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التین
برای آزادی "لوال دا
سیلوا"
صفحه 5

صفحه 11

تحلیل هفته

"سازمان تامین اجتماعی"
به نام محرومان به کام باند های حکومتی

صادق کار

دمحم باقری (عضو هیات مدیره کانون
کشوری انجمنهای صنفی کارگران
ساختمانی) در  ٦١اردیبهشت بە
خبرگزاری ایلنا از بالتکلیفی و بیمه
نبودن ٠٤٤ ،هزار کارگر ساختمانی
داد.

تا نوبت به افرادی برسد که واقعا
کارگر ساختمانی هستند و نیاز به
خدمات سازمان تامین اجتماعی
کارگران
هنوز
ولی
دارند.
ساختمانی فاقد بیمە جایگزین آن
ها نشدەاند".

وی در این رابطه بیان داشت":سال
گذشته  ۰٤٤هزار نفر که کارگر
ساختمانی نبودند ،از سامانه بیمه
کارگران ساختمانی خارج شدهاند

برخالف قوانین سازمان تامین
اجتماعی کە موظف بە بیمە کردن
همە کارگران است ،اما مسئوالن

این سازمان سال هاست کە از
کارگران
همە
کردن
بیمە
ساختمانی متقاضی بیمە شدن
سر باز می زنند و برای بیمە کردن
کارگران شرط و شروط تبعیض
آمیزی گذاشتەاند کە موجب محروم
ماندن اکثریت آنان از بیمە های
اجتماعی گردیدە.
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اعتراض های انجمن های صنفی
ساختمانی نسبت بە این تبعیض
ها از یک سو و آمار فزایندە حوادث
کار در بخش ساختمان طی دو دهە
گذشتە از سوی دیگر سرانجام
مدیران سازمان تامین اجتماعی را
وادار بە تغییراتی در این رویە تبعیض
آمیز شان کرده است و پدیرفتند کە
تعدادی از کارگران ساختمانی را کە
کارت مهارت فنی دارند ،و از طرف
انجمن های صنفی معرفی می
شوند ،بە صورت سهمیە بندی
ساالنە بیمە نمایند.
با این همە در عمل چندان بە
قل و قرارهایشان پایبند نماندند
و با زد و بند توزیع بخش عمدە
سهمیە بیمە را بە کاندیداها و
نمایندگان مجلس در حوزە های
محل نمایندگی شان سپردند تا
برای آن ها در ازای دادن
سهمیە رای جور کنند .این بە
اصطالح نمایندگان ،هم اکثر
سهمیە ها را در میان نزدیکان
خودشان کە کارگر نبودند و
اطمینان داشتند بە خودشان
رای می دهند ،توزیع کردند و در
عمل چیز زیادی بە کارگران
واقعی نرسید! این کە بنا بە گفتە
(عضو هیات مدیره کانون کشوری
کارگران
صنفی
انجمنهای
ساختمانی) تنها در سال گذشتە
 ۰٤٤هزار نفر از "سامانە" بیمە
کارگران ساختمانی کە کارگر
نبودەاند اخراج شدەاند ،بخوبی
حکایت از ابعاد این زد و بند ها دارد.
و دلیل این کە هنوز کارگران را
اخراجی
افراد
جایگزین
ننمودەاند و جاها را خالی نگە
داشتەاند از دو حال خارج
نیست ،یا می خواهند آن ها را
بین نامزدهای دورە بعدی
مجلس توزیع کنند تا بە سبک و
سیاق سابق با آن ها رای برای
دوستانشان بخرند و یا این کە
دارند از زیر بار تعهدات شان

شانە خالی می کنند .بە گفتە
دمحم باقری ،حق بیمە کارگران
ساختمانی از محل صدور پروانە
ساختمان ها تامین می شود و
سهم دولت از  ۰٢درصد حق بیمە
تنها  ۰درصد است ،با این همە
دولت از پرداخت سهم خود طفرە
می رود .ظاهرا علت اصلی
مخالفت غیر قانونی سازمان تامین
اجتماعی با بیمە کردن کارگران
ساختمانی طفرە دولت از پرداخت
همین سهم اندک است .و این
کارگران
تنها
دیگر
موضوع
ساختمانی را شامل نمی شود و
دولت روحانی نیز مانند سلف خود
سال هاست در حالی کە بی
حساب و کتاب هر چقدر می خواهد
از صندوق تامین اجتماعی بر می
دارد ،اما بە کلی از پرداخت سهم ۰
درصدی دولت خودداری می کند و
همین امر بهانە بە دست کارفرمایان
می دهد کە آن ها هم بە تبعیت از
دولت سهم قانونی حق بیمە شان
را نپردازند ،و بقا سازمان تامین
اجتماعی را بە طور جدی بە
مخاطرە بیندازند ،و در نتیجه ریشە
بیمە و تامین اجتماعی را اگر بتوانند
از بیخ و بن برچینند .خبرگزاری ایلنا
همزمان با انتشار این گفت و گو،
گزارش دیگری از وضعیت یک زن
کارگر با دستمزد ماهانە  ۰٥٤هزار
تومان و با  ٣٣سال سابقە کار
منتشر کردە کە هنوز تحت پوشش
بیمە و تامین اجتماعی قرار ندارد.
ایلنا از قول این زن کارگر می
نویسد" :این بار داستان هزار تیغ
برهنه روزگار به خانمی  ۱٦ساله
باز میگردد که  ٣٣سال از عمرش
را کارگری کرده است و هنوز
«بیمه» ندارد .خودش نداشتن بیمه
را این گونه توصیف میکند:
«آیندهای ندارم" و صدها هزار زن
دیگر در بازار کار ایران وضعیت
کمابیش مشابەای دارند کە نە
دولت بە آنها کمکی می کند و نە
تشکلی دارند کە تالشی برای

نجات شان از این فالکت انجام
دهد".
مطابق قوانین تامین اجتماعی همە
کارگران بایستی تحت پوشش همە
نوع بیمە از درمان و حوادث گرفتە تا
بازنشستگی قرار بگیرند و سازمان
تامین اجتماعی حق ندارد تحت
هیچ عنوانی از بیمە کردن کارگران
خودداری کند و دولت و کارفرمایانی
کە قوانین تامین اجتماعی را زیر پا
می گذارند ،باید مجازات شوند و
بدهی هایشان بە سازمان تامین
اجتماعی را بە همراە جریمه دیرکرد
آن بە این سازمان بپردازند.
تردیدی نیست که مطالبه به حق
کارگران ،ادارە امور سازمان تامین
اجتماعی توسط خود کارگران با
نظارت تشکل های مستقل کارگری
است.
تشکل های دولت ساخته در ٠٤
سال گذشته نشان دادند که بارها
و بارها منافع کارگران را به دولت ها
وقت فروخته اند و نتیجه کار آن ها
امروز ورشکستگی این سازمان ،زد
و بند در غارت و چوب حراج اموال
کارگران با سیاست ها خصوصی
عناوینی
واگذاری
و
سازی
ساختگی چون واحد های زیان ده
به باند های مافیایی حکومت است.
الزم است هر چە سریعتر دست
باند های حکومتی و دولتی از
سازمان تامین اجتماعی کوتاه گردد
و این سرمایه عظیم بە صاحبان
واقعی خود که کارگران هستند،
بازگردانده شود.
عمدە مشکالت کنونی سازمان
تامین اجتماعی به خاطر عمل کرد
مدیریت باند های حکومتی حاکم بر
این سازمان و غارت سرمایە ها و
درآمد های آن توسط دولت ها و
مدیران فاسد و ناکارامد آن است.
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ازتجربه دیگران

