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خانە "علیرضا محجوب دبیرکل 
در هفتە گذشتە در بخشی " کارگر

بە " ایلنا"از گزارشی کە خبرگزاری 
در نخستین نقل ازسخنرانی وی 

نشست ساالنە خانە کارگر کە در 
منتشر کرد، بە روی  ٧٩فروردین  ٢٢

شین این تشکل گردانی اعضای پی
فرمایشی ضد کارگری از این تشکل 
و ناکامی در جلب اعضاء جدید 
اذعان نمودە و خواهان برسی علل 
آن و مراجعە بە اعضای پیشین کە 
حاضر بە تمدید عضویت شان در 
 .خانە کارگر نیستند شدە است

محجوب در قسمت دیگری از این 
مصاحبە برای کنارە گیری از 

و سپردن دبیرکلی خانە کارگر 
. مسئولیت بە دیگران سخن گفتە

این خبرگزاری از قول محجوب 
در سال جدید، جذب  : "نوشت

مجدد و بازسازی تشکیالت از طریق 
عضوگیری مجدد اعضای پیشین در 

جذب نیرو و . دستور کار خواهد بود
عضوگیری جدید ما باید بسیار 

دبیران اجرائی . شودبیشتر از پیش 
ر باید همت و مسئوالن خانه کارگ

کنند و بروند افراد جدید و سابق را 
که در  برای عضویت بیابند نه این

دفتر بنشینند و منتظر مراجعه افراد 
چنین باید  هم. برای عضویت شوند

پیگیری کرد و دید چرا بعضی از 
اعضای پیشین برای تمدید عضویت 

اند؟ اکنون در چه وضعیتی  نیامده

 شان به چه صورت هستند؟ شرایط
  است؟

سال است نقش  ٠٤محجوب کە 
دە دارد دبیرکلی خانە کارگر را بە عه

 خود در بخش دیگری از سخنرانی
تشکیالت، از لحاظ : " گفتە است

حرکتی و نیروی انسانی، باید 
جا سود و  ما در این. بازسازی شود

خانه . بریم ای نمی منفعت شخصی
کارگر ملک شخصی کسی نیست 

 وجود داشته نفع کارگران و باید به
ما  های دخالت .باشد و عمل کند 

های  های اجرایی خانه هم در هیئت
هاست اسمی و  کارگر هم، سال

 سمبلیک است و جنبه مداخله
 ترتیبات در  .جویانه تعیین کننده ندارد 
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تدریج تغییر  های کارگر باید به خانه
ما طمع، نفع و ادعای شخصی . کند

. و نخواهیم داشت، نداریم  نداشته
 ".تدریج واگذار کنیم باید کار را به

سخنان دبیرکل خانە کارگر گویای 
آن است کە حتی باقی ماندە 
شوراهای اسالمی زیر مجموعە 

هاست کە  نیز سال خانە کارگر
حاضر بە تبعیت از رهبران خود 
نیستند و بقول خود محجوب، 

های اجرایی  های هیئت دخالت..."
هاست  هم، سال های کارگر خانه

اسمی و سمبلیک است و جنبه 
 ."جویانه تعیین کننده ندارد  مداخله

در مورد آمادگی محجوب برای 
البتە نباید آن را " واگذاری کارها"

او با این بلوف تالش . جدی گرفت
می کند آن بخش از شوراهای 
اسالمی را کە از وی و خانە کارگر 

 شان را مدت روی برگرداندە و خرج
سران فاسد و وابستە  کە از هاست

خانە کارگر جدا کردە اند و تمایل بە 
همکاری با تشکل های مستقل 
سندیکایی پیدا کردەاند را با وعدە 

کردن رهبری خانە استعفا و واگذار 
زیر مجموعە  بە انکارگر بە مخالف

و مانع نزدیکی ، خانە کارگر برگرداند
های  های بیشترشان با تشکل

بلوف بودن در . مستقل شود
وعدەهای محجوب همین بس کە 
حسن صادقی معاون وی در همان 
نشست کە محجوب سخنرانی 

و  تا کنون گذشته کردهای روی کرد،
. ها را مورد تاکید قرار داد ادامە آن

معاون دبیر کل خانە کارگر در 
سخنرانی اش از زیر مجموعە باقی 
ماندە خانە کارگر در شهرها 

ە، نهادهای خواست، با امامان جمع
همکاری و از ....امنیتی و حکومتی

برگزاری خیابانی مراسم روز کارگر 
و این مراسم را در  کنند پرهیز

او . سالنهای سربستە برگزار کنند
چند هفتە پیش نیز در یک نشست 

مشابە خواستار اتخاذ تصمیمات 
الزم برای جلوگیری از شرکت غیر 

خودی ها در مراسم روز کارگر و بە 

تی برگزاری مراسم روز کارگر عبار
 .!بدون حضور کارگران شدە بود

او نمی خواهد بپذیرد کە وضعیت 
فالکت بار کنونی این تشکل نتیجە 
همین رویکرد ضد کارگری خائنانە و 

برای حسن ! شکست خوردە است
صادقی و دیگر رهبران حکومت 

چنان مبارزە  برگزیدە خانە کارگر هم
بات های مستقل و مطال با تشکل

بر حق کارگران و همکاری با 
گران و استثمارگران  سرکوب

 .حکومتی در اولویت قرار دارد
برگزاری مراسم دولتی اول ماە مە 
در مکان های سربستە البتە تازگی 

تصمیم بە بردن مراسم روز . ندارد
کارگر زیر مکان های سربستە و در 

ها  محاصرە نیروهای امنیتی سال
شد کە  پیش و پس از آن گرفتە

ل تظاهرات فرمایشی کە کنتر
توسط خانە کارگر همە سالە برگزار 

دهندگان  می شد از دست سازمان
آن خارج شد و بە دست کارگرانی 

 خوشی از خانە کارگر و روی کە دل
کردهای ضد کارگری حکومت 

بعد از روی کار آمدن . نداشتند افتاد
دولت روحانی برگزاری تظاهرات 

بە عنوان یک خیابانی روز کارگر 
 ،مانور تبلیغاتی ظاهرا پذیرفتە شد

ل آن از ابتدا از دست ولی کنتر
عوامل دولتی خانە کارگر خارج شد 
و بە دست کارگران افتاد و 

کە  عنوان گردیدشعارهایی در آن 
نە مطلوب دولت روحانی، نە 
. حکومت و نە رهبران خانە کارگر بود

