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 حقوق بشربا تکیه بر 
به کشور را صلح  

 انیدبازگرد
 

 

وزیر فقر و  سخنان
فالکت پیرامون 

 ت کارگران معیش
 

 تحلیل هفته

؛دو تاکتیک و دو نگاه  
  است فعاالن کارگریینه تنها گزاتحاد 

 

 

 

 

 

 

 

در هفته گذشته از دو 

تشکل مستقل کارگری در 
ثبت ایران، در برخورد با 

نام داوطلبان هیات 
تشخیص صالحیت 
کاندیداهای عضویت در 
شورای اسالمی کار 
شرکت واحد اتوبوسرانی 

 ، دو برخوردتهران و حومه
متفاوت را شاهد بودیم 
که توجه به آن می تواند 
برای فعاالن و عالقه 
مندان جنبش کارگری 
ایران تجربه و آموزه ای از 
مبارزه کارگری را به 

 .همراه آورد

در خبری که از طریق اتاق 

تلگرامی سندیکای شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران و 

انتخابات : "حومه با تیتر
 یلیکار تحم یاسالم یشورا

بی آر در سامانه  یشیو فرما
با تخلف سازمان  (6و  3)تی 

چنین آمده  ،"آغاز شد افتهی
مستقل از  کارگران": است

در سامانه سه  تیریمد
ثبت  یبرا یشرکت واحد وقت

اداره کار در  ندگانینام به نما
شرکت واحد مراجعه کردند 

ندادند و  دیرس شانیبه ا
در  تیریکارگران مستقل از مد

ه شش شرکت واحد سامان
در روز نوزدهم که به محل کار 

 ندگانینما ،خود مراجعه کردند

ثبت نام  فرماداره کار گفتند 
و  ستمیو در روز ب میندار

ثبت نام  یبرا کمیو  ستیب
به محل کار خود مراجعه 

از سه  کی چیه یول ،کردند
اداره کار در محل  ندهینما

. کارشان حضور نداشتند
 6و  3کارگران سامانه 

در روز چهارشنبه  نیهمچن
ثبت نام به اداره  یبرا ستمیب

کار استان مراجعه کردند و در 
گفته شد که  شانیبه ا اج آن

مسئول ثبت نام در اداره 
و با وجود چند ساعت  ستین

اداره کار ثبت  تاینها یمعطل
 .نام آنان را انجام نداد

 فرهاد فدایی
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شش  سامانه کارگران

 یدو دوره پ یشرکت واحد ط
 یانتخابات شورا یدر پ
کار موفق شدند با  یاسالم

کارگر  کیکردن  دیکاند
در انتخاب  تیریمستقل از مد

 اتهی》کارگران در ندهینما

 نیداوطلب تیصالح صیتشخ
 یاسالم یدر شورا تیعضو

به  ادیز یدادن را و 《کار

که  شوند نیمانع از ا شانیا
 تیرید وابسته به مدیکاند
 یبا وجود تقلب را یحت

جا که منتخب  و از آن ،اوردیب
 صیتشخ اتهی》کارگران در

در  تیداوطلبان عضو تیصالح
از  یکی 《کار یاسالم یشورا

نظارت بر  اتیه یاعضا
با نظارت  ،هست زیانتخابات ن

 انتیو ص یریگ یبر را قیدق
کارگران مانع تقلب  یاز را

 ارهشرکت واحد و اد تیریمد
کار استان در انتخابات شد و 

در  یدو دوره پ لیدل نیبه هم
موفق نشد تا  تیریمد یپ

کارگران وابسته به خود را با 
کارگر  ندهیعنوان نماه تقلب ب

 ."بر کارگران غالب کند
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اما در مقابل این دیدگاه، 
اتحادیه آزاد کارگران ایران در 
اطالعیه ای نظر خود را چنین 

 :بیان می کند
م بدنبال درج آگهی ثبت نا"

داوطلبان هیات تشخیص 
صالحیت کاندیداهای عضویت 
در شورای اسالمی کار 
شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه از سوی 
مدیریت این شرکت در برخی 
سامانه های شرکت واحد 
تهران، نهادی که خود را 
سندیکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه می نامد در کانال 

ارگران تلگرامی خود، ک
شرکت واحد را دعوت به رای 
دادن به برخی کاندیداها کرد 
و بدین ترتیب نفس وجودی 
شورای اسالمی کار در 
شرکت واحد را برسمیت 

 .شناخت
در ادامه این بیانیه آمده 

 :است
 رغم سال با این حال و علی

ها مقاومت، اینک در غیاب 
دخالت مستقیم و ایفای 
نقش از سوی بدنه کارگری 

ت واحد تهران، کسانی شرک
سرنوشت این سندیکا را 

بدست گرفته اند که بدنبال 
راه افتادن در پایانه های 
شرکت واحد برای جمع آوری 
رای به دولت ضد کارگری 
روحانی  و بازخواست از 

کارگری  نبرخی فعاال
شناخته شده بدلیل عدم 
شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری، پا را فراتر نهاده و 

ت از کارگران شرکت با دعو
واحد برای رای دادن به افراد 
مورد نظرشان در انتخابات 
هیات تشخیص  کاندیداهای 
شورای اسالمی کار، عمال 

وجود این تشکل ضد کارگری 
را در شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه به 
 .رسمیت شناختند

در بخش دیگر این بیانیه آمده 
 :است

تشکل کارگری و کسانی که 
ها را به عنوان  کارگران آن ما

نماینده های خود جهت دفاع 
 از منافع مان انتخاب می
کنیم تنها در صورتی منافع ما 
را نمایندگی خواهند کرد که 
فقط با رای مستقیم و آزادانه 
خود ما کارگران انتخاب شوند 

که نماینده هایی از  نه این
سوی وزارت کار و وزارتخانه 
 ای که محل کار ما زیر
مجموعه آن است به عنوان 

دو رای در برابر یک رای از 
طرف ما کارگران، تحت عنوان 
 هیات تشخیص صالحیت، آن
هم با استعالم از نهادهای 
امنیتی، اراده خود را در 
انتخاب نماینده هایمان به ما 

