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نوروز بمانید که ایّام
شمایید
آغاز شمایید و
سرانجام شمایید

صفحه 11

صفحه 02

تحلیل هفته

آقای روحانی؛
دوران عوام فریبی به سر رسیدە است

صادق کار

در آستانە نوروز در شرایطی کە
هنوز صدها هزار نفر کارگر دستمزد
های چند ماە گذشتە شان را
دریافت نکردەاند و دولت و
کارفرمایان از افزایش دستمزد
کارگران طفرە می روند و در حالی
کە بازار بگیر و ببند و کشتار مبارزان
آزادی خواە در زندان ها داغ تر از
همیشە است ،آقای رئیس جمهور
بدون این کە بە روی مبارک شان
بیاورند کە در مملکت چە می گذرد،
بار دیگر صحبت از حق اعتراض و
شنیدن صدای مردم معترض می
گوید!

البتە این صحبت ها تازگی ندارند و
بە دفعات مردم آن را از زبان آقای
روحانی کە در فن سخن وروی و
دادن وعدە های توخالی مهارت کم
نظیری پیدا کردەاند ،شنیدەاند و در
بدو امر هم عدە زیادی بە حرف
های زیبای وی دل خوش داشتەاند،
اما از بس کە این حرف های قشنگ
تکرار شدە و صرفا در حد حرف باقی
ماندەاند ،امروزە دیگر کسی فریب
آنها را نمی خورد.
موج کم سابقەای از اعتراض های
مسالمت آمیز مردمی مدت هاست
کە سراسر کشور را در بر گرفتە کە

حکایت از نارضایتی گستردە
گروەهای اجتماعی مختلف از روی
کردهای حکومت و دولت و وضعیت
اسفبار کشور دارد .همە گروە ها و
اقشار جامعە بە استثنای وابستگان
بە حکومت ،جیرە خواران ،رانت
خواران و غارت گران ،بە نحوی از
انحا ناراضی اند و بە رغم وجود جو
ارعاب و سرکوب و انواع تهدیدات از
هر فرصتی برای اعالم نارضایتی و
مخالف شان بە اشکال گوناگون
بهرە
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می گیرند .بە اعتباری ملتی در
مقابل حکومت قد علم کردە است
کە خواهان تغییر و تحول هستند و
با دادن وعدەهای توخالی نمی
شود آرام شان کرد و این ها
مسائلی نیستند کە خود روحانی و
خامنەای آن را ندانند .با این وصف
اما دولت مردان نە هیچ اعتراض
مسالمت آمیزی را تاب می آورند و
نە گوش شان شنوای صدای
اعتراض ها است.
در زندان های قرون وسطایی
جوانان بی گناە و معترض را زیر
شکنجە های وحشانە بە قتل می
رسانند ،معترضان بە فاجع زیست
محیطی و تالش گران دل سوز این
عرصە را بازداشت و بە قتل می
رسانند ،کشاورز اصفهانی را به
خاطر شرکت در یک تظاهرات با
تفنگ ساچمەای کور می کنند،
کارگران خوزستانی در این استان
زرخیز را بە دلیل طلب دستمزدهای
معوقە شان بە محاکمە می کشند
و محکوم بە زندان می کنند ،معلم
را بە شکلی وحشیانە از سر کالس
بازداشت و بە زندان می برند ،مال
باختگان را بخاطر طلب اندوختە
شان سرکوب می کنند ،زنان و
دختران این سرزمین را بە دلیل
اعتراض بە حجاب اجباری بە زندان
می اندازند و بە آن ها هتاکی می

کنند ،ولی تا کنون کسی ندیدە و
نشنیدە کە آقای روحانی کە در
ظاهر مخالف برخی از این اقدامات
است و سعی می کند خرج خودش
را از بقیە حکومت جدا کند،
اعتراضی بە این اقدامات بنماید و یا
تالشی برای متوقف کردن این
اعمال ددمنشانە انجام دهد.
بعضا گفتە می شود کە گویا همە
این اقدام ها تنها توسط جناح های
رقیب و مخالف دولت انجام می
شود و وضعیت اسفبار کشور و
مردم نتیجە عمل کرد آنهاست.
ولی شواهد موجود این ادعا را بی
اعتبار می کند .این درست است
کە در حکومت بر سر نحوە برخورد
با پارەای مسائل و اعتراض ها
اختالف نظر وجود دارد ،ولی
روحانی و طرفدارانش نیز در ایجاد
این شرایط و سرکوب ها سهم
خاص خودشان را دارند و بە تبع آن
نمی توانند با موارد زیادی از
سرکوب ها مخالفت ورزند .بە طور
مثال اعتراض های کارگری ریشە در
سیاست ها و عمل کرد دولت
کشاورزان،
مشکالت
دارند،
بازنشستگان ،مال باختگان ،بخشا
متاثر از سیاست های دولت
است .در مواردی مانند مجازات
زنان معترض بە حجاب اجباری ،قتل
ها و دیگر اعمالی کە در زندان ها

صورت می گیرد ،دولت اقدامی
انجام ندادە و نمی دهد و رسالتی
برای خود قائل نیست.
افزایش فزایندە اعتراض ها گروەها و
اقشار مختلف جامعە نشان می
دهند کە وضع موجود غیر قابل دوام
است و دوران سرگرم کردن مردم با
وعدەهای قشنگ و سرکوب به سر
آمدە و مردم خواهان رسیدگی
عملی بە مطالبات شان هستند و
بە چیزی کمتر از تغییر و تحول
اساسی در وضعیت کشور راضی
نمی شوند.

بە اعتباری ملتی در مقابل حکومت
قد علم کردە است کە خواهان تغییر
و تحول هستند و با دادن وعدەهای
توخالی نمی شود آرام شان کرد و
این ها مسائلی نیستند کە خود
روحانی و خامنەای آن را ندانند .با
این وصف اما دولتیان نە هیچ اعتراض
مسالمت آمیزی را تاب می آورند و
نە گوش شان شنوای صدای
اعتراض ها است
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از تجربه دیگران