مین جهت برگزاری مراسم ه به
 ورزشیستادیوم های ا دوبارە بە

. ل منتقل شدسربستە و تحت کنتر
امسال اما قصد دولت و عوامل آن 
در خانە کارگر کە از زبان حسن 
صادقی جاری شدە این است کە 
تظاهراتی در روز کارگر صورت نگیرد 
و تدابیری اخذ شود کە بە غیر از 

ن عوامل حکومتی خانە کارگر کسا
ا ت دیگری نتوانند در آن شرکت کنند

بجای حمایت از سیاست های ضد 

کارگری دولت روحانی و حکومت، 
مطالبات واقعی کارگران و زحمت 

های  کشان را مطرح و تشکل
. سرسپردە بە قدرت را رسوا کنند

با این همە امسال نیز کارگران و 
های مستقل کارگری بە  تشکل

رغم همە موانع برای برگزاری 
مراسم اول ماە مە روز همبستگی 

ران جهان و طرح مطالبات کارگ
واقعی شان از هیچ کوششی دریغ 

کارگران و زحمت ! نخواهند کرد
کشان آگاە تر از آنند کە نتوانند فرق 

های وابستە بە  میان تشکل
حکومت و رهبران مزدورشان، را کە 

سرمایە داران   در خدمت حکومت و
های مستقل  هستند، با تشکل

ه سندیکایی کە تاوان سنگینی ب
ر استقالل و وفاداریشان بە خاط

حق و حقوق کارگران پرداخت کردە 
حتی . و می کنند تشخیص ندهند

تعداد زیادی از اعضای شوراهای 
اسالمی نیز این تفاوت ها را درک 
می کنند و جانب کارگران را می 

همین خاطر هم مانند ه گیرند و ب
رهبران سندیکایی مستقل بە زندان 

و همین ! و اخراج محکوم می شوند

مسئلە است کە امثال صادقی ها 
را کە دغدغە شان دفاع از حکومت 
و سرمایە داران و فریب کارگران 
است مشوش و نگران می کنند و 

ە و از ترس کارگران بە امامان جمع
با  .نیروهای امنیتی پناە می برند

این همە دوران این فریب کاری ها 

بە سر رسیدە، نە رهنمودهای 
ن صادقی هیچ محجوب و نە حس

شان نمی تواند از اضمحالل  کدام
. خانە کارگر حکومتی جلوگیری کنند

خواست تشکل مستقل بە یک 
سراسری تبدیل   خواست تودەای

برای آن رو   شدە و مبارزە آگاهانە
پیداست کە در  .بە گسترش است

های  چنین اوضاع احوالی تالش
تفرقە افکنانە امثال صادقی ها رە 

بە پیش برای . بردبجایی نخواهد 
برگزاری هرچە با شکوە تر روز 
جهانی کارگر و تبدیل این روز بە 
برآمد همە نیروهای ترقی خواە و 

!گروەهای اجتماعی حق طلب
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 از تجربه دیگران

 
 "اتحادیه های صنفی اتیوپی"چارچوب قانونی برای 

 یک دیدگاه تاریخیدر 
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 ریدایمهاری 

 ترجمه گودرز

 2112ژوئیه   LGDمجله حقوق، عدالت اجتماعی و توسعه جهانی

 

 ادامه - تاسیس رسمی اتحادیه های صنعتی در اتیوپی

بدیهی است که تاسیس کارخانجات جدید باعث افزایش پایه کار و اشتغال شده و در نتیجه بهبود شرایط کار و حقوق و 
. این امر پاسخگوی بسیاری از درخواست های جمعی کارگران بود. راهم می کردازادی های بنیادی اجتماعی را هم ف

با وجودی که کودتا عمالً . بنظر می رسد که کودتاگران با این قول و برنامه بدنبال جلب حمایت کارگران اتیوپی بودند
سی کارگران است شکست خورد، دولت احساس کرد که برای بقای خویش نیازمند پاسخگویی به این درخواست سیا

بنابراین دولت در میان سایر امور تصمیم گرفت بطور مثبت پاسخگوی . تا از اقدامات مشابه در آینده جلوگیری نماید
 .کارگران باشد و همان قول و تعهد رهبری نظامیان را اجرا کند تا حمایت نیروی اجتماعی کارگران را بدست آورد

به بعد می توان دید که عامل منطقه ای هم در این شرایط نقش  059٤ی از آغاز با استقالل بسیاری کشورهای آفریقای
در جریان ( OAU)این اقدامات بعنوان بخشی از تالش منطقه ای برای تشکیل اتحادیه کشورهای آفریقایی . بازی می کرد

شده بود و اولین مجمع سران آدیس آبابا پایتخت اتیوپی بعنوان یکی از مراکز استقرار سازمان اتحادیه انتخاب . بود
بسیاری از کشور های نواستقالل یافته آفریقایی در آن . در آنجا برگزار شود 0591کشورهای عضو قرار بود در ماه مه 

زمان از فعالیت هیجان انگیز اتحادیه های صنفی برخوردار بودند که عمالً به عنوان صدای پرشوری در مقابله با استثمار و 
مایه شرمساری در مقابل همه میهمانان برجسته جهانی، که به این گردهمایی . اره منعکس می شداستعمار در ق

دعوت شده بودند، می بود اگر تنها کشور مستقل و غیراستعماری در قاره آفریقا فاقد تشکل های آزاد کارگری باشد در 
 . تیوپی باشندحالی که کشورهای تازه استقالل یافته در این باره چند قدم جلوتر از ا
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و حضور در کنفرانس های آن نیازمند حضور نمایندگان  ILOدر صحنه بین المللی، عضویت سابق در سازمان جهانی کار 

نیز ضرورت داشت که  57و  78تصویب دو عهدنامه . سه جانبه بود و در نتیجه تاسیس تشکل ها یک پیش شرط بود
، 059٤بیش از اینها، دوران پس از جنگ جهانی دوم، بویژه دهه . پیدا کند وسیله یک مکانیزم داخلی مشروعیت اجرائی

چین، )دورانی بود که احزاب مارکسیست لنینیست و دیکتاتوری پرولتاریا پوشش گسترده ای در اروپا، بخشی از آسیا 
بر نگرانی از تبعیض  که 059٤عالوه براین جنبش حقوق مدنی در آمریکای دهه . و کوبا پیدا کرده بود( کره و ویتنام

و تبعیض های جنسیتی استوار بود از تاثیرات ویژه در ( کارگران، رنگین پوستان)تاریخی حقوق اقشاری از جامعه 
 .سیاست برخوردار بود

که (  ICFTU)در سطح روابط خصوصی بین المللی نیز در دوران مشابه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد صنفی 
نماینده کارگران در بلوک ( WFTU)بش کارگری در بلوک غرب بود و فدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی نماینده جن

