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 ،منتشر شدە های بنا بە گزارش
مجلس شورای اسالمی قرار است 

اسفند بە  ٢٢روز سە شنبە در 
که تعدادی از نمایندگان  درخواست

استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، 
 را خواستار شدند،کار و رفاە 

 .کندرسیدگی 

خانە کارگر در اعتراض بە استیضاح 
علی ربیعی کە عضو شورای 

گذاران اصلی  مرکزی و یکی از بنیان
از  ،این تشکل حکومتی هم هست

زمان با  دە کە همکرکارگران دعوت 

جلسە استیضاح در مقابل مجلس 

و با استیضاح ربیعی مخالفت  عتجم
 .کنند

از زمانی کە طرح استیضاح ربیعی 
سران خانە کارگر یکی  ،ح شدمطر

پس از دیگری در مصاحبە های کە 
ه ها انجام داد با آن" ایلنا"خبرگزاری 

، بە دفاع از علی ربیعی است
برخاستند و از وی و عمل کردش 
دفاع و استیضاح ربیعی را دشمنی 

 .با کارگران نامیدند

سران خانە کارگر اما چون خود بهتر 
می دانند کە  شخص دیگریاز هر

 خوشی از عمل هیچ کارگری دل

کرد ضد کارگری ربیعی ندارد و بە 
تبع آن حاضر نخواهد شد در 
تظاهرات فرمایشی شان شرکت 

ها در جنگ  کند و بازیچە دست آن
چند مطالبە  گردد،باندهای قدرت 

صنفی حساس را هم بە میان 
کشیدند تا بلکە انگیزە برای شرکت 
در تظاهرات شان را کە هدف اصلی 

تیضاح ربیعی سمخالفت با اآن 
 .است باال ببرند
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اما انگیزە واقعی سران خانە کارگر 

کە اکثرشان دست پرودە و فرمانبر 
از این اعتراض  ،علی ربیعی هستند

در واقع وجە المصالح کردن حقوق و 
منافع کارگران در جنگ جناحی و 
تالشی ست برای حفظ سهم شان 

آن از زدن  از کیک قدرت کە هزینە
حق و حقوق و تشدید استثمار 
وحشیانە طبقە کارگر و غارت 
درآمدهای کشور کسب گردیدە و 
آقای ربیعی و سران خانە کارگر بر 

کارانە شان در  خالف تبلیغات فریب
مقام بخشی از کارگزاران صاحبان 
قدرت و سرمایە نقش کمی در آن 

 .نداشتە و ندارد

 آغاز ریاست جمهوری روحانی، از
علی ربیعی وزیر تعاون، رفاە و کار و 
مجری سیاست های کارگری دولت 
بودە است و آگاهانە و با اطالع از 
سیاست های ضد کارگری دولت 
روحانی پذیرفتە کە مجری این 

راستی هم ه ب. بماندها  سیاست
در این زمینە و البتە بە یاری 
شاگردانش در خانە کارگر، 

رگران کارهایی را علیە کا  توانستە
انجام دهد کە الحق نە جهرمی 
عامل جنتی و نە هیچ کدام از 
وزرای کار دولت احمدی نژاد از پس 

 ! آن بر نیامدند

بە عبارتی تمام آن سیاست های 
که در محافظە کارانە ضد کارگری 

، او محقق نشداحمدی نژاد دولت 
از  با سابقه ای کهدولت روحانی در 

 مجریبه عنوان تا کنون  ٧٥سال 
های کارگری  پروژە سرکوب سازمان

 ،دە و در این کار مجرب شدەبودارا 

 !بە اجرا نهادە است

در دوران وزارت آقای ربیعی، بنا بە 
آمارهای ارائە شدە توسط خود خانە 
کارگری ها، قرار دادهای اسارت بار 

درصد رشد  ٥٧حداقل  کار موقت
، شکاف میان دستمزدها با کرد

، بیشتر زینەهای واقعی زندگیه
، شد، آمار بیکاری افزایش یافت

کارگری و تعداد  ناالسرکوب فع

کسانی کە بە دلیل فعالیت های 

صنفی دستگیر و محاکمە شدەاند، 
بودە است، قبل بیش از دوبرابر 

 محدویت علیە سندیکاها و تشکل
های مستقل و دخالت وزارت کار در 

های موجود بیش از  امور تشکل
و   برداشت افزایش یافته،گذشتە 

بدهی دولت از صندوق تامین 
 ٠١درصد رشد از  ٠٧١اجتماعی با 

هزار  ٠٧١بە هزار میلیارد تومان 
 ،در مقابل داشته ومیلیارد فزونی 

سهم هزینە درمان بیمە شدگان 
درصد بیشتر شدە  ٢٧بیش از 

است، تاخیر در پرداخت مستمری 
ها نیز بە مشکالت بازنشستگان 

ها کارگر از  ونمیلی گردیده،افزودە 
شمول قانون کار در زمان ربیعی 

کثر واحدها خارج و اجرای قانون در ا
تعداد  ،بە حالت تعلیق درآمدە

قربانیان سوانح کار بە مراتب بیشتر 
از نوع  یاجرای طرح های گردیده،

استاد شاگردی و کارورزی کە نام 
توان  دیگری جز قانون بیگاری نمی

ربیعی " تخدما"از دیگر  ،بر آن نهاد
روحانی محسوب می شود  و دولت

  .که به صورت گذرا به آن اشاره شد

سران خانە کارگر برای سرپوش 
ها مدعی  نهادن بر همە این

هستند کە گویا این امور خالف میل 
پرسیدنی ! ربیعی انجام می گیرد

است کە اگر چنین است، چرا بجای 
آن کە از این عضو تشکیالت شان 

بدهد و این همە بخواهند استعفا 
افتضاح برایشان بە بار نیاورد، با 

 استیضاح وی مخالفت می کنند؟

کە در تمام این مدت  جالب این

سران خانە کارگر در عین تظاهر بە 
ها  مخالفت با پیشبرد این سیاست

توسط دولت خودشان جز شرکای 
ائتالف نئولیبرال های دولتی بودە و 
از ربیعی، یعنی مجری این 

کرد وی دفاع  ا و عمله سیاست

 .کردەاند

اما خوشبختانە ماهیت این گونە 
برخوردها برای کارگران دیر زمانی 

حتی . است کە روشن شدە است

زیر مجموعە  کار شوراهای اسالمی
شان را از  خانە کارگر نیز حساب

سران سرسپردە و وابستە خانە 
جای شرکت ه کارگر جدا کردەاند و ب

از دشمنان در تظاهرات بە نفع یکی 
ترجیح می  ە شان،شناختە شد

و تظاهراتی  ها در اعتصاب  دهند
ی ضد ها سیاست کنند کهشرکت 

در را  ها کارگری و مجریان آن
  .به چالش بکشندسراسر کشور 

ها در یک اقدام  چندی پیش نیز آن 
انحرافی دیگر در اعتراض بە 

برنامە بودجە دولت " ز"بند   تصویب
ی تظلم ابر در مجلس، کارگران را

خواهی خدمت فقهای شورای 
نگهبان کە دشمنی شان با حق و 

و ارادتشان بە  انحقوق کارگر
سرمایە داران بازار و دالالن بزرگ بر 

 !کسی پوشیدە نیست دعوت کردند

ماندن و تغییر ربیعی در حقیقت بە 
خودی خود چیزی را برای کارگران 

تنها مجری ، تغییر نمی دهد
غییر می ها ست کە ت سیاست

تغییر واقعی را کارگران دارند . کند
خودشان با مبارزات شان از پائین 

 .رقم می زنند

سران خانە کارگر اگر ریگی در 
کفش شان نبود و بە وظیفەای کە 
بە عهدە گرفتەاند متعهد بودند، بە 
جای فراخواندن کارگران بە تظاهرات 
برای دفاع از ربیعی، بر حسب 

بایستی وظیفە شان قاعدتا می 
کارگران را برای افزایش دستمزد کە 
موضوع عاجل و دغدغە روز کارگران 

و   و عموم زحمت کشان است

علیە ربیعی کە یکی از مجریان 
اصلی فریز کردن دستمزدها ست 
فرا می خواندند و نە برعکس، اما 

های وابستە این  مشکل تشکل
است کە اختیارشان دست 
 خودشان نیست و الجرم تنها مجاز

بە کارهایی هستند کە صاحبان 
قدرت و ثروت از آنها می خواهند و 

 !بس
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  9191اتیوپی بر رودخانۀ گوتا، پل راه آهن فرانکو

 

 

 از تجربه دیگران

 
 "اتحادیه های صنفی اتیوپی"چارچوب قانونی برای 

 یک دیدگاه تاریخیدر 
 سومبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مهاری ریدای

 ترجمه گودرز

 210٣ژوئیه   LGDمجله حقوق، عدالت اجتماعی و توسعه جهانی

 
 

 

 

 ادامه -دیباچه 

پیروزی نیروهای اتیوپی در نبرد ادوا علیه . آغاز قرن بیستم بود که شیوه تولید سرمایه داری در اتیوپی ظهور یافت
این . نیروهای اشغالگر ایتالیا موفقیت بزرگی برای امپراتور منلیک دوم بود که درخشش چشمگیری در جهان به او داد

ور بتواند با قدرت های اروپایی وارد مذاکره همسطح بر سر موضوعات مورد عالقه اتیوپی پیروزی باعث شد که امپرات
برقرار نماید ( بریتانیا، فرانسه و ایتالیا)در نتیجه، او توانست روابط رسمی سیاسی با ابرقدرتهای اروپایی آن زمان . بشود

 .که در سرزمین های همسایه اتیوپی حضور استعماری داشتند

اریتره تحت اداره استعماری ایتالیا، . همسایه اتیوپی در آن زمان همه در اشغال این قدرتهای اروپایی بودند کشور های
عالوه بر . سودان تحت اداره بریتانیا، جیبوتی تحت استعمار فرانسه بود و کنیا هم در اختیار استعمار بریتانیا قرار داشت

سومالی لند ایتالیا، سومالی لند فرانسه و سومالی لند )بودند  اینها هر سه دارای تصرفاتی در سومالی امروزی
از طریق مرزهای طوالنی و متخلخل اتیوپی عوامل، ایده ها و عقاید سرمایه داری به جامعه فئودالی اتیوپی (. بریتانیا