 .تحمیل کنند
در انتها این اطالعیه نتیجه 

 : می گیرد که
اینک و با توجه به شرایط  

اعی و سیاسی حاکم اجتم
بر کشور و توازن قوای 
موجود، شرایط بیش از هر 
زمان دیگری برای نفی و 
برچیده شدن شوراهای 

اسالمی کار از مراکز تولیدی 
و خدماتی و خیز برداشتن به 
سوی برگزاری مجمع 

  .عمومی سندیکا مهیاست
تحریم متحدانه انتخابات 
هیات تعیین صالحیت 

می کاندیداهای شورای اسال
کار و بدنبال آن تحریم 
یکپارچه انتخابات شورای 
اسالمی کار شرکت واحد، 
یک گام مهم و بزرگ در حیات 
بخشیدن به سندیکایی است 
که با خون دل و رنج و مرارت 

زندان و سرکوب در  ،فراوان

اقدام به ایجاد آن  4331سال 
 ."کردید
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اگر این تشکل از فضا 
و روزنه های موجود 
بتواند نیرو هایی را که 
باب میل مدیریت یا 
رژیم نیست وارد 
تشکل های زرد کند، 
با تغییر کمی تاثیر 

بر  کیفی مناسبی را
جای خواهد گذاشت و 
چنین رویکری در دراز 
مدت برای جنبش 
کارگری ایران موثر و 

  سود مند است
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نوع نگارش در هر دو متن 

ویای زوایایی فکری دو گ
تشکل است، نه تنها نمی 
توان در کل خط بطالن بر یکی 
کشید و دیگری را تایید کرد 
نه می توان به بخش هایی 
از نوع تفکر یک تشکل بسنده 
کرد و ضعف های آن را نادیده 

 .گرفت
در تیتر متن منتشر شده 
سندیکای شرکت واحد، به 
خوبی بر تحمیلی و 

انتخابات فرمایشی بودن این 
تاکید شده است، اما این 
خبر، زاویه ای را از درون 
شرکت واحد نشان می دهد 

که روزنه ای است برای 
مسدود کردن راه حضور 

 . نماینده منتخب کارفرما
از سویی دیگر اتحادیه آزاد 
کارگران هم تجربه سال ها 
مبارزه خود را داراست و با 
این پشتوانه دیدگاه خود را 

و از کارگران  بیان داشته
شرکت واحد خواسته که 

 .انتخابات را تحریم کنند
شاید تاکید این نکته ضرورت 
دارد که شورا های اسالمی 

شورا در  022هزار و  3کار با 
دوران دولت رفسنجانی اوج 

حیات خود را پشت سر 
گذاشتند، رهبران این تشکل 
زرد به عنوان ریشه و عوامل 

خانه کارگر جمهوری اسالمی 

یران، از همکاری با وزارت ا
اطالعات در شناسایی و لو 
دادن فعاالن کارگری مستقل 
تا جا انداختن قوانین ضد 
کارگری حکومت در بین 

 . کارگران نقش ایفا کردند
اما بدنه شورا های اسالمی 
کار هیچ وقت یک دست نبود 
و نیست، در بهترین شرایط 

" شتر گاو پلنگ"این تشکل 
کارگری به که نه تنها تشکل 

بلکه  ،حساب نمی آید
ترکیبی از نمایندگان مدیریت 
کارخانه ها با نمایندگان 
کارگران است، بدین صورت 

درصد از 42بوده که تقریبا 
افراد آن دارای تفکر مستقل 
کارگری و بعضا چپ هستند، 

درصد آن ها دارای  32حدود 
درصد دیگر 62تفکرحکومتی و 

از بدنه شورا ها اسالمی کار، 
ارگرانی هستند که به دالیل ک

کاری یا فردی به این تشکل 
پیوسته اند و نگاه حکومتی یا 

از این رو . حزب اللهی ندارند
در مواردی روزنه هایی برای 
حضور افراد مستقل در این 
تشکل زرد وجود دارد، که این 
افراد به حد و اندازه خود 

همیشه تاثیر مثبتی در روند 
رایی انتخابات یا فعالیت شو

به جا گذاشته اند که عمدتا 

نیروهای امنیتی یا مدیریت، 

خواهان حضور این افراد 
مخالف در انتخابات نبوده و 

 .نیستند
اما این نکته را هم باید در 
نظر گرفت که در پروسه 
مبارزه، گاهی اوقات این 
امکان بوجود می آید که در 
زمین حریف علیه خود حریف 

به می توان نقش ایفا کرد و 
 .نتیجه دل خواه رسید

برای مثال وقتی مردم 
از روز  33معترض در سال 

قدس برای اعتراض به 
سیاست های حاکمیت در 
سوریه استفاده کردند یا در 

جمعه در  ییکی از روزها
اعتراض حوالی نماز جمعه 

را سازمان های خیابانی 
چنین روشی در  ، عمالدادند

حاکمیت را مبارزه مدنی 
 .افل گیر و  زمین گیر کردغ
 

مثالی دیگر از کارخانه ها می 
توان آورد، در یکی از شرکت 

در  ،های بنیاد جانبازان
انتخابات شوراهای اسالمی 
کار، مدیریت شرکت که یک 
سرهنگ سپاه بود، نمایندگان 
خود را دست چین کرد تا 

شورای اسالمی کار را کامال 
 .به دست بگیرد
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چند تن از پرسنل شرکت که  
با مدیر عامل زاویه داشتند، 
دست به ابتکاری نو زدند، 
شرکت شامل دفتر مرکزی، 
کارخانه و تعمیرگاه با حدود 

پرسنل بود و بسیاری از  022
شاغالن در این شرکت از 
عمل کرد مدیریت ناراضی 
بودند، معترضان از هر واحد 
یک مخالف مدیر عامل را، به 

ید انتخابات شورای عنوان کاند
اسالمی کار برگزیدند، و در 

درصد  50انتخابات بیش از 
پرسنل به لیست مخالفان 
رای دادند، حتی قبل از 

انتخابات، حراست بنیاد تمام 
سعی خود را برای انصراف 
دادن نمایندگان مخالف مدیر 
عامل به کار گرفت، ولی 
نتوانست آن ها را مجاب به 