شرق در سازماندهی کارگری در آفریقا بشدت فعال بودند، با این هدف که حوزه نفوذ ایدیولوژیک خود را توسعه دهند و 
بطور عام می توان گفت که دهه . ه جا فشار بیاورندبرای معرفی و عرضه قوانین اجرائی برای تشکیل اتحادیه ها در هم

نتیجه آن که همه این شرایط . دوران تقدم جنبش های کارگری و افزایش ستیزه خویی در سراسر جهان بود 059٤
امپراتور اتیوپی را تحت فشار قرار داده بود، بطوری که بدون ان که منتظر تشکیل پارلمان بشود دستور تشکیل مجامع 

 .به رابطه صنعتی را صادر کردمربوط 

گرچه تصویب آن بیانیه به مثابه موفقیت بزرگی برای نیروی کار تلقی می شد، قانون روابط کارگری در حاشیه بعنوان 

بطور مثال قانون جدید به موسسه ثبت شرکتها . ابزاری برای کنترل بیشتر فعالین اتحادیه های صنفی هم عمل می کرد
. مام اعضای مؤسس و مدیران و بعداً اعضای اتحادیه را نیز بعنوان مدارک موردنیاز درخواست نماینداجازه داد که لیست ت

در این رابطه بیین دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه . این مساله بالطبع در تهدید تشکل ها و مدیران موسسات تاثیرگذار بود
 :تچنین نوش" چالش در زمان"های اتیوپی در کتاب خود تحت عنوان 

ما فعالین کارگری به بسیج و متشکل ساختن کارگران در مؤسسات صنعتی ادامه دادیم، اما جو سیاسی بسیار "
برخی از . متشنج بود و مامورین امنیتی و کاخ امپراطوری برای بهم زدن نتایج کار ما از هیچ کاری فروگذار نمی کردند

 ."تهدید می شدنداعضای ما را دستگیر می کردند و دیگران بطور فیزیکی 

 

 
 

 دیگر کشور ها

 

 سندیکا های کارگری برزیل و برنامه مراسم بزرگداشت اول ماه مه

 زندان در "لوال دا سیلوا"با دیدار 
 

هفت سندیکای کارگری بزرگ برزیل 
توافق کردن که مراسم بزرگداشت 

ار زاول ماه مه امسال در کوریتیبا برگ
جا مستقیماً برای  تا از آن ،شود
 .ر لوال دا سیلوا به زندان برونددیدا

برزیل  انهفت سندیکای بزرگ کارگر
مرکز واحد کارگران، کانون کارگران، ،

کانون کارگران زن و کارگران مرد در 
برزیل، کانون سندیکاهای برزیل، 
نیروی سندیکایی، مرکز جدید 
سندیکایی، اتحادیه همگانی 

کارگران از جمله سازمان دهندگان 
 .بودنداین کنفرانس 

رئیس جمهور سابق  "لوال دا سیلوا"اری کنفرانسی با نام آزادی برای زبرگ
برگی دیگر از مبارزه و ایستادگی کارگران این کشور برای  برزیل در سائو پولو

حمایت از رهبران صادق جنبش کارگری در برزیل است که امروز یکی از سخت 
 .پشت سر می گذارد ترین دوران های خود را با ایستادگی طبقه کارگر

ماه آوریل در شهر سائو پولو در برزیل کنفرانسی برای مبارزه برای  01در روز 
آزادی لوال دا سیلوا که هم اکنون در زندان برای گذراندن محکومیت دوازده 

نام این . ار شدزبرد برگ دریافت رشوه بسر میکذایی اتهام ه ساله اش ب
 .بود و دو روز بدرازا کشید" وا آزادی برای لوال دا سیل" کنفرانس 

 اری این کنفرانس خنثی سازی کارزار عظیم تبلیغاتی است کهزهدف از برگ
در اطراف اتهامات علیه رئیس جمهور  توسط رسانه های راست گرای برزیل

ر ترتیب ممکن به خواهند به سابق برزیل برپا شده است و از این طریق می

خابات در این انت. است جمهوری برزیل بشوندمانع از شرکت او در انتخابات ری
 .زار خواهد شدماه اکتبر آینده برگ
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دبیر کل مطبوعاتی حزب کارگران 
: برزیل در این ارتباط اعالم داشت

این کنفرانس در شرایط بسیار 
 شود، ما می میانجام خطیری 

خواهیم تمام آن نیروهائی را که 
ا برای دمکراسی و حق لوال دا سیلو

برای نامزد شدن در انتخابات 
 ،کنند ریاست جمهوری مبارزه می

متحد کنیم تا مانع پیروزی کودتای 
نیروهای مرتجع علیه نیروهای 
مترقی که با برکناری دیلما روسف 

و  نداز ریاست جمهوری شروع شد
 اکنون به زندانی کردن رئیس جمهور 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
پیروزی نهایی این نیروهای واپس گرا زمانی . بشویم ،ده استسابق انجامی

خواهد بود که بتوانند مانع شرکت لوال دا سیلوا در انتخابات ریاست جمهوری 
خواهیم در این کنفرانس راه هایی را پیدا کنیم که بتواند  ما می. شوند

را  محاصره مطبوعاتی رسانه های راست گرا حول اتهامات علیه لوال دا سیلوا
که هست به افکار عمومی رسانده  چنان بشکند و واقعیات جامعه برزیل را آن

 .ها را پشتیبان جنبش تعمیق دمکراسی و آزادی لوال دا سیلوا بکند و آن
هر شکل ممکن علیه ه گویند که باید ب سازمان دهندگان این کنفرانس می

له قرار داده ی که دستاوردهای طبقات زحمتکش را در برزیل مورد حمیکودتا
در این چارچوب . ایستاد ،کند است و دمکراسی را بیش از بیش تضعیف می

مبارزات باید در تمامی عرصه ها پیش برود، بدین خاطر امری حیاتی است خبر 
با محتوای مترقی و مردمی و  رسانی بی وقفه به مردم در وسیع ترین سطوح

توان حلقه  یق است که میتنها از این طر ،منطبق بر واقعیات جامعه دقیقا
محاصره رسانه های وابسته به سرمایه های بزرگ و نیروهای مرتجع و 

 .کودتایی را شکست
در میان شرکت کنندگان در کنفرانس آزادی برای لوال دا سیلوا خبرنگارانی 

که آخرین حوادث سپهر سیاسی برزیل را از ساختمان  د،حضور داشتن
در این ساختمان لوال دا . کردند عقیب میت این کشور سندیکای فلز کاران

