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صفحه 6

تحلیل هفته

تشدید سرکوب فعاالن کارگری
نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است

صادق کار

متاسفانە گزارش ها و اخبار منتشر
شدە از وضعیت سالمتی محمود
صالحی فعال سرشناس و پیگیر
جنبش کارگری بسیار نگران کنندە و
ناخوشایند و رفتار زندان بانان وی با
این فعال پاک باختە بە شدت
غیرانسانی و جنایت کارانە است.
محمود صالحی طی سال هایی کە
بە دلیل فعالیت های صنفی در
زندان بودە به خاطر شرایط بد زندان

و عدم رسیدگی پزشکی بە موقع
دچار بیماری کلیوی گردیده .با این
همە ماموران امنیتی دست از سر
او برنداشتە و بار دیگر هنگامی کە
وی برای انجام دیالیز عازم
بیمارستان بود ،توسط ماموران
امنیتی بازداشت و بە زندان منتقل
شد .معلوم نیست در زندان چە بر
سر محمود صالحی آوردند کە پس
از چند روز زندانبا نان مجبور شدند

وی را دوبارە بە بیمارستان
بفرستند .همان طور کە انتظار می
رفت زندانی کردن مجدد این فعال
سرشناس و حق طلب کارگری با
محکومیت بالفاصله تشکل های
کارگری مستقل در داخل ،خارج و
عدە زیادی از افراد آزادی خواە
مواجە شد.
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دبیرکل
بارو
شارون
خانم
بینالمللی
کنفدراسیون
اتحادیههای کارگری روز سهشنبه
 ۶۱آبان با نوشتن نامە بە خامنەای
ضمن ابراز نگرانی از وضعیت
سالمتی محمود صالحی و انتقاد از
رفتار حکومت با فعاالن تشکل های
مستقل کارگری خواهان آزادی وی
و سایر فعاالن کارگری زندانی شد.
بە دنبال آن  ٦تشکل مستقل
کارگری در داخل کشور نیز با صدور
بیانیە مشترکی خواستار آزادی
صالحی شدند و قریب  ٦٦٦نفر از
فعاالن کارگری و مدنی با امضای
طوماری خواهان آزادی صالحی
گشتند .اخبار رسیدە از شهر سقز
و دیگر شهرهای کردستان نیز
حکایت از وجود یک موج همگانی
مردمی علیە بازداشت صالحی و
رفتار ضد انسانی زندانبانان با وی
دارد .افزون بر این ها اکثر احزاب و
سازمان های چپ ،مترقی و رسانە
های ترقی خواە در خارج از کشور
تا کنون بە اشکال مختلف بازداشت
و رفتار با صالحی را محکوم و
خواهان آزادی وی شدەاند.
در هفتە گذشتە ابراهیم مددی و
داود رضوی دو تن دیگر از فعاالن
سرشناس و پیگیر کارگری و از
رهبران سندیکای کارگران شرکت
واحد نیز کە قبال هر دو مدتی را به
خاطر فعالیت های سندیکایی در
زندان گذراندەاند ،دوبارە برای
محاکمە مجدد بە یکی از بیدادگاە
های رژیم فراخواندە شدند و
احتمال بازداشت آنان در آیندە
نزدیک کم نیست.
بازداشت محمود صالحی و از
سرگیری بازداشت و محاکمە عدە
دیگری از فعاالن و رهبران تشکل
های مستقل کارگری قابل پیش
بینی بود .به همین جهت در

بحبوحە تبلیغات و شور و شعف
کاذبی کە بە دنبال پیروزی روحانی
در میان عدەای بە چشم می خورد
در یکی از یادداشت های بولتن
کارگری کە با عنوان "سرکوب ها
تشدید می شود '...نوشتیم ،این
بگیر و ببندها را پیش بینی و دالیل
مان را در آن تشریح کردیم.
بە نظر ما دلیل اصلی این بازداشت
ها نگرانی حکومت بحران زدە از
اعتال و برآمد جنبش کارگری و
گسترش فزایندە اعتراض های
کارگری و دیگر گروە های مزدبگیران
علیە سیاست های ضد کارگری و
ارتجاعی رژیم و عدم کامیابی
سرکوب گران حاکم در پایان دادن بە
اعتراض ها و خفە کردن صدای حق
طلبی کارگران و زحمت کشان بە
جان آمدە از ظلم و ستم بی حد و
حصر سرمایە داری حاکم است.
حکومت طی نزدیک به چهار دهە
کوشیدە است بە زعم خویش با
سرکوب سازمان های سیاسی
مدافع حقوق کارگران و زحمت
کشان و سندیکاهای کارگری
مستقل و تحمیل تشکل های
فرمایشی حکومتی و گماردن
مجریان و معماران سرکوب سازمان
های کارگری امثال ربیعی ها قوانین
حمایتی را از میان بردارد و کارگران
را بە بردگان مطیع صاحبان سرمایە
تبدیل کند ،وضعیت فالکت بار
زندگی کارگران در واقع نتیجە این
تالش هاست .با این وجود مقاومت
کارگران در برابر این تالش های و
تعرض های ضد انسانی رژیم بدون
وقفە ادامە داشتە و رژیم نتوانستە
نیات پلیدش را تثبیت کند .تشدید
سرکوب فعاالن سندیکایی نشان
می دهد کە رژیم بە رغم این
ناکامی ها هنوز حاضر بە دست
کشیدن از سیاست ضدکارگری خود

نیست و قصد دارد با افزایش فشار
بە رهبران سازمان های مستقل
کارگری و سازمان گران اعتراض
هایی کە در مقاومت نقش حائز
اهمیتی داشتە و دارند را درهم
بشکند .از همین رونبایستی بە
محکومیت رژیم به خاطر این
بازداشت ها و رفتار ضد انسانی با
زندانیان بسندە کرد .تشدید تالش
ها برای آزادی محمود صالحی و
سایر کارگران و معلمان زندانی و
تبعیدی الزم است ،جزو اولویت
های فعاالن کارگری قرار گیرد ،زیرا
کامیابی در این زمینە راە پیشرفت
جنبش کارگری را هموار می کند و
ناکامی در آن رژیم را بە اهدافش
نزدیکتر خواهد کرد .خوشبختانە
احساس همبستگی و هم دردی
با کارگران و سایر زندانیان سیاسی
در میان گروە کثیری از مردم وجود
دارد و در حال فزونی است .با
سازماندهی این نارضایتی ها و
نزدیکی ها نە تنها می شود همە
زندانیان را آزاد ،بلکە وضع را بکلی
دگرگون کرد.

