بیانیه تشکل های مستقل کارگری

اوضاع حاکم بر کشور...
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افزایش فقر و مضحكه
دستمزد کارگران در
سال 79
صفحه 8

صفحه 21

تحلیل هفته

حمایت از نئولیبرالیسم؛
حمایت از سرکوب کارگران است

صادق کار

تعرض بە حقوق سندیکایی
کارگران در سال های پس از
انقالب پس از تشکیل دولت
رفسنجانی بە بهانە ایجاد
شرایط برای سرمایە گذاری
بە شکل بارزی تشدید شد.
این تعرض کە از همان آغاز
کار "سردار ویران سازی"
شروع شد با مخالف وسیع
کارگران مواجە گردید .ابعاد
تعرض آن چنان گستردە بود
کە حتی سر و صدای تشکل
های وابستە بە قدرت را کە
رفسنجانی قبال نقش پدر
خواندە شان را بازی می کرد
و برای سرکوب سندیکاها و

شوراهای کارگری مستقل و
حفظ برتری اش بر جناح های
درون حکومتی دیگر از آن ها
بهرە گرفتە بود را درآورد .این
سیاست ها کە با اعتراض
کارگری روبرو شد ،موجب
اعتراضات
کردن
ممنوع
کارگری از یک سو و تشدید
سرکوب گردید .طی مدت
کوتاهی صدها هزار کارگر
تعدیل و در واقع از کار اخراج
شدند ،اجرای قانون کار کە تا
پیش از آن حداقل در
واحدهای دولتی و بزرگ
خصوصی تا حدود زیادی اجرا
می شدند ،در عمل متوقف

گردید ،و وزارت کار و سایر
دستگاە های اداری ذی ربط
نیز متناسب با سیاست های
جدید تجدید سازمان یافتند.
با این همە گرچە در دورە
نخست ریاست جمهوری
رفسنجانی تغییرات موقتی
محسوسی در برخی زمینە
ها بوجود آمد ،اما همە آن ها
در دور دوم از بین رفتند و در
جمهوری
ریاست
پایان
رفسنجانی همە شاخص ها
بدتر از آغاز کار وی گردید.
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تورم بە بیش از  ٠٥درصد
رسید ،رشد تولید نا خالص
داخلی بە میزان  ٠٥درصد،
نسبت بە سە ماهە اول
سال  ٥٠تنزل کرد ،معضل
بیکاری چنان حاد شد کە
دولت خاتمی مجبور شد آن
را جز  ٥دغدغە اصلی برنامە
اقتصادی اش قرار دهد ،و
اقتصاد کشور دچار رکود
تورمی گردید کە هم چنان به
خاطر سیاست های مشابە
توسط دولت های بعدی
ادامە دارد.
بنا بە گفتە پرویز احمدی
پنجکی رئیس وقت کانون
کار
اسالمی
شوراهای
تهران ،از سال  ٥٥تا ٥٧
حدود  ٠٥٥هزار کارگر با تائید
هئیت های تشخیص حل
اختالف در کشور اخراج
شدند .بە گفتە وی در همین
دورە در اثر رواج قراردادهای
موقت ،امنیت شغلی کارگران
از بین رفت .در حوزە بە
اصطالح سازندگی میراث
رفسنجانی ،چیزی جز یک
اقتصاد ورشکستە ،صدها
پروژە بدون حساب و کتاب
نیمە کارە ،سدهایی کە
موجب تغییرات ویران گر
بر شرایط آب و هوایی
شدند ،سقوط ارزش پول
ملی و فقیرتر شدن فقرا
و ثروتمندترشدن سرمایە
داران و تشدید سرکوب
ها نبودە است.
چندی پیش اصغر زادە یکی از
اصالح طلبان ،در گفت و
گویی کە با یکی روزنامە

های داخل کشور انجام داد،
با اشارە بە انتخاب علی
فالحیان بە عنوان وزیر
اطالعات در دولت رفسنجانی
نکتەای را فاش کرد کە گویای
دیدگاە و راهنمایی عمل
رفسنجانی در مورد آزادی
است .اصغر زادە گفت:
"وقتی از رفسنجانی
علت انتخاب فالحیان برای
تصدی وزارت اطالعات را
جویا شدند ،رفسنجانی
گفتە بود ،فالحیان را
انتخاب کردە چون وقتی از
وی می خواهند برود کالە
یکی را بیاورد بجای کالە
سر طرف را برایش می
آورد"! (نقل بە معنی است)
پیروزی خاتمی و اصالح
طلبان در انتخابات ٥٧
واکنشی بود از جانب مردم
دال بر نارضایتی شان نسبت
بە پیامدهای برنامە موسوم
"تعدیل
بە
و
اقتصادی"رفسنجانی
متحدین بازاری اش.
خاتمی با وعدە اصالحات
اقتصادی و سیاسی و تاکید
بر در اولویت قرار دادن عدالت
اجتماعی در برنامە اش
توانست پیروز شود .در
بخشی از برنامە اقصادی
خاتمی موسوم بە طرح
"ساماندهی اقتصادی کشور"
کە انتخاب خود این عنوان
حکایت از بی سامانی
اقتصادی کشور در دوران
چنین
دارد،
رفسنجانی
نوشتە شدە بود "... :اگر در
شرایطی در موقعیت هایی

نوعی تضاد و ناسازگاری
میان رشد اقتصادی و عدالت
اجتماعی پیدا شد ،سیاست
دولت این است کە این تضاد
را بە نفع عدالت اجتماعی
حتی با کند شدن رشد
اقتصادی تامین کند ."...و این
درست خالف جهتی بود کە
در دولت رفسنجانی پیش
بردە شد .با این همە
اندکی بعد دولت خاتمی
نیز در عمل بە این
وعدەاش پایبند نماند و در
زمینە حقوق سندیکایی
کارگران نە تنها تصمیم
های ضد کارگری دولت
رفسنجانی را ملغی نکرد
و حاضر بە افزایش
دستمزدها بطور واقعی
نشد ،بلکە خودش با طرح
خارج کردن کارگاە های تا
 ٠١نفر ،بخش بزرگتری از
کارگران را از شمول
قانون کار مستثنی کرد.
پیروزی احمدی نژاد در دورە
اول ریاست جمهوری اش در
واقع نتیجە عمل نکردن دولت
خاتمی بە وعدە عدالت
اجتماعی اش بود .در دورە
وجود
با
نژاد
احمدی
درآمدهای بی سابقە نفتی
نە تنها سطح دستمزدها
کماکان ثابت ماند بلکە تعرض
بە قانون کار نیز تشدید شد و
الیحەای اصالح قانون کار
برای تغییر باقی ماندە مواد
حمایتی قانون تهیە گردید و
سرکوب تشکل های مستقل
و اعتراض های کارگری
تشدید شد.
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در واقع جوهره برنامە و
اقتصادی
های
سیاست
دولت احمدی نژاد مانند
رفسنجانی و ادامە آن توسط
جناح دیگری از حکومت بود.
به همین جهت هم چند بار از
طرف صندوق بین المللی پول
مورد تمجید قرار گرفت.