سال  01سیلوا آخرین دو روز آزادیش را قبل از رفتن  به زندان برای گذراندن 
 .عنوان زندانی سیاسی گذرانده محکومیت زندانش را ب
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اری کنفرانسی با زبرگ
لوال دا "نام آزادی برای 

رئیس جمهور  "سیلوا
سابق برزیل در سائو 

برگی دیگر از  پولو
مبارزه و ایستادگی 
کارگران این کشور برای 
حمایت از رهبران 
صادق جنبش کارگری 
در برزیل است که امروز 
یکی از سخت ترین 
دوران های خود را با 
 ایستادگی طبقه کارگر

 پشت سر می گذارد
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های  تنوع شرایط کار و ظهور اشکال جدید کار راه حل( پ

برای بازار کار فراهم می کنند و موجب افزایش  جدیدی را
می " افزایش الزام رضایت از کار"مشارکت در بازار کار و 

تحقیقات مدعی آن اند که انواع جدید قراردادهای . شوند
کار با ترکیب کردن انعطاف و امنیت، بالقوه حاوی موقعیت 

اشکال نو یا غیرسنتی کار . "برد برای طرفین اند-برد
کنندۀ انعطاف بیشتر برای جهان کار اند، هم برای تأمین 

کارگر و هم برای کارفرما، و از این رو باید مورد استقبال 
مثالً تا آنجا که پای کارگر در میان است، . قرار گیرند

انتخاب سیاق زندگی و موضوعات مربوط به تعادل بین کار 
و زندگی ممکن است از جهاتی کار غیراستاندارد را برای 

ارگر پذیرفتنی تر کند، از جمله به این دلیل که انجام این ک
نوع کار در خانه و همراه کردن آن با ادامۀ تحصیالت در 

برای کارفرمایان . عین برخورداری از دستمزد ممکن است
این می تواند راهی برای دسترسی به مهارتهای مورد 

مطالعات ." نیاز و اقدامی برای کاستن از هزینه ها باشد
مؤید این چشم انداز اند که بدیلهای ممکن برای اشکال 

و قراردادهای استاندارد استخدامی از این رو و تا جائی 
می توانند مشروع باشند که ممکن است بعضی از 

کارگران و کارفرمایان انعطاف همراه با انواع غیراستاندارد 
اشکال جدید کار امکان . استخدامی را ترجیح بدهند

منعطف کار را برای کارگران فراهم می آورند سازماندهی 
، تا بتوانند آن (چه در زمان و چه در مکان انجام کار)

وظایفی را به عهده گیرند که به بهترین نحو با توانائیها و 
عالیق شان دمساز اند و تعادل بین کار و زندگی را، چنان 

 .که خود می خواهند، سامان دهند

خارج از مناسبات استخدامی  ظهور انواع جدید کار در( ت
کارگری که همزمان برای )کارگران چندکاره "و بروز 

به  (portfolio worker: چندین کارفرما کار می کند
 در آینده انسان: جدائی بین شغل و کار منجر می شود

های بیشتر و بیشتری ممکن است بی شغل شوند اما 
ها  انانس. به واقع چنین خواهد شد. بیکار نخواهند شد

فعالیتهای حرفه ای بسیاری را در خارج از مدار شغلی، 

یا کار دارای دستمزد، پیش خواهند برد و تالش خواهند 
های هوشمند اینترنتی  کرد تا با استفاده از پالتفرم

. های کاری را برا خود تأمین و تضمین کنند آنالین فرصت
ممکن است نقطۀ عطف و چرخش در کار پرداختی هم 

هم : در اقتصادهای پیشرفته فرارسیده باشداکنون 
ها و هم کارگران دیگر به دالیل مختلفی به  شرکت

استخدام به عنوان قراردادی برای ساماندهی کار بی 
این دالیل ممکن است به کنترل هزینه ها . التفات اند

مربوط باشند، یا به پرهیز از مدل مدیریت فرماندهی و 
 . حمایت اجتماعیکنترل، یا به زوال الگوهای 

این واقعیت هم اکنون به چالشی برای نقش قانونی 
ساعات کار، حداقل دستمزد، بیمۀ بیکار و دیگر پایه های 
سیاستها و نهادهای بازار کار سنتی ما تبدیل شده 

 . است
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با توجه به . مجاری شغلی جدیدی در حال بروز اند( ث

دیگر و تقلیل جابجائی مکرر افراد از شغلی به شغل 
تعداد سطوح مدیریتی در شرکتها، مفهوم مجرای شغلی 

پلکان "به " پلکان شرکتی"هم دستخوش تغییر شده و از 
تغییر از یک مجرای خطی : تبدیل شده است" شبکه ای

مجاری شغلی دیگر بر . عمودی به یک مجرای ذوجوانب
در یک شرکت واحد طی نمی پایۀ سن و تجربۀ حاصل 

، به عوض داشتن ک شغل مادام العمر، مایل افراد. شوند
اند مجاری شغلی ممکنه شان را نزد کارفرمایان متعددی 

مجاری شغلی مبتنی بر سابقۀ کار برای یک . بیازمایند
کارفرما، عبور از سلسله مراتب و دهه ها توقف در یک 
شرکت، دیگر برای بسیاری از کارگران به گذشته تعلق 

به  –ع، امنیت مجرای شغلی در نتیجۀ این وض. دارد
معنای قابلیت شخصی برای ادامۀ کار معین یا ارتقاء به 

به جای  –پست عالی تر، مستقل از کارفرمای فرد 
مقررات جدید اشتغال . امنیت شغلی نشسته است

تعادل وضع را به سمت انفرادگرائی خودخواسته هدایت 
ی برا( نسل هزاره)جوانترین نسل کارگران . خواهد کرد

جهیدن از یک شغل به شغل دیگر همیشه دورخیز کرده 
فقدان وفاداری به کارفرما در جوانترین نسل . است

 : کارگران نسبت به نسلهای پیشین بسیار آشکار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال را  1درصد نیروی کار امروز انتظار ماندن بیشتر از 44

درصد نسل هزاره در نظر  09بر سر یک کار ندارد و فقط 
 .دارد تا یک دهۀ دیگر بر سر کار کنونی باقی بماند

در تحقیقی که توسط : ظهور مشاغل آنالین( ج
انستیتوی جهانی مک کینزی انجام شده، پتانسیل 
اقتصادی آمیخته با پالتفرمهای هوشمند آنالین بررسی 
شده و نتیجه گیری شده که بزرگترین پیامد این پالتفرمها 

قویت مشارکت نیروی کار به احتمال قوی ناشی از ت
درصد  49تا  1٤در سراسر جهان بین : "خواهد بود