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

:1991
2012

مهاری ریدای
ترجمه گودرز
مجله حقوق ،عدالت اجتماعی و توسعه جهانی  LGDژوئیه 2112

اتحادیه های صنفی تحت کنترل رژیم حکومت نظامی –
نکته قابل توجه آن است که "سیاست زدگی" اتحادیه های صنفی یک چک
سفید نبود که به آنها اجازه دهد با هر حزب سیاسی که بخواهند همگام
شوند .در واقع رسماً تنها یک حزب قانونی در آن زمان وجود داشت که آن هم
در قدرت بود .در این رابطه تشکل ملی کارگران طبق قانون موظف شده بود
که برای همگامی جنبش کارگری با ارزش های سوسیالیستی اقدام کند و
اتحادیه ها را در این راه هدایت نماید .در نتیجه دولت نظامی مصمم بود که
کارگران را در جهت اهداف سیاسی خود بسیج نماید و سازمان دهد .اتحادیه

ادامه
ها هم بالتبع به صورت سیستم
نقاله ای بین دولت حاکم و طبقه
کارگر عمل می کردند ،بدون آن که
در جهت اهداف مستقل طبقه
برنامه مستقلی ارائه دهند.
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مهمتر آن که قانون جدید اتحادیه های پایه را تابع اتحادیه های سطح باالتر
می نمود که بنوعی نشانه استقرار مرکزیت دموکراتیک بود و عمال ً استقالل
عملی اتحادیه های پایه را مخدوش می کرد .ماده  ۱٤مقرر می داشت که
اتحادیه های پایه باید تابع و اجراکننده تصمیمات اتحادیه باالتر باشند .در نتیجه
عمال ً اتحادیه های پایه شعبه ای از اتحادیه باالتر بحساب می آمدند .نهایتاً
قانون تشکیل اتحادیه ملی صنفی اتیوپی را توصیه کرده بود که تمام کشور را
پوشش می داد ،بجای آن که اجازه دهد اتحادیه ها هریک مستقال ً مسایل
مربوط بخود را پاسخ دهند .معاهدات سازمان جهانی به تمام اتحادیه ها اجازه
می دهد مستقال ً تصمیم بگیرند و در سازماندهی رابطه با تشکل های بین
المللی اقدام کنند .اما قانون جدید تنها اتحادیه ملی را مجاز به عضویت در و
همکاری با سازمان های بین المللی کارگری کرده بود ،بدون آن که همین حق
را برای اتحادیه های پایه و میانه نیز قایل شود.
بنوعی باید پذیرفت که قانون جدید کار علیرغم ترویج تشکل های کارگری و
ترغیب کارگران به عضویت در آن در دوران دولت نظامی پسرفت هایی را هم
شاهد بود و آن محدود ساختن استقالل تشکل های کارگران و عمال ً تبدیل
شان به واسطه ای از سیاست های حزبی دولت حاکم و اتحادیه ملی بود .در
عمل اتحادیه های پایه عالوه بر اعضای خود در مقابل اتحادیه های باالتر هم
مسئول پاسخ گویی بودند؛ شرایطی که می توان آن را خدمت دوجانبه نامید.
در این ارتباط سازمان جهانی کار  ILOبراین باور است که کنترل اتحادیه های
پایه وسیله کنفدراسیون های باالتر محدودیت هایی جدی بر حق سازمان
دهی و تصمیم گیری در جهت منافع پایه ای اتحادیه ها ایجاد می نماید .از
سوی دیگر عدم اجازه به کارفرمایان برای تشکل ویژه خود و مشارکت در
قانونگذاری های مربوطه نیز برخالف توصیه های سازمان جهانی کار و عمالً
مانعی در برابر حق آزادی تشکل و اجتماع بحساب می آید.

سقوط رژیم نظامی و روند نوین اتحادیه های صنفی
با سقوط رژیم نظامی از قدرت در سال  ٦٢٢٦بود که تغییرات در مواضع
ایدئولوژیک ،سیاست های اقتصادی ،و ارتباطات کار به محیط سیاسی
اقتصادی و اجتماعی کشور عرضه شد .جو جهانی که از سالهای آغازین دهه
 ٦٢9٤بسوی لیبرالیزاسیون اقتصادی می رفت عمدتاً با خصوصی سازی های
بزرگ و قانون زدایی از بازار و قیمت گذاری ها در سطوح ملی همراه شد.
سقوط دیوار برلین و منهدم شدن بلوک کمونیستی نیز در این زمان اتفاق افتاد
و فرسایش پایه های ایدئولوژیک و شکست حضور و نقش پررنگ دولت در
اقتصاد را به همراه آورد.
بیش از همه ،اما ،تهییج و تبلیغات سوسیالیستی در دولت نظامی که با
عملکرد ضعیف اقتصادی همزمان بود باعث برخورد تند مخالف با ایده های
سوسیالیستی شده بود .در نتیجه با وجود آن که نیروی در حال ظهور جبهه
دموکراتیک انقالبی خلق اتیوپی ) ،(EPRDFکه دولت نظامی را سرنگون کرده
بود ،در گفتار و عمل تمایالت سوسیالیستی داشت ،اما نه تمایل داشت و نه
توان آن را که واقعیت های موجود را انکار نماید .بطور عام محیط ملی و بین
المللی در آن زمان برای حکومت هایی با تمایالت کمونیستی فضای مناسبی
نبود .بنابراین صرف نظر از آن که در طرح یا فرضیه این جبهه سوسیالیست
بود ،اما سیستم  EPRDFپس از بدست گرفتن قدرت ،در نهایت مشوق بازار
آزاد شد.