برنامە
و
سیاست
اقتصادی و ضد کارگری
دولت روحانی نیز در
های
سیاست
امتداد
رفسنجانی ،احمدی نژاد،
سیاستی
و
خاتمی
نئولیبرالیستی است کە
مورد تائید بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول
قرار دارد و چنان کە می
بینیم تا کنون نتایجی بە
غیر از افزایش فقر و
بیکاری و تشدید سرکوب
جنبش کارگری برای تودە
مردم در پی نداشتە .از
زمان رفسنجانی تا کنون هر
دولتی از هر جناحی قدرت را
در دست داشتە است نە
تنها نتوانستە قدمی در جهت
تغییر اوضاع در جهت منافع
مردم برداردند بلکە کشور را
تخریب ،غارت و مردم را فقیر
و بە ورطە نابودی سوق
دادەاند.
می بینیم کە بر خالف بعضی
و
سرکوب
ها،
گفتە
محدودیت های سیاسی در
کنار از میان برداشتن حقوق
اجتماعی
و
سندیکایی
کارگران بخشی از الزامات
های
سیاست
پیشبرد
نئولیبرالیستی در کشور ما
طی سە دهە گذشتە بودە
اند .و به همین دلیل مبارزە
برای حفظ حقوق سندیکایی
و سیاست های ضد کارگری
نئولیبرال های دولتی در ایران
بە ناگریز بدون مبارزە توام با
اقتصاد نئولیبرالیستی بە
نتیجە نمی رسد .با این
اوصاف هر شخصی کە از
این سیاست بە هر بهانە
ای و صرف نظر از هر
نیتی کە دارد و از دولت
های مجری آن دفاع می

کند ،چە بخواهد و چە
نخواهد ،دارد از سرکوب
کارگران و حقوق شان و
بخشی از رژیم حاکم دفاع
می کند و خودش را
دانستە و یا نادانستە در
صف قدرتمندان حاکم و
سرمایە داران قرار می
دهد .چنین کسی می
تواند خودش را هرچە می
خواهد بنامد الی چپ .و
یک نشریە کە ارگان یک
سازمان سیاسی چپ است
و در برنامەاش بە درستی بر
مخالفت با نئولیبرالیسم
اقتصادی و دفاع از حقوق
کارگران دفاع می کند و
کارگران را بە مبارزە علیە بی
عدالتی و دفاع از حقوق شان
فرا می خواند با انتشار چنین
دیدگاە هایی در واقع تردید در
مورد پایبندی بە برنامە هایش
ایجاد می کند .یک حزب
نمی تواند همزمان هم
طرفدار و هم مخالف یک
چیزمعین باشد .انتشار دو
مقالە در نشریە ارگانی
سازمان فدائیان خلق
ایران (اکثریت) کە در آنها
نیرو های چپ بخاطر
با
شان
مخالفت
توسط
نئولیبرالیسم
نویسندە شان مورد حملە
از
و
گرفتە
قرار
نئولیبرالیسم و بخشی از
حکومت و عمل کردشان
آشکارا نویسندە دفاع
نمودە آن هم در آستانە
روز جهانی کارگر و در
شرایطی کە موجی از
های مردمی
اعتراض
علیە کل حکومت سراسر
کشور را در بر گرفتە ،بە
هیچ روی توجیە پذیر
نیست!
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از تجربه دیگران

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

کارخانۀ شکر متاهارا ،یکی از مراکز کارگری اتیوپی0791 ،

مهاری ریدای
ترجمه گودرز
مجله حقوق ،عدالت اجتماعی و توسعه جهانی  LGDژوئیه 1123

تاسیس رسمی اتحادیه های صنعتی در اتیوپی  -ادامه
با نظرداشت وضع مقررات برای اعتصاب ها" ،بیانیه روابط صنعتی" ضرورت مذاکره ،داوری ،میانجیگری و حل و فصل را
برای رفع اختالفات کار بعنوان پیش شرط قبل از هرنوع کنش صنعتی مقرر نمود .بنابراین گرچه بیانیه در یک سو حق
تشکل و تجمع در اتحادیه ها را برسمیت شناخت ،در سوی دیگر هدفش محدود کردن تا حد ممکن هر نوع اعتصاب و
کنش جمعی کارگران بود .در این ارتباط روایتی که یک فعال جنبش کارگری از یک اتحادیه کارگران خباز بدست می دهد
بسیار روشنگر است:

اتحادیه شما دست ما را بسته است .قبل از آن که ما متشکل شویم (اجازه تشکیل اتحادیه ها داده شود) ما می
توانستیم فقط با تهدید به اعتصاب امتیازات زیادی از کارفرما بگیریم .کارفرما می دانست که ما شوخی نمی کنیم
وقتی از ترک کار حرف می زنیم ،که حتی آرد و ماشین آالت هم دیگر امن نیست .اما حاال شما بما توصیه می
کنید که ما اول باید با کارفرما صحبت کنیم ،بعد اگر راضی نشدیم باید شکایتمان را به دایره روابط کارگری در وزارت
کار تسلیم کنیم ،اگر کمیسیون با اعتراض ما موافقت نکرد بعد شکایتمان را باید به هیئت عالی روابط کار تسلیم
نماییم .و این مسیر در همان جا متوقف نمی شود ،کارگران یا کارفرما می توانند از آن به دیوان عالی امپراطوری
فرجام خواهی کنند .بله در واقع اتحادیه شما اتحاد ما را تضعیف کرده است .ما نه پول داریم و نه وقت یا نیروی آن
که این اختالفات را در این مسیر طوالنی و پیچیده پیگیری کنیم .اتحادیه شما دست ما را بسته است تا راضی به
رضایت کارفرما بمانیم و هرچه او بخشش کند( .صدای کارگران)0791 ،
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از سوی دیگر اما ،کارفرمایان بنوبت خودشان بر این عقیده بودند که تصویب و اجرای بیانیه روابط صنعتی که عمال ً
تشکیل اتحادیه ها را قانونی ساخت اقدام مناسبی در زمان توسعه و رشد صنایع در کشور نبود .کارفرمایی بطور مثال
اعتراض و شکایت خود را از شرایط بشرح ذیل تدوین نموده است:

" اتحادیه های صنفی برای اتیوپی یک کاالی لوکس است .شما به هیچ شکل مدل های کشورهای پیشرفته
صنعتی مثل فرانسه و ا نگلیس را دنبال نمی کنید و برعکس اقتصاد تازه متولد شده و درحال رشد ما را فلج می
کنید .شما سرمایه گذاری خارجی را هم به این ترتیب از ورود به اتیوپی منع می نمایید".
مقاومت در مقابل قوانین و مقررات جدید که بر منافع فردی استوار بود ،عکس العمل طبیعی در رفتار اجتماعی بود و
عقاید فوق الذکر بر اساس منافع هر گروه ناشی از واقعیت های اجتماعی موجود بود .گرچه می توان در حقانیت این
نمایندگی ها تردید داشت ،اما به صورت عام می توان گفت که نمایندگان کارگران مقررات جدید را محدود کننده می
دیدند ،کارفرمایان در عوض بیشتر به اثرات منفی مقررات در شرایط ویژه اقتصادی و صنعتی اتیوپی معترض بودند.
علیرغم نظرات متناقضی که در باال ذکر شده است اما بیانیه روابط صنعتی راه را برای تدوین قانون کار به عنوان بخشی
از حقوق مدنی از نظر ساختاری و محتوایی آماده ساخت .بطور مثال سه خصلت طبیعی ذیل از محتوای بیانیه قابل
استخراج است :اول آن که مقررات ویژه ای را برای تشکیل سازمانهای صنفی در بخش صنعت به وجود آورد که حقوق و
وظایف مشخصی را برای کارگران تامین نمود .دوم آن که جزئیات مقررات برای مذاکره جمعی و قرارداد های جمعی را
تدوین نمود .و سوم آن که بیانیه یک هی ئت مسئول روابط کارگری به وجود آورد که با حمایت سه جانبه کارگران،
کارفرمایان و دولت برای رفع اختالفات محیط کارگری خارج از سیستم دادگاهی بکار می رود .اینها همه تغییرات مهمی
نسبت به قوانین مدنی موجود بودند و تغییری در پارادایم موجود برای روابط کارگری بحساب می آمدند .از آن ببعد است
که رفع اختالفات کارگری در فضای نوینی قابل بررسی و کنکاش می گردد.
با این تحوالت درعین حال بیانیه باعث برخی نگرانی ها هم بود ازجمله درمورد حداقل تعداد اعضا برای تشکیل اتحادیه یا
ممنوعیت اتحادیه ها از مشارکت در فعالیت های سیاسی .قانون مقرر می داشت که هیچ اتحادیه ای در کارگاهی که
کمتر از  01کارگر داشته باشد نمی تواند تأسیس شود .کمیته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار  ILOالبته با تعیین
حداقل تعداد کارگران در کارگاه ها مشکل بنیانی نداشته است اما توصیه می کند که این نوع محدودیت ها نباید در راه
تشکل داوطلبانه کارگران با تعیین حداقل های بیش از معمول مانع ایجاد کند .در این ارتباط کمیته مشخصاً نظر داد که
رقم حداقل پنجاه کارگر برای تأًسیس اتحادیه برای شرایط اتیوپی غیر واقعی و غیرالزامی است .این محدودیت به باور
سازمان جهانی با توجه به توسعه محدود صنعتی اتیوپی عمال ً قابل اجرا نبود و تعداد کارگاه های با پنجاه کارگر در
سراسر کشور بسیار نادر و عمال ً مانع از تشکل صنفی کارگران بود .در نتیجه این قانون و الزام به حداقل اجباری تعداد
کارگران در کارگاه بطور جدی جلوی فعالیت قانونی اتحادیه های صنفی را در آن زمان گرفته بود.

دیگر کشور ها
کانون متحده کارگران کلمبیا

حمله نظامی آمریکا به سوریه را محکوم می کنیم
"کانون متحده کارگران " کلمبیا طی صدور اطالعیه ای حمله نظامی آمریکا به

حمله بدون حمایت و پشتیبانی

سوریه را محکوم کرد .متن این بیانیه چنین است:

سازمان ملل متحد انجام شد .این

"سندیکای کارگری " کانون متحده کارگران " حمله نظامی آمریکا به سوریه را

حمالت می تواند

که با همراهی انگلستان و فرانسه صورت گرفته است را محکوم می کند .این
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صلح جهانی را با مخاطره رو به رو کند با در نظر داشت آن که حضور نظامی

ما قاطعانه حمله نظامی آمریکا به

روسیه در سوریه نیز اهداف توسعه طلبانه خود را دنبال می کند.

سوریه را محکوم می کنیم و اعتقاد

انگیزه این حمالت بیشتر به خاطر آن است که دولت سوریه متحد و اجراء

داریم که ملت ها می باید خود و

کننده سیاست های آمریکا در منطقه نیست ،در عین حال سوریه در نزدیکی

بدون دخالت خارجی در رابطه با

مناطق بزرگ نفتی در خاور نزدیک قرار دارد و هم چنین این حمالت حفظ و

سرنوشت خود و مشکالت شان

حراست از منافع شرکت های بزرگ چند ملیتی آمریکایی و غربی را در منطقه

تصمیم بگیرند.

دنبال می کند .ممنوعیت استفاده از سالحهای شیمیایی در برخوردهای
نظامی از دست آوردهای بزرگ بشریت است که باید از طرق مناسب از آن
دفاع شود.
آزادی این زندانیان و پایان دادن به تعقیب قضایی آنان
کمیسیون های کارگری اسپانیا

بود .در بیانیه پایانی تمامی این گردهمایی ها از این
محبوسان ،به عنوان زندانیان سیاسی و هم چنین از

مسائل و مشکالت ملی راه حل

رئیس پیشین دولت کاتالونیا پوج دمونت که اکنون در

های قضایی ندارند

آلمان به سر میبرد به عنوان تبعیدی سیاسی نام برده
شد.
از تشکل هایی که در این تظاهرات شرکت کرده و از آن
حمایت کرده بودند شاخه های " کمیسیون های
کارگری " و " اتحادیه همگانی کارگران " در کاتالونیا
بودند .این موضع گیری و این حمایت ها هم در محافل
سندیکایی و هم در محافل سیاسی سر و صدای
فراوانی را باعث شد .در این رابطه روزنامه ال پائیس
مصاحبه ای با اونایی سوردو دبیر کل کمیسیون های

به دنبال کشمکش های استقالل طلبانه در ایالت

کارگری انجام داد و نظر او را در این ارتباط پرسید.

کاتالونیا و دستگیری تعدادی از رهبران این جنبش به

اونایی سوردو در این رابطه اظهار داشت که سندیکای

اتهام سوء استفاده از موقعیت های اداری و نقض اصول

ما همیشه معتقد بوده است که مسائل و مشکالت

قانون اساسی توسط دولت مرکزی هفته گذشته

ملی راه حل های قضایی ندارند و صرفاً می باید از طریق

تظاهرات بزرگی به حمایت از این زندانیان در سراسر

مذاکره و گفت و گو حل و فصل شوند ،به عبارت دیگر راه

ایالت کاتالونیا برگزار شد ،خواست محوری این تظاهرات

حل های سیاسی باید برای آن ها جست و جو کرد.
تاکید کنیم که در اسپانیا روابط دمکراتیک تنظیم کننده
رابطه میان مردم و دولت هستند و اسپانیا کشوری که
زندانی سیاسی ندارد.
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ازجهان کار

