عزم مردم ایران
برای رهایی؛
اعتراض ها عمیق
تر می شود
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نان ،کار ،آزادی
مطالبه سلب مالکیت
شدگان

صفحه 9

صفحه 8

تحلیل هفته

تشدید سرکوب ها؛
حاکمیت طوفان درو خواهد کرد

صادق کار

در پی شروع خیزش تودەهای بە
جان آمدە از سرکوب و بی عدالتی
حکومت ،مسئوالن حکومتی برای
این کە بتوانند خیزش عمومی مردم
را مهار و سرکوب کنند ،از یک سو
تظاهرکنندگان را "اغتشاش گر و
عامل بیگانگان" می خوانند و آنان را
روانه
دستە دستە بازداشت و
زندان می کنند و رئیس پلیس
خواستار مجازات آن ها می شود ،از
سوی دیگر ،بیانیە می دهند و ادعا
می کنند کە اعتراض مسالمت آمیز
حق مردم است ،آن را می پذیریم و
با آن هیچ مخالفتی نداریم ،اما هیچ
اقدامی در جهت اثبات حرفهای

شان نمی کنند .این ادعا ها در
حالی صورت می گیرد کە طی ٤
اعتراض
هیچ
گذشتە،
دهە
مسالمت آمیزی در کشور تحمل
نشدە و مسالمت جویانە ترین
اعتراض ها ،با مشت آهنین از
سوی نهاد های سرکوب گر
جمهوری اسالمی ایران ،پاسخ داده
شده است ،به طوری کە قبل از
آغاز خیزش اخیر مردم بە جان آمدە
از استبداد و سرکوب حاکمان فاسد
و ناالیق ،صدها نفر از کنش گران
مدنی از آن جملە دە ها فعال
سندیکایی ،صرفا بە دلیل فعالیت
های صرفا مسالمت آمیز صنفی بە

زندان و شالق محکوم شدەاند.
حکومت حتی وکالیی را کە دفاع از
فعاالن سندیکایی و قتل های
سیاسی را بە عهدە گرفتەاند ،بە
صرف پذیرش وکالت موکوالن شان
بە زندان های طوالنی محکوم و
سال ها آن ها را در زندان نگاە
داشتە است .عبدل فتاح سلطانی
وکیل شرافت مندی کە وکالت
محکومان کارگری و مدنی را بە
عهدە گرفتە بود یکی از این وکال
است کە به همین خاطر بە زندان
محکوم شدە و با وجود بیماری،
سال هاست کە در زندان ،محبوس
شده است.
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رضا شهابی عضو هئیت مدیرە
سندیکای شرکت واحد ،بدون این
کە کار غیر مسالمت آمیزی کردە
باشد بە رغم بیماری و سکتە
خفیف مغزی ،در زندان است.
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی
لنگرودی دو تن از رهبران کانون
صنفی سراسری معلمان به خاطر
اعتراض مسالمت آمیز در مجموع
حدود  ٠٢سال زندان محکوم
شدەاند؟
کدام فعالیت ابراهیم مددی ،داود
رضوی و ...غیر مسالمت آمیز بودە
کە پس از سال ها زندان دوبارە
محاکمە و محکوم شدەاند؟
کدام سندیکا و انجمن فعالیتش
"اغتشاش گرانە و  ...بودە" کە حق
فعالیت از آن ها سلب شدە است؟
آیا این شرم آور نیست کە طی ٤٢
سال حق فعالیت بە هیچ تشکل و
نهاد مستقلی دادە نشده است؟ و
بە ناگهان وقتی در تگنا قرار می
گیرند محافظە کار و اصالح طلب
حکومتی ،صحبت از حق اعتراض
مسالمت آمیز می کنند؟
چرا طی  ٤٢سال گذشتە بە
استثنای زمان انتخابات صحبتی از

حق اعتراض مسالمت آمیز نکردید؟
و چرا امروز کە یادتان آمدە،
"اعتراض مسالمت آمیز" حق مردم
است هزاران زن و مرد آزادە را به
خاطر انجام اعتراض مسالمت آمیز
روانە زندان ها کرده اید و برایشان
خط و نشان می کشید؟ چرا آنهایی
را کە پیش از خیزش اخیر بە خاطر
اعتراض مسالمت آمیز بە زندان
انداختەاید ،آزاد نمی کنید؟
معنی اعتراض مسالمت آمیز در
فرهنگ شما غیر از سکوت و
تسلیم در مقابل بیداد و ستم گری،
فقر و بینوایی است؟ دست از این
فریب کاری های لو رفتە بردارید.
دوران کارآیی سرکوب و فریب کاری
و دادن وعدەهای پوشالی بە سر
رسیدە است.
مردم امروز هوشیارتر از آن شدەاند
کە بتوانید با فریب و سرکوب ساکت
شان کنید .دنبال اغتشاش گر و
عامل بیگانە در میان مردم نگردید،
کە یافت نمی شود ،عوامل بیگانە
در میان شما هستند ،از وکیل و
مدیران دو تابعیتی گرفته تا عوامل
سرویس های جاسوسی که در
تاروپود نظام شما جا خوش کرده

