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روزی نیست که اخبار اعتصاب ها و 
اعتراض های کارگران و دیگر اقشار 
جامعه از رسانه های جمعی منتشر 
نشود، شیب سقوط اقتصاد کشور، در 
هر لحظه شدت بیشتری به خود می 

سید ه امروز کار به جایی رسیده ک .گیرد
عبدالرضا موسوی مالک بالتکلیف 
گروه ملی فوالد طی نامه ای به 

بانك قول :" می کند عنوانپرسنل 
فروردين  ٥١داده بود كه در تاریخ 

میلیارد ضمانت نامه براي  ١٥حداقل 
خريد مواد اولیه در اختیار شركت 

قرار دهد كه متاسفانه به قول خود 
علي رغم مصوبات قانوني و تاكید 

ندار، وزير صنعت، وزير كار و استا
تعدادي از نمايندگان عضو هیئت 
رییسه مجلس تا اين تاريخ ضمانت 

به عبارتی " نامه صادر نشده
سیستم بانکی و دولتی ایران 
ناتوان از پرداخت وام ضروری حتی 

یا . برای خرید مواد اولیه تولید است
در اخبار داشتیم که معدن طالی 

رین واحد زرشوران به عنوان بزرگت
معدنی طال در کشور که در 

شهرستان تکاب استان آذربایجان 
غربی فعالیت دارد، از نهم خرداد 
ماه تعطیل شد و کارگران آن 

اند، یا در رابطه با  بالتکلیف شده
صنایع فوالد خبر های منتشر شده 

دو کارخانه :"حکایت از آن دارد که
بعد « آرمان شفق»و « فوالد قزوین»

؛ از پنجشنبه  فعالیتسال  ٥۱از 
فعالیت خود را ( دهم خرداد ماه)

، یا بسیاری موارد "متوقف کردند

 ...دیگر
 

ییفرهاد فدا  
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واقعیت در این است که نه تنها با 
باال رفتن قیمت ارز در کشور، که 
قیمت خرید مواد اولیه را مستقیما 
تحت تاثیر خود قرار داده است، بلکه 
مجموعه کل سیستم اقتصادی 

ناکارآمد و ماهیتا بحران زا  کشور
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

از این رو همچنان که شاهد 
هستیم روز به روز دامنه اعتراض 
های مردمی گسترده تر و رادیکال 

 .تر می شود
تردیدی باقی نمانده است که با 
گذشت زمان، اعتراض های صنفی 
کارگران و زحمتکشان رفته رفته 

به خود  سمت و سوی سیاسی
می گیرد و دقیقا، بود و نبود رژیم را 
هدف آماج خود قرار خواهند داد، 
نمونه چنین روندی را می توان در 

اعتصاب های کارگران اراک با شعار 
های مختلفی که طی چند ماه 

 .، به یاد آوردابراز داشتندگذشته 

دلیل نیست که وزارت اطالعات  بی

و پادوی آن  ایران وری اسالمیجمه

اداره کار، با همه توان خود سعی 

در فریب، کنترل و انواع و اشکال 

حیله و نیرنگ بر علیه فعاالن 

کارگری و تشکل های مستقل 

را مورد توجه خود قرار داده کارگری 

به طوری که با راه اندازی . اند

کی در اعتصاب های یدرگیری فیز

با وجود همه فشارها کارگری یا 

ر ایران، در علیه سندیکای کارگری د

جریان سفر نمایندگان سازمان 

جهانی کار، مقامات دولتی با 

طراحی توطئه ای جدید سعید 

ترابیان و حسن میرزایی، اعضای 

سابق سندیکای شرکت واحد را که 

سال هاست در جلسات و فعالیت 

های سندیکا حضور نداشته اند و با 

نظر جمعی اعضای سندیکا هیچ 

کا سمت و مسئولیتی در سندی

این ندارند، را به عنوان نمایندگان 

به دیدار  ٥۰/۲۹٥۱۹٥۱در روز  تشکل

می نمایندگان سازمان جهانی کار 

و با اینکار پروژه جدیدی برای  برند

وارونه نشان دادن حقایق را آغاز 

 ...و  می کنند

به همین خاطر امروز نکته قابل 
تاکید در این است که چگونه می 

ارزه کارگری توان بستری واحد از مب
 .را در ایران شکل داد

در تئوری هیچ جریان و فردی منکر 
این نیست که باید با قدرت اتحاد 

به تمکین کرد،  راکارگران، رژیم را واد

ولی شکل عملی آن موضوعی 
است که مورد توجه فعاالن کارگری 
در داخل و خارج کشور قرار گرفته 

 .است
معموال در کشور های اروپایی کافی 

ت که دو حزب یا جریان اس
درصد فصل  ۱۱اجتماعی دارای 

مشترک در برنامه و مطالبات خود را 
در نظر بگیرند تا بتوانند با هم پروژه 

مشترکی را پیش ببرند و با 
همکاری یک دیگر شرایط را به نفع 
خود تغییر دهند، ولی در کشور ما 
متاسفانه جریان های مختلف حتی 

رک درصد هم فصل مشت 0٥وقتی 
دیگر  همدارند به غیر از نفی 

واکنش دیگری انجام نمی دهند و 
دقیقا رژیم از این تفرقه نهایت بهره 
را برای درهم کوبیدن صفوف جریان 
های مختلف سیاسی، اجتماعی 

 .می برد... یا کارگران و 
در شکل خرد مبارزه صنفی، در قدم 
اول می توان و باید برای همکاری 

مختلف نه تنها به تفاوت های فکری 
در حرف بلکه در عمل، احترام 

 .گذاشت و دمکرات رفتار کرد
دومین موضوع این است که آن 
دسته از روشن فکران چپ که پیله 

با جامعه و در برخورد خود  به دورای 
خصوصا کارگران ساخته اند، از پیله 
خود بیرون بیایند و برای کار صنفی 

بسیاری . محدودیتی در نظر نگیرند
ز رفقا با گرایش های مختلف چپ ا

بسیار خوب می نویسند و عالی 
تحلیل می کنند، ولی کار با توده 
های کارگران را به خوبی موارد ذکر 
شده انجام نمی دهند، آن ها حوزه 
ای محدود از کارگران چپ را در نظر 

 و مرزی می گیرند و با تعیین خط 
مابین خود و دیگر جریان ها کارگری 

رش و اتحاد خود را با عمال گست
دیگر سلب می کنند و  تشکل های

این دقیقا نکته ای است که رژیم از 
این محدودیت فعاالن چپ نهایت 
بهره را می برد و می تواند آن ها را 

 .هر روز محدود تر از قبل کند
نکته ای که کارگران و تشکل های 
مختلف می توانند به نیروهای چپ 