شاکله های آیندۀ کار
بخش پنجم
کنفدراسیون جهانی استخدام
سپتامبر 1126

 2.3توصیه ها برای سیاست گزاری
الف) دریاب که تنوع به مؤلفۀ کلیدی بازار کار تبدیل شده است!
سیاستگزاران باید تنوع در قراردادهای کار را برای تقویت مشارکت
در بازار کار و تعلق ترویج کنند ،و در عین حال محیطی زمینه ساز
برای شرکتها فراهم آوردند که اجازه دهد بیشترین کارگران را به
استخدام درآوردند .فراهم آوردن شرایط کار منعطف و غیراستاندارد
امکان جذب گروه های آسیب پذیر همچون زنان ،معلوالن ،اقلیتهای
قومی و ...را به بازار کار فراهم خواهد آورد و به مهار آثار منفی
ناشی از تغییرات جمعیتی کمک خواهد کرد .سالمندتر شدن
جمعیت زندگی ک اری طوالنیتر را ایجاب می کند ،اما همچنین نیاز به
ایجاد مشاغل منعطفی دارد که بر قابلیتها و ترجیحات کارگران
سالمندتر انطباق داشته باشند .تحقیقات آکادمیک نشان می دهند
که رشد خالص نرخ استخدام در امریکا ،از سال  5110تا ،5100
تماماً در اثر ترتیبات آلترناتیو برای اشتغال مثل مشاغل منعطف،
قراردادهای غیراستاندارد و "مشاغل آنالین" حاصل شده است .یک
دنبال یه کارگر می گردیم که درایت آدم  01ساله رو داشته باشه،
ساله
تجربۀ آدم  01ساله ،تحرک آدم  01ساله و اشل حقوق آدم 01
توضیح برای رشد اشکال کار آلترناتیو این است که این اشکال در
میان کارگران سالمندتر و دارای تجربۀ کاری غنی تر ،شناخته شده
تر اند؛ نیروی کار نیز به مرور زمان سالمندتر و آموزش دیده تر شده است.
ب) اندازه گیری واقعی تنوع مناسبات کاری و الگوهای کار را برای تدوین سیاست های واقعبینانه
فراموش نکن!
حکومتها و سازمانهای بین المللی باید به اندازه گیری
جامع تغییرات در نیروی کار ،که در اثر جهشهای
تکنولوژیک ،تغییرات جمعیتی و نوآوریها در کسب و کار
بروز می یابند ،و به ویژه اندازه گیری تغییرات در نرخ
اشتغال و مشارکت ،بروز اشکال جدید کار ،شکافهای
مهارتی و اوج یا حضیض بخشهای اقتصادی دست بزنند.
این اندازه ها باید تغییرات در اشکال اقتصادهای
مشارکتی و اشکال جدید کار که همزمان چندین شغل را

با هم ترکیب می کنند ،و نیز فعالیتهای خالقانه برای
کسب درآمد را شامل شوند .ک ّ
می کردن این تغییرات
درک بهتر موضوعات حاد و تدوین سیاستهای واقعبینانه و
منطبق بر واقعیت را میسر خواهد کرد .هماهنگی در کار
سیاستگزاری می تواند با کسب اطالعات درست،
بیطرف و بموقع پیرامون نیازهای مهارتی و گرایشهای
استخدامی تسهیل گردد.
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پ) با بیکاری از طریق ایجاد کار مبارزه کن!
برای آن که بتوان امر گذار در بازار کار را سامان داد ،باید
چندین اقدام به طور موازی معمول گردند:
 .0سیاستهای فعال ناظر بر بازار کار باید تشویق
شوند ،چارچوبهای الزم برای استخدام و سیاست
اجتماعی باید امنیت بازار کار را بر شغل و
استخدام تأمین کنند و ارتقاء کارگران در شغل
معین یا گزینش مشاغل دیگر را برای آنان تسهیل
کند .سیاستگزاران باید پای خدمات استخدامی
خصوصی را در طراحی و اجرای سیاستهای فعال
نامبرده ناظر بر بازار کار ،به میان کشند و روی
تخصصهای صنعتی و دانش عمیق از هم عرضه و
هم تقاضا سرمایه گذاری کنند.
 .5مکانیسمهای حمایتی باید برای افزایش نرخ
استخدام و مشارکت جوانان به کار گرفته شوند.
برای تشویق جوانان باید موانع ساختاری از میان
برداشته شوند و سیاستهای
تشویقی اعمال شوند ،و در عین حال برای
تسهیل انتقال از استخدام غیررسمی به رسمی از
بار مالیاتی بر دوش آنان کاسته شود .موانع
ساختاری در مقررات بازار کار که ترتیبات گوناگون
اشکال کار – مثل کار پاره وقت یا مشاغل موقت -
را محدود می کنند ،باید تقلیل یابند .امکان منعطف
جابجائی در میان این اشکال استخدامی می تواند

یادداشت

نرخ استخدام را خاصه در میان جوانان افزایش دهد.
دولتها باید جوانان را با مشوقهائی به گذار از بازار
کار غیررسمی به رسمی تشویق کنند .این نکته
خاصه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت
است :در کشورهای دستمزد پائین نسبت کار
جوانان در بازارهای کار غیررسمی گاه  7به 01
است و در کشورهای دستمزد متوسط  5به  .3با
تقلیل هزینه و زمان الزم برای ثبت شغل ،اشاعۀ
اطالعات در باره چگونگی ثبت مشاغل و مبارزه با
فساد است که دولتها می توانند گذار پیشگفته را
تشویق کنند.
 .3همکاری بین خدمات استخدامی عمومی و
خصوصی باید به عنوان راهی مؤثر برای حمایت از
مشارکت و تعلق تمام جویندگان کار و کمک به
کاهش اختالف بین عرضه و تقاضای کار تقویت
گردد .جویندگان کار به مشابهت با ورزشکاران یا
هنرمندان ،باید امکان داشته باشند که به یک مدیر
یا پیشکار ،خواه در بخش خصوصی یا عمومی،
دسترسی داشته باشند تا خدمات استخدامی را
به آنان عرضه کند :کمک به کاریابی ،حمایت از آنان
در صورت اخراج از کار ،دادن مشاورۀ قانونی به
هنگام عقد قرارداد استخدامی ،مربیگری و مدیریت
مجرای شغلی ،آموزش ،توصیه برای تحرک مجرای
شغلی و غیره.

