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کمیتە ( ایلنا)بە گزارش خبرگزاری 
دستمزد کە زیر نظر شورای عالی 
کار فعالیت می کند و وظیفە 

سی و تعیین میزان افزایش ربر
 ١٤ادە دستمزد سالیانە مطابق با م

هفتە  د، بە عهدە دار قانون کار را
را جلسە اش   گذشتە نخستین

برای تعیین سقف دستمزد کارگران 
  .کردبرگزار  ٧٩در سال 

شورای عالی کار همە سالە برای 
حداقل دستمزد چند سقف تعیین 

قبل از تغییر سال، بحث و   ماە
مذاکره را با فرمول سه جانبه گرایی 

در رابطه با موضوع یاد شده، برای 
دستمزد سال جدید  سقفتعیین 

 . برگزار می کند
امسال اما این شورا کارش را زودتر 

های گذشتە شروع کردە  از سال
دلیل ، بە نظر می رسد، است
 ،شورای عالی کاراین اقدام  اصلی

درصدی  ٥ارتباط با اعالم افزایش 
حقوق ماهیانە کارمندان دولت در 

 .استسال آیندە 
 بە احتمال زیاد دولت قصد دارد

را نیز بە همین دستمزد کارگران 
مین دلیل ه و به مقدار افزایش دهد

مقدار  زمان معمول،امسال زودتر از 
حقوق کارمندان را اعالم   افزایش

تا شورای عالی کار فرصت  کرده
توجیه آن را در میان کارگران  کند،
 های و نارضایتی و اعتراض کرده

بینی بە این مسئلە را  قابل پیش
  .ایدمدیریت نم

این مقدار افزایش حقوق برای 
کارمندان دولتی در شرایطی صورت 
می گیرد کە حتا بنا بە دادەهای 

 ٤١رسمی آماری نرخ تورم حداقل 
درصد است و نظر بە کاهش ارزش 

 پول ملی و تغێیر سیاست های

 صادق کار
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ضد تورمی دولت برای خروج از  

رود مطابق  انتظار می، رکود تورمی
رشناسان اقتصادی بینی کا پیش

سر  از نرخ تورم روند صعودی اش را
 . بگیرد

افزون بر آن هم اکنون کارمندان 
دولت با وجود این کە نسبت بە 
کارگران حقوق ماهیانە بیشتری 

اما از سطح  دریافت می کنند،
حقوق هایشان ناراضی اند و 
خواهان افزایش حقوق هایشان 

  .هستند
ی ، شوراروحانی اما نگرانی دولت

عالی کار و تشکل های حکومتی 
از واکنش های   ،بیشتر از کارمندان

اعتراضی کارگران در این خصوص 
  .است

مین خاطر شورای عالی کار ه به
ذشتە های گ امسال زودتر از سال

 ،کە بتواندکارش را شروع کردە تا بل
های گذشتە با فریب و  مانند سال

های مختلف،  مانور سیاست 
کردن دستمزدها منجمد همراه با 

جامه بە خواست دولت و کارفرمایان 
توجیە و عمل بپوشاند و در نهایت با 

سازی طرف کارفرما و دولت  مصون
دستمزد  از اعتراض های کارگری،

زیر خط فقر بار دیگر را به کارگران 
 .تحمیل کند

های  این شورا در تمام سال
گذشتە حتی حاضر بە افزایش 

 ١٤مادە دستمزد کارگران بر اساس 
قانون کار کە مالک افزایش دستمزد 
را نرخ تورم و نرخ هزینە های خانوار 

  .قرار دادە نیست
های گذشتە هر گاە کە  در سال

شورای عالی کار دستمزد کارگران 
، این افزایش ،را افزایش دادە

 های اعتراض مستقیما در ارتباط با
هموارە  است، کارگری صورت گرفتە
و هزینە های  با نرخ واقعی تورم

واقعی زندگی فاصلە فاحشی 
های  داشتە و نمایندگان تشکل

کە نقش شریک دزد و  ،وابستە
رفیق قافلە را در شورای عالی کار 

شورای  بە عهدە دارند مصوبات
ید و از آن در عمل یعالی کار را تا

  .دفاع کردەاندحمایت و 

 های فشار کم سابقە اعتراض
کارگری در سال گذشتە شورای 
عالی کار را برای نخستین بار 
مجبور بە تعریف و تعیین حداقل 

میلیون  ٢هزینە خانوار بە مقدار 
هزار تومان کە البتە با  ١٨٧

هزینەهای واقعی و خط فقر هنوز 
اما با این  د،کرداشت  یفاصلە زیاد

وصف این پذیرش بە بهانە های 
کاغذ ماند و بە اجرا  واهی روی

ن بە اما اعالم آ ،گذاشتە نشد
جهت نگرانی از واکنش کارگران تا 

عویق روزهای پایانی اسفند بە ت
کە  ندافتاد و بە کارگران وعدە داد

بتدریج و بصورت پلکانی همە سالە 
 ٧٣١شکاف بین دستمزد 

خانوار را   هزارتومانی با سبد هزینە
با این وصف بە نظر  خواهند کرد،پر 

امسال نیز نە تنها قصد  ،می رسد
وعدە سال گذشتە شان  ندارند بە

کە در تالشند بل ،عمل کنند
دستمزدها را مانند حقوق کارمندان 
دولت کمتر از نرخ تورم افزایش 

با این اوصاف اما امسال نیز . دهند
کارگران فریب ترفندهای فریبکارانە 

خورد و  شورای عالی کار را نخواهند
با ه های خود با بهرە گرفتن از تجرب

 اعتصاب و ها گسترش اعتراض
شان از این فرصت برای فشار  های

ای آوردن بە دولت و کارفرمایان بر
مبارزە را ا افزایش واقعی دستمزده

ادامە خواهند داد و امسال عدە 
زیادی از کارمندان و بازنشستگان 
نیز کە خواهان افزایش 

ها را  آن ،دستمزدهایشان هستند
 .اهی خواهند کردهمر

ای های گذشتە زمزمە ه در سال 
تفرقە افکنانە از طرف تعدادی از 
رهبران خانە کارگر و شوراهای 

در مورد تفاوت حقوق  کار اسالمی
ه شد، کارمندان و کارگران سر داد

احتمال دارد این زمزمە ها در اکنون 
ماهای آتی نیز بە منظور ایجاد 
تفرقە در میان مزدبگیرانی کە 
خواهان افزایش دستمزدهایشان 