چارچوب قانونی برای "اتحادیه های صنفی اتیوپی"
در یک دیدگاه تاریخی
بخش چهارم

ایستگاه قطار دیرالدوا9191 ،

مهاری ریدای
ترجمه گودرز
مجله حقوق ،عدالت اجتماعی و توسعه جهانی  LGDژوئیه 0219

ادامه دیباچه
از هر سوی که بنگر یم شاهد نگرانی کارگران از شرایط کار خواهیم بود ،از جمله ساعات مضاعف کار و نبود حق
مرخصی از هر نوع .بطور مثال اتفاقی بود که باعث عدم رضایت شدید کارگران شده بود که به مرخصی استعالجی یک
کارگر مربوط بود .در کارخانه اتیوفایبر که دویست کارگر داشت ،یک کارگر زن بع لت بیماری در کارخانه حاضر نشده بود و
یکی از بستگانش بموقع به مسئول کارگاه اطالع داده بود ولی کارفرما آن را نپذیرفت و مشکوک بود که بیماری او
حقیقت دارد .بستگان بیمار او را در عین بیماری برای بازرسی کارفرما به کارگاه برده بودند اما بیمار در راه بازگشت از
کار گاه بعلت شدت بیماری بردوش بستگانش جان داد و از بین رفت.
بالفاصله پس از این واقعه ،یک اعتراض و تظاهرات غیر مترقبه در میان جوامع کارگری بطور عام و بشکل ویژه ای در
کارگاه اتیوفایبر آغاز شد .در واقع قبل از این واقعه اعتصاب دیگری در دیر الدوا در کارگاه شرکت راه آهن فرانکو-اتیوپی
اتفاق افتاده بود که در آن  0011کارگر بشمول فرانسویان ،ایتالیائی ها ،یونانی ها و اتباع جیبوتی و اتیوپی شرکت
داشتند و خواستار افزایش حقوق ،کاهش ساعت کار و شرایط بهتر کار شده بودند .این اقدامات هماهنگ به همه نشان
داد که تفاوت ملیت و سایر م تغیرهای بین کارگران مانع همسویی انها برای مبارزه و چالش در محیط کار در راه منافع
مشترک نیست.
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در آغاز کارکنان شرکت راه آهن فرانکو-اتیوپی یک نهاد خودیاری بنام "سندیکای کارگران راه آهن اتیوپی" تشکیل داده
بودند ،که از ان طریق کارگران در نیاز مالی بطور افقی به کمک یکدیگر می آمدند .از آنجائی که تشکیل اتحادیه ها
قانونی نبود ،این تنها راه ممکن برای تشکل بنظر می آمد .با گذشت زمان و تغییر شرایط در سال  0491سندیکای
شرکت راه آهن فرانکو-اتیوپی عمال ً مورد پذیرش کمپانی قرار گرفت و متعاقباً موفق شد کمپانی را مجبور به کاهش
تفاوت دستمزد بین اتباع اتیوپی و کارگران خارجی بنماید؛ اخراج کارگران را محدود سازد و شرایط محیط کار را بهبود
بخشد.
پیروزی های کارگران فرانکو -اتیوپی کارگران در بسیاری مؤسسات دیگر کشور را هم ترغیب نمود تا برای تشکیل انجمن
هایی حول بیمه اجتماعی و همیاری و دوستی پیشقدم شوند که در زبان محلی ایدیر ،عقوب و مرداجا نامگذاری شده
بود .این انجمن های خودیاری در رفع نیازها و کمک به وضعیت دشوار اقتصادی که ناشی از اقدامات خودمحورانه و
خودسرانه کارفرمایان از قبیل اخراج ،عدم پرداخت دستمزد در زمان جرح و صدمات در محیط کار ،سن باال و بیماری بود،
تالش می کردند.
در مراحل ابتدائی جنبش کارگری در اتیوپی که تشکیل اتحادیه هنوز بطور قانونی مجاز نبود ،کارگران راغب بودند که در
جوامع تعاونی و همیاری مشارکت نمایند .گرچه این تشکل ها مستقیماً با کارفرما معامله ای نداشتند ولی در مناطق
دی گری هم تجربه مشابه به صورت انجمن های دوستی و همیاری در مقدمه برای تشکل های رسمی کارگری بکار
گرفته شده بودند که بطور افقی در شرایط سخت کاری به کمک همکاران می آمدند.

پذیرش آزادی اجتماع و تشکل در قانون اساسی اتیوپی
با اعالم بیانیه ترمیم قانون اساسی اتیوپی در سال  ، 0400به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاجگذاری امپراتور
هایل سالسی ،آزادی اجتماعات و تشکل در اتیوپی به رسمیت شناخته شد .امپراتور هایل سالسی اول طی حکمی
قانون ترمیم شده را  ،با یادداشت زیر در مقدمه ،به رعایا ابالغ نمود:

"ما هایل سالسی اول ...بدین وسیله اعالم کرده و دستور می دهیم از امروز متمم قانون اساسی برای تأمین منافع و
تأمین اجتماعی و پیشرفت مردم عزیزمان به اجرا درآید".
دهه  0401زمانی بود که هنوز آثار اجتماعی فجایع جنگ جهانی دوم بر خودآگاه مردم جهان تازه بود و نگرانی درباره
حقوق انسانها بر وجدان جامعه بین المللی سنگینی می کرد .بویژه آن که در زمانی بالفاصله پس از آن بود که بیانیه
جهانی حقوق بشر ( )UNDHRبه اتفاق آراء در  0491پذیرفته شده بود .در این بیانیه حقوق کارگران مورد تأیید مجمع
عمومی سازمان ملل قرار گرفته بود .همان طور که قبال ذکر شد اتیوپی یکی از قدیمی ترین امضاکنندگان لیگ ملل بود
که در سال  0491به آن پیوسته و پس از تبدیل لیگ به سازمان ملل متحد هم در آن باقیمانده بود .مضافاً این که همین
دوران شاهد دو عهدنامه مهم در این باره از طرف سازمان جهانی کار  ILOبود :عهدنامه  11درباره آزادی تجمع و
عهدنامه  41درباره مذاکره برای قرارداد جمعی که به ترتیب در سالهای  0491و  0494به تصویب رسیدند.

دیگر کشور ها

مبارزه برای حقوق بازنشستگی در اسپانیا
مقاله ای از دبیر روابط سیاست های دولتی و حمایت های اجتماعی کمیسیون های کارگری،
کارلوس برآوو.

بیایید به برخی محورهای بحث
بازنشستگی نگاه کنیم .اسپانیا
رشد می کند بدون این که ثروت
تولید شده به درستی توزیع شود.
افرادی که امروز بیمه های

اجتماعی شان اطمینانی ندارند که در آینده حقوق بازنشستگی شان را آن
چنان دریافت کنند که امروز دارند مبالغ تعیین شده برای بیمه شان را می
پردازند .به نظر می آید برای حفظ سیستم بازنشستگی حقوق کافی و الزم
برای بازنشستگان را قربانی می کنند و این نتیجه تغییراتی است که در سال
 9101در قوانین وارد کردند و از همان هنگام قابل پیش بینی بود.
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در سال  9101تولید ناخالص ملی
 1.0درصد افزایش یافت .سود
شرکت ها و سود سهام توزیع شده
(تا ماه سپتامبر) ،به ترتیب 1.0
درصد و  00.1درصد بودند .متوسط
رشد نرخ تورم تا ماه دسامبر 0/0
درصد بود .به موازات آن ها
دستمزد ها  0.11درصد افزایش
داشتند و بازنشستگی ها 1.91
درصد .

در طول بحران،
دستمزدها را کاهش
دادند برای مقابله با
بحران بدون تالش
واقعی برای آن که بار
این مسئولیت تنها
بدوش حقوق بگیران
نباشد .نتیجه چه بود:
در سال  9111از هر
 011یورو تولید شده
در هر ساعت کار،
 14.1یورو محصول کار
بود و  11.1یورو
محصول سرمایه .در
سال  9101به ترتیب
 15یورو محصول کار و
 11یورو محصول
سرمایه

در ط ول بحران ،دستمزدها را کاهش دادند برای مقابله با بحران بدون تالش
واقعی برای آن که بار این مسئولیت تنها بدوش حقوق بگیران نباشد .نتیجه
چه بود :در سال  9111از هر  011یورو تولید شده در هر ساعت کار14.1 ،
یورو محصول کار بود و  11.1یورو محصول سرمایه .در سال  9101به ترتیب 15
یورو محصول کار و  11یورو محصول سرمایه .
در طول این سال ها تغییرات ساختاری در توزیع درآمدها از طریق توافق نامه
های جمعی به تصویب رسید و در عمل موقعیت کارگران را در مذاکرات کاهش
داد .این امر تا زمانی که آن را اصالح نکنیم ،تأثیرات منفی بر سیستم بیمه
های اجتماعی مملکت خواهد داشت.
اسپانیا در میان کشورهای اتحادیه اروپا از درآمد کمتری در مقایسه با سایر
کشورها برخوردار است .در این رابطه امکانات کمتری برای مانور میان
درآمدهای مالیاتی و مخارج خود دارد.
کارشناسان ،به جای ارائه گزینه های ممکن ،تنها به کم کردن مخارج و
منجمد کردن حقوق بازنشستگان توجه کرده اند.
در سال  ، 9101برای مقابله با بحران ،سیاست تحمیلی و اتخاذ شده از
جانب آنان اضافه کردن حقوق بازنشستگان کمتر از نرخ رشد تورم بود و این
سیاست را برای بازبینی میزان باال رفتن حقوق بازنشستگان برای سال های
آینده نیز اتخاذ می کنند تا سیستم پرداخت حقوق بازنشستگان ثبات پیدا کند
ولی به قیمت فقیر تر شدن هر چه بیشتر آنان.

