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چند روش مبارزه
صنفی در اسپانیا
صفحه 4

تحلیل هفته

خصوصی سازی ویران گر
را متوقف کنید

صادق کار

طبق اخبار منتشر شدە ،کارخانە
ماشین سازی هپکو سازندە
ماشین آالت راە سازی کە چندی
پیش توسط سازمان خصوصی
سازی بە شرکت "هیدرو اطلس"
واگذار شدە بود ،بە دالیلی کە بە
درستی گفتە نمی شود ،از  ٨١تیر
ماه بە طور ناگهانی و بدون اطالع
قبلی تعطیل و قریب  ٠٩٩کارگر
شاغل در آن ظاهرا برای دو هفتە
بە مرخصی اجباری فرستادە
شدەاند .قابل ذکر است کە پیش از
این این شرکت بزرگ صنعتی و مهم
بە شرکت "واگن سازی کوثر" واگذار
شدە بود کە دوبارە آن را بە شرکت
خصوصی هیدرو اطلس واگذار کردند
و سرنوشت یکی از واحدهای بزرگ
صنعتی و مورد نیاز کشور با ٠٩٩
کارگر ماهر را بە کسانی سپردند

کە معلوم نیست قابلیت ادارە آن را
یا به مانند اسالف خود این واحد
شنعتی را به سوی نابود خواهند
کشاند.
طبق اخبار رسیده ،در نخستین
قدم ،مالک تازە هپکو زیر قول و قرار
خود زده و از پرداخت دیون مالک
قبلی بە کارگران سر باز می زند و
به همین خاطر کارگران را به
اعتصاب سوق داده است.
مسئوالن دولتی از انتشار آمار
مربوط بە تعداد واحدهای
عمومی واگذار شدە بە بخش
بە اصطالح خصوصی و نام و
نشان مالکان آن ها بە دالیلی
کە چندان برای مردم ناشناختە
نیست ،عمدا خوداری می کنند،

به همین دلیل بە جز مسئوالن
مربوطە کمتر شخصی یافت می
شود کە از تعداد واقعی واحد های
واگذار شده اطالع دقیقی داشتە
باشد.
با این حال ،از مجموع گزارشات و
آمارهایی کە بطور جستە گریختە در
البالی مطالب برخی سایت ها و
رسانە ها منتشر می شوند ،از آن
جملە آمار مربوط بە شاغالن بخش
های دولتی ،خصوصی و تعاونی کە
اخیر در سایت خبرگزاری مهر
منتشر شد ،تعداد واگذاری ها بە
بخش خصوصی یا بە عبارتی بە
اطرافیان رژیم ،در قالب خودمانی
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به عنوان نمونە خبر واگذاری
پاالیشگاە کرمانشاە بە بهای
نازل بە شخصی کە گفتە
می شود دست اندرکار
لبنیات است ،یکی از تازە
ترین نمونە های این بە
اصطالح خصوصی سازی
هاست
سازی صنایع با قیمت بسیار نازل و
تسهیالت زیاد واگذار شدەاند .به
عنوان نمونە خبر واگذاری
پاالیشگاە کرمانشاە بە بهای
نازل بە شخصی کە گفتە می
شود دست اندرکار لبنیات
است ،یکی از تازە ترین نمونە
های این بە اصطالح خصوصی
سازی هاست .از آن گذشتە
دولت بە هنگام واگذاری ها کە
بیشترشان بە صورت رانتی انجام
می گیرد ،هیچ تعهدی نسبت بە
رعایت حق و حقوق کارگران از
کارفرمایان و تداوم تولیدی ماندن
این واحد ها از خریداران طلب نمی
کنند .به همین دالیل است کە
همە روز شاهد ،تعطیلی واحد های
تولیدی و اخراج کارگران شان و یا
موجی از اعتراض ها و اعتصاب ها
ی کارگری روبە رو هستیم.
متاسفانە در اثر همین مسائل اکثر
واحدهای تولیدی با سابقە کە قبال
بخش بزرگ و حتی کل نیاز یک
سری کاالهای مورد نیاز مردم را

تامین می کردند ،مانند ،ارج،
آزمایش تعداد زیادی از کارخانه های
نساجی ،فوالد و غیرە از کار
بازماندە و کاالهایی کە آنها تولید
می کردند ،اینک از خارج وارد می
شوند و واحدهای تجاری جایشان را
گرفتە .همین شرکت هپکو بخش
قابل مالحظەای از ماشین آالت
ساختمانی و راە سازی مورد نیاز
کشور را تا کنون تولید می کرد،
تعطیلی این واحد بە معنی آن
است کە عالوە بر بیکاری چند هزار
تن کە بطور مستقیم و غیر
مستقیم شغل شان وابستە بە
وجود این کارخانە است ،محصوالت
این کارخانە از این پس بایستی از
خارج وارد شود.
بیهودە نیست کە ورود بە بازار
مصرف ایران بین شرکت های
خارجی این همە هواخواە دارد و
همە از مزیت های این بازار دم می
زنند و بازار کشور از کاالهایی کە
قبال در ایران تولید می شدند اشباح
شدە است .چرا نباید ترتیبی دادە
شود تا بازار پر طرفدار مصرف ایران
در خدمت تولید داخلی قرار گیرد؟
تعطیلی واحدهای تولیدی در
شرایطی صورت می گیرد و آمار
بیکاری همچنان فزونی می گیرد
کە ،دولت مرتب وعدە حمایت از
تولید داخلی و ایجاد اشتغال می
دهد .بی دلیل نیست کە در اوج این
گونە تبلیغات ،آمار بیکاری مطابق
آخرین دادە های رسمی طی بهار

سال جاری یک درصد رشد نشان
می دهد .در واقع زیر لوای
خصوصی سازی اموال عمومی
کە ماحصل رنج و زحمت میلیون
ها ایرانی است ،بە بهای نازل
بە بستگان و نزدیکان رژیم
واگذار می شود و در اثر آن
تولید ملی بە سوی نابودی
سوق دادە می شود و همراە با
آن مهارت ها و آموزە های
تولیدی چند ده سالە فنا می
گردد و صاحبان واقعی اموال
عمومی فقیر و بیکار می گردند و
همە حق و حقوق انسانی شان از
آنان سلب می شود تا عدە
محدودی سرمایە دار و تاجر و دالل
حاکم بر ثروت هایشان بیفزایند.
کارگران حق دارند با این نوع
خصوصی سازی بد فرجام و
رانتی مبارزە کنند و اجازە
ندهند از این طریق تولید ملی و
اشتغال را نابود و فقر و بی
عدالتی را توسعە دهند .الزم
است همە آنهایی کە با
خصوصی سازی و پیامدهای
زیان بار آن مخالفند ،هم زبان با
کارگران از دولت بخواهند
خصوصی سازی را متوقف کند،
اسامی واحدهای واگذار شدە
و نام مالکان جدید و کم و کیف
واگذاری ها را در اختیار عموم
قرار دهد و بر رعایت حق و
حقوق کارگران در واحدهای
خصوصی سازی شدە اعمال
نظارت کند.
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از تجربه دیگران

جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش
(بخش پنجم)

سامان دادن به کار کوکان ،و نه هنوز منع کار کودکان ،یکی از
بزرگترین چالشها در روابط کار در بنگالدش

مسائل ،اهداف و مقررات
مصباح الدین احمد
ترجمه گودرز

قانون کار
از دوران استعمار بریتانیا تا کنون بنگالدش قانون کار و
مقررات و آئین نامه های متعددی داشته است که از
سوی دولت در زمان های متفاوتی تصویب شده و بعضا
با یکدیگر هم در تضاد بوده اند .بطور مثال تعریف کارگر در
تمام قوانین تصویب شده یکسان نیست به نحوی که در
نوع استخدام و تطابق با شرایط ،به نتایج متفاوتی می
انجامد .قانون  ،٨٠91قطعنامه روابط صنعتی  ،٨٠9٠قانون
تأسیس مغازه ها و مؤسسات  ،٨٠9٠قانون کارخانه ها
 ،٨٠91قانون دستمزد ها  ،٨٠99و قانون جبران خسارت
و صدمه در محیط کار  ٨٠99هریک تعریف متفاوتی از
کارگر دارند.

بخش  B4از قانون روابط صنعتی IROحاکی است که
محل کار رئیس و دبیر کل یک اتحادیه صنفی را نمی توان
از محلی به محل دیگر منتقل کرد ،اما در قانون کمپانی
های دولتی مصوب  ٨٠١9آمده است که کارگران یک
مؤسسه دولتی را می توان منتقل کرد .بنگالدش 44
قانون مختلف حاکم بر روابط کارگری را از دوران بریتانیا و
پاکستان به ارث برده است .در سال  ٨٠91پنج قانون
مرکزی کار مانند قانون تأسیس کارخانه ها ،قانون
اتحادیه های صنفی ،رفع اختالفات صنایع ،استخدام
کارگران ،و قانون تأسیس مغازه ها و مؤسسات لغو شده
و مورد بازنگری قرار گرفتند.
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چندین متمم و تغییر به قانون روابط صنعتی در زمانهای
مختلف اعمال شدند .درکل قانون کار و چارچوب مقررات
روابط کارگر با محیط کار نشان می دهد که بنگالدش از
یک سری قوانین متعدد و پیشرفته برای دفاع از حقوق
کارگران و ایمنی در محیط کار ،شرایط کار ،بازپرداخت
خسارت برای حوادث در محل کار و صدمه منتهی به
ناتوانی جسمی ،مرگ ،اخراج و منتظر خدمت شدن ،و
مرخصی بارداری و بطور عام منافع کارگری برخوردار بوده
است.
یک کمیسیون قانون کار در سال  ٨٠٠9تشکیل شد تا
یک قانون جامع و واحد برای روابط کار و کارگری تنظیم
نماید .کمیسیون گزارش اولیه خود را در ژوئن  ٨٠٠4به
دولت تسلیم کرد ولی آن گزارش هنوز انتشار بیرونی
نیافته و به قانون هم تبدیل نشده است .فعاالن اتحادیه
ها که در کمیسیون عضو بوده اند مراتب نارضایتی خود را
از گزارش ابراز داشته و اعتراضشان را به برخی مواد ان
که فعالیت اتحادیه ها را در محیط کار محدود می کند
اعالم کرده اند.
برخی مواد قانون کار پیشنهادی حقوق کارگران را در
سازماندهی و تشکل بسیار محدود می سازد .قانون

بنگالدش  44قانون مختلف
حاکم بر روابط کارگری را از
دوران بریتانیا و پاکستان به
ارث برده است

ظاهراً بسیاری از اتحادیه های موجود را با خطر حذف و
انحالل روبرو ساخته و از طرف دیگر تشکیل اتحادیه های
جدید را بسیار دشوار می سازد .اتحادیه های موجود
برسمیت شناخته نشده و بر طبق قانون جدید باید
دوباره ثبت قانونی شوند .طنز قضیه در این است که این
کمیسیون با فشار و خواست اتحادیه های موجود برای
تامین قوانین یکنواخت و فراگیر بوجود آمد تا قانونی
دموکراتیک تر برای حفظ و حمایت از حقوق کارگران
تصویب شود .ولی اکنون اتحادیه ها دریافته اند که
پیشنویس قانون جدید در واقع به نفع انها نیست و
قوانین سابق از پیشنویس جدید مناسب تر بوده است.
قوانین اصلی موجود و معتبر در حال حاضر به قرار ذیل
اند:
• قانون بازپرداخت خسارت ناشی از سوانح در محیط کار
٨٠99
• قانون کار کودکان (تعهد اشتغال) مصوب ٨٠99
• قانون پرداخت دستمزدها مصوب ٨٠91
• قانون مسئولیت و تعهدات کارفرمایان مصوب ٨٠9١
• آئین نامه حداقل حقوق و دستمزدها مصوب ٨٠9٨
• قانون تأسیس مغازه ها و اصناف مصوب ٨٠91
• قانون طبقه بندی مشاغل کارگران مصوب ٨٠9١
• قانون تأسیس کارخانجات مصوب ٨٠91
• آئین نامه روابط صنعتی مصوب ٨٠9٠
این قوانین و مقررات در کل مبنای طبقه بندی شغلی
کارگران را فراهم نموده اند و شرایط کاری مربوطه را از
قبیل مرخصی ،پرداخت دستمزد و پاداش ،شرایط اخراج
و خاتمه خدمت و ضوابط برای حل اختالف و رسیدگی به
شکایات تبیین نموده اند.

دیگر کشورها

چند روش مبارزه صنفی در اسپانیا
اشاره:

خبر های کوتاه منتشر شده در این بخش ،گویای این واقعیت است که گستره فعالیت صنفی برای تشکل های مستقل کارگری تا چه
اندازه وسیع است و چه ابعادی را در بر می گیرد ،در این بخش از بولتن کارگری برای نمونه چند خبر از فعالیت کمیسیون های کارگری
اسپانیا منتشر شده است ،تا فعاالن کارگری در ایران بتوانند با الگو برداری از تجربه فعاالن کارگری در دیگر کشور ها نسبت به انتقال

این فنون ،مبارزه کارگری در ایران را بیش از گذشته قدرت بخشند و از همه روزنه ها برای مبارزه صنفی خود استفاده کنند.
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دیدار دبیر کل" کمیسیون های کارگری" با نخست وزیر
اسپانیا
در این جلسه دبیر کل سابق کمیسیون های کارگری ایگناسیو توشو ،و
فاطمیا ایبانیز" وزیر کار " همچنین شرکت داشتند.
موضوع جلسه بررسی وضعیت اقتصادی اسپانیا ،قوانین تصویب شده توسط
دولت در رابطه با اشتغال و سقف بودجه های عمرانی تصویب شده توسط
دولت برای سال  9٩٨1و سال  9٩٨١بود.