ه کلیسا و در این رابطه عواملی مانند میسیونرهای مذهبی، مدارس وابسته ب. معرفی می شدند و نفوذ می کردند
در نتیجه برخالف اروپا که سرمایه داری نتیجه و بازیافت . نمایندگان سیاسی و دیپلومات ها نقش بازی می کردند

 دینامیسم اقتصادی و تحوالت درونی سیستم بود در اتیوپی ارتباط بیشتر از طریق تحمیل و شیوع نفوذی و سرریز شدن 
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 .ه صورت می گرفت و ریشه درونی کمتری داشتهای همسای خصوصیات سیستم از سرزمین

روند سنتی بسوی توسعه سرمایه داری در بسیاری از کشورهای صنعتی بصورت تحول اقتصاد از کشاورزی سنتی به 
به عبارتی، در آغاز . کشاورزی صنعتی و از تولید صنایع دستی و صنایع سبک به تولید ماشینی در جریان بوده است

بک پا گرفته و سپس به مرور صنایع و بخش خدمات به عنوان مکمل این تحول اجتماعی وارد عرصه کشاورزی و صنایع س
ازین منظر، می توان مدعی شد که در اتیوپی توسعه سرمایه داری به شکلی غیر معمول از رشد و توسعه . شده است

رمایه داری بودند که وارد جامعه راه آهن، مخابرات و خدمات بانکی اولین نشانه های س. بخش خدمات آغاز می شود
 .اتیوپی شدند

و ایجاد ارتباط تلفن و تلگراف در همان مسیر توسط همان  9881شروع ساختمان خط آهن کمپانی فرانکواتیوپی در 
. نشانه های اولیه توسعه سرمایه داری در تاریخ اتیوپی بود 9191شرکت و ادغام بانک ابوسینا در بانک ملی مصر در 

الت اقتصادی این ادعا را تقویت می کنند که توسعه سرمایه داری در اتیوپی محصول تکامل مکانیزم های درونی این تحو
 .نبود و عمدتاً نتیجه نفوذ مؤثر عوامل وارداتی بوده است

صرف نظر از سمت و سوی توسعه صنعتی اما واضح است که این تحوالت باعث جلب تعداد قابل مالحظه ای از ساکنان 
با توجه به آن که کارگران متخصص برای صنایع از خارج می امدند این . متخصص مناطق حاشیه ای به شهرها شد غیر

امکان برای اتباع اتیوپی فراهم شده بود تا در کنار و عمدتاً تحت مدیریت متخصصان فرانسوی و ایتالیائی کار کنند و 
ه داد در روابط صنعتی تجربه پیدا کنند و بیاموزند که در قاره اروپا این این همکاری به کارگران اتیوپیائی اجاز. آموزش ببینند

در واقع در شرکت راه آهن فرانکواتیوپی کارگران با اتحادیه های کارگری در فرانسه در . روابط چگونه اداره می شوند
 .تماس ممتد بودند

اروپایی کار کنند آنها را به سیستم پیشگامی در این حقیقت که کارگران اتیوپیائی امکان یافتند که در کنار متخصصان 
آنها توانستند از این شیوه در گوشه ای از جهان بهره ببرند که بطور طبیعی در بن بست صنعتی . روابط صنعتی آشنا کرد

یائی به خصوص با اشغال اتیوپی توسط ایتالیا در جریان جنگ جهانی دوم و هجوم کارگران و سرکارگران ایتال. قرار داشت
با این وجود، کارکردن در فاصله نزدیک با خارجیان . منافع این رابطه پیشرفته صنعتی برای اتیوپی واضح تر می گشت

گرچه به تجربه آنان در رابطه صنعتی می افزود، اما در عین حال باعث تبعیض در رفتار بطور عام و تبعیض در دستمزد و 
چه همه کارگران کم و بیش خواسته ها و اعتراضات مشابه درباره کارفرما گر. مزایا نسبت به اتیوپیائی ها شده بود

داشتند، کارگران اتیوپیائی موضوعات خاصی هم برای عدم رضایت و اعتراض داشتند، چرا که با خارجی ها بطور عام 
شابه انجام می بهتر رفتار می شد و نسبتاً پرداخت های مناسب تری نسبت به کارگران محلی داشتند حتی اگر کار م

 .دادند
 

 

 

 دیگر کشور ها

 

 داشت روز جهانی زن در اسپانیا بزرگ
 

از مردم  شهر مادرید  تنصدها هزار 
 زن در روز هشتم مارس، روز جهانی

برای اعتراض بزرگی را بزرگداشت 
خشونت های جنسیتی،  علیه

در محیط کار، شکاف  تبعیض
رگزار دستمزدها میان زنان و مردان ب

خواستار و با آمدن به خیابان کردند 

 .های اجتماعی شدند از بین بردن همه این ناهنجاری
های  کمیسیونچنین برای این روز دو سندیکای بزرگ کارگری،  هم 

دو ساعت در  برایاعالم اعتصاب  کارگری و اتحادیه همگانی کارگران
ان ساعات کاری صبح و دو ساعت در ساعات کاری بعد از ظهر برای تمام زن

ه را ب که در نتیجه آن  بیش از شش میلیون کارگر زن آن ،شاغل اسپانیا کردند
 .اجراء گذاشتند

اعالم اعتصاب برای زنان شاغل در این روز از جانب سندیکاهای کارگری در  
 . سابقه بود تاریخ دمکراسی اسپانیا کامال بی
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 از ها اعتصاباجراء گذاشتن این ه ب

ن کارگر زن و لیویطرف شش م
و عظمت تظاهرات بیش از بزرگی 

 لیون از شهروندان در خیابانییک م
سیاسی و  انهای مادرید همه ناظر

گیر کرد  چنان غافل نآاجتماعی را 
دبیر کل  اونایی سوردوکه 

های کارگری در توصیف  کمیسیون
از این پس در تاریخ  :"آن گفت

یابی به  مبارزات زنان برای دست
قبل از  با مردانحقوق مساوی 

و یا  8998هشتم ماه مارس سال 
 ."تکرار نخواهد شدبعد از آن 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 هایی که بعد از این زنان تحمل تبعیض روشنی فریاد شده در این روز تاریخی ب
اقتصادی و سیاسی را  های اجتماعی، تبعیض های در محیط کار، تبعیض

 .خواهند داشتن
و  ه هاری صبح و بعد از ظهر در کارخاندنبال کردن اعالم اعتصاب در ساعات کا

های خدماتی نظیر  شرکتهای بزرگ صنعتی، در ادارات دولتی، در بخش
ه آموزش و بهداشت و مشخصا در رسانه ها بصورت وسیع و چشم گیری ب

ها  ء و تهیه آناجرا ندر خیلی از رسانه ها که مسئوال. اجراء گذاشته شد
 .ها بودند عمال برنامه ها تعطیل شدند خانم

یکی از مهمترین خواسته های تظاهرکنندگان پایان دادن به اعتبار قوانین 

ه هاست که ب ارتجاعی اشتغال بود که توسط دولت راست گرای اسپانیا سال
های بی ثبات و کوتاه مدت است  تصویب رسیده است و نتیجه آن ایجاد شغل

در آن زنان بیشتر از مردان مورد بهره کشی و بی ثباتی شغلی قرار گرفته که 
 .اند

بعد از تظاهرات های کارگری  النا بالسکو دبیر امور زنان در کمیسیون
ماه مارس فکر کنیم تا از این پس تالش و  1اعالم داشت که اکنون باید به روز 

و از میان برداشتن  مبارزه برای دست یابی زنان به حقوق مساوی با مردان
های دولتی و مراجع قانون  سیاست روز ارگانه خشونت اجتماعی علیه آنان ب

 .گذاری تبدیل شود
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از طرف  ها اعتصاب 
لیون کارگر زن یشش م

و بزرگی و عظمت 
تظاهرات بیش از یک 

لیون از شهروندان در یم
های مادرید  خیابان

سیاسی  انهمه ناظر
چنان  نآو اجتماعی را 

گیر کرد که  غافل
دبیر  اونایی سوردو

های  کل کمیسیون
کارگری در توصیف آن 

از این پس در  :"گفت
تاریخ مبارزات زنان برای 

ی به حقوق دست یاب
قبل از  مساوی با مردان

هشتم ماه مارس سال 
و یا بعد از آن  8998

 چنین رویدادی تکرار
 "شدخواهد ن

 



 !استخدامم کنید

 
 
 
 
 
 

 از جهان کار
 
 

 شاکله های آیندۀ کار
 بخش اول

 

 کنفدراسیون جهانی استخدام

 2102سپتامبر 

 
 

یرا همزمان تغییرات حیرت آوری در چندین الیه و وضع پیش رو پیچیده تر از آن است که بتوان مهارش کرد، ز"
 "سطح در شبکه ای به هم بافته جریان دارند

 دیوید بولیر از انستیتوی آسپن

 
 
 
 

 پایان کار چنان که ما شناخته ایم: کار و جامعه .0

کار دارای نقش مرکزی . آیندۀ کار موضوعی هم جذاب و هم نگران کننده است
ماعی ماست و در آینده نیز این نقش را خواهد در زندگی ما و در هویت اجت

کار نه تنها مبین راه های نیل به استقالل اقتصادی است، بلکه . داشت
بنابراین همه . همچنین منبعی برای رضایت فرعی و تعلق اجتماعی است

: نگران تغییرات ساختاری ای اند که اکنون در کار شکل دادن به آیندۀ کار اند
ت جمعیتی، جهان شدن، الگوهای حدید تولید، ظهور تکنولوژی، تغییرا

، و البته همچنین انتظارات جدید کارگران از کار و "بر بنیان تقاضا"اقتصادهای 
 .مجاری شغلی شان

ما در قلب نوعی . واقعیت این است که ما هم االن با آیندۀ کار سروکار داریم
ر امروزی در معرض تغییراتی بازارهای کا. قرار گرفته ایم( پارادایم)تغییر الگو 

ما بیشتر از آن که با بحران شغل روبرو باشیم با نوعی انقالب : اساسی اند
روشهای تولید تغییر کرده و برخورد به کار اساساً متحول شده . کار مواجه ایم

صبح  1استخدام مادام العمر دیگر به گذشته تعلق دارد، روزها کاری از . است
رفته اند، مناسبات مبتنی بر فرماندهی و کنترل منسوخ  بعدازظهر از بن 1تا 

کارگران به موفقیت در : شده است
کارشان اهمیت می دهند، 

" باالدستی"هویتهائی برابر با 
هاشان را شکل می دهند، ساعات 
کارشان را طبق میل و محدودیتهای 