الزم است در . ندتکرار شو ،هستند
این مورد هوشیار بود و مانع چنین 

     .تفادەهایی شدساء سو

حتا اگر با موضوع دیگر این که 
قانون کار هم  ١٤رعایت کامل مادە 

اجرای این قانون در بهترین حالت 
دستمزد کارگران در عملی شود، 

خاطر محرومیت ه شرایط کنونی ب
یابی مستقل  کارگران از حق تشکل

آن  انهایت است وانتظار  دور از
کە کارگران برایش  مطالبه ای

اجرای بی غل  زیر ،می کنند  مبارزە
 ،در بهترین حالت ١٤و غش مادە 

سطح زندگی کارگران و 
خانوادەهایشان را در حد خط فقر 

 .حفظ خواهد کرد دایمی 
اجرای قانون تردیدی نیست که 

زندگی در حد خط فقر را بە  ،مذکور
نوادە هایشان تحمیل ن و خاکارگرا

برخورداری از یک ، یقینا می کند
و همراه با کرامت  زندگی مرفە

 انکارگرهمه حق طبیعی  انسانی
 .است

کارگرانی کە در کشورهای  
حقوق  موفق شدند،بسیاری 

سندیکای شان را بە دست آورند و 
خاطر مجهز ه ب ،آن را نهادینە کنند

مختلف از کارهای  و شدن بە ساز
قوق سندیکایی و آزادی جمله، ح

تشکل های از سیطره دولت، بوده 
سطح است که در نتیجه توانستند 

دستمزدها و زندگی خود و خانوادە 
 .ارتقاء دهندهایشان را 

طبقە کارگر ایران نیز برای این کە 
بتواند دستمزدها را متناسب با 

ها و نیازهای واقعی زندگی هزینە
 نیازمند حد ،باال ببرد خود امروز

باالیی از سازمان یافتگی و 
 .همبستگی است

اما تا آن موقع باید تالش کند با 
تنها دستمزد  نە  مبارزە و اعتراض

 ها را باال ببرد بلکە از این اعتراض
ها برای سازمانیابی و افزایش 
. همبستگی طبقە کارگر بهرە بگیرد

با وجود تمام موانعی کە در این راە 
ارگر ە کمع الوصف طبق ،قرار دارند

ت و یفظر ،ایران از تجربە، آگاهی
مسئولیت کافی برای رسیدن بە 

 . چنین موقعیتی برخوردار است
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 ،افزایش دستمزد در سال آتیبرای 
 الزم است تا از هم اکنون

سازماندهی مبارزه صنفی کارگران 
و منتظر تصمیمات از  را آغاز کرد

شورای عالی کار تعیین شده پیش 
 . دنمان

تنها در این صورت است کە می 
شود روی تصمیمات این شورا کە 
همە سالە از افزایش واقعی 

اثر  ،دستمزدها جلوگیری می کند
 .گذاشت

افزایش  شکی نیست که
کم و کیف  بە میزان ،دستمزدها

 بستگی دارد های کارگری اعتراض
راە دیگری برای خالصی از  و

زیر خط فقر  برابردستمزدهای چند 
  .د نداردوجو

 
 
 
 

 از تجربه دیگران

 
 

 آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی
 
 نهمبخش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناگیاه راماسامی

 مالزی –دانشگاه پوترا 

 گودرز: ترجمه
 
 

 اتحادیه رهبری - 21
براین مبنا . کارگران رهبری اتحادیه ها یک تعهد است، تعهدی به بهبود شرایط زندگی و دفاع از حقوق صدهاهزار نفر از

 :برخی پرسش هایی که باید درباره رهبری پرسید بقرار ذیل است
 آیا رهبران به اندازه کافی تالش می کنند؟ -٤
 آیا همه اعضا فعاالنه در جلسات اتحادیه شرکت می کنند؟ -٢
 آیا همه قطعنامه ها و تصمیمات جمعی به اجرا درمی آیند؟ -٣
 آزمون موفقیت اجرای تصمیمات وجود دارد؟ آیا نقاط مشخصی در میانه راه برای  -١
 آیا برای دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا حلقه های بازخورد موجود است؟ -٥
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برخی از یونیون ها بنظر ضعیف دیده می شوند، پاره پاره شده و به محیط درگیری های سیاسی نزول یافته اند، بجای 
 .عضا اختصاص داشته باشندآن که به خدمات گسترده تر برای منافع ا

( Jomo)جومو . بخشی از مسئولیت ضعف جنبش کارگری را بر دوش رهبران کارگری می گذارد( Ayadurai)آیادورای 
را در این مورد نقد می کند که نتوانسته  CUEPACSو هم کنگره اتحادیه کارکنان در بخش دولتی و خصوصی  MTUC" هم

. در کنترل و تضعیف اتحادیه ها اقدام مقتضی برای تقویت مواضع کارگری بعمل آورنداند برای مقابله با قوانین دولت 
تالش های متعدد برای وحدت این دو اتحادیه در یک مرکز واحد سراسری به نتیجه نرسید و جومو معتقد است که 

 .شکست این تالش ها نتیجه رقابت منافع فردی رهبران انها بوده است
یه ها و بین گروهبندی های داخل مرکز ملی کارگری باعث این تصور شده است که نادیده بحران های درون اتحاد

فقدان یک مرکز  MTUCبرخی از ضعف های عمده . انگاشته شدن اتحادیه ها وسیله دولت ناشی از این اختالفات است
نی سازمان است و باعث تحقیقاتی است که بصورت حرفه ای اداره شود، عدم تمایل به حل اختالفات درونی و بیرو

اتهام سوء استفاده از منابع مالی وسیله رهبران اتحادیه هم باعث نمی شود که اتحادیه ها . ناامیدی بیشتر می شود
 .از دید اعضا و مسئوالن قانونی در جایگاه مثبتی دیده شوند

آنها باید فعال و . ای عضو استرهبری شامل کلیه مسئوالن اداری مرکز و اعضای شورای عمومی و مسئوالن اتحادیه ه
 :رهبران همچنین باید. متحرک و پیشگام باشند و پیشبرد اهداف آینده جنبش را تسریع نمایند

 .به لزوم همبستگی بیشتر اعتقاد راسخ داشته باشند •
 .از اهداف، تنگناها و جهت حرکت جنبش درک صحیح داشته باشند •
 .ر بوده و به این صفات شهره باشنداز تعهد اخالقی و وجدان کاری باال برخوردا •
 .در امور مربوطه مطلع بوده و روحیه پژوهشگر و پیگیر داشته باشند •
فعال باشند، متعهد و مصمم بوده و خواهان حفظ منافع کارگران از جمله اقشار آسیب پذیر از زنان و کارگران مهاجر  •

 .باشند
 .پایبند باشنداز روند دموکراتیک در درون جنبش حمایت کرده و بدان  •
 .صادق بوده، صمیمانه در وظایف محوله و انسجام تشکل تالش نمایند •