تفکر و  کارگری اتکاء کنند دقیقا
 ،اندیشه های ناب این فعاالن است

که جا دارد در بین تشکل ها یا 
با تفکر های )فعاالن کارگری 

ارتباط برقرار کرده و با ( مختلف
مشورت و ارایه فکر نو، آن ها را هم 

سو با مبارزه صنفی مستقل 
 .هدایت کنند
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معموال در کشور های 
اروپایی کافی است که 

دو حزب یا جریان 
درصد  52اجتماعی دارای 
در برنامه فصل مشترک 

و مطالبات خود را در نظر 
بگیرند تا بتوانند با هم 

پروژه مشترکی را پیش 
ببرند و با همکاری یک 
دیگر شرایط را به نفع 

خود تغییر دهند، ولی در 
کشور ما متاسفانه 

جریان های مختلف حتی 

درصد هم فصل  08وقتی 
مشترک دارند به غیر از 
نفی یک دیگر واکنش 

دهند و دیگری انجام نمی 
دقیقا رژیم از این تفرقه 

نهایت بهره را برای درهم 
کوبیدن صفوف جریان 

مختلف سیاسی،  های
... کارگران و  اجتماعی یا

 می برد
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راه مبارزه را باید با توجه به نیاز 
در مبارزه و  های روز، خالقیت

سازماندهی کارگران جست و جو 
مبارزان صنفی کارگران . کرد

همیشه یک تا چند گام از نیروهای 
امنیتی جلو تر هستند و می توانند 
با همه محدودیت ها به سازمان 

 .دهی مبارزه کارگران اقدام کنند
اما در شکل کالن مبارزه، شاید 
بتوان از سازمان دهی بخش های 

ان و زحمتکشان مختلف کارگر
 .بیشتر سخن گفت

فعاالن کارگری برای کسب یک 
مطالبه مشخص احتیاج به یک 

برای مبارزه خود  مشخصبرنامه 
دارند، مانند یک سناریوی خاص که 

از ... فرود و ، نقطه آغاز دارد و اوج
این رو، برای مثال وقتی موضوع 
دستمزد مطرح می شود، تعین 

ای سقف دستمزد را نباید صرفا بر
اسفند و فروردین ماه در نظر گرفت، 

اکنون باید سناریوی کسب از هم 
مطالبه دستمزد را از رسانه های 
اجتماعی، فضای مجازی و تجمع 

رقم زد و ... های مختلف و طومار و 
با تکرار مستمر این خواسته تا 
کسب آن، مبارزه را هر روز و هر 

 .هفته و هر ماه ادامه داد
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دو نقطه ضعف در بین مبارزه 
کارگران کامال مشهود است، اول 

این که متفرق هستند و دوم این 
که مبارزه شان در صنوف مختلف 
مستمر نیست و به اندازه کافی به 
ابزار اطالع رسانی مجهز نگردیده 

 .اند
برای اتحاد هر چه بیشتر الزم است 

ن هر شهر و استان به کارگرا
ه میدان بیایند و دیگر ب حمایت از یک

الیه های مختلف جامعه صرفا نظاره 
گر اعتصاب و اعتراض دیگران 
نباشند، بلکه با حمایت و هم دلی، 
بدنه واحد کارگری را در مبارزه 
عملی حتی در حد یک اطالعیه یا 

 .حمایت کنند... شرکت در تجمع و 
بارها و بارها ثابت شده است که 

را  رژیم توان مقابله با مردم متحد

ندارد، هرچند ممکن است اول با 
نیروهای سرکوب گر خود به میدان 
بیاید، ولی در آخر عقب نشینی و 
شکست را در مقابل مقاومت 
کارگران و زحمتکشان پذیرفته و به 

در . خواست آن ها تن داده است
بعضی از مناطق شاهد هستیم که 
زمینه طرح مطالبات صنفی در 

ای سطح مطالبات ملی یا منطقه 
وجود دارد، از این رو می توان بر 

مشخص با  برنامهاساس یک 
استفاده از ابزار رسانه های 

ی جمعی، اتحاد وسیع تشکل ها
، برای گستردهدر سطح  کارگری را

 .سازمان دادپیگیری مطالبات 

 
امروز وحشت رژیم از ابزار اطالع 

 حکومترسانی است، تا کنون 
برای این که از متشکل شدن 

ن جلوگیری کند، اداره کار را کارگرا
مسوول کرده بود که با تشکیل 
تشکل های وابسته یا قلع و قمع 
تشکل های مستقل کارگری در 
قالب شناسایی اعضا و فعاالن 
کارگری نقش پادوی وزارت اطالعات 
را در سرکوب کارگران به عهده 
بگیرد، اما امروز فضای مجازی این 

ه امکان را به فعاالن کارگری داد
است که بتوانند با تشکیل اتاق ها 

مختلف در فضای مجازی، محفل 
های مجازی کارگران را بوجود آورند 

و زمینه همبستگی طبقاتی خود را  
 .هر چه بیشتر قوام بخشند

این اتاق های مجازی می توانند در 
هر واحد تولیدی به بهانه های 

شوند، حتی در  تشکیلمختلف 
منی اشکالی چون توصیه های ای

بعد  ...کار، یا آموزش قوانین کار و 
زمان با پیوستن چند  ربه مرو

کارخانه یا راه اندازی اتاق های 
مجازی گسترده تر، مانند محور 
جاده مخصوص کرج یا شهرک 

کارخانه  در پیوند کارگران ... صنعتی 
 به مرور های یک شهر یا یک استان

 .شکل خواهد گرفت
جمع های اتحاد کارگران را باید از 

کارگری آغاز کرد، از ابزار اطالع 

رسانی بهره برد، به کمک نرم افزار 
ارتباط  ...و  های تلگرام و وات ساپ

برقرار کرد و در نهایت با پیوند تشکل 
های کارگری تشکل های مستقل 
استانی و کشوری را پایه گذاری 

 .کرد
تردیدی نیست که روزنامه نگاران 

یاسی مستقل و فعاالن مدنی و س
در همه این مراحل پشتیبان فعاالن 
کارگری خواهند بود و رژیم هم 
دست روی دست نخواهد گذاشت 
تا همه این راه به خوبی و خوشی 
طی شود، ولی خالقیت و نو آوری 
در مبارزه و استفاده درست از 
شرایط و هوشیاری فعاالن کارگری 

در مبارزه صنفی شاخصه هایی 
را برای ما هستند که می توانند راه 

هموار و استمرار مبارزه را قوام 
 .دنبخش

در این زمینه روزنامه نگاران مستقل 
و فعاالن رسانه ای می تواند با 
برگزاری میز گرد های مختلف 
بهترین زمینه را برای ایجاد 
همگرایی و اتحاد لیدر های تشکل 
های کارگری در ایران بوجود آورند یا 
تشکل های صنفی کارگران با 
برگزاری سمینار ها یا برگزاری 
همایش های مختلف و دعوت از 
رهبران تشکل های مختلف کارگران 