کند، عدم شرکت در انتخابات 
در آخر نتیجه آن شد که 
معلوم است، یک تو دهنی به 
مدیریت، و شورا به دشت 

 .مخالفان افتاد
کسانی که انتخاب شده 
بودند نه تنها تفکر حکومتی 
نداشتند بلکه تعدادی از آن 
ها، سابقا از نیرو های 
اپوزیسیون هم به حساب 

 .می آمدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاعدتا نمی توان مبارزه را 
ها منوط به یک جهت خاص تن

در نظر گرفت و به قول 

معروف باید در اصول محکم 
بود، ولی در تاکتیک نرم 

 .برخورد کرد
روزنه ای باید سود  از هر

جست و با سازمان دهی و 
یا  مبارزه رهبری دقیق

کارگری را ی اعتراض ها
 .داد توسعه

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارد اما این نکته نیز ضرورت 
که، در مبارزه صنفی اگر 

تشکلی اعتبار خود را صرف 
های حکومتی کند،  اکاندید

مسلم است که راه را به 
خطا رفته، ولی اگر این 
تشکل از فضا و روزنه های 
موجود بتواند نیرو هایی را که 
باب میل مدیریت یا رژیم 
نیست وارد تشکل های زرد 
کند، با تغییر کمی تاثیر کیفی 

بر جای خواهد  مناسبی را
گذاشت و چنین رویکری در 
دراز مدت برای جنبش 
کارگری ایران موثر و سود مند 

 .است

پرواضح است که، اگر هنوز 
دشمن ما همچنان مقتدر 
باقی مانده، نه قدرت اوست، 

بلکه عدم اتحاد ماست، 
نیرو های دگر اندیش و اکنون 

تشکل های کارگری مستقل 
اتحاد و به با هر تفاوتی باید 

همبستگی خود بیش از هر 
زمان دیگری بها دهند و در 
کنار هم مبارزه کارگران را 

 .سازماندهی کنند
به قول فعاالن کارگری هر 
شخصی به اندازه خود والور 
دارد، از این رو هر یک از ما و 
هریک از تشکل ها، باید به 
سهم خود با هم گرایی، 
اتحاد و یاری گرفتن از توانایی 

یک دیگر، در برابر های 

سیستم به غایت عقب مانده 
سرمایه داری حاکم بر 
کشورمان که بر اساس 
چپاول و غارت مردم و باال 
کشیدن دارو ندار کارگران و 
مردم کشورمان به حیات 
ننگین خود ادامه می دهد، 
هم صدا و متحد مبارزه خود را 

 گذشتههر روز بیش از روز 
گسترش دهیم و در این میان 

برای کسانی که  جایی
خواهان اختالف اندازی و 
گسترش نگاه قبیله ای در 
بین تشکل های کارگری 

 .هستند، قایل نشویم
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اما این نکته را هم 
باید در نظر گرفت 

که در پروسه 
مبارزه، گاهی 

اوقات این امکان 
بوجود می آید که 

در زمین حریف علیه 
 خود حریف 

می توان نقش ایفا 
به نتیجه دل کرد و 

 خواه رسید
 

اگر هنوز دشمن ما 
همچنان مقتدر باقی 
مانده، نه قدرت 
اوست، بلکه عدم 

اکنون اتحاد ماست، 
نیرو های دگر اندیش 
و تشکل های کارگری 
مستقل با هر تفاوتی 

اتحاد و به باید 
همبستگی خود بیش 
از هر زمان دیگری بها 
دهند و در کنار هم 

بارزه کارگران را م
 سازماندهی کنند
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 تظاهرات نیروهای چپ اسرائیل علیه اشغال

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ازتجربه دیگران
 
 

 
 
 

 جنبش کارگری در اسرائیل

 و اقتصاد سیاسی ایدئولوژی
 هشتمبخش      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه مان جامعه شناسیدپارت -شالِو میکائیل

گودرز: ترجمه

 

 منافع مشترک جنبش کارگری و صهیونیسم 

 (ادامه از شماره پیش) – پس از دوران سازندگی

 

 

در توضیح یگانگی نمونه اسرائیل از یک دیدگاه تطبیقی به موضوع، تا بحال من بر دوران سازندگی بیشتر توجه داشته ام 
در دنباله اما بر تفسیری بر پایه بدیل های اقتصاد سیاسی و ایدئولوژیک و . ابستره به آن نگاه کرده ام و در سطحی

منظور آن است که نشان بدهم و ثابت کنم که رابطه تنگاتنگ . خواهیم پرداخت 4513نامحدود به دوران سازندگی ماقبل 
 .یل از تاسیس دولت به بعد چگونه بوده استهیستادروت با نقاط عطف حساس در تاریخ اقتصاد سیاسی اسرائ

افزایش یافت در حالی که جمعیت اعراب در آن  درصد02در نتیجه جنگ اول اعراب و اسرائیل محدوده سرزمینی اسرائیل 
ارتش اسرائیل مقاومت محلی و ارتش های متخاصم از  4513در پایان . کاهش یافت درصد 32محدوده بیش از 

اده بود، به طوری که نقشه سازمان ملل برای تشکیل یک دولت فلسطینی را هم کشورهای پیرامونی را شکست د

در زمینه مرزی ماندات فلسطین، کمی بیشتر از یک دهم جمعیت عرب منطقه تحت سلطه اسرائیل . مخدوش ساختند
و یا مجبور به  بین ششصد تا هفتصد و پنجاه هزار تن از اعراب بزور از سرزمین فلسطین رانده شدند. باقی مانده بود

 .پناهنگی شدند و بقیه نیز در مناطقی تحت کنترل اردن و مصر قرار داده شدند

 

 ی ن کارگر بولت         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    342ه   شمار  چهارم سال /   3172 ژوئیه     39/   7931دوشنبه  یکم  مرداد        

5 



 

 

 

 

را به کشور تازه برسمیت  4513تعدادی معادل کل جمعیت یهودی قبل از  4504و  4515مهاجرت های انبوه بین سالهای 