بازداشت محمود صالحی و
از سرگیری بازداشت و
محاکمە عدە دیگری از
فعاالن و رهبران تشکل های
مستقل کارگری قابل پیش
بینی بود .به همین جهت در
بحبوحە تبلیغات و شور و
شعف کاذبی کە بە دنبال
پیروزی روحانی در میان
عدەای بە چشم می خورد
در یکی از یادداشت های
بولتن کارگری کە با عنوان
"سرکوب ها تشدید می
شود '...نوشتیم ،این بگیر و
ببندها را پیش بینی و دالیل
مان را در آن تشریح کردیم
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از تجربه دیگران

اتحادیه های صنفی در حال گذار
تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام
بخش سوم
اروین شوایتزلم1
ترجمۀ گودرز

با این وجود دالیلی موجود اند که نشان می دهند حتی در ویتنام روابط کارگری تابع منافع کارگران و سرمایه است .توجه
دقیق تر بر اطالعات درباره اعتصابات چند نکته را فاش می نماید؛ اعتصابات بیشتر در بخش خصوصی اتفاق می افتند و
تقریبا  %0٦در محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) (FDIبوده است .صنایع پارچه بافی بیش از هر بخش دیگر تحت
تاثیر اعتصاب قرار گرفته اند ،با  %0٦کل اعتصابات ،در نتیجه بیشتر توقف کار هم در مناطق بشدت صنعتی جنوب کشور
رخ داده اند.
از طرف دیگر اعتصابات در ویتنام چند شاخصه قابل اعتنا دارند .آنها تقریبا همیشه صلح آمیز اند .به همین دلیل هم
هست که اعتصابات وسیله مقامات محلی و پلیس معموال تحمل شده است .از سوی دیگر اعتصابگران حضور پلیس را
تضمینی برای امنیت خودشان در مقابل خ شونت نیروهای امنیتی خصوصی وابسته به شرکت های کارفرما می بینند.
نکته دیگر در اعتصابات ویتنام عدم وجود رهبری مشخص است .در مورد توقف کار اکثر مواقع کارگران بطور خودانگیخته در
مقابل ساختمان کارگاه اجتماع می کنند و در انتظار نمایندگان اتحادیه و مسئولین محلی می ایستند ،که واسطه انتقال
درخواست کارگران به مدیران کارفرما خواهند شد و برای رسیدن به توافق از سوی آنها مذاکره خواهند کرد.
اما بدون رهبری مشخص و هماهنگی الزم ،توان بسیج کارگران کامال ً قابل توجه است .شرایط زندگی متمرکز کارگران و
استفاده از پیام های الکترونیک و تکست برای هماهنگی بین کارگران بسیار کارساز است .گرچه نظریه پردازان نقش
عمده را در برنامه ریزی و طراحی اعتصابات بازی می کنند ،اما آنها عمدتاً در حاشیه می مانند تا از گزند تحریکات و
تهدیدات کارفرمایان در امان بمانند .این نگرانی و ترس بی علت هم نیست چرا که تقریبا تمام اعتصاب های سالهای
گذشته غیرقانونی و بدون مجوز بوده است .قوانین کار در ویتنام فقط در تحت شرایط خاصی اجازه اعتصاب به کارگران را
می دهند و این شرایط چنان غیرقابل توجیه است که اکثر اعتصابات بدون مجوز و بطور ناگهانی و بعنوان آخرین چاره
شکل می گیرند.
مبادله تجاری بین ویتنام و امریکا به میلیارد دالر
نمایه مبادله تجاری بین ویتنام
و امریکا به بیلیون دالر
حداقل دستمزد کارگران صنایع در
ویتنام

حداقل دستمزد از  8002تا 8002

(یک دالر آمریکا معادل 00،،٦٦
ُدنگ ویتنام است)
عالوه براین محدودیت ها ،یک
تغییر کیفی هم درسال های اخیر مشاهده شده است که این به کنش های اعتصابی بر می گردد .در سالهای  ۶99٦و
 0٦٦٦دلیل عمده توقف های کار غالباً ناشی از عدم رعایت قانون کار و دخالت در حقوق کارگران (بطور مثال عدم
پرداخت حقوق ،نپرداختن حق بیمه تأمین اجتماعی ،اضافه کاریهای فوق معمول ،و گاهی اوقات مجازات های خشونت
بار) ازسوی کارفرما بوده است .گرچه این نوع توقف های کار بدالیل کامال ً موجه قانونی هنوز ادامه دارد ،اعتصابات
وابسته به منافع جدید هم از اهمیت برخوردار گردیده اند .در نتیجه تورم شدید ناشی از وضعیت اقتصاد در جهان ،تقاضا
برای افزایش حقوق هم بیشتر شده است .فشار برای این درخواست ها از طریق اعتصاب به کارفرما منتقل می شود.
همزمان با اوج اعتصابات در سالهای  0٦٦0و  ،0٦۶۶نرخ ایندکس بهای مواد غذایی به اوج خود  %002،و  %0222نسبت
به سال قبل ازآن رسید .تعداد باالی اعتصاب بدون موجز نشان می دهد که سیستم موجود برای حل اختالف توانایی
رفع مشکالت را ندارد و شرایط قانونی به اندازه کافی قادر به پاسخگویی عادالنه به حوزه های مورد سؤال نیست.

