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سندیکاهای کارگری
اسپانیا و پناه جویان
صفحه 5

صفحه 3

تحلیل هفته

سندیکالیست های ایرانی در اروپا؛
مبارزه برای شکستن حصار های حکومت

فرهاد فدایی

بعد از پیروزی انقالب  75و زمانی
که حزب جمهوری اسالمی به
محجوب و دارو دسته چماق دارش
ماموریت داد که با یورش به دفتر
سندیکا های کارگری و تصرف خانه
کارگر که در آن زمان در اختیار
سندیکا های کارگری بود ،پایه و
اساس تشکل های نمایشی شورا
های اسالمی کار را با حضور
نماینده کارفرما بنا نهند ،تا به امروز
نزدیک به  04سال می گذرد.
از
بسیاری
مدت
این
در
سندیکالیست ها در این  0دهه
دستگیر ،زندان ،کشته و مجبور به
ترک وطن گشتند و بسیاری

همچنان در داخل کشور در اشکال
مختلف در حمایت از منافع کارگران
و زحمتکشان همراه با فعاالن
کارگری در اقصی نقاط جهان به
مبارزه خود ادامه می دهند.
در تمام این دوران جمهوری
اسالمی ایران از تشکل های
ساخته پرداخته خود به نام شورا
های اسالمی کار ،انجمن های
اسالمی کارگران ،اتحادیه های
ساختگی خانه کارگر و  ...در حد
یک ویترین و عوامل جاسوس در
کارخانه ها و واحد های تولیدی
برای شناسایی فعاالن کارگری و لو
دادن آن ها به نیروهای امنیتی بهره

برده و هر کجا که منافع حاکمیت
ایجاب کرد ،این تشکل های دولت
ساخته با فریب و خیانت به منافع
کارگران و در ابعاد جهانی با دروغ
پراکنی در اجالس سازمان جهانی
کار یا فریب نمایندگان سندیکاهای
جهانی که به ایران سفر کرده
بودند ،اقدام کردند.
از این رو ،برای تشکل های مستقل
کارگری یکی از دریچه های حیاتی
افزایش قدرت ،توان ،حضور و
ماندگاری آن ها در جنبش کارگری
ایران ،پیوند با تشکل های منطقه
ای و جهانی کارگران است.
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الزم به ذکر است که با تمام
تمهیداتی که جمهوری اسالمی
ایران و بخش ضد کارگری وزارت
اطالعات در نظر گرفته است ،تنها
یک خروجی برای تشکل های داخل
کشور به منظور ارتباط با سندیکا
های جهانی وجود دارد و آن خانه
کارگر (ارگان وابسته به وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی ایران)
است.
از این رو سرقفلی ارتباط تشکل
های داخل کشور با سندیکاهای
جهانی در اختیار خانه کارگر قرار
دارد.
شکستن این سرقفلی کار چندان
ساده ای نیست ،بدون حمایت از
آن سوی آب ،امکان چنین کاری
تقریبا برای کارگران داخل کشور غیر
ممکن است ،ولی سندیکای
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه ،کارنامه موفقی در این ارتباط
دارد که در زمانی خاص به کمک
فعاالن کارگری در خارج از کشور،
ارتباط بسیار خوب و موفقی با
سندیکا های اروپایی و جهانی
برقرار کرده است.

فعاالن خارج از کشور
می توانند با رایزنی
با تشکل ها و سندیکا
های جهانی نسبت
به تمهیداتی که از
این سو تدارک دیده
می شود ،راه را برای
عضو شدن تشکل
های داخل کشور
هموار کنند

در قدم بعد پیوستن
تشکل های صنفی و
کارگری به تشکل های
منطقه ای و جهانی از
ضرورت خاصی برخوردار
است.
اگر تشکلی نتواند با
تشکل های منطقه ای
و جهانی ارتباط برقرار
کند ،عمال تا زمانی که
به فعالیت خود ادامه
می دهد در چنگ وزارت
اطالعات و حکومت
محبوس است
حد و اندازه نفوذ و تاثیر ارتباط
سندیکای واحد با تشکل های
جهانی کارگری در یک مثال قابل
رویت است ،برای نمونه در دو هفته
گذشته که یکصد و هفتمین اجالس
سازمان جهانی کار در شهر ژنو،
کشور سویس برگزار شد ،رضا
شهابی ،داوود رضوی از سندیکای
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه و لقمان ویسی (از کانون
صنفی معلمان مریوان) توانستند در
این اجالس حاضر شوند و صدای
کارگران را ایران را به سمع جهانیان
برسانند.
در حالی که نمایندگان حکومتی و
ویترین پرکن دولت جمهوری