انتقاد شدید " کمیسیون
های کارگری " از سخنان
وزیر کشور
وزیر کشور اسپانیا در سخنرانی
اخیرش در رابطه با وضعیت
پناهجویان و سازمان های بوجود
آمده مردمی برای کمک به این پناه
جویان ،آنها را متهم کرد که نه تنها
کمکی به پناهجویان نمی کنند
بلکه باعث تشویق بیشتر آن ها
برای آمدن به اروپا باشکال غیر
قانونی هستند.
کمیسیون های کارگری طی
اطالعیه ای این سخنان را محکوم
کرد و اعالم داشت این انتقاد ها
شایسته هیچ وزیر مسئول و آگاه به وظایفش نیست.

اونائی سوردو دبیر کل " کمیسیون های کارگری "
در مصاحبه با تلویزیون اسپانیا
ما قویا به رشد  9در صدی حقوق کارگران برای سال تازه پای خواهیم فشرد.
این امر صرف نظر از جنبه های عادالنه بودن آن قدرت خرید کارگران را رشد
داده و ضرورتا سهم آنها را در رشد دادن اقتصاد در مجموع آن افزایش خواهد
داد.

کمیسیونهای کارگری اسپانیا در همبستگی
با جنبش دفاع از حقوق بشر در هندوراس
هشت سال پیش نظامیان هندوراس با یک کودتای نظامی قدرت را در این
کشور بدست گرفتند .از آن هنگام دوره ای از سرکوب و وحشت و تعقیب و
قتل فعاالن اجتماعی و حقوق بشر شروع شد .قتل بی رحمانه برتا

کاسرس یکی از فعاالن برجسته
حقوق بشر از پی آمدهای این
کودتا بود .هدف از این کودتا تسهیل
هرچه بیشتر فروش منابع و ثروت
های این کشور به شرکت های
خصوصی و در نهایت سپردن
سرنوشت کشور بدست بخش
کوچکی از صاحبان ثروت در کشور
هندوراس بود.
از بین بردن نیروهائی که از حقوق
زنان ،جمعیت های بومی
( ایندیخناس) ،محیط زیست،
کارگران و دهقانان دفاع می کنند
سیاستی برآمده از کودتای نظامی
و ادامه آن در هندوراس است.
کمیسیون های کارگری ضمن
محکوم کردن اعمال هرگونه
خشونت و سرکوب علیه مردم و
نیروهای مدافع حقوق بشر در
هندوراس از تمامی نیروهای
مترقی و پیشرو در آمریکای التین و
سایر نقاط دنیا می خواهد از مبارزه
مردم در هندوراس برای دفاع از
حقوق بشر حمایت کنند و عامالن
قتل برتا کاسرس فعال حقوق بشر
و محیط زیست را شناسایی و به
پای میز محاکمه بکشانند.

کمیسیون های کارگری
ضمن محکوم کردن اعمال
هرگونه خشونت و
سرکوب علیه مردم و
نیروهای مدافع حقوق
بشر در هندوراس از
تمامی نیروهای مترقی و
پیشرو در آمریکای التین و
سایر نقاط دنیا می
خواهد از مبارزه مردم در
هندوراس برای دفاع از
حقوق بشر حمایت کنند
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حزب سوسیالیست اسپانیا و کمیسیون های کارگری
حزب سوسیالیست اسپانیا برنامه های اجتماعی و اقتصادی
مهمترین سندیکاهای کارگری " کمیسیون های کارگری" و " اتحادیه
همه گانی کارگران" را در برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود قرار
میدهد.
پدرو سانچز دبیر کل حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا طی مالقاتی که با
مسئوالن اول سندیکاهای کارگری " کمیسیون های کارگری " و " اتحادیه
همه گانی کارگران " داشت ،اعالم کرد که برنامه های تدوین شده توسط
این سندیکاها برای رشد و توسعه اقتصادی و دفاع از کارگران مورد پشتیبانی
او و حزب سوسیالیست کارگری اسپانیاست و بخاطر همین در نظر دارد
مضمون آن ها را وارد برنامه های حزب سوسیالیست کند.
مهمترین این برنامه ها لغو قانون کار مصوب دولت راست گرای فعلی و
رساندن حداقل حقوق مزد بگیران به میزان هزار یورو است.
قابل توضیح است که با انتخاب دبیر کل تازه حزب سوسیالیست از طریق آرای
مستقیم تمامی اعضاء حزب ( ٨١٩هزار تن) و مصوبات آخرین کنگره این حزب
در ماه گذشته ،گردش به چپ و دوری کردن از اتخاذ سیاست های
نئولیبرالیسم از مظاهر تازه در حیات حزب سوسیالیست کارگری اسپانیاست.

در حالیکه مدیران و صاحبان شرکت
هایی که امور تخلیه و بارگیری
تمامی بنادر اسپانیا را در در اختیار
داشتند ،می خواستند در چهارچوب
وضع قوانین تازه بخش مهمی از
کارگران در بارانداز ها را اخراج کنند
و کارگران تازه ای را با حقوق های
تا 0٩درصد پائینی تر از حقوق های
فعلی استخدام کنند ،کارگران
بارانداز با اعتراضات و اعتصابات پی
در پی که گاهی اوقات زندگی
اقتصادی در این کشور را به فلج
کشاند ،در  9٠ماه گذشته موفق
شدند مدیران را در پای میزهای
مذاکره وادار به پذیرش تمامی
خواست های خود کنند که
مجدد
پذیرش
آن
مهمترین
٨٩٩درصد کارگران به ادامه کار در
مشاغل فعلی شان است.

پیروزی کارگران باراندازهای اسپانیا بعد از پنج ماه اعتصاب

از جهان کار

جهان بدون کار
(بخش نهم)

اشاره:

در بخش پیشین این نوشته الگوئی از "پایان نوع خاصی از کار دستمزدی" ارائه شد .الگوئی که در آن
"بسیاری از اهالی شهر تنها از طریق "ترتیبات بعد از دستمزد" ،اجاره داری" ،مزایای زیرمیزی" یا خدمات
تجاری می توانند ماه را به آخر برسانند ".و سالن اجتماعات اتحادیه های کارگری پیشین جای را به
پاتوقهای کارگرانی داده اند که " ...در آنجا نه فقط استراحت می کنند ،بلکه طرف معامله ای را هم برای
انجام این یا آن کار خرده ریز پیدا می کنند .بعضیها هم برای مبادلۀ سبزیجات تازه به اینجا می آیند؛ این
محصول باغچه های کوچکی است که مردم در زمینهای خالی اطراف شهر ایجاد کرده اند".
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 .5تصادف" :خودت هستی و خودت"
-

