است که 
هیچ کارگری نمی تواند به برنامه 

 .ها و سیستم آن باور کند
از همین امروز با ایجاد یک اتاق 

می در محل کار خود، می توان تلگرا
نسبت به یک محفل ارتباطی اولیه 

 .و موثر اقدام کرد
در بسیاری از مناطق مختلف ایران، 
تشکل های مستقل را می توان در 
تشکیل تعاونی ها، انجمن ها، 

جویا ... سندیکا ها، اتحادیه ها و 
 .شد

از هر فرصتی و از هر دریچه ای 

که بتوان وارد سیستم 
، گردیدهی اجتماعی سازماند

باید استفاده کرد و ایجاد تشکل 

کارگری و مبارزه صنفی را کلید 
 .زد

م توان خود سعی در دولت با تما
دارد، در جایی با مدیریت بحران 

سرکوب و دستگیری و زندان پیش 
می آید و در جایی که می بیند 
سرکوب برای او هزینه دارد، تن به 

 از این رو ،ران می دهدگمطالبه کار
از شرایط حاضر باید نهایت بهره را 
برد و سازماندهی هر چه گسترده 
تری را برای کسب مطالبات کارگران 

 .و زحمت کشان آغاز کرد
نقطه ضعف اعتراض های 
کارگری در عدم انسجام جنبش 
است، جا دارد که از هر طریق 

ممکن اعتراض های کارگری به 
بهانه های مختلف  همراه با 

به هم پیوند  ابتکار های خاص
برقرار کنند، تا حاکمیت مجبور 

 برای مثال . به تمکین شود
یک  می توانند فعاالن کارگری

روز را به طور ثابت به عنوان 
در برابر مجلس  "حق مطالبه"

تعیین کنند تا از بیکار و کارگر، 
هر شخصی یا ... سندیکایی و 

دارد در تجمع  ای که مطالبه
هفتگی حضور پیدا کند تا زمینه 
پیوند و قدرت گرفتن هرچه 
بیشتر کارگران به منظر ظهور 

 .برسد

در پرتو تفکر و آغاز  یمبارزه کارگر
راه های نو برای مبارزه کارگران به 

مبارزه عملی بار خواهد نشست، 
نه صرفا در دل تاریخ و کتاب ها، 
بلکه از درون روابط و مناسبات 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

از . د یافتکشورمان تبلور خواه
این رو فعاالن کارگری کافی 
است با ابتکار و برنامه ریزی 
مشخص بتوانند از هر شرایطی 
بهترین گزینه را انتخاب و این 

گرد هم  انسانی را نیروی عظیم
آورند و در نهایت بذر سازمان 
دهی کارگران و زحمتکشان را 

 .بار ور سازند
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 !  اسرائیل، برادری ملل، اتحاد کارگران، همبستگی با کارگران عرب و فلسطین

 

 

 

 

 

 ازتجربه دیگران

 

 

 اسرائیل  جنبش کارگری در

 ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی
 (دومبخش )       

 

 

 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه دپارتمان جامعه شناسی -شالِو میکائیل

 گودرز: ترجمه

 (از شماره قبل ادامه)

 
 

 شاخصه های اساسی

بسیار بیشتر از یک فدراسیون از اتحادیه های صنفی، 
عمومی سازمان "که عنوان کامل اش  -هیستادروت 

به . دو زیرمجموعه اصلی هم دارد -بود " کارگران اسرائیل
تنهایی و با سهامداران دیگر یک امپراطوری گسترده 

مالی دارد که از جمله مالک بزرگترین بانک و بزرگترین 
عالوه بر . مجموعه صنعتی اسرائیل را شامل می شود
یک بنیاد  -این مهمترین سازمانهای خدمات اجتماعی 

رمانی و یک مجموعه از صندوق های بیمه د
بازنشستگی که عمالً عرضه بیمه درمانی و بیمه 
بازنشستگی را به اکثریت بزرگی از جمعیت در اسرائیل 

شاخه اتحادیه صنفی، آن هم . را پوشش می دهند
به طوری که تا همین اواخر در مذاکرات  -کامالً بدون رقیب

عیت حقوق کل جم% 01بر سر شرایط کار مدعی بود که 
 .بگیر اسرائیل را نمایندگی می کند

توان عملی هیستادروت نه تنها نتیجه گستردگی 
زیرساخت ها و امکانات مالی آن است، بلکه تا حد 
. بسیاری نتیجه شاخصه های سازمانی آن نیز هست

اتحادیه ها، موسسات  -زیرمجموعه های هیستادروت 

تگی مالی، سازمان بیمه درمانی و صندوق بازنشس
تا . تابع کنترل مرکزی گسترده و جامع آن است -وغیره 

همین اواخر هیستادروت مدعی بود که از طرف بیش از 
اعضا با ثبت . دو سوم جمعیت اسرائیل صحبت می کند

نام در سازمان مرکزی به تشکیالت می پیوندند که در 
عوض به آنها اجازه می دهد از خدمات کل تشکیالت 

 که حمایت اتحادیه ای فقط یکی از استفاده نمایند، 

 

سران انتخابی و مقامات اجرایی هیستادروت . آنهاست
همه از طریق توصیه منابع بانفوذ فعال در کشور انتخاب 
می شوند که همان مکانیزم های موجود در سیستم 

 .سیاسی اسرائیل است

درعمل این به آن معنی است که از همان زمان تأسیس 
تشکل مرکزی کارگران و  ۱490سال کشور اسرائیل در 