از سراسر کشور، اتحاد گسترده 
 .تری از فعاالن کارگران را رقم زنند
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هبران هیستادروت، داوید ِرِمز و یوزف اسپینساک، دو تن از ر: 6491تل اویو، دفتر مرکزی هیستادروت، 

، از رهبران جنبش ضدنازیسم در ورشو (سمت چپ)در مراسم تجلیل از زیویا لوبتکین   

 
 
 
 

 

 ازتجربه دیگران

 

 

 جنبش کارگری در اسرائیل 

 ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی
 (سومبخش )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه دپارتمان جامعه شناسی -شالِو میکائیل

 گودرز: ترجمه

 (از شماره قبل ادامه)

 
 

 موقعیت مسئله ساز هیستادروت

این مجموعه از ثبت موفقیت های چشمگیر کامال به 
از جنبش کارگری و رهبران آن کمک می  تصویرسازی

ت تاریخی از سازمان کارگری کند، مضاف براین که در روای
درعین حال اما در تفسیر . صهیونیستی هم مؤثر است

چهره مطلوب هیستادروت در افواه عمومی چندان موفق 
نیست، بویژه در میان جوانان، هیستادروت با خودستایی 

و بدلیل استفاده های غیر موجه از موقعیت و امتیاز 
ناشی از نفوذ در سیستم سیاسی و الیگارشی 

این . ساختاری، به شیوه مخدوشی تصویر می شود
سازمان کارگری بطور گسترده ای به عنوان بازیگر پشت 
پرده تسلط طوالنی مدت حزب کارگر بر سیاست در 

در زمینه نقش آن در مذاکرات . اسرائیل دیده می شود
جمعی، هیستادروت یا بصورت عامل نفوذ نابهنگام در 

می شود یا به عنوان ترمزی روند اتحادیه های آزاد دیده 

 . در روند رشد آن
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تحت تأثیر تغییرات در سیاست های حکومتی که به 

افزایش پلورالیسم در بهداشت عمومی انجامیده اند و 
همچنین با تشدید تالش صندوق های درمانی خارج از 
مجموعه هیستادروت بویژه در جذب نیروهای جوانتر بازار، 

تادروت در سالهای اخیر بشدت تعداد اعضای هیس
 .کاهش یافته است

از داخل و خارج  -در زندگی عمومی در تاریخ اسرائیل 
جنبش کارگری، فلسفه وجودی هیستادروت بارها زیر 
سوال رفته است، با این ادعا که بدالیل مختلف عمر 

آنها همچنین . مفید هیستادروت عمالً پایان یافته است
ی هیستادروت به عنوان می گویند که ضرورت وجود

مکانیزمی برای دولت سازی آغاز شده بود و با تأسیس 

دولت اسرائیل دیگر معنای وجودی خود را از دست داده 
به واقع نیز ظهور اقتصاد مدرن، که مؤکداً اصول . است

لیبرالی را ستایش می کند، و شیوه های مدرن و 
 پیچیده بازار، بر کهنه شدن روش های سنتی صحه می

تغییر شرایط اجتماعی نیز به این تصویر که . گذارند
هیستادروت بجای منفعت سیاسی برای حزب کارگر 

نشانه . بیشتر به زائده آن تبدیل شده است، می افزاید
دیگر مشکالت ساختاری هیستادروت آن است که بجز 
تعداد انگشت شمار از تاریخ نویسان بقیه محققین 

.یده می گیرندامروزی آن را بطور کامل ناد

 
 

 نظرگاه تطبیقی

برای آن که بتوان از نقش خارق العاده هیستادروت در 

زندگی اجتماعی در اسرائیل تحلیل درستی داشت که 
درعین حال یک دوره طوالنی را پوشش دهد، باید دقیق 
تر و عمیق تر ازآنچه تابحال به آن پرداخته ایم به موضوع 

که از دیدگاه اصولی به گرایش غالب آن است . نگاه کنیم
اما به باور من این شیوه، بجای آن که . آن نگریست

. تحقیق را تسهیل نماید، نتیجه را مخدوش می سازد
روش کم هیجان تر نیز آن است که تحقیق مقایسه ای 
صورت گیرد، اما این بالفاصله مشکل دیگری را باعث می 

ی گردد و آن انتخاب نقطه ای است که برای مقایسه م
آیا باید اسرائیل را با کشورهای همگون . توان بکار گرفت

در محیط مقایسه کرد، یا با سایر کشورهای کوچ نشین، 
با کشورهای همسایه اش در خاورمیانه، یا با کشورهای 
دموکراتیک کاپیتالیست مشابه درغرب که اسرائیل بسیار 
مایل است خود را با انها همطراز بداند؟ یک جواب واحد 

وماً بهترین پاسخ نیست، و الزم هم نیست که همه لز
در این مقاله من به . محققان به یک پاسخ بسنده کنند

این نتیجه رسیده ام که مطالعه تطبیقی با کشورهای 
غرب ثمربخش است نه فقط بخاطر تشابه آماری بلکه 

 .بخاطر چارچوبه نزدیک سؤاالت

ش این البته از این جهت مهم است که مطالعه جنب
کارگری در اسرائیل را از تحقیق عشیره ای و از آن بدتر 

متملقانه و یا بدخواهانه، آزاد می  -ناشی از قضاوت 
یک نقطه آغاز برای مقایسه با غرب این حقیقت . سازد

است که جنبش های کارگری اروپا و روسیه مستقیم یا 
غیرمستقیم پیشزمینه هایی برای تجربه سازماندهی در 

دی فراهم نمودند که به تشکیل فلسطین یهو
. هیستادروت، به شکلی که می شناسیم، انجامیدند

بطور مشخص زمینه های فکری بلشویسم در مرکزیت 
بنیادی، سیاستگذاری، و عملیات چندمحورانه 

از نظر ایدئولوژیک، اما، . هیستادروت دیده می شوند

هیستادروت ازهمان آغاز مشابه و نزدیک به دیدگاه های 
همراه با آن، رهبران . یالیسم اصالح طلب بودسوس

هیستادروت برای دهه ها در جنبش جهانی اتحادیه های 
آزاد فعالیت کرده بودند، درست مانند همکارانشان در 
حزب کارگر که در انترناسیونال سوسیالیستی فعال 

 .بودند

برنامه سیاسی داخلی جنبش کارگری و حزب کارگر 
ه سوسیال دموکراسی های اروپای اسرائیل در آغاز بر پای

بیشتر اما، رابطه اتحادیه ها و . غربی شکل گرفته بود
شاخه حزبی جنبش کارگری در اسرائیل، گرچه در 
جزئیات تفاوت هایی با همقطارانشان در غرب دارند، اما 
در بنیان با جنبش های طبقاتی در مدل آلمانی آن 

ی های در نهایت، در ویژگ. مشابهت ویژه می یابند
ساختاری نمونه اسرائیلی نه تنها متوازن با، بلکه در 