اند .خیزش مردم چیزی جز واکنش
بەحق آنان بە اعمال ستم گرانه
شما طی  ٤٢سالە گذشتە و بی
اعتمادیشان بە شما نیست.
کارگران و خانوادە رضا شهابی،
نگران سالمتی و سرنوشت وی
هستند ،همه مردم آزادی خواه و
عدالت طلب چه در ایران و چه در
سراسر جهان نگران همە زندانیان
هزاران
و
مدنی
سیاسی،
بازداشتی هستند کە در یکی دو
هفتە اخیر بە دلیل شرکت در
تظاهرات بە زندان افتادەاند.
آن ها را آزاد کنید و بیش از این
مانع بر سر راە فعالیت سندیکا ها و
دیگر نهادهای مدنی قرار ندهید.
مردم اهل خشونت نیستند و
خشونت های سازماندهی شدە
کار خود شما ست .آن ها را بە
مردم نسبت ندهید.
تردیدی نیست که اگر این خشونت
ها از سوی حکومت ادامه پیدا کند،
بی شک حاکمان اسالمی در ایران،
طوفان درو خواهند کرد.
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از تجربه دیگران

اتحادیه های صنفی ارمنستان
دشواری و چالش ها
(بخش پنجم)

 ILO ,ژوئن  :7102مبانی قرارداد جمعی کار موضوع سمیناری به سازمانگری اتحادیۀ کارگران صنعتی ارمنستان ،با مشاکت
Industri all

تیروهی آ نظارتیان ،1تیلمان آلکساندر بوش

2

دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی – بنیاد فردریک ابرت  -فوریه 2112

ترجمه :گودر

حوزۀ بیرونی اتحادیه های صنفی ارمنستان
قوانین کار در ارمنستان
تعهدات بین المللی و قانون اساسی
ارمنستان  32عهدنامه سازمان بین المللی کار ) (ILOرا تصویب کرده است که چارچوب قوانین کار در کشور را تشکیل
می دهند .ارمنستان خود را متعهد به اجرای استاندارد های بین المللی مانند ماده  11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
می داند ،که در آن تشکیل اتحادیه های صنفی بعنوان یک حق بنیادی به رسمیت شناخته شده است.

خانم تیروهی آ نظارتیان ،وکیل حقوقی و مدافع حقوق و متخصص قوانین کار از سال  6002با اتحادیه های کارگری ارمنستان کار کرده است .وی در حال حاضر مدیر مرکز
تمپوس برای محافظت از حقوق اجتماعی است.
2
تیلمان آلکساندر بوش کارشناس علوم سیاسی است و در زمان تالیف این گزارش در اداره منطقه ای برای جنوب قفقاز-بنیاد فردریش ابرت ،به کارآموزی اشتغال داشت.
1
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جدول زیر شامل اطالعات از تعداد اعضای اتحادیه های تحت پوشش اتحادیۀ های صنفی بخشی ( )BRTUاست.

نام فدراسیون اتحادیه های بخش )(BRTU

تعداد
اعضا
591.5

فدراسیون کارکنان مؤسسات بهداشتی

157.81

فدراسیون کارکنان تجاری ،توزیع غذایی ،تعاونی ها و شرکت ها

3718.

فدراسیون اتحادیه های صنایع کشاورزی

فدراسیون اتحادیه های بخشی ماشین آالت کشاورزی ،ساختمان و 17652
تولیدات کاغذی و تولیدات چوب و جنگلی
فدرراسیون کارگران صنعتی

275.1

فدراسی ون کارکنان مؤسسات مالی و حرف تجاری

.78.1

فدراسیون کارکنان مؤسسات اموزش عالی

1.7.51

فدراسیون کارکنان راه آهن و حمل و نقل

.7132

فدراسیون کارکنان اتحادیه ها

117651

فدراسیون کارگاه های الکتریک و برق

37112

فدراسیون کارکنان صنایع سبک

37218

فدراسیون کارگران منابع و صنایع متالورژی و جواهرات

67362

فدراسیون کارکنان شهرداری ها و مؤسسات توزیع آب و برق

87.1.

فدراسیون کارکنان آموزش و علوم

6.7861

فدراسیون کارکنان مؤسسات فرهنگی

117.81

فدراسیون کارکنان صنایع ساختمانی و صنایع مصالح ساختمانی

.7685

فدراسیون کارکنان دولت و امور عمومی و شهرداری ها

11713.

فدراسیون کارکنان بخش خدمات ،مواد غذایی و ماهیگیری و شیالت

87363

فدراسیون کارکنان تکنولوژی ،صنایع هوایی و مخابرات

17.1.