با این سیاست تکیه گاه اصلی سیستم بازنشستگی که بر اساس رابطه
میان آن هایی که کار می کنند و آن هایی که بازنشستگی شان را دریافت
می کنن د فراموش شد و ایجاد اطمینان برای آنانی که اکنون حقوق
بازنشستگان را با کارشان پرداخت می کنند که در فردای شان آن ها هم
می توانند مطابق آن چه پرداخت کرده اند دریافت کنند.
حقوق های بازنشستگی درآمدی غیر قابل جایگزین برای  04درصد از جمعیت
اسپانیا ایجاد می کنند ،این در صد در سال  9101به  11درصد و در سال
9111به  90درصد می رسد .هم چنین باید در نظر داشت میزان درخواست
خرید کاال و خدمات که با حقوق بازنشستگان ایجاد می شود .اکنون در مرحله
پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی طبیعی است که در خواست برای تعادل
هر چه بیشتر در تقسیم ثروت در در میان طبقات کم درآمد جامعه بوجود آید.
کمیسیون های کارگری همیشه تعهد خود را برای حفظ سیستم بیمه های
اجتماعی نشان داده است ،همراه با شرکت فعال برای بهتر کردن و تکامل
آن .ما هم چنان مصمم هستیم به این تعهد خود در نظر و در عمل وفادار
باشیم.
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از جهان کار

شاکله های آیندۀ کار
بخش دوم
کنفدراسیون جهانی استخدام
سپتامبر 0212

 1.1روندهای کلیدی  -ادامه
ب) جهان کار "مسطح" و جهانی شده است :بعد از فروریختن دیوار
برلین و فروپاشی اتحاد
شوروی ،و متعاقب آن باز
شدن درهای چین و هند به
روی اقتصاد بازار ،جمعیت
کارگران جهانی تقریباً دوبرابر
شده و در سال  9100به سه
میلیارد سر زده است .این
تعداد در مقایسه با سال
 0414حدود یک و نیم میلیارد
بیشتر است .تصویر دیگری که
می توان از بازار کار جانی
شده به دست داد ،گسترش
انفجاری مهاجرت است :در
یک "جنگل آسمانخراش ها" در چین
سال  9114بیش از یک میلیارد
نفر ،غالباً در جستجوی کار ،به مهاجرت دست زدند .این رقم در مقایسه با
سال  0411پنج برابر است .مسطح شدن جهان کار طبعاً اثراتی بر جهان
مشاغل داشته است :در سال  9111دفاتر مرکزی قریب  40درصد 011
بزرگترین شرکت دنیا ،که به " 011گنجینۀ جهانی" مشهور اند ،در کشورهای
پیشرفتۀ سرمایه داری مستقر بودند .تخمین زده می شود که در سال 9190
چین محل استقرار بیشترین دفاتر مرکزی این شرکتها ،حتی بیشتر از امریکا و
اروپا ،باشد و انتظار می رود که نیمی از بزرگترین شرکتهای دنیا در کشورهای
با اقتصاد نوظهور مستقر شوند.
پ) افزایش عمومی سن متوسط نیروی کار :حدود  01درصد جمعیت
زمین اکنون در کشورهائی با توقف یا کاهش جمعیت زندگی می کند .تا سال
 9191جمعیت در سن کار در سراسر اروپا حدود  01درصد کاهش خواهد یافت
و فقط در آلمان در خالل  00سال آینده  0میلیون از جمعیت نیروی کار کاسته
خواهد شد (در سال  9101جمعیت در سن کار در آلمان  09میلیون بود.
تخمین زده می شود که این جمعیت در سال  9101به  10میلیون ،یعنی
کمتر از جمعیت در سن کار فرانسه کاهش یابد) .چین نیز با چالش مشابهی
روبروست :در سال  9101بیش از یک چهارم جمعیت این کشور بیشتر از 00
سال سن خواهد داشت ،در حالی که در حال حاضر این نسبت  1درصد
است .در همان سال  9101در میان کشورهای عضو "سازمان همکاریهای
اقتصادی برای توسعه" از هر سه انسان بالغ یکی شان باالی  00سال سن

خواهد داشت .در ژاپن ،کره و
اسپانیا ،که مسن ترین کشورهای
عضو این سازمان اند ،این نسبت
حتی به یک نفر از هر دو نفر نزدیک
می شود.
تغییرات جمعیتی هم اکنون نیز آثار
خود را بر نیروی کار نشان داده اند:
انسانها از متوسط طول عمر
بیشتری برخوردار اند ،سالهای
بیشتری کار می کنند و مهاجرت در
اثرات
با
بیسابقه،
سطحی
محسوسی بر شکاف استعدادها،
جریان دارد .یک نیروی کار محدودتر
بار مدام سنگین تری از فعالیت
مولدی را که برای پیشرفت الزم
است ،بر عهده می گیرد .این
واقعیتی است که ممکن است
مورد
در
بازاندیشی
موجب
پتانسیلهای اقتصادی گردد .مراقبت
و تیمار شمار فزاینده ای از مردمان
سالخورده فشار سنگینی را نیز بر
دوش بودجۀ دولتی خواهد گذاشت.
ت) به سوی یک نیروی کار
شهری :در سه دهۀ گذشته
جمعیت ساکن در مناطق شهری با
رشد متوسط  00میلیون نفر در
سال در سطح جهانی همراه بوده
است .بانک جهانی تخمین می زند
که امروزه بیش از  01درصد مردم
دنیا در شهرها زندگی می کنند.
نزدیک به  01درصد از رشد تولید
ناخالص داخلی در فاصلۀ سالهای
 9101تا  9190محصول  991شهر از
کشورهای با اقتصاد نوظهور خواهد
بود ،که  40درصد آنها ،شهرهای
کوچک و متوسط اند.
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ث) یک نیروی کار فوق پیوسته :تکنولوژی های جدید امکان کار منعطف را
فراهم آورده اند :کار در خارج از ساعات کار استاندارد ،خارج از محل کار ثابت و
تعداد بسیاری از کارکنانی که هرگز کار و محل کارشان را ترک نمی کنند.
امروزه انسان ها امکان ارتباط بیشتری با هم دارند و می توانند "کار
دیجیتالی" شان را در "ادارۀ خانگی" با ارتباط اینترنتی و گوشی هوشمند
انجام دهند.
امروزه به معنای واقعی ک لمه می توان در هر جا که باشد کار کرد .این امکان
خاصه برای والدین فرزندان خردسال یا کارگران ساکن مناطق دوردست ،که در
پی تمهیدات کاری راه دست تری اند ،جذاب است .تعریف "محل کار" در حال
تغییر است و فراتر از "چاردیواری" ثابت می رود تا هر جا را که کارگر در آنجا
دست به انجام کارش می زند ،شامل گردد .کار دیگر محل معینی برای رفتن
به آنجا نیست ،بلکه مجموعه ای از وظایف برای انجام است .فرق بین این دو
یکی حضور تکنولوژی در هر جائی از زندگی ما و دیگری سرعت تغییرات است.
حدود  01سال از اختراع تلفن گذشت تا نیمی از امریکائی ها در خانه هاشان
صاحب تلفن شدند .رادیو پس از  11سال توانست  01میلیون شنونده داشته
باشد .اما فیس بوک در اولین سال حیات خود  0میلیون کاربر داشت و  0سال
بعد این تعداد  011برابر شده بود .پذیرش پرشتاب به نوآوری شتاب می
بخشد .در سال  ،9114دو سال پس از به بازرا آمدن آی فون ها ،برنامه
نویسان متجاوز از 001هزار "پ" ایجاد کرده بودند .در سال  9109این تعداد به

حدود  22درصد جمعیت زمین اکنون در کشورهائی
با توقف یا کاهش جمعیت زندگی می کند .تا سال
 0202جمعیت در سن کار در سراسر اروپا حدود 12
درصد کاهش خواهد یافت و فقط در آلمان در خالل
 15سال آینده  2میلیون از جمعیت نیروی کار کاسته
خواهد شد

یک میلیون و  911هزار رسید و
کاربران بیش از  10میلیارد بار اقدام
به داونلود اپ های مختلف کرده
بودند؛ یعنی به طور متوسط بیشتر
از  01اپ برای هر انسان روی
زمین .این که اینترنت برای ارتباط و
همکاری افراد از راه دور با یکدیگر
امکانات جدیدی فراهم می آورد،
همیشه یکی از جنبه های
اساسی آن بوده است .در
نخستین موج سالهای  11قرن
گذشته ،ایمیل مجرای ظفرنمون
همکاری بود که بده بستان مواد
دیجیتال را ممکن ساخت .در دهۀ
 41شبکه جهان گستر (World
) Wide Web: WWWموج دومی بود
که تأکید را بر همکاری روی پایگاه
های اینترنتی گذاشت .در نخستین
سالهای هزارۀ اخیر سومین موج،
یعنی رسانه های اجتماعی و
تکنولوژی دیدارهای مجازی ،ظهور
کرد که تعامل رودررو با دیگران را از
طریق اینترنت میسر کرد .در
سالهای اخیر ابزارهای همکاری
جدیدی ظهور کرده اند که در در حال
تبدیل شدن به "جریان اصلی" اند.