با تمایالت و چارچوب سیاسی
بسمت بازار ازاد ،دولت آمادگی خود
را برای خروج از مدیریت اقتصاد خرد
ابراز داشت و دیدگاهی برای
استقالل و خودمختاری بازار
اقتصادی و واگذاری آن به بخش
خصوصی ،بجز در سطوح باالی
اقتصاد کالن ،اعالم داشته بود.
دولت جدید بالفاصله پس از
دستیابی به قدرت خصوصی سازی
در صنایع تحت حاکمیت ملی را
آغازکرد .هماهنگ با این موضعگیری
ها بیانیه جدید کارگری در سال
 ٦٢٢٣ابالغ شد .برخالف قانون کار
در دولت نظامی که بر اساس
مرکزیت دموکراتیک و دکتاتوری
پرولتاریا شکل گرفته بود ،قانون
جدید کار بطور نسبی منافع هردو
بخش کارگران و کارفرمایان را
نمایندگی می کرد و انعطاف پذیر تر
بود.

سازمان جهانی کار ILO
براین باور است که کنترل
اتحادیه های پایه وسیله
کنفدراسیون های باالتر
محدودیت هایی جدی بر
حق سازمان دهی و
تصمیم گیری در جهت
منافع پایه ای اتحادیه ها
ایجاد می نماید .از سوی
دیگر عدم اجازه به
کارفرمایان برای تشکل
ویژه خود و مشارکت در
قانونگذاری های مربوطه
نیز برخالف توصیه های
سازمان جهانی کار و
عمال ً مانعی در برابر حق
آزادی تشکل و اجتماع
بحساب می آید
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دیگر کشور ها

کانون همگانی کارگران کلمبیا

سراسر آمریکای التین
برای آزادی "لوال دا سیلوا"

کانون همگانی کارگران کلمبیا طی اطالعیه ای خواستار ایجاد یک جنبش جهانی برای آزادی لوال دا سیلوا
رئیس جمهور پیشین برزیل شد.
متن اعالمیه بشرح زیر است:
جنبش سندیکایی سراسر آمریکای التین همراه با سایر جنبش های اجتماعی از پا نمی ایستند و برای اعتراض
به حکم ناعادالنه و خودسرانه محکومیت "لوال دا سیلوا" که در پروسه دادرسی هیچ گونه خالف و جرمی علیه او
به اثبات نرسید ،ولی سرانجام او را محکو م کردند ،به مبارزه برای آزادی وی با تمام توام به مبارزه مشترک خود
ادامه خواهند داد.
آماج نهایی تمامی این دادگاه های نمایشی جلوگیری از شرکت "لوال دا سیلوا" در انتخابات ریاست جمهوری
برزیل که در ماه اکتبر برگذار می شود بود.
تمامی آمارگیری ها بدون استثناء "لوال دا سیلوا" را برنده انتخابات ریاست جمهوری آینده برزیل نشان داده اند.
محکوم کردن "لوال دا سیلوا" که مشخصا خصلت سیاسی دارد بیانگر عدم استقالل قوه قضائیه در برزیل و در
همان حال نشان دهنده عدم حضور یک دمکراسی واقعی در یک جامعه است.
در واقع این روند از زمانی شروع شد که در سال  ۰٤٦۲بدنبال یک کودتا با تبانی پارلمان ،قوه قضائیه و رسانه
های وابسته دیلما روسف رئیس جمهور قانونی برزیل را که با آراء مردم انتخاب شده بود از ریاست جمهوری برکنار
کردند تا استقرار مناسبات اقتصادی نئو لیبرال را در برزیل که در خدمت منافع کالن سرمایه داران ملی و بین
المللی است ،میسر شود.
کانون متحده کارگران کلمبیا از همه سندیکاها و جنبش های اجتماعی در سراسر آمریکای التین می خواهد
تا با فریادی متحد خواهان آزادی "لوال دا سیلوا" شوند.
ما خواهان به رسمیت شناخته شدن حق "لوال دا سیلوا" برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری برزیل
هستیم.

زا -رئیس
فابیو آریاس خیرالدو
لوئیس آلخاندرو پدرا
دبیر 211۲کل
نوزدهم آوریل
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از جهان کار

ساعات کار؛
گذشته ،حال و آینده
بخش اول

پیتر دالتون ،دانشگاه ساسکس
تعداد سا عات کار در کشورهای پیشرفته سیر نزولی داشته است .اما این سیر در آینده به کجا خواهد
رفت؟
چکیده
تعداد ساعات کار در سراسر دنیا در حال کاهش است.
در حال که البته تفاوتهای قابل توجهی هنوز باقی اند.
مردم برخی از کشورها گاه به طور متوسط  0٤درصد
بیشتر از مردمان کشورهای دیگر کار می کنند .بخش
اعظم این تفاوتها ناشی از تفاوت در شیوع کار نیمه وقت
و الگوهای مشارکت زنان در بازار کار است .در نگاه به
آینده ،این پرسش که اثرات کاهش بعدی ساعات کار بر

تولیدوری ( )productivityچه خواهد بود ،دارای اهمیت
است .به عالوه مسائلی از این دست که افراد ،در آینده
ای که به نحو فزاینده با تکنولوژی همراه خواهد بود،
چگونه وقت شان را به اوقات فراغت یا کار اختصاص می
دهند و تعادل مناسب بین کار و زندگی چگونه حاصل
می شود ،موجب نگرانیهای عمیق اند.

یافته های کلیدی





تعداد ساعات کار در خالل  ۱٤سال گذشته در بیشتر کشورها دائماً کاهش یافته است.
تعداد ساعات کمتر کار لزوماً به معنای محصول کل کمتر یا تولیدوری پائینتر نیست.
کشورهای دارای درصد بیشتر کارگران نیمه وقت به داشتن تعداد ساعات کار هفتگی و ساالنۀ کمتر ،متمایلتر اند.
با کاهش تعداد ساعات کار ،تمرکز کارگران بر جنبه های ناظر بر تعادل بین کار و زندگی و گذران اوقات فراغت بیشتر
می شود.

-

بازارهای کار در بسیاری از کشورها هنوز چندان منعطف نیستند ،به این معنا که بسیاری از کارگران امکان انتخاب
تعداد ساعات کار را ندارند.
تعداد کارگرانی که تعداد ساعات کار کمتر را تجربه می کنند ،چندان زیاد نیست و برخی کارگران تحصیلکرده حتی
تعداد ساعات بیشتری کار می کنند.
تکنولوژیهای پیشرفته و استفادۀ بیشتر و بیشتر از روبوتها به احتمال قوی عرضۀ مشاغل روتین و تقاضا برای کارگران
ساده و نیمه ماهر را کاهش دهند.
تبعات کاهش ساعات کار برای رفاه و توزیع ثروت هنوز به روشنی شناخته شده نیستند و می تواند به نابرابریها دامن
زند.

