
 ی بولتن کارگر              

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                                   

      719 ه   شمار  هارم چسال /  7162  سپتامبر   61/   6931شهریور    72دو شنبه                                                                                                                                   

 

 

 

 

  ؛فشار افکار عمومی

قوه قضاییه تمکین 
 خواهد کرد

 

 زندانیان اعتصابی 

نمادی از مبارزه جنبش 
 مدنی

 

 
 

  7 صفحه

 

9صفحه   

 

 تحلیل هفته

 روحانی دولتپوچ پاسخ 

 !بە بازنشستگان 

 

   

 

 

 

 

 

در هفتە گذشتە علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاە، دمحم نهاوندیان 
معاون اقتصادی روحانی و سید 
تقی نوربخش مدیر عامل سازمان 

و تعدادی از  تامین اجتماعی،
های  بە اصطالح تشکل نمسئوال

ناسبت روز خانوادە بازنشستگان، بم
تجلیل از بازنشستگان با شرکت  و

 در یکی دو تجمع فرمایشی کە به
مین مناسبت در تهران برگزار ه

در . شرکت و سخنرانی کردند ،شد
اکثر بازنشستگان شرکت  کە حالی

کنندە در این تجمع ها کە گزینە هم 
شدە بودند، انتظار داشتند 

وزارت کار و تامین  نمسئوال
ر این روز برنامە جدید اجتماعی د

شان برای بازنشستگان پس از 
عالم کنند و اتشکیل دولت جدید را 

 دولت می نببینند کە مسئوال
خواهند، با حقوق های زیر خط 
فقرشان چە کنند و بقول خودشان 

" تکریم"چگونە از بازنشستگان 
با دستانی نمایند، ولی در پایان 

 . بە خانە هایشان برگشتندخالی 

 

 صادق کار
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علی ربیعی و سید تقی نوربخش 
در این مراسم بە جای افزایش 
مستمری و بهبود خدمات پیوستە 
روبە سقوط خدمات بیمەای، قول 
اعزام عدەای از بازنشستگان بە 
عتبات عالی در سال جاری را دادند 

از بازنشستگان با " تکریم"و بجای 
تعریف از عملکرد خودشان روز 

بە تجلیل  تجلیل از بازنشستگان را
  !ازبدیل خودشان تبدیل نمودند

بهبود قدرت خرید و افزایش حقوق 
های زیر خط فقر بە آیندەی نامعلوم 

در عوض اما ربیعی . حوالە دادە شد
قول داد خدمات بیمە تکمیلی را کە 
در واقع بنوعی خصوصی شدن 
بخشی از خدمات درمانی است کە 

هزینەاش را خود بازنشستگان و 
می پردازند و هزینەای  بیمە شدگان

برای تامین اجتماعی هم ندارد، با 
مشارکت خود بازنشستگان توسعە 

 !دهد

بنا بە گزارش روزنامە همشهری در 

شهریور دمحم نهاوندیان، معاون  ٥٢
اقتصادی رئیس جمهور هم در 
همایشی کە بهمین مناسبت در 

نفت برگزار شد، " پژوهشگاە نفت"
درت درصدی ق ٧٦ضمن تائید سقوط 

خرید بازنشستگان، افزایش 
مستمری در کوتاە مدت خیانت بە 
جامعە بازنشستگی دانستە و با آن 

معاون  موضع. مخالفت نمودە
اقتصادی روحانی، وزیر کار و مدیر 
عامل تامین اجتماعی حاکی از آن 
هستند کە دولت قصد ندارد 
مستمری های چند مرتبە زیر خط 

دیک فقر بازنسستگان را در آیندە نز
 . افزایش دهد

زیرکار، نهاوندیان و بهانە های و
ربط دولتی برای  ذی نسایر مسئوال

عدم افزایش مستمری 
بازنشستگان تحت پوشش تامین 
اجتماعی این است کە بنیە 
اقتصادی سازمان تامین اجتماعی 

از طرف . برای این کار کافی نیست
قسمتی از  دیگر نوربخش در

 همین مناسبته سخنرانی اش ب
شی زمجموعە فرهنگی ور"کە در 

، افزایش مستمری کردایراد "نگین
ها را منوط بە بازپرداخت بدهی 
های دولت بە تامین اجتماعی 

دولت باید  :"نمودە و گفتە است
درصد از بدهی خود را به  01ساالنه 

که  ،تأمین اجتماعی پرداخت کند

اگر این دو محقق شود گام جدی در 
وقی راستای بهبود وضعیت حق

 ". بازنشستگان برداشته ایم

طور کە از پیش هم معلوم  همان
بود و این گفتە نوربخش هم بر آن 

مهمترین دالیل ضعف تائید دارد، 
بنیە مالی سازمان تامین اجتماعی 
برداشت های پیوستە و خود سرانە 
دولت ها از صندوق این سازمان 

سال گذشتە و تامین  ٨٣طی 
رمان بخش هنگفتی ازهزینە طرح د

دولت از جیب کارگران و بە واقع 
در  .غارت دارایی های آن بودە است

دورە روحانی و وزارت ربیعی و 

مدیریت نوربخش عالوە بر تداوم 
برداشت مستقیم از صندوق 
بخشی هم برای تامین برنامە 
درمان دولت کە بایستی از بودجە 
دولت تامین می شد، برداشتە 

 چنین دولت مقدار هم. است شدە
اش کالنی از بابت سهم حق بیمە

همین رفتار  ،را بە صندوق واریز نکرد
دولت موجب گردیدە کە بسیاری از 
کارفرمایان نیز از واریز کردن پول 

شان بە حساب  بیمە های کارگران
صندوق تامین اجتماعی سر باز 

در کنار عوامل بزنند و همە این ها 
لتی ل مدیریت دودیگری مانند، کنتر

وء ت تامین اجتماعی، سبر امورا

لی مدیرانی ای کالن ماه استفاده
و تضعیف  امثال سعید مرتضوی ها

الزام رعایت قوانین کار و تامین 
 اجتماعی توسط کارفرمایان و هم

راهی نمایندگان  دستی و هم
های فرمایشی کارگری با  تشکل

مدیران تامین اجتماعی و وزیرکار هر 
یک سهمی در تضعیف بنیە مالی 

 .سازمان داشتە و دارد این

ه بازنشستگان و حامیان حلقە ب
گوش ربیعی کە در مراسم 
تشریفاتی این چنینی جز معرکە 
گردان های همیشگی بودە و 

. ها بی اطالع باشند هستند از آن
ولی چون اساسا خود بخشی از 
سیستمی هستند کە این بال را بر 
سر تامین اجتماعی آوردەاند، با 