ادامه از شمارۀ قبل

وقتی منطقه ای ،مثل یونگستاون ،تماماً از بیکاری حاد و مزمن رنج می برد ،مسائلی چون بیکاری از حیطۀ فضاهای
شخصی فراتر می روند؛ همسایگان را به تکان درمی آورند ،و روح مدنی آنان را فاسد می سازند .جان روسو ،یکی از
پروفسورهای ایالت ،که از زمره مؤلفان کتاب تاریخ شهر یونگستاون است ،می گوید" :وقتی بسیاری از اهالی شهر
دیگر قادر به یافتن شغل قابل اعتنائی نبودند ،هویت محلی دستخوش ضربۀ هولناکی شد .من قادر به ترسیم مؤکد
این وضع نیستم .این وضع را نمی توان فقط با اقتصاد توضیح داد؛ تبیین روانشناختی آن اهمیت مقدم دارد".
روسو یونگستاو ن را به عنوان دروازۀ ورود به وضعی می بیند که در آن طبقۀ کارگر از کاری به کار دیگر "سگدو" مس زند
تا بتواند ماه را به آخر برساند ،از بی حقوقی رنج می برد ،فاقد توان چانه زنی و امنیت شغلی است .او این طبقه را "
پرکاریا" (به جای پرولتاریا) می نامد که به معنای "متزلزل" است .بسیاری از کارگران در یونگستاون ،با ایجاد نوعی
هویت و حدودی رضایت از این که به بدتر از
این مبتال نشده اند ،اکنون دیگر با این
ناامنی شغلی و فقر به آشتی رسیده اند.
البته اعتماد از دست رفتۀ آنها به نهادها –
شرکتهائی که شهر را رها کرده اند ،پلیس
که از تأمین سالمت آنان عاجز است– ... ،
احیا نشده است .اما روسو و وودروفه ،هر
دو ،بر این نظر اند که این کارگران هنوز به
استقالل خودشان پایبند اند .از این قرار
شهری که زمانی سبکسرانه خود را با
حجم فوالدی که ساکنان آن تولید می
کردند ،تعریف می کرد ،تدریجاً یاد گرفت بر
کاردانی سنجیده ارزش بگذارد.
خانم کارن شوبرت ،نویسندۀ  45ساله با دو
تا مدرک فوق لیسانس ،پس از جستجوی
بسیار برای یافتن یک کار تمام وقت ،باالخره
اوائل سال جاری شغل نیم وقت
پیشخدمتی در یک کافه در یونگستاون را
گوشه ای از کارخانه های متروک یونگستاون
پذیرفت .شوبرت ،که دارای دو فرزند
گوشه ای از کارخانه های متروک یونگستاون
بزرگسال و یک نوۀ نوزاد است ،می گوید
که او عاشق نوشتن و تدریس ادبیات در
یک دانشگاه محلی است .اما بسیاری از
کالجها به جای پروفسورهای تمام وقت ،مدرسان نیمه وقتی را به کار گرفته اند تا به این ترتیب از هزینه هاشان
بکاهند .او می گوید که با حق التدریسی که ممکن بود به او تعلق گیرد ،نمی توانسته است گذران کند .می گوید:
" فکر می کنم این را یک شکست تلقی می کردم اگر نمی دانستم که این همه امریکائی به دام واحدی گرفتار می
شوند".
یونگستاون جائی است که میلیونها انسان سالهای سال است می کوشند تا در نبود مشاغل رسمی و در حالی که
سرمایه گذا ری فقط در صورت اضطرار انجام می شود ،برای هدفمندی معنائی جور کنند .پیشتر گفته شد که برای
پریکاریای این شهر سه آیندۀ ممکن متصور اند .اما مادام که نشانی از آسایش اقتصاد مصرفی یا غنای فرهنگی آیندۀ
خالق مورد نظر الورنس کاتز در ان دیده نشود ،یونگستاون چیزی پیچیده تر از یک لعنت آباد صرف است .روسو می گوید:
" هستند جوانانی که به کار پاره وقت در زمینه های "اقتصاد نو" مشغول اند .آنها از این که شغل و روابط شان مشروط
است ،احساس استقالل می کنند و می گویند همین را دوست دارند :ساعات معدودی برای کار و باقی برای پرداختن
به آنچه برای شان مطبوع است".
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دستمزدی که شوبرت بابت کارش در کافه می گیرد ،برای ادامۀ زندگی کافی نیست .او در اوقات باقیمانده اش ،کتاب
اشعارش را می فروشد یا جلساتی را در یونگستاون در مورد هنر و ادبیات سازمان می دهد .نویسندگان دیگری (که
بسیاری شان هم بیکار اند) به این جلسات می آیند و داستانهاشان را می خوانند .برخی از اهالی شهر به من می
گویند که " بخار شدن کار و به هوا رفتن آن موجب تعمیق هنرهای محلی و اجراهای موشیقی شده است .آخر آدمهائی
که میانه ای با هنر دارند ،وقت کافی دارند که با هم باشند و به هنر بپردازند .شوبرت می گوید" :ما تهیدستان گرفتار
خونریزی و در حال فنائیم .اما مردمی که اینجا زندگی می کنند بی باک ،خالق و پدیده وار اند.
این که کسی ،مثل شوبرت دارای انگیزه های هنری باشد ،یا نباشد ،تحقیقاً پیدا کردن "مشاغل سرپائی" و "اشتغال
لحظه ای" ساده تر شده است .شاید متناقض بنماید ،اما علت این وضع تکنولوژی است .یک مجموعه شرکت اینترنت
بنیاد کارگران دم دست را به سرعت با کارهای فوری دم دست جفت می کند :شناخته شده ترین شان اوبر ( Uberبرای
راننده ها) ،سیملس ( Seamlessبرای تحویل غذا) ،هوم جوی ( Homejoyبرای نظافت خانه) و تسک رابیت TaskRabbit
(برای انجام هر کاری که باشد) .بازارهای آنالین ،مثل کرایگس لیست  Craigslistو ای بای  eBayهم این امکان را فراهم
آورده اند که آدمها مشاغل مستقل کوچکی را ،مثل تعمیر مبل ،راه بیاندازند و در اینترنت عرضه کنند .اگرچه از سال
 9٩٨٩به این طرف اقتصاد "برحسب تقاضا" بخش اعظم تابلوی استخدامی را تشکیل نمی دهد ،اما طبق "آمار دفتر آمار
کار" تعداد کارگران مشغول به "خدمات کاری موقت"  1٩درصد افزایش داشته است.