روپای شرقی بودند، عمدتاً رومانیایی و لهستانی که نیم بیشتر تازه واردان یهودیان ا. شناخته شده اسرائیل وارد کرد
بقیه از یهودیان شمال آفریقا و خاورمیانه می آمدند، . خانه و کاشانه شان در جریان جنگ جهانی دوم نابود شده بود

، بیشتر ناشی از بحران های سیاسی و (به زبان عبری میزراقی)مهاجرت یهودیان سفردی . عمدتاً از یمن و عراق
اما هر دو . گیری یهودستیزی در کشور های عربی بدنبال تشکیل دولت اسرائیل و پیروزی ارتش آن در جنگ بوداوج

بخش مهاجرین یهودی بشدت برای تأمین عمق نیروی نظامی، پر کردن سرزمین های خالی، تأمین نیروی انسانی در 
ارد اروپایی زندگی در کشور جدید ضرور بود، ترغیب کمون های زراعی و برای نوسازی اقتصاد مدرن که برای ایجاد استاند

از این روی نشان خواهم داد که چگونه چارچوب برقرار شده بطور خالصه چند شاخصه هیستادروت را که . می شدند
تحوالت کثیری را در دوران خود پشت سر گذاشته، از جمله تحول از سیاست دفعی تا جذب کارگران فلسطینی، را 

 .یدتعریف می نما
 
 

 نیروی کار یهودی و فلسطینی

 

یک انقالب استراتژیک مهم در جنبش صهیونیستی بشمار می  4513پس از " نیروی کار عبری"از میان رفتن جنبش 
در دوران استعماری و دولت سازی، تأکید بر انحصار کار برای یهودیان در اقتصاد یهودی برآمد دو نیروی مضاعف . رفت

ناشی از فشار یهودیان فاقد زمین بود تا انحصار کار را برای " کارگر عبری"اقتصادی تقاضا برای از نظر . دینامیک بود
از منظر سیاسی اما نشانه این بود که کارگر یهودی در . خودشان در بازار کار از رقابت با کارگر عرب ارزان محفوظ بدارند

حمایت صهیونیسم سازمان یافته بکار می آمد و هم  پیامی که هم برای جلب -جبهه مقدم مبارزه ملی ایستاده است 
 . توجه جامعه عمومی را به تالش کارگران جلب می نمود

جمعیت عرب فلسطین به اندازه ای بود که : یک مقایسه مردمشناسی نقش مهمی را در این میان بازی می کند
کار به عنوان نیروی کار ارزان، و هم از نظر  بخودی خود احساس خطر را برای مهاجرین یهودی تشدید نماید، هم در بازار

تحت شرایط دیگری، یهودیان ممکن بود به بدیل متفاوتی روی کنند که به نفع . سیاسی به عنوان نیروی مخالف ملی
ایده های سیاسی خودشان باشد و به خنثی ساختن خطر احتمالی از سرکوب سیاسی و به حاشیه راندن اقتصادی 

 .اعراب دست بزنند

اما در مقایسه تطبیقی با مستعمرات اروپایی در افریقای جنوبی و استرالیا بوضوح مشکل اساسی در عدم تعادل 
یهودیان قادر نبودند اعراب را بالکل  -مردمشناسی جمعیت در فلسطین بود که مانع از تفوق جمعیتی یهودیان بود 

حقیقت دیگر آن بود که . مناطق دیگر در فلسطین قابل اجرا باشدو این مانع از آن بود که شیوه اروپائیان در  -" جاروکنند"
یهودیان کنترل مستقیم دولتی را هم در دست نداشتند و نمی توانستند تمام خواست های خود را بر اکثریت بومیان 

دان رقابت در نتیجه آن بود که مشکالت بازار کار، به شیوه های معمولی که کارگران ارزان را از می. عرب تحمیل نمایند
یا به زور حذفی و یا با انحصار و ایجاد سیستم کاستی نمونه هند که عمالً به تبعیض  -بازار کار بدر کند، غیرقابل حل بود 

. رسمی نسبت به نیروی کار ارزان دست بزند و در عوض کارگر خودی را با دستمزد باالتر به کار های مطلوب بگمارد
د بطور محدودی اعراب فلسطینی را برای پذیرش حضور آنها و سلطه بر محیط و احکام صهیونیست ها فقط می توانستن

 .اجرائی تحت فشار قرار دهند
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  دیگر کشور ها

 

 
 

 نیکاراگوئهخطاب به دولت  های کارگری  اسپانیا کمیسیون

 

 حقوق بشربا تکیه بر 
 انیدبه کشور بازگردرا صلح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :اشاره

تن کشته و صد ها تن  333رخ داد که در این میان بیش از  نیکاراگوئهطی هفته گذشته، درگیری های مختلفی در کشور 
 های کارگری اسپانیا کمیسیونزخمی شدند، در این ارتباط با توجه به حضور بخشی از نیرو های کار اسپانیا در این کشور، 

 :کرد که بخش هایی از آن را به شرح زیر تقدیم شما می داریماطالعیه ای منتشر 

 
 

 
و  ها وب اعتراضهای کارگری اسپانیا خواستار پایان دادن به سرک کمیسیون

 .استاعمال خشونت در نیکاراگوئه 
در نتیجه برخوردهای خشونت آمیز میان نیروهای دولتی و مردم معترض، تا 

 .فر  زخمی بجا مانده استکشته و صدها ن تن 322 از کنون بیش
خواهد تا احترام به  های کارگری اسپانیا از دولت نیکاراگوئه می کمیسیون “

درنگ به سرکوب دانشجویان و دیگر مردم  حقوق بشر را تضمین کند و بی
های درگیر فراهم  معترض پایان دهد تا فضای مناسب مذاکرات میان طرف

  .دشود و از این طریق صلح به کشور بازگرد
 

های  ست که علل خشونتا خواستار آن" های کارگری  کمیسیون  “
، عاملین آن به محاکم قضایی گردداعمال شده در ماه های اخیر روشن 

دنبال آن فضای ه معرفی شوند و ب
مناسب مذاکرات ایجاد شود و به 

. گرددتوجه  انهای معترض خواست
خاطر احترام به قانون و امنیت ه ب

از ع و مقامی نباید قضایی هیچ مرج
.برخوردار شودمصونیت قضایی 
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نظیر خدمات درمانی عمومی، آموزش  دستاوردهای انقالب نیکاراگوئه
های طبقاتی، اصالحات ارضی، کاهش فقر و  رایگان همگانی، کاهش شکاف