Erwin Schweisshelm, Head of Office, Friedrich-Ebert-Stiftung, Vietnam Office
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اعالمیه مشترک
تسلیت به مردم ايران و آسیب ديدگان زلزله

به ياری زلزله زدگان بشتابیم

در شامگاه یکشنبه  0۶آبان زلزله ای مهیب به قدرت  ،20ريشتر بخش های وسیعی از مناطق غرب ايران و عراق را لرزند
و موجب مرگ صدها نفر و زخمی شدن هزاران تن گرديد .به گفته مسئوالن شبکه لرزهنگاری استان کرمانشاه ،پس از
زلزله اصلی بیش از  ۶٦٦پس لرزه تاکنون اتفاق افتاده است .بنا به آخرين آمارها تا این لحظه بیش از  ۰٦٦هم وطن
کشته شده و بیش از هفت هزار زخمی گرديده اند .آمارها نشان میدهد که بیشترین کشتهها به سرپل ذهاب و بعد
قصر شیرین مربوط میشود .سرپل ذهاب نزدیک به کانون زلزله بوده است.
اخبار دريافتی نشان می دهد هنوز بسیاری از هم وطنان در روستاها زیر آوارند و ابعاد فاجعه به مرتب بیشتر آن چیزی
است که جمهوری اسالمی بازتاب داده است .کمک رسانی ارگان های حکومتی تناسبی با ابعاد فاجعه ندارد .کمبود
جدی پزشک متخصص و پرستار در مناطق زلزلهزده وجود دارد .مردم مناطق زلزله زده نسبت به کمبودها معترضند .تنها
بیمارستان سرپل ذهاب تخریب شده و مجروحان در بیمارستان صحرایی و در هوای آزاد و بدون برخورداری از امکانات
بیمارستانی تحت مداوا قرار گرفتهاند .برق در سرپل ذهاب قطع شده و زلزلهزدگان با کمبود آب آشامیدنی وسرپناه روبرو
هستند.
ما ضمن اعالم همدردی با تمامی آسیب دیدگان زمین لرزه ،کشته شدن هم وطنان را به مردم ايران و به ويژه خانواده
آن ها تسلیت می گوئیم و خواهان بسیج نیرو و امکانات برای کاستن از میزان تلفات و امدادرسانی به مردم مناطق زلزله
زده هستیم .ضروری است از تجربه زلزله بم و کمک نهادهای مردمی برای ياری به زلزله زدگان بهره گرفت .در جريان
زلزله بم نهاده ای مردمی شکل گرفتند ،به کمک زلزله زدگان شتافتند و علیرغم موانع ايجاد شده توسط حکومت گران،
آن ها توانستند نقش موثر ايفاء کنند .ما از هم وطنان درخواست داريم هرنحوی که مناسب می بینند به ياری
آسیب ديدگان زلزله بشتابند .بدون ترديد کمک های مردمی می تواند از آالم زلزله زدگان بکاهد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
 00آبان  ۶0( ۶09۱نوامبر )0٦۶،
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از جهان کار

آیندۀ کار ،چنان که می خواهیم
(بخش نهم)

سازمان بین المللی کار

در پانل "شغل مناسب برای همه" بحث بر روی دو
موضوع کلیدی متمرکز شد -۶ :ما امروزه در کدام بخشها
شاهد ایجاد مشاغل جدید ایم -0 ،آیا نوآوری و تکنولوژی
در کار ویرانی اشکال استاندارد استخدام و ایجاد اشکال
جدیدی از استخدام غیراستاندارد اند؟ در پایان مبحث
نخست این تصویر نگران کننده و هشدار داده شد که
ً
طبعا
"تأثیر نوآوری و پیشرفتهای تکنولوژیک بر جهان کار
از این کشور تا آن کشور بسیار متفاوت خواهد بود.
ً
الزاما در اثر تغییرات تکنولوژیک بهبود
کیفیت مشاغل
نخواهد یافت .به عالوه ،کار انسانی همواره می تواند به
تغییرات تکنیکی آبستن تولیدوری و نابرابری بیشتر
آیندۀ کار با نابرابری بیشتر در درون در هر کشور و در بین
کشورها همراه خواهد شد .امر تولید بیش از پیش
توسط سرمایه هدایت خواهد شد و در نتیجه صاحبان
سرمایه نیز عواید آن را درو خواهند کرد .کاهش سهم کار
از ثروت ،که هم اکنون نیز شاهد آن ایم ،در آینده نیز
ادامه خواهد یافت و اگر سرمایه همچنان در دست عدۀ
معدودی از "آکتورهای اجتماعی" باقی بماند ،نابرابری در

رقابت با کار ماشینی برخیزد؛ مشروط به این که کارگران
پذیرای دستمزدهای بسیار کمتری باشند .این واقعیت،
به نوبۀ خود ،چالشهای پیش روی اقتصادهای در حال
توسعه و قابلیت آنها را برای باقی ماندن در میدان رقابت
در یک اقتصاد جهانی شده آشکار می کند؛ اقتصادی که
در آن تولیدوری ،نوآوری و رقابت پذیری بر مهارتهای
چهارگانۀ "تمرد" (تکنولوژی ،مهندسی ،ریاضیات و
دانش)  ،که در اقتصادهای گفته شده کمیاب تر اند،
متکی است.

سیری شتابنده افزایش خواهد یافت .نیروهای بازار ،مثال ً
مکانیسم توزیع ثروت در جامعه ،ممکن است نتوانند
شرایط مناسب زندگی را برای همه تأمین کنند .بازتوزیع
ثروت فقط وقتی تضمین خواهد شد که دولتها نقشی
کلیدی در برخورد به نابرابری فزاینده و تنشهای
اجتماعی که ممکن است به بار آورد ،به عهده گیرند.

چالش های سیاستگذاری برای کمک به محدود کردن نابرابری و تنظیم تغییرات ساختاری
پیشرفت تکنولوژی ما را به یک نقطۀ عطف رسانده است .ما در حالت گذار ایم و سیاستهای اجماعی ناظر بر بازتوزیع
ثروت برای این که این گذار ،گذاری عادالنه باشد ،دارای اهمیت اساسی اند .تخفیف نابرابری باید به هدف نخست تمام
سیاستهای ناظر بر تحول آینده باشد .ما باید بر نوع آینده ای که برای جامعه مان می خواهیم ،درنگ کنیم .مباحثات
سیاستگذاری باید از مجرای جمع آوری داده های جدید و تحلیلهای تجربی هدایت شوند .سیاستهای منتج از مباحثات
باید حق بنیان ،اجماعی و مبتنی بر همبستگی جهانی و حاکمیت جهانی باشند .عدالت اجتماعی و رفاه باید در مقام
اصول راهنما قرار گیرند.
برای بازتوزیع عواید تولید ابزارهای سیاستگذاری چندی وجود دارند که همگی مروج نقش مسلط دولت و سازمانهای
چندجانبه اند .این ابزارها از جمله عبارت اند از درآمد پایه عمومی تضمین شده" ،مالیات بر روبوت" ،که پیشتر شرح آن
رفت ،و تسهیم سود بنگاه های اقتصادی .ابزارها و نهادهای سیاستگذاری سنتی ،مکانیسمهای تعیین دستمزد،
قرارداد کار جمعی ،تنظیم بازار کار ،دیالوگ اجتماعی و تأمین اجتماعی همچنان اهمیت خود را حفظ خواهند کرد.
تسهیم سود یا مشارکت کارگران در مالکیت بنگاه های اقتصادی نیز می توانند به عنوان اقدامات مؤثر در بازتوزیع عواید
تولید محسوب شوند .طرحهای تسهیم سود مانع از معارضۀ کار علیه سرمایه می گردد و می تواند هم به نفع کارگران
باشد و هم کارفرمایان .این قبیل طرحها در بعضی از کشورها ،از جمله در افریقای جنوبی و فرانسه ،رواج دارند و فرصتی
را برای اتحادیه های کارگری فراهم می آوردند تا نقش شان را در مباحثات در بارۀ آیندۀ کار تقویت کنند.
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اطالعیه