  کنند اذهان فرافکنی کوشش می
بازنشستگان را بە سوی دیگری 

یر از عوامل اصلی شان منحرف غ
ولی خوشبختانە زمانە این  ،کنند

بازی ها در اثر افزایش آگاهی های 
زحمتکشان در حال بە سر آمدن 
است و دیگر کمتر کسی فریب این 

تجمع بالغ بر . ترفندها را می خورد

از بازنشستگان کە جهت  تن هزار ٢
های ضد  بە سیاست اعتراض

کارگری حاکم بر وزارت کار و تامین 
اجتماعی بە تهران آمدند و در آن 
مطالبات واقعی بازنشستگان را 

گواهی روشنی بر بە  ،مطرح کردند
سر آمدن این دورە و آغاز دوران 

نمایندگان کارگران دیگر . تازەای دارد
ای کارگر فروش ه نە از میان تشکل

از میان تجمع کە وابستە بە قدرت بل
هایی امثال تجمع مستقالنە 

شهریور  ٢٢بازنشستگان کە در روز 
 ،برگزار شد"تاالر وحدت"در مقابل 

 . بیرون خواهند آمد

 اگر دولت بدهی های کالنی را کە
و  بە تامین اجتماعی دارد بپردازد

ل امور تامین اجتماعی را بە کنتر
قعی سرمایە نمایندگان صاحبان وا

ء وو بە س ن وانهدهای این سازما
 لتدومسووالن استفادە های مالی 

از دارایی های صندوق تامین 

اجتماعی خاتمە دهد، این سازمان 
قادر خواهد شد بە تعهداتی کە در 

بخوبی  ،قبال اعضایش بە عهدە دارد
استفادە ء تاوان این سو. عمل کند

مدیریت ها را باید عوامل نبود ها و 
ها بدهند و نە صاحبان  آن
  .رمایەهای غارت شدەس
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 یادداشت

 

 زندانیان اعتصابی 

 نمادی از مبارزه جنبش مدنی و کارگران ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرهاد فدایی

عمل گرایی در دفاع از زندانیان 
سیاسی که در اعتصاب غذا قرار 
دارند، روز به روز ابعاد اجتماعی 
گسترده تری در داخل و خارج کشور 

ند، فعاالن را با خود همراه می ک
مدنی قدم به قدم، سنگر به سنگر 
در دفاع از فرزندان خود با برپایی 
تجمع های گروهی و جمع آوری 
طومار و دیدار با خانواده اسیران در 

دمحم بند، مبارزه خود را در حمایت از 
 روز 10 بازاد  ریش دیسعی و نظر

 لیسه و یشهاب رضااعتصاب غذا، 
 ٢1و  10ی هر یک به ترتیب با عرب
اعتصاب غذا و محمود بهشتی  روز

لنگرودی که از زمان دستگیری او در هفته گذشته به این سو به جمع 
 .اعتصابیون پیوسته است، هم چنان ادامه دارد

در هفته گذشته موج حمایت تشکل های کارگری در سطح جهان و دفاع قابل 
ا روشن تحسین اعضای سندیکای شرکت واحد، در حرکت نمادین خود که ب

کردن چراغ و حرکت آرام اتوبوس ها فضای شهر تهران را دگرگون کردند، باعث 
شد تا بیش از پیش شعف و امید در بین نیرو های تحول طلب و فعاالن مدنی 
بار دیگر به عرصه ظهور برسد، این حرکت خود پیامی زنده از مبارزه برای تغییر 

ام به گام در بر می گیرد و تصویری است که اینک رفته رفته تاروپود جامعه را گ
 .روشن از فردای ایرانی آزاد و آباد را به نمایش می گذارد

قدرت نمایی سندیکا های کارگری و مقاوت اعتصابیون در زندان های رژیم، آن 
هم در شرایطی که در طول پروسه تاریخی خود شاید در بدترین و شدیدترین 

پیام است که جریان سوم به عنوان وضعیت ممکن قرار دارند، گویای این 
نیرویی پویا، زنده و تاثیر گذار بعد از ده ها سال سرکوب خونین باز هم قد 

 .برافراشته و در هر مقطی و هر روزنه ای هرچند کوچک، رخ می نماید
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راه درست و پرآوازه مبارزه مدنی، 
نه در دنباله روی جناح های 

از مسیر حکومتی است، بلکه دقیقا 
مبارزه کارگران و طبقه متوسط 

 .مترقی می گذرد
چنین محتوایی از مبارزه سرباز 
ایستادن ندارد، و هم چنان پیش 
می تازد، ایستادگی زندانیان 
اعتصابی دربند و عضو هیات مدیره 

رضا "سندیکای کارگران شرکت واحد
روز هم  10که با گذشت " شهابی

چنان به اعتصاب غذای خود ادامه 
ی دهد، دیگر بیرقی است که با از م

جان گذشتگی و ایستادگی خود، 

داخل و خارج ایران را در دفاع از 
حقوق اساسی زندانیان و مطالبات 
به حق شان به حرکت واداشته و 
رژیم را بیش از گذشته در برابر 
اعمال ضد انسانی و سرکوب گرانه 
اش در برابر افکار عمومی مردم به 

 .محاکمه کشیده است
پرواضح است که اعتصاب غذا، 
آخرین روش اعتراض زندانی به 
ستمی است که بر او روا داشته 
اند، نا گفته نماند که امروز هر 
صدمه ای که به زندانیان اعتصابی 
دربند از نتیجه این برخورد، وارد 
شود، مسوولیت مستقیم آن بر 

شخص خامنه ای و سران  عهده

 .سه قوه است
  

عاالن خارج از طی هفته گذشته ف
کشور از هر فرصتی برای رساندن 
صدای اعتراض زندانیان به دولت ها 
و مردم دیگر کشور ها اقدام کردند، 
فعاالن مدنی و سیاسی با جمع 
آوری امضا و حضور در تجمع های 
مختلف، انتشار اطالعیه ها و نامه 
های اعتراضی همراه با رایزنی با 
 سندیکا ها و نهاد های حقوق بشر

در  لحظه ای از پای ننشستند،...  و
 ششمیندر سی و همین هفته، 

نشست اجالس جهانی شورای 

حقوق بشر سازمان ملل، که در شهر ژنو کشور سوئیس برگزار می شود، 
فعاالن حقوق بشر، در صحن اجالس در برابر نمایندگان کشورهای جهان و ده 

الیت می کنند، با ها تشکل غیر دولتی که در عرصه کشور های مختلف فع
ارایه گزارش از شرایط زندانیان اعتصابی و بر شمردن اسامی آن ها طی چند 
روز متوالی، سندی دیگر از افشای عمل کرد رژیم جمهوری اسالمی ایران را 