خانمانی در سطح جامعه و ایجاد ثبات و امنیت نباید بدست فراموشی  بی
با نیروهای  هباید در روی میز مذاکر این مواردو تمامی سپرده شوند 

اپوزیسیون مورد مالحظه قرار گیرند تا نتیجه مذاکرات در خدمت برقراری صلح 
 .برقرار شوددر جامعه 

مهوری، جدر انتخابات ریاست ها  جبهه ساندنیستهای انتخاباتی  پیروزی
همگی باید آن انگیزه ها ها  در انتخابات مجلس و نهایتا در انتخابات شهرداری

ها را هر  و بنیادهایی را تقویت کنند که بخاطرش انقالب کردند و اکنون باید آن
این شرایط است که حداکثر احساس در و دقیقا . چه بیشتر وسعت بدهند

د، برای بهتر نکن مسئولیت را از مقامات اجرایی دولت نیکاراگوئه طلب می
 .چه بیشتر دمکراسیکیفیت زندگی مردم و بسط هر  شدن

در تماس با مهاجرین اسپانیایی مقیم نیکاراگوئه های کارگری  کمیسیون
ها در این کشور  و مراتب نگرانی خود را از گسترش خشونتمداوم قرار دارد 

هیچ  این شرایطدر صورت ادامه  اعتقاد داریمها رسانده است و  باطالع آن
 . هد بوددر امان نخوادرگیری ها شهروندی از دامنه 

شهروندان اسپانیایی مقیم اکنون 
نیکاراگوئه مورد تهدید قرار گرفته اند 

عضا به کشورهای همسایه می و ب
 .گریزند

از دولت های کارگری  کمیسیون
خواهد به همه  نیکاراگوئه می

ل سرکوب دانشجویان و سایر اشکا
پایان دهد، حقوق  انمعترض

شهروندی و احترام به حقوق بشر 
ه زوایای کشور تضمین کند را در هم

و از گردد تا راه برای مذاکره گشوده 
این طریق آرامش و صلح به کشور 

 . بازگردد

 
 
 
 
 

 
 

  از جهان کار

 

 آیندۀ کار، اتوماسیون و چپ
 پنجمبخش 

 

 نوشتۀ جرمی الرج

 2318مارس  2برگرفته از نشریۀ تکنولوژی و کارگر، شماره 

 
 

 نگاهی به آنچه در راه است

هم اکنون جنبشهای سیاسی 
قدرتمندی وجود دارند که گذار گفته 

حزب . شده را منعکس می کنند
 4سبز بریتانیا از مدتی پیش شعار 

روز کار در هفته را به میان کشیده 
این حزب استدالل می کند . است

که یک هفتۀ کاری کوتاهتر موجب 
سالمت و شادمانی بیشتر انسانها 

اری کوتاه یک هفتۀ ک. خواهد بود
می تواند موجب مشارکت متعادلتر 

در تقسیم کار خانگی شود و از عواقب منفی محیط زیستی و تصاعد گاز کربن 
حزب سبز در این باره . بنابراین برای محیط زیست نیز بهتر خواهد بود. بکاهد

که از حقوق کارگران نیز به تناسب باید کاسته شود، کامالً محتاط است و بر 
است که در جریان گذار هیچ کس نباید به لحاظ مالی پسرفت داشته این نظر 

خدمات پایه "یا آنچه اخیراً " درآمد پایه همگانی"حزب کار بریتانیا با طرح . باشد
به موجب این . نام گرفته است، از این نیز گامی فراتر می گذارد" همگانی

 طرح تأمین نیازهای 
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جهان 

بهتری 

 ممکن است

 

 

 

 

 

 

 

 

مجانی اساسی برای عموم مردم 

روشن است که تحقق . خواهد بود
این خواست دست در دست 
تغییراتی ریشه ای در سازمان 

 .اقتصاد ممکن خواهد بود

در فرانسه مدتی است که تحت 
" کار کمتر، زندگی بیشتر"شعار 

ساعته برای تمام  33هفتۀ کاری 
. کارگران معمول شده است

بزرگترین اتحادیۀ کارگری آلمان هم 
یش می برد که متوجه مبارزه ای پ

ساعته برای  03تحقق هفتۀ کار 
تیمارداران، والدین، و کارگران 

 .شیفتی است

حتی سرمایه نیز آنچه را که امروزه 

بر درودیوار نوشته شده، دیده 
شرکتهای آمازون و اونیکلو . است

دست به کاهش آزمایشی هفتۀ 
الری پیج، مدیرکل مالی . کار زده اند

متوجه نمی گوگل گفته است که 
ساعت در  42شود چرا همه باید 

البته او بالفاصله )هفته کار کنند 
افزوده است که کارگران گوگل، در 
صورت کار کمتر هفتگی، باید حقوق 

 (.کمتری هم دریافت کنند
 

 نتیجه

کشتی "واقعیت اتوماسیون چیزی است که چپ مجبور است تا مدتی با آن 
، زیرا این واقعیت چیزی است که تمام دنیا مجبور است با آن کشتی "بگیرد
کارگران بسیاری در سراسر جهان با مشاغلی نامطمئن و ناپایدار، . بگیرد

 .دستمزدهای منجمدشده و آینده ای تماماً مبهم درگیر اند

ون در راه نیست، اتوماسی
این . از راه رسیده است

روبوتها هستند و نه 
کارگران مهاجر که شغل 

از چنگ تان در "شما را 
گونه ای از ". می آورند

آینده وجود دارد که به 
موجب آن همه کس از 
ثمرات کار اتوماتیزه شده 

چپ . بهره مند می شود

برای تحقق این دنیای 
بهتر باید دیدگاهی را که 

ما، به عنوان چپ، باید . آینده می خواهیم عرضه کند و اشاعه دهدما از 
ما باید همبستگی حول چنین . سمتگیری به سوی آینده را سازمان دهیم

ما باید . دیدگاهی را، با مشارکت مردم از تمام الیه های جامعه، فراهم آوریم
از رفاه و از سیاستمداران مان بخواهیم که عموم مردم را در برخورداری برابر 