افزایش فقر و مضحكه دستمزد کارگران در سال 79

سرانجام علی ربیعی وزیر کار ،رفاه و تعاون دولت حسن روحانی در هفته گذشته ،میزان حداقل دستمزد کارگران را
برای سال  79یک میلیون  001هزار و  011تومان اعالم کرد.
وی در گفت و گو با رسانه های دولتی گفت ":که این میزان حقوق حاصل توافق در شورای عالی کار متشکل از
نمایندگان کارفرمایان"،نمایندگان"کارگران و دولت است" .این رقم در مقایسه با نرخ زندگی در کالن شهرها با درآمد
ماهیانه کمتر از  3میلیون و  911هزارتومان به معنای زندگی زیر خط فقر ،حاکی از آن است که برای دولت و کارفرمایان
نه زندگی  03میلیون کارگر و خانواده های آن ها که تقریبا باالی  01میلیون جمعیت کشور را پوشش می دهد ،اهمیت
دارد و نه اجرای ماده ( )01قانون کار در انطباق با میزان سطح دستمزد با نرخ واقعی تورم .بنابراین از اول فروردین 0379
حداقل افزایش دستمزد  8/07درصد یعنی کلیه کارگران مشمول قانون کار روزانه  39153ریال ( اعم از قراردادی  ،دائم و
موقت) و سایر سطوح مزدی نیز روزانه  01/1درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ماده (  ) 33قانون کار ،یعنی در مجموع پایه
دستمزد سال  0373که  731هزار تومان بود به یک میلیون و  01هزار و  011تومان افزایش یافته است.
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به عبارت دیگردر سال  79مبلغ  081هزار توان افزایش دستمزد برای کارگران در نظر گرفته شده است .این در حالی
ا ست که نقطه تورم سر به سر ماهانه شامل اقالم ضروری نان،تخم مرغ،روغن،برنج ...بیش از  31درصد را نشان می
دهند .اگرهزینه های مسکن ،بیمه ،پوشاک و غیره را بر سبد معیشتی اضافه کنیم ،بیشتر به تراژدی اعالم حداقل
دستمزد جناب وزیر نزدیک می شویم.
اگر چه از پیش معلوم بود که سیاست شورای عالی کار نه گرفتن تصمیم در مورد دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی
کارگران ،بلکه در دفاع از منافع سرمایه داران بوده است ،حاال با تصویب و اعالم رسمی این افزایش نمایش مضحکه
دستمزد ،بر کارگران و زحمتکشان آگاه کشورمان ،روشن گردید که در ،به همان پاشنه سابق دفاع از کارفرمایان در
شورای عالی کار چرخیده است و جایی برای دل بستن به نظام جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
افزایش فقر و تعیین دستمزد زیر خط فقر در اصل توهین به طبقه کارگر به عنوان بخش عمده ای از اکثریت جامعه ایران
است.
با این همه تبلیغات و سرو صدای رسانه های حکومتی ،واقعیت این است که این میزان حقوق فقط  11درصد سبد
معیشت کارگران و زحمتکشان را تامین می کند و این افزایش دستمزد نمی تواند در وضعیت کارگران ،تغییری ایجاد کند.
آن هم در شرایطی که تورم اقتصادی در کشور خصوصا با باال رفتن نرخ ارز ،عمال دستمزد کارگران را به لحاظ قدرت خرید
به صورت مضاعف تحت تاثیر خود قرار داده است و در نتیجه قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته در عمل باز هم
کاهش یافته و فقر بیشتر را برای نیروی کار به همراه آورده است.
جعفر حسین زاده

یادداشت منتخب
پروین دمحمی:

روز جهانی کارگر ،روز اقتدار و اتحاد

به نقل از :اتحادیه آزاد کارگران ایران
برای ما کارگران هوای اردیبهشت بوی اتحاد و همبستگی را با خود به همراه دارد.
روز جهانی کارگر و کل پیشینه ی تاریخی آن تمام کارگران را در جهان به حرکتی متفاوت تر از پیش فرامی خواند.
این روز ،روز یکی شدن ما کارگران و بروز قدرتمان در مقابل سیستم در حال انحطاط سرمایه داری به مثابه سیستمی
ضد انسانی است که حق حیات و زندگی میلیاردها انسان را با تمرکز سرمایه در دستان اقلیتی ناچیز در اقصی نقاط
دنیا به تباهی کشانده و در جایی مانند ایران ضد انسانی ترین اشکال بی حقوقی و بردگی را به ما کارگران تحمیل کرده
است.
اول ماه مه روز جهانی کارگر برای ما کارگران روزی جهانی برای اتحاد و همبستگی و ایستادگی در برابر این بی حقوقی
ها و پایان دادن به ستم و بردگی است.
در سیستمی که همه اختیارات در دست طبقه حاکم قرار دارد ما کارگران چاره ای جز اتکا به نیروی متحدمان برای
دست یابی به مطالباتمان نداریم .
این درسی است که کل تاریخ مبارزاتی ما کارگران در سرتاسر جهان به ما آموخته ،که در مقابل اتحاد و یکپارچگی
طبقه کارگر هیچ قدرتی را یارای ایستادگی نیست و هر ذره از بهبود شرایط کار و زندگیمان به یکی شدن فریادهایمان
گره خورده است.
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به همین جهت است که در طول بیش از دویست سال گذشته که از شکل گیری طبقه کارگر می گذرد هم چنان یکی
از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای حفظ حاکمیت سرمایه بر زندگی و سرنوشت ما کارگران و تحمیل بی حقوقی بیشتر
به ما ،جلوگیری از اتحادمان و ایجاد تفرقه در صفوف میلیونی ما به اشکال مختلف بوده است .
کارگران آگاه و پیشرو را به زندان می اندازند ،تشکل یابی را ممنوع می کنند ،با حذف رهبرانمان و خانه نشین کردن آن
ها تالش می کنند عده ای اجیر شده را در راس مبارزات ما قرار دهند ،ما بین مان دست به ایجاد رقابت می زنند و هم
سو با این اقدامات نیروی سرکوب پرورش می دهند و با اجیر کردن بخشی از طبقه ما به عنوان نیروی سرکوب ،آنان را
در خیابان ها و در اعتراضات مان به مصاف ما گسیل می دارند و با متوسل شدن به ابزارهای بسیار دیگری بطور مداوم
سعی در پراکندن صفوف متحد ما دارند ،چرا که خود می دانند  ،مرگشان در اتحاد ماست.
البته که ما کارگران نیز به قدرت متحد خود اشراف داریم و از همین رو در طول سال گذشته در واحدهای مختلف تولیدی
در سطح کشور علیرغم سرکوب و خطر بازداشت و اخراج ،مبارزات متحدانه ای را برای دستیابی به مطالباتمان به پیش
بردیم.
اما اول ماه مه روز جهانی کارگر روزی متفاوت با روزهای دیگر سال ،روزی متفاوت با دیگر لحظه های مبارزاتمان در طول
سال و اتحادمان نیز فراتر از اتحادمان در محیط کارمان است .
این روز ،روز فریاد متحدانه ما علیه ستمکاری همه کارفرمایان و علیه کل مناسبات و سیستمی است که روزگار سیاه
مشترکی را بدور از این که در کدام شهر و شرکت مشغول کار هستیم و بدور از رنگ پوست و قومیت و مذهبمان برای
همه ما کارگران رقم زده است.
روز جهانی کارگر اعتراض سراسری کل کارگران است برای زندگی از دست رفته و آینده بی افق فرزندانمان.
همانطور که لحظه به لحظه عمرمان صرف ساختن دنیایی می شود که خود از آن بی بهره ایم ،باید در روز جهانی کارگر
با صفوف متحد و به هم پیوسته فریاد میلیونی مان را بر علیه کل مصائب ،نابرابری ،فقر و تمامی بالیای این نظم ضد
انسانی بلند کنیم.
زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