-
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پیام اصلی مؤلف
کاهش تعداد ساعات کار ،تفاوتهای موجود در ساعات کار ،توزیع آن در مشاغل و بخشهای مختلف اقتصادی موضوع
بسیار مهمی است .مبتنی بر مالحظات ناظز بر تعادل دلپذیرتر کار و زندگی ،فشاری دائمی برای کاهش ساعات کار
وجود دارد .بحث بر سر این است که چنین کاهشی چگونه می تواند به اتکای تغییرات تکنولوژیک جاری حاصل آید ،بی
آن که به بازتوزیع درآمدها به ضرر کارگران کم مهارت گردد .با نگاهی به آینده می توان گفت که دستیابی به تعادلی
موزون بین این عوامل چالش عمدۀ سیاستگزاران فردا خواهد بود.

چارچوب
تعداد ساعات کار در خالل  ۱٤الی  ٦٤٤سال گذشته در اغلب کشورها کاهش یافته است .تصویر روبرو این سیر نزولی
را در  ۰٤سال گذشته در  ۲کشور پیشرفته نشان می دهد .این
5151 5991
ال ه 6
عت
عد
روند را می توان با موجبات و علل متعددی توضیح داد ،از جمله:
تغییر شرایط تقاضا برای نیروی کار ،تغییر ترجیح افراد در ایجاد تعادل
بین کار و اوقات فراغت ،فشار فعال اتحادیه های کارگری،
پیشرفتهای تکنولوژیکی که به افزایش تولیدوری کار انجامیده اند،
دولتهای پیشروئی که حداکثر ساعات کار مجاز را قانونی کرده اند،
تغییرات جمعیت شناسانه در مدلهای تقسیم کار بین مرد و زن...،
تفکیک اهمیت نسبی این عوامل مختلف از هم به لحاظ
اقتصادسنجی کار دشواری است .در عوض ،می توان به جستجوی
منشاء این سیر نزولی به طرف تعداد ساعات کار کمتر برخاست،
نگاهی به وضع کنونی انداخت و چشم اندازی از الگوهای کلیدی
عه
قتص
مک
ع:
آینده را ترسیم کرد .مقالۀ حاضر چنین کرده است.
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گزارش

اول ماه مه
و حزب چپ ایران (فداییان

خلق)

با وجود این که  7روز از اول ماه مه روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم ،اما هم چنان ارسال گزارش ها از کشور های
مختلف ادامه دارد ،در زیر نگاهی کوتاه به جشن اول ماه مه در کشور های ،اسپانیا ،آلمان،سوئد ،دانمارک و سوئیس
خواهیم داشت:

اسپانیا 011 ،هزار تن به خیابان ها آمدند

به دعوت کمیسیون های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران دو تشکل عمده سندیکایی در اسپانیا در  0٤شهر
اسپانیا بیش از نیم ملیون نفر در تظاهرات اعتراضی اول ماه مه شرکت کردند .بزرگترین این اعتراض ها در مادرید و با راه
پیمایی بیش از  ۱٤هزار تن برگزار شد.
حزب چپ ایران ( فدائیان خلق ) در این تظاهرات با شعار آزادی برای فعاالن سندیکایی و اعتراض به کار کودکان
شرکت فعال داشت .در طول راه پیمایی و در میتینگ پایانی تظاهرات در رابطه با حزب تازه تاسیس ،ریشه های تاریخی
آن ،آماج های برنامه ای ،سمت گیری های سیاسی خاصه در رابطه با شرایط فعلی ایران و خاور میانه با آعضاء و
هواداران احزاب شرکت کننده و هم چ نین با فعاالن سندیکایی صحبت شد .در واقع شرکت حزب چپ ایران ( فدائیان
خلق ) در راهپیمایی اول ماه مه در مادرید اولین تظاهر بیرونی حزب تازه تولد یافته مان در اسپانیا بود.
شعارهای عمده تظاهرات حول نبود امنیت شغلی ،پایین آمدن دستمزدها ،قطع کردن حقوق بیکاری ،باال نرفتن حقوق
بازنشستگان همپای رشد نرخ تورم ،مهاجرت جوانان به جستجوی کار به سایر کشورهای اروپایی و تعمیق شکاف
طبقاتی در جامعه بود.

برلین،
علیه نابرابری ها و سیاست های نئولیبرالیستی
شهر برلین مطابق معمول همه ساله شاهد برگزاری
جشن و جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و دیگر
نیروهای کار بود .هزاران نفر به دعوت اتحادیه ها و
سندیکاهای کارگری حضور پررنگ خود را علیه نابرابری
های جاری و ناشی از سیاست های نئولیبرالیستی,
تسلط روز افزون بانکها بر منابع ملی کشور ها ,قدرت
گرفتن روز افزون بورس بازان ,بانکها ,کنسرنها ,و ساختار

های الیگارشی های جدید مالی و پول شویی های
میلیاردی و فرار های مالیاتی و همچنین سعی روز افزون
در تضعیف تشکل های کارگری و حقوق مساوی برای
زنان و مردان در برابر کار معین و مشخص ,به میدان
آمده و تظاهرات کردند و همبستگی خود را به نمایش
گذاشتند.

۲
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اعضا و دوستداران سازمان ما و حزب تازه تاسیس "
حزب چپ ايران (فدائیان خلق)" در برلین با برپایی چادر
و میز تبلیغاتی ,دست به تبلیغات گسترده ای زدند که
مورد استقبال شایسته ای قرار گرفت " .حزب چپ ايران
(فدائیان خلق) که اولین حضور تشکیالتی خود را تجربه
میکرد ,با انتشار صد ها اطالعیه تشریحی و توضیح
رفقای چادر مشترک ,سعی به شناسایی هر چه بیشتر
خود نمود .و اعالمیه حزب چپ ايران (فدائیان خلق) به
مناسبت روز جهانی کارگران  ,عالوه به زبان فارسی ,به
زبانهای آلمانی,انگلیسی,فرانسه ترجمه شده بود و در

اختیار مراجعه کنندگان قرارگرفت .شهر برلین به دلیل
موقعیت ویژه خود ,همه ساله به مناسبت ماه مه ,مورد
توجه فعالین کارگری و جنبش چپ قرار میگیرد و
مهماندار هزاران نفر از دیگر کشور ها و شهر های آلمان
میباشد که برای اعالم همبستگی خود با اتحادیه های
کارگری و احزاب چپ آلمان ,حضور پیدا می کنند .امسال,
میزان حضور ایرانیان ساکن برلین در مراسم ماه مه و
حضور آنها در چادر ما چشمگیر بود و رفقا و دوستداران
حزب چپ ايران (فدائیان خلق)" و سازمان ,این امکان را
پیدا کردند تا در موارد مورد نظر به بحث و گفتگو بپردازند.
رفقای برلین از مراجعه کنندگان به چادر مشترک  ,با
چای و شیرینی و موزیک دلنشین ایرانی پذیرائی می
کردند.