یادداشت منتخب

ایجاد رعب و وحشت در کارگران به جان آمده
کانون مدافعان حقوق کارگر

در حالی که صبح شنبه  90اسفند ماه ،کارگران گروه
ملی فوالد همانند روزهای گذشته در منطقه کیانپارس
اهواز تجمع کرده بودند خودرویی ناشناس وحشیانه به

محل تجمع کارگران گروه ملی حمله کرد و چند نفر از
کارگران را زیر گرفت.
گفته می شود وضعیت  9تن از کارگران وخیم است.
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چندی قبل نیز در اعتراضات دراویش ،مشابه این حادثه
روی داد .در آن حادثه اتوبوس و خودرویی به میان
نیروهای پلیس حمله کرد و گناه آن به گردن معترضان
انداخته شد .منابع مستقل از چگونگی این حادثه
اطالعی ندارند و تحقیق در این مورد در محیطی
سربسته صورت گرفت که سوواالت زیادی را بی جواب
گذاشته است .این قبیل حوادث که در آن ریش و قیچی
و همه تحقیقات تنها در اختیار نیرو های امنیتی است و
منابع مستقل امکان تحقیق در آنها را ندارند ،زنگ خطری
است که باید به آن توجه شود و ساده از کنار آن عبور
نکرد.
این شیوه جدید از سویی برای ایجاد رعب و وحشت
انجام می شود و از سوی دیگر دلیلی برای توجیه و
تشدید سرکوب و برخورد خشن با معترضان خواهد بود.
تحلیل هایی از این دست که ” طی روزهای گذشته
رسانه های ضدایرانی و معاند جمهوری اسالمی با
انتشار تصاویری از تجمع کارگران گروه ملی فوالد به
دنبال پایه ریزی اقداماتی بوده اند ”.و نسبت دادن آن به
خارج کشوری ها نیز در راستای همین مسئله است
.
نمونه های تاریخی متعددی را می توان مثال آورد .زمان
چندانی نگذشته است از هنگامی که رژیم سلطنتی،
ساختمان ساواک شاه را به منظور تخریب مبارزان و
ایجاد رعب و وحشت و برای توجیه حکومت نظامی
تهران ،در روز چهاردهم آبان ماه  0101به آتش کشید،

این نوع اعمال در اراده مبارزان آن زمان نه تنها خللی
ایجاد نکرد ،بلکه آنان را در آزادی خواهی و حق طلبی
مصمم تر کرد .حادثه سینما رکس آبادان و یا بمب گذاری
در حرم امام رضا در مشهد را نیز می توان از این دست
اعمال دانست که جز رسوایی برای مجریان و طراحان آن
سودی نداشت.
سرکوبگران می خواهند با ایجاد فضای هر چند خشن تر،
به جای پاسخگویی به اعتراضات به حق مردم ،آن را به
خاک و خون بکشند و سکوتی قبرستانی را بر مردم
تحمیل کنند .اما تاریخ ثابت کرده که این تالشی عبث
است و تنها پاسخگویی و توجه و اقدامات جدی در رفع
بی عدالتی ها می توانند چاره ساز این اعتراضات باشد.
بر همه کارگران و زحمتکشان به جان آمده از این همه
بی عدالتی است که هوشیار باشند و با هوشیاری خود
این اعمال را افشا و خنثی کنند .ضمن آرزوی سالمتی
برای کارگران زخمی در این حادثه تاکید می کنیم که:
“در طول تاریخ هیچ گاه ستمدیدگان خشونت را آغاز

نکرده اند .آنان که خود محصول خشونتند چگونه
می توانند مبتکر آن نیز باشند؟ خشونت به وسیله ی
کسانی پدید میآید که ستم میکنند ،استثمار میکنند
و در شناختن دیگران به عنوان انسان قصور میورزند ،نه
به وسیله ی آنان که ستمی میکشند و استثمار
میشوند و ناشناخته میمانند”.

ما و شما را بر دیوار خواهند کوبید!
جوانمیر مرادی

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران

حسن صادقی ضمن اعتراف به

خشم ده ها میلیون کارگر طی ده

را بر دیوار بین فقر و ثروت و

تعلق داشتن پایین ترین میزان

ها سال انباشته شده و امروز در

سرمایه های افسانه ای خواهد

حقوق در جهان به کارگران ایران

حال فوران است و به راستی که

کوبید ،بلکه خود دیوار و دژهای

که خود او دیگر عوامل هم دستش

نه تنها هر یک از آنهائی که به

مراقبت از سود ورزی ،اختالس،

در نزول این بال بر سر کارگران

کمک سرکوب و بازداشت و زندان،

چپاول و دزدی را هم از جا خواهد

مستقیما دخالت داشته اند ،خوب

فقر و گرسنگی را بر کارگران و

کند.

می داند که چه درجه از نفرت و

مزدبگیران محروم تحمیل کرده اند
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مراسم فرمایشی روز کارگر به

دهها

گفته صادقی قرار است ستادی با

کشانده

عضویت نمایندگان کانون شوراهای

برگزاری مراسمات نمایشی به

هوشیاری همه دستگاه ها تأکید

اسالمی کار ،کانون بازنشستگان،

خانه کارگری ها و شورای اسالمی

می کند .آن یک عده ای که این

انجمن های صنفی ،خانه کارگر و

ها و دیگر همدستانشان با ریاکاری

چنین وی را نگران کرده است،

و توهم پراکنی را نمی دهد.

همین توده های میلیونی کارگران

وزارتخانه ها یعنی کل مجموعه

به همین خاطر امسال مراسم

و بیکاران و محرومان هستند که

دولت از وزارتخانه ها گرفته تا

دولتی ها در روز کارگر یک قشون

صادقی و شرکایش در ایجاد این

تشکل های ضد کارگری و دستگاه

کشی عریان

برابر کارگران

شرایط زندگی غیر ا نسانی ای که

های قضائی ،امنیتی و انتظامی

خواهد بود و صادقی از همین حاال

به قهر دره فقر و نابودی پرتشان

اداره و هدایت کنند و خطاب به این

زنگ خطر را به صدا در آورده است

کرده ،نقش و دخالت داشته اند و

همه دستگاه ها و وزارتخانه های

که

تمامی

او می داند که بر روی چه

حکومتی است که هشدار می

دستگاه

منظورش

آتشفشان در حال فورانی قرار

دهد :نباید اجازه دهیم که عنان

دستگاههای سرکوب از قضائی

از

گرفته تا امنیتی و انتظامی و غیره

دست مان خارج شود و ادامه می

است) ایجاد گردد و مواظب باشند

توازن قوایی که طی یک سال

دهد :قطعا عده ای برای ایجاد

کارگران خشمگین عنان از دست

گذشته و بویژه بعد از اعتراضات

مزاحمت وارد میشوند و باید

قشون ضد کارگر نگیرند و درهم

خیابانی دی ماه ،به نفع مبارزات

حواسمان به آنها باشد .تاکید دارم

شان نکوبند.

کارگری تغییر یافته و شرایط و

هم

چنین

نمایندگان

راهپیمایی های

خانه

سایر

کارگر

که اگر به هوش نباشیم ،شما و ما
را به دیوار می کوبند لذا بازهم بر
اهمیت
دستگاه ها

تمامی

همکاری

بین

برای

برگزاری

هفته

کارگر تاکید میکنم.

