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تحلیل هفته

درخواست آزادی رضا شهابی
این بار
توسط دبیر شوراهای اسالمی کار

صادق کار

بنا بە گزارشی کە در ٠٣آبان در
خبرگزاری "ایلنا" منتشر شدە،
حسن حبیبی دبیر کانون شوراهای
اسالمی کار استان تهران با استناد
بە اصل  ٦٢قانون اساسی زندانی
شدن رضا شهابی ،بە دلیل فعالیت
سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران
را زیر سوال بردە و از مالقات با
معاون دادستانی خواستار بازنگری
در پرونده شهابی ،عضو زندانی
هیات مدیره سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

حومه ،و تبری وی شدە و گفتە
است "پیگیر اعاده دادرسی او
هستم" .حسن حبیبی در بخش
دیگری از این این گفت و گو ،از
برخورد قوە قضایی با کارگران انتقاد
کرد و گفت":در  ٦٢آبان در دیدار
خود با معاون دادستان تهران و
نامهنگاری با ریاست قوه قضائیه و
دادستان تهران هم این موضوع را
بیان کردم که قوه قضائیه نباید به
اختالفات کارگری -کارفرمایی ورود
شود و اگر هم ورود شد ،باید تمام

و کمال ورود کند .باید به مشکالت
کارگرانی که چند ماه حقوق
نگرفتهاند نیز وارد شود".
گفتنی است کە این اولین بار است
کە یکی از مسئوالن کانون
شوراهای اسالمی کار بە این
شکل از زندانی کردن اعضای هئیت
مدیرە یک اسندیکای کارگری
مستقل انتقاد و برای آزادی وی
اقدامی انجام می دهد.
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تا پیش از این مسئوالن کانون
شوراهای اسالمی و خانە کارگر بە
چشم رقیب بە سندیکاهای کارگری
نگاە می کردند و به همین جهت
آشکار و پنهان با ماموران امنیتی و
قوە قضایی در سرکوب سندیکا ها
همکاری می کردند و در سال های
اولیە پس از انقالب راسا با
پشتیبانی نهادهای حکومتی بە
مراکز سندیکایی یورش می آوردند
و جلوی فعالیت آن ها را می
گرفتند .این حمالت حتی بعد از این
کە در دوران خاتمی فعالیت های
سندیکایی از سر گرفتە شد و
عدەای از اعضای شوراهای
اسالمی تحت هدایت عیوضی و
حسن صادقی با چوب و چماق بە
یکی از جلسات سندیکای واحد
یورش آوردند و عدەای را مجروح
کردند و تالش کردند زبان منصور
اسانلو رئیس پیشینن هئیت مدیرە
این سندیکا را برای ترساندن فعاالن
سندیکایی ببرند.
حسن حبیبی البتە در شکوایە اش
با این کە با استناد بە اصل ٦٢
قانون اساسی زندانی کردن رضا

شهابی را خالف این اصل می داند،
ولی در مورد تعداد دیگری از کارگران
و معلمان زندانی با اتهاماتی مشابە
رضا شهابی محاکمە و محکوم
شدەاند چیزی نگفتەاند .با این حال
همین کە یکی از مسئوالن
شوراهای اسالمی پس از  ٠٣سال
دشمنی با سندیکاهای مستقل و
شرکت سازماندە یافتە در سرکوب
سندیکا ها بە هر دلیل تغییر موضع
دادە و برای آزادی یکی از رهبران
همان سندیکایی کە یک دهە پیش
رفقای خانە کارگری اش قصد بریدن
زبان رئیس هئیت مدیرەاش را
داشتند اقدامی می کند صرف نظر
از علتش نشانە ی یک تغییر وضع
مثبت بە سود جنبش سندیکایی
است .در واقع عاملی کە موجب
این گردش صد و هشتاد درجەای
کانون شوراهای اسالمی کار در
استان تهران گردیدە پیشرفت
گرایش سندیکایی و ناکامی و روی
گردانی فزایندە کارگران از تشکل
های وابستە بە حکومت است.
روی کردهای ضد کارگری نهاد های
حکومتی و پیامدهای آن بر زندگی و
معیشت کارگران و مزدبگیران چنان

است کە حتا موجب بیزاری و
اعتراض تدریجی عدە زیادی از
اعضای شوراها اسالمی و تحت
فشار قرار گرفتن روسای کانون
های اسالمی و رهبران خانە کارگر
و بروز اختالف و واکنش های
متناقض در میان آن ها گردیدە.
گروهی از مسئوالن در سطوح
میانی چارە کار را در آوردن فشار
بیشتر بە دولت مردان و حمایت از
مطالبات کارگران می دانند ،و
رهبران قدیمی و سرسپردە هم
چنان بر دنبالە روی از دولت و
مقابلە با سندیکاها تاکید می ورزند.
طبیعتا این گونە موضع گیری ها را
اگر چە مثبت هستند نمی شود،
بە معنی تغییر ماهیت شوراهای
اسالمی کار تلقی کرد ،ولی هم
چنین نمی توان منکر تاثیر رشد
مبارزە طبقاتی بر روی بدنە
شوراهای اسالمی کار شد و آن را
نادیدە گرفت این .در هر حال الزم
است از این گونە موضع گیری ها
ولو این کە تاکتیکی باشند استقبال
کرد.
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از تجربه دیگران

اتحادیه های صنفی در حال گذار
تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام
بخش پنجم
اروین شوایتزلم1
ترجمۀ گودرز

عکس العمل مسئوالن:

ترمیم چارچوب قانونی و افزایش نرخ حداقل دستمزد
حزب کمونیست ویتنام و دولت هم حاال مشکل نمایندگی را پذیرفته اند و چندین سمتگیری را برای رسیدن به راه حلی
قابل قبول در پیش گرفته اند .درنتیجه چارچوب قانونی اتحادیه ها در سالهای  ٦٣٣2 ،٦٣٣٦و  ٦٣٣2ترمیم و اصالح شده
است .بدنبال افزایش اعتصابات در سالهای بعد دولت پیگیری الیحه پیشنهادی برای قوانین کار و چارچوب قانونی
اتحادیه ها و کنفدراسیون را در سال  ٦٣0٦متوقف نمود .اما درسال  ٦٣0٠قوانین فوق الذکر دوباره مطرح و تصویب
شدند و از ماه مه  ٦٣0٠هم اجرائی گردیدند.
مکانیزم های رفع اختالف با ایجاد یک ماخذ قضایی ،شورای آشتی
و رفع اختالف صنایع ،ساده و کارآمدتر شد .امید می رود که
جلسات مشترک فصلی بین کارکنان و کارفرمایان به درک مشترک
طرفین کمک کند .مضاف براین کارکنان شرکتهای بدون اتحادیه حاال
باید وسیله اتحادیه در سطح باالتر کارگاه نمایندگی شوند .تا چندی
قبل از این اصالحات ،مدلی شبیه به شوراهای کارگران آلمان در
پیشنویس قانون وجود داشت ،که تحت فشار  VGCLآن فصل ترمیم
گردید ،چرا که نگران کاهش مونوپولی خود در این رابطه بود .با این
وجود پیشرفتهایی در بخش مذاکرات جمعی در قانون روابط صنعتی
مابین کارگران و اتحادیه ها حاصل آمده بود .این ترمیم باعث
گشایش های قانونی در توافق های جمعی و گسترده در تمام
صدای ویتنام" :ویتنام در سال  6102به رکود  02میلیارد دالر سرمایۀ
صنایع گردیده است .در عمل در یازدهمین کنگره در ژوئیه ٦٣0٠
گذاری خارجی در کشور دست یافت"
کنفدراسیون عمومی تصمیم گرفت بسیج عمومی برای توافق
های بهتر در مذاکرات جمعی را افزایش دهد و از ان زمان هم موفقیتهایی داشته است .اما از آنجائی که ضرورت
اعتصاب بعنوان آخرین راه حل موجود برای مذاکره جمعی در اسناد استراتژیک VGCLپیش بینی نشده است توان و
امکانات مذاکرات جمعی بسیار محدود خواهد بود.
موضوع مهم دیگر ،که اما تاکنون پاسخ درخوری نگرفته است :استفاده از تحریم در موارد تخلف از قانون ،وسیله تعدادی
از متخصصان بعنوان سوء استفاده از قانون مورد نقد قرار داشته است .تخلف از قوانین از سوی کارفرما معموال با جریمه
های بسیار نازل روبرو شده ،انهم اگر کشف شده باشد .این البته به رسم مرسوم این روزهای شرکتها تبدیل شده
است که بجای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ترجیح می دهند فقط جریمه را بپردازند و مجبور نباشند برای پرداخت
آن بطور مثال از بانک وام بگیرند .سیستم رفع اختالف همچنان طوالنی ،دشوار و پیچیده است ،به این معنی که

Erwin Schweisshelm, Head of Office, Friedrich-Ebert-Stiftung, Vietnam Office
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ارتباطات بین کارگر و کارفرما بالطبع محدود و غیر متبوع است .نه تنها اعتصابات ادامه می یابند بلکه همچنان غیرقانونی
اند .مشکل عمده همچنان عدم وجود نمایندگی از منافع کارگران وسیله VGCLاست.
بحث اصلی این است که ایا از طرق قانونی این مشکل قابل حل است یا نه .چی و واندن بروک به نتیجۀ مشابهی
رسیدند " :تغییر در روابط صنعتی بیشتر بر امکانات و توانائی  VGCLبرای تجدیدنظر در تعریف خود در نمایندگی از منافع
کارگران وابسته است و به مقدار محدودتری بر تبیین چارچوب های قانونی جدید ".دبیر منطقه ای سازمانی جهانی کار
 ILOگورکی ژیراچکی ،تاکید می کند که "اجرا و اعمال قوانین تالش بیشتری از خود قانونگذاری می طلبد".
استراتژی دیگر دولت بر افزایش تدریجی حداقل دستمزد ها استوار است .آخرین افزایش نرخ حداقل دستمزد ( )%01در
اول ژانویه  ٦٣02در  2منطقه ویتنام اتفاق افتاد و در حال حاضر در شهرهای بزرگ مانند هانوی و هوشی مین سیتی
(منطقه یک) معادل  0٦٣دالر آمریکاست و در سایر شهرهای دورافتاده (منطقه  )2معادل  ٢٣دالر است .پس از آن که
اهداف سیاست های اقتصادی ویتنام در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تثبیت گردید ،اکنون تمایل بر آن
است که به رشد عامه مردم توجه بیشتر شود .گرچه طی دو دهه اخیر کف حداقل دستمزد ها چندین بار افزایش یافته
است اما حقوق ها تنها  ٢٣تا  %2٣هزینه زندگی درسال  ٦٣00را پوشش می دهند .برطبق برنامه های دولت امید
می رود که حداقل دستمزد ها تا سال  ٦٣01به  %0٣٣هزینه زندگی افزایش یابد .باید منتظر بود و دید که آیا این امید
جامه عمل می پوشد یا نه ،گرچه دیده شده که اکثر مواقع این افزایش ها با باالرفتن نرخ تورم روبرو بوده است .بعنوان
یک راه حل همچنین یک شورای ملی دستمزد ها وسیله قانون ترمیم شده اخیر بوجود آمد که از نمایندگان وزارت کار
( )MOLISAو کنفدراسیون  VGCLتشکیل می شود و از وظایف آن هماهنگ نمودن نرخ تورم و حداقل دستمزدها و نظارت
بر اجرای آن در سطح شرکت هاست .براین اساس شورا افزایشی معادل  %01به حداقل دستمزد ها را برای ژانویه
 ٦٣01توصیه نمود.