خودشان تنظیم می کنند، و بر سر 
شرایط کاری مورد نظرشان مذاکره 

برای بسیاری از افراد، . ندمی کن
روزهای برخورداری از آموزش 
دانشگاهی، به دست آوردن یک 
شغل خوب، باال رفتن از تردبان 
ترقی یک شرکت واحد تا زمان 
. بازنشستگی سپری شده است

این واقعیت جدید وضع کار را می 
 :توان در الگوهای زیر ترسیم کرد

 
 
 
 
 ،تنوع وسیعی از کیفیتهای استخدامی 
 ،ظهور اشکال جدیدی از کار خارج از مناسبات استخدامی 
 ،افزاش انتظارات فردی و شرایط کار گوناگون 
 ،پایان دورۀ محل کار، زمان کار و فعالیتهای یکسان 
 ،ظهور مسیرهای چندجانبه و منقطع مجاری شغلی 

 ،افزایش پیوندهای درونی بین کار و زندگی خصوصی 
  بینی پذیر،پایان بازارهای کار ثابت و پیش 

 رنگ باختن مرزهای بین بازارهای کار ملی. 
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بسیاری . با این حال برداشتهای ما از وضع بازار کار هنوز از واقعیت عقب است
 09از مردم باور دارند که بازار مشاغل به همان شکلی که در سالهای دهۀ 

کرد،  عمل می -یعنی در سالهای صنعتی شدن و جامعۀ انبوه  –قرن گذشته 
دسته ای نان آور غالب با قراردادهای کار دانمی، در پیوند : عمل می کند

در . سخت با مناسبات کنترل و فرماندهی بین کارفرمایان نسبت به کارگران
این مدل یک کارگر دانمی نسبتاً راضی و وفادار از موقعیت حرفه ای ثابت و 

کار . ش را می فروشدبادوامی برخوردار است و به ازای آن وقت و مهارت ا
تیمی، ساعات کار منظم، ارتقاء شغلی مبتنی بر سابقۀ کار، دستمزدهای 

اینها تضمینی بودند برای آن که با ... تضمین شده و مورد توافق قرارگرفته، 
هم . اما آن روزها دیگر گذشته اند. همۀ کارگران به گونۀ مشابهی رفتار شود

ده، چنان که پیش روی ماست، خوشآمد اکنون باید به جهان متغیر کار آین
 .گفت

 

 روندهای کلیدی 0.0

جمعیت : نیروی کار هرگز چنین متنوع و آموزش دیده نیوده است( الف

مشغول به کار قرن بیست و یکمی بسیار متفاوت از نیروی کار قرن گذشته 
قرن بیستم اساساً با نان آوران مرد مشخص می شد، در حالی که . است

زنان، دانشجویانی که : کار امروزی، یکی از مشخصه آن استتنوع در نیروی 
که دو باره به کار " خویش فرمایانی"برای ادامۀ تحصیل باید کار کنند، معلوالن، 

مزدی رو آورده اند، بازنشستگانی که هنوز میل دارند فعالیتی حرفه ای را 
اساسی در حالی که کار برای زندگی انسانها همچنان . دنبال کنند و غیره

آدمها مایل اند آزادی : است، اما برخورد فردی به آن در حال تغییر است
بیشتری در کار و برای انتخاب کار داشته باشند، غالباً در جستجوی مشاغلی 

انتظار دارم به طریقی که . "اند که که واجد شرایط کار منحصر به افراد اند
ها دو برخورد بسیار معمول  این": کار من، راه من"یا ." دوست دارم، کار کنم

به کار اند، که نشان می دهند فکر 
رضایتمندی از کار و خودبنیانی در 
. کار چقدر اهمیت یافته است

تحقیقی در کشورهای عضو 
سازمان همکاریهای اقتصادی برای "

در مورد آموزش نشان می " توسعه
دهد که دسترسی به آموزش مدام 
گسترش می یابد و سهلتر می 

آثار تغییراتی از این دست در . شود
جوامع، یعنی وقتی فقط پس از چند 
نسل، وضعیتی که در آن تنها 
نخبگان معدودی آموزش دیده بودند 
به وضعیت امروزی می رسد، که در 
آن سه چهارم جمعیت دست کم از 
تحصیالت متوسطه برخوردار است، 

در . هنوز آشکار نشده اند
درصد  09کشورهای نامبرده حدود 

سال  40تا  81از کسانی که بین 
سن دارند، از آموزش دانشگاهی 

درصد از  91این نسبت . برخوردارند
سال  00تا  11دانشگاه دیده های  

باالتر است و در بسیاری از کشورها 
 .درصد هم سر می زند 89به 

 
 

 

 

 

 یادداشت منتخب
 
 

 زنان در ایران همبارز

 چند گام تا رهایی

 علیرضا ثقفی

 مدافعان حقوق کارگر کانون

درباره ی حقوق زنان و مردان و 
تبعیض میان آنان در سطوح مختلف 
اجتماعی، بارها و بارها گفته شده 

در . و سمینارها گذارده شده است
این جا بهتر است که از مطالب 
تکراری پرهیز کرده و به مطالبی 

بپردازیم که بتواند تا حدی راه 
 . شدگشای مبارزات آینده زنان با

 

زنان در سطح جهانی و در کل نظام 
سرمایه داری با مردان برابر نیستند 

و این امر را خوِد محافل و نظریه 
 پردازان این 
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نظام، بارها اذعان کرده اند و هنوز 
رسیدن به فرصت های برایر میان  تا

زنان و مردان در سطح جهانی و 
کشور های پیشرفته، فاصله ای 

 .ید طی شوداست که با

 
مبارزات زنان برای فرصت های برابر 
شغلی و موقعیت های احتماعی و 
همچنین حقوقِ برابر در ازای کارِ 
برابر همچنان در سطح جهانی نیز 

هر چند که در بسیاری . ادامه دارد
از زمینه ها به پیروزی های 
مشخصی رسیده است اما تاکنون 

هیچ کس ادعا نکرده است که در 
های مهد نظام سطح کشور

سرمایه داری نابرابری جنسیتی 
با همه ی این .محو شده است 

احوال، زنان در بسیاری از زمینه ها 
به خصوص در برخی کشورهای 
غربی به برابری با مردان دست 
یافته اند؛ از جمله حق برابر برای 
شغل برابر در اکثریت مشاغل و 
حقوق برابر برای شغل برابر در 

حق برابر برای  اکثریت مشاغل،
طالق و نگهداری از فرزندان، حق 
مالکیت و ارث برابر و حق برابر برای 
آزادی در پوشش و بسیاری از 

 …حقوق دیگر
اما در جامعه ی ایران، زنان تا 
رسیدن به همین حقوق اولیه نیز 
فاصله زیادی دارند و حتا برای 
رسیدن به مثالً حق طالق برابر، 

رث برابر حق آزادی پوشش یا حق ا
که )و به خصوص حق اشتغال برابر

باید ( یکی از مهم ترین حقوق است
مبارزه کنند و چه مبارزه ی بی 
امانی که در این چند دهه ی 
گذشته برای رسیدن به این حقوق 
های ابتدایی از جانب مردان و زنان 
صورت نگرفت و چه رنج ها و 

ها و شکنجه ها  مصیبت ها و زندان
دام ها که نکشیدند و و تجاوزها و اع

ندیدند که یکی داستان است ُپر آب 
سرتاسر دشت خاوران . چشم

کز خون دل و دیده … سنگی نیست
 …بر آن رنگی نیست

اما در این مبارزه ی بی امان در 
طی دهه ها، زنان و مردان دریافتند 
که این سد عظیم آزادی های 
ایتدایی و حقوق به رسمیت 

را  ی جهان امروز¬شناخته شده
تنها در هم دلی و هم کاری با 

توانند از سر  یکدیگر است که می
راه بردارند و تا زمانی که این مانع 
بزرگ برای رسیدن به آزادی 
برداشته نشود؛ برداشتن گام های 
کوچک هر چند مؤثر است اما 

باید دیکتاتوری از . اساسی نیست
سر راه زندگی اجتماعی مردم 

زادی برداشته شود و مبارزات آ
خواهانه ی زنان و مردان برای 
رسیدن به عدالت اجتماعی و 
حقوق برابر اجتماعی با نهادینه 
شدن آزادی در تمام شئون 
 .اجتماعی همراه باشد

اما در این مبارزات بی امان، 
حکومتگران در ایران تنها برابری زنان 

گاه ها و  و مردان را در شکنجه
. کنند جوخه های اعدام رعایت می

ان زنان را با همان شالقی آن
زنند که مردان را و به همان  می

سپارند که  جوخه های اعدامی می
مردان را و با همان تیرهایی اعدام 

در این جا . کردند که مردان را نیز می
برابری کامل بود و حتی باالتر از آن، 
زنان را بیش از مردان در شکنجه 
گاه ها و بازداشت ها مورد تجاوز 

دادند که خود نوعی  یقرار م
شکنجه ی مخصوص بود و داستان 

 …های مفصل تری دارد

 
از همین روی بود که زنان در کنار 
مردان، آزادی و برابری را با تمام 
نمادهایش در مبارزه یافتند و در کنار 
یکدیگر به مبارزه برخاستند زیرا این 
عرصه ای بود که دیگر زن و مرد 

شد  شناخت و دیگر نمی نمی
تبعیض را روا بدارند و مثالً مالحظه 

ی زنان را بیشتر داشته باشند؛ در 
این جا نه تنها زنان حق شکنجه ی 
کمتری نداشتند بلکه گاه بیشتر 
هم داشتند و به هر حال شکنجه 
تا سر حد تسلیم و شکستن بود و 

بدین . زن و مرد را در آن تفاوتی نبود
ترتیب بود که مردان نیز دریافتند که 

ر این عرصه نه تنها از زنان برتر د
نیستند که در بسیاری مراحل در 
برابر مقاومت های شجاعانه و جان 
فشانی های زنان در مبارزه، بزرگی 
و عظمت آنان را بدون هیچ اغراقی 

 .ستودند و می ستایند می

 
مقاومت زنان در عرصه های مختلف 
مبارزه از خیابان و رزمگاه تا شکنجه 

آن چنان حماسه ها  گاه و قتلگاه
آفرید که حتی رسوبات اعصار 
گذشته ی تفکرات مردساالرانه را در 
عرصه و صحنه ی مبارزات آزادی 
خواهانه می زداید و به قعر تاریخ 