بیانیه شش تشکل مستقل کارگری در دفاع از محمود صالحی

عزم راسخ در مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
اشاره:
پروژه سرکوب و قتل عام درمانی دگر اندیشان هم چنان توسط وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی ایران اجرا می شود ،در هفته گذشته با ادامه
دستگیری های فعاالن و رهبران صنفی کارگری و با توجه به بحرانی تر
شدن شرایط جسمی محمود صالحی در زندان ،این احتمال را که مدیران
امنیتی با هدف تسهیل کردن مرگ رهبران تشکل های کارگری در زندان،
برنامه مرگ تدریجی آنان را آغاز کرده اند؛ قوت گرفته است.
محمود صالحی در حالی که دوکل یه او از کار افتاده است و قلب او با 33
درصد توان کار می کند و نیاز مبرم به مرخصی برای درمان دارد ،قاضی
پرونده با دستور مستقیم وزارت اطالعات از دادن مرخصی درمان به او
خود داری می کند و کمر به قتل این فعال کارگری بسته است.
با توجه به آن چه بیان شد ،تعدادی از تشکل های مستقل کارگری در
داخل کشور (اتحادیه آزاد کارگران ایران ،سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،
سندیکای نقاشان البرز ،کانون مدافعان حقوق کارگر ،کمیته پیگیری ایجاد تشکل
های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری) با
انتشار بیانیه ایی نسبت به شرایط نا مساعد محمود صالحی هشدار داده
اند و خواستار آزادی وی شدند که به شرح زیر تقدیم شما می شود:

محمود صالحی فعال باسابقه کارگری که بیشتر عمر خود را در دفاع از حقوق
کارگران و ستم کشان گذرانده ،اکنون مدتی است به عنوان زندانی بر روی
تخت بیمارستان در غ ل و زنجیر است ،روشی غیرانسانی و به جامانده از
سبعیت دوران بردگی؛ و طبق آخرین اخبار قرار است با همین وضعیت دوباره
به زندان منتقل شود درحالی که پزشک قانونی خواهان انتقال وی به
بیمارستانی مجهزتر برای ادامه درمان است.

مجبور است هفته ای دوبار دیالیز
شود .کلیه های محمود بر اثر
زندانی شدنهای مکرر و عدم
رسیدگی های درمانی الزم از کار
افتاده و عالوه بر این دچار بیماری
حاد قلبی نیز شده است.

او که در سالهای گذشته تالش خود را برای ایجاد تشکل های کارگری و
دفاع از حقوق کارگران لحظه ای متوقف نکرده بود با جسمی رنجور مورد
خشم و کینه سرمایه داری حاکم بر ایران قرار گرفته و در یک پرونده ساختگی
ابتدا به  9سال زندان و سپس به یک سال محکوم شده است.

او که در سالهای گذشته تالش
خود را برای ایجاد تشکل های
کارگری و دفاع از حقوق
کارگران لحظه ای متوقف نکرده
بود

حکم این فعال باسابقه جنبش کارگری ایران در حالی به اجرا در آمده که وی

در یک پرونده ساختگی ابتدا به
 ۹سال زندان و سپس به یک
سال محکوم شده است.
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سرمایه داری حاکم بر ایران گمان می کند با به زنجیر کشیدن محمود
صالحی ،زندانی کردن رضا شهابی ،اسماعیل عبدی ،محمود بهشتی ،مختار
اسدی و محسن عمرانی و …  ،احضار برای اجرای حکم جعفر عظیم زاده،
علی نجاتی ،علیرضا ثقفی ،حکم شالق برای شاپور احسانی راد ،احضار
داوود رضوی ،ابراهیم مددی برای حضور در دادگاه و … میتواند جلوی فعالیت
های فعاالن کارگری و اجتماعی را سد نماید و زحمتکشان را از مبارزه برای
دست یابی به حقوق انسانی شان باز دارد.

هرگونه لطمات جسمانی به او را
متوجه باالترین مقامات قضائی و
اجرائی کشور میدانیم.

به نقل از  :کانون مدافعان حقوق
کارگر

اما بدون تردید تداوم چنین سیاستهایی ،ما تشکلهای مستقل کارگری و
طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به صحنه مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
خواهد کشاند.
آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی خواست فوری امضاکنندگان این
بیانیه است و ما با هشدار نسبت به وضعیت وخیم جسمانی این فعال
برجسته جنبش کارگری ایران ،بدین وسیله عواقب ناشی از وارد شدن

یادداشت منتخب

جعفر عظیم زاده:

تهدید به جان محمود صالحی را تحمل نخواهیم کرد

جان محمود صالحی بشدت در خطر است .عالوه بر بیماری حاد کلیوی،
محمود دچار بیماری خطرناک قلبی است .بطوریکه به فاصله شش روز پس از
بازداشت در زندان دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید .اما بر
خالف همه موازین پزشکی و انسانی ،محمود را به عنوان یک بیمار قلبی
بستری شده در بخش سی سی یو با غل و زنجیر مورد مراقبتهای پزشکی
قرار دادند و علیرغم تاکید پزشکان بیمارستان و گزارش پزشکی قانونی در
مورد وضعیت خطیر محمود ،او را پس از  9روز بار دیگر به زندان باز گرداندند.
بازی بسیار خطرناک با جان محمود صالحی و به غل و زنجیر کشیدن او به
عنوان یک بیمار قلبی در بخش سی سی یو یک اتفاق و یا عملی خودسرانه
از سوی بخشی از قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در شهرستان سقز نیست،
بلکه نمایش عر یانی از سرکوب سیستماتیک و شقاوت علیه حق خواهی ما
کارگران توسط سرمایه داری حاکم بر ایران است که هر روزه در اشکال