در پی کارگران در کارخانه ها،
خیابانها و مقابل ادارات و مجلس و
وزارتخانه ها که با حمایت های
وسیع
اعتراضات

روبرو

خیابانی

است

و

دیگر

باید

کارگران،

در

همکاری
ها

بین

( مطمئنا

مزدبگیران

امکان

نگران و پریشان است و بر حفظ

محروم

،

بیکاران ،جوانان و زنانی که دی ماه
علیه فقر ،بیکاری و گرانی در بیش
از صد شهر به خیابان آمدند و
شدیدا سرکوب شدند ،مطالبه گرتر

مبارزات و اعتراضات گسترده و پی

جامعه

میلیونی

را

به

اعتراض

صادقی حق دارد که تا این حد

گشتند،

میلیون

ها

انسان به تنگ آمده از فقر ،بیکاری
و گرانی را به دنبال آورد و به
مبارزات دیگر بخش های معترض و
آزادیخواه پیوند زد ،اکنون نیروئی

و معترض تر از گذشته به اعتراضات
و اعتصابات و تجمعات خود در جای
جای ایران ادامه می دهند.
سرکوب شده اند اما منکوب نشده
اند و به هر شیوه ای که امکانش
را بیابند به شرایط زندگی غیر
انسانی ای که با زور و سرکوب
متحمل شده اند ،اعتراض می

گرفته اند.

فضای اجتماعی ای که طی این
مدت ایجاد گشته است ،امکان
برگزاری

مراسمات

باشکوه

روز

جهانی کارگر در سراسر ایران
توسط خود کارگران را مهیا ساخته
است که کارگران باید از آن بهره
گیری کنند و متحدانه در آن روز
فریادهایشان علیه فقر ،بیکاری،
گرانی و حقوق  0برابر زیر خط فقر
را بلند کنند.
با امید به برگزاری هر چه باشکوه
تر مراسمات مستقل کارگری روز
جهانی کارگر

کند.
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اطالعیه

پیام سندیکاهای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو!

گسترش همبستگی بین المللی با مبارزات شما
سال  40شمسی سالی پر از فراز و نشیب برای کارگران و فعالین کارگری ایران بود .در این سال ما شاهد مبارزات و
اعتراضات وسیع نه فقط در چهارچوب فابریک بلکه در جلوی نهاد های دولتی و خیابانهای شهرهای متعددی بودیم.
محور خواستهای کارگران ایران در این سال اعتراض به سطح معیشت بسیار نازل و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران
بود .
مبارزه خستگی ناپذیر کارگران از جمله مبارزات جانانه کارگران فوالد اهواز ،نیشکر هفت تپه ،معلمان ،بازنشستگان،
کارگران شرکت اتوبوسرانی (واحد) و صدها شرکت و کارخانه دیگر بخشی از این مبارزات در سال گذشته بوده است .
در این سال دولت و مقامات قضای ی و امنیتی نه تنها از حقوق بدیهی و پایمال شده کارگران دفاع نکردند ،نه تنها با
کارفرمایان متخلف و قانون شکن برخورد قضایی و امنیتی نکردند بلکه بر عکس با تمام قوا کارگران معترض را سرکوب
و بسیاری از فعالین کارگری را تهدید ،دستگیر و زندانی کردند .
ما به شهامت ،پایداری و استقامت شما که در این مبارزات متحمل هزینه های زیادی شده اید ،درود می فرستیم .
در سال گذشته ما به کرات صدای اعتراض و مبارزه شما را در سطح بین المللی منعکس کرده و در موارد متعددی
موفق به جلب همبستگی بین الملی در سطح گسترده ای شدیم .همچنین به کمک فعالین کارگری دیگر از جمله در
فرانسه ،نروژ ،ایتالیا  ...موفق شدیم هماهنگی منسجمی میان اتحادیه های کارگری مختلف در جلب همبستگی
بین المللی از مبارزات کارگران ایران بوجود بیاوریم .رفقا! شایستگی شما در جلب حمایت بین المللی بسیار بیشتر از
این است !
ضمن شادباش نور وز و آرزوی سالی پر بار یک بار دیگر با شما پیمان می بندیم که با تمام قوا در جهت جلب و
گسترش همبستگی بین المللی با کارگران ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیم! ما در این سال تمام کوشش خود را
جهت آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی بکار خواهیم بست .
سازمان سراسری کارگران سوئد (ال.او)
اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد
اتحادیه فلز سوئد
اتحادیه کمونال سوئد
پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران
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اطالعیه
بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1931

خیمه شب بازی های تعیین حداقل دستمزد

هنوز مدت کوتاهی از خیزش های
مردمی در سطح کشور علیه گرانی
و فقر و فالکت سپری نشده است
که نهادهای دست ساز کارگری و
دولت و کارفرمایان ،خیمه شب
بازی های هر ساله خود را برای
تعیین حداقل مزد آغاز کرده اند و با
همان سبک و سیاق همیشگی و
نشاندن چند مترسک در مقام
نماینده کارگران در نهادی به نام
شورایعالی کار ،در صدد تحمیل
حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر
به میلیونها کارگر و مزد بگیر
زحمتکش هستند.
روندی که طی هفته های گذشته
در مورد چگونگی تعیین حداقل مزد
سپری شده است بیانگر این است
که در به همان پاشنه سابق خواهد
چرخید و پس از چند صباحی معرکه
گیری توسط نهادهای دست ساز
کارگری ،نماینده های آنان امضای
خود را به پای حداقل مزد چندین
برابر زیر خط فقر خواهند گذاشت.
پیشبرد چنین سیاست هایی در
طول دهه ها و سال های گذشته،
دیگر چیزی جهت از دست دادن
برای طبقه کارگر ایران باقی
نگذاشته است که حال تقالی
ریاکارانه نهادهای دست ساز
کارگری برای تعیین سبد هزینه
زندگی و طرح برخی واقعیات از
سوی آنان و رسانه های حکومتی
بتواند به عنوان سوپاپ اطمینان و
ترمزی در مقابل مطالبه گری
کارگران ،اعتراضات خیابانی آنان و

توده های مردم زحمتکش به جان آمده از وضعیت موجود عمل کند.
تعیین دستمزد به روال سال های گذشته و افزایش ده – پانزده درصدی
حداقل مزد کنونی ،در حالی که این مبلغ در شرایط حاضر کفاف هزینه ده روز
زندگی یک خانوار چهار نفره را نمی دهد و تا به همین جای سال ،ارزش دالر
بیش از  11درصد باال رفته است و بزودی این افزایش قیمت بر روی سفره
های ما کارگران خود را نشان خواهد داد معنایش چیزی جز لگد مال کردن
تمام و کمال منزلت انسانی ما کارگران ،گرسنگی مفرط فرزندان مان ،باز
ماندن آنان از تحصیل ،گسترش پدیده کودکان کار ،یاس و درماندگی از گذران
زندگی و افزایش خودکشی ها ،گسترش پدیده زباله گردی و کارتن خوابی و
تن فروشی و کلیه فروشی و سلب حق حیات از ما کارگران نیست .
از نظر ما امضا کنندگان این بیانیه و طبقه کارگر ایران ،اعضای شورای عالی
کار از نماینده ها ی دست ساز کارگری تا نماینده های کارفرمایان و وزیر کار با
معرکه گیریهایی که بر سر تعیین سبد هزینه و حداقل مزد انجام میدهند و
دست آخر امضای خود را به پای حداقل مزد چندین برابر خط فقر میگذارند
همگی شریک جرم مصائب بی شماری هستند که با حداقل مزد زیر خط
فقر ،زندگی میلیون ها خانواده کارگری را در خود فرو می برد.
این واقعیت عریان که نماینده های مجلس و مدیران دم و دستگاه دولتی و
نهادهای شبه دولتی و وابسته به حوزه قدرت از حقوقهای نجومی برخوردارند
و غارت و چپاول ثروتهای اجتماعی توسط آنان بیداد میکند و در این طرف،
حکو متگران برای برخورداری ما کارگران از یک زندگی بخور و نمیر هزار و یک
بهانه می تراشند و صدها میلیارد تومان خرج نیروی سرکوب برای به تمکین
واداشتن ما به زندگی با دستمزد چندین برابر خط فقر می کنند ،فقط یک راه
پیش پای ما کارگران می گذارد و آن سازماندهی و دست بردن به اعتصابات و
اعتراضات سراسری است .
اعتراضات و اعتصابات محلی و سراسری برای دست یابی به دستمزدی
مطابق با استانداردهای زندگی امروز بشر حق مسلم ما کارگران است و ما
امضا کنندگان این بیانیه بدین وسیله با تاکید بر تداوم وتشدید مبارزات مان
علیه تصویب حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر ،از عموم کارگران در سراسر
کشور ،بویژه کارگران صنایع کلیدی هم چون نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع
خودروسازی و فوالد و معادن نیز می خواهیم تا به نحو مقتضی و از طریق
تجمع در محل کار و یا اعتصاب و اعتراض خیابانی بطور متحدانه ای خواهان
افزایش حداقل مزد بر مبناي سبد هزینه که امروزه  0میلیون تومان است،
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هم چنین ،ما تشکل های مستقل
کارگری امضا کننده این بیانیه به
عنوان نماینده بخش هایی از طبقه
کارگر ایران و فریاد حق خواهی
میلیون ها کارگر ،با هشدار
بهحکومت گران که با نادیده گرفتن
خیزش های مردمی علیه گرانی و
فقر و فالکت ،هم چنان سیاست
تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر
خط فقر را دنبال می کنند اعالم
می داریم دیگر دوران روال تاکنونی
تعیین حداقل مزد و تحمیل فقر و
فالکت به طبقه کارگر ایران به سر
آمده و بدیهی است پیش برد