 .در ابعاد جهانی، در دفاع از زندانیان سیاسی اعتصابی رقم زدند
انند آینده پیش روی خود را گویا مجریان جمهوری اسالمی ایران، هنوز نمی تو

ببینند، با این وجود جا دارد، همراه با سازمان دهی مشخص و انجام فعالیت 
 .بیشتر گام های باز هم گسترده تری در حمایت از اعتصابیون برداریم

پر واضح است که هر لحظه که می گذرد، شرایطی به مراتب وخیم تر بر 
آن ها با گذشت زمان، بیشتر در زندانیان اعتصابی تحمیل می شود و جان 

فعاالن سیاسی و مدنی از هر گروه و  بنابراینمعرض خطر قرار خواهد گرفت، 
عقیده ای با تشکیل کمیته های دفاع در شهر ها و کشور ها مختلف با توجه 

حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی و سازماندهی می توانند به شرایط خود 

 .بوجود آورند یتررا در ابعاد به مراتب گسترده تر و موثر 
امروز در جبهه حمایت از زندانیان اعتصابی، خط حزبی مطرح نیست، هر 
کسی که به شرافت انسانی، مدنیت، آزادی و انسانیت اعتقاد دارد، وظیفه 
خود می داند که در دفاع از اعتصابیون قدم پیش بگذارد، بنابراین با تشکیل این 

ن از برگزاری تجمع در مقابل کمیته ها و با برنامه ریزی مشخص می توا
ا در کشور های مختلف، .ا.سفارتخانه ها، مراکز تجاری و وابسته های دولت ج

 .اقدام کرد
انتشار اطالعیه و رایزنی با احزاب و نمایندگان پارلمان دولت ها ی مختلف،  

برای جلب حمایت آن ها هر چند در گذشته انجام شده، ولی با توجه به این 
ثیر گذار است و هزینه های بیشتری به رژیم تحمیل می کند، می که بسیار تا

تواند در گسترش اطالع رسانی در مطبوعات و رسانه های جهانی نقش 
 .مثبت ایفا کند

بر پایی چادر های ثابت در مقابل دفاتر جمهوری اسالمی ایران، چاپ تی  
شرت با نوشتن شعار به زبان های مختلف، چسباندن پوستر به پشت 

از .... تاکسی ها و وسایل نقلیه خود در حمایت از زندانیان اعتصابی دربند و 

شگرد هایی است که اگر به صورت سازماندهی شده پیش برود، می تواند 
را در جهت حمایت از  ی مختلف جهانکشور هامردم بسیاری از  افکار عمومی

 .هدایت کندزندانیان سیاسی و اعتصابی در ایران 
ی و دمحم نظری، محمود بهشتی لنگرودی، بعر لیسهامروز رضا شهابی، 

دیگر اشخاصی نیستند که صرفا پاره ای مطالبه فردی ... و زاد  ریش دیسع
داشتند، امروز آن ها با توجه به ابعاد گسترده حمایت از مطالبات شان در ایران 
و دیگر کشور ها، تبدیل به نمادی از مبارزه جنبش مدنی و کارگری ایران شده 

که مدعی مبارزه مدنی برای آزادی و عدالت در  شخصیا دارد هر اند، که ج
ایران است، باتمام توان و همه امکانات نسبت به حمایت از مطالبات زندانیان 

 .اعتصابی و دفاع از جان آنان تالش کند
دوستان و رفقای عزیز، فردا دیر است، برای نجات جان زندانیان سیاسی 

توان خود بکوشیم که فردا در برابر وجدان مان، اعتصابی، امروز چنان با تمام 
 .ذره ای شرمنده نشویم
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این . مالزی از دو قسمت مجزا، با فاصلۀ بسیار از هم تشکیل شده است

ته است وضع مسائل خود را از جمله در فعالیتهای سندیکائی همراه داش  

 

 

 

 

 از تجربه دیگران

 
 

 آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی
 بخش پنجم

 ناگیاه راماسامی

 مالزی –دانشگاه پوترا 

 گودرز: ترجمه

 

 

 COLA حداقل دستمزد و تعادل حقوق با افزایش هزینه زندگی -11

عدم رضایت خود را از رد  MTUCاتحادیه های صنفی مالزی مرکز 

تقاضایش برای تصویب قانونی ناظر بر حداقل دستمزدها و جلوگیری از 
ورود میلیونها کارگر مهاجر که در شرایط نامناسب با حقوق ناچیز در 

این مرکز دولت را به اقدام . کشور کار می کنند اعالم داشته است
 .گاه داشتن دستمزد ها متهم می نمایدعامدانه برای پایین ن

قانون اشتغال فعلی که کف حقوق کارگران را برای مرخصی ساالنه، 
مرخصی استعالجی، تعطیالت عمومی، ساعات کار، و چند موضوع 
جزئی دیگر را تعیین می نماید، درباره مسئله اصلی و مهمتر دستمزد 

قوقی عدم وجود یک ماده مشخص درباره کف ح. ها ساکت است
تأکید دارد که قانون  MTUC. باعث سوء استفاده گسترده شده است

 511باید ترمیم شود و یک حداقل دستمزد معادل  05٢٢کار مصوب 
پافشاری بر این درخواست بر این اساس است که تعیین حداقل دستمزد ها شیوه ای برای . رینگت مالزی را تثبیت نماید

نع از سوء استفاده از آنان است و در عین حال قدمی در راه تقسیم عادالنه ثروت حفاظت از کارگران آسیب پذیر و ما
 .است

عالوه بر تثبیت حداقل دستمزد، مرکز اتحادیه های صنفی مالزی و سایر تشکل های مشابه خواستار تنظیم رابطه ای 
 .شده اند( رینگت ٨11)بین دستمزد ها با تورم و معادل نمودن حقوق با افزایش هزینه زندگی 

 
 

  
 سازماندهی غیرمتشکل ها -11

در بازسازی اتحادیه ها و بازسازی تشکل های کارگری و تجمع اتحادیه ها ضروری است تا بتوان با مشکالت کار و 

هدف آن است که با تقویت و بروزسازی استراتژی اتحادیه ها نزول چشمگیر عضویت در اتحادیه ها را . اشتغال روبرو شد
بسیج اتحادیه ها برای عضوگیری و نگرانی از برنامه اجتماعی را به این . عکس آن را به رشد تبدیل نمایندمتوقف و بر