مختلفی از سرکوب خشونت بار
کارگران هپکو و آذرآب تا احضارهای
دسته جمعی و تعقیب قضائی
کارگران نیشکر هفت تپه ،صدور
حکم شالق بر علیه فعاالن کارگری
و به زندان انداختن چهره های
سرشناس جنبش کارگری و
معلمان ،تا ضرب و شتم دست
فروشان و به گلوله بستن کولبران و
گسترش بی سابقه کودکان کار و
تجاوز به آنها و ...در جای جای
است.
جاری
کشور
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امروز سرمایه داری حاکم بر ایران
بی هیچ لفافه و پرده پوشی با
عریان ترین شکلی از بربریت و
غارت و چپاول دسترنج کارگران و
اندوخته های ناچیز صدها هزار نفر
از مردم زحمتکش کشور و تحمیل
باالترین درجه از استیصال و
درماندگی به میلیونها خانواده
کارگری برای گذران زندگی در
مقابل ما کارگران و مردم زحمت
کش ایران شمشیر از نیام بر
کشیده و بی هیچ شرمی ،کارگران
گرسنه ای را که ماهها حقوق
نگرفته اند آماج ضربات باتوم قرار
میدهد ،فوج فوج گارد ویژه علیه آنان
اعزام میکند و یکی از محبوب ترین
چهره های جنبش کارگری ایران را
در مقابل چشمان ما مردم ایران و
جهانیان در بخش سی سی یو به

زنجیر میکشد ،ادامه در مان او را متوقف میکند و شرم و ابائی نیز از نمایش
چنین صحنه هایی از شقاوت و بربریت ندارد.
اما چیزی که در میان برای ما کارگران و مردم زحمتکش ایران روشن و برای
اقلیتی صاحب قدرت که سر در توبره چپاول و غارتگری فرو برده و پشت خود
را به قدرت سرکوب لم داده اند ناروشن است فوران خشم میلیونی کارگران،
معلمان و عموم توده های زحمتکش مردم ایران است که با تداوم وضعیت
موجود سر بر خواهد آورد .
محمود صالحی باید به فوریت و بی هیچ قید و شرطی آزاد شود .ما به نوبه
خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران ،تداوم بازی با جان محمود صالحی را تحمل
نخواهیم کرد و در صورت دوام شرایطی که هم اکنون به این فعال برجسته
جنبش کارگری ایران تحمیل شده است دامنه اعتراضات خود را گسترش
خواهیم داد.

به نقل از :اتحادیه آزاد کارگران ایران
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گزارش منتخب

تهران؛
از نگاه کودکان کار

اشاره:
فاطمه در  8سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و ...به کارگاه چوب بری کشیده میشد و آنجا مورد تجاوز قرار
میگرفت.
گندمهای طالیی در کنار جاده ای فرعی که سطح پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است ،تکان تکان میخورند
و باالی آنها ابری تشکیل شده است .همه چیز در آن سوی گندمزار کوچک در هالهای از غبار به چشم میآید .مردی سوار
بر کمباین در میان گندمها حرکت میکند و دروی محصول ،ابر کوچکی را در نزدیکی شهری با زندگیهای غبارآلود ایجاد
کرده است .کمی جلوتر از آن ،جاده به سمت خاکی شدن میپیچد و تا جایی پیش میرود که تا چشم کار میکند ،خاک
است و خاک و دخمههای آجری .

به گزارش روزنامه ایران :همین حوالی تهران ،چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند ،مردی از کارگاه چوببری
بیرون آمد و گفت هیچ کس این جا نیست ،اما کمی بعد از آن  4دختربچه کمتر از  13سال با گریه و چهرههایی مستأصل به
دو فرار کردند ،بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند .آن طرفتر هم باغی است که پای دنیا دخترکی  7ساله را به خاطر
تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پروندهاش را به دیوان عالی کشور رساند.

دختری که از  4تا  6سالگی به طور مستمر در همین باغ ،به جسم نحیف و روح لطیفش تعرض میشده است .همین
حوالی دختری زندگی میکند که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است 13 .ساله است اما شناسنامه ندارد .چند وقت
پیش مادر او برای دریافت مواد تالش میکرد تا کودکش را به مردی اجاره دهد ،مردی که کارش همین و در محلههای
فقیرنشین معروف است .رویا هم حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به همین ترتیب ،تجربه تجاوز را از سر میگذراند.
اینجــــا ،فقر و اوضــــاع نابسامان اقتصادی ،کارهای سخت انجام دادن و تجربه خشونتهای جنسی و جسمی خاطرهای
مشترک میان بچههای ی است که بعضی افغان هستند ،بعضی ایرانی و بعضیها نیز یکی از والدینشان ایرانی و دیگری
افغان است .مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به تازگی با اعالم نتایج یک پژوهش درباره  433کودک کار
گفته است« :ثابت میکنیم که به  ۹3درصد کودکان کار تجاوز میشود».

تجاوز میان زبالهها
باالتر از این منطقه ،شهرکی از
توابع جنوب تهران ،در کنار کورههای
آجرپزی بیغولههایی ساخته شده و
چند خانوار آنجا کنار هم زندگی
میکنند .دختربچههای الغراندام با
پیراهنهایی بلند در میان خاکها

روزگار میگذرانند و به صاحب کوره
«ارباب» میگویند .هوای عصر پاییز
در این بیابان سرد است و آتشی
روشن کردهاند .خاطره ،دخترک ،
ساله آجرهای کوچکی برمی دارد،
روی منبع آتش پرت میکند تا آن را

خاموش کند ،با مهارت دست
هایش را برای نشان دادن نحوه
کارش تکان میدهد و میگوید« :ما
هم آجر میزدیم .آجرها را برمی
داشتیم اینجوری اینجوری ،خانه به
خانه کنار هم
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میچیدیم .سخت بود .سنگین
بودند ».رکود ساختمانی دامن
کودکان کار در کورههای آجرپزی را
نیز گرفته است و کسب و کار
دیگری در این جغرافیای بیابانی
رونق گرفته است.