 .خواهد فرستاد

 
و از همین روی بود که برابری در 
مبارزه با ستم و استثمار و حاکمیت 
های غیر انسانی وجهی دیگر 

ی اکنون دیگر به این برابر. یافت

صورت آشکاری خود را در مبارزه 
یافته است و سرِ ایستادن ندارد و 

رود تا به همه ی زمینه های  می
چنان . دیگر اجتماعی گسترش یابد

که زنان ثابت کرده اند که در عرصه 
ی مبارزه که سخت ترین عرصه 
های زندگی است و چنان که ثابت 

نه  کرده اند که در مبارزه برای آزادی
تنها از مردان چیزی کم ندارند و 
بلکه در بسیاری از زمینه ها 
پیشتازتر هستند؛ دیگر عرصه های 
عادی زندگی همانند کار و تخصص، 

سرِ تسلیم در … پذیری و  مسئولیت
 این عرصه ی برابری 
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فرود می آورد و برابری زنان و مردان 
همچنان هر روزه خود را بیشتر 

رود و سرِ  به پیش میاثبات کرده و 
ایستایی ندارد و چه شجاعانه 
دختران انقالب روسری اجبار را از 
سر برداشتند و چه شجاعانه 
پسران انقالب در کنارشان ایستادند 
که دنباله ی همان مبارزات دی ماه 

و اعتراضات سراسری بود که در 
کنار یکدیگر، نظام ستم را به چالش 

ایان این آغازی است بر پ. کشیدند
خموشی و سکوت و این مبارزات به 
پیش می رود و تا رسیدن به برابری 
کامل و عدالت، ادامه خواهد 

 .داشت
تا رسیدن به رهایی، راهی نمانده 
است هر چند حکومتگران در مقابل 

کنند اما در عرصه ی  آن مقاومت می

مبارزات بی امان، بارها و بارها ثابت 
رند شده است که زنان و مردان براب

و این برابری را مردان و زناِن مبارز، 
ها است که پذیرفته اند و به  سال

هر چند . آن افتخار می کنند
قدرتمداران هنوز هم منکرِ آن 
هستند و تمام تالش شان را به کار 
می برند تا به انکارِ آن بنشینند اما 
در کوچه های باورِ مبارزان راه آزادی 

ه است و دیگر بر این افکار، راه بست

از همین جهت است که تا رهایی 
 …چند گام بیشتر نمانده است

 

 

 
 

  اطالعیه

 
 

 حبیبی_در خصوص بازداشت دمحم بیانیه کانون صنفی معلمان تهران

 بی اعتمادی بیشتر 
 

 
ده روز از بازداشت دمحم حبیبی عضو فعال، صادق و 

در این . پرتالش کانون صنفی معلمان تهران می گذرد
این بازداشت واکنش های متعددی را به همراه  مدت،

این واکنش ها از سوی بدنه ی معلمان، . داشته است
شورای هماهنگی تشکل های صنفی، تشکل های 
صنفی معلماِن استان های مختلف کشور،  تشکل های 

این واکنش ها به بازداشت . مدنی و کارگری بوده است
یک فعال  دمحم حبیبی از یک سو اعتراض به بازداشت

که به طور کلی بازداشت هرکنشگر -صنفی بوده است 
و از سوی  -صنفی را به معنای سرکوب جامعه می دانند 

دیگر  در اعتراض به نوع بازداشت ایشان و خشونت و بی 
احترامی صورت گرفته در حین بازداشت بوده است که 
. شایسته هیچ نوع انسانی خصوصا یک معلم نیست

ه شدت روح معلمان را آزرده نموده بازداشت ایشان ب

است و پیگیرانه و با حساسیت بی سابقه وضعیت 
به روش های گوناگون و با . ایشان را رصد می کنند

استفاده از فضای رسانه ای و مجازی با صدور بیانیه، 
نوشتن یادداشت و دلنوشته ، اعتراضات خود را نسبت 

  .به این گونه اقدامات نشان داده اند
الی که جامعه معلمی و مدنی اعتراض و نگرانی در ح

خود از وضعیت ایشان را در چنین سطح وسیعی اعالم 
نموده اند،متاسفانه تاکنون این موضوع با سکوت و بی 

در این مدت با . اعتنایی مسئولین، مواجه شده است
وجود پیگیری های متعدد صورت گرفته از سوی خانواده، 

تنها علت بازداشت از سوی  دوستان و اعضای کانون، نه
مرجع بازداشت کننده مشخص نشده، بلکه حتی مکان 

  .بازداشت ایشان نیز به خانواده اعالم نشده است
کانون صنفی معلمان تهران بار دیگراعالم می دارد که 
دمحم حبیبی با رویکردی کامالً صنفی در این مجموعه 

شت فعالیت نموده و بارها با موضع گیری ها و یاددا
هایش نشان داده است که به جزئی ترین مسائل 
صنفی از وضعیت آموزش دانش آموزان تا خشونت در 
مدارس، آموزش رایگان و همچنین وضعیت معیشت 
معلمان اهمیت می دهد و در جهت بهبود این وضعیت 

ما برخورد و بازداشت این فعال صنفی و . تالش می کند
گونه فعالیت متشکِل رسانه ای را به معنای برخورد با هر

کانون صنفی .صنفی و مدنِی مسالمت آمیز می دانیم
معلمان تهران، ادامه ی بازداشت این عضو خود را به 
منزله ی مخالفت با هر نوع تالش صنفی صادقانه و در 
چارچوب قانون برای بهبود وضعیت معلم و دانش آموز 
 تلقی می نماید؛ چرا که باور داشته و اعالم می داریم
که دمحم حبیبی در فعالیت های چند ساله خود در این 

 .مجموعه جز در این مسیر گام برنداشته است
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همچنین کانون صنفی معلمان تهران با توجه به تجربیات 
گذشته در وارد نمودن انواع اتهامات بی پایه به فعالین 
صنفی معلمان،در هنگام بازداشت و دادن آدرس های 

ه به منظور جلوگیری از ورود برخی حامیان گمراه کنند
حقیقت جو،مراجع ذیربط را از ورود به چنین اقداماتی 

درمورد  دمحم حبیبی برحذر داشته و معتقد است ورود به  
چنین اقداماتی نتیجه ای جز بی اعتمادی بیشتر به 
اتهام زنندگان و برانگیختن خشم جامعه ی معلمان 

 .نخواهد داشت
علمان تهران ضمن اعتراض مجدد به کانون صنفی م

همراه با خشونت در هنگام  رفتارهای غیر قانونی و
خواهان آزادی  گر مدنی، بازداشت یک معلم و کنش

همچنین . فوری این عضو هیئت مدیره ی خود می باشد

اعتراض خود نسبت به ادامه ی حبس سایر همکاران و 
ن حرمت به باور ما شکست .اعضای خود را اعالم می دارد

یک معلم، صرف نظر از زیر پا گذاشتن حقوق فردی او، 
ما ضمن . گستاخی نسبت به جایگاه رفیع معلمی است

تأکید بر تداوم پیگیری ها و اقدامات قانونی خود، نسبت 
به تحرکات احتمالی خارج از کنترل تشکل ها،در جامعه 

  .معلمی هشدار می دهیم
های بی دریغ  کانون صنفی معلمان تهران از حمایت 

تشکل های صنفی  صورت گرفته از طرف معلمان،
معلمی و برخی نهادهای مدنی غیر معلمی در حمایت 
از آقای حبیبی، کمال تشکر را دارد و این حمایت ها را 

گرمی خانواده ی ایشان تشکل ها و فعاالن  مایه ی دل
 .به امید رهایی همه ی معلمان دربند .صنفی می داند

                                                               
 
 

 
 
 

  اطالعیه

 
 0٣١۷بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال 

 

 میلیون تومان ٥حداقل دستمزد 
 

 
روند تصمیم گیری در بارۀ تعیین 

و افزایش  941١حداقل دستمزد 
عمومی مزدها در شرایطی آغاز 

از می شود که به گفته ی برخی 
دست اندرکاران دولتی کارد به 

استخوان مردم، بویژه کارگران و 
امسال . حقوق بگیران رسیده است

نیز، مانند سال های گذشته، در 
مذاکرات مربوط به مزد و تصمیم 
گیری در مورد یکی از بنیادی ترین 
مسئله ی زندگی کارگران و حقوق 
بگیران نمایندگان واقعی آن ها 

روال سال های حضور ندارند، و به 
گذشته، مقامات دولتی و نمایندگان 
کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد 
یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان 

 .تصمیم می گیرند
، باز هم قدرت خرید 941١در سال 

کارگران به شدت سقوط کرده، 
ایمنی کار و اطمینان به آینده، بیش 
از پیش به وخامت گرائیده و یکه 

دکامگی کارفرمایاِن بنگاه تازی و خو

های خصوصی و دولتی، که از 
حمایت دستگاه های قضائی و 
انتظامی و امنیتی برخوردارند، ابعاد 
گسترده تر و خشن تری به خود 

هر اعتراض کارگری به . گرفته است

شرایط نامناسب در محیط کار با 
برخورد امنیتی و پلیسی مواجه 

 ١جمعیت بیکاران به . می شود
ون نفرمی رسد که اکثریت میلی

مطلق آنها حقوق بیکاری دریافت 
به رغم وعده های داده . نمی کنند

شده در مورد ایجاد اشتغال، هر روز 
بر شمار انبوه بیکاران افزوده می 

حقوق صدها هزار کارگر در . شود
بنگاه های صنعتی و اداری 
خصوصی و دولتی ماه ها به تعویق 

تفاده از می افتد و کارفرماها با اس
ظرفیت های نهفته در قانون و 
حمایت دستگاه قضایی از پرداخت 
مزد نیروهای کار سرباز زده و 
کارگران معترض را اخراج و به شالق 

انواع . و زندان محکوم می کنند

تبعیض های جنسیتی، مذهبی، 
ملی و قومی در محیط کار بیداد 

استفاده ی غیر انسانی . می کند
زنشستگان با از کار کودکان و با

مزدهایی بسیار کمتر از حداقل 

مصوب و همچنین با اعمال 
دستمزدهای نابرابر به زنان کارگر 
نسبت به مردان و اعمال ستم 
مضاعف بر بخش بزرگی از طبقه 
کارگر، بر شدت سرکوب دستمزدها 