 :به اصول زیر بعنوان وظایف رهبران اتحادیه تاکید می نماید ٢١١١مصوب  ICFTU-APROسیاست آموزشی 
 .سیستم مؤثر مدیریت اتحادیه ها را اعمال نمایند •
 .یجه آن را بازبینی نمایندبرنامه استراتژیک اتحادیه را طراحی و اجرا و نت •
 .رهبران اینده را بشمول بانوان آموزش داده و برای گرفتن مسئولیت تشویق نمایند •
 .از مشارکت اعضا در فعالیت های اتحادیه استقبال نموده و آن را تشویق نمایند •
 .برنامه های سازماندهی و ساختاری را طراحی و توسعه آن را ارزیابی نمایند •
 .سعه تشکل ها و اداره امور اقتصادی آن را طراحی و موفقیت آن را ارزیابی نمایندبسیج برای تو •

تمام اینها در همه سطوح اعتماد و احساس مسئولیت را بر دوش رهبران اتحادیه می گذارد و درنتیجه افراد متعهد و 
 .مسئولیت پذیر را برای گرفتن موقعیت رهبری ترغیب می نماید
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 دیگر کشورها
 
 

 سندیکا های کارگری 
 پیشرو در دفاع از حقوق زحمتکشان

 
 

 :اشاره
 

سندیکای خلبانان در کلمبیا حق اعتصاب گویا بر روی ورق به رسمیت شناخته شده، ولی جالب این جا است که وقتی 
 .ب کارگران و خلبانان دست به کار شددر این کشور اعالم اعتصاب کرد، دولت کلمبیا برای مقابله با اعتصا شرکت آویانکا

با توجه به این که سندیکا در این کشور ساز و کار مستقل دارد، بالفاصله با نوشتن یک نامه به سازمان جهانی کار شکایت 
 .خود را مطرح کرد و دولت کلمبیا مجبور به تغییر رویه، یا پاسخ گویی به این عمل گردید

 :کشور اسپانیاست که به پیوست تقدیم شما می شودمتن زیر چند خبر از کلمبیا و 
 
 

 کلمبیا یک بام و دو هوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
طی  "کلمبیا کانون متحده کارگران"

ارسال نامه ای برای سازمان 
ها  جهانی کار خواستار دخالت آن

های دولت   برای مقابله با سیاست
کلمبیا برای پایمال کردن حق 

 تصابارگران برای سازمان دادن اعک
چنین ناظر  این درخواست هم. شد

به حمایت از کارکنان شرکت 
هواپیمایی آویانکا که در اعتصاب 

 .است ،هستند
ضا به دنبال منازعاتی صورت این تقا
که میان سندیکای خلبانان  گرفته

و " شرکت ترانسپورت هوایی ملی و بین المللی کلمبیا" شرکت آویانکا 
 .مدیران شرکت به وجود آمده است

این شرکت در معرض اخراج هستند و هنگامی که  گرکار ٩١١هم اکنون 
که این به  را غیرقانونی اعالم کرد دولت کلمبیا آن ،اعتصاب کنند ،خواستند

 .معنای نقض حقوق کارگران برای اعتصاب است
 

 های دولت در کلمبیا دوازده اکتبر روز اعتراض به سیاست
 ار کلمبیانامه سازمان جهانی کار به وزیر ک

 
 حضور محترم وزیر کار

مراتب احترام و قدردانی ما را به خاطر تالش های تان در مقام وزیر برای بسط 
 هایی که منطبق بر آرزوهای  عدالت اجتماعی و صلح در کلمبیا بپذیرید، آرمان
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چنین اصول  مردم کلمبیا و هم
اعتقادی سازمان جهانی کار نیز 

مه ای در روز گذشته نا. است
دریافت داشتیم از رئیس و 

کانون متحده کارگران  دبیرکل
کلمبیا که از ما خواسته اند تا برای 
جلوگیری از پایمال شدن حق 
اعتصاب و مذاکرات جمعی کارگران 

  .در کلمبیا دخالت کنیم
 

خاطر نشان می کنیم اصول حاکم 
بر قانون بین المللی کار، بندهای، 

دولت  که به امضاء ٤51 و ٨٩ ،٧٨
کلمبیا نیز رسیده است حق 
اعتصاب را از حقوق پایه ای کارگران 

 .می شناسد
اعتصاب جاری کارکنان آویانکا از 

نظامی  طرف انجمن خلبانان غیر
و  ،کلمبیا سازماندهی شده است

باید مورد احترام دولت کلمبیا  می
بر این امر آگاه هستیم . قرار گیرد
و دولت کلمبیا معتقد به  که شما
، مذاکره و توافق بوده و لذا قانونیت

مشکالت جاری کارکنان آویانکا را به 
سمت راه حلی قانونی رهنمون 

 .شد خواهید
 
 

 فیلیپ وآن هوین گن
مدیر دفتر سازمان جهانی کار برای 
کشورهای کلمبیا، ونزوئال، پرو، 
 اکوادور، بولیویا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 اسپانیا
 به قربانیان هجبران صدم

 
از اینکه باالخره در کنگره قانونی بتصویب رسید که بر " های کارگری کمیسیون" 

" آمیانتو" قربانیان  وارده به هدجه مشخصی برای کمک و جبران صدممبنای آن بو
هاست که بنا به  این قانون سال. ابراز رضایت کرد ،در نظر گرفته شده است

 های مجلس باال و پائین می های کمیسیون پیشنهاد همین سندیکا در پیچ و خم
با تصویب این قانون اسپانیا در کنار . ها بتصویب رسید شد تا باالخره بعد از سال

دیناوی از پیش قراوالن کشورهایی هستند که کمک فرانسه و کشورهای اسکان
 .را به قانون تبدیل کرده اند" آمیانتو" به قربانیان 

های باال   ماده ایست معدنی بصورت الیاف نرم، شفاف که در حرارت" آمیانتو"
معموال در صنایع کاشی سازی و محصوالتی که باید . دارای مقاومت باالیی است

از آغاز قرن حاضر بخاطر کشف . شود ند از آن استفاده میحرارت باال را تحمل کن
ممنوع می شد  قاعدتا می بایست استفاده از آن ،زا در پودر آنآثرات سرطان 

صنعتی از این محصول  ی وتولیدعرصه های  بسیاری ازدر  ولی شاهد هستیم که
 .شود استفاده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردن فقرهفده اکتبر روز جهانی، برای ریشه کن ک
 

های  کمیسیون" های طبقاتی  بمناسبت روز جهانی مبارزه با فقر و شکاف
ین بالی طی اطالعیه ای  از مردم خواست که برای ریشه کن کردن ا" کارگری 

انسان قربانی آن هستند و نتیجتا تبعیضات اجتماعی  اجتماعی که صدها میلیون
جمع شدن ثروت در  شود دست در دست یکدیگر علیه سهمگینی را باعث می

. " مبارزه کنند ،دنشو ها انسان را سبب می دستان معدودی که فقر میلیون
اعتقاد دارد که از فقر، از بی  خانمانی و از اختالفات " های  کارگری کمیسیون