بسیاری موارد مثال نزدیک از، سیستم های 
در روابط صنعتی ( نوشرکت گرائی)نئوکورپوراتیستی 

غرب است که باعث جذب سیستم های سیاسی غرب 
کنترل مرکزی . گردیده بود 0٥به نولیبرالیسم دهه 

سترده عملیاتی هیستادروت، تعداد اعضا و پوشش گ
استثنایی، تعدد نقاط گرهی و افق درازمدت آن که به 
وزنه اش در مذاکرات جمعی با دولت کمک می کرد، 

 .همه حاصل شاخصه های شرکتی آن است

از دیدگاه و زاویه سوسیال دموکراسی شرکتی، چه 
چیزی درمورد هیستادروت استثنایی است؟ من از این به 

اهداف حوزوی : هم کردبعد بر سه موضوع توجه خوا
هیستادروت، نحوه ظهور آن، و تاثیر آن بر سیاست 
.عمومی و روابط جنبش کارگری در اسرائیل
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  دیگر کشور ها

 
 

 ،دولتتشکیل 
 حزب سوسیالیست کارگری اسپانیاتوسط 

 
در گزارش هفته قبل اطالع دادیم 
که حزب سوسیالیست اسپانیا بعد 

" زب محافظه کار از محکوم شدن ح
باتهام فساد مالی در " پوپوالر 

دادگاهی که به این اتهامات 
کرد استیضاح از  رسیدگی می

. دولت را در مجلس به ثبت رسانید
مجلس نمایندگان اسپانیا در روز 

ماه مه برای بررسی  ۰٥پنجشنبه 
این موضوع جلسه فوق العاده 
تشکیل داد و در نهایت در روز اول 

تیضاح از دولت رای ماه جون  اس
" کافی را به دست آورد و در نتیجه  

دبیرکل حزب " پدرو سانچز 
سوسیالیست کارگری اسپانیا 
جایگزین ماریانو راخوی نخست وزیر 

نخست وزیر تازه بعد از . قبلی شد
انتخاب شدنش اعالم کرد که یک 
سری اصالحات اجتماعی اقتصادی 

 خواهد کرد،را در نظر دارد که شروع 
های  بخشکه را آگاه است زی

وسیعی از مردم از شکاف های 
طبقاتی و نابرابری های اجتماعی 

 .برند اقتصادی رنج می
سندیکاهای کارگری با خوشحالی  

خبر روی کار آمدن دولت تازه را پذیرا 
 کمیسیونشدند و در این رابطه 

، اعالم کرد، وقت آن های کارگری
است که پشت سر گذاشتن بحران 

ی در اسپانیا همراه با عدالت اقتصاد
اجتماعی و گسترش خدمات 

 . همراه شوداجتماعی بیشتر 
معتقد  های کارگری کمیسیون

که باید اولویت های  است،
مشخصی را در مقابل دولت تازه 

، در همین رابطه این قرار داد
گوید از پیشنهادی  سندیکا می

نخست وزیر تازه برای پایان دادن به 
دها میان زنان و نابرابری دستمز

مردان و همچنین تدوین قوانین تازه برای مقابله با خشونت های جامعه 
 .  کند مردساالر استقبال می

گو میان و  کمیسیون های کارگری تاکید دارد که از شروع دوباره گفت
ها و دولت برای بهتر کردن شرایط کار و  سندیکاها، مدیران و صاحبان شرکت

 کند که الزم است کند و همچنین یادآوری می انی میدستمزد ها نیز پشتیب
برای باال بردن دستمزدها بر اساس آنچه که پیمانی در ارتباط با مالیات ها 

سندیکاهای کارگری پیشنهاد می کنند میان دولت، نمایندگان کارگران و 
که باید  ناکید داردهای کارگری همچنین  کمیسیون. کارفرمایان به امضاء برسد

های نهایی برای همگانی کردن کامل و همه جانبه بیمه های درمانی  گام
های سیستم بازنشستگی دولتی  دولتی برداشته شود و هر چه بیشتر پایه

تقویت هرچه برای ، باید سوسیالیستگام مهم دیگر دولت . محکم تر شود
تدوین ها  ها و استان های خودمختار ایالت بیشتر رابطه دولت مرکزی با دولت

 .شود
که پیشبرد سیاست های باال با توجه به های کارگری واقف است  کمیسیون 

و همین امر  به نظر می رسدبسیار دشوار  است،اینکه دولت تازه در اقلیت 
گوهای پیچیده و پیوسته ای را با همه گروه و  که دولت گفت کند ایجاب می

 .های پارلمانی برقرار کند
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  از جهان کار

 

 ؛ساعات کار                                 

 گذشته، حال و آینده                              

 
                                                    

 

 

 (  نجمپبخش )                                                                              

 

 

 پیتر دالتون، دانشگاه ساسکس

 (از شماره قبل ادامه)

 

 بحث موافق و مخالف

 پیامدهای ساعات کار بر تولیدوری

 

سی تأثیرات ساعات جنبه های مرکزی در برر
طۀ بین ساعات راب: استروشن  کار بر تولید

چیست؟ خستگی چه  کار کمتر و تولید
ات نقشی در تولید دارد؟ آیا یک تعداد ساع

 ود دارد، که بیشتر از آن تولیدکار بهینه وج

 نهائی شروع به افت می کند؟

عات کار و تغییرات آن در مورد اثرات تعداد سا
یک . شواهد محدودی وجود دارند بر تولید

کننده در سطح اقتصاد  تحقیق موردی متقاعد
خرد وجود دارد که نشان می دهد تعداد 

کار منعطف ساعات کار کمتر نه فقط با اوقات 
ارتباطی مرتبط است، بلکه همچنین 

تحقیق دیگری که از . دارد اساسی با تولید
داده های کارگران کارخانه های اسلحه 
سازی استفاده کرده است، نشان می دهد 

که ماحصل کار هر کارگر تا مرز معینی بر حسب تعداد ساعات کار به طور 
. شیب افزایش کاسته می شودخطی افزایش می یابد، اما پس از آن مدام از 

های هاوثورن انجام یافته اند، نیز  تحقیقات اخیر اقتصاد خرد که بر پایۀ آزمون
ه عمل تولیدوران نشان می دهند که تعداد ساعات کار بیشتر می تواند ضد

 . بیانجامد کند، یعنی به کاهش تولید

در  تولیدبودند که برای سنجش آزمونهای هاثورن، مجموعه ای از آزمونها 
قرن گذشته در کارخانه های هاثورن در شیکاگو انجام  ۰٥و  ۱٥سالهای 

ها ساعات کار، دوره های استراحت، سرعت  در جریان این آزمون. شدند
نتیجۀ این . ، و میزان روشنائی محل کار تغییر داده می شدند"قطار قطعات"