مسائل اتحادیه ها مشکالت اجتماعی اند و بالعکس مسائل اجتماعی با مشکالت  –صورت می توان تشریح کرد که 
 .اتحادیه ها گره خورده اند
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درصد عضویت جوانان در اتحادیه ها موجود نیست، پژوهش هایی در استرالیا، نیوزیلند و گرچه مطالعه مشخصی درباره 
امریکای شمالی و اروپا نشان می دهند که عضویت جوانان در اتحادیه ها کاهش داشته است، و در برخی کشورها 

ست و آنها به مزایای غیر نگرش نسل های جوان تر به کار متفاوت ا. بصورت نگران کننده ای این نزول دیده می شود
عدم موفقیت در جلب و بسیج جوانان . کاری بیشتر عالقه دارند و به عضویت در اتحادیه ها هم تمایلی نشان نمی دهند

 .به فعالیت اتحادیه ها تاثیرات مخربی در آینده خواهد داشت

مرکز اتحادیه های کارگری . ز استکار سازماندهی اساساً حول عضوگیری و نگاه داشتن این اعضا با اتحادیه متمرک
با توجه به این که رشد تعداد . نایب رئیس دارد که هریک از آنها کمیسیون ها و گروه هایی را پوشش می دهد 05مالزی 

اتحادیه ها بسیار محدود بوده است آیا این مسئولین به وظایف خود بخوبی عمل کرده اند تا بتوانند غیر متشکل ها را 
؟ ضعف اتحادیه ها در تشدید فعاالنه عضویت جدید و گسترش نمایندگی به بخش های غیر سنتی سازمان دهند

کارگران مانند زنان، کارمندان، و پیداکردن شیوه های نوین و نوسازی استراتژی بسیج اعضا و اتخاذ تاکتیک های مدرن در 
 .ی کار کمک کرده استجلب اعضا احتماالً به کاهش تراکم اعضای اتحادیه ها نسبت به کل نیرو

و در بیانیه لنگ  05٣5مسئله سازماندهی در هردو بیانیه رسمی مرکز اتحادیه های صنفی مالزی، بیانیه امناء در سال 
در بیانیه امناء به صباح و ساراواک، دو ایالتی که به علت دوری از مرکز در . صریحاً ذکر شده است 0551کاوی در سال 

نیاز به کارگران تمام وقت برای تبلیغ عضویت در اتحادیه و سازماندهی . توجه خاص شده بود معرض تبعیض فراوان اند،

به بسیج  MTUCدر اعالمیه لنگ کاوی قراری تصویب شده است که در آن . غیر متشکل ها نیز مورد توجه قرار داشت
درعضوگیری یک میلیون کارگر تا سال هدف این بسیج . موظف گردیده بود 0551خانه به خانه برای سازماندهی تا ژوئیه 

 .البته موفقیت یا عدم نتیجه گیری این برنامه ها نیاز به بررسی کامل تر دارد. ذکر شده بود ٢111

همچنین در آن بیانیه سمینارها، . از عضوگیری عناصر غیر وابسته هم صحبت شده است 055٢در بیانیه امناء مصوب 
تمان عمومی پیش بینی شده بودند تا برای تقویت آگاهی جمعی نسبت به کالس های درسی، و جلساتی شامل گف

 آیا این وظایف به انجام رسیده اند؟: سؤال مرکزی این است. اهداف جنبش کارگری بکار گرفته شوند
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 دیگر کشورها
 
 
 

 کشاورزان  شالیزارهای کلمبیا 
 در اعتصاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طی صدور اطالعیه ای از اعتصاب برنج کاران " کوت" ده کارگرانکانون متح
شالیزارها حمایت کرده و از دولت خواست در جستجوی راه حلی مناسب 

 .برای پاسخ گویی به مشکالت این کشاورزان باشد
برنج کاران سراسر شالیزارهای کلمبیا در اعتراض به عدم حمایت دولت از 

توافقات قبلی که حمایت از برنج کاران داخلی  تولید داخلی و عدم پایبندی به
برند و اعالم کرده اند تا دست یابی به  در اعتصاب بسر می ،را تعهد کرده بود

این توافق . شان ادامه خواهند داد یک توافق همه جانبه با دولت به اعتراضات
 رل واردات برنج ازمی باید در بر گیرنده تعین قیمت برنج تولید داخلی و کنت

های  شان را با قیمت کشاورزان مجبورند تولیدات شرایط فعلی در. خارج باشد
 .ل در بازار بفروش برسانندزبسیار نا
های دولت کلمبیا در ارتباط با محصوالت کشاورزی بنحوی است که  سیاست

سیاست درهای . دهد تولید کنندگان را به نابودی و ورشکستگی سوق می

در ورشکستگی کشاورزان داخلی  عوامل مهم باز در تجارت خارجی یکی از
پانزده هزارتن  ٢101هم اکنون دولت اعالم کرده است که در ماه اکتبر  ،است

 .کند برنج سفید از آمریکا وارد می
هایش را در حمایت از خواسته های این  بخش وسیعی از فعالیتکوت 

 نعاالمان حال از همه سندیکاها و فکشاورزان متمرکز کرده است و در ه
 .خواهد به کارزار دفاع از برنج کاران بپیوندند اجتماعی می

 
 

 دولت کلمبیا و ارتش آزادیبخش ملیآغاز مذاکرات آتش بس میان 

بدنبال توافق کامل میان دولت 
نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا و 
که بدنبال " الس فارک " کلمبیا 

پنج سال مذاکره در کشور کوبا 

روهای حاصل شد و پیوستن نی
های  به فعالیتالس فارک 

سیاسی و بدور از خشونت در این 
کشور دولت کلمبیا دور تازه ای از 
مذاکرات را با گروهی دیگر از 
نیروهائی که مسلحانه با دولت 

در شهر  ،کنند مرکزی مبارزه می
پایتخت اکوادور آغاز کرده کیتو 

هدف نهایی از این مذاکرات .  است
ز این گروه برقراری صلح و دعوت ا

برای به زمین گذاشتن سالح و 
پیوستن به زندگی سیاسی در 

کانون متحده . کلمبیاست
در این ارتباط " کوت " کارگران 

که بیانیه ای را صادر کرد 
 :آن در ادامه می آیدبخشی از 
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 سازمان کار" جهانی شدن"بروزی از 

 
 
 
 
 
 
 
 

کند و  استقبال میاز توافق آتش بس میان دولت و مبارزان ارتش آزادیبخش ملی با " کانون متحده کارگران " کوت 
و نهایتا به یافتن راه حلی سیاسی برای پایان امیدوار است این مذاکرات و آتش بس در جهت ارتقاء اعتماد میان طرفین 