های  را داشت و با سیاست توان جلوگیری کرد، باید اراده انجام آن طبقاتی می
خانمانی وجود فقر و بی .  را نابود کرد ی آنمشخص اقتصادی، سیاسی و اجتماع

ست خالف اخالق و خالف منزلت انسانی که هیچ ا خاصه در میان کودکان امر
باید مبارزه ای بی امان علیه آن داشته . را قبول کند جامعه متمدنی نمی تواند آن

 .شویمهر کدام از ما باید بخشی از این مبارزه عظیم : گوید در پایان می. باشیم
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 از جهان کار

 
 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم

 (پنجمبخش )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سازمان بین المللی کار
در بخش پیشین این مقاله، در سخنرانی رابرت اسکیدلسکی پیرامون مباحث کلیدی مربوط به آیندۀ کار، از آلترناتیوهای 

هتر، مالیات بر روبوتها و کندکردن روند کاربرد تکنولوژی، به عنوان راهکارهای آلترناتیوی که سیاسی برای هفتۀ کار کوتا
در این زمینه موضوعات . هم اکنون مطرح اند، و برخی مالحظات، محدودیتها و پیامدهای مربوط به این راهکارها گفته شد

 .کلیدی دیگری نیز در میان اند
 

 درآمد شهروندی یا درآمد پایه 
" درآمد جهانی"یک راه آلترناتیو برای مدیریت دوران گذار می تواند نشاندن یک 

منظور از درآمد از دست رفته، درآمدی )است " درآمد از دست رفته"به جای 
این درآمد (. است که افراد در صورت بیکار شدن، از آن محروم می شوند

این . شناخته می شود "درآمد شهروندی"یا " درآمد پایه"جهانی معموالً با نام 
پیشنهاد در اساس ربطی به چالشهای پیش روی کار در اثر اتوماسیون ندارد و 

هرکس دارای "فکر آن را می توان تا زمان جان الک و استدالل او دایر بر این که 
این حق درآمدهای حاصل از کار و نیز حق . حق مالکیت بر کار خود است

ممکن بسیاری . می کند، شامل می شود انتخاب مدت زمانی را که فرد کار
. بر این نظر باشند که اجرای این فکر می تواند به بی ارج کردن کار بیانجامد

اما چنین اقدامی عمالً می تواند انسانها را از اجبار تأمین زندگی آزاد کند و 
حق انتخاب مدت زمان کار را، که در تاریخ تنها به اقلیتی ممتاز محدود بوده 

 .برای آنان فراهم آورداست، 
تأمین عموم شهروندان از مجرای " درآمد شهروندی"گونۀ دیگر و اخیرتر ایدۀ 

فکر اصلی این است که عموم . سود سهام حاصل از رشد اقتصادی است

انسانها صاحب سهام در اقتصاد 
را در " سهامی"آنها با کارشان . اند

اقتصاد کسب می کنند که دستمزد 
 .ن سهام نیستبیان عادالنۀ ای

برای این که این قبیل ایده ها قابل 
تحقق گردند، از زمرۀ اولین 

بانک ملی "مالحظات استقرار یک 
است که سرمایۀ " سرمایه گذاری

آن از مالیات عمومی مالیات 
دهندگان تأمین می شود و اختیار 
دارد سرمایه گذاری هائی را انجام 

 دهد که 
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بخشی از . م از بهرۀ خصوصی برخوردار خواهند شدهم از بهرۀ عمومی و ه
این بهره می تواند مجدداً سرمایه گذاری شود و بخشی از آن به عنوان سود 

هرچه بیشتر اقتصاد در سالهای " مالی شدن"با توجه به . سهام توزیع شود
اخیر و رفتار حریصانۀ سرمایه گذاران خصوصی در پی بهره های کوتاه مدت، 

 .قبیل سرمایه گذاریهای عمومی تشدید شده است نیاز به این
اگرچه برخی حمایتها از ایدۀ درآمد پایه در صورت مواجهه با تعداد محدود و 
محدودتر مشاغل مطمئن در اقتصادی که با سرعت فزاینده ای دیجیتالی می 
شود، ابراز شده اند، اما سؤاالت در مورد منابع تأمین این درآمد پایه کم 

نین نقشه ای می تواند مثالً با بستن مالیاتهای باال بر درآمدهای چ. نیستند
عالوه بر مالیم کردن  –هنگفت و ارث عملی شود، زیرا هدف مقدم این نقشه 

 .دموکراتیزه کردن توزیع ثروت است –روند گذار به هفتۀ کاری کوتاهتر 
م ما نمی توانی"رابرت اسکیدلسکی سخنان خود را چنین جمعبندی کرد که 

نوآوریهای تکنولوژیک را متوقف کنیم، اما می توانیم مشترکاً این روند را 
 ".مدیریت کنیم

تکنولوژی می تواند درونۀ نوع جوامع ما باشد، اما ما می توانیم : "او افزود 
این هدف مستلزم راه حلهای . مشترکاً کاربرد آن را تحت کنترل خود درآوریم

روند تطبیق یافته با آیندۀ پیش روی کار  بین المللی برای هارمونیزه کردن
این نکته به نوبۀ خود . ما نمی توانیم این مهم را به دست بازار بسپریم. است

به این معناست که جامعۀ ما به این یا آن میزان نیازمند یک نوع حاکمیت 
در این ارتباط ما هرچه . جهانی برای نظارت بر روندهای گفته شده است

می رویم، نقش دولتها، و نهادهای بین المللی مربوط به کار پیشتر و پیشتر 
 .بیشتر و بیشتر خواهد شد

در مباحث انجام یافته در این بخش از نشست، گال رایدر مدیر کل سازمان 
بین المللی کار متذکر شد که حرکتی برای پذیرش درآمد پایه می تواند تا 

خواهیم از کار خودداری  گویا ما می"میزان معینی این گونه تلقی شود که 
 .این اهمیت دارد که تأکید کنیم صحبت ابداً در این باره نیست. کنیم

 
 
 

 کار و جامعه
یکی دیگر از پانلهای این نشست به موضوع نقش تغییریابندۀ کار برای افراد و 

از جمله به شمل اقتصاد فرفره و  –اجتماعات و چگونگی بروز اشکال نوین کار 
که در کار فرسودن اشکال استاندارد کار اند، اختصاص  –می اقتصاد پالتفر

مرکز )حاضران در پنل در این مبحث عبارت بودند از ایزابل داوگاریله . داشت

، (ملی تحقیقات علمی فرانسه
مدرسۀ اقتصاد )تاندیکه مکانداوایر 

دانشگاه )، عمران والودیا (لندن
، (ویتواترزراند افریقای جنوبی

مؤسسۀ بین )یندن مارسل فان در ل
، (المللی تاریخ اجتماعی آمستردام

اتحادیۀ جهانی )فیلیپ جنینگز 
و پیتر وولفورد ( مستقر در سوئیس

 (.مشاوران کلرمارک کانادا)
 