گوشه ای از کارخانه های متروک یونگستاون

یادداشت منتخب

طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی؛
خیانتی دیگر از سوی "جمهوری اسالمی ایران"
اشاره:

طرح کا رورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی ،چندی است که اعتراص فعاالن کارگری را با تمام توان در پی داشته است،
هرچند که دولت اعالم کرده است که این طرح با استقبال فارغ التحصیالن دانشگاهی روبه رو گشته است و این درست
نکته اصلی در وخامت و اوج فقر در جامعه ما را نشان می دهد که نیروی تحصیل کرده ایران حاضر است با ماهی  333هزار
تومان که حتی پول کرایه رفت و برگشت او به کارخانه هم نمی شود ،تن به بردگی دهد.
چنین خیانتی از سوی دولت روحانی با دست ربیعی وزیر وقت او و عضو شورای مرکزی خانه کارگر رقم خورده است،
واقعیت این است که این طرح ،نیروی کار را به ارزان ترین شکل ممکن در اختیار سرمایه داران قرار می دهد تا در کمال
آرامش زندگی و جوانی آن ها را به شدید ترین شکل ممکن استثمار و پایمال کنند و با بر هم زدن بیشتر توازن مابین عرضه
و تقاضای در بازار نیروی کار ،عمال قدرت چانه زنی و دست برتر را بیش از گذشته برای کارفرمایان بوجود آورده اند.
در زیر جمع بندی جعفر عظیم زاده رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران را پیرامون جمع بندی ماهیت برده دارای و ضد کارگری
طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی ،به شرح زیر تقدیم شما می شود.
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جعفر عظیم زاده رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران

)1
 طرح کارورزی نه طرحی برایایجاد اشتغال ،بلکه طرحی
است جهت جابجائی نیروی کار
با اهداف معین
 طبق تبصره  ٨ماده  1طرحکارورزی ،هر واحدی که امتیاز
استفاده از این طرح را داشته
باشد ،می تواند به ازای سه کارگر
بیمه شده شاغل ،یک کارورز را
پذیرش کند .با این حساب چنانچه
به عنوان مثال واحدی  9٩٩کارگر
بیمه شده شاغل داشته باشد،
می تواند  ٨٩٩کارورز را پذیرش و
پس از طی  4الی  9ماه دوره
کارورزی ،بر اساس ماده  ٠آنان را
به مدت دو سال با معافیت از
پرداخت سهم بیمه کارفرمائی بکار
گیرد.

سازماندهی و قانونی
کردن بردگی صدها
هزار فارغ التحصیل
جوان دانشگاهی بر
بستر استیصال و
درماندگی آنان برای
کار و زندگی ،می
تواند جامعه ای را در
تمامی ابعاد اجتماعی
اش به قهقرا بکشاند

 در آیین نامه اجرائی طرحکارورزی هیچ تبصره و ماده ای

وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارروزان و
استخدام شان بمدت دو سال ،ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و
عدم اخرج آنان بکند .لذا کامال بدیهی است که کارفرمای کارگاه  9٩٩نفره
مورد مثال ،پس از طی دوره آموزشی  ٨٩٩کارورز ،از آنجا که سهم بیمه
کارفرمائی آنان را از جیب نمی پردازد به مرور با اخراج صد کارگری که بیمه
هایشان را از جیب پرداخت می کند جایگزین سازد.
 بنا بر این ،طرح کارورزی بر خالف ادعای دولت به عنوان طرحی جهتاشتغال زایی ،نمی تواند بطور عملی اشتغال زا باشد ،بلکه فقط باعث یک
جابجائی در نیروی کار خواهد شد .بدین معنا که با اجرای این طرح ،کارفرمایان
از این پس قادر خواهند شد تا به جای استفاده از کارگرانی که بیمه هایشان
را از جیب می پردازند از کارگرانی استفاده کنند که بمدت دو سال بیمه
هایشان را از جیب نخواهند پرداخت.
 )2قانونی کردن بیگاری و بلوکه کردن موادی از قانون کار
 طبق بند "ب" و "ج" ماده  ٨٨9قانون کار ،مزد کارگر در مدت کارآموزی نباید ازمزد مبنا(حداقل مزد) کمتر باشد و مزایای غیر نقدی  ،کمک ها و فوق العاده
هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگران
پرداخت می شود ،می باید به کارآموزان نیز در دوره کارآموزی پرداخت گردد.
اما سال هاست بخش عظیمی از فارغ التحصیالن دانشگاهی بدلیل عدم
اجرای ماده  ٨٨9قانون کار ،نابودی اقتصاد کشور و نبود فرصت های شغلی
که خود همین آقایان در طول  9١سال گذشته مسبب آن بوده اند ،بناچار با
دستمزدهای زیر حداقل مزد مشغول بکارند ،تا با کسب سابقه کار ،قادر به
یافتن شغلی مناسب برای خود شوند .حال دولت به جای عمل به وظیفه
اش در قبال این جوانان برای ایجاد اشتغال و اجرای ماده  113قانون
کار ،در صدد بر آمده است تا بر بستر فالکت و استیصال و درماندگی
صدها هزار جوان فارغ التحصیل برای زندگی و اشتغال ،شرایط برده
وار موجود را از طریق طرح کارورزی با پرداخت مزدی معادل یک
سوم حداقل مزد و محروم سازی آنان از سایر مزایای قانونی در
طول دوره آموزشی ،قانونی و نهادینه کند و شنیع ترین و شدیدترین
شکلی از استثمار را به بهانه اشتغالزایی در ایران سازماندهی
نماید.
 دولت برای دست یابی به قانونی کردن بردگی فارغ الحصیالندانشگاهی ،بدون اینکه راسا اختیاری قانونی برای کم لم یکن کردن
موادی از قانون کار داشته باشد ،عمال دست به این کار زده و با
بلوکه کردن فصل پنجم قانون کار و بویژه مواد  112و  113آن در قالب
طرح کارورزی ،اقدام به قانون گذاری در راستای قانونی کردن
بیگاری و تحمیل بردگی محض بر فارغ التحصیالن دانشگاهی نموده
است.
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 تبعات چنین رویکردی از سویدولت ،یعنی بلوکه کردن موادی از
قانون کار و اقدام به قانون گذاری از
طریق طرح ها و لوایح متعدد ،می
تواند مبنائی برای کنار گذاشتن
سایر مواد قانون کار و اضمحالل
عملی این قانون بشود .به این معنا
که اگر امروز دولت توانسته است با
تصویب و اجرای طرح کارورزی ،فصل
پنجم قانون کار و مواد  ٨٨9و ٨٨9
آنرا را تعطیل کند ،فردا نیز می تواند
مثال ماده  4٨قانون کار و سایر مواد
آن را تعطیل و خود راسا از طریق
طرح ها و لوایح متعدد دست به
قانون گذاری در مورد شرایط کار و
زیست ما کارگران بزند.