جمعیت در سن کار بیکار، غیرفعال یا نیمه وقت کار 
میلیون نفر فقط در آلمان،  79٤این واقعیت شامل . است

نرخ . امریکا، برزیل، بریتانیا، ژاپن، چین و هند است
تا  1٤٤8مشارکت نیروی کار در امریکا در فاصلۀ سال 

در حالی که . درصد کاهش یافته است 8/1برابر  1٤04
بعضی ها به انتخاب خودشان و ترجیحاً به کار نیمه وقت 

رو آوردند، اما شمار بسیاری خواهان فرصت کار بیشتری 
تحقیق دیگری ." اند و این فرصت نصیب شان نمی شود

در بازار کار امریکا نشان می دهد که سه چهارم کسانی 
ختیار بیکار اما قادر به کار اند، اگر کار منعطفی که به ا

امکانات . نصیب شان شود، به بازار کار باز خواهند گشت
تصادفی برای انجام کارهای دیجیتالی می توانند 
فرصتهائی را در اختیار کسان که رغبتی به کارهای 

حتی اگر بخش . مرسوم تمام وقت ندارند، بگذارد

الن غیرفعال بتوانند به کمک کوچکی از جوانان و بزرگسا
این پالتفرمها به چند ساعت کار در هفته دست یابند، 

طبق تحقیق مک : پیامد اقتصادی آن عظیم خواهد بود
 1/0ساالنه  1٤19کینزی، عواید چنین وضعی تا سال 

 .میلیارد دالر خواهد بود

       

 

 

 یادداشت منتخب
 
 

 کارگران و زحمتکشان های اعتراضگسترش 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

بگیران در اسفند ماه گذشته برای دریافت  کارگران و حقوق های اعتراض

تپه و فوالد  شکر هفت حقوق خود در چندین واحد اقتصادی بزرگ نظیر نی

اهواز و بخشی از صنایع نفت و ذوب آهن و ده ها موسسه ی کوچک تر 

گیر  حاکی از بحرانی بود که گریبان

اما این بحران . جامعه استاقتصاد 

های بخش های مختلف اقتصادی 

 و اجتماعی که بر اثر 
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ی گذشته صورت گرفته  غارت اموال مردم توسط باندهای قدرت در چند دهه

آورد و تو گویی که با غارت های وسیع  است؛ هر روز از جایی دیگر سر برمی

  .ا سر تمامی نداردی گذشته این رشته ه از اموال مردم و در چند دهه

های  های آن توسط مافیای آب رود و دزدی آب ی آب زاینده اکنون مسأله

ی اصفهانی که در اثر این  کشور سبب شده است تا کشاورزان به جان آمده

فاجعه، زندگی آن ها در معرض خطر قرار گرفته است روزهای متمادی در 

ناتوانی . ادامه می دهندی خود  خیابان های اصفهان به اعتراضات پیگیرانه

های گذشته تنها به گسترش فقر و بیکاری و تعطیلی  گران در دهه حکومت

موسسات اقتصادی و غارت اموال مردم، محدود نمی شود بلکه در کنار آن 

زیست در این سال ها آمده است گاه برای نسل  ها بالیی که بر سر محیط

ها در خوزستان و از میان  خشکی تاالب. رسد ها جبران ناپذیر به نظر می

ترین ذخایر زیست محیطی کشور بوده  رفتن مرداب گاوخونی که یکی از بزرگ

است همچنین انحراف آب های کارون و زاینده رود تنها برای سودجویی عده 

ای خاص که مافیای سیاست و اقتصادند؛ تنها گوشه ای از فجایعی است 

وسیعی از کشاورزی این اکنون بخش . که بر سر مردم ما آمده است

سرزمین در حال نابودی است؛ سیستان و بلوچستان از خشکی تفتیده 

شده است و خوزستان از بی هوایی در حال جان کندن است و اصفهان از 

رود در حال نزار و اعتراضات به حق مردم زحمتکش با سرکوب  خشکی زاینده

 .گیرد و نیروهای نظامی و انتظامی پاسخ می

مشخص است که این مبارزات و مبارزه برای داشتن محیط  به روشنی

زیستی سالم به هیچ عنوان جدا از مبارزات کارگران و زحمتکشان برای به 

دست آوردن حق و حقوق خود و داشتن یک زندگی شرافتمندانه ای باالتر از 

زندگی در یک محیط زیستی سالم حق هر انسان دارای . خط فقر، نیست

کار تخریب منابع و محیط زیست به جایی . انداری استحیات و حق هر ج

زیست که به تمامی انسان های شریف و  رسیده است که فعاالن محیط

دلسوزی برای داشتن یک زندگی سالمند مورد آزار، اذیت و بازداشت قرار 

مگر کشاورزان . می گیرند و جانشان در بازداشتگاه ها در معرض خطر است

وزستان و اصفهانی و یا مردم خ

دیگران چه چیزی می خواهند که 

باید این چنین باید مورد تعرض قرار 

گیرند و برای سرکوب آن ها 

  .لشکرکشی شود

ما بارها و بارها هشدار داده ایم 

که برخورد سرکوبگرانه با خواسته 

های به حق مردم نه تنها مشکلی 

از حکومتگران را حل نمی کند بلکه 

سته آتش خشم مردم به پا خوا

برای به دست آوردن حقوق 

ورتر می کند  طبیعی خود را شعله

گیر هر چه بیشتر  و این امر گریبان

حکومتگران خواهد شد که به وجود 

آورنده ی اصلی این معضالت 

 .هستند

اکنون هنگام آن است که دست 

مافیاهای اقتصادی از اقتصاد و 

محیط زیست هر چه زودتر کوتاه 

ن و شود و حق طبیعی کارگرا

زحمتکشان برای داشتن یک 

زندگی سالم و برخوردار از حقوق 

انسانی رعایت شود تا بیش از این 

خرابی برای مردم ما و این 

 .سرزمین به وجود نیاورد

 برگرفته از کانون مدافعان حقوق کارگر
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 گزارش
 

 