هرگونه سیاستی جز پایان دادن به فقر و فالکت و تمکین به مطالبات بر
حق ما کارگران ،با خیزش های بزرگتر و زیر و رو کننده تری از سوی طبقه
کارگر و عموم توده های زحمتکش مردم ایران مواجه خواهد شد.

اسامی تشکلهای مستقل کارگری امضا کننده به ترتیب حروف الفبا :
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

10

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دو شنبه  82اسفند  63 / 6931مارس  / 8162سال چهارم شماره 883

تیتر اخبار

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

� سوختگی شدید یک کارگر براثر انفجار در کارگاه تولید رزین تهران پارس
� تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کهکیلویه وبویر احمد نسبت به عدم پرداخت مطالبات
مقابل استانداری
1�1509مصدوم در کشور و 141مصدوم در تهران تا ساعت 91شب چهار شنبه آخر سال
� روابط عمومی وزارت کار  :در پرداخت دستمزد بین کشورهای دنیا از آخر اول هستیم
�رقم سبد معیشت مشخص شد /جلسه شورای عالی در حال برگزاری است
�اوضاع دستمزد و امنیت شغلی زنان بسیار بد است  /قوانین حمایت کننده به زیان زنان است .
� مصطفی بنویدی یکی از کشاور زان ورزنه که گلوله های ساچمه ای شلیک شده از سوی یگان ویژه به چشمش
اصابت کرده و قرار است فردا تحت عمل جراحی قرار گرفت
� اغمای یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در تجمع امروز 91اسفتد بدلیل فشارهای سنگین روحی
وروانی که به آنان وارد شد
� تجمع کارگران متالوژی پودر ایران در مقابل استانداری قزوین به علت عدم پرداخت شش ماه حقوق
� بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد
� نگرانی از انحالل انجمن صنفی کارگران ساختمانی مهاباد ؛
� تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خلیج فارس بوشهر به دلیل عدم دریافت حقوق معوقه 91/اسفتد
� تجمع همزمان کارگران کنتور سازی متالورژی پودر در شهر قزوین
� حضور نیروهای یگان ویژه در راهپیمایی کارگران گروه ملی فوالد
� تجمع اعتراضی جمعی از فرهنگیان در محل بازداشت دمحم حبیبی
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� اغمای یکی دیگر از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد در تجمع روز  91اسفتد بدلیل فشارهای سنگین روحی وروانی
به آنان
� آزادی رضا شهابی را شاد باش میگوییم
� کارگران پتروشیمی فجر در انتظار پاداش پایان سال  /دستور العمل هایی که اجرایی نشد
� کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در بیست ویکمین روز اعتصاب ،تجمع وراهپیمایی های خود را در مقابل
استانداری خوزستان وخیابانهای اهواز ادامه دادند.
� کارگر شهرداری بخش اسینمون منوجان قصد داشت ماشین شهردار را آتش بزند که ناکام ماند
� تحصن کارگران فضای سبزو خدمات شهری شهرداری دمحم شهر که نزدیک به چهار ماه است حقوق و مزایاوعیدی
دریافت نکرده اند
� افشای تلخ تاج گردون از حادثه سقوط هواپیمای یاسوج امروز در صحن علنی مجلس
� هشدار دستیار اقای روحانی در باره احتمال بروز ،اعتراضات بیشتر وبزرگتر از تظاهرات دیماه
� غارت شدگان کارد به استخوان رسیده آرمان ووحدت اهواز روز سه شنبه شعبه ملل را بستند
�چهار شنبه  91اسفتد ماه جمعی از راهداران استان ادبایجان شرقی در اعتراض به عدم پرداخت عیدی ومزایایشان
مقابل استانداری در تبریز تجمع کردند

� ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد وراهپیمایی در خیابان منتهی به فلکه کیانپارس با شعار میایستیم
میمیریم حقمونو میگیریم
� شاپور احسانی راد  :هیچ جایی در دنیا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاال زیر 1در صد نیست
� خودکشی پسر جوان از باالی ساختمان نیمه ساخت در میدان شریعتی اردبیل
� کارگران پارس پامچال معوقات مزدی دارند
� مرگ یک کارگر در معادن شن وماسه
�کارگران کارخانه کاشی حافظ امروز چهارشنبه  91اسفتد مقابل استانداری فارس در شیراز بدلیل عدم دریافت
حقوق در سال جاری تجمع کردند
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� ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان در بیست و ششمین روز
اعتصاب
�بازداشت شدگان مرد در تجمع  1مارس از زندان فشافویه آزاد شدند
� رئیس کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا خواستار آزادی گلرخ ایرایی و آتنا دائمی شد
� براساس محتویات گزارش ساالنه اعدام در ایران در سال  9101ذدستکم 001نفر اعدام شده اند که این رقم نسبت به
سال گذشته که تعداد  010نفر بوده اند،فقط چهارده نفر کاهش داشته است
�دمحم حبیبی آزاد نشد
� بستن در ورودی وخروجی یاردبهره برداری همین االن توسط پیمانکاران شخصی در شرکت نیشکر هفت تپه
�پروین دمحمی  :نتیجه مذاکرات طوالنی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد
�حقوق معلم در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر
�زلزله ای به بزرگی  9.0در مقیاس ریشتر حوالی كالته خیج راور در استانهای گلستان و سمنان را لرزاند
�گزارشی از وضعیت بحرانی کارگران شرکت سیمگون
� اعتراض معلمان نسبت به عدم پرداخت مطالبات در توئیتر وزیر آموزش و پرورش
�اعتصاب وتجمع کارگران مجموع ه ورزشی آزادی دراعتراض به عدم پرداخت9ماه حقوق،عیدی،حق سنوات ومطالبات
دیگر مقابل وزارت ورزش
� اعتراضات دامنه دار خلبانان شرکت هواپیمایی هما نسبت به سطح پایین حقوق وشرایط کاری
�جان باختن کارگر جوان یک مکانیکی در شاهرود براثرانفجار
�عدم پرداخت 1ماه حقوق کارگران شهرداری لوشان -عدم پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته این شهرداری
� اعتراض رسانه ای کارگران شرکت ایستافر از شرکتهای تابع شرکت مهندسی و توسعه سروک آذرنسبت به عدم
پرداخت 1ماه حقوق وعیدی وهمدستی اداره کار شهرستان مهران با کارفرما
�تجمع هزاران نفره کارگران گروه صنعتی ملی اهواز در بیست و پنجمین روز اعتصاب در مقابل استانداری خوزستان
�روز جمعه #دمحم_ حبیبی با همسر خود تماس گرفت و از سالمت خود خبر داد اما همچنان آقای حبیبی و خانواده از
محل نگهداری وی بی اطالع هستند.
�دیدار و اعالم همبستگی جمعی از فعاالن و اعضای هیئتمدیرهی کانون فرهنگیان استان گیالن با خانواده دمحم
حبیبی.
� دیدار جمعی از فعاالن و هیات مدیره کانون صنفی گیالن و تهران در آستانه سال نو با خانواده محمودبهشتی لنگرودی
� تجمع اعتراضی اهالی سیالب و کلوار شهرستان بویراحمد نسبت به نداشتن آب شرب مقابل استانداری کهگیلویه و
بویراحمد
�عدم پرداخت 1ماه حقوق کارگران شرکت مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
�عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکت جنگل شفارود
�ادامه اعتصاب وتجمع کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت1ماه حقوق،حق عیدی وسنوات
�ادامه اعتراضات دامنه دارصدها کشاورز شرق اصفهان نسبت به عدم اختصاص حق آبه باراهپیمایی در سطح شهر و
تجمع در ضلع جنوبی پل خواجو،مقابل صدا وسیماو...
� تجمع بازنشستگان کیان تایر در مقابل کارخانه کیان تایر در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
�کارگران شهرداری لوشان چهار ماه مطالبات مزدی دارند
� پس از پیگیری های صورت گرفته با قرار وثیقه پریسا رفیعی موافقت شد.
� برخورد فیزیکی یکی از مدیران کارخانه کرمانیت با تعدادی از کارگران/مدیر خاطی اخراج شد
�بحران جدی بی آبی در بشاگرد؛ محرومیت  91هزار نفر از آب آشامیدنی
تجمع کشاورزان گندم کار فاریاب جلوی فرمانداری
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� به دنبال حمایت های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ،تشکل های صنفی و مدنی  ،فعاالن
صنفی و یاران #دمحم_ حبیبی و پیگیری خانواده و همسر وی ،امروز بازپرس پرونده با قرار تبدیل بازداشت وی به وثیقه
موافقت نمود.
�باپرداخت بخشی از مطالبات و وعده تسویهحساب؛تجمع اعتراضی کارگران مقابل وزارت ورزش و جوانان پایان یافت
� حادثه زیر گرفته شدن یک کارگر با یک خودروی گریدر ،در شهرستان رفسنجان موجب مرگ یک کارگر 11سال شد.
� هادی خلفی نیا کارگر گروه ملی فوالد اهواز که امروز توسط راننده عصبانی پراید در تجمع بیست و پنجمین روز
اعتصاب زیر گرفته شد
� گزارش ارسال شده به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران از وضعیت بد کارگران کارگاه ماهیچه سازی شرکت ریختهگری
تراکتور سازی تبریز توسط کارگران این مجموعه
�به دنبال مرگ یک دستفروش  10سال سنگالی در اسپانیا ،هزاران نفر به نشانه اعتراض به خیابانهای این کشور
آمدند.
�کارگران راه آهن (میانه ) در اعتصاب طبق فراخوان قبلی این کارگران از صبح امروز از کاردست کشیدند حقوق کارگران
را بدهید تا اینکه ما مسیر قطارها را باز کنیم.
�تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه جلوی دفتر مدیریت
� از حال رفتن تعدادی از کارگران گروه ملی در تجمع بیست و پنجمین روز اعتصاب در مقابل استانداری خوزستان
�اعتراض معلمان در توئیتر وزیر آموزش و پرورش/مطالباتی که پرداخت نشد
� مصاحبه رادیو دویچه وله با جوانمیر مرادی دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و عضو هیئت مدیره
اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با مبارزات کارگران در ایران در سال 45
�زمینلرزه ای به بزرگی  1.0ریشتر استان كرمان  -حوالی كوهبنان را لرزاند
� وزیر کار ،علی ربیعی طلب کارانه در مجلس میگه ارزش خونه ام  0میلیارد تومان بیشتر نیست!
�روند رشد شاخص عمومی بهای کاالها وخدمات ودالر در ده سال اخیر /رشد کمتر دالر از تورم
�جان باختن یک کارگر ساختمانی جوان بر اثر سقوط
� ما جمعی از ابداران ابفار شهرستان شوش ،دانیال که همچنان در لیست فراموشی قرار گرفته ایم و هیچ مسئول یا
مقامی به مشکالت ما توجهی نمیکنند
�تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیر دولتی (بسته حمایتی یا خرید خدمت )یزد نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق در
دانشگاه پردیس
� اعتراض کارگران متروی تهران نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق ،عیدی و مطالبات دیگر
�8ماه حقوق وعیدی کارگران انبار نفت جدید ارومیه کماکان پرداخت نشده
�تجمع اعتراضی کشاورزان و مردم شریف اصفهان .پنج شنبه ،پل خواجو برای احیای زاینده رود
�تماس تلفنی علی سالمی پس از 1روز بی خبری
�چهار ماه مزد و عیدی کارگران صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر پرداخت نشده است
�تجمع اعتراضی اهالی روستای ناوه فره در سر پل ذهاب
�ناتمام ماندن طرح بیمه ی آنالین کارگران ساختمانی /ثبت نامی ها بالتکلیفند
� امروز تجمع اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان مقابل صداوسیمای استان
� تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمان نسبت به عدم پرداخت 1ماه حقوق و حق بیمه و مطالبات دیگر مقابل
شورای شهر /پنجشنبه بیست وچهارم
�خشم کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه اصفهان روبروی مصلی بزرگ
� نشست شورای عالی کار که امروز برای تعیین دستمزد 41تشکیل شده بود بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید
�شماری از شهروندان اهوازی از جمله چند زن توسط اداره اطالعات اهواز بازداشت شدند
� ادامه بازداشتها گزارشهای حاکی از دستگیری کیوان نهادی (مترجم )رامونا رحیمی (دانشجو )نیکان خاتمی
(گرافیست)وارمان برابری در ظهر امروز است
� کارگران پیمانکار و مصالح فروشان القدیر ،در آستانه عید حقوق خود را دریافت نکرده اند
�تاخیر 1ماه در پرداخت حقوق کارگران شرکت طرف قراردادوزارت راه
�اعتراض و شعار دادن مردم در نماز جمعه اصفهان وجلو گیری از برگزاری نماز جمعه با شعار تکلیف ما معلوم شه ،نماز
جمعه شروع شه ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما
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�درد دلهای کشاورزان اصفهان :ا گر مدیران مدیر بودند ما باید االن سر کار وزندگیمون بودیم
�درد دل های کشاورزان اصفهانی خبر ندارند ،نماینده ای که یه جفت کفش نداشت ،حاال خونه داره ،ماشین میبردش
پسر و دخترشو می بره حقوق می گیره ،خبر از ما داره برادرا؟؟؟
�توکلی :حقوق رئیس دیوان محاسبات 11میلیون تومان است
� کشاورزان شرق اصفهان امروز در یک اقدام اعتراضی به امام جمعه اصفهان پشت کردند
�خصوصی سازی مدارس وکاالیی شدن آموزش را متوقف کنید
� صحبتهای کارگران شرکت هپکو اراک بعد از لغو اکران مستند نان گزیده ها که قرار بود در دانشگاه اراک پخش شود
�سامانه بارشی وارد کشور شد /تهران پنج درجه خنک تر میشود
�خیابانهای خیام ارومیه /شلوغی خیابان دوستهای خالی وبدون پالستیکهای خرید!!!!!!
� امروز تجمع اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان مقابل صداوسیمای استان .
�کشاورزان خواهان احیای زاینده رود و گرفتن حقآبه خود هستند .تعداد جمعیت لحظه به لحظه رو به افزایش است.
�جوانمیر مرادی  :نگرانی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را جدی بگیرید!
� فراخوان جمعی از کارگران بازنشسته کیان تایر ارسالی به کانال اتحادیه ازاد کارگران ایران در ارتباط با عدم دریافت
وپیگیری سنواتشان وووووووو
� دور جدید اعتصاب وتجمع کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت1ماه حقوق،حق عیدی وسنوات و وعده ها
توخالی
� تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه شیروارنا نسبت به عدم پرداخت مطالبات وواریز نشدن مقرری بیمه بیکاری
فرمانداری ورامین
�تجمع کشاورزان روستای شیخ عجم در بخش فتح المبین شوش
� جان باختن کارگر نصاب آسانسورحین کار در خرم آباد بر اثر سقوط کابین آسانسور
آبرسانی مقابل