ساعت است، اما  0آزمونها این بود که تعداد بهینۀ ساعات کار در روز حدود 
این تعداد اکیداً به نوع کار وابسته است و بنابراین بر حسب مشاغل متغیر 

 .است

 ٥0بررسی داده های مربوط به 
بخش تولیدی در امریکا در فاصلۀ 

نشان می  ٥//٥تا  ٥/۱1سالهای 
دهد که افزایش ساعات اضافه 

تا  ۱درصد، فقط  ٥٥کاری به میزان 
. فزایددرصد به محصول کار می ا 4

اگرچه این تحقیق به لحاظ اقتصادی 
محدود است، اما بر جنبه های 
ساختارمندی داللت دارد که در 
مدلهای مربوط به رابطۀ ساعات کار 

 .و محصول کل کار باید  منظور گردند
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شواهد اقتصادسنجی برای ترسیم این رابطه در کشورهای مختلف نیز حاکی 
یافته های خود . خستگی و کاهش تولیدوری انداز کاهش ساعات کار در اثر 

من نیز حاکی از آن اند که تولیدوری در هر ساعت اوالً با تعداد ساعات کار 
با این حال این . مرتبط است و ثانیاً با افزایش ساعات کار کاهش می یابد

رابطه از نظر تحقیقی هنوز به قوت محرز نیست، زیرا شواهد گفته شده 
. کشور اند و کنترل محدودی بر آنها وجود داشته است ٥0مربوط به فقط 

خاصه این کنترل صورت گرفته فقط محدود به تغییرات در تعداد استخدامها 
برحسب جمعیت و 
تعداد متوسط ساعات 
کار بوده و به جهات 
دیگری همچون مقررات 
مربوط به تعداد ساعات 
کار، تغییر فعالیت 
اتحادیه های کاگری، 

تهای یا دیگر تفاو
جمعیت شناختی بین 
کشورها که با افزایش 

سهم و مشارکت زنان 
در بازار کار و رشد کار 
نیمه وقت در بسیاری 
از کشورها همراه اند، 

 .توجهی نشده است
 

مردم با اوقات 
فراغت بیشتر چه 

 می کنند؟

مدتهای طوالنی است که دانشمندان اجتماعی به این موضوع که آدمها با 
کنند، چقدر از آن را صرف کار و چقدر را به امور دیگر می وقت شان چه می 

 –تحقیقات غالباً نشان داده اند که الگوهای کار . پردازند، عالقه مند شده اند
آیا اگر افراد واقعاً در . فراغت بر حسب جنسیت، زمان و مکان تغییر می کنند

آیا در این صورت صدد برآمده باشند که در آینده تعداد ساعات کمتری کار کنند، 

این وضع به تعادل بهتری بین ساعات کار  و اوقات فراغت منجر خواهد شد؟ 
 عواقب چنین وضعی چه خواهند بود؟

ساعت کار می کرد؛ در  4۱کارگر متوسط امریکائی هر هفته  ٥/1۱در سال 
با احتساب اوقات استراحت و انواع وقفه در کار و رفت و . کارخانه یا در اداره

امروز کارگران امریکانی به . ساعت در هفته می رسید ۱٥ین مقدار به آمد ا
 ساعت در هفته کار می کنند، که با احتساب دیگر اوقات  ۰1طور متوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت می  4٥گفته شده سر به 
ساعت در  ٥٥این اختالف . زند

هفته اکنون چگونه پر می شود؟ 
پاسخ شامل اقداماتی است چون 

تلویزیون، نشستن پای خرید، 
مطالعه، صرف غذا در بیرون از خانه، 
استراحت، و گذارن وقت با دوستان 

به طور . و خانواده
کلی، بسته به این 
که افراد چه چیزی را 

می " وقت آزاد"
 شمارند،

هر کس نسبت به 
 0تا  1پیش  نیم قرن

ساعت در هفته، 
هفته در  / معادل

سال، وقت آزاد 
 روشن. بیشتری دارد

است که اثرات این 
تغییر، خاصه اگر در 
آینده نیز با همین 
ضرباهنگ ادامه یابد، 
بسیار عظیم خواهد 

 .بود

یک تغییر بزرگ دیگر 
در تعداد ساعات کار 
افزایش اختالف بین کارگران ماهر و 

در امریکا در دورۀ . کم مهارت است
کارگران  ۱٥٥۱تا  ٥/0۱بین 

ساعت فراغت در  0از " زیردیپلم"
( یک روز تعطیل در هفته)هفته 

در همان دوره . برخوردار بودند
ساعات فراغت کارگران با تحصیالت 
بیشتر، در سطح مدارس عالی، از 

. ساعت در هفته تجاوز نمی کرد 1
این نکته در مورد کارگران زن با 

زنان : یشتری صادق بودحدت ب
ساعت در هفته  ٥٥تحصیلکرده 

کار می " زیردیپلم"بیشتر از زنان 
عواقب این وضع این است . کردند

که کارگران ماهر به انسانهای با 
پول بیشتر و وقت کمتر تبدیل 

معکوس این توصیف برای . شدند
. کارگران با مهارت کم صادق است

این یعنی که تغییرات در الگوهای 
عات کار می توانند در بلندمدت سا

توزیع ثروت و  اثرات مهمی در باز
 .درآمد به بار آورند
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ساعت در هفته بیشتر از زنان  11زنان تحصیلکرده 
عواقب این وضع این است که . کار می کردند" زیردیپلم"

کارگران ماهر به انسانهای با پول بیشتر و وقت کمتر 
معکوس این توصیف برای کارگران با مهارت . تبدیل شدند

این یعنی که تغییرات در الگوهای . استکم صادق 
 ساعات کار می توانند در بلندمدت اثرات مهمی در باز

 توزیع ثروت و درآمد به بار آورند
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 گزارش 
 
 
 
 

 کودکان کار جنایت در حق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ای  های طالیی در کنار جاده گندم

فرعی که سطح پر دست انداز آن 
چیزی میان آسفالت و خاکی است، 

ها  ی آنخورند و باال تکان تکان می
همه چیز . ابری تشکیل شده است

زار کوچک در  در آن سوی گندم 
. آید ای از غبار به چشم می هاله

مردی سوار بر کمباین در میان 
کند و دروی  ها حرکت می گندم

محصول، ابر کوچکی را در نزدیکی 
های غبارآلود ایجاد  شهری با زندگی

کمی جلوتر از آن، جاده . کرده است
پیچد و  ی شدن میبه سمت خاک

رود که تا چشم  تا جایی پیش می
کند، خاک است و خاک و  کار می

همین حوالی . های آجری دخمه
تهران، چند سال پیش مددکارها در 
کارگاهی را کوبیدند، مردی از کارگاه 