اسالمی ایران ،همه ساله سعی
خود را در فریب نمایندگان اجالس
جهانی ژنو در دفاع از جمهوری
اسالمی و در خیانت به منافع
کارگران ایران ،به کار می بستند،
این بار حضور رضا شهابی ،داوود
رضوی و لقمان ویسی در این
سازمان حال و روزی دیگر را برای
رژیم به ثبت رساند.
این سه فعال کارگری ،به دعوت از
"کولک تیو" سندیکاهایی کارگران
فرانسه توانستند در این مراسم
شرکت کنند و صدای کارگران ایران
را به نمایندگان حاضر در اجالس
جهانی کار برسانند.
آن ها با موفقیت توانستند با دبیر
اول سندیکای سابق س.ژ.ت و
عضو هیات مدیره سازمان جهانی
کار گفت و گو کنند و با اشاره به
تبعیض و جهنمی که جمهوری
اسالمی ایران برای کارگران
کشورمان رقم زده به عدم پیگیری
توافق نامه  40سال پیش سازمان
جهانی کار با جمهوری اسالمی
ایران ،مبنی بر اصالح فصل ششم
قانون کار مجددا اعتراض و خواستار
پیگیری برای اجرای این سند مهم
شدند.
این حضور ،آن قدر مهم و اثر گذار
بود که در این میان ،سندیکای های
فرانسوی که از حمایت سندیکاهای
سوئد و سندیکاهای بزرگ آلمان
برخوردار بودند و همچنین کمیسیون
های کارگری اسپانیا ،حمایت کامل
خود را از خواسته های سه نماینده
کارگران ایران اعالم داشتند.
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یاد آوری این نکته ضروری است که
فقط در زمانی که رضا شهابی در
ایران بازداشت بود424 ،سندیکا در
اقصی نقاط جهان به زندانی شدن
او توسط حکومت اعتراض کردند ،و
این حمایت جهانی پشتوانه
محکمی است که توانسته تیغ
سرکوب نهاد های امنیتی ها در
برخورد با فعاالن شناخته شده
کارگری این سندیکا را بیش از
گذشته کند تر کند.
بنابر این به همان اندازه که در قدم
اول تشکیل سندیکا ،یا هر نوع
تشکل کارگری مستقل ضرورت
دارد ،در قدم بعد پیوستن تشکل
های صنفی و کارگری به تشکل
های منطقه ای و جهانی از ضرورت
خاصی برخوردار است.
اگر تشکلی نتواند با تشکل های
منطقه ای و جهانی ارتباط برقرار

کند ،عمال تا زمانی که به فعالیت
خود ادامه می دهد در چنگ وزارت
اطالعات و حکومت محبوس است.
اما راه عملی برای یاری رساندن به
تشکل های کارگری در داخل ایران
چیست؟
فعاالن خارج از کشور می توانند با
رایزنی با تشکل ها و سندیکا های
جهانی نسبت به تمهیداتی که از
این سو تدارک دیده می شود ،راه
را برای عضو شدن تشکل های
داخل کشور هموار کنند.
برای مثال تشکل جهانی روزنامه
نگاران (آی اف جی) می تواند
مصوبه ای در حمایت از همه تشکل
هایی که در کشور هایی چون ایران
با سرکوب دولتی دست به گریبان
هستند ،صادر کند که همه این
تشکل ها عضو افتخاری ما هستند
و از این طریق زمینه پیوند تشکل

های داخل کشور مذکور با تشکل
جهانی بوجود آید و عمال روزنامه
نگاران مستقل و تشکل های آن ها
زیر پوشش حمایتی این تشکل قرار
بگیرند.
این راه برای همه تشکل های
مستقل کارگری قابل پیگیری و اجرا
است.
چنین رویه ای باعث می شود که
سرقفلی خانه کارگر و حصاری که
رژیم طی  04سال گذشته برای به
بند کشیدن تشکل های کارگری
ایجاد کرده است ،عمال ناکارآمد
شود و نمایندگان کارگران ایران
بتوانند با ارتباط با تشکل های
جهانی هم از پوشش حمایتی آن
ها بهره مند گردند و هم کیفیت
مبارزه کارگری در چنین بستری با
سرعت بیشتری دگرگون شود.