دیگر کشور ها

مبارزه علیه برده داری مدرن
اشاره:

کانون متحده کارگران کلمبیا ،مبارزه خود را برای افزایش دستمزد کارگران این کشور آغاز کرده و با هدف هماهنگی با دیگر
تشکل های کارگری قصد دارد افزایش  12درصدی حقوق را به دولت کلمبیا بقبوالند.
در اسپانیا نیز اعتراض به فروش انسان به عنوان برده واکنش تشکل های پیشرو کارگری و احزاب مترقی را در پی داشته از
این رو کمیسیون های کارگری اسپانیا به عنوان بزرگترین تشکل کارگری این کشور اعتراض خود را علیه این جنایت قرن
بیست و یکم ابراز کرده که شرح کامل این خبر در ادامه این متن تقدیم شما می شود:

کلمبیا ،افزایش دستمزد کارگران
کمیته اجرایی " کانون متحده
کارگران "در جلسه روز  ٦0نوامبر
 ٦٣02تصمیم گرفت حداقل افزایش

دستمزد کارگران را برای سال آینده  0٦درصد قرار دهد .این تصمیم با توجه به
ضمانت های قانون اساسی برای تامین قدرت خرید کارگران و مزد بگیران
همراه با رشد تورم و میزان تولید ناخالص ملی گرفته شده است.
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" کانون متحده کارگران " از زبان
دبیر کل خود الخاندرو لوئیس پدرازا
می گوید :پیشنهاد ما مبنی بر
اضافه حقوقی معادل  0٦درصد
حداقل ،برای کارگران ناظر است بر
احکام دادگاه ناظر بر اجرای درست
قانون اساسی در مورد حقوق
کارگران و قوانین کار که در رابطه
مستقیم قرار دارد با میزان تولید
ناخالص ملی و نرخ تورم ،در عین
حال اعتقاد داریم که عامل اصلی
بهره دهی تولیدی در کارخانه ها و
مراکز تولیدی قبل از هر عامل دیگر
کار کارگران و نه سرمایه به کار
گرفته شده در آن ها است و البته

در همین جا اختالف نظر ما با دولت و مدیران کارخانجات و شرکت های
تولیدی مشخص می شود.
" کانون متحده کارگران " تال ش می کند این پیشنهاد خود را با دیگر
سندیکاها نظیر " س -ج -ت " و " س -ت -س " نزدیک کرده تا هر سه در برابر
کمیسیون دائمی دولت برای اضافه حقوق و قوانین کارگری مواضع مشابهی
کسب کنند.

کلمبیا 22 ،نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان
کانون متحده کارگران در کلمبیا روز  ٦2نوامبر روز جهانی برای از میان
برداشتن همه اشکال خشونت علیه زنان را گرامی می دارد و از همه ارگان
های دولتی ،سندیکاها ،احزاب و مردم می خواهد تا با تدابیر الزم اعمال
هرگونه خشونت را علیه زنان در هر کجای دنیا مورد اعتراض قرار دهند و علیه
آن مبارزه کنند.

اسپانیا ،فریاد اعتراض علیه فروش انسان
اعتراض کمیسیون های کارگری اسپانیا به رفتار غیر انسانی با مهاجرین آفریقایی در سرزمین لیبی و استفاده از آنها
به عنوان برده.
دبیر کل سازمان ملل متحد ،آنتونیو گوتیررز ،روز  ٦0نوامبر انزجار خود را پس از وقوف به این امر اعالم داشت و خواستار
رسیدگی سریع به این امر وحشت زا شد .
کمیسیون های کارگری اسپانیا بزرگترین سندیکای کارگری در اسپانیا همچنین فریاد اعتراض خود را علیه این جنایت
قرن بیست و یکم که در پیش چشمان جهانیان اتفاق می افتد اعالم داشته است.
تجارت برده اکنون در لیبی یک واقعیت تلخ است که روزانه اتفاق می افتد .مهاجرین آفریقایی که از جنوب وارد این کشور
می شوند مورد انواع بی عدالتی ها واقع می گردند و در نهایت به عنوان برده بفروش می رسند .کمیسیون های
کارگری می خواهد که عامالن این جنایت ها شناخته ،دستگیر و در دادگاههای بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
کمیسیون های کارگری هم صدا با کشورهای آفریقایی که علیه این جنایت ها اعتراض می کنند ،می خواهد که از این
فرصت استفاده شود و میثاق های جهانی برای احترام به حقوق پناهجویان مورد تاکید دوباره تمام ملل قرار گرفته و
نسبت به اجرای مفاد آن بیشتر از هر زمان حساس شوند.
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از جهان کار

آیندۀ کار ،چنان که می خواهیم
(بخش )11

سازمان بین المللی کار
جوانان و آیندۀ کار
"گفت و گوی جهانی" هم چنین نشست ویژه ای را به
موضوع چگونگی شکل دادن به آیندۀ کار برای جوانان
اختصاص داد .این مبحث توجه خاصی به "مسئلۀ گذر از
مدرسه به کارگاه" مبذول داشت .حاضران در پانل این
مبحث شامل کلمانتین مویار (از فوروم جوانان اروپا)،
امین یوسف (از سازمان آفروبایتس) ،تیباوت وبر
(کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه) ،و سالونی هیری
یور (سازمان بین المللی کار) بودند.
حاضران در پانل در این مورد توافق نظر داشتند که جوانان
یک گروه متجانس نیستند و از تفاوتهای قابل توجه آنان
در جنسیت ،سطح درآمد ،برخورداری از آموزش ،سطح
مهارتها و محل سکونت ،نمی توان چشم پوشید .برخی

از جوانان در موقعیتی اند که جهانی شدن و تکنیکهای
جدید را می پذیرند ،در حالی که برخی دیگر از آنان هنوز
قادر به کسب امتیازات ناشی از فزونی یافتن فرصتها
نیستند .این نیز مهم است که در نظر داشته باشیم
نسلهای جوانتر ممکن است انتظارات شغلی ای غیر از
انتظارات نسلهای پیشین داشته باشند.
داشتن چندین شغل کوتاه مدت و موقتی ،همزمان با
مشاغل بدون دستمزد و داوطلبانه و اشتغال به فراآموزی
– و همگی با حمایت اجتماعی محدود  -امروزه به یک
نرم تبدیل شده است.