بری بیرون آمد و گفت هیچ  چوب
کس اینجا نیست، اما کمی بعد از 

سال با  ٥٥دختربچه کمتر از  4آن 
هایی مستأصل به دو  ه یه و چهرگر

فرار کردند، بیرون آمدند و به 

تر هم  آن طرف. مددکارها پناه بردند
 ۲باغی است که پای دنیا دخترکی 

ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به 
اش را  او به دادگاه باز کرد و پرونده

. به دیوان عالی کشور رساند
سالگی به طور  6تا  4دختری که از 

ر همین باغ، به جسم مستمر د
نحیف و روح لطیفش تعرض 

همین حوالی . شده است می
کند که پدرش  دختری زندگی می

. افغان و مادر معتادش ایرانی است
ساله است اما شناسنامه  ٥٥

چند وقت پیش مادر او برای . ندارد
کرد تا  دریافت مواد تالش می

کودکش را به مردی اجاره دهد، 
ر مردی که کارش همین و د

. های فقیرنشین معروف است محله

رویا هم حتی پیش از آنکه به سن 
بلوغ برسد به همین ترتیب، تجربه 

 .گذراند تجاوز را از سر می

 
اینجــــا، فقر و اوضــــاع نابسامان 
اقتصادی، کارهای سخت انجام 

های جنسی  دادن و تجربه خشونت
ای مشترک میان  و جسمی خاطره

افغان  هایی است که بعضی بچه
ها  هستند، بعضی ایرانی و بعضی

شان ایرانی و  نیز یکی از والدین
مدیرعامل . دیگری افغان است

سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران به تازگی با اعالم 

کودک  4٥٥نتایج یک پژوهش درباره 
کنیم که  ثابت می»:کار گفته است

درصد کودکان کار تجاوز  ٥/به 
 .«شود می

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    893   هشمار  چهارم سال /   8142 ژوئن    1/   4931خرداد    41دوشنبه              

 

 

9 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ها تجاوز میان زباله
 

باالتر از این منطقه، شهرکی از توابع جنوب تهران، در 
هایی ساخته شده و چند  های آجرپزی بیغوله کنار کوره

های  دختربچه. کنند خانوار آنجا کنار هم زندگی می
ها روزگار  هایی بلند در میان خاک الغراندام با پیراهن

هوای . گویند می« ارباب» گذرانند و به صاحب کوره می
عصر پاییز در این بیابان سرد است و آتشی روشن 

ساله آجرهای کوچکی برمی  ۲خاطره، دخترک . اند کرده
کند تا آن را خاموش کند، با  دارد، روی منبع آتش پرت می

مهارت دست هایش را برای نشان دادن نحوه کارش 
رها را آج. زدیم ما هم آجر می»:گوید دهد و می تکان می

برمی داشتیم اینجوری اینجوری، خانه به خانه کنار هم 
رکود ساختمانی « .سنگین بودند. سخت بود. چیدیم می

های آجرپزی را نیز گرفته است  دامن کودکان کار در کوره

و کسب و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق 
یکی از اعضای جمعیت امام علی . گرفته است

ها یا واحدهای صنعتی کار  ها در کوره بچه قبالً »:گوید می
های اقتصاد، این کار هم  کردند، اما مثل تمام بخش می

کنند و پول در  گردی می ها زباله االن بچه. به رکود خورد
ها به گاراژی از ضایعات که حکم پول  حاال کوره« .آورند می

ها  بچه. اند ها دارد، تبدیل شده را برای کودکی بچه

ها را دپو و  آورند، آن های متروک می را به کوره ها زباله
کنند و به پیمان کارهای بازیافت شهرداری  تفکیک می

 .فروشند می
 
 

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران چند وقت پیش 
ترین آسیب برای  سوءاستفاده جنسی بزرگ»:گفته بود

 .«گرد است های زباله بچه
 

که از درِد فقر،  های حاشیه است اینجا، یکی از محله
هر بار که خبری از . همه نوع آسیبی در آن جریان دارد

شود، موجی از  منتشر می... قتل، تجاوز، کودک آزاری و
کشاند، چند وقت بعد فراموش  درد را همراه خود می

اما در . شود تا کار به حادثه بعدی برسد می
. های فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست سکونتگاه

کنند و  هایی معتاد، کار می هایی که در میان خانواده بچه
های تجاوز کارشان به  گاه نیز در کودکی بعد از تجربه

 .رسد فروشی می اعتیاد جنسی و تن
 

 
 کار میان اسید و سوزن صنعتی

 
ای است که از  ساله /٥رعنا، دختر 

های نوجوانی خود  نخستین سال
نه دستفروشی، نه . کار کرده است

فروشی و نه پاک کردن  گل

ها سر چهارراه،  های ماشین شیشه
اش را  سالگی ٥١تا  ٥٥او روزهای 

سازی خودرو  در کارگاه قطعه
حاال سیمای او نه . گذرانده است
ساله، که زنی  /٥دختر جوان 

استخوان ترکانده با نگاهی رنج 
او در این شهرک . دیده است

زندگی کرده، روستایی که تا چند 

اشیه بوده و حاال بدون وقت پیش ح
هیچ زیرساخت و تأسیساتی، به 

رعنا با . شهر تبدیل شده است
ها  پرتی از روی زمان و سال حواس

گذرد و کارش را چنین روایت  می

. متری بود ۲٥٥سوله . کردم در یک کارخانه خیلی بزرگ کار می»:کند می
ود، پرشیا، هایی هم ب برای همه جور ماشین. زدیم طاقچه و باکس ماشین می

ها را منگنه  یکبار داشتم طاقچه. خیلی سخت بود و خطر داشت... و ۱٥6
 .هم زدم، دو تا انگشتم سوزن خورد و چسبید به می

 
دست یکی از . دانستم باید چه کار کنم نمی. کردم دو ساعت فقط گریه می

 او. «از آنجا بیرونم کردند، پولم را درست ندادند. همکارهایمان هم قطع شد
این چیزهای »: گذارد می« آبکاری»بعد از آن سرِ کاری رفته که اسمش را 

 .کردیم کنند، آبکاری می فلزی را که از آن لیوان و ظرف آویزان می
 

پاشید  ها اسید می خیلی وقت. اش برود گذاشتیم که زنگ زدگی در اسید می
، رفتم ها هم که خانه می شب. خیلی سخت بود. سوزاند و صورتم را می

ترس او نه از زندگی فقیرانه « .ترسد آدم است دیگر، می.توانستم بخوابم نمی
پدری معتاد که به . ها، بلکه از پدرش بوده است در محله موادفروش

 .کرد دخترهایش دست درازی و تعرض می
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 هزار تومان 5سالگی، برای  18تن فروشی در 
 