فدراسیون کارکنان ارتباطات و راه و ترابری

278.1

ماده  35قانون اساسی ارمنستان اصول پایه در ارت باط با جایگاه قانونی اتحادیه های صنفی را تبیین نموده است" :همه
مردم از حق تشکل آزاد برخوردارند و می توانند یک اتحاد صنفی را انتخاب کرده ،به آن بپیوندند".
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دیگر کشور ها
دولت کلمبیا قانون اساسی را زیر پا گذاشت

حذف سندیکای "کانون متحده کارگران" از مذاکرات دستمزد

اشاره:
دولت کلمبیا سندیکای "کانون متحده کارگران" بزرگترین تشکل کارگری این کشور را بخاطر سازمان دادن اعتصاب های
بزرگ کارگری از آخرین دور مذاکرات میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال  2118کنار گذاشت .در این ارتباط "کانون
متحده کارگران " اطالعیه ای را صادر کرد که در زیر بخش هایی از آن تقدیم شما می شود:

 31دسامبر

بو گوتا -کلمبیا-
2112
کانون متحد کارگران کلمبیا از طریق
رسانه های جمعی متوجه توافقی
شد که رئیس جمهور کلمبیا ،خوان
مانوئل سانتوس در رابطه با سقف
دستمزد سال جدید باطالع مردم
رسانده است .مطابق این توافق
که در دفتر کار او حاصل شد و
سندیکای ما از آن کنار گذاشته
شده بود ،حداقل حقوق کارگران در
سال  3115به میزان پنج و نه درصد
افزایش خواهد یافت و شش و یک
درصد نیز کمک ترانسپورت کارگران
دریافت خواهند کرد.
سندیکای ما از این که در مذاکرات
نهایی این توافق دعوت نبوده و از

جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است ،این عمل را نمی پذیرد و آن را قویا
محکوم می کند .روشن است که حضور سندیکاهای کارگران در کمیسیون
های توافق های کارگران و کارفرمایان نه خواست و سخاوت دولت است ،بلکه
حق قانونی سندیکاهای کارگری است که در این گونه مذاکره ها بایدحاضر
شوند ،و این حق در قانون اساسی تصریح شده است و بدین لحاظ "کانون
متحده کارگران " عدم حضورش در کمیسیون توافق را غیر قابل قبول ارزیابی
می کند و آن را نمی پذیرد ،خاصه مذاکراتی که مشخصا برای تعیین میزان
حداقل حقوق کارگران برای سال آینده بوده است.
در رابطه با مبلغی که برای حداقل حقوق در نظر گرفته شده است ،اعالم می
کنیم که آن را غیر کافی می دانیم ،خصوصا با توجه به کند شدن رشد
اقتصادی کشور و دیر پرداخت شدن حقوق ها ،که ما قبال آن را هشدار داده
بودیم .ما فکر می کنیم میزان تعیین شده دقیقا رهنمود ارگان های بین
المللی نظیر ( صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و سازمان توسعه
اقتصادی) است که سیاست ریاضت اقتصادی را دیکته می کنند و ادعا می
کنند که رشد دستمزدها باعث تورم ،بیکاری خواهند شد و عدم رشد موزون
اقتصادی را باعث می شوند.
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" کانون متحده کارگران " هیات اجرایی خود را فرا خوانده است تا نسبت به آن
چه اتفاق افتاده است ،تصمیم گیری کرده و در صورت لزوم اقدامات قضایی و
سندیکایی ضرور را اتخاذ کند.
" کانون متحده کارگران " از سال پیش رو که در آن انتخابات ریاست جمهوری و
قوه مقننه به انجام می رسند ،می خواهد حداکثر استفاده را کرده و جنبش
های اجتماعی و اعتراضی را افزایش دهد تا آلترناتیو های ترقی خواه ،و
دمکراتیک را تقویت کند که تاثیر مستقیم بر کسب مطالبات کارگران و رفاه
بیشتر برای مردم کشورش را به عرصه ظهور برساند.

امضاء
رئیس
لوئیس آلخاندرو پدرازا
دبیر کل
عالی و آریاس

فابیو آریاس دبیر کل سندیکای "
کانون متحده کارگران " در کلمبیا

وخامت اشتغال در کلمبیا
در روز چهاردهم دسامبر سال
 311.یعنی بیست و سه روز پیش،
لوییس آلخاندرو پدرازا ،رئیس "
کانون متحده کارگران " در اطالعیه
ای اعالم داشت:
ازدیاد بیکاری آن چنان که وسایل
ارتباط جمعی شاهد آن هستند و
هم چنین در گزارش های رسمی

محافل مختلف به آن اذعان می شود ،بیان بسیار روشنی از وخامت اشتغال
در کلمبیاست .این شرایط بیان روشن ورشکستگی سیاست های اقتصادی و
اشتغالی است که توسط رئیس جمهور ،خوان مانوئل سانتوس در پیش گرفته
شده است که نتیجه آن
افزایش بی ثباتی در دستمزد ها ،باال رفتن شغل های موقت و هم چنین
بیکاری بسیار در سطح کشور است .ما این مشکالت را در سر میز مذاکره
برای تعیین حداقل حقوق برای سال  3115عنوان کرده ایم ولی رئیس جمهور
هم چنان سیاست های اقتصادی خود را پی گیری می کند.