آموزش فراگیر برای تقویت شانس استخدام
جوانان
در کار رسیدگی به موضوع استخدام پذیری جوانان و
تقلیل ناهمخوانی دائماً فزایندۀ میان عرضه و تقاضای
کار ،از جمله آموزش رویکرد "ز گهواره تا گور دانش
جستن" ،استراتژی مناسبی تشخیص داده شد.
چنین آموزشی می تواند پاسخی به نیاز سنگین تطبیق
پذیری با جهان سریعاً در حال تغییر کار نیز ،که انسانها
مجبور به تغییر شغل و پذیرش شغل کوتاه مدت دیگری
خواهند بود ،باشد .به عالوه مهارتهای نرم مثل انجام
تکنیکهای مخابراتی و شبکه های کامپیوتری ،باید توسط
همگان میسر باشند و نیاز به آموزشهای عالی نداشته
باشند.
همچنین آموزشهای انترنی (درون شرکتی) و دیگر انواع
آموزشهای توأم با کار می توانند به بهبود استخدام
پذیری جوانان کمک کنند و آنان را در ورود به بازار کار
یاری رسانند .البته آموزش انترنی بدون دستمزد در واقع
دغدغه ای است
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در این ارتباط واقعیتهای نوین در بازار
بازار کار دریابند ،تا بتوانند صدای آناه
که باید به آن پرداخت ،زیرا با اصل
ً
کار ،مثال افزایش تعداد جوانان چه
را بشنوند و آن را تقویت کنند .این
"دستمرد برابر به ازای کار برابر" در
در اشکال غیر استاندارد استخدام و
مهم با فهم این نکته آغاز می شود
تناقض است .قطعاً بعضی از جوانان
چه در بازار کار غیر رسمی ،باید
که جوانان نیروی محرکۀ آیندۀ
حس خواهند کرد که به کار انترنی
ملحوظ باشند.
حکومت ،اقتصاد و جامعۀ را تشکیل
آنان ارزش کمتری داده شده است.
نگرانیهای دیگری نیز وجود دارند:
می دهند .نابرابری فزاینده یکی از
گزینه های دیگر باید آموزشهای
اصالح سیستم آموزشی ،که در
بزرگترین مسائل است و این
فنی -حرفه ای و دوره های
حال حاضر با نیازهای بازار بخوبی
کارآموزی را شامل شوند تا ورود به
چفت نیست ،دیگری افزایش دامنۀ
که
دارد
وجود
نگرانی
بازار کار را برای جوانان تسهیل
حمایت
کنند.
مهمترین معیار برای جوانان برای ورود به بازار کار چیست؟
اجتماعی به
کیفیت
 کارفرمای معتبر 9 :درصدکه
نحوی
کارآموزی
 کار متناسب با تحصیالت و تجربیات 06 :درصدرا
همگان
دارای
 کیفیت تجربه اندوزی 62 :درصدگیرد،
دربر
 حقوق و مزایای خوب 62 :درصداهمیت
سوم افزایش
در جریان این پانل یک نظرسنجی تعاملی با جوانان نیز انجام شد .بیش از  61درصد کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند،
بسیار
معتقد بودند که مهمترین معیار برای استخدام کیفیت تجربه اندوزی است .عالوه بر کیفیت تجربه اندوزی ،دیگر دغدغه های عمدۀ
جمعیت،
و
است
آنان عبارت بودند از بازپرداخت هزینۀ تحصیل ،حمایت اجتم اعی ،سهولت دسترسی به محل کار و فرصت برای شناخت امکانات.
سپس
باید راه به
مهاجرت در
بازار کار را
دیجیتالیزاسیون شکافها را عمیق
سطح بین المللی ،آن گاه تغییرات
بکوبد و تجربۀ آموزشی کارآمدی را،
تر کند ،در حالی که جوانان به تقال
وضعیت
سرانجام
و
اقلیمی
به جای یک کار معمولی تضمین
برای ورود به بازار کار ادامه می
سیاسی کنونی در دنیا .حمایت از
کند .با این حال این نیز هست که
دهند .بازار کار باید از شمولیت
مطالبات جوانان دارای اهمیت
در قیاس با آموزش دانشگاهی،
بیشتری برخوردار باشد و از تبعیض
حیاتی است ،زیرا جوانان گروهی با
آموزش فنی -حرفه ای هنوز با
مبتنی بر جنسیت ،انتخاب جنسی،
اهمیت ویژه اند ،زیرا آیندۀ کار ،آیندۀ
نوعی "کراهت" دنبال می شود.
نژاد ،قومیت یا تعلقات طبقاتی
آنان است.
عاری باشد.
چالش ها برای جوانان در
این نیاز نیز وجود دارد که به
مواجهه با بازار کار
نمایندگی جوانان در اتحادیه های
سیاست سازان باید چالشهای
کارگری توجه شود.
پیش روی جوانان را در مواجهه با
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گزارش منتخب

جهنمی،
برای کارگران هفت تپه

به نقل از روزنامه جامعه فردا

برادر؛ توانایی دادن نان قسطی نداریم .خواهشا تقاضا نفرمائید ،که با گفتن

چند روز بعد از این اتفاق با دخالت

«نه» ضایع نشی…» عکس پالکارد نوشته شده روی دیوار نانوایی را

دادستانی،

شورای

فرستاده و میگوید " :االن چند روزه که یکی از نانوایی های هفت تپه که

تام ین ،کارگر تعلیق شده به کار

کارگرهای نیشکر ازش نون قسطی می خریدن ،این اعالمیه رو چسبونده

بازگشت.

اطالعات و

روی دیوار که دیگه نون قسطی هم نمیدن .آنقدر تعداد کارگرانی که نون
به گفته سایر کارگران ،این کارگر

قسطی می خریدن زیاد شد ،که اینم از دست رفت".

هم اکنون نیز به علت جابه جایی از
نام هفت تپه ،مدت هاست که با نام کارگران نیشکر گره خورده است.

واحد اداری که در آن مشغول به کار

خصوصیسازی،

بود به بخش دیگری منتقل شده

وضعیت

متزلزل

کارخانه

نیشکر

هفت تپه

پس

از

مدت هاست مشکالت کارگری را در این منطقه دو چندان کرده است و

است.

گزارش ها نشان می دهد که اعتراضات کارگران نه تنها هنوز به نتیجه مطلوب
نرسیده ،بلکه دامنه اعتراضات کارگران در چند هفته اخیر به تالش یک کارگر
برای خودسوزی در برابر کارخانه انجامیده است.

علی ،یکی از کارگران نیشکر
0٣

هفت تپه

که

به صورت

استخدام

سال

است

رسمی

در

بخش های مختلف کارخانه مشغول
تصمیم به خودسوزی ،نتیجه تعلیقهای پی درپی

به کار است در خصوص اقدام به

صبح پنجشنبه چهارم آبان ماه بود که شنیده ها از قصد یک کارگر نیشکر

خودسوزی یکی از کارگران این

هفت تپه برای اقدام به خودسوزی خبر دادند .در این خبرها آمده بود ،یک

شرکت

به

کارگر تعلیق شده نیشکر هفت تپه که پسر و دختر نوجوانش نیز همراهش

«جامعه

بودند به قصد خودسوزی روی خود بنزین ریخت .او قصد داشت خود و

« مشکالت شرکت در واقع از بعد از

فرزندانش را مقابل کارخانه به آتش بکشد اما توسط سایر کارگران نجات

خصوصی سازی اش شروع شد.