یکی از اعضای جمعیت امام علی
میگوید« :قبال ً بچهها در کورهها یا
واحدهای صنعتی کار میکردند ،اما
مثل تمام بخشهای اقتصاد ،این کار
هم به رکود خورد .االن بچهها
زبالهگردی میکنند و پول در
میآورند ».حاال کورهها به گاراژی از
ضایعات که حکم پول را برای

کودکی بچهها دارد ،تبدیل شدهاند .
بچهها زبالهها را به کورههای
متروک میآورند ،آنها را دپو و
تفکیک میکنند و به پیمان کارهای
بازیافت شهرداری میفروشند.

الهام فخاری ،عضو شورای شهر
تهران چند وقت پیش گفته
جنسی
بود«:سوءاستفاده
بزرگترین آسیب برای بچههای
زبالهگرد است».

است که از در ِد فقر ،همه نوع
آسیبی در آن جریان دارد .هر بار که
خبری از قتل ،تجاوز ،کودک آزاری
و ...منتشر میشود ،موجی از درد
را همراه خود میکشاند ،چند وقت
بعد فراموش میشود تا کار به
حادثه بعدی برسد .اما در
سکونتگاههای فقیرنشین درد روایت
هر روزه آن هاست .بچههایی که در
میان خانوادههایی معتاد ،کار
میکنند و گاه نیز در کودکی بعد از
تجربههای تجاوز کارشان به اعتیاد
جنسی و تنفروشی میرسد.

اینجا ،یکی از محلههای حاشیه

کار میان اسید و سوزن صنعتی

رعنا ،دختر  ۶9سالهای است که از
نخستین سالهای نوجوانی خود
کار کرده است .نه دست فروشی،
نه گلفروشی و نه پاک کردن
شیشههای ماشینها سر چهارراه،
او روزهای  ۶۶تا  ۶1سالگیاش را
در کارگاه قطعهسازی خودرو
گذرانده است .حاال سیمای او نه
دختر جوان  ۶9ساله ،که زنی
استخوان ترکانده با نگاهی رنج
دیده است .او در این شهرک
زندگی کرده ،روستایی که تا چند
وقت پیش حاشیه بوده و حاال بدون
هیچ زیرساخت و تأسیساتی ،به
شهر تبدیل شده است .رعنا با
حواسپرتی از روی زمان و سالها
میگذرد و کارش را چنین روایت
میکند«:در یک کارخانه خیلی
بزرگ کار میکردم .سوله ،٦٦
متری بود .طاقچه و باکس ماشین
جور
همه
برای
میزدیم.

ماشینهایی هم بود ،پرشیا0٦٦ ،
و ...خیلی سخت بود و خطر
داشت .یکبار داشتم طاقچهها را
منگنه میزدم ،دو تا انگشتم سوزن
خورد و چسبید بههم.

دو ساعت فقط گریه میکردم.
نمیدانستم باید چه کار کنم.
دست یکی از همکارهایمان هم
قطع شد .از آنجا بیرونم کردند ،پولم
را درست ندادند ».او بعد از آن سرِ
کاری رفته که اسمش را «آبکاری »
میگذارد«:این چیزهای فلزی را که
از آن لیوان و ظرف آویزان میکنند،
آبکاری میکردیم.

زدگیاش برود .خیلی وقتها اسید
میپاشید و صورتم را میسوزاند.
خیلی سخت بود .شبها هم که
نمیتوانستم
میرفتم،
خانه
بخوابم.آدم است دیگر ،میترسد».
ترس او نه از زندگی فقیرانه در
محله موادفروشها ،بلکه از پدرش
بوده است .پدری معتاد که به
دخترهایش دست درازی و تعرض
میکرد.

در اسید میگذاشتیم که زنگ
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تن فروشی در  13سالگی ،برای  5هزار تومان

رعنا حاال در خانه علم جمعیت امام
علی زندگی میکند و کارهای
ساختمان را انجام میدهد ،او
میگوید«:االن خواهرم مشکلی
دارد که نمیتوانم بگذارم خانه
بماند ،بزرگترین خواستهام این
است که او را پیش خودم بیاورم».
دو تا از خواهرهایش در بهزیستی
زندگی میکنند اما خواهر  ۶0ساله
دیگرش را از بهزیستی بیرون
کردهاند .او ابا دارد از مشکل
خواهرش بگوید ،اما روایت مددکاران
از فاطمه که در 0سالگی تجربه
تجاوز صاحبِ کارگاهی چوببری را
از سر گذرانده ،روشن است.

مسعود ،یکی از مددکاران این
خانواده چنین روایت میکند«:پدر
تقویتی
قرص
حتی
خانواده
میخورد که شبها به بچههایش
تعرض کند .بچهها از او میترسیدند
و به آدمهای دیگر راحت اعتماد
کردند .فاطمه در  0سالگی برای
مدتی هر روز به بهانه بستنی و...
به کارگاه چوب بری کشیده میشد
و آنجا مورد تجاوز قرار میگرفت .کار
به جایی رسید که او به این وضعیت
عادت کرد ۶٦ .سالش بیشتر نبود
اما حتی بالل فروش و کلهپز محل
نیز به او دست درازی کرده بودند و
با دریافتهای  0هزار تومانی و 1
هزار تومانی ،این کار هر روزش
شده بود ».مسعود درباره وضعیتی
که به آن اعتیاد جنسی میگویند،
ادامه میدهد«:کار به جایی رسید
که خودش آمد پیش ما و گفت از
این وضعیت خسته شدم ،از خودم
بدم میآید.