ازتجربه دیگران

جنبش کارگری در اسرائیل
ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی
(بخش هفتم)

میکائیل شالِو  -دپارتمان جامعه شناسی و مردمشناسی ،دانشگاه هیبرو
ترجمه :گودرز
ادامه از شماره پیش

ریشه های همسری جنبش کارگری با صهیونیسم
تمایل و همبستگی بین جنبش کارگری یهودی در
فلسطین و جنبش صهیونیستی را می توان از نگاه
محاسبات رئال پولیتیک تفسیر کرد .از طریق مشارکت با
صهیونیسم سازمانیافته ،نخبگان جنبش کارگری به
امکانات و مواد الزم سیاسی دست می یافتند ،که نه
تنها به دسترسی به شبکه وسیع اعضا کمک می کرد

بلکه با نیروهای مخالف نیز اتصال می یافت .پرستیژ و
سرمایه های مالی و ساختاری هیستادروت با تالش
فراوان برای جذب ،جلب و مقهورساختن مخالفین از چپ
و راست بکار برده شد .این موقعیت حیاتی بین بزرگترین
نیروی سازمانیافته جامعه مدنی یهود و ساختار
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شبه دولتی جنبش صهیونیستی بود که به هیستادروت
امکانات گسترده ای برای نفوذ در سیاست و ساختار
حکومتی را داد.
درحالی که از منظر نخبگان همبستگی هیستادروت و
صهیونیسم بدون منفعت نیست ،بازهم موضوع یک
سوال مهم می تواند باشد :چرا این سرمایه بزرگ مالی
و لجستیک در اطراف هیستادروت این قدر برای اعضا
جذاب بود؟ شاید برای آن که این جذابیت پیش پاافتاده
چیزی بیشتر از تاکید بر ایدئولوژی درونی شده با اولویت

های صهیونیستی نبود .شاید در این صورت این پیش
فرض بتواند توجیه کننده و معرف رفتار جنبش کارگری
اسرائیل باشد .من این مجادله را رد می کنم .مشکالت
موجود درسر راه جاافتادن شهرک نشینان مهاجر در
فلسطین چنان جدی بود که آنان آزادی زیادی برای
مالحظات ارزشی در انتخاب بدیل نداشتند .در نتیجه
منافع اقتصادی مهاجرین بدون ملک – یا به عبارت
خودشان طبقه کارگر یهودی فلسطین ،در تبیین دالیل
رفتار ایشان غیرقابل اغماض است.

نقش منافع اقتصادی
مواضع عینی کوچ گران پرولتر مملو از دشواری بود .در
بازار کار اکثریت مهاجران یهودی در رقابت با کارگران
بومی فلسطین در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند ،چرا
که کارگران بومی ضمن تولید کار کمتر ،دستمزدشان هم
بمراتب بیشتر بود .بیشتر کارگران بومی را نیمه پرولترها
تشکیل می دادند ،درحالی که کارگران مهاجر عمدتاً تنها
روزیشان از دستمزد کار تأمین می شد .در عین حال
نحوه زندگانی مهاجرین هزینه بردار تر بود و تأمین
مایحتاج روزانه شان گران تر از بومیان بود .نکته دیگر آن
بود که برخالف استعمارگران دیگر اروپایی که در همه جا
مجانی و یا به ارزانی می توانستند زمین برای توسعه و
کار تهیه کنند ،در فلسطین پیدا کردن و خرید زمین ارزان
به علت قرن ها مسکونی بودن منطقه تقریباً غیرممکن
بود و تنها سازمان های مستحکم و کوچ گران ثروتمند
قادر به تأمین این هزینه بودند.
در آغاز ،همزمان با گذار به قرن بیستم ،پیشگامان دومین
موج مهاجران از درگیری با برزخ مورد اشاره در باال نجات
یافته بودند ،چرا که بارون دا روثچلد حاضر شده بود
حقوق و دستمزد یهودیانی که در مزارعی را که در
فلسطین تأسیس کرده بود ،مشابه با سیاست های
کلونیالیسم فرانسوی در الجزایر سوبسیده نماید .قابل
توجه است که بارون سعی داشت از مهاجران نو بدین
شکل حمایت نماید ،و قطعاً برای آن که به آن ها این
شانس را بدهد که بتوانند بعنوان کشاورزان مستقل در
فلسطین خود را تثبیت نمایند ،پیشگامان موج دوم هم
احتماال ً ممکن بود در کنار امواج قبلی مهاجران در حاشیه
های تاریخ صهیونیستی جایی بیابند.
این نتیجه پایانی ،اما با خروج تشکیالت روثچیلد در 4044
که باعث شد مهاجران جدید در رقابت و با شرایط نابرابر
نسبت به کارگران عرب قرار گیرند ،فراموش شده است.
تالش آنها برای خنثی ساختن خطر بسیار با پیش بینی
های تئوری تقسیم بازار کار بین دستمزد های باال و
پایین سازگار است .در بین پاسخ های موجود به شرایط
فوق می توان یکی به سعی در کاهش هزینه ها با اتخاذ
روش های عربی ،و دیگری تبلیغ "کارگر عبری" که قصد

 ،5091آغاز حیات "کارگر صهیونیستی" 4 :مین گردهمائی "کارگران
جوان"