در

چندهفته

اخیر

فردا»،

می گوید:

پیدا کرد.
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او

به گفته

چنین

در

از وقتی که تاخیر در پرداخت حقوق ها کار رو به جایی رسوند که کارگرها

کند».

مجبور شدن نون قسطی بگیرن .االن تقریبا در تمام مغازه های شهر،

شرایطی ،فشارها روی کارگرانی

حساب دفتری داریم ».او با اشاره به دالیل و جزئیات اقدام به خودسوزی یک

که با دستمزدهای حداقلی در این

کارگر در نیشکر هفت تپه ،میگوید :این کارگر را به بهانه شرکت در

کارخانه مشغول به کارند ،افزایش

اعتراضات کارگری به پرداخت نشدن معوقات مزدی ،از کار محروم کرده

پیدا می کند و در نتیجه ممکن

بودند« .اول بهش گفته بودن  ٠-۴روز سرکار نیا .این  ٠-۴روز به  2٠روز

است چنین اقداماتی از آنها سر

کشیده شد و سراغش نیامدن .به اداره کار شکایت کرد و رای بازگشت

بزند.

به کار گرفت .با این حال بعد از مدت کوتاهی که از بازگشت به کارش
گذشته بود ،مجددا از کار تعلیقش کردن .همون روز که خبر تعلیقش رو
شنید ،رفت به سمت خونه .بچه هاشو برداشت و اومد جلوی دفتر مدیریت.
بنزین ریخت روی خودش و بچههاش .بهش گفته بودن چرا تو اعتصاب
کارگری شرکت کردی و چرا علیه مدیریت شعار دادی؟»

زندگی

سخت

خانوادههای

کارگری در هفت تپه
شهر

هفت تپه،

کارگرنشین.
کارگران

شهری

است

کارگران

نیشکر،

کاغذپارس،

کارگران

علی که به همراه خانواده  2نفره اش در یکی از مناطق مرکزی شهرستان

شرکت قند عمده اهالی این شهر

شوش زندگی می کند از مشکالت گذران زندگی و تامین معاش خانواده های

را تشکیل می دهند .اغلب کارگران

نیشکر هفت تپه می گوید « :همین چند روز پیش بعد از تمام این اعتراض ها و

از شهرهای شوش ،اندیمشک،

اعتصاب ها ،تازه حقوق های تیرماه واریز شده و حقوق مرداد ،شهریور و

دزفول و شهرک ها و روستاهای

مهرماه را هنوز دریافت نکردهایم .عالوه بر اینها معوقاتی از قبیل

اطراف به نیشکر هفتتپه میآیند.
کارگران می گویند ،بی توجهی به

 ٣ماه بن کارگری ،اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل ،حق بیمه های
عقب افتاده چندماه اخیر و حقوق و دستمزد از سال های گذشته باقی مانده
که اصال معلوم نیست تکلیف آنها چه می شود .وقتی هم که به اداره کار
شکایت می کنیم عمال به جایی نمیرسیم .چون اغلب مسئوالن استان،

وضعیت شغلی بسیاری از این
ک ارگران ،آنها و خانواده هایشان را
درگیر

آسیب هایی

میکند

که

جبران ناپذیر است.

پشت کارفرمای این شرکت هستند و قرار نیست کسی به درد ما گوش
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علی به شرایط سخت زندگی خودش اشاره میکند و می گوید :سهتا بچه

خرج و مخارج زندگی ،چند وقت

دارم .همسرم مدت هاست با ناراحتی قلبی دستو پنجه نرم میکند .در

پیش مجبور شدم از پول پیش

این چند سال تمام زندگی ام را فروخته ام تا درمانش کنم .هزینههای درمان

خونه هم کم کنم .تا چندماه دیگه
مهلتم تمومه… گروه خونی ام ُا

درمان و داروها را بدهم .از بیمه تکمیلی هم خبری نیست… همین حاال که

منفی است ،خودتون می دونین

اینجا هستم از سه جا وام گرفتم که هرکدومشون ۴-2 ،قسط عقب افتاده

چقدر کمیابه .چند هفته پیش یک

دارن .تمام زندگی ام را فروختم و هزین ه همسرم کردم و آخ هم نگفتم اما

نفر که برادرش به شدت نیاز به

این شرکت کاری با من کرد که انگشتر یادگاری مادرم را فروختم تا غذای

کلیه داشت ،پیشنهاد داد که تا

فرزند شیرخوارم را تامین کنم.

 ٠٣میلیون کلیه ام را بخرد ،تصمیم

همسرم طوریست که مجبورم ماهیانه حداقل  2٣٣تا  2٣٣هزارتومان هزینه

داشتم کلیه ام رو بفروشم که زنم
فهمید و  -0٦ 0٣روز به نشانه قهر
از خودسوزی تا کلیهفروشی!
او مانند ده ها کارگر دیگر نیشکر هفت تپه که شرایط کم وبیش مشابهی
دارند ،مستاجر است و ماهیانه  ٠٦٣هزارتو مان اجاره خانه پرداخت می کند.
اجاره ای که به گفته خودش  ۴ماه است به تعویق افتاده است« .برای کودک
شیرخواره ام که شیر نان دو میخورد ،نمی توانم شیر بخرم .مدتی است
شیرگاو برایش میگیرم .از فشار بی پولی حتی نتوانستم شهریه مدرسه
بچه ها را پرداخت کنم .بعضی مواقع حتی پول توجیبی بچه ها را ندارم
بدهم .شاید باورتون نشه ولی بسیاری از کارگران ما روزانه دو وعده غذا
می خورن».

رفت خونه پدرش .بچه هام گفتند
ما حاضریم زیر چادر زندگی کنیم
ولی تو این کار را با خودت نکنی.
حاال هر روز فکر میکنم که چه
کنم.