در این پانل مباحثه پیرامون  

 :موضوعات زیر جریان یافت
 
 
 
x  نقش تغییریابندۀ کار برای افراد و

 جوامع
x  
x  ات مناسب"ظهور، استقرار و زوال

 "کار استاندارد
x  
x چالشهای اتحادیه های کارگری 
x  
x "جنوب"می تواند از " شمال "

 بیاموزد
x  
x  گره های سیاستگزاری برای

 آینده
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 اندیشه

 

 نگاه فعاالن سیاسی خارج از کشور از یکارگرتفکر                       
 (پایانی بخش)                   

 

 

 

 

 

 

 :اشاره

 

 

 

 

 

 

 

 
در خارج از کشور را در رابطه با جنبش گفت و گوی تعدای از فعاالن سیاسی  بخش ازاولین  102بولتن کارگری شماره 
، در این شماره بودشاهد بودید که تا چه اندازه تفکر این رفقا نسبت به جنبش کارگری متفاوت شما کارگری منتشر کرد، 

.رفقا را با هم می خوانیمچند از  ادامه گفت و گو و پاسخ تنی

 

 

 

 

 

 

 

با سه تا عالمت سوال و چهار تا عالمت تعجب پرسیده 
آیا همبستگی کار و سرمایه ممکن "ای که 
خرج جدای از آنچه که  -و در یاداشت خود " !!!است؟؟؟؟

به سوالت جواب مثبت فی الواقع  -آرایش صحنه کردی
بش تو ضمن برشمردن دستآورد های جن! . داده ای

کارگری در اروپا و نقش نهاد هائی مثل شورای بنگاه، 
احزاب و سندیکا ها در روند تحقق و تثبیت این دستآورد 

 :می نویسی در توضیح چپ مورد نظرتها، 
چپ باورمند به این ارزشها اگاهانه بر آن است که از "

همین امروز برای تحقق عدالت اجتماعی، دمکراسی در 
و ( اجتماعی و اقتصادیسیاسی، )همه عرصه ها 

 در چارچوب نظام سرمایه داریارزشهای سوسیالیستی 
قربانت گردم، وقتی که قرار باشد ! خب " .مبارزه میکند

پیگیری شود " نظام سرمایه داری " همه چیز زیر سقف 
طرفین این سقف را پذیرفته اند و بر سر  -یعنی اینکه اوال

ی می کنند و حفظ نظام نظر واحد دارند و تشریک مساع
و در ثانی همه این ! هستند" همبسته"به عبارت دیگر 

دستآوردهائی که بدان ها پرداخته ای ، در چهارچوب این 
پذیرش متحقق شده است و سرمایه داری آن جانور 
یبس و انعطاف ناپذیری نبود که پنداشته می شد و 
ظرفیت این را داشت که کارگران و جامعه مدنی،  طوق 

ا بر گردنش بیاندازند و چهره اش را همبستگی ر
 .کنند" انسانی"
ل دموکرات ها با در مورد محل نزاع  سوسیا 
ها  و جویندگان راه سوم، کمی کم " سوسیالیست"

سوسیال دموکراسی در طول زمان یاد . لطفی کرده ای
گرفته که به مردم وعده بهشت برین ندهد و حرف های 

در عین حال، سوسیال . غیر قابل تعریف هم نزند
دموکراسی که برنامه اش سوسیالیزه کردن حیات 

انات واقعا موجود است،  ته روند اجتماعی بر اساس امک
حیات اجتماعی را نمی بندد و آن " سوسیالیزه شدن" 

ارزش های اساسی آزادی، برابری، همبستگی، صلح  و 
حفظ محیط زیست افق های دیدش را همواره باال نگه 

 .  می دارد
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9 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

بدیل "و " سوسیالیسم" من از تو و همه دوستانی که از 
سخن به میان می آورند دو سوال و " سوسیالیستی
این سوسیالیسم را که گویا یک  -اول. خواهش دارم

به فرزندانتان  –دوم . مکتب و نظام است تعریف کنید
بگوئید که می خواهید در مورد زندگی فرزندان آنها 
تصمیم بگیرید و بعد واکنش آنها را در همین جا رسانه 

چه مربوط است که تو  به من و! آخر رفیق عزیز! ای کنید
ه کسی از در این دنیای سرعت های سرسام آور ک

برای آینده بشریت خط و ربط فردای خودش خبر ندارد، 
تعریف کنیم؟ گیرم که سرمایه داری حرف آخر تاریخ باشد 

به آن کارگران ایرانی که در  تو  و یا نباشد، به من و

موردشان نوشتی چه ارتباطی دارد؟ مگر قرار است دین 
تازه ای تعریف کنیم که بدون جوی های شیر و عسل 

 بهشت برینش، جذابیت نداشته باشد؟ 
در مورد ایران، آنچه را که به عقلم می رسید، در پاسخ 

نوشتم و فقط این را قابل تکرار می دانم که دیگر رفقا به 
که ورد زبان امثال رئیس " نئولیبرالیسم" تکیه بر 

کراسی خواهی در داناست،  سمی برای جنبش دمو
ایران است که در عمل به تداوم اقتصاد فاسد دولتی و 
بسته ماندن در های کشور به روی سرمایه خارجی 

 . منجر می شود

 
 
 

  همبستگی مفهوم نگاهی به
 

در رابطه با همبستگی ( ه)رفیق 
 : کار و سرمایه چنین بیان می کند

توصیح این  کوتاه هدف از این نوشته 
که چه در جامعه موضوع است 

شناسی تاریخی و چه در گفتمان 
سیاسی، فرم ویژه ای از 

وجود " همبستگی کار و سرمایه "
 ..ندارد

 

 

  :تعریف همبستگی 

" یک تعریف عام قابل قبول از مقوله 
به دالیل مختلف غیر  "همبستگی

شوبرت و کالین . ممکن است
همبستگی را توصیف یک پرنسیب 

ن علیه می دانند که جهت گیری آ
 و در سمت  فردگرایی و عام گرایی

و سوی منافع و تعلقات جمعی 
یعنی تولید احساس  است،

 مسئولیت و تعهد و تکلیف متقابل 
در جامعه شناسی سیاسی از 

ار فرم از همبستگی صحبت می چه
که دو تای  ( فوکس هاینریتز)شود 

اولی ناظر بر روابط اجتماعی و 
ه ها وابستگی متقابل افراد یا گرو

و دو تای آخری دارای بار  است،
سیاسی هستند که یکی 

در جنبش " همبستگی برای مبارزه"
"   و دیکری  کارگری است

ورای ساختار   "همبستگی طبیعی
نارشیست ها آدولتی است، که 

 .طرفدار آن هستند

 

 