 .های خشونت آمیز در کلمبیا بیانجامد دادن به درگیری
و  استترین اقشار مردم  نیز این مذاکرات پشتیبانی سندیکای ما را دارد و ما اطمینان داریم مورد پشتیبانی وسیع 

 .امیدواریم بسمت صلحی همه جانبه پیش برود
 

 :امضاء
 (رئیس) لوئیس آلخاندرو پدرازا بسررا 

 (دبیر کل) فابیو آریاس خیرالدو 
 
 
 

 
 

 از جهان کار

 

 

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم
 بخش یک

 

 
 توضیح بولتن کارگری

وضیح داده شد که سازمان ت 011پیشتر از این، در بولتن شمارۀ 
های پیش روی جهان کار و  بین المللی کار برای فهم بهتر چالش

را سازمان " آیندۀ کار"گوئی مؤثرتر به آنها، ابتکاری زیر نام  پاسخ
های  را در سال" گفتگوی سده"داده است و در نظر دارد چهار 

. صدساله می شود، سازمان دهد. ک.ب.، که س٢105پیش رو تا 
 :گفتگوی سده عبارت اند از 4این 

 -٨عرضۀ کار در آینده،  -٢تغییرات تکنولوژیک و آیندۀ کار،  -0 
. قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار -4چالشتهای آینده در روابط کار و 

این است که به موازات سازماندهی گفتگوهای . ک.ب.برنامۀ س

ه دهد ، به انتشار طرح بحثها ادام٢10٣و  ٢101مورد نظر در سال 
و بولتن کارگری در نظر دارد برخی طرحهای گزیده در این مجموعه 

" قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار"ترجمۀ مباحث حول . را ترجمه کند
از این شماره ترجمۀ گزارش عمومی مباحثات گفته شده . بولتن از نظر خوانندگان گذشت 0٣1تا  011در شماره های 
 .ارائه می شوند

 
 گفتار پیش

و  یک گفت –آیندۀ کار، چنان که ما می خواهیم "ش حاضر خالصه ای از مباحثاتی را عرضه می کند که زیر عنوان گزار
 در این مباحثات گروهی از اقتصاددانان و آکادمیسین های . به ابتکار سازمان بین المللی کار انجام یافتند" گوی جهانی
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شرکت داشتند و تغییرات عمیقی را ( سازمانهای کارگری و کارفرمائی" )اعیشرکای اجتم"ها و  راهنما، نمایندگان دولت
آوریل سال  1و  6نفر در این گردهمائی دوروزه، که در روزهای  111بیش از . که در جهان کار جاری اند، به بحث گذاشتند

عالوه بر این . ت داشتنددر ژنو برپا شد، شرک.( ک.ب.س: از این پس)جاری در دفتر مرکزی سازمان بین المللی کار 
 .نفر از سراسر جهان از طریق ارتباط زندۀ ویدئوئی این گردهمائی را تعقیب و در مباحثات آن شرکت کردند ٢111

، برای کاوش و کنکاش در آیندۀ کار است تا بتوان درک ."ک.ب.ابتکار صدسالگی س"بخشی از " گوی جهانیو  گفت"
ات بی سابقۀ کنونی کسب کرد؛ تغییراتی همچون نوآوریهای تکنولوژیک، تغییرات در روشنتری را از نیروهای محرکۀ تغییر

سازمان کار و تولید، جهانی شدن، تغییرات اقلیمی و آب و هوائی، فضای نظارت و مقررات، و تحوالت جمعیتی و 
 .مهاجرت

دۀ گام مهمی در تعمیق درک ، از سوئی رقم زنن.ک.ب.این گردهمائی دوروزه به عنوان بخشی از ابتکار صدسالگی س
ما از تغییراتی است که اکنون با آنها روبرو ایم و از سوی دیگر مبین نیازی است که به تدوین سیاستهای کارآمد وجود 

گردهمائی . دهی آیندۀ کار برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن به نفع جامعۀ انسانی کمک کرد دارد تا بتوان به شکل
کار مناسب برای همه،  -٢کار و جامعه،  -0: گفتگوی سده عبارت اند از 4این . سازمان یافته بود" هگفتگوی سد" 4حول 

چنین نشست ویژه ای به بحث در دیدگاه ها و نظرات جوانان اختصاص  هم. حاکمیت کار -4سازمان کار و تولید، و  -٨
بودند، ما با نقطه . ک.ب.تمامی آنها از بیرون از س با گرد هم آوردن چنین جمع متنوعی از افراد، که تقریباً . یافته بود

 .نظرات و اندیشه هائی آشنا شدیم که هم چالشگر و هم مکمل ایده های خود ما در بارۀ آیندۀ کار اند

این گردهمائی، همچون نقطه عطفی در مباجثات مربوط به آیندۀ کار، به این نتیجه رسید که جامعۀ جهانی را فرابخواند 
را به عنوان ابزاری کلیدی برای ساختن یک جهان کار تلقی " شرکای اجتماعی"ها و  گوی اجتماعی بین دولتو  تا گفت

در این گردهمائی همچنین قویاً بر نیاز به عبور از تفکر کلی به چاره . کند که در آن هیچ کس متروک نخواهد ماند
 .دغه های نسل جوان، تأکید شداندیشیها و اقدامات مشخص، خاصه در لزوم رسیدگی عاجل به دغ

. برای تدارک و هماهنگی گردهمائی و برای تهیۀ گزارش حاضر تشکر کنم. ک.ب.در اینجا مایل ام از دپارتمان پژوهش س

، مشاور ویژۀ دبیرکل در موضوع آیندۀ کار، واحد ."ک.ب.دفتر سیاستگذاری س"گردهمائی همچنین از همکاریهای نزدیک 
 .ارتباطات و دیدارهای رسمی، آرشیو، و دپارتمان روابط، برخوردار شد آیندۀ کار، دپارتمان

 

 دبورا گرین فیلد

 معاون سیاسی دبیرکل سازمان بیل المللی کار

 

 

 

 ی منتخبگفت و گو

 مصاحبه با محمود بهشتی لنگرودی پیش از بازداشت

  ؛فشار افکار عمومی

 خواهد کردقوه قضاییه تمکین 

 حقوق معلم و کارگر 

پیش در منزل شخصی خود  هفتهمحمود بهشتی لنگرودی 

حقوق معلم و کارگر پیش از بازداشت با او . بازداشت شد
 :خوانید مصاحبه ای انجام داده که مشروح آن را در زیر می

بنا بر اخبار منتشر شده ، شما  :حقوق معلم و کارگر
جهت اجرای حکم به زندان احضار شده اید اگر ممکن 
است یک توضیحی در این زمینه ارایه نمایید؛ این 