 رعنا حاال در خانه علم جمعیت امام
کند و کارهای  علی زندگی می

دهد، او  ساختمان را انجام می
االن خواهرم مشکلی »:گوید می

توانم بگذارم خانه  دارد که نمی

ام این  ترین خواسته بماند، بزرگ
« .است که او را پیش خودم بیاورم

دو تا از خواهرهایش در بهزیستی 
ساله  ٥۰کنند اما خواهر  زندگی می

بیرون دیگرش را از بهزیستی 
او ابا دارد از مشکل . اند کرده

خواهرش بگوید، اما روایت مددکاران 
سالگی تجربه  0از فاطمه که در 

بری را  تجاوز صاحبِ کارگاهی چوب
  .از سر گذرانده، روشن است

 
مسعود، یکی از مددکاران این 

پدر » :کند خانواده چنین روایت می
خانواده حتی قرص تقویتی 

هایش  به بچهها  خورد که شب می
ترسیدند  ها از او می بچه. تعرض کند
های دیگر راحت اعتماد  و به آدم

سالگی برای  0فاطمه در . کردند
... مدتی هر روز به بهانه بستنی و

شد  به کارگاه چوب بری کشیده می
کار . گرفت و آنجا مورد تجاوز قرار می

به جایی رسید که او به این وضعیت 

تر نبود سالش بیش ٥٥. عادت کرد
پز محل  اما حتی بالل فروش و کله

نیز به او دست درازی کرده بودند و 
 ١هزار تومانی و  ۱های  با دریافت

هزار تومانی، این کار هر روزش 
مسعود درباره وضعیتی « .شده بود

گویند،  که به آن اعتیاد جنسی می
کار به جایی رسید »:دهد ادامه می

که خودش آمد پیش ما و گفت از 
وضعیت خسته شدم، از خودم  این

او را بهزیستی بردیم، . آید بدم می
اما آنجا هم به خاطر مشکالت روان 
شناختی زیادی که برایش پیش 

کرد و بعد از دو  آمده بود، اذیت می
ماه خودشان او را به خانه 

هایی که  یکی از وقت. برگرداندند
ها را اذیت  خواست بچه پدرشان می

ما با پلیس تماس گرفتیم، گفتند ساعت . به سر او زدندکند، دخترها با آجر 
های ترک اعتیاد  شب حکم ورود به منزل نداریم و مجبور شدیم با کمپ ٥۱

کشد تا مددکارها بتوانند به کمک  بعد از آن، دو ماه طول می« .تماس بگیریم
وکیل، با جرم پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری که خود پدر به آن اعتراف 

مددکار این خانواده . ه بود، حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازندکرد

اما در این مدت، . حاال نیز دوران حبسش تمام و آزاد شده است»: گوید می
مادر خانواده هم دیگر از همه چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت شان با فقر همراه 

 .«کرد بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل
 

چهره فاطمه با وجود قامت کوتاهش، شباهتی به دخترکان نوجوان ندارد، کم 

. گذرد حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال می
زندگی در محله ای فقیرنشین، تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده 

ان را با فاصله هایی است که روزها و شب هایش است؛ درد روایت هر روز بچه

گذرانند و در  های فراموش شده می نیم ساعتی از پایتخت در محله
 .ای نیز جایی ندارند هیاهوهای رسانه

 
زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که معضالت 

ساله  ۲ای  پسربچه. ها تبدیل شده است اجتماعی به روندعادی زندگی بچه
کارها را با   کنند که ما همان ها با ما کاری می بزرگاینجا پسر »:گوید می

 .«کنیم تر می دخترهای کوچک
 

 روزنامه ایران: منبع                                                                         
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 تیتر اخبار
 
 
 

  :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 

 
 
 
 
 
 
  ساله پدر دو کودک خردسال اهل سوراوباته با شلیک نیروی مرزی کشته شد۱6کولبر جوان کمال دمحمی �

  انوار در ایران در فقر مطلق به سر میبرندخمیلیون زن سرپرست ۰بیش از �

  تجاوز به کودکان محصول نظام طبقاتی است :شاپور احسانی راد�

  با هشتک۱۰الی۱۱ساعت ٥۰/۲خرداد ٥۱علمان زندانی امشب توفان توییتری در دفاع از م �

 مردانی_حبیبی_اسدی_عبدی_بهشتی#
  تورم وبیکاری دو مصیبت بی پایان�

 امتیازات الزاما شامل حال ما نمیشود:کارگران پیمانکاری ۹کاهش ساعت کار کارکنان اداری مناطق نفت خیز �

  تدر صد افزایش یاف٥۱2١قیمت تاکسی از امروز �

معدن طالی زرشوران به عنوان بزرگترین واحد معدنی طال در کشور که درشهرستان تکاب استان آذربایجان غربی �

 . از نهم خردادماه تعطیل شده وکارگران ان بالتکلیف شده اند.فعالیت دارد 
  مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز۹سقوط از ارتفاع هشت متری �

 . آسانسورمرگ یک کارگر در �

  ساله ای هنگام حرکت آسانسور ،بین چرخ دستی و دیواره آسانسور حبس شد و جان باخت۱٥کارگر 
  خرداد٥۱شنبه . سومین روز اعتراض وتجمع کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در مقابل استانداری�

  شکی کرمانشاه به دلیل کاهش حقوقتجمع اعتراضی مراقبین سالمت مقابل ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پز�

 میلیونی قبر در بهشت زهرا٥١فروش �

تجمع شماری از مرغداران همدان مقابل فرمانداری این شهر در اعتراض به ورشکستگی مرغداران ودامداران �

  وسیاستهای دولت در این باره
  تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی شبکه بهداشت ودرمان آذربایجان غربی�

تجمع شماری از مرغداران همدان مقابل فرمانداری این شهر در اعتراض به ورشکستگی مرغداران ودامداران �

 ۲/خرداد ٥۱وسیاستهای دولت در این باره؛ امروز
  ما را از هپکویی شدن نجات دهید:نامه پرسنل سایپا به حسن روحانی �

  اتتجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنو�

  خرداد٥۱اعتصاب رانندگان سرویس های ایاب وذهاب کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه شنبه �

  خرداد٥۱اعتراض رانندگان .در صدی کامیون داران را نمیپردازد۱٥شرکت کاغذ پارس کرایه افزایش �

  توفان دیروز در مشهد باعث ریزش اسکلت ساختمانی در بلوار امامت مشهد شد�

این انجمن .ی کارگران ساختمانی مریوان و سرو آباد در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است انجمن صنف�

  خواستار ابطال نامه رئیس جمهور برای جدا کردن منابع درمان تامین اجتماعی شده است
 .خوزستان زدند کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز برای سومین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری�

  شهر ایران۰ادامه اعتراض دامداران و مرغداران در دست کم :از میان آنها _اعتراضات#�

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    893ه   شمار  چهارم سال /   8142 ژوئن    1/   4931خرداد    41دوشنبه              
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تومان به  ۱۱٥٥گرمی از  ٥٥٥های حقوق بگیر  را نگران و درمانده کرده است؛ قیمت کره  گرانی کمرشکن  خانواده � 