 .می افزاید
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حداقل دستمزد الزم 
برای تأمین زندگی یک 

نفره در سال  4خانوار 
میلیون  ٥به  0٣١۷

 تومان در ماه بالغ

می گردد   
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در بحث حداقل دستمزد کارگران و 
ر ایران، با سطح عمومی مزدها د

واقعیت های انکار ناپذیری روبرو 
هستیم که بر زندگی تمامی حقوق 
بگیران حاکم است و به روشنی 
تمام خود را نشان می دهد؛ برخی 

 :از آنها چنین اند
 
طبق سند بررسی هزینۀ خانوار  -9

، 941١بانک مرکزی برای سال 
متوسط هزینه ی یک خانوار شهری 

ی و سه سه و س) 4۳44با میانگین 
 8١١میلیون و  4نفر معادل ( صدم

این . هزار تومان در ماه اعالم گردید
نفره به  ٤مبلغ برای خانوار شهری 

هزار تومان  199میلیون و 4بیش از 

به منظور برآورد . در ماه می رسد
مزد و حقوق الزم برای تأمین 

نفره در  ٤زندگی یک خانوار شهری 
، باید تورم سال های 941١سال 
را هم در محاسبه  941١و  941١

در این صورت حداقل . بگنجانیم
دستمزد الزم برای تأمین زندگی یک 

 ١به  941١نفره در سال  ٤خانوار 

. میلیون تومان در ماه بالغ می گردد
اقتصاد ایران به رغم تمام 
نابسامانی ها و کاستی هایش 
توان پرداخت چنین مزدی را دارد و 

رابطه با  توجیهات مقامات دولتی در
عدم توان پرداخت این مبلغ 

 .فریبکاری ای بیش نیست
 
بانک مرکزی و مرکز آمار هر  -8 

سال تورم را کمتر از تورم واقعی 
حتی اگر از سال . اعالم می کنند

تاکنون مزدها به تناسب  94١8
تورمی که بانک مرکزی اعالم می 
کند افزایش یافته بودند باز هم 

ین ترتیب دستمزد حداقلی که به ا
ممکن است  941١برای سال 

تعیین گردد از خط فقر مطلق در این 
هزار  ١99میلیون و  8سال که 

تومان می باشد؛ پایین تر خواهد 
  .بود

 
حداقل دستمزد، و به طور کلی  -4

سطح مزدها در ایران، یکی از پائین 
ترین ها در جهان است و این در 

حالی است که قیمت بسیاری از 
 -الهای مصرفی و خدمات اقالم کا

با قیمت های جهانی  -حتا دولتی
 .برابری می کند

 
با توجه به همه  آنچه گفته شد  ✅

از نظر امضا کنندگان این بیانیه، 
نمی  941١حداقل دستمزد سال 

میلیون تومان در ماه کمتر  ١تواند از 

 .باشد
 

ما از همۀ کارگران، معلمان، 
تان پرستاران و دیگر کارکنان بیمارس

ها و درمانگاه ها، از تمام کارمندان 
زحمتکش مؤسسات خصوصی و 
دولتی، از تمام بازنشستگان در 
سراسر کشور دعوت می کنیم 

میلیون  ١خواست حداقل دستمزد 
تومان را با همۀ کارگران و مزدبگیران 
به پیش ببرند و بحق بودن، ضرورت 

 .و امکان آن را توضیح دهند

 
  بوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران اتو

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

 گروه اتحاد بازنشستگان
 0٣١١بهمن  05

 

 
 
 

  اطالعیه

 نه؛
 دستمزد  پایین تر از خط فقر   به 

 
 

حقوق اولیه یک انسان یا شفاف تر 
ه ترین حقوق هر انسان بگوییم اولی

 ، پوشاک، دارو، بیمه ،تامین مسکن
. غذا است یل کودکان وتامین تحص

 عدالت و درجامعه ما که شعار
برابری سر لوحه آن است، هنوز 
کسانی هستند که از تامین این 

آری . نیازهای اولیه خود محرومند
کارگرانی که از چتر رفاه، عدم 

این صدای خسته کارگرانی است که خط فقر بر خط . تبعیض وعدالت محرومند
این صدا باید شنیده شودتا .    کشیده استرفاه واسودگی آنها خط بطالن 

. دستهای از جنس خودمان برای گرفتن دستهای پینه بسته مان دراز شود
کسانی که با ما درد مشترک ندارند، کسانی که خط فقر از پایین نظاره گر 

بدون حضورما بحث . آنهاست نمی توانند برای ما قانون ودست مزد تعیین کنند
این فریاد حق طلبی ما . مزد ما واهی و بیهوده استدرباره ی سفره ودست

باید شنیده شود ، باید دغدغه ی ما دیگر سفره خالیمان نباشد، بایدفاصله ای 
بین گرفتن دست مزدمان باعرق جبینمان نباشد، بایداین قشر عظیم 

 صدای  ستمدیده را دید و
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کوچکتر . شرم سار کارگرانی است که بی حقوق واقع شده اندآمارها، جداول وحتی ارقام ، . خسته شان را شنید
شدن سفره کارگران، اختالف فاحش دستمزد کارگران بامیزان خط فقر ، ظلم ناروای کارفرمایان، بیمه کارگران 

در . وبازنشستگی کارگران این ها همه وهمه باعث شده اند که این قشر فراتر از قبل به فکر دادخواهی خود باشند 
این سفره کوچک وکوچکتر شده کمترین میزان دست مزد در دنیا به کارگران زرخیز کشورمان رسید این  9410لسا

در آمارهای اعالم شده توسط اقتصاددانان در . درحالی است که مخارج زندگیمان در حد کشورهای پیش رفته است
  .ان خیلی پایین تر از خط فقراستمیلیون تومان است، اما دستمزد کارگر ٤کشورمان که خط فقر نزدیک به 

اعتصاب . امسال فریاد بلند کارگران بیشتر ازهر زمان دیگری گوش های سنگین مسوالن را به لرزه در آورد است 
این درد دل دلهای زخم دیده ایست . واعتراض کارگران باید منجر به زندگی با رفاه بیشتر دراین جامعه برای کارگران شود

  .اهند بافقر ، بی عدالتی، تبعیض ونابرابری دست وپنجه نرم کنندکه دیگر نمی خو
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 طعم تلخ فقر؛

 چال خوابی 

 

 

 

با رنج و اندوه همراه « حنانه»و « یگانه»فصل درس و مدرسه امسال برای 
ماه مهر و مدرسه و نشستن روی نیمکت کالس تر که صحبت از  پیش. بود

شکفت و شوق مهر وجودشان را  شان می های آمد، چهره درس به میان می
 .انباشت می

های خالی پدر و آوارگی و  دست. اما امسال خبری از این ذوق و شوق نبود
های مدرسه،  های بچه های سنگین و کنایه دنبالش نگاه شان و به خانمانی بی

هایی که شاهد زباله  بچه. وقی را در وجودشان خشکانده بودریشه هر ذ
گردی پدر این دو دختر بودند و سرافکندگی ناشی از کلوخ نشینی و چال 

خوابی شان، باعث شد تا از 
مدرسه روگردان باشند و هر روز با 

ها را  حسرت مدرسه رفتن بچه
 .تماشا کنند

حاال چند ماهی است که زندگی 
ی همراه شده آنها با چال خواب

ای که چاردیواری  است، چاله
شان شده و تنها به اندازه  خانه

 نشستن جا دارد؛ این تصویری 
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است که این روزها در تقاطع خیابان کارگر و هامون در شهر زابل به چشم 
های نیم بند آجری حاال مامن غیر ایمن  زمین بایری در حصار تیغه. خورد می

در شرایطی ]![ عنوان خانه ای چهار نفره است که با کندن یک چاله به خانواده
 ای که کمتر از یک قبر نیست و  چاله. کنند غیرانسانی به اصطالح زندگی می

 

 

 

 

 

توان شب را نشسته در آن  تنها می
دو دختر این خانواده . به صبح رساند

. اند امسال از تحصیل محروم مانده
کالس سوم  یگانه با وجود آنکه تا

ابتدایی درس خوانده است اما به 
ناچار با ترک مدرسه این روزها 
همسایه خاک و سنگ و آجر شده 

های  پدر هر روز در میان زباله. است
دنبال   آوری ضایعات به شهر با جمع

چهره معصوم . لقمه نانی است
توان از پشت  یگانه و حنانه را می

وبی صورت آفتاب سوخته آنها بخ
داشتن سقفی باالی  .حس کرد

تنها آرزویی است که یگانه با  سر
گوید، از  می. کند بغض آن را بیان می

ها مجبوریم در این چاله  اینکه شب

ها بخوابیم غصه  و میان خاک
من دیگر ترسی از مرگ و . خورم می

قبر ندارم زیرا در این روزها آن را 
همراه خواهر کوچکم و پدر و مادرم 

های یگانه  فحر. کنیم تجربه می
و تو را به ! شکند بغض را در گلو می

فکر وامی دارد که زندگی در این 
 .چال حق این دو فرشته نیست

 

  

 طعم تلخ فقر

بهار را پشت سر گذاشته است  99
. داند اما بخوبی معنی فقر را می

سفره خالی و سرپناهی که هیچ 
خانه ندارد تصویری  شباهتی به

تکرار  است که هر روز برای او
ماه مهر امسال برای او . شود می

باید ترک تحصیل . معنایی نداشت
کرد تا پدر بیشتر از این شرمنده  می

اش را  هنوز هم کیف مدرسه. نباشد

. برد رود با خودش می هر جا که می
خواهد از آرزوهایش برای  وقتی می

تنها کند و  بازی یا غذا و لباس نمی ای به داشتن اسباب من بگوید اشاره
اش سرپناهی است تا بتواند برای یک بار هم که شده پاهایش را  خواسته

اش از رنجی گفت که چند ماهی  یگانه با همان زبان کودکانه. براحتی دراز کند
ما در روستای ده کوه در . کند است همراه خواهر و پدر و مادرش تحمل می

ه بار بود و ما هم در پدر کارگر میدان تر. کردیم اطراف کوه خواجه زندگی می
گذشت اما به هر  زندگی با سختی می. یک خانه روستایی مستاجر بودیم

فهمیدم که پدر با  دختر اول خانواده بودم و بخوبی می. شد حال سپری می
هفت ساله که شدم برای تحصیل به مدرسه . وجود کار زیاد درآمد زیادی ندارد