  :پیدایش واژه همبستگی

 
زوال ساختار قدرت سیاسی در 
 فئودالیسم در ابعاد سیاسی ،

نتیجه اش در هم شکستن 
فرماسیون اجتماعی سده میانه بود 
و به موازات آن اغاز صنعتی شدن، 

تغییر فرم اساسی در  . منجر به پیدایش شیوه اقتصاد سرمایه داری شد
اقتصاد، باعث تغییر رادیکال شالوده های فکری شد و در نتیجه یک 

فتاد و آن گذار از گلکتیو تراسفورماسیون رادیکال اجتماعی در این دوره اتفاق ا
 . به فردگرایی بود 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) روه کارگری سازمان فداییان خلق ایرانگ کار                 
    412ه    شمار  چهارم سال /  4162  اکتبر   61/   6931مهر    42دو شنبه            

20 



 

 

 

 

به دنبال کسترش ابعاد فردگرایی ، 
یک موضوع  "همبستگی " مقوله 

در این رابطه . سیاسی روز شد
 :کرایسکی می نویسد

 
در این پروسه طوالنی و گذار ناتمام تاریخی، پیوند های گلکتیو جامعه در اثر   "

مبسگی اجتماعی نقش ویژه ای پیدا و مسئله همدرنیزاسیون اتمیزه شده 
 "کرد

 

 

 :همبستگی در گفتمان سیاسی

 
در رابطه با  ان سیاسی در سرمایه داری پیشرفته، سه طرز تفکردر گفتم

 :مقوله همبسگی وجود دارد

 
 همبستگی جامعه مسیحی: همبستگی به مفهوم مسیحی -الف

 
 یی بخشهمبستگی رها: همبستگی به مفهوم مارکسیستی -ب

 

همبستگی در جنبش  -ج
 کارگری

به  (سوسیال دموکراسی)  
 همبستگی برای مبارزه : معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 یادداشت منتخب

 

 وضعیت رو به وخامت اقتصادی و

 کارگری و اجتماعی نوظایف فعاال
 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

ها از دولت یازدهم،  در اولین ماه
وضعیت اقتصادی به شدت رو به 

آمارهای دولتی . وخامت است
آن است که بیکاری روز به  حاکی از

روز افزایش یافته و ذخایر ارزی به 
درپی رو به  های پی علت غارت

کاهش است تا جائی که دولت 
های فاینانس  دست به دامان وام

در . شده است( بدترین نوع وام )
ها هیچ پولی به وام  این نوع وام

گیرد بلکه تنها وام  گیرنده تعلق نمی
غ وام از تواند به مبل گیرنده می

کشور وام دهنده کاال خریداری کند 
و در برابر وجه آن را با سود وام که 
در این موارد نسبتا بیش از عرف 

این . المللی است برگرداند بین
ها تا جائی گسترش یافته که  وام

هم اکنون هر ایرانی از زن و مرد و 
کودک و پیر و جوان بر طبق آمار 

 .دالر بدهکار است ٩١١دولتی 
های خود  مچنین بر طبق گفتهه

ی  مسئوالن از ذخائر ارزی آزاد شده
ملیارد دالر بوده  ٤٢١ایران که 

است، تنها بیست میلیارد دالر آن 
به ایران بر گشته که آن هم دیگر 

 !وجود ندارد

 
ی  گرانی نرخ ارز در چند هفته

گذشته و عبور آن از مرز 
چهارهزار تومان حاکی از همین 

تی مسئله است که ح
داران حکومتی مشغول  سرمایه

هایشان از  خارج کردن سرمایه
ایران هستند و در نتیجه 
وضعیت اقتصادی روز به روز 

 .تر خواهد شد وخیم

در کنار این مسئله ورشکستگی 
ها و موسسات اعتباری همراه  بانک

های جدید سبب شده  با تحریم
های  ایران نتوانتد برنامه ،است

دنبال لغو  اقتصادی خود را که به
ها امید به کار انداختن  تحریم

 .داشت، به پیش ببرد
ی کاالها  گرانی لجام گسیخته

همراه با بیکاری سبب شده است 
ایرانیان ی مجلس تعداد  که نماینده

زیر خط فقر را پنجاه و دو 
که رقم  اعالم کند تنمیلیون 

. ای در اقتصاد ایران است سابقه بی
ی از با این همه هیچ افق روشن

گشایش وضعیت در آینده مشاهده 
 .شود نمی

ای ایران  آن زمان که مسئله هسته
در سازمان ملل و شورای امنیت 
مطرح بود، با تکیه به قیمت باالی 
نفت چند صباحی امور اقتصادی در 
گردش بود و در اواخر دولت نهم 
وضعیت اقتصادی رو به وخامت 

ای و به  با مذاکرات هسته. گذارد
سیدن به اصطالح برجام نتیجه ر

ی نه چندان روشنی در افق  نقطه
اقتصادی باز شد که هر چند نه 
برای کارگران و زحمتکشان و مزد و 
حقوق بگیران بلکه برای گردش 

. هائی را باز کرده بود اقتصادی روزنه
ها بسته شد  اما به زودی این روزنه

و اکنون بیش از هر زمان دیگر 
ل های اقتصادی قاب بست بن

که در کنار  ،مشاهده است
های سیاسی، بسیار  بست بن

تر از قبل  تر و غیر قابل حل وسیع
ی امیدی قابل  گونه روزنه هیچ. است

مشاهده نیست و در کنار آن 
مردان نیز هر روز به یکدیگر  دولت

دهند و هر  چنگ و دندان نشان می
یک دیگری را مقصر این اوضاع 

 .کند قلمداد می

الملی بر اقتصاد  بینهای  اگر تحریم
کشورهایی نظیر کوبا و کره 
شمالی تاثیر کمی دارد و این 

توانند در برابر این  اقتصادها می
ها مقاومت بیشتری داشته  تحریم

باشند به خاطر ساختار متمرکز و 
دولتی اقتصاد و تا حدودی 

کفائی و بسته بودن این دخو
اما اقتصاد کشوری . اقتصادها است
خواری  اساسا بر نزول مانند ایران که

ی رانتی استوار  و سودهای بادآورده
است از بنیان توان مقابله در برابر 

نه آنکه مردم این . تحریم ها را ندارد
توان را نداشته باشند زیرا اگر 
مردمی واقعا بخواهند که در برابر 

های اقتصادی بایستند با  تحریم
 .سازند ی مصائب آن می همه

تدا به ساکن این خود اما در اینجا اب 
خواران هستند  خواران و رانت نزول

گونه مقاومتی را در  که توان هیچ
ها ندارند، چرا که منافع  برابر تحریم

آنان بستگِی مستقیم به بازار پولی 
 . و تجاری جهانی دارد

های  آنان که پول نفت را در حساب
گذارند و با  شخصی خودشان می

ر دولتی آن کاالهای تجاری با انحصا
کنند و دالر ها را به  وارد می

اسکناس تبدیل کرده و سودهای 
 گیرند،  های نجومی می کالن و نزول

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) رگری سازمان فداییان خلق ایرانگروه کا کار                 
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ها  های مالی را از تحریم اولین ضربه
کنند و از آنجا که حرص  دریافت می