� تجمع اعتراضی اهالی روستاهای زیر مجموعه ی امامزاده جعفرنسبت به وضعیت نامناسب
فرمانداری گچساران
�تجمع اعتراضی پرستاران بیمار ستان شهدای خلیج فارس بوشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات
� تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه شیروارنا نسبت به عدم پرداخت مطالبات وواریز نشدن مقرری بیمه بیکاری
فرمانداری ورامین
�رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو :ابزار تولید و سرمایه بدون کارگر هیچ است
� بیست و سومین روز اعتراض کارگران گروه گروه ملی در مقابل استانداری خوزستان
� سخنان دیروز بابایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره شرکت متالوژی پودر ایران
�تجمع کارگران شهرداری به دلیل نگرفتن  1ماه حقوق  .....مقابل شورای شهر کرد
�غرفه های بهاره توسط گروه انضباط شهری وشهرداری تعطیل شد
�جمع کارگران شرکت سالم شهر شهرداری در مقابل شورای شهر کرج
� کارگران کاشی هم مقابل اداره صنعت و معدن فارس با به دار آویختن مجسمه نمادین کارگر تجمع کردند و شعار
دادند« :چند میلیارد گرفتید/کارگرو فروختید؟»
�فرهاد شیخی :خودکشی و خودکفایی در ان
�مرگ و مصدومیت  9کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار
� سندیکاهای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو
� اعتراض خانم خدیجه پاک ضمیر همسر دمحم حبیبی به بازداشت و بی خبری از وی
�افزایش  11درصدی حقوق کارکنان امور مالیاتی
� آزار و اذیت کارگر سبزی فروش توسط ماموران شهرداری در شهرستان خرمدره
�درگیری مامورسد معبرشهرداری قرچک /تهران داخل کمربندی
� تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد در بیست و سومین روز مقابل استانداری خوزستان با شعار" ما کارگریم نه
برده،حقوق میخوایم نه وعده
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�تعلیق از کار 05کارگر ایرانخودروبدلیل راه اندازی کانال تلگرامی«فعاالن شورا"
انفجار در پمپ گاز بزرگراه یاسینی
� 99اسفند روز جهانی کلیه ایران تنها بازار فروش قانونی کلیه در جهان است.
� تشییع نمادین پیکر جنبش دانشجویی بر دوش از سوی د انشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در اعتراض به بازداشت
های اخیر فعالین دانشجویی
� چغندرکاران نقده ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان ،برای چندمین روز مقابل کارخانه قند این شهر دست به
اعتراض زدند
تجمع اعتراضی کشاورزان زحمتکش اصفهانی.
�ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد و راهپیمایی در خیابان منهی به فلکه کیانپارس با شعار " همشهری
بهوش باش،ماکارگریم ،نه اوباش"
�جای معلم زندان نیست" ،دمحم حبیبی را آزاد کنید .تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف خواستار آزادی دمحم حبیبی
همکار بازداشتی خود شدهاند
�کشاورزان اصفهان و شرق اصفهان در اعتراض به ندادن حقآبه خود کنار پل خواجو تجمع کردند.
�در پی حادثه انفجار  1روز پیش در یک کارخانه تولید دارو؛ دو کارگر مصدوم کارخانه ارسطو جان باختند
� حقوق کارگران سد کارون چهار واقع در استان چهارمحال و بختیاری ماه ها پرداخت نشده است.
�اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس
�جان باختن یک کارگرراهداری در قزوین حین کار براثرتصادف
� تجمعات اعتراضی کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه
�جان باختن یک کارگر درممسنی براثرانفجار چاه فاضالب
�بیست وهشت ومین روز اعتراضات تعدادی از اعضای سپیدار9و1مسکن شرکت واحد مقابل شورای شهر.
�تجمع اعتراضی کسبه بازارچه روانسر مقابل شهرداری
�رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از زندان اوین آزاد شد.
�تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی بیسیم مقابل فرمانداری میبد
� تجمع اعتراضی بازنشستگان استان کهگیلویه وبویر احمد نسبت به عدم همسان سازی حقوق وپرداخت نشدن
مطالبات مقابل استانداری
� از سر گیری اعتصاب و تجمعات کارگران مجتمع فوالد وذوب آهن نطنز در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
�دومین روز اعتصاب تجمع کارگران کارخانه ایران چاپلین در روز یکشنبه بیستم اسفند
� پنجمین روز اعتصاب وتجمع کارگران حوزه راه آهن شمال شرق شاهروددر اتراض به عدم پرداخت حقوق ،عیدی و
مطالبات دیگر
�تصویری دردناک از مجسمه 《مادربافنده》در کنار ویرانه های نساجی قائمشهر!
50سال این کارخانه با 9111کارگر در 1شیفت کار میکرد
�آتش سوزی ترانس برق ووحشت مردم در نمایشگاه عیدانه
�جیب خالی پرستاران در شب عید.
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد وضعیت پرداختی پرستاران در آستانه سال نو را بحرانی دانست
�امروز90اسفند 45کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اه واز در بیست ویکمین روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود در
مقابل استانداری خوزستان
� راهپیمایی کارگران گروه ملی فوالد اهواز در خیابان اصلی کیانپارس اهواز در خیابان اصلی کیانپارس اهواز در بیست
ویکمین روز اعتصاب
�تجمع کشاورزان در اصفهان با شعار 《ای وای از این خیانت -مسئول بکش خجالت》90اسفند
� بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان در خصوص بازداشت فعال صنفی دمحم حبیبی
� بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در خصوص بازداشت دمحم حبیبی
� راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در بیست ویکمین روز اعتصاب از خیابان فلسطین به سمت
کیانپارس با شعار :کارگر میمیرد،ذلت نمیپذیرد
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� مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات کارگران گروه
ملی فوالد اهواز وشرکت نیشکر هفت تپه
17حلقه چاه نفت ولی امکانات هیچ
تجمع اعتراضی مردم م حروم کوی علی آباد اهواز به عدم رسیدگی روستا با پالکارد "توپ تانک فشفشه شرکت نفت
آدم کشه
�تجمع امروز کشاورزان اصفهان در پل خواجو
� اعترا ض روز گذشته سازندگان صنعت ساختمان به افزایش چند برابری فیش تامین اجتماعی در مشهد با شعار
《:به عزای صنعت ساختمان خوش امدید دیگر نمیتوانیم ادامه دهیم《
� راهپیمایی اعتراضی کارگران کارخانه کاشی وسرامیک حافظ در اعتراض به عدم پرداخت 09ماه حقوق در دهمین روز
اعتصاب 90/اسفند
�مطالبات کارگران خطوط ریلی تا پایان هفته پرداخت میشود
� تجمع اعتراضی کسبه ساختمان پالسکو برای دومین بار طی یک هفته در اعتراض به 01ماه بالتکلیفی با شعار ملک
مارو دزدیدن  ،مرگ بر اسرائیل 90/اسفند
� تجمع کارگران وپیمانکاران راه آهن دورود خرم آباد شرکت امید پارس خاتم انبیا در اعتراض به 4ماه عدم دریافت حقوق
�21اسفندساعت 1صبح طبق فراخوان قبلی991نفر از کارگران راه آهن زاگرس در مقابل اداره اعتصاب کردند این
کارگران سه ماه است که حقوق نگرفته اند.
�اعتراض واعتصاب کارگران شهرداری نظر آباد برای نگرفتن 1ماه حقوق
�تهران مقابل سفارت ترکیه!
ساعتی قبل ،تجمع اعتراضی علیه عملیات نظامی ترکیه در عفرین شمال سوریه
�رئیس پلیس راهور ناجا :روزانه 11نفر در سوانح زمینی فوت و401نفر نیز مجروح میشوند
� اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز بدون وقفه ادامه دارد
�آزادی تعدادی از دستگیر شدگان 1مارس
� گوشه ای از اعتراض دانشجویان علوم اجتماعی تهران به سرکوب دانشجویان وفعاالن صنفی دانشجویی امروز
90اسفند
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نوروز بمانید که ایّام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید
آن صبح نخستین بهاری که به شادی،
می آورد از چلچله پیغام ،شمایید
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما ،عشق شما ،بام شمایید
نوروز کهن سال کجا غیر شما بود ؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید
هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید
امروز اگر می چمد ابلیس ،غمی نیست
در ف ّ
ن کمین حوصله ی دام شمایید
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است ،
در کوچه ی خاموش زمان ،گام شمایید
ایّام به دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید
مولوی
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