این جهان در همین . جهان بهتری ممکن است. فراوانی موجود سهیم کنند
نزدیکی ماست، اما اگر می خواهیم از این جهان بهتر بهتر گیریم، باید برای 

      .نیل به آن عمل کنیم

   

 

 
 

 یادداشت منتخب

 

 

 :پروین دمحمی 

 وزیر فقر و فالکت پیرامون معیشت کارگران  سخنان
 
 
 
 

در جلسه  59تیر 03علی ربیعی وزیر کار ، روز پنجشنبه 
دهیم  اجازه نمی:" شورای اداری شهرستان میانه گفت

فشار تحریم به معیشت و زندگی اجتماعی مردم آسیب 
 ."بزند

آقای ربیعی شما پاسخگوی بالیایی که خودتان در این 
سالها به سر ما کارگران آوردید باشید  جلوگیری از 

   .دی پیش کشبالیای بع
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شما الحق وزیر با سابقه امنیتی هستید و در این راستا 
با ما کارگران برجا  پرونده درخشانی ازبرخوردهای امنیتی

گذاشتید، از برخوردهای امنیتی با فعاالن کارگری و 
که در بعضی از موارد وزارت کار متبوع شما  انمعلم

م سنگین طوالنی بود تا احکا نشاکی خصوصی این فعاال
های صنفی به جرم  برهم زنندگان  مدت برای فعالیت

 .!!!امنیت ملی
 
تان به اعتراض جوانان بیکار جویای کار بهبهان با  پاسخ 

گلوله و  51در آذر سال " خواهیم ما کار می"خواست 
زندان بود و مرتضی فرج نیا  جوان بیکار را کشتید و 

معترض را قطع نخاع ابراهیم شهرویی دیگر جوان بیکار 
 .کردید و چند نفر را بازداشت کردید

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حقوقی کارگران هپکو لشگر  ها بی در برخورد به ماه
کشی کردید و شهر اراک را برای چند روز به میدان جنگ 

در برابر  آشکارابا این فرق که این دفعه  .شدتبدیل 
ان با تمام توان نظامی تان کارگران گرسنه در سیستم ت

 .ایستادید

در معدن آق دره با اینکه سه کارگر  بر اثر فقر و بی 
اخراجی به  کارگر 49 ،حقوقی خودکشی کرده بودند

 .به اجرا درآمدحکم آنان شالق محکوم و 
  

که کامال مطلع از وضعیتی که  در نیشکر هفت تپه با این
است خصوصی سازی شما چه بر سر کارگر آورده 

هر بار جهت جلوگیری از اعتراض کارگران به  ،هستید
جان آمده و گرسنه به جای پرداخت مطالباتشان موتور 

ها کارگر را   سوارهای ضد شورش را گسیل کردید و ده
برایشان پرونده های  و شدندروانه  زندان  دستگیر و

تا اعتراض به گرسنگی یادشان  ،قضایی بوجود آوردید
 . رودب
 

ان به کارگران معترض گروه ملی فوالد اهواز  با ت پاسخ
ها عقب ماندگی حقوق و راه  خواست پرداخت ماه

اندازی تولید نیز دستگیری های گسترده شبانه و زندان و 

 .سرکوب بوده است
  

در این مدت شاهد خودکشی  کارگران مجموعه های 
 مختلف فقط بخاطر گرسنگی مفرط و عدم پرداخت ماه

 .یمعوقه شان بودها دستمزد م
که علی نقدی یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و 

سفالت آصنعت هفت تپه و بیژن قلوزی کارگر کارخانه 
ماه حقوق معوقه و سکته و فوت  آرش  44کامیاران با 

دمحمی کارگر گروه ملی فوالد در بیمارستان نمونه هایی 
 .از خروارها مصیبت وارده  بر ما کارگران بوده است

 
ها نمونه های فاحشی از عملکرد شما در پاسخ به  ینا

ویرانی و خانه خرابی معیشت و منزلت ما کارگران بوده 
 .است

 

دیگر از تعیین مزد خفت بار برای ما کارگران و رشد  تورم  
روزانه و هفته ای اجناس ضروری، که هر ساله سفره 

نصف شدن ارزش  کند و یا مان را کوچکتر می
ت به چند ماه پیش و گرانی سرسام دستمزدمان نسب

 .گویم آور و لجام گسیخته چیزی نمی
 

شما کارنامه درخشانی در حفظ  سودهای نجومی 
ها  برای میلیون کارفرمایان و ایجاد شرایط بردگی بیشتر

  .کارگر را در پرونده کاریتان ثبت کردید
تان را بدهید، وعده حمایت کرد فعال پاسخ عمل ،بنابر این

 م  پیشکشتاناز مرد
 
 
 

 1397تیر  30
 پروین دمحمی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران
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 تیتر اخبار
 
 
 

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

 دامیدواریم وعده ها برای ده مردادمحقق شو/مابه التفاوت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشد �
 : پروین دمحمی�

  اظهارات وزیر فقر وفالکت پیرامون معیشت کارگران در دوره تحریم
 اعتصاب کامیونداران شهر کرد اول مرداد�
کارگران راه آهن اسالمشهر بعلت دریافت نکردن حقوق ومزایا بمدت سه ماه دست با -اسالمشهر 59مرداد4دو شنبه �

  اعتصاب زدند
 کمبود نقدینگی با کمبود برخی داروها به ویژه داروهای بیماران خاص مواجه هستیمبه دلیل :وزیر بهداشت �
گران و اقازاده های مفت  معلمان وکارگران معترض به بی حقوقی در حالی در بند وزندانی هستند که دزدان واختالس�

  خور مشغول غارت اموال عمومی هستند
سراسری در اعتراض به عدم توجه به _اعتصاب#دوشنبه اول مرداد جاده ای روز_ونقل_حمل#و _کامیون_رانندگان#�

  مطالبات صنفی خود اعتصاب سراسری را از سر گرفتند
تجمع کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقه خود ،مقابل اداره کل آب �

  فاضالب استان در اهواز
 دوشنبه اول مرداد

پایش ملی کسب وکار که از سوی مرکز آمار واطالعات اتاق ایران انجام میشود ،نشان میدهد که شاخص فضای  نتایج�

 .پیدا کرده است56وضعیت بدتری نسبت به زمستان 59کسب وکار در بهار 
م تجمع کارشناسان بیمه کشاورزی روز یکشنبه مقابل ساختمان مجلس نمایندگان در بهارستان در اعتراض به عد�

 استخدام شان علی رغم تصویب طرح
  کارخانه ها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند/صنایع تولید آبمیوه وکنسانتره بدون مواد اولیه مانده اند �
جلسه رسیدگی به پرونده دمحم حبیبی صبح امروز در :دادگاه دمحم حبیبی برگزار شد حسین تاج در این باره اظهار کرد �

  قالب تهران برگزار شددادگاه ان06شعبه 
  فراخوان تجمع اعتراضی معلمان در اهواز�
  خوزستان_معلمان_صنفی_کانون_اطالعیه#
حاصل بیست وچهار سال ایستادن پای دیگ بخارفقط چهار میلیون تومان /سالها دوندگی برای حقوق همسر متوفی �

 است
مقابل صندوق بازنشستگی فوالد در خیابان وزرا در تهران  بازنشستگان فوالد در اعتراض به نپرداختن مطالبات شان در�

 .تجمع کردند
 مشهد در اعتراض به مطالبات معوقه خود#تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل استانداری �
 مجلس#تهران در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل #تجمع جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی �

 بل مجلس یکصدا علیه تبعیض وفساد اقتصادیتجمع بازنشستگان مقا�
 ایم ها خسته از این رفت و برگشت/ادامه تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در تهران�
 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت�
 

ه ای از شهروندان محالت جنوبی برازجان در توسط عد( استان بوشهر)بستن جاده خروجی برازجان به سمت اهرم �
 اعتراض به مشکالت آب

های  جای آباد کردن کارخانه به/زنی پشتِ کلنگ  زنی کلنگ گزارشی از تقدیرِ سیاِه کارگران فوالد قروه در کردستان؛�
 سازند تعطیل شده، کنارشان کارخانه جدید می
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 ی خود از ایران را کاهش داده است،ترکیه واردات نفت« توپراش»شرکت نفتی �
 !از دردهای بی درمان آموزش و پرورش تا معلم زندانی: محبوبه فرح زادی�
 سپرده گذاران ثامن الحجج بدلیل عدم دریافت سپرده های خود در تهران دست به تجمع زدند�
 

 دادگاه، متهمان پرونده تجمع روز جهانی زن را تبرئه کرد�
 د الستیکی تالشتجمع کارگران س�
نفر حقوق بگیر صندوق بازنشستگی  404هزار و  394یک میلیون و /تهران بیشترین و ایالم کمترین بازنشسته را دارد�

 هستند
  تجمع کارگران اعتراضی شرکت کندر سمنان در اعتراض به اخاذی های دولتی و افزایش نامتعارف مالیات این شرکت�
بازنشسته کیان تایر درمقابل وزارت صنایع بعلت عدم اجرای تعهدات داده شده بابت شروع تجمع دوباره کارگران �

 پرداخت مطالباتشان
جمعی از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند ومقابل مجمع (سی تیرماه)صبح امروز �

 .تشخیص مصلحت نظام تجمع کردند
امروز میتوانند از طریق "کروزاماریا اولیویرا " زنان کارگراین کشور با تالش.خانگی دارد  میلیون کارگر زن9برزیل نزدیک به �

 از حقوق کاری خود مطلع شوند"کروزا"یک اپلیکیشن با نام 
از او نام میبریم وبه گفته خودش "لعیا مرادی "زندگی وکار یک زن جوشکار که به درخواست خودش با نام مستعار �

 . وشکار یک سایت نفتی است؛امروز تنهازن ج
تعاونی ثامن الحجج از وزارت کار مجوز داشت وتا توانست ملک خرید وحتی شرکت اب وبرق کیش را در یک مزایده برنده 

 شد
 .در صد آفت داشته12ارزش پول ایران در یک سال گذشته در مقایسه با دالر بیش از �
یه اختالس کم بشه ،سنوات پرداخت "زارت صنعت ومعدن با شعار اعتراض کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل و�

 "میشه
تاخیر در پرداخت هزینه های درمانی /مستمری تیر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی خرم اباد پرداخت نشد�

  بازنشستگان هم اضافه شد
از حوالی صبح (تیر ماه05جمعه )ه نفر از کارگران ،مهمانداران وماموران فنی پشتیبانی شرکت رجا روز گذشت52حدود �

 . مقابل دفتر مدیریت تجمع کرده وخواهان دریافت معوقات مزدی خود شدند
 

 .طرح طبقه بندی مشاغل در پترو شیمی های ماهشهراز اول مردادماه اجرایی میشود�
  هزار کودک در مراکز بهزیستی42نگهداری �
اتهام وی کتک زدن .ار ارشد رئیس جمهوری فرانسه بازداشت شد دستی《الکساندربناال》با حکم دادستانی پاریس �

  معترضان در روز جهانی کارگر است
 تیر32/آغاز تجمعات اعتراضی کشاورزان خواهان حقابه دائمی در برابراداره اب اصفهان �
اسبات ،تخلفات چرا دیوان مح/حذف سختی کار وسایر مزایای مزدی معلمان عادالنه نیست  :معلمان یک فعال صنفی�

 نجومی را پیگیری نمیکنند؟
 . حداقل دستمزد ساعتی در ایران تقریبا نیم دالر است�

اگر چند ماه بیگارورزی قراردادهای سفید امضا وعدم پرداخت دستمزدهای حساب کنیم اوضاع بدتر هم خواهد شد 
  ایران بهشت سرمایه داران وجهنم کارگران.