فتم، اما شوق و ذوق درس و ر روستایی که با ما فاصله زیادی داشت می

ما مستاجر بودیم و . شد تا متوجه دور بودن مسافت نشوم مدرسه باعث می
 کرد در قطعه زمین  پدر تالش می. کرد پدر به سختی کرایه هر ماه را تامین می
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کوچکی که خارج از روستا داشت 
ای بسازد تا ما هم طعم  خانه

شیرین داشتن خانه را بچشیم و 
های ساخت این  ای تامین هزینهبر

خانه مجبور شد ماشین را بفروشد 
اما کسی که این ماشین را خرید 
کالهبرداری کرد و به این ترتیب ما 

ای که ما در  صاحبخانه. آواره شدیم
آنجا مستاجر بودیم خانه را فروخت 

. کردیم و ما باید آنجا را خالی می
پدر بیکار شده بود و از طرف دیگر 

هم نداشتیم کمک کند و  کسی را
 .به ناچار از این خانه بیرون آمدیم

یگانه در حالی که بغض گلویش را 
امسال دیگر : فشرد، ادامه داد می

ای نداشتیم و من هم  خانه
خیلی . نتوانستم به مدرسه بروم

دیدم  برایم سخت بود وقتی می
ها لبخند به لب به  همکالسی

وقتی از آن خانه بیرون . درسه برومتوانم به م روند و من نمی مدرسه می
پدر این . آمدیم تا مدتی آواره بودیم، در شهر زابل جایی برای زندگی نداشتیم

در بخشی از این . زمین را که اطراف آن با آجر پوشانده شده است پیدا کرد
های  ای حفر کرد و با پارچه زمین که ماسه و خاک ریخته شده است چاله

. کنیم روز است که در اینجا زندگی می 19بیش از . ندکهنه روی آن را پوشا
توانیم کنار هم بنشینم و تا صبح  ای است که تنها می اندازه  فضای این چاله به

آوری  ها ضایعات جمع پدر در این مدت در میان زباله. باید نشسته بخوابیم
ار چند ب. رویم دنبال پیدا کردن آب می  کند و من و خواهرم با سطل به می

ها را در حال بازی در حیاط مدرسه  مخفیانه جلوی در مدرسه رفتم و بچه
چند بار آنها با طعنه به من گفتند که پدرت را در حالی که در . تماشا کردم
ها ناراحت  از شنیدن این حرف. ایم ها دنبال ضایعات بود دیده میان زباله

یم و من با خیال ای داشته باش تنها آرزوی من این است که خانه. شوم می
حنانه امسال باید در کالس اول ابتدایی . آسوده بتوانم یک شب آسوده بخوابم

عالقه زیادی به درس دارد و همیشه از من درباره مدرسه . خواند درس می
. مدرسه برود  کند ولی او هم مثل من نتوانست امسال به سوال می

. ویس بهداشتی نیستهاست که حمام نرفتیم و در اینجا خبری از سر هفته
سوزد که تنها فکرش این است که چیزی تهیه کند تا تحت  دلم برای مادرم می

کاش این روزهای تلخ و سیاه ما هم پایانی داشت  ای . عنوان غذا به ما بدهد
 .چشیدیم تا معنی واقعی زندگی را می

  

 های تاریک شب

پدر ها برای یک  پریده بچه سوخته و رنگ دیدن چهره آفتاب
گوید در شهر زابل  می. بسیار سخت و دشوار است

غریب است اما چرا یک ایرانی باید در جمع مردم 
بهار را پشت  40علی معصومی . کشورش غریب باشد

ها درد و  اش حکایت از سال سر گذاشته است اما چهره
بار بود اما دستمزد پایین و  کارگر میدان تره. رنج دارد

گوید از اینکه  می. به او نداد بیماری اجازه کار کردن

نام کنم شرمنده  هایم را در مدرسه ثبت نتوانستم بچه
ای  ها در یک خانه روستایی اجاره سال. آنها هستم
همه . دادیم هزار تومان کرایه می 49کردیم و  زندگی می

تالش من این بود که بتوانم سرپناهی برای خودمان 
انتی بود که با ام ماشین و درست کنم اما همه سرمایه

متاسفانه . کردم و مجبور شدم بفروشم آن کار می
کسی که ماشین را از من خرید کالهبردار بود و همه 

خواستم بسازم در  ای که می خانه. هایم بر باد رفت پول

. یک روستا بود و مجبور شدیم آن را نیمه کاره رها کنیم
ها  دیگر جایی برای زندگی نداشتیم و آواره خیابان

توانستیم  به خاطر دو دختر خردسالم نمی. شدیم
در . ها در خیابان بخوابیم و به ناچار به اینجا آمدیم شب

کم  ای از خاک این چاله را حفر کردم تا دست میان پشته
. سوز نلرزیم و کمی در امان بمانیم از سرمای استخوان

ماند و فشار آن کمتر از فشار قبر  اینجا مثل یک قبر می
کند و به  متاسفانه هیچ ارگانی از ما حمایت نمی. نیست

 گویند یا باید از شوهرت طالق بگیری و  همسرم می

 

 

 

 

 

 

سرپرست خانواده شوی یا شوهرت باید مرده باشد که 
در اینجا خبری از کشاورزی . بتوانیم به شما کمک کنیم

دلیل کم آبی زمین و   نیست و مردم روستاها به
روند و به  فروشند و به شهر می هایشان را می خانه

برای تامین . خواهد همین دلیل هیچ کشاورزی کارگر نمی

. فروشم کنم و می آوری می پول غذا هر روز ضایعات جمع
زندگی در این شرایط برای ما سخت است و به ناچار در 

صاحب این زمین نیز چند بار با . کنیم این چاله زندگی می
ه از اینجا برویم اما کجا اعتراض از ما خواسته است ک

نوروز امسال برای ما رنگ و بویی ندارد . توانیم برویم می
شد که بیشتر از این شرمنده یگانه و  ای کاش می  و

 .حنانه نباشم

 روزنامه قانون:منبع
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در اینجا خبری از کشاورزی نیست و مردم 
دلیل کم آبی زمین و   هروستاها ب

فروشند و به شهر  هایشان را می خانه
روند و به همین دلیل هیچ کشاورزی  می

برای تامین پول غذا هر . خواهد کارگر نمی
کنم و  آوری می روز ضایعات جمع

فروشم می  



 

 

 

 

 

 

 تیتر اخبار
 
 
 

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

 
یت اتحاد با جعفر  عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات کارگران گروه مصاحبه سا✅

 ملی صنعتی فوالد اهواز و شرکت نیشکر هفت تپه
 تجمع کارگران شرکت آبفای اهواز بدلیل تعویق حقوق ماهانه✅
 حقوق در اواخر سال و  شب عید تجمع پرسنل شرکت خودروسازی زامیاد به علت تاخیردر پرداخت✅
 حمله مردم ورزنه به بخشداری و بستن درب آن برای آزاد کردن بازداشت شدگان✅

بستن جاده کاشان برزک اقدام مردمی دراعتراض به بی کفایتی مسئولین و عدم رسیدگی آنها به وضعیت خراب جاده ✅

 .ها، که بتازگی جان برخی از مردم عزیز را گرفته است
زاده، _حسین_مله گروه خودسر به دانشجویان پلی تکنیک در اعتراض به احکام سنگین برای فعالین صفی لیالح✅

 .رفیعی تجمع کردند_پریسا#شناس و ادامه بازداشت_حق_ربیعی، محسن_سینا
 رود_زاینده#اصفهان در اعتراض به خشک کردن #تظاهرات در سبزه میدان ✅
صندوقو خالی کردین مار وبیجاره کردین یه اختالس کم بشه، مشکل ما . الد شعار کارگران بازنشسته شرکت ملی فو✅

 حل میشه
همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت سهام عدالت و روبروی محل برگزاری آن جمعی از نیروی کار شاغل در ✅

ات مزدی خود های تعاونی سهام عدالت صبح امروز به نامشخص بودن وضعیت شغلی و عدم پرداخت معوق شرکت
 اعتراض کردند

 .دمحم کوچولو از زلزه زدگان سرپل ذهاب هم به علت عفونت ریه امروز صبح جان باخت✅
 تجمع کشاورزان شرق و مردم اصفهان در پل خواجو به نبود آب برای کشاورزی✅
 ! با سرکوب ،به کجا چنین شتابان:رحمان گلچهره ✅
ز در بیستمین روز اعتصاب،  به تجمعات اعتراضی خود در مقابل استانداری کارگران گروه ملی صنعتی فوالد  اهوا✅

 "دشمن ما همینجاست، فقط میگن امریکاست: "کارگران شعار میدهند. خوزستان ادامه دادند
در هشتمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با دخالت زورمدارانه رئیس اداره اطالعات شوش کوره بخار ✅

 ه روشن شدکارخان
کارگران محروم کاشی سازی کویر یزد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و بیکاری پس از تجمع مقابل ✅

 .استانداری در این شهر دست به راهپیمایی زدند
 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در بیستمین روز اعتصاب با برگزاری تجمع در مقابل استانداری خوزستان دست ✅

 به راهپیمائی بزرگی در خیابانهای اهواز زدند
 ها جاگذاشت؛ اش را میان شعله نشانی که سالمتی روایتِ زندگِی امروزِ آتش✅

 ها مارس با خانواده 8مالقات بازداشت شدگان زن تجمع ✅
 ها آباد، خط آخر پسماند تهرانی گزارشی از گود اشرف✅
 وضعیت نامناسب مدرسه روستای خواجه✅
ساله ، به دلیل مشکالت روانی ناشی از زلزلە بە زندگی خود  4١ی از معلمان سرپل ذهاب بنام رسول قهرمانی یک✅

 ! خاتمە داد
مقابل شورای شهر  4و8بیست وششمین روز اعتراضات تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار✅

 تهران
 حقوق يامفت میدن،پول مارو نمیدن :تهران با شعار#اعتراض پیمانکاران شهرداری ✅

 بدلیل اخراج و پرداخت نکردن حقوق عیدی و مزایا( وحدت)ملل _تجمع اعتراضی کارکنان موسسه✅
 تجمع اعتراضی کارشناسان ناپیوسته✅

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 تهران#تجمع اعتراضی پیمانکاران مقابل ساختمان شورای شهر 
اد از تبعیض بین حقوق و مزایای شرکتهای تابعه گروه سایپا ناراضی بوده و تجمع اعتراضی کارکنان زامیاد کارکنان زامی✅