داشت استخدام اعراب را در مؤسسات یهودی ممنوع
نماید ،اشاره کرد .بزودی اما بر همه مهاجران روشن شد
که بطور انفرادی قادر به دستیابی به هیچ چیز نخواهند
بود .برای آن که به هدف اشتغال "کارگر عبری" دست
یابند در اواخر سال  4041دو حزب خرده پا تأسیس
کردند :یکی که کپیه ای از شاخه سوسیالیستی
صهیونیسم بود و دیگری که خصلت غیرسوسیالیستی
بومی داشت.
در این دوران بنیانی و تجربی بود که کنشگران در جنبش
نوظهور کارگری به چندین نتیجه گیری اساسی دست
یافتند .اول آن که اربابان مزارع یهودی تنها درصورتی
حاضر بودند کارگران هم مذهبشان را استخدام کنند که
احساس کنند کارگران عرب برای زندگی شخصی آنان و
حضور اجتماعی شان خطری محسوب می شوند ،و
کارگران یهودی ،در جای خود ،برای بقاء کشور یهودی و
منافع امنیت ملی در فلسطین بپا برخیزند .دوم آن که با
اجماع تعاونی های زراعی و سوبسید کارفرمای جدید
بتوانند هزینه کارگر عرب را جبران کنند و در عین حال
نیروی سیاسی عظیمی برای خنثی کردن نیروی مالکان
بکار گیرند .این مالک جدید بزودی در صحنه حضور یافت و
در تحت نام "سازمان جهانی صهیونیستی" ظاهر و در
سال  4041تأسیس شد.
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دیگر کشور ها

سندیکاهای کارگری اسپانیا و پناه جویان

" کمیسیون های کارگری" عمل کرد اخیر دولت تازه اسپانیا ،مبنی بر پذیرش کشتی آگواریوس را که  920پناه جو را به
سواحل ایتالیا برد  ،را بسیار مثبت ارزیابی می کند ولی هشدار می دهد این اقدام باید اتحادیه اروپا را به اتخاذ
سیاستی پایدار و فراگیر مبتنی بر تامین حقوق شناخته شده پناه جویان ،مصوب سازمان ملل متحد و حقوق بشر وادار
سازد.
روشن است که اقدامات پراکنده و لحظه ای هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند مشکل بزرگ پناه جویان را که از جنگ و
بی خانمانی می گریزند ،حل کند .این اقدامات نباید فقط در چارچوب اقداماتی بشردوستانه و با نیت خوب انجام گیرد،
بلکه باید با این مشکل به عنوان یک وظیفه و یک تعهد حقوقی در سیستمی کارآمد برخورد کرد.
کمیسیون های کارگری از اتحادیه اروپا می خواهد که با تصویب قوانین ضرور و ورود پناه جویان به اروپا را تسهیل کند،
اجرای این قوانین باید برای تمامی اعضاء اتحادیه اجباری شود و اجرایی شدن آن ها برای پناهجویان ضمانت حقوقی به
همراه آورد.
در عین حال کمیسیون های کارگری نگران آن است که مثل همیشه از اتحادیه اروپا کشورهایی برای جواب ندادن به
مسئولیت هایشان در قبال پناه جویان به عوام فریبی و دورغ پردازی روی آورند و مانند همیشه پذیرش آن ها را "ترغیب
به پناه جویی" از جانب کشورهای اروپائی عنوان کنند .روشن است این بهانه ها ابزاری ،کهنه شده و عوام فریبانه
هستند .این کشورها نگاه پلیسی و استقرار نظم عمومی را مقدم به برخورد مسئوالنه و حقوقی به مشکل پناه جویان
قرار می دهند.
کمیسیون های کارگری بر این اعتقاد است که با توجه به گذشت زمان باید برای دوران های تازه سیاست های تازه
را اتخاذ کرد.
برای این کار باید علل خروج هزاران هزار پناه جو را که از وطن ،شهر و دیارشان را فقط به خاطر نجات زندگیشان رها
می کنند مورد بررسی قرار داد.
ما توجه مسئوالن ارگان های مربوطه را به مشکالت پناه جویان بعد از این که وارد خاک اروپا می شوند ،جلب می کنیم،
آنها برای آن که بتوانند اولین مصاحبه شان را انجام دهند باید چند ماه صبر کنند .ما تاکید می کنیم که رفتار همه ارگان
ها و مسئوالن با پناه جویان می باید مطابق حقوق شناخته شده پناهجوی ان انجام گیرد و تمامی امکانات الزم و ضروری
برای پذیرش آن ها ،بر اساس منزلت و شان انسانی ،تدارک دیده شود.
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از جهان کار