 : ن انجمن های صنفی رانندگان استان قزوینعلی اکبر سیارمه رئیس کانو�

 . در صدی کرایه کامیونداران اعمال نشده است ،رانندگان از قیمت دولتی الستیکها گالیه دارند02افزایش 
 فراخوان تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر�
نه حقوق ست مستاصل که بعد از بیست و پنج سال کار سخت و جان کندن،  علی بسطامیان جوشکاری�

 .....بازنشستگی دارد و نه ریالی درآمد
 کشتە شدن یک کولبر  در مرز چالدران�
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برده »میالدی در سراسر جهان قربانی  0246میلیون نفر در سال  42نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بیش از �
 .بوده اند« داری مدرن

ثروتمندترین افرادجهان، ثروتی بیش ازفقیرترین نیمه ی جهان یعنی نفر از اَبَر33سازماِن آکسفام اعتراف کرد �
 .میلیارد نفر دارند3.3
آموزان درس بدهید، گفتم چشم، وقتی رفتم  گوید به ما گفتید با عشق به دانش معلم معترض به احکام ناعادالنه می�

 ...دهم تو با عشق به من گوشت بده به قصاب گفتم من با عشق به فرزندت درس می
  بهشتی دیدار_محمود#دیدار تعدادی از معلمان تهران، اسالمشهر و گلستان  با خانواده ی �
 تجمع مردم و جوانان بیكار شهر حويزه مقابل فرماندارى�
 تجمع اعتراض امیز مردم ایوان طرق بخاطر قطعی اب ایوان در جاده اصلی بهشت رضا به مشهد�

 «طع شدحقوق ماهیانه دمحم حبیبی ق»�
 هشدار در مورد سواستفاده های عظیم مالی شبکه مافیایی غله�
 آهن ماندند و سر کار حاضر نشدند کارگران شب را در راه راه؛ دار کارگران گسترش آهن های دنباله نارضایتی�
 پیام احمد امینی کارگر بیکار شده فوالد زاگرس ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران�

  !گویند پول نداریم بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ مسئولین بیمه می 59عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت  �

 حبیبی گذشت_دمحم#روز از بازداشت  94 �
وعده وعیدنمیخواهیم ،ما حقمنو "تیر ،تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنایع با شعار 06سه شنبه �

 " وزیر بی لیاقت استعفا استعفا"" میخواهیم
 به دنبال تجمع کشاورزان اصفهانی مطرح شد ؛�

  درختان کهنسال مردم مقابل چشمانشان خشک میسوند/وزارت نیرو حقابه های مردم را به یغما برده
 06/1/59تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت معدن وتجارت در روز سه شنبه �
کرده اما صنعت  در صدی استمداد42رق خانگی یا برق صنایع ؟شرکت برق تهران از مردم پایتخت برای صرفه جویی ب�
  تولید بیشترین آسیب را از قطعی برق می بینند و

  شب گذشته توفان توئیتری در اعتراض ی فیش های حقوقی مفلمان صورت گرفت�
 : کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی میگویند�

  امیدواریم هفته اینده با رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت ،طرح جذب ما به تایید نهایی برسد
  اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان بدلیل عدم دریافت حقوق چهار ماهه:تیر ماه 27�
  حبیبی در زندان تهران بزرگ گذشت_دمحم#روز از بازداشت 70�

  گذرانند زاران چابهاری بدون اب وبرق ،البالی کپرها وتایر ها روزگار میه :شهر چابهار عضو شورای�
  تجمع جمعی از کارگران راه آهن تبریز به علت معوقات مالی�

رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا میگوید که هیچ بانک اروپایی وجود ندارد که االن بتواند در ایران وبا ایران تجارت کند �
 رویترز./

 مشقت بار کارگران مجتمع تراکتور سازی تبریز وتهدید به اخراج کارگران معترضشرایط �
 تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر جهت اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت�
ر محل صندوق بازنشستگان صدها تن از بازنشستگان بانک های تهران، در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان د�

 .تجمع اعتراضی بر گزار کردند
 مرگ یک کارگر بر اثر ریزش آوار در داراب�
کارگران شهرداری فسا واقع در استان فارس، در اعتراض به دریافت نکردن حقوق فروردین ماه امسال، دست به �

 تظاهرات زدند
ر سه حلقه چاه در اثر قطع مکرر برق در مقابل بخشداری کشاورزان بخش رودابِ سبزوار در اعتراض به سوختن موتو�

 .روداب تجمع کردند
 روز از بازداشت دمحم حبیبی گذشت 69�
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 درخواست برای آزادی مشروط اسماعیل عبدی/شود دادگاه دمحم حبیبی اول مرداد برگزار می�
 های نفت ها و قراردادموقتی ومیتِ پیمانکاریادامه محر/یابد حق بدی آب و هوا برای کارمندان جنوب افزایش می�
 های سودده فروش سهام شرکت/ شرکت صندوق بازنشستگی  45واگذاری �
حبیبی تحویل _دمحم#نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه شهید رجایی در حمایت از دوست و همکار دربندشان 443نامه �

 آقای عبدی مشاور وزیر در امور تشکل ها شد
قرار است معوقات در دو قسط /مطالبات کارگران هستیم پیگیر :جمن صنفی حاتمی در معدن چادرملواعضای ان�

 پرداخت شود
گیرند، یک هفته  مسئوالنی که برای معیشت مردم تصمیم می/دالر رسیده 322به  522دستمزد ما از  :رضا مسلمی�

 آنها زندگی کنند  با حقوق
 در آلمان« آمازون»اعتصاب کارگران �
 «سفره ما خالیه، وضع مدیر عالیه»: تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات درون ساختمان سردار جنگل با شعار�
 ورشکستگی صنایع فوالد همراه با بیکاری عظیم کارگران و نقش دولت در آن�
 های کازرون به شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی کازرون اعتراض دسته جمعی مدیران دبیرستان�
شدگان موسسه توسعه البرز تهران مقابل وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به اموال به  زنان پیشتاز در تجمع غارت�

 شان یغما رفته
  گروگان گرفتن کودک بستری در بیمارستان بخاطر عدم توان مادر محروم به پرداخت مخارج�

بازنشستگی خود، در مقابل ساختمان مرکزی  بازنشستگان مخابرات ایالم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات�
 .مخابرات این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند

 اعتراض کارگران شرکت پخش مداوا گستر در سنندج�
    گزارش احضار واله زمانی به دادسرای مقدس اوین�
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