او را بهزیستی بردیم ،اما آنجا هم
به خاطر مشکالت روان شناختی
زیادی که برایش پیش آمده بود،
اذیت میکرد و بعد از دو ماه
خودشان او را به خانه برگرداندند.
یکی از وقتهایی که پدرشان
میخواست بچهها را اذیت کند،
دخترها با آجر به سر او زدند .ما با
پلیس تماس گرفتیم ،گفتند ساعت
 ۶0شب حکم ورود به منزل نداریم
و مجبور شدیم با کمپهای ترک
اعتیاد تماس بگیریم ».بعد از آن ،دو
ماه طول میکشد تا مددکارها
بتوانند به کمک وکیل ،با جرم
پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری
که خود پدر به آن اعتراف کرده بود،
حدود دو سال مرد معتاد را به زندان
بیندازند .مددکار این خانواده
میگوید« :حاال نیز دوران حبسش
تمام و آزاد شده است .اما در این
مدت ،مادر خانواده هم دیگر از همه
چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت شان
با فقر همراه بود که خانه را به
پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل
کرد».

زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را
به جایی رسانده است که معضالت
اجتماعی به روندعادی زندگی
است.
شده
تبدیل
بچهها
پسربچهای  ،ساله میگوید«:اینجا
پسر بزرگها با ما کاری میکنند که
ما همان کارها را با دخترهای
کوچکتر میکنیم.

چهره فاطمه با وجود قامت
کوتاهش ،شباهتی به دخترکان
نوجوان ندارد ،کم حرف است و در
نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و
میانسال میگذرد .زندگی در محله
ای فقیرنشین ،تنها کودکی و
نوجوانی را از او دریغ نکرده است؛
درد روایت هر روز بچههایی است
که روزها و شب هایشان را با
فاصله نیم ساعتی از پایتخت در
شده
فراموش
محلههای
در هیاهوهای
میگذرانند و
رسانهای نیز جایی ندارند.
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تیتر اخبار

این صفحه ،اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگری در هفته ای که گذشت.
سرفصل جدیدی از بولتن کارگری ،که در گسترش اطالع رسانی اخبار و حمایت از جنبش کارگری
ایران ،به شرح زیر ارایه می شود:

�بیانیه ٦تشکل کارگری برای آزادی فوری محمود صالحی فعال کارگری
� 3ماه حقوق کارگران شهرداری برخون که از شهرهای استان بوشهر است پرداخت نشده .
�مرگ یک کارگر جوان بر اثر ریزش چاه ۶٦متری در خیابان انقالب تهران
�رکود واحدهای صنعتی گلپایگان وتعویق۶٦ماه دستمزد کارگران دیار خودرو
 �14روز از زبانه کشیدن آتش ودود در رگ سفید میگذرد اما همچنان فوران داردتا روزانه بیش از 0هزار بشکه نفت را با
خود بسوزاند
�تجمع بازنشستگان کشوری مقابل دفتر ریاست جمهوری
� تجمع کارگران ایران پوپلین مقابل درب کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن سود سهام
� نماینده حقوقی کارگران منطقه آزاد اروند هنوز ممنوع الورود است
منابع خبری دراستان خوزستان از ادامه روند ممنوعیت ورود《 ارش هاشمی 》یکی از نماینده های حقوقی کارگران
منطقه ازاد اروند به دفتر اشتغال منطقه خبرمیدهد
�اخراج بیش از صدنیرودر شهرداری یاسوج ودیگر شهرداریهای استان
�شنبه  0٦ابانماه جمعی از کارکنان سازمان پارکهاو فضای سبز شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت 0٦ماه حق
بیمه و ٦ماه حقوق خود در مقابل ساختمان شهرداری ابا دان دست به تجمع زدند