اکوادور ،مصمصم در کاهش بیکاری جوانان
مطابق قانون اساسی اکوادور ،ماده  25حق تشکل
کارگران و کارفرمایان در سندیکاهای مربوطه شان
تضمین می شود .و هم چنین حق اجتماعات و اعتراضات
این تشکل ها بدون اجازه قبلی و مطابق قانون.
مطابق اطالعاتی که نشریه "کن برساسیون" می دهد،
دولت اکوادور با اتخاد سیاست های تازه می خواهد برای
سال آینده  355هزار شعل تازه برای جوانان ایجاد کند.
مطابق اطالعات نوشتاری این نشریه در اکوادور 241
هزار بیکار وجود دارد که از این تعداد  355هزار تن از آنان
را جوانان شامل می شوند.
مطابق سیاست های تازه اشتغال ،دولت به شرکتهایی
که جوانان را استخدام کنند به مقدار  51درصد از پرداخت
حقوق شان را بعهده می گیرد و بمیزان  51درصد،
صاحبان شرکت ها را از پرداخت مالیات های مربوطه

معاف می کند .این امتیازات برای یکسال خواهد بود.
اعمال این سیاست و بودجه در نظر گرفته شده برای آن
صد و هشتاد میلیون دالر است .این سیاست در بخش
های خدمات ،کشاورزی ،کارگاه ها و تجارت بکار گرفته
می شوند.
سیاست دیگر برای استخدام نوجوانان است که زمانی
معادل شش ماه را برای کار آموزی در نظر می گیرد .و
اگر بعد از آن شرکت مربوطه آن نوجوان را استخدام کند
از آنچنان معافیت های مالیاتی برخوردار خواهد شد که
معادل صد در صد سرمایه گذاریش را جبران خواهد کرد.
برای دولت اجرای این سیاست سیزده میلیون دالر هزینه
در بر خواهد داشت.
دولت لنین مورنو امیدوار است از این طریق بتواند میزان
بیکاری جوانان و نو جوانان را کاهش دهد.
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از جهان کار

آیندۀ کار ،چنان که می خواهیم
(بخش )12

آیا باید از آیندۀ کار هراسان باشیم؟
نوشتۀ ورنر آیشهورست
انستیتوی مطالعات کار

خالصه
ایتالیا

فرانسه

آلمان

هلند

بریتانیا

سوئد

 .1مقدمه

دانمار
ک

نگرانیهای بسیاری نسبت به چشم انداز تحول سطوح
استخدامی و انواع کار در آینده وجود دارند .این مقاله می
کوشد گرایشهای عمدۀ شکل دهنده به جهان کار را در
کشورهای پیشرفته برجسته کند تا در پرتو آن قرائتی واقعبینانه
از تحوالت محتمل و سهم نیروهای محرکۀ مختلف در این
تحوالت به دست دهد .بیشترین تمرکز مقاله بر نقش
آکتورهائی چون سیاستگزاران ،شرکتها و افراد خوهد بود.
درست است که آیندۀ کار آکتورهای گفته شده را در سطوح
مختلف با چالشهای سنگینی مواجه خواهد کرد ،اما این
واقعیت موجب برای نگرانی فزون از اندازه نیست.

01
27
21
57
51
77
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شکل  :0نسبت صاحبان کار پرداختی به جمعیت در  2کشور 13
اروپائی

71

دانمار
ک

سوئد

ایتالیا

آلمان

هلند

بریتانیا

فرانسه

یک مبحث مهم در مباحث عمومی در بسیاری از کشورهای
توسعه یافته عدم اطمینان مجدد نسبت به آیندۀ کار دستمزدی
است .مطالع اتی که بر اثرات عمیق و جدی جهانی سازی و تغییرات تکنولوژیک تأکید دارند ،به ترس از نابودی قابل
مالحظۀ مشاغل در آینده دامن زده اند (برجسته ترین نمونه ها آثار فرای و اوسبورن3112 ،؛ برینولفسون و مک آفی،
 3114اند) .به عالوه در بازار کار ،مدام و دست کم از بعضی جنبه های استخدامی همچون امنیت شغلی" ،منعطف" تر
شده است .منظور از امنیت شغلی ،استخدام نسبتاً دائم با پرداخت مناسب است .این واقعیت توجه عمومی را در
غروب بحران اقتصادی جهانی اخیر و به عنوان نتیجۀ بدتر شدن اوضاع اقتصادی ،به خود جلب کرده است .در عین حال
مروزه بسی اری از شاغالن ،کار را به عنوان فعالیتی پراسترس
می بینند ،که مدام از کارگر توان جسمی یا روحی بیشتری
برای عرضه داشت می طلبد .در پرتو این وضع ،ما چه انتظاری
1,15
از آیندۀ کار می توانیم داشته باشیم؟
تحقیق حاضر می کوشد بر پایۀ ارزیابی از تحقیقات پیشین،
1,10
وضعیت حاضر و مباحثات حول محتملترین تحوالت آینده به این
سؤال پاسخ دهد.
1,05

 .2روشن است :بحرانی در کار پرداختی وجود ندارد
1,00

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
شکل  :7تعداد ساعات کارشده در  2کشور اروپائی بر مبنای =130

0,95

جهان کار در تالطم است .اما اگر به چشم اندازهای بلندمدت
بنگریم ،برخالف برخی نگرانیهائی پردامنه ،خواهیم دید که کار