استکهلم – سوئد

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)،
بیشترین توجه در بین نیروهای چپ ایرانی

به رسم هرساله در استکهلم ،در جشن روز کارگر که توسط حزب چپ سوئد
در مرکز شهر استکهلم برگزار می شود این بار برای اولین بار حضور حزب تازە
تاسیس چپ ایران (فدائیان خلق) ،بیشترین توجه در بین نیروهای چپ ایرانی
را بخود جلب کرد .به ویژه این که واحد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در
استکهلم ،طی اطالعیه ای اعالم داشته بود کە در نظر دارد نشست و
گفتگوئی درباره ضرورت وحدت و یکپارچگی نیروهای چپ در ایران در روز

یکشنبه برگزار نماید .این اعالمیە
مورد توجە تعداد کثیری از ایرانیان
قرار گرفت.

گزارش اول ماه مه  -دانمارك

حزب چپ ايران (فداییان خلق)،
بازدید کنندگان را به پرسش وا داشت
مراسم اول ماه مه با وجود هواى
سرد و بارانى در كپنهاگ برگزار
شد ،و نمايندگان احزاب و اتحاديه
هاى كارگران با مراسم ويژه و
سرود انترناسیونال وارد پارك ويژه

مراسم شدند .همچنین نمايندگان احزاب سوسیال دمكراسى و چپ حول
مشكالت كارگرى و سیاست هاى ملى و بین المللى سخنرانى نمودند كه
گرفتند.
قرار مى
خود
هواداران
استقبال
مورد
امسال در اين مراسم چادر حزب چپ ايران (فداییان خلق) ،با جذبه و جلوه
خاصى خودنمايى مي كرد ،و ايرانى ها و دانماركى هاى بازديد كننده با
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كنجكاوى از اين نام جديد پرسش
مى كردند كه توسط رفقاى حزب
چپ همراە با تحويل مطالب كنگره و
توضیحات شفاهى همراه با یک

شاخه گل رز و کارت پستال حزب چپ ایران (فداییان خلق) به سواالت آنان
پاسخ مى دادند .عالوه بر مردم دانماركى ،نمايندگان احزاب چپ تركیه ،عراق،
احزاب كرد و نمايندگان حزب توده و حزب كمونیست و كارگرى هم از چادر یا
غرفە حزب بازدید نمودند.

در اول ماە مە ـ یوتوبوری

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در راە یک جهان بهتر
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همراە با سایر نیروهای
مترقی و چپ در سوئد ،روز اول ماە مە ،روز جهانی
کارگران را گرامی داشتند .رفقای حزب چپ با چاپ و با
توزیع اعالمیەهای حزب در میان مردم بمناسبت این روز

مهم ،کە سمبل جهانی مبارزە طبقە کارگر و زحمتکشان
در راە یک جهان بهتر است ،پیام چپ های ایران را راجع
بە وضع طبقە کارگر در ایران ،مطالبات و خواست آنان بە
گوش شرکت کنندگان در مراسم رساندند.

برگزاری اول ماە مە در سوئیس

رفع تبعیض دستمزد زنان و مردان

گذاری حزب چپ ایران (فدائیان
خلق) اعالمیه ها و تراکت های
حزب را که به همین مناسبت به
زبان های فارسی و آلمانی تهیه
شده بودند ،در بین فعاالن سیاسی
ایرانی مقیم سوئیس و سندیکا ها
و احزاب چپ توزیع کردیم .اسامی
برخی از احزاب که در این رابطه به
شکلی حضوری و یا از طریق امیل
ارسال داشته ایم به قرار زیر است:

امسال نیز مراسم بزرگداشت اول
ماه مه در سراسر کشور سوئیس
برگزار گردید .مراسم امسال ،توسط
سندیکاهای کارگری و احزاب چپ
سازماندهی شده بود .خواست
محوری شرکت کنندگان ،رفع
تبعیض دستمزد زنان و مردان بود.
اگرچه در سی و هفت سال پیش
در کشور سوئیس قانونی به
تصویب رسیده است که دستمزد
زنان و مردان برای انجام کار مشابه
می بایست برابر باشد ،اما،علی
رغم آن ،در سوئیس هم چون دیگر
کشورهای اروپائی زنان حدود
بیست درصد از مردان برای انجام
کار مشابه کمتر دستمزد دریافت
می کنند.

حزب سوسیالیست سوئیس

ما برای اولین بار ،پس از بنیان

حزب سبز ها

بزرگترین
سوئیس( ُانیا)

سندیکای

حزب کار
انجمن کارگری ترک ها و کرد های
مقیم سوئیس
در ضمن ده ها نسخه از اعالمیه ها
به زبان فارسی و آلمانی به
مناسبت اول ماه مه توزیع شد.

کارگری
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یادداشت

تعرض دولت های نئولیبرال،
ایستادگی تشکل های کارگری
رضا کاویانی

علی رغم تمهیدات هراس انگیز رذیالنه مسوالن دولتی و تهدیدات نیروهای
امنیتی در جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگ داشت روز جهانی کارگر در
ایران ،کارگران در صفوف گسترده و متحد  ,توانستند در برخی از شهر های
ایران دست به تظاهرات و نسبت به احقاق حقوق صنفی و شهروندی خود
دست به افشاگری بزنند و از مسوالن دولتی خواستند تا در تعهدشان به
مصوبه های قانون کار بر اساس میثاق بین المللی اقدام نمایند .سال هاست
که کارگران و حقوق بگیران با پدیده واقعا نادری بنام تعویق حقوق یا دستمزد و
دریافتی های ناچیز خود قرار گرفته اند .تا به امروز هیچ مسوولی نسبت به
این همه تعدی و تجاوز به ابتدایی ترین حقوق افراد جواب گو نشده است و
همیشه در پی تقاضا های کارگران ,جز سرکوب و دسگیری و بیکار شدن و
محروم ماندن از حد اقل های معیشتی ,چیز دیگری نصیب نبرده اند و این در
حالی است که بیش از دوهفته است که بخش های کرد نشین کشور به
دلیل بیکاری و نبود آینده روشن ,عدم توجه به بدیهی ترین خواسته های
صنفی و آزادی های فردی و تعر ض و مداخالت نیروهای سرکوب ,در اعتصاب
به سر می برد .مطالبات کارگران ایران که از بدیهی ترین خواست های
نیروهای کار اند ،هم چنان بر روی هم تلنبار می شوند و پاسخ مسئوالن
جمهوری اسالمی به آنها هم جز سهل انگاری ،سرکوب ،تهدید و دستگیری،
شکنجه و کشتار نیست .امنیت شغلی ،درخواست ماه ها حقوق عقب
افتاده ،تناسب اضافه دستمزدها بر اساس تورم لگام گسیخته ،تأمین بیمه
های اجتماعی و درمانی ،حق اعتراض و اعتصاب و برگزاری مناسبت های
کارگری ،و مقابله با سیاست های ضد اشتغال زنان و خانه نشین کردن آن ها
از زمرۀ این مطالبات اند.
شرکت دولت ایران در جنگ های نیابتی و برون مرزی که فقط در تامین
سیطره خواهی ایده الوژیک آن هاست ,چیزی جز ضرر و زیان به سرنوشت و
سالمتی مردم ایران و نامتعادل شدن چرخه تولید و کار و مناسبات بعدی آن,
هیچ سودی در جهت منافع ملی ایران ندارد .اعتماد سازی برای سرمایه
گذاری و تولید نا روشن تر می شود ,فرار مغز ها بطور جدی بر آینده و
چگونگی برنامه ریزی و پیشرفت ایران سایه انداخته است .حکومت اسالمی
ایران کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است .از طرفی تبعات بحران
نئولیبرلیسم عالوه بر جنگ و کشتار مردم بی گناه در منطقه و ویران کردن
سرزمین آبا و اجدادی آن ها و آواره کردنشان در پی امنیت بیشتر و کار و