� معوقات کارگران دشت سیستان هنوز واریز نشده است /کارگرانی که رها شده اند
�اعمال فشار برای پیمانکاری شدن  20کارگر انتقالی معدن البر عربی توسط شرکت طرح توسعه معادن زغال سنگ
طبس صورت گرفت
�اطالعیه شماره 9کمیته دفاع از محمود صالحی
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محمودصالحی را به زندان برگرداندند
� بامداد روز شنبه صدیق عزیزی نماینده کارگران فوالد زاگرس بر اثر تصادف جان باخت
�نرخ بیکاری فارغالتحصیالن به0٦درصد رسید
�اطالعیه شماره  0کمیته دفاع از محمود صالحی تصمیم دستگاههای امنیتی به بازگرداندن محمود صالحی به زندان
�حریق در کارگاه مواد شیمیایی در اصفهان/مصدومیت  0آتش نشان
�رئیس #کمیسیون اصل # 9٦مجلس ،پور مختار# ،متهم به #چپاول #صندوق_ذخیره_فرهنگیان از كشور خارج شد
�تجاوز جنسی؛ بالیی به جان کودکان کار و خیابان
� عدم پرداخت ماههاحقوق کارگران کارخانه های خودروسازی دیار ،محورکاران کوشا ،صنعت پژوهان کیا ،ماهپویان
�موتور شهرستان گلپایگان ده ها کارگر دوکارخانه خودروسازی دیارو محورکاران کوشا اخراج شدند
� کارخانه سامان کاشی بروجرد به علت مشکالتی که دارد ممکن است به زودی تعطیل و 00٦کارگرش از کار بیکار
شوند.
�اطالعیه شماره  ،کمیته دفاع از محمود صالحی :شرایط جسمی محمود صالحی رو به خامت است
� تجمع اعتراضی کارگران بخش فضای سبز شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت۶۶ماه حقوق مقابل ساختمان
شهرداری
�کارگران شرکت نورپالست قزوین به علت عدم دریافت حقوق به مدت تقریبی ۶۶ماه تولید را متوقف کردند
� دیدار جمعی از کارگران وفعالین کارگری با خانواده فعال کارگری فواد زندی ومحکوم کردن بازداشت فواد زندی ودیگر
فعالین کارگری
�در باره آخرین وضعیت محمود صالحی :انتقال مجدد محمود به زندان یعنی مرگ
�اعتصاب وتجمع کارگران فاز ۶2پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت ماها حقوق
� اعتصاب تجمعات دامنه دار کارگران شهرداری سرو اباددر اعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان
� تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت ٦ماه حقوق مقابل شهرداری مرکزی
� اعتراض رسانه ای کارگران نمایشگاه مطبوعات نسبت به شرایط نا مناسب کاری وسطح نا چیز حقوق
� وعده پرداخت قطره چکانی مطالبات پس از اعتصاب چند روزه کارگران نیروگاه شیروان
�روز ۶٦آبان ،ریزش آوار یک ساختمان در حال تخریب در منطقه اشرفی اصفهانی تهران 1کارگر مصدوم بر جای گذاشت
� مرگ دلخراش یک کارگر در داخل دستگاه سنگ کوب در شهرک صنعتی کوثر گناباد
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بازنشستگان کیان تایر نتوانسته اند بعد ازسالها سنوات خود را دریافت کنند به همین دلیل کارگران بازنشسته کیان تایر
در روز چهارشنبه ۶،/0/9٦در مقابل وزارت صنایع تجمع میکنند
� در آستانه گسترش اعتراضات کارگران کیان تایر مسئوالن چاره ایی جز فرار ندارند (بستن کارخانه های بحرانی به هر
بهانه ایی ،معنی جز فرار از اعتراض کارگران ندارد )
�شگرد جدید شرکت مخابرات برای ادامه بالتکلیفی شغلی کارگران معترض اخراجی
� معلم کارتن خوابی که دو سال بود در هوای سرد وگرم در چادری حوالی آزادگان کرج زندگی خود را میگذارند ،بعد از
پخش فیلمش در رسانه های تلگرامی و در خواست کمک از مسئولین وخیرین،تنها داراییش که چادرخوابش بود از او
گرفته شد وحاال کامالبدون سر پناه شده است!
� تجمع کارگران باز نشسته کیان تایر مقابل وزارت صنایع
� نگرانی خانواده محمود صالحی از وضعیت جسمی این فعال کارگری
� یک چهارم جمعیت ایران به حاشیه شهر ها رسیده است وطبق آمار بانک مرکزی در سالهای اخیر فقرا ۶1برابرفقیر تر
شده اند
در ایران ۶0میلیون نفر زیر خط فقر مطلق وبین 01تا 0٦میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی میکنند
� تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت ومعدن
� هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که فقط ارسال در خواستهای بازنشستگی
پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور با سنوات خدمتی حداقل 01سال را مجاز کرده بود ،ابطال کرد
� آتش نشانان كرجي دوماه است كه بیمه تكمیلي شان قطع شده است،و مشكالت فراوان درماني و مالي در اين
زمینه دارند
�هنوز حقوق نیروهای پیمانی و کارمندان رسمی نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است
� هشدار به کارگران ،تشکلها و سازمانهای کارگری در مورد جریان سازیهای مشکوک در جنبش کارگری
� بازنشستگان کیان تایر نتوانسته اند بعد از سالها  ،سنوات خود را دریافت کنند به همین دالیل کارگران بازنشسته کیان
تایر در روز چهارشنبه  9۱ /0 /۶،در مقابل وزارت صنایع ،خیابان سمیه زیر پل حافظ تجمع میکنند
� اطالعیه جمعی ازکارگران وفعالین کارگری در محکومیت باز داشت محمودصالحی وبرای آزادی تمامی فعالین کارگری
زندانی
� یکی از کارگران بخش نگهبانی شرکت عمران شهر جدید پرند براثر انفجار یک شی منفجره جان باخت.
�تجمع کارگران فاز  ۶2پارس جنوبی در اعتراض به دیرکر ِد مزد
�روز دوشنبه ۶۱آبان  ،9۱شصت و پنج نفر از #کارگران بومی #شهرداری #اهواز در #اعتراض به اخراجشان مقابل
ساختمان #شورای_شهر اهواز اقدام به #تجمع #اعتراضی کردند.
� مصدومیت یک کارگر به دلیل گیر کردن پا در کابین آسانسور
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مسمومیت  0کارگر یک کارخانه تولید اسید در شهرک صنعتی اشتهارد بدنبال نشت گازاسید
� دانش آموزان مدرسه روستای مرادی کشک جدید بدون سر پناه و امکانات
�عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه کمپروسورسازی تبریز

�سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،بازداشت و حبس محمود صالحی را قویا محکوم کردند
� سالم آله شهبازی ،عضو هیآت مدیره کانون بازنشستگان استانداری تهران:
متاسفانه طی سالهای گذشته با وضعیتی مواجه بودیم که دولت به صندوقهای بازنشستگی همچون قلک نگاه کرده
�فراخوان امضای طومار برا ی آزادی فوری وبی قید وشرط محمود صالحی وپایان بخشیدن به صدور احکام نا عادالنه علیه
همه فعالین صنفی وکارگری
� بلبرینگ سازی تحت پوشش هیآت حمایت از صنایع قرار گرفت /نیمی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت شد
�مصدومیت ۶،کارگر بر اثر واژگونی مینی بوس حاملشان
� کارگران شاغل در واحد خدمات شهرداری آبادان ونیز کارگران شرکت هنر آوران روز یکشنبه ۶2ابان 9٦در اعتراض به
پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع کردند
� تجمع اعتراضی کارگران شرکت پاالیش نفت آبادان نسبت به عدم پرداخت 00ماه حقوق مقابل سازمان منطقه آزاد
�تجمع اعتراض ی بازنشستگان به عدم پرداخت مطالبات مقابل استانداری خوزستان
� وضعیت محمود صالحی ،فعال کارگری زندانی ،از زبان نجیبه صالح زاده

� مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته در جریان طرح جمع آوری کودکان کار،مددکاران بهزیستی
با 2٦٦کودک گفتگو کردند مشخص شده که به 9٦در صد آنها تعرض شده
�معلمان حق التدریسی همدان میگوئید از 9٦نفر فقط 2٦نفر انهم به صورت نیمه وقت تدریس داریم ؛
� بر اثر استنشاق گاز اسیدی در کارگاهی در شهرک صنعتی اشتهارد ،دو کارگر مسموم وراهی بیمارستان شدند
�بیکاری 0٦٦کارگر بدنبال حادثه اتش سوزی کارخانه ریسندگی وبافندگی بهشهر
�پرداخت دستمزدحدود ۶0٦کارگر 《کمپروسور سازی تبریز》 در استان آذربایجان شرقی چهار ماه به تاخیر افتاده است
�فراخوان تجمع ازطرف بازنشستگان کیان تایر
� اعتراض کارکنان شهرداری سروآباد بدلیل عدم پرداخت بیش از هفت ماه حقوق ودو سال ونیم اضافه کار در مقابل
ساختمان شهرداری سرو اباد
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