یکی از اهداف مهم این
طرح ،اختصاص و تامین
یک نیروی کار مجانی
بعالوه دادن یک رانت
عظیم هزاران میلیاردی
به واحدهای تحت
مالکیت نهادها و
کارفرمایان وابسته به
حوزه قدرت است

)3
تضعیف جنبش اعتراضی علیه بیکاری و
فقر و فالکت
 با توجه به این که ،پس از طیدوره کارورزی توسط فارغ التحصیالن
دانشگاهی ،کارفرمایان می توانند
آنان را بمدت دوسال با معافیت از
سهم بیمه کارفرمائی بکار گیرند،
لذا روشن است که کارفرمایان از
بکار گیری فارغ التحصیالن مشمول
طرح چشم پوشی نخواهد کرد و با
اشتیاق باالئی اقدام به استخدام

آنان خواهند نمود .بدین معنا ،دولت با اعطای امتیاز ویژه به کارفرمایان
مشمول طرح ،بطور غیر مستقیم با تضمین اشتغال بمدت دو سال برای صدها
هزار فارغ التحصیل دانشگاهی ،در صدد آرام کردن آنان به بهای خانه خرابی
دیگر بخشهای طبقه کارگر است .به عبارت دیگر این طرح در عین حال
یک رویکرد ریاکارانه از سوی دولت روحانی است تا با دادن امتیاز
دوسال تضمین شغلی به فارغ التحصیالن دانشگاهی ،این بخش
جوان دارای تحصیالت دانشگاهی از طبقه کارگر را آرام و آنان را به
عنوان کارگرانی آگاه و معترض از همگرایی با دیگر بخشهای طبقه
کارگر باز دارد.
 )4اعطای رانت عظیم مالی به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت
 از آن جا که در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده ای وجودندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارورزان و استخدام شان
بمدت دو سال ،ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند و
از سوی دیگر از آنجا که قرار نیست تا در قالب این طرح ریالی سرمایه گذاری
جهت ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی صورت بگیرد ،لذا این طرح،
نه تنها طرحی برای اشتغال زائی و کاستن از دامنه بیکاری نیست
بلکه در کنار دیگر اهداف ضد کارگریش ،طرحی است برای یک
جابجائی در نیروی کار کشور با هدف معافیت هزاران میلیارد تومانی
کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارفرمائی و اعطای یک رانت عظیم
مالی به آنان.
 ابعاد عظیم مالی این رانت ،زمانی روشن می شود که طی دوره اجرایطرح کارورزی که هیچ محدودیت زمانی نیز برای آن پیش بینی نشده است
یک میلیون نفر (در طول شش سال) فارغ التحصیل دانشگاهی با نیروی کاری
که کارفرمایان بیمه هایشان را از جیب می پردازند ،جابجا شوند و سهم بیمه
کارفرمائی آنان از بودجه عمومی کشور پرداخت گردد .مبلغ این رانت برای یک
میلیون تن در طول دو سال با احتساب دریافتی متوسط ماهیانه یک میلیون و
پانصد هزار تومان برای هر نفر ،می شود :هشت هزار و  283میلیارد
تومان.
 طبق ماده  ٨1طرح قرار نیست همه کارفرمایان از این رانت هزاران میلیاردتومانی از طریق معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمائی بهره گیرند .بلکه
طبق این ماده ،تنها واحدهایی قادر به استفاده از این طرح و در واقع از این
رانت عظیم خواهند بود که واجد شرایط باشند .لذا مفهوم این ماده ،یعنی
تعلق این طرح به واحدهای واجد شرایط ،معنایش چیزی جز
اختصاص این رانت عظیم به واحدهای تحت مالکیت نهادها و
کارفرمایان متصل به حوزه قدرت نمیتواند ،باشد .تجربه خصوصی سازی
و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به آقازاده ها و نهادهای وابسته به حوزه
قدرت شاهدی بر این مدعاست .الزم است تاکید کنم که هدف از واشکافی
این جنبه از ماهیت غارتگرانه طرح کارورزی این نیست که گویا اعطای این
رانت عظیم در یک شرایط مساوی به همه کارفرمایان چیزی از ماهیت
چپاولگرانه و برده دارانه آن کم می کند بلکه این بحث ،صرفا نشان دادن این
نکته است که یکی از اهداف مهم این طرح ،اختصاص و تامین یک
نیروی کار مجانی بعالوه دادن یک رانت عظیم هزاران میلیاردی به
واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت
است.
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)5
 از بین رفتن تدریجی بیمه کارگران توسطکارفرمایان و تضعیف تامین اجتماعی
 با نهادینه شدن اجرای این طرح،پرداخت سهم بیمه صدها هزار
کارگر و در یک پروسه چند ساله،
میلیون ها کارگر از روی دوش بخش
های مهمی از کارفرمایان برداشته
خواهد شد و این چرخه با توجه به
این که محدودیت زمانی نیز برای
اجرای آن پیش بینی نشده است،
هم چنان تداوم پیدا خواهد کرد .لذا
وقتی در یک بازه زمانی نامحدود و
در چنین ابعاد بزرگی ،پرداخت
سهم بیمه کارفرمائی از سوی
بخش های مهمی از کارفرمایان
متوقف بشود ،طبیعی است که
اعاده تعهد کارفرمایان برای پرداخت
سهم بیمه کارفرمائی به یک چالش
بزرگ تبدیل و با توجه به قرار
داشتن اهرم های قدرت در دست
های آنان ،منجر به نهادینه شدن
عدم پرداخت بیمه کارگران توسط
کارفرمایان بشود و در نتیجه آن

سازمان تامین اجتماعی بشدت تضعیف و در معرض اضمحالل قرار بگیرد.
موخره :باید به نوبه خود ،به عنوان یک فعال جنبش کارگری اذعان کنم که نه
جنبش کارگری ایران و نه ما در اتحادیه آزاد کارگران ،آن چنان که الزم و
شایسته بود ،نتوانستیم بموقع و قبل از اجرای طرح کارورزی ،آن را به چالش
واداشته و متاسفانه این طرح با توجه به این غفلت بزرگ ،از اول تیر ماه
اجرائی شد .اما اجرای این طرح به معنای آن نیست که دست بر روی دست
بگذاریم و نظاره گ ر سازماندهی و قانونی کردن شدیدترین شکلی از استثمار
به بهانه دروغی آشکار به نام اشتغال زایی و سر ریز کردن بودجه عمومی
کشور تحت عنوان دروغین ،ریاکارانه و پر طمطراق اشتغال زائی به جیب
نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت شویم.
سازماندهی و قانونی کردن بردگی صدها هزار فارغ التحصیل جوان
دانشگاهی بر بستر استیصال و درماندگی آنان برای کار و زندگی،
می تواند جامعه ای را در تمامی ابعاد اجتماعی اش به قهقرا
بکشاند .لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اعتراضات متحدانه از
سوی همه تشکل های کارگری ،معلمان و دانشجویان بر علیه اجرای
این طرح ،از اساتید دانشگاه ،وکال و حقوقدانان ،روزنامه نگاران و
افکار عمومی مسئول می خواهیم تا با افشا و اعتراض به این طرح،
اجازه ندهند یک بردگی نوین مبنتی بر شنیع ترین و شدیدترین
شکلی از استثمار در جامعه ما نهادینه شود.