0990
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پرداختی در بیشتر کشورهای پیشرفته در سطحی تاریخاً باال یا فزاینده قرار دارد (شکلهای  1و  3را ببینید) و متوجه
خواهیم شد که ،چه در اروپا و چه در هر جای دیگری ،کشورها و گروه های بیشتری از مردم به مدل جهانی کار
پرداختی پیوسته اند .حتی در سالهای پایانی بحران اقتصادی جهانی سالهای  3115/311.ما شاهد افول عمومی،
مدام و ساختاری در کار پرداختی در اقتصاد بازار نبودیم .بنابراین به نظر می رسد اشتباه نخواهد بود اگر بگوئیم مدل کار
پرداختی به عنوان روشی برای تخصیص درآمد و سازماندهی تولید یا ،در بعدی وسیعتر ،به عنوان روشی برای مبادلۀ
اجتماعی ،ساقط نشده است .با این وجود می توان تنوع در سطوح استخدامی را ،به عنوان واقعیتی پایدار که عمیقاً از
تفاوتهای نهادی و فرهنگی در کشورهای مختلف ناشی می شود ،دید.

یادداشت منتخب

نان ،کار ،آزادی
مطالبه سلب مالکیت شدگان
جعفر ابراهیمی
برگرفته از کانال کانون صنفی معلمان ایران

اعتراضات سراسری مردم ایران به فقر و بیکاری در اعتراض به استمرار شرایط
موجود چنان برق آسا گسترش یافت و ابعاد جدیدی به خود گرفت که بسیاری
را غافلگیر نمود .در این میان بوقچی ها و رسانههای استمرار طلبان سبز و
بنفش کوشیدند به مدد رسانه های داخلی و با حمایت چهره های شاخص
خود با هجمه ای تمام عیار به مطالبات مردم و با برجسته سازی این نکته که
این جنبش فاقد هدف مشخص و رهبری است ابعاد و ویژگیها و بهتبع آن
مطالبات بر حق مردمی را به محاق ببرند.
گویی تن های محذوف و مطرودی که اینک پا به میان گذاشتهاند و چیزی جز
حق حیات را مطالبه نمی کنند چون مطالباتشان معطوف به باندهای قدرت و
ثروت نیست باید به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شوند تا فضا برای چپاول
و غارت ژن های مرغوب و اقلیتی برخوردار مهیا گردد اقلیتی که همواره از
قدرت اعمال خشونت خود برای حذف اکثریت از شیوه های نرم و سخت بهره
برده و هر بار توانسته با ماسکی جدید سلطه خود را بازتولید نمایند .از همین
منظر یکی از مهمترین ابعاد اعتراضات اخیر ،بیشک می تواند کنار رفتن نقاب
از چهره برخی از این باندها باشد جایی که پرده ها کنار می روند اصالحطلب
و اصولگرا برای سرکوب به هم میرسند و دانشجویان بهدرستی در شعار
خود پایان ماجرای آنان را فریاد میزنند.
اما دقیقاً جایی که دانشجویان از پایان ماجرا سخن میگویند خود نقطه
عطفی است درروند تحوالت جاری .حتی اگر دانشجویان شاخص صنفی
دستگیر و روانه زندان شوند .چونکه میتوان انعکاس صدای دانشجویان را در
دورترین نقاط کشور شنید جایی که معترضانی در سن دانشآموزی همین
شعارها را تکرار میکنند و این همان بعد مهمی است که نمیتوان بهسادگی
از کنارش عبور کرد.
مرور اخبار بازداشتشدگان و جان باختگان روزهای اخیر و دیدن اسامی و
چهره های دانش آموزان و جوانان زیر  28ساله در میان معترضان ،نشان
میدهد که جمعیت قابل توجهی از معترضان زن و مرد در رده سنی  18تا 28

ساله قرار دارند و این خود میتواند
نسلی را برای ما تداعی کند که
نسبت به تدبیر کاسبان سیاسی
تکرار میکنم ،سخت ناامید است.
نسلی بهغایت واقعگرا که درکی
درست و عینی از شرایط مادی و
عینی جامعه دارد این نسل همان
نسلی است که طی این سالها
با تمام وجودش سیاستهای ضد
مردمی اقتصاد نئولیبرالی را در
دولتهای مختلف درک کرده است
بیآنکه نیازی داشته باشد کتابها
و تحلیلهای دانشگاهی را بخواند.
آنها به سفره خود روزانه نگاه
کردهاند و بهوضوح دیدهاند که هرروز
وضعیت معیشتشان بدتر میشود.
این همان نسلی است که هرروز
بیکار شدن پدران و مادران خود را
دیده است ،بی آیندگی خود در
عرصه تحصیل را لمس کرده است و
معلمان خود را دیده است که طی
 18سال گذشته همواره نسبت به
وضعیت موجود معترض بودهاند .این
همان نسلی است که اگر توانسته
به دانشگاه راه یابد به مدد پولی
سازی آموزش دانشگاههای پولکی
نصیبش شده است و با وام و
بیگاری توانسته هزینه این مراکز
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بی خاصیت را پرداخت نماید و بعد از فراغت از تحصیل یا بیکار بوده است یا
نصی بش بیگاری بر صاحبان قدرت و ثروت بوده است .نسلی که چیزی برای از
دست دادن ندارد چراکه امیدش را بارها به مسلخ بردهاند و سالخی نمودهاند
این نسل یکپایش در مدرسه است یکپایش در دانشگاه و یکپایش در خیابان
و محیط کار؛ اما ویژه نسلی و سنی معترضان نیست که این جنبش را متمایز
می کند بلکه تعلق آنان به طبقه سلب مالکیت شده از همهچیز است که
بهعنوان شاخص اصلی این جنبش بروز و ظهور مییابد تا آنان که توانایی از
دست دادن ندارند نتوانند همگام با جنبش حرکت کنند .اگر امروز کسانی
فقدان هدف و رهبری را بهانه برای عدم همراهی با اکثریت سلب مالکیت