تازگی ها

تصمیم

گرفته ام

به بهانه ماموریت هم که شده چند
روزی به اهواز برم و کلیه ام را
بفروشم شاید از زیر بار فشار
روانی از دست دادن خانه تا
چندماه آینده خارج بشم .همینه
دیگه یه نفر خودسوزی میکنه،

این کارگر می گوید تا اسفندماه امسال قرارداد خانه اجاره ای اش هم تمام

یکی هم مثل من کارش

می شود و او قصد دارد برای تهیه ،سرپناه جدید ،کلیه اش را بفروشد« .برای

کلیه فروشی میکشه»…

به
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و

اعتصاب،

وقتی پول خرید  4عدد مرغ را نداشته باشی…

اعتراض

نکاتی که علی به آن اشاره میکند را دمحم یکی از همکارانش که مرتبا

الورودمان

حرف هایش را تأیید می کند با روایت هایی دیگر از وضعیت کارگران نیشکر

می پرسیم برای چی؟! می گویند

هفت تپه ادامه می دهد .به گفته او اغلب کارگران نیشکر هفت تپه در

دستور مدیریت است»…

می کنند

ممنوع
وقتی

و

ماه های اخیر ،مایحتاج زندگی روزمره شان را به صورت قسطی و قرضی از
مغازه ها و حتی نانواییها تهیه می کنند .مسئله ای که اکنون با تغییر نکردن
شرایط کارخانه ،شکل و صورتی دیگر به خود گرفته است… او روایت تلخی
از چانه زنی همسر یکی از کارگران برای خرید  ۴عدد مرغ از یک مغازه
مرغ فروشی بازگو می کند « :چند روز پیش رفته بودم مرغ فروشی تا برای
بچه ها مرغ بخرم ،م رغ را هم روی حساب دفتری که در آن مغازه دارم
می برم ،دیدم همسر یکی از کارگرانی که من او را می شناسم هم در
مغازه مشغول چانه زنی برای خرید  ۴عدد مرغ است .صحنههایی را دیدم
که بسیار تکان دهنده بود .این زن حاضر بود برای گرفتن چهارتکه مرغ تن به
هر کاری بدهد .شرمم می آید… آن وقت می گویند اعتراض هم نکنید .مگر
می شود این چیزها را دید و ساکت نشست»…
دمحم که سابقه  02سال کار در نیشکر هفت تپه را به صورت استخدام
رسمی دارد ،میگوید « :اغلب کارگران این شرکت ،به دلیل وضعیت
نابه سامان پرداخت حقوق ها برای گذران زندگی ،مجبورند شغلهای دوم و
سوم داشته باشند .این مسئله گرچه در بین کارگران روزمزد بهمراتب
بیشتر است اما فشار شرایط و بی پولی کارگران رسمی را هم گاها به
دستفروشی وامی دارد… اغلب یا در آژانس کار می کنند یا دستفروش
شده اند .در همین تابستانی که گذشت ،خودم در مقابل خانه ،هندوانه
گذاشتم و فروختم تا بتوانم زندگی کنم.
وضعیت کارگران روزمزد ،بدتر است
به گفته کارگران ،رفتارهای مدیریت با کارگران شرکت هفت تپه و استمرار
وضعیت پادگانی و امنیتی بر فضای کار در کارخانه نیشکر هفت تپه ،عمال
شرایطی را برای کارگران فراهم کرده که نتوانند در یک حاشیه امن،

او می گوید :شاید کارگران رسمی
بتوانند به طرق مختلف صدایشان
را

به

گوش

مسئوالن

شرکت

برسانند اما فالکت اصلی مربوط به
کارگران روزمزد است که فشار
زیادی رویشان است و بهره کشی
زیادی از آنها صورت میگیرد.
آنها با حداقل دستمزد در این
شرکت مشغول به کارند و برخالف
مقررات قانون کار ،به صورت ساالنه
هم با این کارگران تسویه حساب
صورت نمی گیرد .برخی از این
کارگران ،سه شیفت کار میکنند.
کارگر

روزمزد

باید

٠٣درصد

براساس قانون ،نوبت کار بگیرد اما
عمال به اینها  02درصد نوبت کار
می دهند .درحال حاضر این کارگران
هم از تیرماه تاکنون معوقات مزدی
و حقوقی دارند.
اغلب اینها برای گذران زندگی از
این و آن پول قرض میکنند تا
وضعیتشان از این هم بدتر نشود.

اعتراضی به عدم پرداخت معوقات حقوقیشان داشته باشند « .بعد از هربار
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یکی از کارگران روزمزد این شرکت که حدود سه سال است در یکی از

نانوایی بود که به کارگران نان

واحدها مشغول به کار است و می گوید اگر نامی از ما در اینگزارش برده

قسطی می داد .باورتان میشود

شود ،قطعا اخراج می شویم! می گوید :براساس قانون ،هرکارگری که

چند روزی است که برخی از

یک سال سابقه کار داشته باشد باید پایه سنوات را دریافت کند اما مدیر

کارگران به جای نان ،بیسکویت

امور اداری این شرکت با کارشکنی موجب شد تا این پایه سنوات به

قسطی از سوپرمارکت میگیرند.

کارگران روزمزد پرداخت نشود .اغلب این کارگران روزمزد ٣ ،ماه بن کارگری

مشکالت کارگران
نیشکر هفتتپه از
زمان واگذاری این
شرکت بزرگ به
بخش خصوصی
شروع شد

سال  ٢2و حقوق بهمن و اسفند ٢۴را هم هنوز دریافت نکردهاند .او
می گوید" :حسابو کتاب های معوق ما در پاس کاری بین مدیران شرکت و
پیمانکار ،دو سال است بلوکه شده است".
این کارگر روزمزد می گوید :میزان اضافه کاری که از زمان ایجاد این شرکت
یعنی از پیش از انقالب تاکنون برای حضور کارگران در روزهای تعطیل ،معادل
 ٣ساعت کار درنظر گرفته می شد در سال های اخیر به  ۴ساعت رسیده
است که یک رقم حداقلی را شامل می شود.