صدای کارگر
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

چقدر فریاد بزنیم
مشکالت کارگران شرکت نیشکر
هفت تپه پایانی ندارد .این هم
میوه خصوصی سازی و تحول
اقتصادی که برای ما چیزی بجز
،فقر وبالتکلیفی  ،تهدید واخراج
است.
نداشته
دستاوردی

تاخیرهای مکرر حقوقی ،عدم
پرداخت سهم کارفرما به تامین
اجتماعی ،بی اعتبار شدن
دفترچه های تامین اجتماعی و
از همه بدتر وضعیت بغرنج 341
تن از بازنشستگان اسفند ماه

گذشته هستند که با اهمال
کاری کارفرما در پرداخت سهم
چهار درصد به بیمه تامین
اجتماعی ،در برزخی جانکاهی
قرار دارند .در چند روز گذشته چند
نوبت به فرمانداری مراجعه کردند
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که به جای نتیجه ،با تهدید و ارعاب
در خاتمه دادن به هرگونه تجمعی
روبرو شدند .اداره کار شوش هم با
ریاست "رقیه محمودی" که خود
حکایت دیگریست ،دعوت به صبوری
برای کارگری که نان ندارد برای
کارگری که گرسنه است تحقیر و
توهین به آدمیت است ،لذا کارگران
با وجود چنین فشارهایی با مراجعه
به شرکت و عدم پاسخ گویی
مسئوالن ،اقدام به قطع برق
شرکت و قطع سیستم مخابرات آن
کردند .ما اعالم می کنیم تا تحقق
مطالباتمان آرام نخواهیم نشست.
مسئوالن
دولت،
متاسفانه
استانی ،شهرستانی و شرکت،
بجای حل حقوق قانونی این
افراد و کارگران شاغل که
بناچار اقدام به تحصن اعتراضی
می کنند ،آن ها را ارازل و
اوباش می نامند درحالی که این
افراد دردمای باالی 1٩درجه دراین
بودند.
بکار
مشغول
شرکت
و
هنوزچندگاهی از رای مردم
کارگران به دولت حسن روحانی
نگذشته است که شاهد این
برخوردهای ناشایست مسئوالن
مربوطه با کارگران هستیم.

اما سخنی با آقای روحانی
آقای روحانی منشور حقوق
شهروندی که از آن دم می زنید
این است که شرکتی را با این
همه وسعت و هزاران کارگر ،به
بخش خصوصی ناکارآمد و
ناتوان واگذارکنید؟ و درپاسخ
جهت حل معضالت کارگران ،تهدید
به برخورد سخت تنها چاره کار
است؟ ما دردولت احمدی نژاد
دردهه  ،83کم باتون و گازاشک
آور نخوردیم ،بارها بازداشت و
زندانی و اخراج نشدیم که این
چنین زندگی ما ملعبه دست
دیگران شود .ما به شما رای
ندادیم که نزد خانواده خود
شرمنده و تحقیر شویم ،ما به
شما رای ندادیم که دفترچه
های درمانی ما  4ماه فاقد
ارزش شود ،شما دارید باجامعه
کارگری چکار می کنید؟
این هم ازطرح کارورزی شما
که کارگران و تحصیل کرده های
دانشگاهی را به جای اشتغال
پایدار به برده تبدیل می کنید،
شما فقط به فکر آمار و ارقام

هستید ،تا اشتغال پایدار .شما
دارید درجهت حمایت ازسرمایه
دار وکارفرماهایی که حتا ثروت
خود را نه از تولید و صنعت که
از رانت و جاهای دیگر کسب
کرده اند ،نیروی کار را نابود می
کنید .چند روز و چند ماه ،باید برای
حقوق مان دست به اعتراض بزنیم؟
چراسازمان خصوصی سازی به
هفت تپه مراجعه نمی کند ،تا ببیند
چه دسته گلی به آب داده است؟
چرا نیروهای امنیتی منطقه علی
رغم گزارش مکرر کارگران ،اقدامات
الزم را انجام نمی دهند؟ مگر ما
انسان نیستیم؟ مگرما مردم
خوزستان و شوش نبودیم که
زیرتوپ و گلوله هم دراین شرکت،
کار می کردیم؟ و هم از وطن دفاع
می کردیم؟ چرا وقتی به قدرت
رسیدید همه چیز را فراموش می
کنید؟ دیگر چه کنیم ؟چقدر
فریادبزنیم؟ که هرچه کنیم حق
است.
جمعی از کارگران وپرسنل شرکت
نیشکر هفت تپه

1391 /4 /17
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تیتر اخبار
این صفحه ،اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگری در هفته ای که گذشت.
سرفصل جدیدی از بولتن کارگری ،که در گسترش اطالع رسانی اخبار و حمایت از جنبش کارگری به
شرح زیر ارایه می شود.