شده قرار دادهاند از وضعیت
طبقاتی موجود نفع میبرند ،آنان نه
نگران تخریب اموال عمومی هستند
و نه نگران بروز خشونت در جامعه،
چرا که سالهاست به صورت
سیستماتیک اموال عمومی را
تخریب نمودهاند و نسبت به جامعه
خشونت کردهاند دغدغه آنان حفظ
ثروت و قدرت است همانگونه که
دغدغه معترضان در مقابل آنها قرار
دارد:
نان ،کار ،آزادی

اطالعیه
دومین بیانیه پنج تشکل مستقل کارگری

عزم مردم ایران برای رهایی؛
اعتراض ها عمیق تر می شود
سرکوب خونین و بازداشت گسترده
دانشجویان ،دانش آموزان و شرکت
کنندگان در تظاهرات های مردمی،
عزم کارگران و مردم ایران را برای
رهایی جزم تر خواهد کرد
در دهمین روز تظاهرات مردمی در
شهرهای مختلف کشور ،خبرهای
منتشره حاکی از جان باختن بیش
از  31نفر ،بازداشت بیش از یکصد
دانشجو ،تعداد اعالم نشده ای
دانش آموز ،حدود دو هزار نفر از
سایر شرکت کنندگان در این
تظاهرات ها و سرکوب سازمانیافته
جنبش دانشجوئی از طریق هجوم
به دانشگاهها و بازداشت گسترده
دانشجویان پیشرو و آزادیخواه و
برابری طلب است.

شلیک مستقیم به جوانان معترض
و دستگیری گسترده دانشجویان،
دانش آموزان و توده های مردم
شرکت کننده در تظاهراتهای
خیابانی ،اگر چه در چارچوب
سیستمی که همیشه تنها
پاسخش به مطالبات بر حق
کارگران و معلمان و دیگر توده های
زحمتکش مردم ایران سرکوب و
زندان بوده است ،دور از انتظار نبود،
اما به خون کشیدن تظاهرات
مردمی در سطح کشور ،بیانگر
اعالم جنگی نهایی از سوی
حکومتگران با توده های مردم به
جان آمده از شرایط فالکتبار موجود
است.
اما برخالف تصورات خام حکومت
گران ،همان گونه که تاکنون امنیتی

کردن اعتراضات صنفی و مدنی و به
کارگیری حربه احضار و بازداشت و
محکوم کردن فعالین صنفی و مدنی
المدت،
طویل
زندانهای
به
نتوانسته کارگران و معلمان و توده
های زحمتکش مردم ایران را برای
دست شستن از مطالبات بر حق
شان وادار به تمکین کند و این
اعتراضات مداوم و پراکنده ،نهایتا
امروزه به اعتراضاتی سراسری و
توفنده بدل شده است ،اینک نیز
گسترده
و
قهرآمیز
سرکوب
تظاهرات های مردمی در شهرهای
مختلف کشور ،نه تنها کارگران و
مردم ستم دیده ایران را خانه نشین
نخواهد کرد ،بلکه در پس هر درجه
از سرکوب وحشیانه تر ،توده های
هر چه وسیعتری از مردم ایران را به
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خیابان ها خواهد کشاند و به
اعتراضات آنان عمق و دامنه
بیشتری جهت تعیین تکلیف با
وضعیت جهنمی موجود خواهد داد.
روند اعتصابات و اعتراضات مردمی
علیه رژیم سلطنتی در سال 8.
گواهی بر این مدعاست که حتی
حضور پرتعداد تانک های ارتش و
نیروی های گارد شاهنشاهی و
کشتار دسته جمعی تظاهرکنندگان
در هر کوی و برزن نیز نتوانست
مانعی در برابر سیل خروشان توده
های مردم ستمدیده ایران ایجاد
کند.
ما تشکل های مستقل کارگری
امضا کننده این بیانیه بار دیگر به
حق همه آحاد مردم ایران از کارگران
تا معلمان و دانشجویان و دانش