یادداشت منتخب

دیوار تبعیض هم چنان رفیع و افراشته است
✍سید غیاث نعمتی/معلم و فعال صنفی

سال های سال بود که معلمان،
کارگران ،بازنشسته ها و بسیاری
دیگر از مزدبگیران بی عدالتی حاکم
بر نظام پرداخت ها و بودجه ریزی
کشور را به قانونی ترین و آرام ترین

شیوه فریاد می زدند اما نه تالشی
برای رفع آن صورت می گرفت و نه
حتی اراده ای برای پذیرش آن وجود
داشت اما اخیرا با عریان شدن
بیش از پیش تبعیض ها و بلند

شدن فریادها مسوالن ارشد کشور
بر وجود ناعدالتی شدید در جامعه
صحه گذاشته و از آن به عنوان
تهدیدی جدی یاد کرده اند.
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گرچه پذیرش و بیان این مسئله
خود گامی به جلو است اما تنها
زمانی که به یک تصمیم و اقدام
عملی در راستای کم کردن فاصله
ها منتهی شود می توان به آن
امیدوار بود
عنایت به مصادیق زیر به درک بهتر
وضع موجود کمک شایانی خواهد
کرد.
مطابق اظهارات مسوالنکمیته امداد حدود  21میلیون
نفر از جمعیت کشور تحت
پوشش کمیته امداد هستند.
یعنی  21میلیون نفر تقریبا هیچ
گونه درآمد پایداری ندارند(که
اگر داشتند نمی توانستند تحت
پوشش کمیته قرار بگیرند) و
این افراد با پول یارانه و
مستمری ناچیز کمیته امداد
امرار معاش می کنند
به گفته وزیر آ.پ معلمان کمتریندریافتی را در بین کارمندان دولت
دارند .آمارها هم نشان می دهد
اکثر معلمان زیر خط فقر زندگی
می کنند
در حالی وزارت کار و کارفرمایان ازتعیین حقوق یک میلیون و صد هزار
تومانی به عنوان قانون کار به خود
می بالند که خط فقر در حدود
چهار و نیم میلیون تخمین زده
می شود و کارگران ناچارند با
یک چهارم خط فقر زندگی کنند
در چند ماه اخیر تعداد قابلتوجهی از کارمندان ارشد وزارت
نفت ،بانک مرکزی و ...با پاداش
های  811میلیون تا یک میلیارد
و باالتر بازنشست شده اند .این
در حالی ست که پاداش های
ناچیز معلمان و برخی کارمندان
دیگر با یک دوسال تاخیر آنهم به
صورت قسطی پرداخت می شود.
اکثر کارگران هم با امضای اجباری
تسویه حساب ساالنه توسط

کارفرما از هرگونه پاداش محروم
می شوند
در شرایطی که کارمندان بعضیادارات در روزهای پایانی سال با
دریافت پول های هنگفت چند و
چندده میلیونی (تحت عناوین
مختلف) خریدها و سفرهای
لذتبخشی رو تدارک دیدند و در
ویالها و مهمان خانه های مجلل
دولتی ببتوته نمودند که معلمان و
برخی دیگر از کارمندان از این
پرداخت ها و امکانات محروم بوده و
بسیاری از کارگران حتی حقوق
خشک و خالی چند ماهه خود را
نگرفته بودند
در چنین شرایطی به جای برنامه
ریزی و تالش برای تحقق عدالت
اجتماعی و کاهش نابرابری ها
شاهدیم که دولت نه تنها برنامه ای
برای رفع تبعیض در سطح گسترده
ندارد بلکه حتی نتوانسته عدالت را
در بین مزدبگیران خود هم برقرار
کند و به عناوین مختلف در جهت
افزایش تبعیض ها عمل نموده
است که نمونه بارز آن افزایش 01
درصدی حقوق کارمندان برخی
ادارات برخوردار در روزهای پایانی
سال  73است
در سایه حیف و میل و بی تدبیری
هایی که طی سالیان متمادی
صورت گرفته شدت فاصله ها به
حدی رسیده که به قول وزیر آموزش
و پرورش مجموع دریافتی مستمر و
غیر مستمر برخی کارمندان  3برابر
حقوق معلمان است .نتیجه این که
اکثر معلمان ،بازنشسته ها و
کارمندانی که حقوق های ناچیز
می گیرند از دستیابی به عدالت
ناامید شده و اکنون نه برای
برخورداری و دستیابی به رفاه
بیشتر(چیزی که تورچشمی ها از
آن برخوردارند) بلکه برای بقاء و
رهایی از فقر مفرط تالش می کنند

در همین راستا جامعه معلمی به
عنوان قشری عظیم از مزدبگیرانی
که در نتیجه این سیاستهای غلط
به استضعاف کشیده شده اند
همواره به چنین وضعیتی معترض
بوده اند .و اخیرا در تالشی جدی تر
"شورای هماهنگی تشکل های
صنفی فرهنگیان ایران" به عنوان
عالی ترین مرجع پیگیری خواسته
های صنفی معلمان در اسفند ماه
 73طی بیانیه ای قاطع به طور
واضح و شفاف خواسته برحق های
خود در خصوص ترمیم حقوق
معلمان ،رفع کمبودها و مشکالت
مدارس و دانش آموزان و توجه
جدی تر به آموزش و پرورش را
مطرح و تاکید نمود که اگر این
مطالبات برآورده نشود در هفته
معلم خواسته های خود را به
صورت جدی تر و عملی تر مطالبه
خواهد نمود و از تمام ظرفیتهای
قانونی برای تحقق این امر استفاده
خواهد کرد .لذا انتظار می رفت/می
رود که مسوالن در اندک زمان باقی
مانده تا هفته معلم به جای دادن
وعده های توخالی و منتسب
نمودن معلمان به القاب پرطمطراق
اما مزورانه و بی پشتوانه ،برای
یکبار هم شده به طور جدی و
صادقانه به این خواسته های
مشروع توجه نموده و برای حل آن
اقدام عملی صورت بدهند .بدیهی
است که مطرح نمودن مسائلی
همچون امنیت ملی و ...به جای
حل مساله ،بسیار تکراری و نخ نما
شده و اگر کسانی از این جهت
نگران هستند باید با مسببان اصلی
این نابرابری ها برخورد کنند چرا که
هیچ چیز به اندازه بی عدالتی و
تبعیض در ایجاد تضاد طبقاتی و
برافروختن خشم و عصیان توده
های مردم تاثیرگذار نخواهد بود.
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اطالعیه