ضعف مدیریتی ما را به اینجا
کشانده است
مشکالت کارگران نیشکر هفتتپه
از زمان واگذاری این شرکت بزرگ
به بخش خصوصی شروع شد.
یکی

از

کارگران

در

اینباره

می گوید« :زمانی که شرکت را
واگذار کردند ما را در نمازخانه جمع
کردند و گفتند ما یک درصد دغدغه
حقوق پرسنل را داریم ،ولی هرچه
گذشت دیدیم این یکدرصد باالتر
رفت و معوقات مزدی و تهدید
امنیت شغلی بیشتر شد .گفتند
حمایت کنید ،حمایت کردیم ،گفتند
او ادامه می دهد :تمام دستمزد من به عنوان یک کارگر روزمزد یک میلیون و

بیشتر تالش کنید ،تالشمان را

 ٠٣٣است .اگر این مبلغ را به موقع به من پرداخت کنند ،شاید بتوانم بهتر

بیشتر کردیم اما هرچه پیش تر

زندگی کنم ولی وقتی حقوق ها پرداخت نشود و کارگران نتوانند اقالم

رفتیم دیدیم ضعف مدیریتی است

مصرفی شان را از مغازه هایی که به آنها قسطی کاال می دهند تهیه کنند،

که شرکت را به این وضعیت

معلوم است که کارد به استخوان میرسد .سه روز است نانوایی به خاطر

کشانده است".

مشکالت ناشی خرید آرد ،بسته شده و کارگران عزا گرفته اند .این همان
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از سال  ٢۴که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده ،اعتراضات کارگری

برخورد شود .در همان زمان02 ،

هم گسترده تر شده است .اجرا نشدن مواد متعددی از قانون کار و عدم

کارگر مجتمع نیشکر هفتتپه در

پرداخت به موقع حقوق و دستمزد ،زمینه ساز بروز اعتراضاتی شده است که

منزلشان بازداشت شدند .دلیل

در برخی موارد تا چندین روز ادامه داشته است .ادامه دار شدن این

این

شدن

اعتراضات در ماه های اخیر ،باعث شد تا در روز سوم مردادماه  ٢2یکی از

مسیر تردد جاده ای در محور اهواز

پرسروصداترین تجمعات کارگری توسط کارگران این کارخا نه قدیمی برگزار

– شوش عنوان شد .کارگران چند

شود .در طی این تجمع اعتراضی ،جاده بندر امام به اندیمشک برای

روز بعد با قرار کفالت  ٦٣میلیونی

ساعاتی به محلی برای اعتراض کارگران و خانواده هایشان به وضعیت

آزاد شدند .با وجود این همچنان

پرداخت مطالبات کارگری تبدیل شد .موقعیت استراتژیک این منطقه باعث

مشکالت

در

شد تا اعتراض صنفی کارگران از سوی برخی نهادها ،امنیتی تعبیر و با آن

هفت تپه ادامه دارد…

بازداشت ها،

صنفی

مختل

کارگران

اشعار کارگری
هر روز صبح در جوخه های تولید
به خط می شویم
بر تسمه نقاله ی فقر
در چرخنده های مرگ
قطره قطره
جانمان را فرو می چکانیم
در شئ های سرد
و غروب ققنوس وار
از خاکستر خویش برمی خیزیم
تا صبح روز بعد
دوباره به خط شویم
در جوخه های تولید
بر تسمه نقاله های فقر
در چرخدنده های مرگ.
درگیر در تکرار مردنیم
در کارگاه ها
در کارخانه ها
تا فربه تر شوند عالی جنابان شیک پوش.
#دمحم_اسماعیلوند
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تیتر اخبار