معاش نیز می شود که جامعه
بشری در سال های اخیر شاهد
یکی از دردناک ترین صحنه های
هجوم به همه حقوق فردی و
جمعی خود شده است .بی شک
بیشترین سهم از این خسارت غیر
انسانی را که بخشی از آن در کوچ
اجباری میلیون ها انسان" پناهنده"
از خانه و کاشانه شان متجلی
شده است ,زحمتکشان این جوامع
بر دوش کشیده اند و امروز با نا
مناسب ترین سیاست گزاری های
کشورهایی روبرو شده اند که
سیاستمداران آن خود از بانیان و
پدید آوران این جنگ ها و بی
خانمانی ها می باشند .نیروی
زحمتکشان  ,نیروی کار این جوامع
بخش های وسیعی از تشکل های
صنفی خود را در پی این جنگ های
فرساینده از دست می دهند و
هزاران موقعیت شغلی به دلیل
همین نابسامانی ها نابود شده و از
دست رفته اند و یکی از پی
آمدهای مستقیم این تجاوزگری ها
و جنگ افروزی ها و بویژه جنگ
های مذهبی و قومی ,حضور غم
انگیز میلیون ها کودکان کار و بی
سرپرست است که مورد خطر همه
گونه تجاوز های غیر انسانی قرار
دارند و جامعه ما هم از این ویران
گری ها بی نصیب نمانده است.
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هیات سیاسی-اجرائی سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت) در پی اعالمیه
ای به مناسبت اول ماه می سال جاری اعالم کرد:
“ اول ماە مە ،روز جهانی کارگر امسال در کشور ما در شرایطی برگزار
می شود که رکود اقتصادی تشديد شده ،فعالیت در بسیاری از واحدهای
تولیدی ،خدماتی و پروژههای عمرانی تعطیل و يا کاهش يافته و سرمایه ها به
جای سرمایه گذاری در کارهای تولیدی ،به سوی داللی سوق يافته و يا از
کشور خارج می شوند .به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  ٣٤میلیارد
دالر در اسفند ماه گذشته از کشور خارج شده است .از سوی ديگر براثر
پیشبرد سیاست های نئولیبرالی و حذف قوانین حمایتی بر ناامنی شغلی و
شمار قراردادهای سفید امضا افزوده شده ،طرح های به شدت استثمارگرانه
مثل "طرح کارورزی" به اجرا گذاشته شده ،با گذراندن مصوبه ای در مجلس
کارگران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شمول قانون کار خارج گرديده ،تبعیض
شغلی و جنسیتی در محل های کار ادامه يافته و به جهت عدم افزایش
دستمزدهای زیر خط فقر ،افزایش هزینەهای تحصیلی و شتاباندن روند
خصوصی سازی بخش آموزش شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان از تحصیل
باز مانده و برمیزان کودکان کار افزوده شده است.
تشدید بیکاری ،پایمال سازی حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران ،تعويق
پرداخت دستمزدها ،دستمزدهای نازل و باز بودن دست کارفرمايان برای
تشدید استثمار و زورگویی بە کارگران بە نوبە خود موجب گسترش اعتراضات
و اعتصابات کارگری شده است .اعتراضات کارگری به نحو بی سابقه ای
افزايش يافته است .گرچە اکثر این اعتراضات تدافعی و واکنشی در مقابل
تعرض دولت و کارفرمایان است ،اما کنش های صنفی تعرضی نیروی کار،
همبستگی در میان گروە های مختلف کارگری ،تالش ها برای سازمان یابی
مستقل سندیکایی افزايش و آگاهی طبقاتی در میان کارگران و مزدبگیران
ارتقاء يافته است”.
هیئت موقت موضع گیری حزب چپ ايران (فدائیان خلق) در خطاب به کارگران
و زحمتکشان ایران اعالم کرد:
" شما سال پرتالشی را پشت سر نهادید و با مبارزات تان اقدامات ضدکارگری
جمهور ی اسالمی و سیاست های نئولیبرالی را بە چالش کشیديد و
موفقیت هائی هم بە دست آوردید .بسیاری از اعتراضات صنفی شما در سال
گذشتە بە دلیل مقاومت دولت و کارفرمایان رنگ سیاسی بخود گرفت ،از
حالت تدافعی بە تعرضی در آمد .همین امر نقش زیادی در عقب راندن دولت و
کارفرمای ان داشت و اهمیت تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات سیاسی را
برجستە تر کرد .شما در پرتو همبستگی و مبارزە مشترک ،دولت و مجلس را
بە پس گرفتن الیحە ضدکارگری تغییر قانون کار وادار کردید .این پیروزی
کوچکی نیست .شما در مصاف با نیروهای سرکوبگر و دستگاە قضایی کە
قصد داش تند با سرکوب و زندانی کردن شما مانع اعتراضات تان شوند پیروز
شدید و نشان دادید کە مرعوب سرکوب نمی شوید .ادامە مقاومت و مبارزات
حق طلبانە شما الهام بخش جوانانی شد کە خیزش مردمی دی ماە سال
گذشتە را رقم زدند .از همە مهمتر ،گام هائی بود کە شما در راە همبستگی
می ان گروەهای مختلف مزدبگیران و بازنشستگان برداشتید .دست آوردهای