آیندۀ کار ،اتوماسیون و چپ
بخش دوم
نوشتۀ جرمی الرج
برگرفته از نشریۀ تکنولوژی و کارگر ،شماره  2مارس 2112

وضع اتوماسیون
اولین دهه ه ای قرن بیست و یکم ،همچون اولین دهه های قرن بیستم ،به
دورانی طالئی شکل داده اند ،که در آن "یک مشت کاپیتان صنعتی" از ثروت و
نفوذ فوق العاده ای برخوردارند .کارنگی ،راکفلر و واندربیلت کاپیتانهای دهۀ
 24قرن گذشته بودند .کاپیتانهای سال  2441موسک ،بزوس ،زوکربرگ و
کاالنیک نام دارند .هچ کس نمی تواند منکر شود که اختراعات شرکتهائی مثل
میکروسوفت ،آمازون ،گوگل و تسال فوق العاده اهمیت داشته اند ،یا منکر
شود که این شرکتها صاحبان و سهامدارانشان را به ثروتهای هنگفت غیرقابل
تصوری رسانده اند.
سیلیکون ولی* ( )Silicon Valleyجوهر "مرحلۀ پایانی" سرمایه داری را
نمایندگی می کند .جف بزوس دارای ثروتی فزون بر صدمیلیارد دالر است ،اما
کارکنان مراکز تحقیقاتی متعلق به او در شرایط رقت باری کار می کنند .محل
کار برنامه نویسان گوگل و فیسبوک انگار به آینده تعلق دارد ،دستمزدشان
بسیار باالست و بر ای هر خرده فرمایشی لشگری از کارگران کم دستمزد در
خدمت آنهاست ،که مجبور اند ساعتها در راه باشند تا به سر کار برسند و به
آنها قهوه برسانند یا زمین را تمیز کنند.
کار در تمام وجودش اتوماتیزه شده است .پیش بینی می شود که در حوالی
سال  2404ماشینهای بدون راننده  57درصد ترابری را به عهده داشته باشند.
این روند به بیکاری میلیون ها کارگر خواهد انجامید .تکنولوژی می تواند بر هر
ماشینی که کارش جابجا کردن اشیاء از نقطۀ آ به ب است ،اعمال شود ،از
جنس یاب های مؤسسۀ
آمازون تا دستگاه های
عظیم ساختمان سازی و
استخراج معادن .آمازون
در کار آزمایش یک انبار
انباردار
بدون
خواربار
روبوت
یک
است.
چندمنظوره مثل "باکستر"
می تواند بسیاری از
وظایف ساده ،مثل ارائۀ
خدمات در بار و رستوران را انجام دهد .به این ترتیب انبوهی از آن "کار گل"
گفته شده رو به نیستی دارد.
پیشرفتهای نرم افزاری و سخت افزاری اتوماسیون در تمام عرصه های کار را
میسر کرده اند .از نقطه نظر کارفرمایان ،کارگران اداری هم گرانتر و هم
فراوانتر اند .و این انگیزۀ قویتری را برای اتوماتیزه کردن کار آنان ایجاد می کند.

در خالل  47سال آینده اتوماسیون
می تواند کار 274هزار کارگر بخش
عمومی را در بریتانیا "ناالزم" کند.
برنامه های کامپیوتری که قادر اند
با کامپیوترهای دیگر صحبت کنند،
امور بازار سهام را به عهده خواهند
گرفت و جای بیشتر معامله گران
سنتی بازار بورس را خواهند گرفت.
در بسیاری از شرکتهای حقوقی،
روبوتهای تحقیقاتی بخش اصلی
"کار اکتشافی" را انجام می دهند.
"واتسون" یک ماشین تشخیص
بیماری ساخت شرکت آی.بی.ام
است که عمل های جراحی ریه را
هدایت می کند .کارهای "فکری" را
نیز هم اکنون می توان اتوماتیزه
کرد.
بسیاری از این تکنولوژیها البته هنوز
در مراحل مقدماتی اند ،اما غول از
بطری به درآمده است .به سادگی
می توان دید که ترجیح سرمایه به
اتوماسیون است :ماشین مریض
نمی شود ،اعتصاب نمی کند و به
مرخصی زایمان نمی رود .از کار
خسته نمی شود .تشکیل یک
اتحادیه از ماشینها یا اقامۀ دعوی
توسط آنها بابت شرایط ناامن کار
اتفاق نخواهد افتاد .ماشینها می
توانند تقریباً بدون وقفه کار کنند و
بنابراین سود بیشتری به بار آورند.
روبوتی که برای کار معینی ساخته
شده ،الزم نیست در کارش عالی
باشد ،کافی است در آن کار فقط
اندکی بهتر یا ارزانتر از یک کارگر
باشد.
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در جریان رکود بزرگ سالهای  04قرن گذشته  27درصد نیروی کار بیکار شده
بود .طبق تخمین برخی پژوهشگران تا سال  2474حدود  04درصد مشاغل
اتوماتیزه خواهند بود .دشوار نیست چنین وضعی را یک "کابوس لعنت آباد"ی
توصیف کنیم .تحت چنان شرایطی البد با دو طبقه سروکار خواهیم داشت:
یک طبقۀ الیت بسیار ثروتمند و قدرتمند که کنترل نیروی کار اتوماتیزه شده را
در دست دارد و از این راه ارزش اضافی سرشاری فراچنگ می آورد ،و طبقۀ
دیگری ،که در اسارت نوعی بردگی به سر خواهم برد؛ با تعداد انگشت
شماری انسان موفق ،که به کارش نیاز هست و باقی که زائد اند.
از آنجا که سرمایه داری ،در بهترین حالت ،فاقد مکانیسم مؤثری است تا
بتواند برای تمام جمعیت کار ایجاد کند ،می توانیم پیش بین کنیم که وضع
فوق الذکر به ناآرامی های اجتماعی ،بیگانگی و فقر منجر خواهد شد .حتی
ممکن است برخی ها متذکر شوند که این وضع ،نه مربوط به آینده بلکه وضع