 کارگر  طبقه ندگیز بر ارز قیمت افزایشتاثیر 
 

به گزارش خبرنگار ایلنا، چراغ 
مانیتورها همواره روشن 

. زند است و چشمک می
ها نفر به این صفحات  میلیون

های روشن چشم  با چراغ
دوزند و منتظرند ببیند چه  می

نگرانند . اتفاقی خواهد افتاد
فردایشان را چند « نان»که 

نگران تورمی . باید بخرند
آن هست که هستند که بیم 

آهسته و زیر پوستی از راه 
ها  نگران قیمت. برسد

قیمت ارز در بازار . هستند
 ...متالطم و آشفته

ها لحظه به لحظه  قیمت 

کنند؛ دالر، پوند و  تغییر می
شود تا به مرز  یورو گران می

رسد؛  شش هزار یا باالتر می
شوک ناگهانی در اقتصاد 
ملتهب؛ بعد دولت ناگهان 

پیش از )کند  می« دخالت»
این انگار دستان نامریی 

شوک   اند که دیگری بوده
اند؛ انگار از  قیمتی را رقم زده

اند و بازار را  غیب نازل شده
اما حاال !( اند متالطم کرده

  کند و دولت دخالت می
که هر دالر « کند حکم می»

مقرر . تومان باشد 41٤٤باید 

کند که هر نرخی بیش از  می
متخلفین   واین، خالف است 

خواهند بازار را به هم  می
بریزند، ولی در وانفسای بازارِ 

دولت و « حکم»ارز و دالر، نه 
نه آنچه مخالفان دولت ادعا 

کنند، تاثیر چندانی ندارد  می
چون بازار همچنان ملتهب 

است و خرید و فروش ارز 
و « واقعی»قیمت . متوقف

عینی دالر نامشخص، 
 .ستانگیز ا نامعلوم و دلهره

تغییراتی از این دست در 
فضای اقتصاد کالن، گرچه بر 
بازیگران این صحنه تاثیر 

گذارد و توازن سود و  می
سرمایه را در کلیت خود برهم 

زند، اما بیش از همه بر  می
هایی تاثیر  اقشار و گروه

« ثابتی»گذارد که عایدی  می
« مزدبگیر»دارند، آنها که 

هستند و با هر شوک 
حاسبات دخل و اقتصادی، م

شود، به  شان وارونه می خرج
. شود ریزد و نابود می هم می

آنها که کارگر، معلم یا پرستارِ 
اند؛ آنها  شاغل و بازنشسته

گیرند  که مزد یا مستمری می
و با این تغییرات اقتصادی، 
هم از ارزش درآمدهای 

شود  شان کاسته می ماهیانه
« اندکی»های  و هم سرمایه

اند،  اندوختهاحتماال   که
 .شود ارزش می بی

 

تر  کننده اما از همه نگران
. وضعیت بازنشستگان است

بازنشستگان، معموال خانواده 

تری دارند و البته  بزرگ
مستمری ثابتی در هر ماه 

همین . کنند دریافت می
موضوع وضعیت آنها را به 
نسبت اکثریت شاغالن 

کند بنابراین  دشوارتر می
اگهانی بیشتر از تغییرات ن

 .شوند اقتصاد متضرر می

بازنشسته  ،امیری بیژن
او . خودروسازی است

از زمانی که نرخ ارز : گوید می
از حالت ثبات درآمده و رو به 
افزایش گذاشته، خواب و 
خوراک ندارم، چون قیمت دالر 
و یورو و پوند برخالف آنچه 

کنند، روی نرخ  ادعا می

مایحتاج زندگی ما تاثیر 
؛ به نسبت مستقیم دارد

افزایش نرخ ارز، ارزش 
مستمری دریافتی ما 

شود؛  بازنشستگان کمتر می
تورم »عالوه بر این باید منتظر 

هم باشیم؛ نه فقط « جانبی
نرخ اجناس وارداتی باال 

رود، بلکه به بهانه گرانی  می
ارز، حمل و نقل و کرایه خانه 
و هزار و یک چیز دیگر گران 

ی شود؛ از همه مهمتر برا می
یک بازنشسته، وضعیت دارو 

هم کمیاب « دارو»است؛ 
شود و هم گران؛ اکثر ما  می

بگیران دچار  مستمری
های مختلف هستیم،  بیماری

به خصوص کارگران صنعتی 
که سالها در معرض آسیب و 

اند؛ حاال اگر  آلودگی کار کرده
مستمری »قرار باشد با یک 

های دارویی و  هزینه« ثابت
برود، به درمانی ما باال 

مشکالت اساسی 
خوریم؛ بنابراین با  برمی

تغییرات نرخ ارز، زندگی ما 
تر  بازنشستگان سخت

مان روز به  شود و سفره می
 ....تر روز خالی
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 کار سال چهل از بعد
 ای خانه ساکن   فنی،
 در امکانات و آب بی

 شدم هشتگرد
که اصرار دارد " بیژن امیری"  

اش  ای مهنام کامل شناسنا
ذکر شود چراکه به قول 
خودش از این همه 
نابسامانی خسته است و 
دیگر به نوعی از همه چیز 

انداز آینده  است؛ چشم بریده
خود را به عنوان یک کارگر 

ی صنعتی اینگونه  بازنشسته
فقر بیشتر؛ : کند توصیف می

فالکت اقتصادی و معیشتی؛ 

 ....درماندگی

او معتقد است وضع یک 
ای مثل خودش به  تهبازنشس

: مراتب بدتر از شاغالن است
مستمری دریافتی ما ثابت 
است؛ از مزایای مزدی و 

من . اضافه کار خبری نیست

خودم به عنوان کارگر 
خودروساز، در زمان اشتغال، 
آکورد ماهیانه و پاداش 

گرفتم، اما  افزایش تولید می
ی اینها بعد از  همه

بازنشستگی قطع شده؛ در 
ما فرزندانی داریم  ضمن همه

که یا دانشگاهی هستند یا 
در آستانه ازدواج و این یعنی 

پس تغییرات . خرج مضاعف
اقتصادی تاثیر بیشتری روی 
ما دارد و به همین دلیل ما را 
بیشتر درگیر نگرانی و التهاب 

 .کند می

خواهد گفتگو را  امیری می
هایش  تمام کند اما انگار حرف

سید بنوی»: هنوز تمام نشده

بعد از چهل سال کار کردن، 
ساکن مسکن مهر 

شدم؛ اینجا را « هشتگرد»
هم قسطی خریدم؛ 
آپارتمانی که با زلزله 
زمستان، دیوارهایش ترک 

را « آب»خورد؛ بنویسید اینجا 
خرم چون آب  هم می

هزار  89آشامیدنی نداریم؛ 
واحد مسکونی اینجاست که 
چون امکانات رفاهی ندارد، 

نوایی و کالنتری درمانگاه و نا
ندارد، چون آب ندارد، نود 

ست، بدون  درصدش خالی
سکنه است؛ بنویسید بعد 

چهل سال کار فنی، 
ام به اینجا کشیده،  زندگی

امکانات  آب و بی ای بی خانه
در هشتگرد با دیوارهای ترک 

 «خورده و ناامن

زندگی ملتهب کارگران و 
بازنشستگان و بالیایی که 

تناوب های اقتصادی م شوک
کند را  بر سرشان آوار می

 افقه مرتضی با
 استاد و اقتصاددان)