 احضاریه بخاطر کدام حکم شماست؟

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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به واسطه ی شکایت  54سال  :بهشتی لنگرودی
 سپاه ثارهللا بازداشت شدم و پس از گذراندن دوران
بازجویی به بند عمومی منتقل گردیدم تا این که به 

، تعیین وثیقه شد و پس از تامین  دستور بازپرس پرونده
آن توسط خانواده ، بنا بود که به طور موقت و تا صدور 
احکام بدوی و تجدید نظر آزاد باشم اما هم زمان پرونده 

سال قاضی  5ی مربوط به دو حکم مجموعا به مدت 
ریان افتاد و مسووالن زندان مانع از آزادیم صلواتی به ج

 .شدند

الزم به ذکر است که شاکی این پرونده وزارت اطالعات 
 .بوده است

 
طی مدت بازداشت ، اینجانب سه مرحله دست به 
اعتصاب غذا زدم که در نهایت با قول مساعد دادستانی 
برای حل مشکل پرونده و به دلیل وخامت وضعیت 

 .ن به منزل منتقل شدمجسمی از بیمارستا

 
پس شما االن بخاطر پرونده ای   :حقوق معلم و کارگر

به زندان احضار شده اید که شاکی آن دولت و وزارت 

اطالعات است؟ آیا پیگیری برای رفع این اتهام داشته 
 اید؟

 
شاکی پرونده وزارت اطالعات و . بله :یبهشتی لنگرود

 .مربوط به دوره ی آقای احمدی نژاد است

 
البته توقع داشتم که در دوره ی جناب روحانی ، وزارت 
اطالعات دست از پی گیری شکایت هایی که علیه 
فعاالن سیاسی ، اجتماعی و مدنی صورت گرفته بردارد 
اما ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می چرخد که نمونه 
اش همین احضار مجدد بنده و سخت گیری های اخیر 

 .است

 
با توجه به اینکه برخی افراد با   :گرحقوق معلم و کار

اتهامات مالی و اختالس مانند بقایی و حسین فریدون با 
وثیقه های میلیاردی آزاد هستند این نوع برخورد قوه 

 قضاییه با فعاالن صنفی چه معنایی دارد؟

 
من در جریان جزئیات پرونده ی  :بهشتی لنگرودی

نگاه مسووالن آقایان بقایی و فریدون نیستم اما اصوال 
 .قضایی و امنیتی نسبت به این دو موضوع متفاوت است

 
شاید یکی از دالیل گسترش فسادهای مالی و اقتصادی 

نگاه آمیخته با تساهل و . به همین نوع نگاه بر می گردد
تسامح قوه ی قضاییه نسبت به این گونه مفاسد و در 
 عوض تمرکز سخت گیرانه ی این دستگاه ها به فعاالن و
فعالیت های صنفی ، مدنی ، اجتماعی و سیاسی 
باعث شده که فعاالن این عرصه ها فشارهای مضاعفی 
را تحمل کنند و در عوض مفسدان و اخالل گران در امور 
اجتماعی و اقتصادی ، آزادانه و بدون دغدغه به جوالن 

 .بپردازند

 
مضافا این که عدم استقالل دستگاه قضایی و تبعیت بی 

ای برخی قضات دادگاه های انقالب از نیروهای چون و چر
امنیتی باعث شده که با فعاالن این عرصه ها به عنوان 
گروگان برخورد شود و در بسیاری از مواقع به منظور 
ایجاد رعب و وحشت در جامعه ، این گونه سخت گیری 

 .ها را تشدید نمایند

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران ارک                 
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ده و با توجه به شرایط پیش آم: حقوق معلم و کارگر
تهدید به ضبط وثیقه تصمیم شما چیست؟ آیا به زندان بر 

 می گردید؟

طی هفته ی آینده به همراه وکیل  :بهشتی لنگرودی
 .محترم و وثیقه گذار به دادستانی خواهم رفت

تصورم این است که عزمشان جدی است با این وصف 
تصمیم نهایی را بعد از گفت و گو و اتمام حجت با جناب 

 .، دادیار ناظر بر زندان خواهم گرفت حاج مرادی

 
اما تحت هر شرایطی ، در صورت بازگشت به زندان ، 

 . اعتصاب غذا قطعی است 

. نه به این دلیل که تحمل زندان برایم سخت است ، خیر 
 .اما سکوت در برابر ظلم برایم واقعا سخت است

 
شما گفته بودید دست به   :حقوق معلم و کارگر

در برابر این هزینه چه  ،شک خواهید زداعتصاب غذای خ
 مطالبه ای دارید؟

 
خواسته ی بنده یک خواسته ی  :بهشتی لنگرودی
 .کامال قانونی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی اصل 

 .قانون اساسی است 06٣

بر اساس این اصل ، پرونده های ما باید در دادگاه های 

رت علنی ، با حضور هیات منصفه عمومی و به صو
 .بررسی شود

آن چه که در حال حاضر در دادگاه های انقالب شاهد آن 
هستیم و احکام بنده هم در همین دادگاه های غیر 
علنی و چند دقیقه ای صادر گردیده ، هیچ سنخیتی با 

 .قانون اساسی ندارد 06٣اصل 

 
که عالوه بر این ها مطابق همین اصل ، زندانی هایی 

از امتیازاتی مانند ، امکان  ،مشمول این اصل هستند
تماس تلفنی ، مالقات و مرخصی مناسب ، نپوشیدن 
لباس زندان و نزدن دستبند و پابند و مجزا بودن از سایر 
زندانیان برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر به 

 .این قواعد توجه چندانی نمی شود

گی به دد دادگاه و رسیدخواسته ی بنده ، برگزاری مج
، علنی و با حضور هیات پرونده در دادگاه های صالح

 .منصفه است

 
مطالبه شما درست و قانونی  :حقوق معلم و کارگر

است اما قوه قضاییه نشان داده است که به این 
یعنی شما تا رسیدن به   .خواسته ها تمکین نمی کند

 این خواسته اعتصاب خواهید کرد؟

 

، من معتقدم، فشار افکار عمومی :رودیبهشتی لنگ
ییه یا هر نهاد تاثیر خود را خواهد گذاشت و قوه ی قضا

، راهی جز تمکین به قانون نخواهند دیگری ، در نهایت
البته این راه ممکن است هزینه هایی نیز داشته  .داشت

 .باشد اما قطعا این هزینه ها یک جانبه نخواهد بود

 
کام اینچنینی تا زمان فراهم راه دیگر توقف اجرای اح

شدن زمینه های الزم برای برگزاری دادگاه های قانونی 
 .است

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

     719ه    شمار  چهارم سال /  7162  سپتامبر   61/   6931شهریور    72دو شنبه   

 