تمام زیرمجموعه هایش به وسیله یک حزب اداره شده 
حزب کارگر و احزاب پیشین آن، که دولت مرکزی و : است

امکانات بی . ادارات محلی را هم تحت کنترل خود داشت
رقیب هیستادروت برای بسیج کارگران از جانب حزب 

ت حقوق مدیران عالوه بر تامین نیازهای مالی ان، پرداخ
و کارکنان و سایر نیازهای زیرساختی آن بی تردید ستون 
مرکزی کنترل و نفوذ درازمدت حزب کارگر بر صحنه 

 ۱490تا اواخر  ۱430سیاسی کشور از میانه سالهای 
 .بوده است
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از یک دیدگاه تاریخی، اهمیت نقش تشکل کارگران 

. محلی استبسیار فراگیرتر از تأثیر آن بر سیاست 
در فاصله آن زمان تا . تأسیس شد ۱430هیستادروت در 

، بعنوان یک ۱440تأسیس دولت مستقل اسرائیل در 
بخش قابل اعتنایی از دوران جنینی صهیونیسم یعنی 

در این دوران . نقش بازی کرد" دولت-ساختن ملت"
جامعه یهودی در مناطق تحت قیمومیت فلسطین، و 

هانی صهیونیستی به لباس مهمتر از آن در جنبش ج
چندین مؤسسه شبه دولتی در آمد که هم در نمایندگی 

هیستادروت بخشی از . و هم در ارائه خدمات فعال بود
این سازماندهی بود و با بقیه شاخه ها در ارتباط و 

سازمان کارگری . هماهنگی ریشه دار قرار داشت
مسئولیت ویژه ای در کمک به مهاجرین برای جذب و 

 ام از طریق مبادله کارگر، کلینیک درمانی، شهرک ادغ

 

خدمات . سازی و اسکان آنان و غیره برعهده گرفت

هیستادروت به تثبیت حضور معنادار یهودیان در فلسطین 
و ایجاد زیرساخت های دولت آینده، و حتی ساختار 
نظامی آن، کمک غیرقابل انکاری را عرضه نمود، که در 

با این . د بسیار تأثیر گذاشتموفقیت پروژه دولت جدی
که " کارگر صهیونیست"وجود، اما، در همگامی با تئوری 

با آن از منظر ایدئولوژیک متعهد بود، هیستادروت به اصل 
تعهد ویژه آن که . همبستگی کارگری نیز وفادار ماند

 -عموماً حول آنچه به کاللیوت یا تکامل معروف است 
محوریت کارگران در زیر  یعنی ادغام تمام فعالیت های با

یعنی آرزوی دستیابی  -(  شیوایون)یک سقف؛ و برابری 
نه تنها به امکانات برابر بلکه حتی شرایط زندگی برابر و 
از جمله پایه دستمزد برابر برای عامه اعضای طبقه کار 

 .بخشی از آن بود

 

 
 

 
 

 
 

 

  دیگر کشور ها

 

 ؛زلزله سیاسی در اسپانیا
 ی کارگریها اموضع سندیک

 
 

 
 

از مقامات اداری و مالی  تن 39در هفته گذشته رای دادگاهی که به جرائم 
 راین متهمین تماما عضو حزب پوپوال. اعالم شد ،کرد اسپانیا رسیدگی می

نفر که متعلق به  34از این تعداد . بودند" حزبی که دولت را در دست دارد" 
ه جرم ارتکاب فسادهای مالی و بین سطوح سیاسی اسپانیا بوده اند باالتر

 . زندان محکوم شده اند 31های طویل المدت تا  اداری به حبس
بجرم فساد مالی و داشتن حسابداری غیر " پوپوالر " در همان حال حزب 

قانونی و پول سیاه نیز مورد محاکمه بود، رای دادگاه همچنین این حزب را که 
های غیر  که با پول داشتاعالم دولت را در دست دارد مقصر اعالم کرد و 

 . قانونی کارزارهای انتخاباتی را تدارک دیده است
نخست وزیر و ماریانو راخوی  در حکمی دیگر درستی و راستی  شهادت  

که در این رابطه به ادای شهادت به دادگاه خوانده شده " پوپوالر " رئیس حزب 
 .بود را نیز مورد تردید قرار داده است

بالفاصله بعد از اطالع از احکام صادره  لیست کارگری اسپانیاسوسیا حزب
 و اعالم کرد که دولت دیگر هیچ دثبت رسانه استیضاح از دولت را در مجلس ب

گونه صالحیت اخالقی و قانونی برای ماندن در قدرت را ندارد و باید کنار 
 .گذاشته شود

نیز با " ی کارگری ها کمیسیون" بزرگترین تشکیالت سندیکایی در اسپانیا، 
 :موارد زیر اشاره کرده صدور اطالعیه ای ب

احکام محکومیت حزب  -

نفر از اعضاء  22پوپوالر و 

برجسته آن نشان از 

وجود بحران در حیات 

سیاسی و در دستگاه 

 .است کشورمدیریت 

نهادینه شدن فساد و  -

روابط غیر قانونی در 

دستگاه رهبری کشور 

ادامه حیات دولت را غیر 

 .کند کن میمم

لزوم خارج شدن از این  -

بحران و هم زمان شدن 

آن با ترمیم رشد اقتصادی 

بایست با توزیع  می

عادالنه ثروت و باز سازی 

ساختار دمکراتیک کشور 

 .همراه شود
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کند که اسپانیا در  اطالعیه اضافه می
شرایطی نیست که چرخ دنده های آن از کار 