مبارزاتی سال گذشتە شما
می توانست به مراتب بیشتر از اين
باشد ،هرگاە شما سازمان یافتە تر
عمل می کردید.
بە
شما
دستیابی
الزمه
خواستە هایتان و در هم شکستن
تعرض جمهوری اسالمی بە
مبارزاتی تان،
دستآوردهای
بهره گیری از فضای اعتراضات برای
ایجاد سندیکاهای مستقل است.
شما اگر متشکل نشوید نمی توانید
از خود و حقوق تان دفاع کنید و
پیروزی هایی را کە بە زحمت بە
دست آوردەاید ،تثبیت کنید .مبارزە
صنفی با همە اهمیتی کە دارد اگر
با مبارزه برای آزادی و دموکراسی
تلفیق نشوند کم ثمر خواهد بود.
برای اينکه شما کارگران بتوانید
آزادانە خود را سازمان دهید ،حق
اعتصاب ،تجمع و اعتراض داشتە
باشید و از حقوق تان دفاع کنید،
الزم است مبارزه صنفی را با مبارزه
برای آزادی و دمکراسی همراه
سازيد .در کشورهائی کە آزادی
بیان و سازمان يابی کارگران وجود
دارد ،دولت و کارفرمایان بە آسانی
نمی توانند مانند ایران حق و
حقوق شان را نقض کنند و
دستمزدهایشان را زیر خط فقر نگاە
دارند .در اين کشورها کارگران و
استقرار
در
سازمان هایشان
دموکراسی و تعمیق آن بیشترین
دارند.
و
داشتە
را
نقش
سال هاست که در تعدادی از
کشورهای سرمایە داری قوانین
حمایتی توسط دولت های نئولیبرال
آماج تعرض قرار گرفتە است .اما
وجود اتحادیە ها و احزاب کارگری
موجب شدە کە این دولت ها نتوانند
بە آسانی قوانین کار را بە زيان
کارگران تغییر دهند".
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تیتر اخبار