هم اکنون است و ما همین حاال
هم در یک مدینۀ فاسدۀ پساکار
زندگی می کنیم .چه تعداد از ما،
به جای وقت گذرانی در فیسبوک،
توئیتر یا اسنپ چت ،واقعاً  1ساعت
در روز کار می کنند؟ آیا کار اداری
شما یا "کار جنگی-برقی" اوبری
شما در پایان روز در شما این
احساس را که کار بامعنا یا با
دستاوردی انجام داده اید ،ایجاد
می کند؟

* سیلیکون ولی :نام منطقه ای در ناحیۀ جنوبی خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیای شمالی است ،که به عنوان مرکز جهانی تکنولوژی عالی،
سرمایۀ پرریسک ،نوآوری و رسانه های اجتماعی عمل می کند.
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تیتر اخبار

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

�دومین روز بحران آب ،اعتراض و خشونت در خرمشهر
�پنجاه و سومین روز بازداشت دمحم حبیبی
�تجمع مردم در اعتراض به بى آبى در منطقه #سفحه در مسیر جاده اهواز-آبادان
� اعتصاب اعضای شورای کارگری اتوبوسرانی اصفهان به همراه تمام اتوبوس هایشان در مقابل شهرداری مرکزی در
دروازه دولت اصفهان .
� یک کارگر اهل سنندج در حین کار و بە دلیل افتادن زیر غلطک جان سپرد.
�نیروهای رسم ی شرکت ملی حفاری جلوی دفتر مدیر عامل دست به تجمع زدند.
�مرگ یک کارگر بر اثر ریزش دیوار باغ
�کارگران «تولی پرس» و «بستهبندی البرز» خواستار تشکیل نهاد صنفی شدند
�گزارش تکاندهنده از واردات موبایل00 :میلیون یورو ،دست  9نفر
�مرگ دختر جوان ارومیهای در اثر واژگونی تراکتور /یک کارگر دیگر مصدوم شد
�آمار مسموم شدهها در رامهرمز به  244نفر افزایش یافت
�شرکت سازه های فلزی #شهریار کارگرانش را اخراج کرده و حق حقوقشان را هم نمیدهد
�روح هللا مردانی ،معلم زندانی به تحمل 1سال حبس محکوم شد
مردم آبادان ،خرمشهر وبه دنبال اب برای خوردن
�رها شدن نوزاد .2ماهه در یکی از خیابانهای تبریز
�مرگ و مصدومیت 6کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار
�ابوالفضل چزانی ،چهار شنبه صبح در زندان قم اعدام شد!
�هشدار هواشناسی :گرمترین روز امسال تا به االن از امروز شنبه اکثر کشور را فرا می گیرد
اهواز  14درجه و تبریز و تهران  04درجه خواهد شد.
�روز گذشته (هشتم تیر )《نادر فرحانی 》یکی از مصدومان حادثه اتش سوزی واحد 644پتروشیمی آبادان به علت
شدت جراحت های وارده جان خود را از دست داد.
� انفجار کوره یک واحد صنعتی به مصدومیت هفت کارگر منجر شد
�حادثه آتش سوزی انبار چوب در چهار لنگه تهران
�صف اب بعد از آبادان وخرمشهر به سوسنگرد هم رسید
همزمان با بی آبی در شهرهای آبادان وخرمشهر ،مردم  -سوسنگرد نیز بخاطر نبودن اب در صف اب ایستادند
�پنجاه کدامین روز بازداشت دمحم حبیبی
�جمعی از کارگران کارخانه 《تولی پرس 》و《بسته بندی البرز》 در اعتراض به آنچه بالتکلیفی در وضعیت شغلی خود
وکارخانه میخوانند
�تجمع کارگران دو کارخانه  :تولی پرس وبسته بندی البرز در اعتراض به وضعیت کارخانه مرخصی اجباری دلیل اعتراض
�وضعیتهای اسف بار گرانی های لحظه به لحظه با زبان طنز
�یزد از نظر منابع اب در فقر مطلق است
� جمعی از شهروندان ابادان روز شنبه با ابراز نا رضایتی از وضعیت اب شرب این شهر از مقابل اداره اب فاضالب این
شهر به سمت مرکز شهر راهپیمایی کردند
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� بحران تامین اب آشامیدنی و شیرین در آبادان وخرمشهر ادامه دارد.
�نرخ یورو در بازار آزاد ،از ابتدای فروردین تا امروز حدود 1هزار تومان معادل 441در صد افزایش قیمت داشته است
�صنعت پروار بندی دلم سنگین در آستانه سقوط
�معوقات مزدی کارگران تراورس دورود پرداخت شود