آموزان و زنان و هر انسان ستم
دیده ای جهت برپائی تظاهرات
های خیابانی در شهرهای سراسر
کشور تأکید می کنیم و بدین
وسیله کشته شدن بیش از بیست
گسترده
بازداشت
و
نفر
دانشجویان ،دانش آموزان و توده
های مردم شرکت کننده در
تظاهرات های خیابانی را قویا
محکوم میکنیم.
ما به گلوله بستن توده های مردم
در تظاهرات های خیابانی را عملی
جنایتکارانه میدانیم و مسئولیت
هر درجه از به خشونت کشیده
شدن تظاهرات های مردم در
سراسر کشور را تماما به عهده
کسانی میدانیم که پس از
گذشت نزدیک به چهل سال از

انقالب  ،8.کارنامه ای جز اختناق و
سرکوب ،اختالس و چپاول و
گسترش فقر و فالکت و ویرانی
اقتصاد کشور نداشته اند.
ما خود را بخشی از اعتراضات
کارگران و مردم ستمدیده ایران برای
ایجاد تغییرات بزرگ و انسانی در
کشور می دانیم و با هشدار به
حکومت گران نسبت به عواقب
سرکوب و احتمال تکرار جنایت
هایی هم چون جنایت زندان
کهریزک ،خواهان باز شدن فوری
درهای زندان های سراسر کشور و
آزادی دستگیر شدگان تظاهرات
های خیابانی و همه انسان های
آزادی خواه و عدالت طلبی هستیم
که از ماه ها و سال های گذشته
به بند کشیده شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
 1.دی 12.۶
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تیتر اخبار

نگاهی به تیتر اخبار کارگری ،در هفته ای که گذشت:
تظاهرات مردم الهیجان در شب 18دیماه
بیانیه شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران
دانشجویان و همه بازداشت شدگان تظاهرات مردمی آزاد باید کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران
روز آرزو -هفت تپه بیست روز پس از اعتصاب شش روزه -گزارشگران شماره 3
گزارشی از وضعیت فالکتبار کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه باز انتشار از اتحادیه ازاد کارگران ایران
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری  :ایران به اصالحات بنیادین نیاز دارد این کنفدراسیون با اشاره به تجمع
ها وتظاهرات در شهرهای ایران اعالم کرد  :این موضوع نشان میدهد که ایران به اصالحات بنیادین نیاز دارد
مهمترین خواسته های کارگران که باید فورا محقق شود برگرفته از بیانیه پنج تشکل مستقل کارگری پیرامون اعترا
ضات خیابانی مردم
گزارش تکان دهنده از "کانال خوابی "در تهران
روزنامه شهروند  /نخستین تصویر ،وحشت است ؛وحشت از دیدن زندگی آدمها در کانال های تنگ وتاریک اب شهری
 .کانالهایی بت بدی بوی تعفن ،پراز موش،پر از سوسک ومارمولک ومورچه
چگونه خوراکی ها در سفره کارگران ایرانی اب رفت ؟بانک مرکزی گزارشی با نام 《نتایج بررسی بودجه خانوار در
مناطق شهری ایران -سال 》12.8منتشر کرده است
بررسی طیف درآمدی گروه های مزد بگیر  ،چه کسانی از قطار هزینه ها جاماندند ؟
حداقل بیست میلیون خانوار ایرانی (حداقل بگیران و کارگران غیر رسمی )دستمزدشان بسیار کمتر از سبد حداقلی
خانوار است
داغ شدن بازار برده داری کارگران آفریقایی در لیبی
کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در انتظار تعیین تکلیف 《/بودجه 》طرح در صحن علنی مجلس را معوق کرد
تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی فرهنگیان /سخنگوی آموزش مجلس  :معلمان حق التدریس از ابتدای مهر یک ریال هم
نگرفته اند
ریزش بتن در شوشتر 3تن را کشت
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان شوشتر گفت:حادثه ریزش بتن در یک ساختمان در این شهرستان 3کشته
و.مصدوم بر جای گذاشت
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دزدان کوچک که پلیس آنهارا دستگیر میکند  .دزدان بزرگ که پلیس آنهارا محافظت میکند
تحصن وچادر زدن خانواده های بازداشت های اخیر تظاهرات و مقابل زندان اوین
تبریز  -بازداشت دهها نفر و خارج از استادیوم توسط نیروهای امنیتی ولباس شخصی در اطراف استادیوم واتوبان
کسایی 18دی
تجمع اعتراضی گارگران هپکو علیه یگان ویژه
بر اثر ریزش حفاظ شیشه ای یک استادیوم ورزشی در کویت ده ها نفر زخمی شدند
اعتراض دانشجویان دانشگاه
خوارزمی بر علیه فقر ،بیکاری ،گرانی 5دی
 6مصدومبراثر تصادف رنجیده ای 15خودرو در جاده سر دره شهرستان گرمسار /خبر آنالین
زلزله ای به بزرگی 593ریشتر سر پا ذهاب را لرزاند
بنزین سال ..گران نمیشود
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ..
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه  ..با افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین بت اکثریت آرا مخالف کردند.
روزنامه جمهوری اسالمی در سر مقاله خود نوشت  :بعضی افراد هم اکنون که میلیون ها نفر در این کشور
بیکارند،بیش از  28مسیولیت دارند به طوری که اگر از خودشان در باره تعداد مشاغلشان سوال شود قادر به شمارش
آنها نیستند.
#تیتر_خبر
اتحادیه آزاد کارگران ایران
17دی .6
https://telegram.me/ettehad
ارتباط با ادمین:@ette2017