 خواستار
اعتراض رانندهای اسنپ اصفهان بخاطر کرایه هایی که سودش به جیب سران میرود و راننده ها هیچ گونه حق ✅

 اعتراض ندارند
 ه های تو خالی مسئوالن شهرستاندوع سد شفارود در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و  اعتصاب کارگران✅

 حقوق زباله های این شهر روی زمین ماند کاهش و قراردادهای سفید امضا
  میکنیم  تدام بی خبری از وضعیت دمحم حبیبی را قویا محکوم بازداشت و✅

 
ع در علیرغم تعطیلی سرویس ایاب وذهاب ،کارگران شرکت نیشکرهفت تپه در هفتمین روز اعتصاب دست به تجم✅

  محوطه شرکت زده اند
شهرداری همدان دراعتراض به نقض قانونی تعهد کار فرما به کارگران وعدم پرداخت   کارگران941١اسفند 91امروز ✅

  مطالبات معوقه وحق بیمه دست به اعتصاب زدند
  اقدام تاسف بر انگیز شهراری ارومیه✅

  جماران۳ه بهانه ساخت غیر مجاز در محله ی ایثارارومیه تخریب منزل مادر معلول دارای دوفرزند سندرم داون ب
  اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ اصلی پابدانا بدلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران با وجود نزدیک شدن به عید نوروز✅

ان وضعیت امروز بازارهفت تپه وانباشته شدن زباله بعد ازقطع شدن خدمات طی اعتصابات چند روزگذشته کارگر✅

  شهرداری
درجهنمی که برای زندگی کارگران ساخته اند ،خواهند .....کارفرمایان هفت تپه ،فوالد اهواز و:شاپور احسانی راد✅

 سوخت
این همه بیعدالتی ،هرگز ندیده "باشعار .حضور اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز مقابل استانداری خوزستان ✅

  در هجدهمین  روز اعتصاب"ملتی
  مرضیه امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران وروزنامه نگار روز پنج شنبه هفده اسفند بازداشت شد✅
 اسفند91- در نزدیکی پل خواجوی اصفهان تجمع مردم وکشاورزان✅
 وزتظاهرات امروز  کشاورزان در اصفهان عزا عزا است امروز ،روز عزاست امروز ،زندگی کشاورز روی هواست امر✅
ن شرکت نیشکر هفت تپه در هفتمین روز اعتصاب دست به تجمع در  کارگرا ،تعطیلی سرویس ایاب وذهاب  علیرغم✅

  محوطه شرکت زده اند
کیانپارس نسبت به عدم پرداخت -اصلی شهر اهواز  خیابان  فوالد خوزستان در سطح راهپیمایی اعتراض بازنشستگان ✅ 

 91۳98۳1١حقوق ومطالبات 
مسئول که مسئول باشه این وضع ما .گو زاینده رود من کو  روحانی دروغ .کشیده شده هرات ورزنه به اصفهاناتظ ✅

  نباشه
 
  قربانی حوادث ناشی از کار شدند کارگر ١19طی سال جاری  :کار وزارت✅
نسبت به عدم کیانپارس -اصلی شهر اهواز   فوالد خوزستان در سطح خیابان  راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان✅

  بازنشستگان فوالد91۳98۳10پرداخت حقوق ومطالبات 
  اسفند91تهران تجمع اعتراضی مردم مالباخته در میدان منیریه در روز ✅

 کشور919در میان 981رتبه  ۳ایرانی   مرگ در کمین رانندگان (یک گزارش) بررسی حوادث جاده ای در کشور✅

  اسفند۳91تجمع بازنشستگان فوالد خوزستان ✅

 《وزارت رو رها کن! ربیعی حیا کن》با شعار

 《مشکل ما حل میشه!بشه  یه اختالس کم》

 در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند91۳98۳10برای معوقات مزدی صبح روز 《ایران پوپلین رشت 》 تجمع کارگران�

 مجروح شدن تعدادی از کشاورزان ورزنه در اصفهان توسط نیروهای یگان ویژه✅
 شلیک گاز اشک آور و تیراندازی نیروهای گارد ویژه به کشاورزان ورزنه✅

 حرکت کشاورزان و دامداران شرق اصفهان به سوی پمپاژ ورزنه✅

 تجمع اعتراضی رانندگان شرکت نفت قزوین✅

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) زمان فداییان خلق ایرانگروه کارگری سا کار                 
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اسفند  9١برابر با , 8998مارس 8#زن، _روزجهانی#دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت  پیام✅

 .«پیشرفت زنان پیشرفت همه است»:ماه
 سخنان اسماعیل بخشی درجمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه درششمین روزاعتصاب✅
 تجمع گسترده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه درب مدیریت شرکت در ششمین روز اعتصاب✅
 .ته اندماه دستمزد نگرف 0هزار کارگر صدرا  8بیش از ✅
 روز 40تاکید مبارز آزادیخواه گلرخ ابراهیمی بر ادامه اعتصاب غذا پس از ✅

 تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری کازرون نسبت به تقسیم شهرستان✅
اعتصاب وتجمعات کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دهمین روزراپشت ✅

 سرگذاشت
 و فاسدترین کشورهای جهان کدامند؟پاک ترین ✅

های  اند در خیابان عملی و وعده و وعیدهای پوچ روحانی به خشم آمده صدها تن از کشاورزان اصفهان که از بی✅ 

 اصفهان دستبراهپیمایی زده و فریاد سردادند
 می کنیم سندیکای واحد   خشونت، احضار و بازداشت در برابر اعتراض و اعتصاب کارگران را محکوم✅
  مجتمع پتروشیمی گچساران»کارگر  89دهمین روز تجمع اعتراضی حدود  ✅

 تجمع جلوی وزرات کار به مناسبت روز زن که  تعداد زیادی بازداشت شدند✅

 اند آبی به کارگری ساختمان روی  آورده کشاورزان از بی✅
  یتجمع مالباختگان مؤسسه نهان نشان توسعه البرز، وزرات کشاورز ✅
 در مقیاس ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند 0.4زلزله ای به بزرگی ✅ 
های خود در داخل شعبه این موسسه در  شدگان مؤسسه آرمان وحدت  در اعتراض به چپاول سپرده تجمع غارت✅

 کیانپارس اهواز
 .ماه دستمزد خود آغاز کردند0پتروشیمی گچساران دهمین روز اعتصاب خود را در اعتراض به عدم پرداخت ✅

ماه وطفره رفتن بیگ  ١اعتصاب کارگران شرکت شایگان مهر آپادانا در شهرستان مریوان بە دلیل ندادن حقوق پس از ✅ 

 .زادە مدیر شرکت از حقوق کارگران و کارکنان
 .شناس به دوسال حبس تعزیری محکوم شد محسن حق✅
 وشاندرگیری نیروهای یگان ویژه با دستفر✅
 سال تعلیقی است، خبرداد1ماه آن برای 89ماه زندان که 80نرگس حسینی یکی از دختران خیابان انقالب از حکم ✅
 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پنجمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند✅

 مارس روز جهانی زن 8بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت ✅
 جاده زیباکنارتوسط مردمبستن ✅

 مارس 8بیانیه ی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان  به مناسبت ✅
 . ماه مطالبات پرستاران بیمارستان خمینی دهدشت پرداخت نشده است15✅
تجمع اعتراضی کارکنان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه وبویر احمد نسبت به عدم پرداخت مطالبات وبی سرپرست ✅

  این سازمانبودن 
ادامه اعتراضات سریالی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت با تجمع مقابل صندوق ✅

 بیمه کشاورزی در تهران
  ماه حقوق99تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت ✅
  واریز مبالغ بلیت الکترونیکیاعتصاب وتجمع اتوبوسرانان بروجرد در اعتراض به عدم ✅

  اطالعیه جمعی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز✅

 . جامعه کارگری سالهاست که با ظلم وبی عدالتی وعدم پرداخت بموقع دستمزد خود از سوی کارفرما مواجه است
ساله گروه ملی صنعتی ٤4آرش رئیس دمحمی کارگر .تحمیل فقر وتنگدستی به کارگران باز هم جنایتی دیگر آفرید ✅

  فوالد اهواز به دلیل نداری وعدم امکان برای درمان پزشکی در گذشت
 تشکیل حلقه اولیه اعتراضات کارگران گروه ملی فوالد در مقابل استانداری در پانزدهمین روز اعتصاب✅
  شروع چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات✅

  شروع اعتراضات کارگران گروه ملی فوالد اهواز در مقابل استانداری در پانزدهمین روز اعتصاب✅

کارگران کنتور سازی قزوین در اعتراض به وضعیت معیشتی وحقوق خود مقابل استانداری 1١اسفند ماه 9١سه شنبه ✅

 در این شهر سفره خالی پهن کردند

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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کمک میکردندبر اثر سقوط به "بلوک زنی"وردمرکز استان خراسان شمالی که به پدر شان در مرگ دو کودک کار در بجن✅

 داخل دستگاه میکس جان خودرا از دست دادند
 : کارگران هفت تپه✅

  مسئولین شوش و بخصوص نماینده از حق مسلم ما دفاع کنند
های خاص و تاکید  انحصار توزیع سوخت به شرکتداران کارد به استخوان رسیده در اعتراض به واگذاری  تجمع جایگاه✅

  بر مطالبات صنفی مقابل وزارت نفت
  هزار میلیارد به اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان١اضافه شدن ✅

  مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه هفتم مسکن مهر✅
  میلیون تومانی از زندان قرچک ازاد شد١9 مریم شریعتمداری از دختران خیابان انقالب امروز با وثیقه✅
  درگیری کارگران با رستمی ونیروی انتظامی در چهارمین روز اعتصاب هنگام سخنرانی رستمی✅
  حضور رستمی مالک شرکت در میان کارگران اعتصابی هفت تپه در چهارمین روز✅

اسفند دست به 9١مغان صبح امروز چهارشنبه اعتراض کارگران راه آهن ،کارگران راه آهن در شاهرود ؛سمنان دا✅

 اعتراض واعتصاب زدند
  ماه حقوق عقب افتاده خود در مقابل شورای این شهر٤تجمع کارگران شهرداری الیگودرز در اعتراض به پرداخت نشدن ✅