بیانیه تشکل های مستقل کارگری

اوضاع حاکم بر کشور،
فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
سال  79را ،در شرایطی آغاز می کنیم که دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر
بر کارگران تحمیل شده و در عین حال شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه به
ش کل غیرقابل کنترلی در حال از هم گسیختگی است و در این میان جناح
های مختلف قدرت برای بقا و تامین منافع ضدانسانی خود ،هیچ برنامه ای
جز تحمیل فقر و فالکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمتکش ایران و
سرکوب اعتراضات بخش های مختلف جامعه ندارند.
کسانی که چهل س ال پیش با ژست مستضعف پناهی و با بوسه به دستان
کارگران بر سرنوشت جامعه حاکم شدند ،بی هیچ شرمی در مالءعام بر گرده
کارگر شالق زدند؛ آنان را به سلول های انفرادی انداختند و با تعقیب قضائی و
احکام زندان طویل المدت ،مهر بردگی بر پیشانی شان کوبیدند .با ممنوعیت
اعت صاب و تشکل های مستقل کارگری و سرکوب هر گونه فریاد حق خواهی
کارگران ،شرایطی را پدید آوردند که امروزه در ایران به عنوان یکی از ثروتمند
ترین کشور های جهان ،حداقل مزد کارگران ،چهار برابر زیر خط فقر است و این
دستمزد شرم آور در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماه ها عقب افتادگی و
به ضرب و زور اعتراضات مداوم کارگران پرداخت می شود و در بسیاری از
مراکز اقتصادی به علت فقر و بیکاری همین حداقل دستمزد هم پرداخت نمی
شود؛ خصوصی سازی یا اختصاصی سازی واحدهای تولیدی همچنان ادامه
دارد و به تعطیلی واحدهای تولیدی ،یکی پس از دیگری ،منجر می شود؛ با
اجرای طرح های انتقال آب با هدف افزایش سطح کشت محصوالت صادراتی
مانند پسته که سود سرشاری را نصیب صاحبان سرمایه می کند ،همراه با
صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست ،زندگی هزاران کشاورز به ورطه فقر و
نابودی مطلق کشیده شده است.

تن فروشی و اعتیاد به مواد مخدر را به عرش رساندند .کودکان کار ،زباله
گردی برای سیر کردن شکم ،کلیه فروشی ،کارتن خوابی ،کولبری و کشتار
کولبران ،دست فروشی و ضرب و شتم دست فروشان ،خودکشی ،بیکاری و

نومیدی جوانان ،دزدی و اختالس و
هزار و یک مصیبت اجتماعی دیگر را
به بخش الینفکی از شرایط زندگی
و حیات یک جامعه هشتاد میلیونی
تبدیل کردند و اینک سرمست از
غارتگری هایشان ،آنجا که در مقابل
مردم به جان آمده از وضعیت فالکت
بار موجود قرار می گیرند ،از سوئی
با سرکوب و بر پا کردن دار و درفش
و از سوی دیگر با عوام فریبی و
متهم کردن یکدیگر ،همچنان سعی
در تداوم سیاست های ویرانگرانه
چهل سال گذشته خود دارند.
در حالی که سبد هزینه واقعی
زندگی یک خانوار چهار نفره باالی
پنج میلیون تومان است و عوامل و
جیره خواران حکومت در نهادهای
دست ساز کارگری ،آن را سه
میلیون و  911هزار تومان تعیین
کردند؛ با این حال این جیره خواران
همراه با اربابانشان ،به طور بی
شرمانه ای چشم در چشم میلیون
ها کارگر ،با امضا و تصویب یک
میلیون و یکصد و چهارده هزارتومان
به عنوان حداقل مزد ،اعالم کردند
سهم شما کارگران از زندگی ،فقر و
فالکت ،خودکشی ،کلیه فروشی و
غوطه ور شدن در تباهی است.
دولت و کارفرمایان و جیره خوارانی
تحت عنوان نماینده کارگر ،با تعیین
چنین مزد خفت باری و همچنین
نبود هیچ تضمینی برای دریافت
همین مزد و استفاده گسترده و هر
روزه از نیروی سرکوب در مقابل حق
خواهی ما کارگران ،دست به اعالم
جنگی آشکار برای به بردگی
کشاندن بیش از پیش ما زده اند.
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سرکوب خیزش بر حق مردم علیه فقر و گرانی در دی ماه سال گذشته  -به
هیچ انگاشتن مطالبات کارگران ،معلمان ،پرستاران ،کشاورزان ،جوانان ،زنان،
دانشجویان ،دانشگاهیان و روشنفکران ،دگراندیشان و صدها هزار مالباخته
موسسات مالی وابسته به حوزه قدرت  -متوسل شدن نهادهای انتظامی و
امنیتی و استانداران و فرمانداران برای به کار واداشتن کارگران بدون دریافت
مزد ماهانه با ضرب و زور سر نیزه (همچون هزاران کارگر نیشکر هفت تپه) -
سیاست دولت در ایجاد شوک در بازار ارز و افزایش یک باره قیمت دالر به
باالی شش هزار تومان و بر این بستر ،خالی کردن جیب مردم و افزایش 011
تومانی نرخ رسمی دالر– نابودی محیط زیست و منابع آبی کشور در نتیجه
نبود هیچ اراده ای در میان حکومتگران برای جلوگیری از آن – تبدیل شدن
بسیاری از شهرهای کشور به محلی برای مرگ تدریجی کودکان و پدران و
مادران به دلیل پدیده ریزگردها (که همین روزهاست تمام کشور را دربرگیرد) و
آلودگی آب ها و هوای آلوده و با توجه به از هم گسیختگی بیش از پیش
شیرازه زندگی اجتماعی و اقتصادی سیاسی کشور در سطح کالن ،ما
کارگران را به این نتیجه می رساند که دیگر نباید به امید چیزی جز دست بردن
به اعتراضات سراسری و نیروی متحدمان برای خالصی از وضعیت جهنمی
موجود بنشینیم.
اول ماه مه روز جهانی کارگر پیش روی ما کارگران است .این روز ،روز ماست.
روز اعتراض و اتحاد ما علیه ستم و بردگی در سرتاسر جهان است .ما می
توانیم و باید در جای جای کشور دستهایمان را در دست همدیگر بگذاریم و در

ابعادی سراسری با خواست رهائی
از فقر و فالکت ،نیروی به هم
پیوسته خود را به جنبشی عظیم
تبدیل کنیم و متحد و همراه با
بازنشستگان ،معلمان ،کشاورزان و
عموم توده های آزاده مردم ایران،
گام های تعیین کننده ای را برای
پایان دادن به مشقات و مصائب
موجود و بن بست اقتصادی
سیاسی کشور برداریم.
نجات کشور از نابودی و تباهی و
فقر و فالکت در دستان متحد ما
کارگران و در گرو اعتراضات
سراسری ماست.
پیش به سوی اعتراضات گسترده
در اول ماه مه (یازده اردیبهشت)
روز جهانی کارگر

 17فروردین 2379
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای مستقل کارگری ایران
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نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری ،در هفته ای که گذشت:

استعفای دسته جمعی معاونان ،مدیران و روسای آموزش و پرورش کرمان؛
�خودکشی یک زندانی در زندان تبریز
�اعتصاب و اعتراض در حمیدیه و شهرستان سیب و سوران
�ریزش کوه درجاده پاوە بە نوسود ،حوالی دوآب
� تجمع امروز کارکنان رسمی صنعت نفت در اعتراض به عدم اجرای قانون ماده 01
� جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری شهر حمیدیه خوزستان در اعتراض به عدم دریافت حقوق  8ماهه خود دست
از کار کشیدند و اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
�کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقهبندی مشاغل شدند
�افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین  79اعمال نشد
�حمله ماموران شهرداری آمل به زن جوان دستفروش
� رانندگان نفت کش اراک به علت نداشتن استراحتگاه ایمن در مسیر و حمله مسلحانه اخیر به نفت کش ها در
اندیمشک و پایین بودن کرایه و باال
�كاركنان اخراج شده شهرداری تهران در اعتراض به اخراج و بیکاری مقابل درب شورای شهر تجمع کردند.
� بازنشستگان معترض بانک ملی مقابل شعبه مرکزی بانک تجمع کردند
� تجمع کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز غربی مقابل ساختمان ایمیدرو
�تجمع نیروهای پیمانکاری حراست پاالیشگاه فاز5بیدبلند  5بهبهان
�تجمع کارکنان شرکت #اطلس_پود تبریز جهت مطالبه حقوق معوقه خود
این شرکت در سالجاری تعدادی از کارگران خود را اخراج کرده است
�خاتمه تجمع کارگران بیکار شده فاز  07پارس جنوبی/مسئوالن قول بازگشت به کار دادند
�اعتراض کارگران «فوالد قزوین» به اخراج  011نفر از همکارانشان
�رئیس مرکز برنامهریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش 31:هزار فرهنگی در سال  79مشمول بازنشستگی
هستند.
�کاظم نسب الباجی نماینده اهواز در مجلس :هنوز  001نفر از معترضان در این شهر بازداشت هستند
�شادباش پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران
�فوت یک کارگر در حادثه ریزش خط لوله انتقال گاز در خوزستان
�زلزلهای به بزرگی  1.9ریشتر حوالی خنج استان فارس را در عمق  05کیلومتری زمین ،لرزاند.
� جمعی از دانشجویان دانشگاە پیام نور مریوان با پهن کردن "سفرە خالی" در سالن دانشگاە ،حمایت خود را از کسبه
و بازاریان کردستان اعالم کردند.
�نجیبه صالح زاده در دادگاه انقالب سقز تبرئه شد
� تعدادی از بازاریان اعتصابی کردستان بازداشت شدند
�درب فاز 07پارس جنوبی (عسلویه ) بسته شد  .نیروهای اخراج شده درب ورودی فاز را مسدود و هیچ ترددی به داخل
یا خارج فاز صورت نمیگیرد.
�جعفر دمحمی -اگر نیمی از عزم و همتی که در مسئوالن برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان هاوجود
دارد ،در باره "اب" موجود بود اینک با مقوله ای به نام بحران اب مواجه نبودیم
� تجمع اعتراضی کارگران به جان آمده فوالد سازی ارومیه با پهن کردن سفره خالی در مقابل استانداری
�تجمع کارگران بیکار شده فاز 07پارس جنوبی مقابل درب ورودی
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دور جدید اعتراضات کارگران راه آهن فرانسوی در انتقاد به سیاست های خصوصی سازی دولت ماکرون
�سردشت :تجمع در مقابل فرمانداری 0اردیبهشت 79
�ترک تحصیل 333نفر از دانش آموزان مریوانی در سال 73بدلیل فقر مالی
� برخورد وحشیانه مامورین شهرداری با زن دستفروش این بار درامل
�کارگران سد" کانی سیو"؟ پیرانشهر به نشانه اعتراض ،علی رغم تهدیدها پنجمین روز اعتصاب خود را سپری میکنند
�شکوه جانباز قطع نخاع گردنی  :وهللا قسم از اینکه رفتم برای یک عده بی سرو پا سالمتی ام رو از دست دادن
،پشیمانم
� تجمع پرسنل پویش پژوهان پروژه ترنست رجا در راه آهن تهران بعلت اخراج 011نفر از نیروهای با تجربه
 6ماه حقوق کارگران آبفای روستایی استان خوزستان پرداخت نشده است.
�عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران شهرداری آبادان
�رئیس فدراسیون واردات اعالم کرد در 01سال گذشته 811میلیارد دالر از ایران خارج شده است.
�زنده باد اول ماه می!
اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران ! رحمان گلچهره
�دلیل افزایش قیمت گوشت /هرکیلو  18هزار تومان
�درحاشیه آیین کلنگزنی انتقال آب اعتراض جمعی از کسبه بازارچه آنزان که شب 03فروردین تمام داراییشان در
آتش سوخت
� تجمع و راهپیمایی مردم زحمتکش جوانرود در پنجمین روز اعتصاب بە سمت فرمانداری این شهر
� امیدعلی پارسا ،رئیس مرکز آمار ایران ،روز چهارشنبه اعالم کرد :سه میلیون و  511هزار نفر بیكار مطلق در كشور
وجود دارد
�گفتوگو با دو مرد  51و 53ساله که به تازگی آگهی فروش بعضی از اعضای بدن خود و دو دوست دیگرشان را به
درودیوار شهر چسباندهاند
�زلزله  0.7ریشتری در بوشهر
�عمده ترین دالیلی که باعث قطع مقرری بیمه بیکاریمقرری بگیر می گردد چیست؟
�صبح امروز تعدادی از بازنشستگان رنگین ن خ سمنان در اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات ،عیدی و حقوق معوق در
مقابل استانداری سمنان تجمع کردند .معوقات این کارگران از سال  75که کارخانه تعطیل شده ،پرداخت نشده است
� اعتراض واعتصاب کارگران کارخانه شیر وارنا بدلیل حقوق معوقه سال 73
�دیدار اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران با دمحم_حبیبی بعد از آزادی به قید وثیقه از زندان.
� دیدار تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران با دمحم_حبیبی بعد از آزادی به قید وثیقه از زندان.
ن تهران و کرج و تاکستان با دمحم_حبیبی بعد از آزادی به قید وثیقه از زندان.
�دیدار جمعی از فعاالن صنفی معلما ِ
� بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
�تجمع اعتراضی به بسته شدن معافیت ,کاپیتاژ ,کاالی همراه و افزایش عوارض خروجی در گمرک بازرگان.
�هجوم نیروهای امنیتی به منازل کشاورزان معترض اصفهان
� داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو که بیش از چهار سال است که پیگیر اعتراض به اخراج غیر قانونی خود
ودریافت حق وحقوق است مدت سه روز است که ،درجلووزارت کار دست به اعتصاب غذا زده است
� سفرە خالی مردم بانە روی اسفالت شهر در سومین روز خود پهن است
چهارمین روز از اعتراضات  ،کسبه و بازاریان شهرستان سقز در اعتراض به باالبردن تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزها
اعتصاب کردند.
تعدیلی پاالیشگاه ایالم.
کار کارگران
ِ
�بازگشت به ِ
�گازگرفتگی  5نفر از کارکنان میدان نفتی نرگسی
�تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس چهارمین روزراپشت سرگذاشت
�مصدومیت 5کارگر براثرریزش آوار دریک کارخانه قوچان
� تجمع اعتراضی کارگران كارخانه روغن نباتي نرگس شیرازنسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل استانداری
فارس
�رحمان گلچهره  :زنده باد اول ماه می ! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران!
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