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

� شرکت مترو صنعت از حقوق کارگران پیمانی فاز ٦۰پارس جنوبی هم 《حق بیمه》وهم 《حق درمان در
کمپ》برداشت میکند
�رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرضا از اخراج  ٦٤٤کارگر کارخانه واگن سازی کوثر شهرضا واقع در کیلومتر
٥٤جاده اصفهان -شیراز ،شهرک صنعتی رازی خبر داد
� روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه ،جمعی از رانندگان وانت بارها در اعتراض به افزایش نرخ طرح ترافیک مقابل شورای
شهر تهران ،تجمع کردند
� جمعی از رانندگان خودروهای سنگین در اعتراض به عدم تحویل به موقع خودروهایشان توسط شرکت سایپا دیزل
دست به تجمع زدند.
�جان باختن کارگر جوان مزرعه پرورش میگو چوئبده آبادان بر اثر برق گرفتگی
�فراخوان تجمع سراسری معلمان شاغل وبازنشسته ،پنج شنبه ۰٤اردیبهشت ساعت ٦٤صبح
� عضو هیآت مدیره کانون کشوری انجمن های صنفی کارگران ساختمانی میگوید:در شرایطی که ۰٤٤هزار نفر از
سامانه بیمه کارگران ساختمانی خارج شده اند .هیچ بیمه شده جدیدی جایگزین ان ها نشده است
� دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس؛متفکری که باز خوانیش شگفت زده مان میکند
� محبی نژاد دبیر همگن نیرو محرکه وقطعه سازان :قیمت قطعات خودرو باید تا ٣٤در صد افزایش پیدا کند در غیر
اینصورت شاغلین ٥٥٤.٤٤٤نفری صنعت قطعه سازی با معضل بیکاری روبرو خواهند شد
�صبح امروز حدود  ٦٤٤نفر از کارگران سهامدار معدن کرمیت اسفند قه در اعتراض به نا مشخص بودن وضعیت سهام
خود در مقابل کارگاه این شرکت در کرمان تجمع کردند
�وکیل اسماعیل عبدی :امیدوارم مسئوالن با آزادی مشروط موکلم موافقت کنند
� بخشی از درامدهای کارگران اتوبوسرانی در حالی به پیمانکار اختصاص پیدا میکند که مالکیت تمام خودروها ووظیفه
تامین تمامی هزینه های مربوط به ان ها بر عهدسازمان اتوبوسرانی ابادان است.
�تجمع کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس مقابل سازمان خصوصی سازی
� بر اثر انفجار وریزش دو معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان ،دست کم ۰٣کارگر جان
باخته وچندین تن دیگر در این دو معدن گرفتار شدند.
�تهدید پرسنل رسمی وزارت نفت در صورت شرکت در تجمع ،اعتصاب وتحصن از طریق پرتال داخلی نفت
�وعده پرداخت مطالبات کارگران نورد لوله صفا وپروفیل ساوه عملی نشد
�زیر پوست فرانسه التهابی عمیق نهفته است /جنبش کارگری فرانسه به کدام سمت میرود ؟
�نگرانی های زن سرپرست خانواری که پس از ٣٣سال کار فقط۰سال سابقه بیمه دارد:
� اتفاقات ناگوار در مهد کودک های غیر مجاز گزارش نمی شود
�یداله صمدی باید فوری ازاد گردد.
صبح روز  ٦٦اردیبهشت روز جهانی کارگر نیروهای اطالعاتی با اقدام به ضرب وشتم و رعب و وحشت به قصد ممانعت از
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر یداله صمدی را دستگیر و هنوز در بازداشت بشر می برد.
�خودکشی همزمان سه دانش آموز دختر در شهرستان نقده
� حقوق کارگران حدود یک میلیون وصدهزار تومان است وبا حساب اینکه هر دالر 0٤٤٤تومان شده حقوق ماهانه یک
کارگر حدود ٦١٤دالر میباشد
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اقدام به خود سوزی در برابر ورودی استادیوم محل سخنرانی روحانی در نیشابور ناکام ماند
� کارگران شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور برای پیگیری مطالبات معوقهشان مقابل شرکت تجمع کردهاند.
�فرزند کارگر جانباخته معدن یورت:کارگران را  ۰٤درصد مقصر انفجار معدن اعالم کرده اند
�غارت شدگان موسسه افضل توس که در خیاب ان بخارست در برابر شعبه مرکزی بانک ورشکسته آینده دست به تجمع
زدند
�غارت شدگان بانک آینده در وسط خیابان نشسته و شعار می دهند
�عصر پنج شنبه ،یک کارگر  ۰۲ساله در پارس جنوبی به دلیل گیر کردن سرش در دستگاه میکسر در دم جان باخت.
�بیست و یکمین روز اعتصاب بانە بە رغم تهدید و بازداشت و تالش بدون وقفە برای شکستن اعتصاب بانە
�اعتراض کارگران فاز  ٦۰پارس جنوبی به کسر مزد
� 0٤درصد از کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد ازمزایای بیمه تامین اجتماعی بی بهره اند
�شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق:رایزنی و نامهنگاری به جایی نرسید/اپراتورها را سر میدوانند
 �2ماه حقوق وعیدی کارگران معدن زمستان یورت پرداخت نشده است ومشکالت بیمه این کارگران کماکان پابرجاست.
� کارگران شرکت جهاد نصر کرمان در دیواندرە ،پس از پنج روز اعتصاب در اعتراض بە ندادن حقوق هایشان تهدید بە
اخراج شدند.
�خاکسپاری فردی که در حیاط کالنتری منجیل ( از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیالن) خودش را به آتش
کشیده بود،
�یک جوان در آبدانان (واقع در استان ایالم) به نام «امین مرادی» دست به خودکشی زد و متاسفانه جان باخت .این
جوان که نامزد داشت،
به دلیل فقر و بیکاری به زندگی خود پایان داد.
� برگزاری مراسم سالگرد کارگران جان باخته حادثه معدن زمستان یورت بدون حضور مسئوالن
�کانون مدافعان حقوق کارگر:محکومیت دستگیری یداله صمدی دراول ماه مه
� تقی دمحمی کارگر جوان شرکت راه سازان پدیده اخند(پیمانکار شرکت پتروسینا)بدلیل گیرکردن سرش درقسمت
چرخنده دستگاه میکسر،جانش را ازدست داد.
� تجمع پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در جلوی درب مرکزی شرکت در جهت اعتراض به وضعیت
اسفبار شرکت پس از خصوصی سازی
� اسماعیل عبدی ،فعال صنفی معلمان که در هفته بزرگداشت مقام معلم به جرم عدالتخواهی ،در اعتراض به نقض
گسترده حقوق صنفی معلمان وکارگران ایران ،از روز سه شنبه چهارم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا زده است.
� قرائت قطعنامه پنج تشکل مستقل کارگری در مقابل مجلس روز ٦٦اردیبهشت ٢0
� تجمع کارگران شرکت کارتن مشهد در اعتراض به تعطیلی وپنج ماه حقوق معوقه جلوی استانداری مشهد
� دمحم رضا بهنام نژاد رئیس کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین گفت  :انتصاب مدیران در کلیه سطوح اداره کل آموزش
وپرورش قزوین برا ساس قومیت گرایی وخویساوند ساالری است
� اعتصابات کارگران سد مخزنی کهیر در اعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق
� تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه طیور نگین قم نسبت به تعطیلی وبیکار شدن در آستانه روز جهانی کارگر
� جمعی از دانشجویان امروز برای اعتراض به وضع اسفناک کارگران مقابل وزارت کار جمع شدند.
�انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران :به مناسبت یکم ماه می روز همبستگی کارگری
� قطعنامه تشکلهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
� ماموران شهرداری سراوان بعد از بار زدن علفهای جوان علف فروش که بعلت بیکاری دست به علف فروشی زده،جوان
دستفروش که میخواست مانع بردن علفهایش شود ،وحشیانه از وانت به پایین پرتش کردند
� کشته شدن یک کولبر همزمان با از پای در آوردن شماری از اسبهای کاسبکاران مرزی
�دهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
صدای او باشیم
�بانه وارد نوزدهمین روز اعتصاب خود شد ٦٣/اردیبهشت
�افزایش چشمگیر قیمت طال ،سکه ودالر
دالر١٦٥٤تومان را رد کردوسکه تمام ۰میلیون شد
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پاسخ پاول دولف به فیلترینگ تلگرام در ایران :با پلتفرم TONشما میتوانید به تلگرام دسترسی داشته باشید .این کاری
است که من وتیمم انجام میدهیم
� اعالم همبستگی و حمایت اتحادیه آزاد کارگران ایران از خواست های اسماعیل عبدی در دیدار جعفر عظیم زاده
وجمعی از اعضای اتحادیه با خانواده این معلم مبارز وحق طلب
�سدره شرافت معلمی بر صلیب جان (پیرامون اعصاب غذای اسماعیل عبدی)
عزیز قاسم زاده
�سقوط کارگری در قزوین
روز گذشته کارگر ٠0ساله ساختمان از طبقه  ۰۰یکی از برج های شهرک پونک قزوین سقوط کرد و جان خود رااز دست
داد
�عید علی کریمی رئیس خانه کارگر استان قزوین  :هم اکنون تمام واحدهای صنعتی تولیدی استان دارای مشکل
هستند
� حضور جمعی از فعاالن صنفی ومدنی از سراسر کشور بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی
� ماموران زورگو شهرداری که بساط دستفروش رو گرفته بود با هجوم مردم معترض مجبور به پس دادن بساط
دستفروش شدند
� نیروهای انتظامی مرزی راه برگشت شمار زیادی از کولبران را محاصره کرده و نمیتوانند به خانه هایشان بروند
�افزایش شمار مجروحان زمین لرزه یاسوج به ٦٣٣نفر رسید
�مقایسه حقوق معلمان ایران با سه کشور دنیا
�روز اول ماه مه فعالین کارگری یدهللا صمدی وامیر شهابی در سنندج دستگیر شدند
�انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران  :به مناسبت یکم ماه می روز همبستگی وجشن کارگری متنی را تحت عنوان
کارگر کیست منتشر کردند
�ایا کارگران روز اول ماه مه ،روز جهانی کارگر ،در ایران تعطیلند ؟
� مردم ایران هم در اعتراض به فیلترینگ تلگرام کمپین اعتراضی موشکهای کاغذی را راه اندازی کردند
� قطعنامه تشکلهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
�اسامی بازداشت شدگان #تجمع_روز_کارگر در مقابل مجلس:
1حسین اذرگشسب -۰محسن ثقفی -٣پیمان کرمی -٠مصطفی آقایی -٥پارسا کرمانیان -١دمحمعلی شاکریان-0تهمینه خسروی -9عالیه اقدام دوست و-٢یدهللا صمدی -٦٤امیر شهابی در تجمع سنندج دستگیر شدند
� مراسمی در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر ،در مریوان برگزار شد
�بیانیه جمعیت کودکان کار وخیابان بمناسب اول ماه می روز جهانی کارگر ،
 �250کارگر شرکت پروژه انتقال اب سیروان بدون دریافت حقوق ناچار به تصویه شدند
 �12اردیبهشت سالروز جان باختن ابوالحسن خانعلی ،روز معلم در ایران
�روز ٦۰اردیبهشت #٦٣٠٤ابوالحسن_خانعلی در تظاهرات صنفی #معلمان در ایران #کشته شد .این روز روز معلم
نامیده شد
� همه بازداشت شدگان اول ماه مه در مقابل مجلس ساعت ٦٠ظهر امروز از زندان اوین آزاد شدند
�ضرب وشتم یک جوان دستفروش توسط سد معبر و ده نفری داخل ساختمان شهرداری منطقه ٣رشت او را کتک زدند
�رنج ودرد زحمتکشان دهدشت :نه کار داریم ،نه بیمه داریم ،نه غذا داریم نه مسئولی که صدای مارو بشنود

15

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
چهار شنبه  71اردیبهشت  1 / 7931مه  / 8172سال چهارم شماره 892

بدون شرح