 م این کار را میبیفتند و دقیقا این احکا
گونه  زیرا که دولت دیگر صاحب هیچ ،کنند

ردم را دعوت به صالحیت اخالقی نیست تا م
 . کنداحترام به قانون 

حرف از : تاکید دارددر جای دیگر این اطالعیه 
حکم محکومیت علیه یک نفر و یا چند نفر از 

نیست بلکه در برابرمان پوپوالر اعضاء حزب 
زبی را که دولت را در حکمی را داریم که ح

کند و اگر  دست دارد در کلیت آن محکوم می
برای برون رفت از این شرایط سریعا اقدام 
نکنیم با بزرگترین بحران سیاسی دوران 

 .دمکراسی مان مواجه خواهیم شد

 :دهد در جای دیگر ادامه می
 

دولت توسط  که بخواهد از استیضاح جدای از آنهای کارگری  کمیسیون
کند که وظیفه عاجل دولت تازه  کند اعالم میسوسیالیست حمایت حزب 

تخابات های دولتی، آماده شدن برای انه باید بازسازی دمکراتیک دستگا
 .استمجلس و انتخاب نخست وزیر 
قطعا مراقب تر های کارگری  کمیسیون: کند در پایان اطالعیه یادآوری می

 در مملکت را زیر نظر خواهد های مختلف سیاسی  از هر زمان حرکات جریان

 
داشت تا حقوق کارگران، 
بازنشستگان و اقشار کم درآمد 
جامعه در فعل و انفعاالت سیاسی 

های نزدیک مورد معامله و  افق
 .خرید و فروش قرار نگیرند

 
 
 

 
  از جهان کار

 

 ؛ساعات کار                                 

 گذشته، حال و آینده                              

 
                                                    

 

 

 (  چهارمبخش )                                                                              

 

 

 پیتر دالتون، دانشگاه ساسکس

 (از شماره قبل ادامه)

 

 (ادامه) –کار نیمه وقت بر ساعات کار  مشارکت زنان در بازار کار و تأثیر عمومی

تفاوت موجود در ساعات کار در بین کشورها متأثر است از روندهای مختلفی که ناظر بر افزایش کار پاره وقت و 
تبعیت " مقرره اروپائی ناظر بر اوقات کار"بیشترین کشورهای اتحادیۀ اروپا از . تغییرپذیری ساعات کار در برخی کشورها

با این حال بسیار . این مقرره ساعات کار را محدود می کند اما همچنین انعطاف شغلی را افزایش می دهد. می کنند

دشوار است که خواست کارفرمایان برای انعطاف کار را از تمایل کارگران برای انعطاف بیشتر در عرضۀ کارشان متمایز 
 .کرد
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 کشور 83درصد کارگران نیمه وقت در 

 

 

 

 

بعضی از مهمترین . ات کار را در کشورهای مختلف تحلیل کرده اندمطالعات بسیاری در زمینۀ اقتصادسنجی الگوهای اوق

و نرخ [ به کل جمعیت]اول این که کشورهای با پائین ترین نسبت جمعیت زنان شاغل : یافته های این تحقیقات چنین اند
این که برعکس در دوم . ترکیه، مکزیک و کستا ریکا: مشارکت زنان در بازار کار دارای باالترین ساعات کار هفتگی اند

هلند و سوئیس که دارای باالترین درصد کارگران پاره وقت اند، از نسبت باالی جمعیت زنان شاغل و نرخ باالی مشارکت 
سوم این که استرالیا امریکا . در بازار کار برخوردار اند، و در عین حال از زمرۀ کشورهای با کمترین ساعات کار هفتگی اند

داد ساعات کار ساالنه و هفتگی مشابه و نیز نرخ مشابه سهم زنان در جمعیت شاغل و در بازار کار و بریتانیا دارای تع
چهارم این که روسیه دارای . اند، اما امریکا دارای درصد اساساً کمتر کار نیمه وقت در قیاس با استرالیا و بریتانیا است

روسیه دارای پنجمین باالترین تعداد ساعات کار . مرد، است پائینترین درصد کار نیمه وقت در کل، در بین کارگران زن و
پنجم این که ردیف کردن کشورها بر اساس . ساالنه و نرخ نسبتاً باالی زنان شاغل و برخ مشارکت زنان در بازار کار است

این که در تمام سرانجام . درصد زنان شاغل یا بر اساس کارگران نیمه وقت در بیشتر کشورها تقریباً مشابه خواهد بود
 .کشورهای مورد مطالعه درصد کارگران زن نیمه وقت بیش از درصد کارگران مرد نیمه وقت است

. در کشورهای دارای سنتهای برابری جنسی و حکومتهای ترقیخواه چپ، کار نیمه وقت به طور کلی رواج بیشتری دارد
شتر از درصد کارگران مرد نیمه وقت است، به این معناست این یافته که در تمام کشورها درصد کارگران زن نیمه وقت بی

که برخورداری از یک سهم باالی بیشتر از کارگران نیمه وقت عموماً با نرخ باالی زنان شاغل و نرخ باالی مشارکت آنان در 
نه و هفتگی کشورهای با سهم باالتر کارگران نیمه وقت به طور نسبی تعداد ساعات کار ساال. بازار کار همراه است