شان تمامی ندارد،  و طمع
ی این فشارها را  خواهند همه می

متکشان حی کارگران و ز بر گرده
جاست که  و از همینتحمیل کنند 

ی اخیر  اعتراضات در این چند ساله

ایستادن  گسترش یافته و سر باز
 .ردندا

کارگران و زحمتکشان و عموم مردم 
ای برای دفاع از  هیچ انگیزه

گران اموال عمومی ندارند و  چپاول
د در نکن هنگامی که مشاهده می

ها هر  ی آن پیش چشمان گرسنه
روزه طبل اختالس و یا غارت اموال 

مداران به  عمومی از جانب قدرت
 آید، هیچ دلیلی برای صدا در می

 .پنهان کردن اعتراضات وجود ندارد
اکنون مردم ما به این نتیجه 

اند که هیچ راه دیگری  رسیده
این به نیست جز آنکه 
به یکدیگر اعتراضات سراسری 

کم  نند دست  وندند تا آنکه بتوابپی
بخشی از حقوق از دست 

 .شان را باز ستانند رفته

ط یجنبش چپ و کارگری در این شرا
ی  که رویارویِی مشخصی در عرصه

مبارزات کارگری پیش آمده است، از 
تر  هر زمان دیگری وظایفش سنگین

است و ضرورت هماهنگی و 
های  همدلی برای پیش برد خواسته

ده کارگران و زحمتکشان را بر عه
 . دارد

اکنون مردم تحت استثمار به 
اند و  نیروی خود به پاخاسته

کمترین توهمی به نیروهای 
. استثمارگر از هر نوع ندارند

داری  های مختلف سرمایه جناح
که خود هر یک به نحوی در این 
چپاول و غارت مردم شرکت 

توانند  اند، نمی داشته
های مشخص مردم را  خواسته

  .پاسخ گویند

رسیده است که جنبش  آن فرازمان 
کارگری وظایف خود را در قبال 
مبارزات مردمی به انجام رساند و 

ی هماهنگی  این مهم جز در سایه
و انسجام هر چه بیشتر این نیروها 

 . پذیر نیست  امکان

ای مدون  هنگام آن است که برنامه
های کارگران  برای پیشبرد خواسته

و زحمتکشان و مردم تحت ستم در 
 . تور قرار گیرددس

 

 ی بولتن کارگر          

 (تاکثری) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
    412ه    شمار  چهارم سال /  4162  اکتبر   61/   6931مهر    42دو شنبه            

گرانی نرخ ارز در چند 
ی گذشته و  هفته

عبور آن از مرز 
چهارهزار تومان 
حاکی از همین 
تی مسئله است که ح

داران  سرمایه
حکومتی مشغول 

خارج کردن 
هایشان از  سرمایه

ایران هستند و در 
نتیجه وضعیت 

اقتصادی روز به روز 
 تر خواهد شد وخیم
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  درب کارخانه ینسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق جلو نیفوالد قا نیکارگران خشمگ یتجمع اعتراض�
 
نسبت به عدم  یشهردار نیدشت با کارگران معترض ا نیشهردار مشک یضد کارگر برخورد شرم آور و�

  ماه حقوق3پرداخت 
 
ماه حقوق با تجمع مقابل  1 پرداخت به عدم نسبت زیتبر یساز نگیادامه اعتراضات کارگران کارخانه بلبر�

  یشرق جانیآذربا یساختمان استاندار
 
 یشتیمع یفیل کارخانه دستمال نو ظهور نسبت به بالتکلغشا و یکارگران اخراج یتجمع اعتراض�

 یوشعل
 
 ماه حقوق2در اعتراض به عدم پرداخت  یپارس جنوب21تجمع کارگران فاز  اعتصاب و�
 
 زنجان یوق کارگران شهردارعدم پرداخت چند ماه حق�
 .زنجان پرداخت نشده است یماه حقوق کارگران شهردار3تا2
 
  هیدیام یکارگر شهردار160ماه حقوق2تا3عدم پرداخت �

 .مشغول کارند مهیبدون قردادوب یشهردار نیروزمزد ا کارگران
 
 
جانشان را از دست  وارید زشیبراثر ر جاریشهرستان ب یخاندا نقل یدر روستا یکارگر مقن1جان باختن �

 . دادند
 
 ماهه حقوق سه افتیعدم در لیبه دل دشت نیمشک یکارگران  شهردار یاضتجمع اعتر�
 
 نفر مصدوم شد کینفر کشته و  کیسبزوار  هیریدر محل پروژه ارگ ام( نیتاور کر)بزرگ  لیسقوط جرثق�
 
 جانیآذربا یها در استان -کاریکارگران و جوانان ب -هزار کولبر  40از  شیب�
 
 سنندج_یشهردار# یشرکت یروهایپرداخت نشدن حقوق ن�
 
 
 

.ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر  
 اخبار و حمایت از جنبش کارگری اطالع رسانیدر گسترش که ، سرفصل جدیدی از بولتن کارگری

:به شرح زیر ارایه می شود ایران،  

 ی بولتن کارگر          

 (تاکثری) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
    412ه    شمار  چهارم سال /  4162  اکتبر   61/   6931مهر    42دو شنبه            
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 کارگران صنف چلوکباب و چلوخورش از دستمزد عادالنه محروم هستند�
 
در اعتراض به عدم پراخت مطالبات خود مقابل سازمان بنادر  انیفارس پارس جیغالت خل نالیکارگران ترم�

 .نددر استان خوزستان تجمع کرد یانوردیو در
 
 کرد دایدر گرگان ادامه پ یمقابل استاندار یدبستان شیمعلمان پ یروز تحصن شبانه�
 
 کرد دایگلستان تداوم پ یدر مقابل استاندار یدبستان شیپ انیتجمع مرب�
 
 تجمع سپرده گذاران آرمان وحدت مقابل درب استانداري خوزستان�
 
 دشت نیمشک یکارگران شهردار یتجمع اعتراض�
 
 گذاشت یکشته برجا 2مصدوم و  1در کارخانه جهان ترمز  یسوز آتش�
 
 یجان باختن کارگرکارخانه جهان ترمز کاشان درحادثه آتش سوز�
 
 ه عدم پرداخت مطالباتبازنشستگان مخابرات استان مازندران نسبت ب یتجمع اعتراض�
 
سال حق 6نسبت به عدم پرداخت انیفارس پارس جیغالت خل انهیکارگران شرکت پا یتجمع اعتراض�

 خوزستان یانوردیسنواتشان مقابل سازمان بنادر و در
 
 کار نیک نسوز منطقه دوپالن ناغان حکارگر معدن خا2 یگازگرفتگ�
 
 راثیسازمان م یمجموعه ها ریبم از ز میگذشته کارگران پروژه مرمت ارگ قد(مهر  28)ح روزاز صب�

  در اعتصاب هستند یتوخال یووعده ها مهیماه حقوق حذف ب3در اعتراض به عدم پرداخت  یفرهنگ
 
 کشور یجهان راثیم یعدم پرداخت ماهها حقوق کارگران پروژه ها�
 
مقابل  مهیزغال اق دربند نسبت به عدم پرداخت ماهها حقوق و حق ب کارگران معدن یتجمعات اعتراض�

  یخراسان رضو یاستاندار
 
  پس از اعتصاب وتجمعات اعتراضشان نابیم یاز مطالبات کارگران سد سرن یپرداخت بخش�
 
 مقابل استاندار یاستخدام یفیاستان گلستان در اعتراض به بالتکل سیتجمع معلمان حق التدر�
 
بازنشستگان صنعت فوالد نسبت به پرداخت نشدن مطالبات وعدم همسان  یسراسر یع اعتراضتجم�

 حقوق یساز
 
استان  یبازنشستگان فرهنگ یفرهنگ و یکشور بازنشستگان یسراسر یهمزمان با تجمع اعتراض�

  تجمع کردند یفارس مقابل استاندار
 
  احضار شدنددر سنندج به اداره اطالعات سنندج  گرید یکارگر فعال 1
 
 اخراج گسترده کارگران نورد ولوله صفا�
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 یمانیپ یابادان نسبت به عدم پرداخت ماههاحقوق وقراردادها یاتوبوسران یاعتراض راننده ها
 
 یکاریب یپرداخت نشده در چند قدم مهیبا ماهها حقوق معوقه وحق ب چیسوئ رانیکارگران کارخانه ا�
 
  گذاشت یدو مصدوم بر جا نیاباد استان قزو ایض یر شهرک صنعتد یکوره شرکت بیانفجار مه�
 
 پلدختر یمقابل فرماندار یاحداث سالن ورزش یبرا نهیتجمع جوانان دهستان آفر�
 
  مقابل وزارت بهداشت یدانشگاه بهشت هیتغذ انیدانشجو یتجمع اعتراض�
 
  کار نیح نیسنگ یکارگر خود رو کیدلخراش  مرگ�
 
 کردن باالبر ریمرگ کارگر جوان مغازه در لنگرودبر اثر گ�
 
 یجان باختن کارگر کارخانه جهان ترمز کاشان در حادثه آتش سوز�
 
 شهر ینوبهار کرمانشاه در برابر شورا ابانیتجمع دستفروشان خ�
 یجمهور استیتجمع بازنشستگان فوالد مقابل ساختمان ر�
 
 رازیش یتجمع بازنشستگان مقابل استاندار�
 
 حسابشان یکسر امکیتجمع مردم گرمسار مقابل مؤسسه نور به علت پ�
 
  یجمهور استیها مقابل نهاد ر یتجمع آموزش و پرورش�
 
 سال گذشت کیچوب از  شیکارگران ک یمزد ریتاخ�
 
 یشهر - ینبود امکانات رفاه لیمهرماه  به دل28شنبه  ستان صبح امروز سهدر استان خوز دونیمردم ص �

 .برپا کردند یشهر تجمع اعتراض نیا یجلو ساختمان بخشدار
 
 تیریمد کردیرو رییمشهد به تغ یساز نگیاعتراض کارگران ر�
 
 اعتراضات متوقف شد جهیدر نت ابانیکودکان کار و خ یآور  طرح جمع �
 
 را قطع کرد بشیخاطر فروش نرفتن  محصولش دست به تبر شد و تمام درختان س که به یکشاورز�
 
  آمل یسبزشهردار یتجمع کارگران فضا�
 
 ماهه شد 10الحجج   کارکنان ثامن یسردرگم�
 
  بهبهان دونیاز توابع بخش ز اءیتلچگاه عل یروستا یتجمع  اهال�
 
 اهواز هیبانک در منطقه امان نیو درون ا رونیتوسعه در ب یتجمع  سپرده گذاران موسسه اعتبار�
 
 دشتستان یمدارس شهر برازجان مقابل فرماندار سیاز رانندگان  سرو یتجمع تعداد�
 
 شمال–در جاده تهران  یتجمع و اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ البرز مرکز�
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 هیقوه قضائ  یجلو  نیشبانه روز تحصن سپرده  گذاران گاسپ نیهشتم و ستیب�
 
 بانک صادرات ادامه دارد یتجمع کارمندان شرکت�
 
 مقابل مجلس یدندانپزشک یاریدست تجمع شرکت کنندگان آزمون�
 
 
 دامه اعتراض کارگران ارگ بما�
 
 مقابل آموزش و پرورش زدی ی  وادآموزدهندگان نهضت س تجمع آموزش�
 
 مقابل آموزش و پرورش زدی ی  دهندگان نهضت سوادآموز تجمع آموزش�
 
 دار شد چوب دنباله شیکارگران ک یاجبار التیتعط�
 
 نهیاز قانون؛ زم حیناصح ریتفاس/ کرد یبه بنگاه اقتصاد لیا تبدآن ر یمخابرات به بخش خصوص یواگذار�

 سار اجحاف در حق کارکنان
 
   ذهاب در سرپل یانتظام یرویمردم و ن انیم یریدرگ�
 
 !لیدر استان اردب یمدرسه کانکس31 تیفعال�
 
 ماه5آزادشهرپس از  ورتیلب به سخن گشودن همسران کارگران جان باخته معدن زمستان  �
 
بوکان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  شهر غرق  یکارگران خدمات شهردار بدنبال اعتصاب�

 زباله شد
 
 *هیعسلو 1بوشهر در فاز  یمیکارگران پتروش مهیماه حقوق وحق ب4عدم پرداخت�
 
 کنند یکارم ** (ECC)یمیپتروش عیشرکت ساختمان و نصب صنا یکه بدون قرارداد برا یکارگران�
 
 ماه حقوق کارگران معادن زغال سنگ استان کرمان1عدم پرداخت�
 
 یلویس یسوار نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان روبرو لهیگندم کاران شهرستان ب یتجمع اعتراض �

 جعفرآباد یروح کند
 
 یانتظام یرویسخت با حمله  ن یخانه س هیبر سر مکان احداث تصف یاعتراضات مردم دیموج جد�

 رو شد وبازداشت چندنفررو به
 
 آبدانان یزباله ها هیاز تخل یریسرابباغ وجلوگ یروستاها یتجمع اهال �
 
 ینفت و گاز آقاجر دانیواقع در م هیدیام 2000ال  یکارگر واحد ان ج1 تیمصدوم �
 
 کارگر در رشت براثرسقوط سوله1دیشد تیمجروح�
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