 تومان افزایش یافت 4۱٥٥
 "دهد ها رخ می بار خودسوزی هر سه ماه یک"هزار نفر جمعیت  ۱٥یه و بویراحمد با دربخش دیشموک کهگیلو�

 .ها پیدا کرده اند ها را در زباله اند که همه آن هایی درست کرده ای از کتاب جمعي از كارگران شهرداری آنکارا کتابخانه�

 از اعتصاب سراسري كامیون داران ايران  ITF بیانیه حمايت�

 شود لیم کره جنوبی و جنرال الکتریک از ایران خارج میشرکت دای�

 !میلیون تومان رسید ۱٥٥قبر در تهران به �

 میلیون تن بدون یک وعده غذا ۱: گرانی و تحمیل گرسنگی�

 دبیرکل خانه پرستار اعالم کرده است�

توهین و هتک حرمت   ت مبتال شدند وساالنه هزار پرستار از کشور خارج می شوند، تعدادی از پرستاران به ایدز و هپاتی
 درصد رسیده است 0۱پرستاران به 

 کنند فروشندگان به دلیل کمبود جنس هر قیمتی که بخواهند اعمال می۹ تاپ درصدی قیمت لپ 6٥افزایش �

 تجاوز به  کودکان محصول نظام طبقاتی است: شاپور احسانی راد�

 در سال گذشتهمورد اقدام به خودکشی  1٥شهرستان بیجار؛ �

 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد ۱٥٥میلیون و  ۰یش از �

 كامیونداران ويرجینیا همبستگى خود را با رانندگان اعتصابى ايران اعالم كردند�

 فرسودگی دستگاههای پارک کودک سنندج جان کودکی را گرفت�

 داران همچنان ادامه دارد اعتصاب کامیون�

 کارگر ۰٥٥کم  بالتکلیفی دست۹متوقف شد« آرمان شفق»و « فوالد قزوین»وکارخانه فعالیت د�

 بیست و دومین روز بازداشت دمحم حبیبی�

ای، مطالبات انباشته همکاران  آهن با صدور بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه�

 .خود را یادآور شدند
 .میلیون تومانی از زندان فشافویه، آزاد شد ۱٥رگر اخراجی پارس خودرو، با قید وثیقه داوود رفیعی، کا�

 شیر پرداخت نشده ماه مطالبات مزدی سد چم 1.. میلیارد است ۰٥شیر  های سد چم مجموع بدهی�

مسئوالن  سازی تبریز خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی خود ازسوی جمعی از کارگران کارخانه کارخانه کمباین�

 .شدند
 تن به دلیل حوادث کار در تهران فوت کردند /٥فروردین ماه امسال؛ �

  تخلیه بارگیری تریلی های حامل محصوالت سیمان مشهد که قصد شکستن اعتصاب کامیونداران را داشتند�

  مت از ابتدای تابستاناحتمال افزایش قی۹در خواست شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری برای افزایش نرخ بلیت قطار �

  زامل آذربایجان؛ کارگر خدماتی شهرداری ابادان هفته گذشته دست به خودسوزی زد�

در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ؛مقابل ساختمان 《آذرآب اراک》شماری از کارگران کارخانه �

 . استانداری مرکزی تجمع کردند
  ماری جنوبی در اعتراض به کاهش مزایای مزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند٥۱صبح امروز جمعی از کارگران فاز�

  شرکت لوک اویل فعالیت هایش را در ایران متوقف کرده است�

 ٥۰/۲خرداد/اعتصاب سراسری کامیون داران در استان خراسان شمالی  نهمین روز اعتراض و�

  اقتصادیهای ریاضت کسی  اعتصاب در یونان در اعتراض به سیاست�

  هادی ساالری۹از بازداشت دمحم حبیبی تا تجاوز به دانش آموزان �

 ٥۰/۲خرداد /اعتصاب رانندگان پایانه حمل ونقل بین شهری بندر عباس �

  پایدانا دست از کار کشیدند کارگران سه معدن همکار ،حشونی و�

  را خواستار شدنددومین روز تجمع و اعتراض کارکنان گروه ملی آنان مطالبات خود �

  زمزمه اعتصاب گسترده در شرکت نیشکر هفت تپه�

 چهاردهمین روز از اعتراضات صنفی کارگران تراورس شاهرود� 

اعتصاب مجدد پرسنل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران مقابل استانداری خوزستان نسبت به عدم تعیین و تکلیف �

 (سالها بالتکلیفی.) م پرداخت حقوق معوقه و عدم پرداخت حق بیمهمالکیت شرکت و عدم تولید و سه ماه عد
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    893ه   شمار  م چهار سال /   8142 ژوئن    1/   4931خرداد    41دوشنبه              
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کرج به علت پرداخته نشدن حقوق کامال امروز بیمارستان را #اعتصاب پرستاران و دکتران بیمارستان خمینی  در #�

 تعطیل کرده اند
سە کولبر دیگر هم زخمی .دست داد کولبری کە بە دست نیروهای انتظامی مرزی بە گلولە بستە شد و جانش را از�

 .شدند و یکی از انها متاسفانە جان باخت
 ماه دستمزد تجمع کردند 4جمعی از کارگران راه آهن مشهد در برابر فرمانداری سرخس در اعتراض به عدم پرداخت �

ن دستمزدها تجمع اهواز در اعتراض به نپرداختن حقوق و عدم اجرای قانو ۰کارگران فضای سبز شهرداری منطقه �

 .اعتراضی برگزارکردند
تجمع اعتراضی  بازنشستگان اموزش وپرورش تهران میدان فردوسی خیابان قره نی مقابل ساختمان وزارت آموزش و  �

 پرورش
 کارگر شهرداری آبادان که خودسوزی کرده بود، جان باخت�

 دکارگران پیمانی شهرداری الوند خواستار حذف پیمانکار شدن �

 شود نتیجه بررسی شکایات در روزهای آینده اعالم می۹تجمع کارگران کاشی میبد در محوطه کارخانه�

 تجمع کارگران آبفار آبادان مقابل ساختمان فرمانداری�

  الملل برای آزادی اسماعیل عبدی های کارگری بریتانیا و عفو بین کارزار مشترک کنگره اتحادیه�

 
و بازنشستگان آموزش و پرورش نسبت مطالبات معوقه خود مقابل وزارت آموزش وپرورش اقدام به جمعی از فرهنگیان  �

 .برگزاری تجمع اعتراضی کردند
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) اییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان فد کار                 

    893ه   شمار  چهارم سال /   8142 ژوئن    1/   4931خرداد    41دوشنبه              
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

 893ه   شمار  چهارم سال /   8142 ژوئن    1/   4931خرداد    41دوشنبه              
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