� سید مهدي نجفیان در حادثه آتش سوزي شب گذشته پتروشیمي آبادان جان خود را از دست داد
�کارکنان راه آهن فرانسه بار دیگر اعتصاب کردند
�بیانیه  60تشکل دانشجویی سراسر کشور پیرامون احکام سنگین قضایی صادر شده دانشجویان
�صاحبان کسب و کارهای مجازی بیمه تامین اجتماعی می شوند
�اعتراض شهروندان آبادان به وضعیت بی آبی و شوری بیش از حد آن
�نماینده مجلس :افزایش  54هزارنفری ورود زندانی به زندان ها درسال گذشته نسبت به سال  /07سیستم آماری
درکشور شفاف نیست
کارگران علمی دانشگاههای کشور/آمار استثمار دانشجویان زن باالست
دردناک دانشجویان دکترا یا
ِ
ِ
�وضعیتِ
� تعداد مصدومان حادثه پتروشیمی آبادان به به  41نفر رسید
�جوان نوزدە سالە کولبر اهل شین آباد #پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی در منطقە مرزی #سردشت کشتە
شد.
�درگذشت یکی از کارگران در حادثه انفجار پتروشیمی
� به رگبار بستن کولبران و کشته و زخمی شدن دو کولبر از سوی نیروهای انتظامی مرزی
�سن مصرف قلیان در کشور به  40سال رسیده که در میان دختران  44برابر افزایش داشته است
شیوع اعتیاد در کودکان بین سنین  1تا  44سال
�ایران کوال تعطیل شد
�دیدار جعفر عظیم زاده به همراه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران با خانواده اسماعیل عبدی ،محمود
بهشتی لنگرودی و اعالم همبستگی با معلمان زندانی
� در پى افزايش قیمت دالر شهریه مدارس غیردولتی هم افزایش یافت!
� یک کارگر با سقوط از طبقه چهارم یک ساختمان خودکشی کرد
�اطال عیه ای از طرف کارگران بازنشسته کارخانه گیان تایر در رابطه با دریافت سنوات پایان خدمتشان
� تجمع اعتراضی و مراسم دانشجویان علوم پزشکی تبریز در اعتراض به حکم سنگین صادر شده برای دانشجویان
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1/تیر05
�خشونت علیه زنان در محل کار در یکی از انواع هزاران نابرابری هایی است که زنان بطور روز مره تجربه میکنند
�علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد  :با توجه با انباشتگی دستور کار مجلس و همچننین اولویت های
مجلس در شرایط فعلی هیآت رئیسه تصمیم به لغو تعطیلی هفته آینده مجلس گرفت
�قیمت جدید عمده فروشی انواع میوه /لیمو ترش40هزار تومان +جدول
�بعد از ده روز اعتصاب کارگران زحمتکش شرکت پارس میل لنگ تاکستان ،امروز این اعتراضات به فرمانداری تاکستان
کشیده شد.
� جمعی از فرهنگیان کرمانشاه ضمن همدردی وحمایت از قربانیان تجاوز اخیر در یکی از مدارس غرب تهران
� تجمع اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان بدلیل اخراج  14نفر از همکاران خودشان
�محبوبه فرحزادی :مزد بگیران تحریم بوده اند
ما مزدبگیران تحریم دولت بوده ایم
�طلب دو میلیاردی کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر
�اتحادیه ملی کارکنان راه آهن ،ملوانان وکارگران حمل ونقل بریتانیا (آرام تی)روز گذشته سه شنبه اعالم کرد که در
اعتراض به شرایط بد کاری کارکنان مترو لندن در خیابان پیکادلی در 40جوالی دست به اعتصاب زدند
� کارکنان ماشین سازی تبریز از معوقات مزدی گالیه مند هستند و می گویند کار فرما از پرداخت مطالبات آنها خودداری
می کند
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�بعد از 44روز اعتصاب و اعتراض کارگران زحمتکش شرکت پارس میل لنگ تاکستان ،امروز این اعتراضات به فرمانداری
تاکستان کشیده شد 6تیر 05
� قطع اجباری دسترسی کاربران به کانال اتحادیه ازاد کارگران ایران را قویا محکوم می کنیم
�تجمع اعتراضی مردم #آبادان در اعتراض به #دشواری_اب وقطع مکرر#اب مقابل اداره ابفای آبادان چهارشنبه 6نفر