بل سازمان تجمع اعتراضی کشاورزان و حق آبه داران خشمگین شرق اصفهان برای چندمین روز کنار پل خواجو، مقا✅

  اب منطقه ای اصفهان
  اسفند۳9١تجمع اعتراضی کارگران به جان آمده خلیج فارس ایران اسالمشهر در میدان نماز جلوی ساختمان شرکت ✅
  اسفند۳9١اعتصاب سراسری کسبه شهرداران اصفهان به وضعیت نابسامان بازار شهر ✅
  اسفند۳9١ضعفان تجمع کسبه پالسکو در اعتراض به بد عهدی بنیاد مست✅

 
ماه پول مردم را نداده است 1تجمع اعتراضی غارت شدگان مقابل موسسه اعتباری ولیعصر رباط کریم که پس از ✅

  اسفند۳9١
اسفند ماه شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقز نجیبه صالح زاده ،همسر محمود صالحی از فعالین 9١صبح ✅

 .م محاکمه کردکارگری را به اتهام تبلیغ علیه نظا
 این کارگران چهار روز است که در اعتصاب هستند. اسفند کارگران راه آهن سلماس9١اعتراض امروزچهار شنبه ✅

  .اعتصاب کارگران راه آهن اصفهان در اعتراض به عدم دریافت حقوق✅
  بد حسابی کارفرما ،کارگران حمل ونقل خلیج فارس رابه تجمع کشاند✅
 اسفند۳.9١تصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به درگیری کشیده شد چهارمین روز اع✅
 انداختن سفره خالی بازاریان شهر داران مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان فریدن✅

  به پاسگاه هفت تپه از طرف کار فرما 1١احضار بیش از ده نفر از بازنشستگان سال � 

 اشی زهره تعطیل شدبزرگترین واحد تولیدی کاشمر، کارخانه ک✅
سخنان اسماعیل بخشی در جمع کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتراض آنان به عدم پرداخت ✅

 مطالباتشان
 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون بازداشت و آزادی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز✅
 با چسب زدن بر دهانهایشان حرکت اعتراضی زنان مالباخته در رشت✅
 اعتصاب کارگران شرکت کیسون در عسلویه✅

کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در چهاردهمین روز اعتصاب، تجمع اعتراضی خود را در مقابل استانداری ✅

 خوزستان ادامه دادند و همکاران آنها در حال آزاد شدن از زندان هستند
 تپه سومین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتندکارگران شرکت نیشکر هفت �

 
درصدی  49سال جاری متاسفانه با افزایش : علیرضا آشناگر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت

 خودکشی در استان مواجه بودیم#اقدام به 
 ارخانه نیشکر هفت تپهتجمع کارگران شیفت عصرو نی بران بازنشسته درمقابل دفتر مدیریت و ک�

 تجمع اعتراضی کوره داران با شعار مرگ بر نون حالل�
   تحصن بازاریان شهرستان داران�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 بازداشت زن و مرد کفن پوش در مقابل بنیاد شهید�
   .داود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو که دیروز مقابل وزارت کار دست به اعتراض زده بود، بازداشت شد�
 8ای در اعتراض به عدم دریافت حق و حقوق  ای دانشگاه فنی و حرفه تجمع  اعتراضی مجدد اساتید و کارکنان اورمیه�

 .سال گذشته خود در تهران
 ماه است حقوق دریافت نکرده اند ١پاکبان های بوشهر �
 فشار مضاعف معیشتی بر کارکنان مهندسان مشاور�
 های خصوصی نکنید ما را اسیر شرکت: معترضان۳کشاورزی در تهرانتجمع کارگزاران صندوق بیمه �
 داران و امامان جمعه بوشهر پاسخ مثبت گمرگ به اعتراضات ملوانان، مغازه۳آزاد شد« لنجی ته�
 اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز در جنوب ایران�
 تاخیر عمیق پرداخت حقوق کارکنان شهرداری�
 های نفتی دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان یمانکارِی شرکت ملی پخش فرآوردهنامه سرگشاده کارگران پ�
 کارگرساختمانی دربهشهر براثر گازگرفتگی8جان باختن �
 مصدومیت شدید یک کارگر حین کاردر باشت براثر برق گرفتگی�
 

 اسیب دیدگی شدید دست کارگرکارگاه بلوکه زنی حاجی آباد زیرکوه

 ای و پل خواجو ت کشاورزان ورزنه نسبت به عدم اختصاص حق آبه با تجمع مقابل شرکت آب منطقهادامه اعتراضا�
 تجمع اعتراضی قبول شدگان نظارت جهادکشاورزی ایالم نسبت به عدم بکارگیری مقابل استانداری�
 هاکارگر کارخانه لوازم خانگی پارس علیرغم وعده و وعید ١99معیشتی ادامه بالتکلیفی شغلی و�
 تجمع اعتراض کارگران کاشی حافظ زرقان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات دیگر مقابل کارخانه�
ماه 4تجمع دوروزه کارگران فضای سبز، خدمات شهری و تامین نیروی شهرداری بندرامام دراعتراض به عدم پرداخت�

 حقوق
فوالد اهواز به دلیل نداری و عدم امکان برای درمان پزشکی در  ساله گروه ملی صنعتی ٤4آرش رئیس دمحمی کارگر �

 گذشت
عدم پرداخت ماه ها حقوق آبداران ،ماموران قرائت کنتورو مسئولین تعمیرونگهداری شبکه های اب وفاضالب استان �

 فارس
 در صحن شوراادامه اعتراضات کارگران پروژه های شهرداری گرگان نسبت به عدم پرداخت مطالبات با تجمع �
  شماره ای دیگراز سریال تجمعات اعتراضی ناظرین جهادکشاورزی مقابل مجلس نسبت به عدم تبدیل وضعیت�
ماه ١اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه روغن نباتی شهرک صنعتی شورمست سواد کوه دراعتراض به عدم پرداخت �

 حقوق
  کارگر معترض سد غالمان را اخراج کرد4پیمانکار �

  بر اثر ریزش سقف مسجد در حال ساخت  کارگر در اندیمشک١مصدومیت �
 : صنفی فرهنگیان خراسان شمالی  انجمن�

تهران وشورای هماهنگی فرهنگیان به شیوه ی زشت و خشنی   دمحم حبیبی فرهنگی عضوکانون صنفی معلمان
 .بازداشت شد

 
 :سقز-انجمن صنفی معلمان کردستان 

  بدان کان میل فردا چاه ویل است۳مبل است   گرت امروز سوی ظلم
 بیانیه محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی در خصوص بازداشت دمحم حبیبی�
 از فرزاد کمانگرتا دمحم حبیبی  معلم مرد،زنده بادمعلم�

  سعید رضایی
گردد،مفسد اقتصادی ،ازاد  کارگر بیچاه ،اعدام باید"تجمع کارگران هپکو در مقابل سازمان خصوصی سازی با شعار �

 بایدگردد
تجمع اعتراضی کارگران هپکو نسبت له بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ووعده های تو خالی مسئوالن طراز اول  �

 کشوری واستانی مقابل ساختمان خصوصی سازی

 ماه حقوق0 تخرمشهر در مقابل دفتر امام جمعه به دلیل عدم پرداخ  تجمع واعتراض کارگران شهرداری شهرستان�
 دومین روز اعتصاب وتجمع کارگران همه بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه�

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ن خلق ایرانگروه کارگری سازمان فداییا کار                 
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متروتهران وگل گرفتن در ساختمان شرکت آهاب ،در اعتراض به عدم پرداخت 0خط   تجمع دیروز گروهی از کارگران�
 ماه حقوق و معوقات١

  و کارگر در اثر انفجار مین در بانهمجروح شدن د�
  سیاه نشسته فریادهای پدری که پانزه سال با وعده ووعید مسئولین به خاک�

  تمام وعده پوچ است ،به هیچ  کس و هیچ وعده ای اعتماد نکنید
 مسافر ایرانی توسط فرودگاه بغداد899گروگانگیری �
 کت هپکو در حضور ربیعی وزیر کار در کارخانه هپکوقرائت بیانیه انتقادی توسط یکی از کارگران شر�
کارکنان اداری آموزس و پرورش بابل در اعتراض به پرداخت نشدن یک سال اضافه کاری 1١اسفند ماه 94روز یکشنبه �

 .خود ست از کار کشیده واعتصاب کردند
 

 :جداری فروغی�
  ز اجرایی نشده استبرای کارگران بازداشتی فوالد اهوازقرار کفالت صادر اماهنو

تجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز در سیزدهمین روز اعتصاب خود در مقابل  استانداری اهواز با شعارمیایستیم �
 ،میمیریم ،حقوقمونومیگیریم

 سیزدهمین روز اعتصاب کارگران گروه  ملی فوالد اهواز وتجمع درمقابل استانداری اهواز به همراه خانواه هایشان�
در مقابل شهرداری وشورای 4و8اسفند بیست ودومین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحدعضو پروژه سپیدار 90�

 عضو دارد8١9این پروژه   شهر وعدم پاسخگویی مسئولین به کارگران
  شهروند سنندجی بدلیل شرکت در مراسم نوروز0جلسه بازپرسی �
 صدا وسیما۳جاده به روی خود روها  ومسدود شدن اتش سوزی در انبار کپسول گاز در خرمدشت�
  اسفند تجمع کارگران نساجی قائمشهر به سه ماه حقوق معوقه9٤دوشنبه �
شرکت واحد اتوبوسرانی که با  از دزدی مدیران  حمایت پورسید اقایی ،معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران�

 . رت کرده اندسوری دارایی کارگران را غا  تسکیل تعاونی مسکن
  اصال دفترچه بیمه به چه دردی میخوره وقتی داروهای حیاتی در فهرست بیمه نیست�
 باز هم دستگیری یک معلم دلسوز:مدافعان حقوق کارگر  کانون�
 "کارگرمیمیرد ،ذلت نمیپذیرد"تجمع وراهپیمایی امروز کارگران گروه  ملی فوالد اهواز با شعار �

 ر ستمگربر کارگر ،درودب مرگ
ساله ،از کارمندان موسسه مالی منحل شده ثامن الحجج ،به علت بیکاری وفقر در انباری خانه اش 41علی غالمپور ،�

 .در قائمشهر خود را دار زد واعضای بدن او به بیمارانی اهدا شده است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ی بولتن کارگر          

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

 (تاکثری) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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