 

فشار افکار عمومی، تاثیر خود را خواهد 
گذاشت و قوه ی قضاییه یا هر نهاد 

ایت، راهی جز تمکین به دیگری، در نه
البته این راه  .قانون نخواهند داشت

ممکن است هزینه هایی نیز داشته 
باشد اما قطعا این هزینه ها یک جانبه 

 نخواهد بود
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 اطالعیه ها
 

 :های صنفی کارگران ساختمانی بیانیه مشترک انجمن

 ، نان برای جانجان برای نان

 
 

تمانی سراسر کشور با صدور بیانیه های صنفی کارگران ساخ ، تعدادی از انجمناتحادیه آزاد کارگران ایرانبه گزارش 

 پیگیری شرایط کارگر رضا شهابی که در اعتصاب غذا به سر می و خواستار مشترک به وضعیت نامناسب کولبران اعتراض
 :شدند، متن اطالعیه به شهر زیر تقدیم شما می شودبرد 

 

ری مناسب و شغلی پایدار در استان کارگران کولبر انسان های شریفی هستند که به دلیل بیکاری و نبود شرایط کا
های مرزی در ازای دریافت مزدی ناچیز با وجود خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث می سپارند و در سخترین 

گذارند و متاسفانه بیشترشان به سالمتی به مقصد  ، در این راه قدم میموجود برای رسیدن به لقمه ای نانشرایط 
  .را از دست می دهندنمی رسند و جان خود 

 
بلکه کولبران  ،ها روبرو شویم نآبه هیچ وجه کولبران موجودات خطرناکی نیستند که بایستی فقط با گزینه مرگ با 

ناعادالنه ثروت ، تقسیم ود شغل و عدم توسعه یافتگی منطقهکارگران به ستوه آمده ای هستند که به علت بیکاری و نب
 .و در واقع اهمال خواسته ها و مطالبات مردم ، کولبری به آنها تحمیل شده است به نیازها نو بی توجهی مسوال

 
دولت به مثابه تصمیم گیرنده و هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه یافتگی چند ( ٨0و  ٢٣ماده ) طبق قانون 

 .مسولیت مهم را در قبال احاد جامعه بر عهده دارد

  
 .نی شغل ایجاد کنددولت موظف است برای شهروند ایرا : 0

 
 .دولت موظف است برای شهروندان مسکن و سرپناه مناسب و همچنین تحصالت رایگان فراهم کند :٢

 
تکرار کشتار  توسعه نتوانسته برنامه هایش را تحقق ببخشد و که متاسفانه دولت درمسیر فقر زدایی و علی الرغم این

 .تهدید روانی برای جامعه تبدیل شده است یک معضل وکولبرانی که به ناحق قاچاقچی نامیده می شوند به 

کارگری خود و بی بهره از بیمه و بیمه های بیکاری از مظلوم ترین و بی  های گران و کولبران بدون داشتن تشکلکار

 .که همانند همه ای کارگران دچار استثمار و بی توجهی شده اند ،حقوق ترین بخش طبقه کارگران ایران هستند
   .نی که از سر گرسنگی ناچارند سالمت و زندگی خود را به خطر بیندازندکارگرا

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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نندج که بر اثر و اما در این چند روز تمامی دنیا شاهد مظلومیت و شهادت کارگران کولبر بانه و دو کارگر ساختمانی س
ا با دیدن ئنمط ،ین کارگران شددار شدن خانواده ا بودند که باعث داغ ،به آتش کشیده شده اند نبی توجه ای مسوال

که کارگران اگاه این شرایط را فراموش  ،مدآگونه موارد زخمی عمیق در دل طبقه کارگر ایران به وجود خواهد  این
 . نخواهند کرد

ها و نهادهای مدنی و صنفی ضمن همدردی با خانواده دو کارگر کولبر بانه  چون انجمن ما امضا کنندگان این بیانیه هم
چنین خواستار پیگیری شرایط کارگر رضا  این دو حادثه و هم نانی سنندجی خواستار مجازات عامالو کارگر ساختمای 

  :هستیم ،برد شهابی که در اعتصاب غذا به سر می

. 

 بادآ ران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروانجمن صنفی کارگ

 

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی استان قم

 

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی گیالن

 

 (کرج)کانون انجمن های کارگران ساختمانی البرز

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچ کار مشهد

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگالن

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی اندیشه

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری، حسن آباد

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز فارس

 

 (شهر کانی سور)موسسه فرهنگی و هنری کانی 

 

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی نقاش کاشان

 

 (خوزستان) الانجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانی

 

 (ن شمالخراسا) انجمن کارگران ساختمانی بجنورد

  

 (لرستان) فی کارگران ساختمانی دورودانجمن صن

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی خنج استان فارس

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی صومعه سرای گیالن

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالمشهر

 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی الهیجان

 

 (قزوین)انجمن کارگران ساختمانی البرز
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 سیمان کارون ادامه دارد اعتصاب کارگران کارخانه�

 
فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع سراسری به مناسبت �

 مهرروزجهانی معلم13
 
 پایان تجمع دوروزه کارگزاران مخابرات روستایی کشوردرپایتخت�
 
 بازهم تصادف سرویس حمل ونقل کارگران اینبار درگرمسار�

 
 سال تصویب شد 25ی زنان به کاهش سن بازنشستگ�

 
 دکوري_دختران#گزارش تکان دهنده از پديده �
 
 دفاع از کولبران زحمت کش و تجمع دراعتراض به خشونت علیه کوله بران در میدان آزادی �
 
 دیدار  تعدادی از  فعاالن، مدنی ،صنفی و معلمان  عدالت خواه از خانواده رضا شهابی�

 
ن و فعاالن صنفی استان تهران و البرز با خانواده محمود بهشتی، معلم زندانی و دیدار جمعی از معلما�

 سخن گوی کانون صنفی معلمان استان تهران
 
 اعتراض رانندگان خطوط تندرو شرکت واحد برای آزادی رضا شهابی راننده زندانی سندیکایی�
 
 اقدام کنیدبرای حفظ جان رضا شهابی : نامه پنج سندیکای فرانسه به مکرون�

 
تجمع اعتراضی کارگران نگهداری شبکه کابل هوایی و تلفن ثابت اهوازنسبت به عدم پرداخت ماه ها �

 حقوق وحق بیمه وبرای تبدیل وضعیت،مقابل شرکت مخابرات خوزستان برای دومین روز متوالی
 
ه حقوق وچند ماه حق ما6تجمع کارگران کارخانه فوالد صدر لرستان نسبت به بیکارشدن وعدم پرداخت �

 بیمه مقابل استانداری
 

 اعتصاب کارگران پاالیشگاه پنجم عسلویه در اعتراض به سطح پایین دستمزد�
 

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

.شرح زیر ارایه می شود  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 ماه حق بیمه3تجمع کارگران کارخانه نوظهوردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و
    
 قع حقوقاعتراض رسانه ای کارگران پیمانکاری رجا نسبت به عدم پرداخت بمو�
 
 ادامه بالتکلیفی معیشتی کارگران کارخانه کاشی قوچان�

 
 واکنش به ابالغیه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی مبنی بررفع تبعیض جنسیتی در پارس جنوبی�
 
 !صیادان توان پرداخت بیمه حوادث را ندارند�

 
 طالباتشانکارگردررامسر دراعتراض به عدم پرداخت م 2اقدام به خودکشی خودکشی �

 
 (وانت نیسان)مصدومیت یک کارگر معدن زمستان یورت آزادشهردرحادثه تصادف سرویس رفت وآمدشان�
 
 مرگ دلخراش کارگرجوان کارخانه سبدسازی بابل�
 
 ساله یک کارگاه قالیشوئی قائمشهر براثربرق گرفتگی18جان باختن کارگر�

 
های معوقه و پاسخگو نبودن  جد سلیمان به حقوقسومین روز اعتراض کارکنان سیمان کارون در مس�

 .مدیران شهری و کارفرمایان
 
 مدارس و وجود مدارس خشتی و گلی#آموزان سراوانی  به کمبود _اعتراض دانش�
 

 تجمع دستفروشان اهواز در اعتراض به رفتار خشن ماموران شهرداري�
 
 بست افتاده وجانش رو از دست داد ساله به نام علی اکبرفرومندی درحین کار از دار55مرد �
 
مسئوالن / شوند ای کشته می هزار نفر در حوادث جاده 16ساالنه : وگو با تسنیم دمحمی در گفت یار�

 ای بیاندیشند چاره
 
 قرا داده 31هزار میلیارد تومان در اختیار  9صندوق ذخیره فرهنگیان تسهیالتی بالغ بر �

 
کولبر با شلیک مستقیم کشته  28. ط نیروهای امنیتی کشته شده اندکولبر توس 51ماه گذشته  8در �

نفر هم در اثر سقوط از ارتفاعات سخت، فرار از دست نیروهای نظامی و تصادف در جاده ها  22. شده اند
 .کشته شده اند

اعتراض با چراغ روشن و کم کردن سرعت خطوط بی آرتی برای نجات جان شهابی بنابر بر درخواست �
 دیکای شرکت واحد از رانندگانسن
 !بازداشت چندباره محمود بهشتی لنگرودی؟�

 اعتراض کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ به سرکوب فعاالن کارگری در ایران�
تجمع کارگران سازمان پسماند و اجرائیات شهرداری اهواز دراعتراض به عدم پرداخت حقوق برای دومین �

 روز متوالی
آبادان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  2تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری منطقهادامه �

 وحق بیمه
 ماه حقوق6تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه نسبت به عدم پرداخت�
دومین روزدورجدید اعتصاب کارگران کارخانه سیمان مسجدسلیمان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها �

 مطالباتشان
� 
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مخابرات اهواز در اعتراض به عدم انعقاد قراداد مستقیم و اجرا نشدن طرح طبقه  تجمع کارگران شرکتی
 بندی مشاغل مقابل ساختمان شرکت مخابرات خوزستان

 تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات ارومیه�
 
ت هفت تپه در اعتراض به عدم اعتصاب رانندگان سرویس های رفت و آمد کارگران مجتمع کشت و صنع�

 پرداخت مطالباتشان
 .اعالم رسمیت یافتن کار کودکان قانونیت بخشیدن به محرومیت کودکان از زندگی، تفریح و تحصیل است�
 عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شهرداری میاندوآب�

 !مشهر پنج ساله شد؟سازی یاس خر بالتکلیفی شغلی و معیشتی کارگران کارخانه صابون�
 دیگر کسی نمانده که از او قرض بگیرم:هزار هکتاری سیستان 46کارگر پروژه آبرسانی دشت �
 مرگ دلخراش یک کارگر در عملیات پروژه فاضالب مشهد�
 درگیری دستفروشان با ماموران شهرداری در خیابان یاران شهرک ولیعصر�

در اعتراض ( شهریورماه 21و21)، دیروز و امروز (مسجد سلیمان)کارون کارگر کارخانه سیمان  251حدود �
 .به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه، دور جدید تجمع خود را آغاز کردند

 اند سرپناه ماه همچنان بی4زدگان خراسان شمالی پس از  زلزله�

 صعود به قله دماوندحمايت زنان کوهنورد از کولبران جان باخته در �

ادامه تجمع کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات برای �
 دومین روزمتوالی

 تجمع اعتراضی کارگران سازمان آب و فاضالب استان کرمانشاه مقابل استانداری�
ماهه اش مقابل 7م پرداختاعتصاب وتجمع کارگران شهر کاج دراعتراض به بروزنشدن حقوق وعد�

 فرمانداری اردل
ماه حقوق مقابل ساختمان 4تجمع اعتراضی کارگران فضای سبزشهرداری آبادان نسبت به عدم �

 سازمان پارک ها و فضای سبزتهدید به اخراج از کارکارگران معترض
 ماه کارانه پرستاران شرکتی همدان9عدم پرداخت �
 به سرویس شرکت جانش را گذاشتکارگر پارس خودرو برای رسیدن �
 درصدي مرگ های حوادث كاردراستان مازندران طی سال جاری 111افزايش �
 ناپدید شدن یک کارگر حفاری چاه نفت در مسجد سلیمان�
 مرگ یک کارگر ساختمانی دراراک بدنبال سقوط از ارتفاع�

 مرگ سیم بان اداره برق جاسک براثر برق گرفتگی�

 ارگر مقنی درحادثه ریزش قنات در روستای ساق زاوهک2جان باختن�
 شهریور 21/ تحصن سپرده گذاران کاسپین در مقابل قوه قضاییه در تهران �
 اعتراض ناجیان غریق دریا در رودسر به عدم پرداخت دستمزد�
 شود های غله به بخش خصوصی واگذار می تمام شرکت�

 ین روز پیاپی روبروی درب شورای شهر تجمع کردندکارگران شهرداری کوت عبدهللا برای دوم�
 !رود؟ چرا بانک مرکزی زیر بار اجرای قانون نمی/ واحد صنعتی در آستانه تعطیلی131بالغ بر �
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