تیتر اخبار کارگری در هفته ای که گذشت:
گزارش مرکز پژوهشهای م جلس شورای اسالمی پیرامون خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی
جزئیات فرار متهم  2٣٣میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج کشور
مامور شهرداری گرگان هنگام برخورد فیزیکی با پیرزن دست فروش وقتی از حضور خبرنگار مهر مطلع شد به سمت او
حمله و وی را مضروب کرد!
 29درصد جوانان  01-٦2ساله در استان ها بیکار هستند
تجمع پرنسل شركت حمل و نقل بین المللي خلیج فارس روبروي فرمانداري اسالمشهر بدلیل تحقق نیافتن حق و
حقوق پرسنل در تاريخ مقرر
کارگران کارخانه روغن نباتی فریکو دردومین روز اعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت٠ماه مقابل فرمانداری سیرجان
تجمع کردند
محمود صالحی فعال کارگری آزاد شد.
اتحادیه ازاد کارگران ایران ازادی محمود صالحی را به خانواده ،یاران وکارگران ایران شاد باش میگوید
کارگران شرکت فراورده های روغنی فریکو در سیرجان در اعتراض به اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق خود مقابل
فرمانداری در این شهر تجمع کردند
آتشسوزی ناشی از صاعقه در پایانه نفتی خارگ مهار شد/کارگران کمیته بحران تشکیل دادند
وعده پرداخت مطالبات کارگران کیش چوب عملی نشد
عدم پرداخت 1ماه حقوق٣0٣کارگرشهرداری مهاباد
واژگونی مینی بوس حامل کارگران یکی از واحدهای تولیدی این استان در محور دامغان  -سمنان  ٢مصدوم برجا
گذاشته است.
عدم پرداخت حقوق چهارماه کارگران شهرداری سردشت
تجمع اعتراضی کامیون داران خشمگین رودبار
عدم پرداخت ٠ماه حقوق 0٣٣کارگر روز مزد شهرداری بوکان
دومین روزتجمع کارکنان بیمارستان خمینی اهواز دراعتراض به عدم پرداخت ماه هاحقوق وحق بیمه
آغاز ششمین هفته اعتصاب کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز
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تعطیلی بازار تمرچین و "بیکاری" دەها هزار نفر
کارگران امور شهری میاندوآب (ناحیه) ٦روز سه شنبه ٠٣ابان مقابل استانداری آذربایجان غربی دست به تجمع زدند
33در صد جمعیت بیکار کشور 0٢ماه و بیشتر بیکار هستند
افزایش 1٣در صدی دستفروشان از سال ٢2تا کنون
تجمع آتش نشانان در ایستگاه مرگزی آتش نشانی ساوه /صبخ روز سی ام تعداد اتش نشانان ساوه ای در ایستگاه
مرکزی به دلیل تاخیر در پرداخت اضافه کار وحقوق تجمع کردند
مرگ یک کارگر نقاش 2٢ساله بر اثر سقوط درچاه آسانسور در فلکه باجک قم رخ داد
بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کرمانشاه بر آورد اولیه خسارت زلزله در شهرستان
های استان کرمانشاه نشان میدهد که تا کنون 12میلیارد تومان خسارت به صنایع بزرگ وکوچک این شهرستانها وارد
شده است که در نتیجه ٦٠٣٣کارکر بیکار شده اند
رئیس اداره تامین اجتماعی هفت تپه دفترچه درمانی کارکران هفت تپه تمدید نمیشود
تجمع بازنشستگان فوالد صبح جهار شنبه مقابل مجلس
خودکشی کارگر به علت اخراج وشرایط کاری اش در منطقه جنوب از باالی دکل چهار طبقه شرکت نفت اهواز
کارگری که خانه اش ویران شده :وام خواستم ندادند با حقوق کارگری چطور خانه را مقاوم میکردم
کارگران شرکت صلب سازه فوالد زرند سه شنبه ٠٣ابان در اعتراض به پرداخت نشدن 0٣ماه حقوقشان با بستن در
کارخانه فوالد زرند دست به اعتصاب زدند
روایت کار گران نیشکر هفت تپه از بی نتیجه ماندن ماه ها اعتراض برای گرفتن مطالبات صنفی
پنجمین روزاعتصاب کارگران کارخانه سنگ بری پاسارگاد
تجمع اعتراضی قب ول شدگان آزمون استخدامی شهرداری استان خوزستان نسبت به بالتکلیفی مقابل استانداری
تجمع کارگران بازنشسته کاشان برای همسان سازی دستمزدها
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهرنسبت به عدم پرداخت ماه هاحقوق
به دستور دولت روحانی و علی رغم شعارها و وعده ها ،دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین پلمپ شد.
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان کرمانشاه  :مرزنشینان پابرهنه کرمانشاه در انتظار اجازه دولت برای بازرگانی/اجازه
فعالیت کولبران را مجددا به ما بدهند
کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند
خانواده اي در مناطق زلزله زده کرمانشاه یک جا ،یک روز،یک ساعت 0٣ ،عضو خانواده اش را از دست داده است.
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کشته و زخمیشدن چهار کولبر در مرزهای پیرانشهر
پزشکان معالج":شرایط جسمانی محمود صالحی وخیم است"
روز سه شنبه # ٢٢/٣٣/٠٣فواد_زندی ،پس از  1٠روز با قرار وثیقه ی  ٦٠٣میلیون تومانی از زندان مرکزی #سنندج
آزاد شد
در آذربایجان غربی یک کولبر بر اثر انفجار مین پایش را از دست داد.
اعتراض کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز نسبت به  ٦٣ماه مزد معوقه ،از روز (سه شنبه ٠٣ ،آبانماه) وارد سی
وششمین روز خود شد.
تجمع اعتراضی خانواده های کارگران مجتمع صنعتی و معدنی فسفات اسفوردی بافق نسبت به عدم پرداخت حقوق
مقابل فرمانداری
صبح دوشنبه پیمانکاران طرف قرار دادشرکت نیشکر هفت تپه بدلیل بد عهدی کارفرما این شرکت در خصوص پرداخت
مطالبات آنها دروازه شمالی که به مسیر ورود کامیونهای حتما نیشکر از مزارع به شرکت است را به مدت چند ساعت
بستند
به گزارش سازمان ملل حدود ٦0٣میلیون کودک کار بین 2تا 02ساله در دنیا وجود دارد ،با برخی از صنایع که کودکان در ان
مشغول به کار هستند
تجمع بازنشستگان در برابر مجلس صبح روز  ٦٣گروهی از باز نشستگان فوالد با تجمع در برابر مجلس نسبت به عدم
پرداخت معوقات خود اعتراض کردند
پارسال یک کارگر جلو مجلس سکته کرد ومرد،نماینده ها چرا از صندلی شون پا نمیشن بیان ببین که شما چه
میکشید
اعتصاب بیش از چهار صد دستگاه کامیون در اعتراض به نداشتن سندیکا وپایین بودن نرخ کرایه در ورودی شهر رستم
آباد رودبار وممانعتشان از رفت وآمد سایر خود روها
تجمع کارگران بیمه کشاورزی مقابل مجلس /تعیین تکلیف استخدامی ،خواسته بیمه گزاران
دریافت دفترچه رایگان بیمه سالمت ایرانیان ٦۴٣هزار تومانی شد
بیانیه مشترک ا قایان محمود بهشتی واسماعیل عبدی در حمایت از کمپین حمایتی از مناطق زلزله زده کرمانشاه
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
تجمع با شکوه بازنشستگان صنعت فوالد سراسر کشور دیروز دوشنبه ٢2/٣/٦٢مقابل مجلس شورای اسالمی
کسر اجباری ٦٣هزار تومان از حقوق فرهنگیان به نام کمک به زلزله زده گان غرب کشور از سوی آموزش وپرورش ودر
موارد ی بیشتر از این مبلغ
کل خسارت زلزله کرمانشاه به اندازه یک فقره اختالس مسئولین نبوده است.
تجمع اعتراضی مالباختگان بانک اینده مقابل بنیاد شهید مشهد
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خودسوزی یک جوان در زندان مرکزی زاهدان
مرگ دلخراش کارگر کارخانه قند فریمان بدنبال سقوط به داخل دستگاه چغندر خرد کن
کشته وزخمی شدن۴کارگر براثرسقوط تابلو تبلیغات در تبریز
تجمع اعتراضی تشکلهای زیست محیطی شرق مازندران نسبت به قطع شمشادهای مهربان رود
آغاز اعتصاب سراسری دانشجویان دانشگاه صنعت نفت
عدم پرداخت ماه ها مطالبات کارگران بیکارشده کارخانه تولید ظروف چینی سپیدار
واگذاری کارخانه الستیک پارس از واگذاری وآینده کارگرانش!
اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا ،با بیش از  22٣هزار عضو ،به سرکوب و آزار فعالین کارگری در ایران
تجمع اعتراضی صیادان هامون شهرنسبت به بیکاری
تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن زرند دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالباتشان
شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه صابون سازی خرمشهر نسبت به عدم پرداخت
مطالباتشان
اقتصاددان :تورم بسیار بسیار شدید در راه است
سایه سنگین بیکاری و رکود در  ٠0استان
زلزلهزدگان #سفیدسنگ خراسان رضوی پس از  ٣ماه کماکان در چادر زندگی میکنند و همه فراموششان کردهاند!
گزارش فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
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