کمتری نسبت به سایر 
یک توضیح . کشورها دارند

ممکن برای این ارتباط این 
است که مشارکت بیشتر زنان 
در بازار کار می تواند موجب 
افزایش درآمد هر خانواده 
منفرد شود و بنابراین نیاز به 
کار مرد خانواده را برای تأمین 

اما این . خانواده تخفیف دهد
و چندین  فقط یک توضیح است

توضیح دیگر وجود دارند، مثالً 
برخورد فرهنگی به موضوع کار 
زنان و نیز مسئلۀ بیکاری زنان 

 .یا بیکاری به طور کلی

برخالف هلند و سوئیس، 

کشورهائی مانند ترکیه، 
کستا ریکا و مکزیک دارای 
بیشترین تعداد ساعات کار 
ساالنه و هفتگی، و درصد 
 پائینی از کارگران نیمه وقت

این واقعیت خود را در نرخ . اند
پائین اشتغال زنان و میزان کم 
مشارکت آنان در بازار کار 

معنای این . نشان می دهد
رابطه این است که کار نیمه 
وقت، اشتغال زنان، و تعداد 
کل ساعات کار در یک کشور 

ارتباط درونی تنگاتنگی با هم 
ه همۀ آنها به هنگام تحلیل الگوهای ساعات کار در درون کشورها و در دارند، و بر نیاز به مالحظه و رسیدگی همزمان ب

 .  بین آنها تأکید دارد
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 اطالعیه ها
 
 
 

 جهان رهبران اتحادیە های کارگریخطاب به ( فداییان خلق)حزب چپ ایران 

 

 سندیکایی حقوق حمایت از

 سرکوب فعاالن کارگران ایران  محکومیت

 

 

 ز،عزی و رفقای دوستان

 رهبران اتحادیە های کارگری

 

دهە است کە حقوق  9اطالع دارید 
سندیکایی در جمهوری اسالمی 

حکومتی بە شدت   توسط مقامات
سندیکاها، . پایمال می شود

های مستقل  شوراها و تشکل
سندیکایی با خشونت سرکوب می 
شوند، رهبران آنها صرفاً بخاطر 
فعالیت های سندیکایی تحت پیگرد 

شمار زیادی   قرار می گیرند،مداوم 
ها بە زندان های طویل المدت  از آن

ه محکوم شده اند، عدەای از آنها ب
خاطر شرایط سخت زندان و رفتار 
زندانبانان با آنان و محرومیت از 
درمان و دارو جان باختەاند، و 
عدەای نیز کە آزاد شدەاند بخشی 
. از سالمت شان را از دست دادەاند

ز فعاالن سندیکایی شمار دیگری ا
بە طرز مشکوکی به قتل رسیده 

ها با  منتفی نیست این قتل. اند
شدە   دستور مقامات قضایی انجام

قرینه این که مقامات قضایی . است
مانع تحقیق مراجع پزشکی در مورد 

 .علت مرگ این افراد می شوند

اعمال  داشتن کارگران زندانی بە تسلیم، عالوە بر نیروهای امنیتی برای وا
را نیز در خارج از زندان  سمی و روحی بر آنان خانوادە شانشکنجە های ج

ها  تحت فشار قرار می دهند تا از انعکاس وضعیت زندانیان و شرایط بد زندان
آنان کارگران بازداشتی را ماه ها در سلول . اطالعی بە رسانە ها ندهند

و   ادە هایشان محروم،انفرادی قرار می دهند، آنها را از مالقات با خانو
خاطر ه ب حتی کارگران را. دسترسی بە وکیل را برایشان غیر ممکن می کنند

در . اخراج و زندانی می کنند  اعتراض به عقب افتادن چند ماهە دستمزد شان
 های و اعتراض ها ها برای شرکت کنندگان در اعتصابمواردی هم دادگاە 

 .دحکم شالق زده ان  کارگری دست به صدور

خاطر اعتراض بە ه تا کنون دەها کارگر و معلم ب 30۱0تنها از ابتدای ماە مە 
. دستمزدهای زیر خط فقر و زندانی کردن رهبران سندیکایی بازداشت شدەاند
ه در میان بازداشت شدگان هستند کسانی کە پیش از این نیز بارها صرفا ب

خاطر فعالیت های سندیکایی و تالش برای ایجاد سندیکا زندانی شده و بیش 
 . سال را در زندان گذراندەاند ٥از 

مسئوالن قضایی برای . رسول بداقی و دمحم حبیبی از زمرۀ این کسان اند
ها را در زندان نگاە  پروندە تشکیل دادە و آن  عدەای از بازداشت شدگان

تن از رهبران کانون  و محمود بهشتی لنگرودی دواسماعیل عبدی . داشتەاند
 اسماعیلهاست کە بە  مدت. هاست کە در زندان اند صنفی معلمان سال

همین خاطر و در اعتراض ه او ب. عبدی حتی مرخصی درمانی هم نمی دهند
همراە روح اللە ه روز ب 30بە رفتار بد زندانبانان و پیگرد فعاالن مدنی، بیش از 

 .زداعتصاب غذا  ست بهدیگر از معلمان بازداشتی، دیکی  مردانی،
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جداً بە  سالمتی آنان از این رو
 .مخاطرە افتادە است

خواست کارگران و عموم مزدبگیران ایران رفع ممنوعیت و موانع فعالیت های 

تأمین حق اعتصاب و اعتراض، اجرای مقاولە نامە های بنیادین  سندیکایی،
سازمان  40و  09کار و مقدم بر همە مقاولە نامە های  سازمان بین المللی