 /معوقات مزدی کارگران آب وفاضالب روستایی دزفول
 /کارگران اخراجی بلورک قزوین هنوز سرگردانند /محرومیت از دریافت مقرری بیکاری
 /مسئوالن برای بازگشت به کار اخراجیهای مخابرات لرستان اقدام کنند
 /تامین اجتماعی از کارفرمایان قزوین  423میلیارد تومان طلب دارد
 /وضعیت نامناسب و دشوار کارگران کارخانه های چای .
 /تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات استان فارس مقابل اداره کل کار
 /کارگران معترض کارخانه آجر آهکی پلدختر هم تهدید به اخراج شدند
 /وضعیت معیشتی وشغلی دردناک کارگران کارخانه آجر آهکی پلدختر
 /ت جمع اعتراضی کارگران شرکتی اداره راهداری و حمل و نقل اصفهان نسبت به عدم پرداخت8ماه حقوق
مقابل استانداری
 /اعالم استرداد الیحه اصالح قانون کار در صحن علنی مجلس
 /تجمع اعتراضی اهالی پتک باغملک نسبت به عدم صدور مجوز کشت تابستانه مقابل ساختمان
استانداری خوزستان
 /تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی
شاخص پژوه دانشگاه اصفهان مقابل وزارت علوم برای چندمین بار
 /کشته و زخمی شدن  12کارگرفصلی بدنبال واژگونی وانت نیسان حاملشان
 /تجمع کارگران رینگ سازی مشهد در اعتراض به تعویق مطالبات صنفی
 /تجمع اعتراضی شرکت کنندگان آزمون دستیاری
 /تجمع اعتراضی زنان در شهر سامان بخاطر قطعي برق
 /کارگران معترض نیشکر هفت تپه امروز هم در برابر فرمانداری شوش تجمع کردند
 /قطعی یک هفته ای آب آشامیدنی اهالی روستایی پران پرویز در پلدختر
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 /دور جدید اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد
 /بهزیستی :سال گذشته  4باند کرایه کودکان در ایران شناسایی شد
 /نرخ بیکاری بهار  12۲6درصد شد
 /کمبود  1۲39میلیون مسکن در کشور
 /قطعی آب زندان گوهردشت در هوای فوق العاده گرم
 /انتظار کارگران اخراجی «آذر آب اراک» برای بازگشت به کار
 /پرداخت مستمری بازنشستگان فوالد کشور به تاخیر افتاده است
 /آخرین خبر ها از وقوع صداهای مهیب در تبریز  -شب گذشته
 /حق بدی آب و هوا خوزستانی ها بیش از  533هزار تومان است
 12 /مصدوم در آتش سوزی مجتمع مسکونی پنج طبقه در اهواز
 /طرح کارورزی بی ثبات کردن همیشگی زندگی کارگران است....
 /مصدومیت1کارگر درحادثه انفجار و آتشسوزی پاالیشگاه آبادان و وخامت حال دونفرشان
 /جان باختن کارگر مقنی در ورامین براثربرق گرفتگی
 /تجمع اعتراضی اهالی روستای مهاجرین دزفول مقابل استانداری خوزستان
 /بیکاری23کارگرشیر عنبرآباد بدنبال تعطیلی کارخانه
 /راهپیمایی وتجمع کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل استانداری مرکزی
 /اعتصاب کارگران شبکه هوایی و کابل مخابرات آبادان یک هفته را پشت سرگذاشت!
 /اخراج جمعی از کارگران معترض پاالیشگاه نفت کرمانشاه
 /آتشسوزی در کارخانه کارتنسازی  5مصدوم و  1کشته برجای گذاشت
/اعتراض کارگران به کار در گرمای طاقت فرسا
 /تجمع اعتراضی پرسنل شرکت آتبین
 /خودکشی  13زن در کردستان در سه ماهه اول سال
 /برقراری بیمه بیکاری برای کارگران سد نرماب در مینودشت
 /حمله به کارگران معترض نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم و مجروح شدن چند تن
 /وعده پرداخت مطالبات کار گران شبکه هوایی و کابل مخابرات آبادان پس از یک هفته اعتصاب!
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 /اعتراض رسانه ای کارکنان کارمعین نیروگاه های دیزلی نسبت به عدم تبدیل وضعیت
 /تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر فاز 5اندیشه مقابل شرکت عمران شهر اندیشه واقدام به
خودکشی یکنفرشان!
 /تجمع اعتراضی دانشجویان پژوهشگاه شاخص پژوه مقابل وزارت علوم
 /جان باختن  2کارگرمعدن سنگ هزاربند درحادثه واژگونی تراکتور در محور چالوس
 /جان باختن یک کارگر جوان براثرریزش دیواره چاه
 /جان باختن کولبر زخمی در بیمارستان
 /کشته وزخمی شدن133کارگر درحادثه انفجار دیگ بخار کارخانه بستهبندی بنگالش
 /دومین روز اعتراض کارگران رینگ سازی مشهد
 /نگرانی کارگران پیمانکاری رجاء از تعدیل /دستمزدها کامل پرداخت نمیشود
یک کارشناس ارشد ایمنی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
 /علل حادثهای مثل «انفجار پاالیشگاه آبادان» صرفا گرمای هوا نیست /اولویت اصلی حفظ جان
انسانهاست حتی اگر تولید بخوابد
 /7زن و مرد پیر به درخواست خودشان غذاي ببرهاي گرسنه شدند!
 /توضیحات متناقض روابط عمومی مخابرات ایران درباره کارکنان شرکتی
 /تجمع دوباره کارگران بازنشسته کشت و صنعت هفتتپه
 /تجمع اعتراضی اهالی روستای اسالمآباد رفسنجان در پی قطعی 15روزه آب
 /تجمع اعتراضی در شهرکرد
 /تجمع اعتراضی گروهی از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک «آیدا سرام»
 /تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شهرداری خرمشهر مقابل سازمان منطقه آزاد اروند
 /تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله سازی آلپا نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل ساختمان
مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند
 /مطالبات کارگران کارخانه سپید نام زاگرس کماکان پرداخت نشده است!
 /عدم پرداخت4ماه حقوق کارگران و2ماه حقوق کارمندان شهرداری مریوان!
 /گزارشی درباره وضعیت صیادان انزلی
 /كاركنان شهرداری زيدآباد در شهرداری را قفل زدند
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 /ایالم بیکارترین منطقه کشور شناخته شد
 /تجمع و درخواست اهالی روستای گراوه تازه آباد و اسماعیل
 /تجمع کشاورزان شهرستان رباط کریم
« /مردانه شدن» بازار اشتغال/خروج ساالنه 63هزار زن از بازار کار
 /تعویق  4ماه دستمزد وبیمه  53راننده سازمان اتوبوسرانی رشت
 /واکنش نماینده مجلس به مطالبه حق التدریسی ها و معلمان آزاد :سراب است! امکان جذب بیشتر
وجود ندارد
 /ریزش چاه با  3کشته در روستای استرود زرین رود زنجان
 /مرگ و مصدومیت ده گارکر در سایه فقدان ایمنی محیط کار
 /دشواری حفاری در گرمای باالی  53درجه /مسئوالن فکری به حال «کارگران خوزستانی» بکنند
 /کارکنان شرکتی مخابراتِ لرستان باز هم تجمع کردند /بازگشت به کار کارکنان تعدیلی یک خواسته
اصلی
 /انفجار کپسول گاز 4 ،کارگر تراشکار را سوزاند
 /ادامه تجمعات رشتههای مختلف پزشکی رزیدنتهای درحمایت از دستیاران پاتولوژیست معترض!
 /اعتصاب کارگران شهردارى زيدآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
 /کشته وزخمی شدن3کارگر درحادثه ریزش دیوار یزد
 /کارگران هپکو از اول هفته به مرخصی اجباری رفتند
 /اعتراض رانندگان بی آرتی سامانه 4خط 7شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه7باچراغ روشن
 /عدم پرداخت ماه ها حقوق آبداران و راننده تانکرهای آبرسانی استان لرستان
 /مرگ راننده تریلی وشاگردش براثربرق گرفتگی
 /اعالم استرداد الیحه اصالح قانون کار در صحن علنی مجلس
 /سهامداران پول ندادند؛ کاشی اصفهان خوابید /یک عضو شورای اسالمی کارخانه :چه دستهایی
پشت پردهی تعطیلی است؟
 /رانندگان چوکای تالش هنوز از پیمانکار سابق طلبکارند /کسی پاسخگو نیست
 /نابسامانی در پرداخت مطالبات کارگران مترو کرج ادامه دارد
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 /خبرنگار گیالنی محکوم به حبس و شالق به دادگاه تجدیدنظر می رود /نقص فنی در کشتی حامل
دکل حفاری شهید رجایی /حادثه تلفات در بر نداشت
ن
کارکنا ِ
ِ
 /جمعی از کارکنان بیکار شده مخابرات لرستان خطاب به وزیر ارتباطات:
 /کارگران قراردادی از مرز 12میلیون نفر عبور کردند
 /بازنشستگان سرگردان هفتتپه با مطالبات پرداخت نشده:
 /خشکسالی کشاورزان را کوچانده است/در شهرهای خراسان جنوبی هم خبری از کار نیست.
 /هزینههای میلیونی مدارس غیر دولتی و قوانین دستوپاگیر ومشکالت مدارس دولتی در فصل ثبتنام.
 /تکرار حوادث مشابه  :مصدوم شدن  8کارگر فصلی در پی واژگونی مینی بوس.
 /خودکشی یک کارمند از کار زیاد و اتهام علیه شرکت ژاپنی
 /مردم قدرت خرید ندارند
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بدون شرح
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