در میان  (دانشگاه
افقه در ارتباط با . گذاریم می

درصدی  05۹7افزایش 
که مذاکره  58دستمزد 

کنند باتوجه  کنندگان ادعا می
رقم »به نرخ تورم اعالمی، 

است و تاثیر « نسبتاً خوبی
ملموس تغییرات نرخ ارز بر 

زایش مزدی و اینکه آیا این اف
در شرایط ناآرام بازار اقتصاد، 

این افزایش مزدی هیچ تاثیر 
ملموسی بر زندگی کارگران 
خواهد داشت یا نه؛ 

اتفاقی که در : گوید می

افتاد، اتفاقی « ارز»ی  عرصه
استثنایی بود، شاید 

ی آن را در هیچ دوره  سابقه
اقتصادی در تاریخ کشور 

افزایش پیش از این . نداشتیم
ایم اما  نرخ ارز را شاهد بوده

اینکه در یک روز بیش از 
ششصد تومان قیمت ارز زیاد 

سابقه است؛  شود، بی
های  بنابراین اگر این بحران

عالج قطعی و « آور شوک»
ی  عملی نشود، نه تنها طبقه
تر  کارگر که از همه محروم

هستند، بلکه همه 
بگیران کشور، قدرت  حقوق

ست تا سی خرید خود را بی
 .دهند درصد از دست می

 

 از بیش کارگر ی طبقه
 اقتصادی نوسانات از همه
 کند می ضرر

شدت : دهد افقه ادامه می

ی کارگر که  ضربه برای طبقه
  در سالهای گذشته

دستمزدش با سرعت و 
نرخی کمتر از رشد تورم 
افزایش یافته، خیلی بیشتر 
است لذا باید منتظر بمانیم و 

ات اجرایی ببینیم تصمیم
مسئوالن ذیربط برای حل این 

در فضای . بحران چیست
فعلی هنوز برای قضاوت زود 
است باید فضا به ثبات برسد 
و بعد در مورد تاثیر افزایش 
دستمزد صحبت کرد؛ اما در 

ی  این شکی نیست که طبقه

کارگر بیش از همه از 
نوسانات اقتصادی ضرر 

کند و محرومیتش  می
 .دوچندان خواهد شد
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افقه در ارتباط با تاثیر نرخ ارز 
بر اقالِم سبد معاش 
خانوارهای کارگری و گران 
شدن همه ضروریات زندگی 
به دنبال گران شدن ارز 

طبیعی است که : گوید می
نرخ ارز بر همه مایحتاج 

گذارد؛ ببینید  زندگی تاثر می

گروهی از طرفداران دولت 
هستند که هم اقتصاددانان 

گیرند و هم  را دربرمی لیبرال
های دولتی را؛ این  تکنوکرات

گروه همواره طرفدارِ افزایش 
اند و مدعی  نرخ ارز بوده

« رقم واقعی ارز»هستند 
بیش از اینهاست و ادعا 

کنند که اگر رقم واقعی  می
ارز اعمال شود، به نفع تولید 
داخلی است؛ دیدگاه این 
گروه کامالً اشتباه و قابل نقد 

 . است

رخالف ادعای اینها ما در ب

تولید داخلی چه در کشاورزی 
و چه در صنعت و خدمات، به 
شدت به کاالهای وارداتی 
نیاز داریم؛ هم کاالهای 

ای و هم کاالهای  سرمایه
بنابراین هرگونه . ای واسطه

افزایش نرخ ارز منجر به 
افزایش قیمت مواد اولیه و در 

نتیجه تحمیل شدید تورم به 
این افزایش . شد مردم خواهد

اگر کنترل و مهار نشود، با 
یک فاصله به تورم 

گسیخته تبدیل  لجام
 .شود می

 شرایط» در زنی چانه
 است معنادار «تثبیت

این اقتصاددان، چیدمان اوضاع 
را ناهنجار و خارج از رویه 

شروع : گوید داند و می می
این شوک قیمتی با چیدن 
تیم جدید ترامپ و تهدیدهای 

د اما انتظار چنین روند آنها بو
. نداشتیم« برانگیزی شوک»

این شرایط، غیرقابل قبول، 
نامعمول و خارج از تصور 

نباید التهابات خارجی . است
اینقدر بر حیات جمعی مردم 
تاثیرگذار باشد، باید کنترل و 

 .هدایت شود

بسیاری معتقدند تا زمانی که 
فضای اقتصادی به این شکل 

های  نیز چانه»ملتهب باشد، 
فایده است و  بی« کارگری

نتیجه ملموسی ندارد؛ وقتی 
است و به « بیمار»اقتصاد 

این شکل دچار شوک 
شود، مزد چند درصد  می

تر چه فرقی  باالتر یا پایین
افقه در ارتباط با این . دارد

زنی در  چانه: گوید موضوع می
معنادار « شرایط تثبیت»

اگر قرار باشد همیشه . است
تصاد، گرد و خاک، در عرصه اق

گری نه  بلند کنند، مطالبه
ی کارگر، بلکه  فقط برای طبقه

ی  برای هیچ گروهی، فایده
البته . ملموس نخواهد داشت

بعد از فروکش کردن این گرد 
ها به  زنی ها، باید چانه و خاک

اتکای شرایط موجود و عینی 
 .ادامه پیدا کند

سایه شوِم افزایش نجومی 
ان روی های ارز همچن قیمت

زندگی مردم سنگینی 
کند؛ التهاب باالست و  می

هم هنوز « حکِم دولتی»
ی ملموسی  نتیجه

است؛ آیا به زودی  نداشته
اوضاع به نفع مردم تغییر 

رسد  کند؟ آیا روزی می می
ها، ثبات  که تابلوهای صرافی

و آرامش نسبی را تجربه 
 کنند؟

   نسرین هزاره مقدم: گزارش
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 .حراست زدند
 پارس جنوبی 01مرگ سه کارگر در فاز �

تجمع اعتراضى اهالى روستاى جفیر تابع شهر حويزه كه خواستار بهره بردارى و استفاده از آب شرب پروژه جفیر �

 شدند
 
 آب این شهر به شهرهای دیگرتنش آبی در کشور گسترش یافته است؛ اعتراض مردم تفرش به انتقال �
دهند  کانکس رابیشتر به کسانی می. ماه از زلزله هنوز در چادر زندگی میکنیم 9صحبت های یک زلزله زده؛ باگذشت �

 !که آشنا دارند
   آبی در خوراسگان ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهان نسبت به وضعیت بی�

میلیون  12٤روز بازداشت موقت، با سپردن  ٠٠لمان تهران پس از دمحم حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی مع�

 .تومان وثیقه آزاد شد
   هزار معلم و نبود برنامه تامین نیروی انسانی 1٤٤کمبود �
 تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین جلوی شعبه پامچال، بلوار سجاد مشهد�

 رداری در اعتراض به بستن مرزکاران بانه در بلوار شه پهن کردن سفره خالی توسط کاسب�
 روبروی استانداری یزد/ تجمع اعتراضی پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد�
احمر و نبود مدیریت واحد  ل دیده هواپیمایی تهران ـ یاسوج به دلیل کوتاهی مسئوالن هال های حادثه جمعی از خانواده�

 .کردند احمر تجمع و جوی اجساد مقابل ساختمان صلح هالل  در جست
تواند در خارج از کشور در امان باشد، بالفاصله در هر نقطه از جهان که دیده شود به جرم  مرتضوی مانند خاوری نمی�

 تسنیم! /نقض گسترده حقوق بشر دستگیر خواهدشد، این جغدفراری را به قفسش برگردانید
میلیونی بازنشستگی برخی مدیران  8٤٤ضرر /بازنشستگی خودخواسته بسیاری از مدیران اجرایی در اواخرسال قبل�

 در سال جاری
دیدار بهاری جمعی ازفعالین صنفی با خانواده محمودبهشتی لنگرودی معلم زندانی و عضو هیات مدیره کانون صنفی �

 . معلمان
ابل قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان دیروز مق#خدمات استان _خرید#تعدادی از معلمان �

 .استانداری این شهر تجمع کردند
 ماهه ها از قراردادهای یک وافزایش نگرانی/کارگران اهورا دارو ومطالباتشان�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 .رود بابلسر، در این رودخانه کشف شد جسد یکی از کارگران اسکله بابل�
 تجمع کشاورزان اصفهانی دهستان شاتور�

 
 ان ایمنی محیط کارکارگر در سایه فقد 8مرگ و مصدومیت �
دشمن ما »: کش و مردم خوراسگان اصفهان برای حقابه شعار زنان اصفهانی در تجمع امروز کشاورزان زحمت�

 «جاست، الکی میگن آمریکاست همین
 ریل را بسته و جلوی حرکت قطارها را گرفتند 59کارگران راه آهن دامغان  در اعتراض به عدم دریافت حقوق سال  �
  ن رودشت  تخریب تیرهای برق پمپاژ آبا صفها�

 ...افشاگری یکی از همشهریان اصفهانی درباره هرز روی آب وبی کفایتی مسئولین دولت دراین خصوص�
 !امابرای پیگیری مشکالت نه، برای سرکوب مردم به سرعت مافیای آب و دولت  وارد عمل می شود�

 زندگی مردم زلزله زده در سرپل ذهاب �

 کر این مردم محروم نیستکسی بف
کارگر بیکار  1٤٤از بزرگترین شرکت تولیدکننده پودرآهن خاورمیانه در قزوین بخاطر مشکل نقدینگی تعطیل شد و بیش�

 شدند،
 فشار، ارعاب و سرکوب کارگران گروه میلیون فوالد اهواز کلید خورد�

نفر از  00شگاه گاز ایالم و پتروشیمی و نیز اخراج اعتراض مردم بخش چوار به استخدامی های فامیلی مسئولین پاالی
 پرسنل با سابقه ساکن همین منطقه

 یورش نیروهای انتظامی با ماشین آبپاش به تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان�
 ار آناندومین روزمتوالی اعتصاب وتجمع کارگران پاالیشگاه گاز ایالم دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بک�
ادامه تجمعات دامنه دار متقاضیان کار عسلویه و کنگان دراعتراض به بیکاری وبرای اشتغال با تجمع مقابل اداره �

 اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی
 ماه حق بیمه وعیدی کارگران کارخانه روغن نباتی جهان11ماه حقوق،1عدم پرداخت �

 
 مجتمع فوالد امیرآبادکارگر بدنبال تعطیلی پروژه 0٤٤بیکاری �

 .کارگرکارخانه کنتورسازی ایران با ماه های حقوق معوقه از اردیبهشت ازکارشان اخراج خواهند شد 80  
های مختلف مربوط به آزمون علوم پزشکی نسبت به دادن امتیاز به  تجمع اعتراضی متقاضیان استخدام در رشته�

 احمدها مقابل استانداری کهگیلویه و بویر نورچشمی
 قدردانی کشاوزران خوراسگان از کاسبان اعتصابی�
 ساله،از اهالى لشكر آباد شهر اهواز بدلیل مشكالت معیشتى 08خودسوزى يك جوان بنام يونس نیسى،�
  با پهن کردن سفره خالی" شرکت پاالیش گاز ايالم"اعتراضی كارگران اخراجي   �

 زندگی یک چهارم جمعیت استان به صید بستگی دارد/غل سختهزار صیاد در انتظار ورود به لیست مشا 4٤�
که یک سال حقوق نگرفته (واقع در استان کرمان)تجمع معلمان خرید خدمات شهرستان های قلعه گنج و رودبار جنوب�

 .اند
 اعتراضات کشاورزان اصفهان با شعار کشاورز زندانی آزاد باید گردد�

 خشکسالی و تبعات آن در بوشهر�
 آبه جمع اعتراضی کشاورزان  اصفهان با همراهی کسبه و مردم در فلکه خوراسگان برای داشتن حقت�
 سی هزار کارگر پارسال دچارحادثه شدند؛ قطع انگشت بیشترین حوادث بود�

 کارگر شد 1باالبر ناایمن در تهرانپارس موجب مرگ �
 تجمع معلمان خرید خدمتی در یزد مقابل استانداری�

 . بود شده بسته تومان  189٤  مبلغ به  0158 دربودجه  دالر نرخ�
 میلیونی به برخی مدیران بانک مرکزی 7٤٤پاداش پایان خدمت �
کشاورزان معترض زرنج در والیت نیمروز افغانستان در اعتراض به سیاستهای آب که منجر به خشکسالی شده درب �

 .ریاست حوزه دریایی والیت نیمروز را جوش دادند
 
 امروز/ تخریب منزل مسکونی در چوار در اثر رانش زمین�
 تظاهرات بزرگ مردم و کشاورزان زحمتکش اصفهان، خوراسگان�
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    796ه   شمار  چهارم سال /   7162 آوریل      3/   6931فروردین     71دو شنبه          

 

 

 

 