طی چند سال گذشته فعاالن سندیکائی بارها از . بین المللی کار است
خواسته اند که دولت ایران را  ".او.ال.آی"مسئوالن بخش اتحادیه های کارگری 

در مقاوله نامه های  خود نسبت به حقوق کارگران مصرحهبه اجرای تعهدات 
اما این خواست به طور مؤثر پیگیری نشده است و . مان مکلف کننداین ساز

 .نقض مقاوله نامه ها کماکان به قوت پیشین ادامه یافته است

از اتحادیە کارگری   با تشکر قلبی از حمایت و همبستگی تا کنونی بسیاری 
 :از حقوق سندیکایی کارگران ایران، ما از شما می خواهیم

تان از مبارزە کارگران ایران برای کسب حقوق بە حمایت های-       
 .سندیکایی شان ادامه دهید

بخواهید به   ایران  هر وسیلە کە می توانید، از جمهوری اسالمیه ب-       
سرکوب سندیکاهای کارگری مستقل پایان دهد، مقاولە نامه های سازمان 

کسانی را کە بە  بین المللی کار را در ایران بالدرنگ بە اجرا بگذارد و کلیە

 .این دلیل زندانی کردە است آزاد کند

بخواهید به وظایف  "او.ال.آی"از مسئوالن بخش اتحادیه های کارگری -       
 .خود در دفاع از حق تشکل مستقل کارگران ایران عمل کنند
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 نیروهای امنیتی برای وا
داشتن کارگران زندانی 

 بە تسلیم، عالوە بر
اعمال شکنجە های 

سمی و روحی بر آنان ج
را نیز در  خانوادە شان

خارج از زندان تحت 
فشار قرار می دهند تا 

از انعکاس وضعیت 
زندانیان و شرایط بد 

ها اطالعی بە  زندان
 رسانە ها ندهند

 



 

 

 
 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

  :ر هفته ای که گذشتنگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، د
 
 
 
 
 
 
 ششمین روز اعتصاب  سراسری کامیون داران�

 سالگی کانون نویسندگان ایران شدند 10ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم �
 .حبیبی دفاع از پرنسیب های انسانی_دمحم#دفاع از : جعفر ابراهیمی�

 اعتصاب رانندگان تاکسی تهران�
 نمایندگان مجلس قدم آخر را بردارند/ق بیمه کشاورزی در تهرانتجمع کارگزاران صندو�
 جمهور فاشیست است رئیس/هزار نفری سندیکاها علیه دولت فرانسه 30تظاهرات �

 .التدرسی و کارگزاران بیمه کشاورزی صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند معلمان حق#جمعی از �
 هندیجان از سکنهشدن   ست با خالی لنجی مساوی ممنوعیت ته�

 
نشانی  يك شهروند تهراني دست به خودسوزی در میدان انقالب زد كه خوشبختانه با مداخله به موقع نیروهای آتش�

 ".اقدامش نا موفق ماند
 «شیر وارنا»بالتکلیفی کارگران بیکار شده کارخانه �
که به تعطیلی کارخانه سیمان (ان ایرانبلوچست)اعتصاب سرتاسری رانندگان حمل نقل پایانه بار شهرستان خاش  �

 خاش  منجر شده
 تجمع بازنشستگان فوالد خوزستان درب صندوق بازنشستگان�
آموزش و پروش نسبت به پیگیری حقوق / امروز با موکلم مالقات داشتم:وگو با ایلنا در گفت« دمحمحبیبی»وکیل �

 معلمان بازداشتی اقدام کند
 مطالبات کارگران پرداخت شد/هرداری آبادانمرگ کارگر خودسوزی کرده ش�
 اشتغال کارگران تعدیل شده شهرداری طبس در یک واحد معدنی�
 کارگران اخراجی شهرداری طبس در دومین روز از تجمع چادر زدند�
 .میلیارد تومان از پول فروش محصوالت پتروشیمی در جیب یک نفر 300�
 و بلوچستان دچار فقر غذایی هستنددرصد مردم سیستان  91: نماینده مجلس�

 سال ۱0بیوه زیر  هزار کودک34/خرید و فروش کودکان برای سواستفاده جنسی�
 33بیشترین افزایش مربوط به منطقه / درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ۱3رشد �

باعث گله مندی  مزایای کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری ایران هنوز پرداخت نشده است و این موضوع#حقوق و #�

 .این دسته از کارکنان شده است
  حق بیمه کارگران ساختمانی ناعادالنه افزایش یافته�
  دستور وزیر تعاون برای رفع مشکل حقوق بازنشستگی رانندگان�

 
 
 . در صد است۱33٥میانگین افزایش شهریه مدارس غیر دولتی �
 کانون صنفی معلمان تهرانهفدهمین روز بازداشت دمحم حبیبی عضو هیآت مدیره �

 تجمع کارگران/کارگر شهرداری طبس با خرید ماشین جاروی خیابان تعدیل شدند 20
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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  تجمع اعتراضی واحدهای مختلف کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه ومقابل دفتر مدیریت�

 رانندگان بهبهانی《بی شرف بی شرف》اسکورت نفتکشهای شهرستان دهدشت از مسیر بهبهان با فریاد �

خرداددر مقابل ساختمان اداره کل ٥تجمع گروهی ازبازنشستگان تامین اجتماعی در خرم آباد حوالی ظهر امروز �

 . سازمان تامین اجتماعی در شهرستان خرم آباد در لرستان تجمع کردند
 هستندروز است که در اعتصاب 6شاهرود سمنان ،دامغان ۱کارکنان شرکت تراورس شمالشرق �
 دیوان محاسبات برای زنگنه حکم صادر کرد /میلیاردتومانی وزارت نفت ۱۱٥9تخلف مالی �

کارگران شرکت  ریخته گری ساوه روز شنبه با تجمع در نمازخانه  این واحد صنعتی خواستار رسیدگی مسئولین �

 نسبت به مطالبات صنفی خود شدند
 حفظ اتحاد رمز پیروزی اعتصاب�

 خرداد٥/ایانه قزوین وجلو گیری از بارگیری وخروج بار از پایانه اعتراض در پ
 هزار نفر جان خود را از دست میدهند90معاون وزیر بهداشت گفت بر اساس برخی از امارها ساالنه بر اثر حوادث �

یین بودن قیمت کرایه ها کامیونداران نقده هم اعتصاب کردند بنا به گزارش الدوز خبر کامیون داران امروز در اعتراض به پا�

 وافزایش قیمت لوازم یدکی در نقده به اعتصاب پیوستند
  پایان اعتصاب غذای اسماعیل عبدی�

 هزار کودک از تحصیل بازماندند ۱43حدود  40-49در سال تحصیلی �
 عدم بارگیری محصوالت کشاورزی درشهرستان کوار�

 .شود و در حال فاسد شدن است داران بارگیری نمی نبه دلیل اعتصاب کامیو( پیاز)محصوالت کشاورزی  
 کارگران هپکو اراک#پرداخت سه ماه از حقوق معوقه �

 
 تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن فرهنگیان زنجان  مقابل دادسرای عمومی و انقالب�
 ین بارماه حقوق برای پنجم6تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج دراعتراض به عدم پرداخت �

 ماه حقوق مقابل فرمانداری ورامین برای چندمین بار9تجمع کارگران کارخانه شیر وارنا دراعتراض به عدم پرداخت �
 ادامه اعتراضات کارگران  کارخانه صدرفوالد خرم آباد نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری لرستان�

 ؟!های مجلس رد شد ولت توسط مرکز پژوهشدرصدی حقوق کارکنان د30ی افزایش مصوبه�

  .اعتصاب و اعتراض کامیون داران و رانندگان به سراسر کشور سرایت کرده است
خرداد رسیده، جنبه سراسری این اعتصاب فراگیر کارگری را با وضوح بیشتری نشان  3خبرهایی که صبح روز پنجشنبه، 

  .می دهد
  در آبادان کارگر قربانی خود سوزی3آخرین وضعیت �

 .معاون فرهنگی امور اقتصادی از واگذاری هپکو به سازمان خصوصی سازی خبر داد�

  جان باختن یک کارگر در گلبهار بر اثر ریزش آوار�
 مرگ دلخراش کارگر کارخانه فوالد زرند ایرانیان بر اثر سقوط از ارتفاع�
 ارگران ایرانفراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از ک�
 . میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم شد�
  کارگران روز مزد فقیر و فلک زده شده اند/مردم ونزوئال در پی یک لقمه نان �
 هیچکس صدای کارگر را نمیشود/از کجای سفره ی خالی ام برای هزینه های میلیونی دارو بمن �

  زندانی محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافتند۱4سال گذشته  مدیر کل زندانهای استان طی یک
 
کارگر شهرداری ابادان که خود را در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی به آتش کشیده بود وخیم "ضامن آذربایجانی "حال �

 .شده است
  در دومین روز از اعتصاب سراسری کامیون داران ،سوخت در شهرهای مختلف نایاب شد�
  ها کوچک نمونه رفتار کارفرمایان با کارگران زن در کارگاه�

ماه 4اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری فالحیه از توابع استان خوزستان پس از سه روز بی جوابی بعلت عدم پرداخت �

  ماه بیمه٥حقوق و 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) انگروه کارگری سازمان فداییان خلق ایر  کار                 

    892ه   شمار  چهارم سال /   8162 مه     82/   6931خرداد    7دوشنبه             
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هزار کارگر 3دستمزد نزدیک به  مشکل پرداخت نشدن:کارگران مهماندارشاغل در شرکت راه آهن رجا میگویند �

  مهماندار شاغل در شرکت تامین منابع مالی هنوز ادامه دارد
کارگر شاغل وبازنشسته کارخانه ایران پوپلین رشت در نامه ای خطاب به مسئوالن استانی 900بیش از هزار و�

  . پاکستانی شدنددستگاه ابزار کار کارگران این واحد نساجی به یک تاجر 90خواستار پیگیری فروش 
منابع خبری در آبادان از اعتراض هر روزه کارگران شهرداری  آبادان وسازمانهای وابسته برای مشخص شدن وضعیت �

  مطالبات معوقه خود خبر میدهند
  تجمع بیش از هزار کارگر نی بر نیشکر هفت تپه�

 . کردند این کارگران نی بر برای تعیین تکلیف کاری خود در محل شرکت تجمع
 آتش سوزی در کارخانه روغن صنعتی در فتح آباد بوئین زهرا�

 ای برای طلب کارگران ندارد شهرداری هیچ برنامه/ماه مطالبات مزدی طلبکارند 1کارگران شهرداری لوشان � 
 عبدی را آزاد کنید: عفو بین الملل خطاب به مقامات جمهوری اسالمی  �
 رداری در مقابل شهرداری ابادان بخاطر عدم پرداخت حقوق معوقهتجمع اعتراضی کارگران شه �
 تالش کارگران بی نتیجه ماند/آالت بافنده ایران پوپلین در سکوت مسئوالن دستگاه ماشین 40خروج شبانه �
  حبیبی_دمحم#بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه بازداشت �

 
 یری تجمعات کارگران کارخانه هپکوبرای احقاق حقوق برحقشان با پایان گرفتن ضرب العجلازسرگ�
هفتمین تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه لوله سازی اهوازنسبت به عدم پرداخت حقوق مقابل کانون �

 بازنشستگان شرکت نفت در اهواز
 ماه حقوق4به عدم پرداختاعتصاب وتجمع کارگران شهرداری شادگان دراعتراض �
  ها در صدر آمار خودکشی تهرانی/در کشور« قرص برنج»افزایش تلفات  �
 تجمع اعتراضی کارگران سد لرستان به نپرداختن حقوق معوقه توسط کارفرما�
 آبادی بر اثر انفجار کوره سوختگی دو کارگر نجف �

 نشان فداکار در حوضچه آب جوش مرگ دلخراش آتش�
 دسوزی کارگر شهرداری آبادان در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و عدم پرداخت حقوقخو�

 جدید بم و اعتصاب رانندگان سواری کش  ارگ �  
تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب در اعتراض به دانشگاه فروشی، عدم کیفیت آموزشی، اساتید اجباری، �

  فساد اداری و فقر امکانات
 ستگان کیان تایر البرز با تجمع اعتراضی مقابل کارخانه  بخشی از مطالبات خود را  بدست آوردندبازنش� 
 اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه�

 دار معدن کرومیت اسفندقه در کرمان تجمع کارگران سهام�
 دار معدن کرومیت اسفندقه در کرمان تجمع کارگران سهام�

برای باردوم توسط مأموران راهور ناجا در چهارراه جهان کودک جریمه شده بود،بابنزین اتومبیل خود را راننده پرایدی که �

 به آتش کشید
 نفر از کارگران تراورس بتونی اندیمشک 33اخراج �
  بزرگ ترین اعتراض و اعتصاب سراسری رانندگان  و کامیون داران کشور �

 کت قطارها جلوگیری کردندکارگران شرکت تراورس ورامین از حر �

 
 ادامه اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن سراسر کشور در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت مطالبات�

  !شغل میخواهیم/از تعطیلی تا بازگشایی احتمالی 《صدرفوالد خرم اباد《�

میدهند دوباره برای اعتراض به ریل شمال جنوب کارگران هپکو که اعالم کرده بودند تا روز دوشنبه به مسئوالن فرصت �

 اراک آمدند
 ساله وزخمی شدن دو کولبر دیگر در شهرهای اشنویه ،ارومیه وپیرانشهر39کشته شدن یک کولبر جوان �
  تجمع اعتراضی کارگران هپکو در ریل شمال جنوب اراک�
در ازای کارمجانی، غذای باقی مانده وبا جای خواب روزنامه ایران در گزارشی به وضعیت افرادی پرداخته که حاضرند �

 .دریافت کنند
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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دانش آموز در پنج مقطع تحصیلی ۱3مدرسه عشایری مصباح روستای شیخ پشت شهرستان تالش در استان گیالن �

 .دارد که فاقد امکانات اولیه مانند جاده آسفالت ، اب لوله کشی ،برق، تلفن وگاز است
 .کارگر در سد هراز عمال ساخت پروژه ملی سد مخزنی هراز از دو روز گذشته متوقف شد٥00واخراج با تعدیل �

در اعتراض به فروش نرفتن محصوالت شان جاده بین المللی 49اردیبهشت 30کشاورزان بندر عباس روز یکشنبه �

  را مسدود کردند(کرمان-ورودی شهرستان منوجان )
در اراک ودر نزدیکی ریل راه آهن سراسری با 49اردیبهشت 3۱صبح امروز 0کارگران هپکو ،آغاز دوباره تجمع اعتراضی �

 حضور نیروهای پلیس وضد شورش
  تجمع امروز صبح بازنشستگان گیان تایر در مقابل شرکت کیان تایر در پی عدم پرداخت مطالباتشان�
امروز حقوق اردیبهشت پرداخت :ومی  شهرداریروابط عم/مطالبات مزدی کارگران شهرداری اصفهان پرداخت نشده �

 .میشود
  تجمع امروز صبح بازنشستگان کیان تایردر مقابل شرکت کیان تایر در پی عدم پرداخت مطالباتشان�
در ۱00تومان تغییر کرد؛یعنی بیش از 903/٥0هزار تومان به 300حق بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان حمل ونقل از �

 صد افزایش
 

 تجمع اعتراضی کارکنان اخراج شده مؤسسه کاسپین در برابراداره ی سرپرستی تهران:اردیبهشت 31�
 تجمع اعتراضی کارکنان اخراج شده مؤسسه کاسپین در برابراداره ی سرپرستی تهران:اردیبهشت 31�
ریافت مطالبات پایان تجمع کارگران بازنشستگان شرکت کیان تایر در اعتراض به عدم د:اردیبهشت، چهاردانگه31�

 خدمت وشغلی
 .دیدار جمعی از فعالین مدنی با خانواده اسماعیل عبدی معلم زندانی که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر میبرد�
افزایش قیمت سکه در حالی امروز دربازار طال و ارز مشهود است که قیمت سکه بهار آزادی طرح جدیدبار دیگر از �

 .کردمیلیون تومان عبور 3
 .سخنگوی وزارت بهداشت دریافت رشوه توسط پزشکان را تائید کرد�
سال سن دارند 30در صد جمعیت این استان کمتر از 69.سیستان وبلوچستان جوانترین استان ایران به شمار میرود �

 .سال انهم فقط سه در صد است6٥جمعیت باالی .
به معاون پرستاری وزارت بهداشت ،خواستار اجرای قانون  رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد در نامه ای خطاب�

 .تعرفه گذاری خدمات پرستاری شد
مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق :مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت �

 .بازنشستگی کشوری با حقوق ماه آینده پرداخت میشود
 .یک کارگر دچار سوختگی جزئی شد ،ی بندر امامآتش سوزی در پترو شیمصبح امروز در اثر �

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس بر لزوم ارائه الیحه دو فوریتی برای افزایش حقوق ودستمزد کارگران ،کارمندان �

 .وبازنشستگان از محل افزایش در آمد فروش نفت ورشد نرخ دالر تاکید کرد
ماه حقوق خود 9اردیبهشت در اعتراض به عدم پرداخت 3۱امروز دوشنبه نفر از کارگران راه آهن اندیمشک 300حدود �

 دست به تجمع زدند
 اردیبهشت در اعتراض به بازداشت و 9 معلم زندانی در اوین که از تاریخ ،یان اعتصاب غذای روح هللا مردانیپا�

  بالتکلیفی خود اعتصاب کرده بود
 
باز پس گیری  ت با تجمع مقابل فرمانداری خواستار حقوق معوقه واردیبهش3۱کارگران شهرداری شادگان دو شنبه �

 .میلیارد ریال شدند30پس اندازشان در شهرداری بمبلغ 
دستگاه بافندگی به یک تاجر 90کارفرما در حال فروش /مانع خروج ابزار تولید کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت شوید �

  پاکستانی است
 قوق کارگران شرکت جنگل شفا رودماه ح٥تا9عدم پرداخت �
  ماه حقوق کارگران شهرداری اصفهان9عدم پرداخت �
 دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد �

 کنیم همین هفته تسویه می: کارفرما/اند پارس جنوبی چند ماه دستمزد نگرفته ۱3رانندگان فاز �
 کی گیالن از حقوق دریافتینارضایتی کارگران مراکز درمانی علوم پزش�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ری سازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگ کار                 

    892ه   شمار  چهارم سال /   8162 مه     82/   6931خرداد    7دوشنبه             
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 !فروش اعضای بدن در ایران؛ حراج زندگی�
 اند درصد ساکنان سرپل ذهاب تا کنون مهاجرت کرده 30 �

  سوییس-تظاهرات کارگران صنعت برق در شهر زویخ �
 میشاخص را مسدود کردند -اهالی میشخاص دراعتراض به حادثه خیزی جاده، مسیرایالم �
ختار امینی همان کولبر مریوانی که پنچ ماه پیش درمرز تته از بلندی صخره هورامان سقوط کرد اکنون قطع نخاع م�

 شده است
 
کارگران ماهها است که #. عبدهللا؛ برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند_کوت#کارگران شهرداری برخی مناطق �

 .ستندحقوق دریافت نکرده اندوخواستار حقوق معوقه خوده
 
در اعتراض به دریافت هزینه غیرقانونی پارکینگ ( پژوهشگران، دانشجویان ارشد و دکتری)تجمع اعضای کتابخانه ملی �

 توسط شهردای منطقه سه
 
 
ماه 0کنگان دراعتراض به عدم پرداخت  ۱3آالت فاز  اعتصاب رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران بخش ماشین�

 مطالباتشان
 ایران پوپلیِن رشت خواستار تشکیل نهاد صنفی شدندکارگران �
 در مقابل اداره کار غرب تهران« و نقل آبادان  حمل»تجمع کارگران تعدیل شده شرکت �
  تجمع امروز در چهارمین روز حق طلبی مردم شاهرود�
  .دام به برگزاری تجمع کردندجمعی از کارگران شركت لوله سازی اهواز در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود، اق�
 زاگرس به روز دوم رسید« تراورس»تجمع کارگران �
 تیراندازی و قتل یک وکیل دادگستری در لنگرود مقابل دادگستری این شهرستان�

ماه است حقوق نگرفته اند و از 0آنها . سازی اراک در ماهشهر  ادامه داشت اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت ماشین�

 پیش اعتصاب خود را شروع کردند روز30
 سوزی از شب گذشته ادامه داشته سوزی در شهرک صنعتی دهلران بخش نفت و قیر؛ این آتش آتش�

نهادو دستگاه ۱30حدود :گفته 《خانه ملت 》غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس به 

بانک وسازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده وفعالیت اقتصادی همچون بانک مرکزی ،شورای پول واعتبار ،پست 
  هایشان شفاف نیست
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    892ه   شمار  م چهار سال /   8162 مه     82/   6931خرداد    7دوشنبه             

 



 
 

 

 

 

 

 
 بدون شرح

 
 
 

 

 ی بولتن کارگر          

 (کثریتا) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    891ه   شمار  چهارم سال /   8162 مه     62/   6931اردیبهشت    82دوشنبه     
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