� تجمع امروز کارگران بازنشسته کیان تایر جلوی کارخانه کیان تایر 6تیر 4005
�اعتراض مردم در میدان حسن آباد 6تیر 05
مردم شعار میدهند :گرونی و تورم نمی خواییم نمیخواییم
� تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر/روابط عمومی :کارگران به نحوه پرداخت بیمه معترض
هستند
�مرگ یک کارگر ساختمانی در ارومیه/سقوط از ساختمان شش طبقه
�سرپرست فرمانداری مالیر:کیان کرد برای راهاندازی باید از لیست سیاه بانک مرکزی خارج شود
�تجمع کارگران «ناز نخ» مقابل استانداری قزوین
� جمعی از رانندگان کامیون در شهر مشهد ،مقابل استانداری این شهر ،اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
� هیئت وزیران ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را موظف به حل مسئله بیمه تأمین اجتماعی رانندگان تاکسی کرد.
� دستمزد ماموران فنی و برق رجا در دو ماه گذشته پرداخت نشدهاست .روابط عمومی این شرکت میگوید :مشکالت
مالی در کار است.
�تعدیل ده نفر از کارگران «بیناصنعت ریلی»
�مرگ  0کارگر چاهکن فریمانی بر اثر مسمومیت با گاز
�تحویل طوماری با  9744امضا به دفتر وزیر آموزش و پرورش برای آزادی معلم بازداشتی /بطحایی پاسخگو نشد
� معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان به ماه ششم رسید/مدیریت شهری بجای پرداخت معوقات کارگران پروژههای
غیرضروری میسازد
�ایستگاه مترو ملت به دلیل اعتراضات بازار تا اطالع ثانوی 'تعطیل شد'
�رئیس اتاق بازرگانی آبادان؛ خشکسالی عمال به «تعطیل شدن» کشاورزی در این شهر منجر شده .بیاعتمادی به
وعدههای مسئوالن به اندازهای افزایش یافته که مردم درحال مهاجرت هستند.
�اطالعیه ای از طرف کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر
�اعتراض جمعی از دانشجویان دانشکده روان شناسی و زبان دانشگاه تهران در رابطه با صدور احکام قضایی سنگین
برای دانشجویان و فعاالن صنفی
�عضو کمیسیون اجتماعی مجلس؛ یک پنجم جمعیت کشور حاشیهنشین هستند
�بر اساس گفته اقتصادانان؛ سبد معیشت طبقه کارگر به کلی نابود شده /سوداگران هنوز چپاول می کنند
�خروج 14قلم داروی پر مصرف از پوشش بیمه
�تاخیر در پرداخت #حقوق و#مزایای کارکنان #رسمی شرکت ملی حفاری ایران
� مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت :در سال 06بیش از چهار هزار و044نفردر سراسر
خوزستان اقدام به خودکشی کردند
�روز گذشته جمعی از معلمان حق التدریسی اردبیل در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند
� کارگران گروه ماشین سازی تبریز به دنبال واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی و استعفای مدیر
عامل و رییس هیآت مدیره
� تعدادی از کارگران تولید پارس میل لنگ تاکستان امروز نیز در اعتراض به وضعیت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان در
محل این شرکت تجمع کردند
� تجمع جمعی از معلمان حق التدریس مقابل مجلس دوشنبه 0تیر 4005
� معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان به ماه ششم رسید
� تجمع کارگران پارس میل لنگ برای پیگیری معوقات مزدی ودیگر مطابات خودشان
� شلیک گاز اشک اور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع اعتراضی و حق طلبانه مردم وبازاریان در مقابل مجلس
 �63کارگر کارخانه فوالد میانه به علت اتمام پروژه پیمانکار از کار بیکار شدند
� تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات
�تجمع و اعتراض در بازار مبل تهران 0تیر 4005
�اعتراض به گرانی :درگیری در تهران وچند شهر دیگر
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