نامه سرگشاده ی جوان بیکار اهل میان آب ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ،پایان گرفت
سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان ،دانش آموزان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی ،عزم کارگران
و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد
طلب مزدی کارگران معدن طالی زرشوران از پیمانکار سابق
کارگران حمل ونقل خلیج فارس برای چندمین بار تجمع کردند
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کانون نویسندگان ایران در بیانیهای که امروز ،هفدهم دی ،منتشر کرد خواهان «آزادی فوری و بیقید و شرط همهی
بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر» شد.
یک فعال صنفی معلمان :افزایش ده درصدی حقوق؛ تنها سهم معلمان از بودجه سال آینده /تا مشکل معیشتی
باشد ،باقی مطالبات کمرنگ است
تهران خیابان منیریه درگیری مردم با نیروهای ضد شورش
بعد از کارتنخوابی و گورخوابی و فاضل اب خوابي ،نوبت به «دیوارخوابی» رسید .دو بیخانمان در حفره داخلی دیوار
یک پل در مشگینشهر زندگی میکنند.
نرخ تورم امسال 1195 ،درصد
تاکنون  3هزار کارگر برای جام جهانی  3133قطر کشته شدهاند
اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به مرخصی امد.
با گذشت حدود  31ماه از زمان توقف فعالیت «موسسه ثامن الحجج» وضعیت مطالبات شغلی حدود  3511نفر از
کارکنان باقیمانده این موسسه مالی هنوز روشن نیست
اعتراض کارگران رینگسازی مشهد به تغییر رویکرد مدیریت
عقبماندگی مزدی در چینی اصفهان
یازدهمین روز اعتصاب کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به وعده های توخالی مسئوالن طراز اول کشور و استان
مرکزی مبنی بر تامین امنیت شغلی و پرداخت مطالباتشان
اعتراض رسانه ای رانندگان و کارگران سازمان حمل و نقل یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه
تهدید کارگران معترض به اخراج از کار ومعرفی به کمیته انضباطی
جان باختن 4کارگرحین کار براثر ریزش ساختمان در روستای بهارستان شهرستان جم بوشهر
جان باختن  112.کارگربر اثر حوادث کاری درهشت ماه اول سال جاری افزایش2/1درصدی کارگران جان باخته
براثرحوادث کاری

تجمع کارگران نیبر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی برای چندمین
بار
اعتصاب کارگران سد شفارود
تجمع رانندگان بخش خصوصی واحد تهران به دلیل پرداخت نکردن 6ماه از حقوق رانندگان.
سندیکای کارگرا ن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در
بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه «همه کارگران و مردم محروم ،بیعدالتیهای گسترده» را تجربه کردهاند ،خواستار
عدم اِعمال خشونت در پاسخ به اعتراضهای جاری شد.
گزارشی از فعالین حقوق کودک"،برای کودکان"،مستقر در مناطق زلزله زده ی کرمانشاه
یک کارگر ساختمانی در آبادان بر اثر تخریب دیوار زیر آوار ماند و جان خود را از دست داد.
دولت ایسلند به صورت رسمی اعالم کرد که پرداخت مزد نابرابر به زن و مرد در کارهای یکسان غیرقانونی است
تظاهرات شبانه در سنندج،بر علیه فقر و بیکاری و گرانی
اسامی  .2دانشجوی بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستان ها
اعتراض مردم خمین به فقر و بیکاری و فقر
تبریز  -بازداشت دهها نفر در خارج از استادیوم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف استادیوم و اتوبان
کسایی
تجمع خانواده زندانیان بازداشتى و سیاسى جلوى درب زندان اوين
ادامه اعتراضات جمعی از جوانان و اهالی رشت نسبت به بیکاری،گرانی،فقر،اختالس،اختناق و.....
پینگ پنگ دولت وکارفرما با 21.کارگر نی بر مجتمع نیشکر هفت تپه در رابطه با بازنشستگی
جان باختن یک کارگر  21ساله بدنبال سقوط به داخل چاهک آسانسور
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تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به عدم پرداخت مطالبات
مقابل خزانه معین استان
مرگ دلخراش راننده بیل مکانیکی حین کار دربام سمنان بدنبال سقوط به دره
تجمع اعتراضی اهالی گلبهار نسبت به افزایش قیمت کرایه اتوبوس در ترمینال
جان باختن یکی از معترضین بنام امین رضایی توسط نیروهای سرکوبگر در بیمارستان شماره 3مسجد سلیمان جان
باخت
تجمع تراکتوری کشاورزان اصفهان در اعتراض به نگرفتن حقابه
کانون نویسندگان ایران:دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه!
در سال  3112تمام کشورهاى جهان  1.28میلیارد دالر صرف جنگ کردند ،در حالى که ...براى ریشه کن کردن فقر در
جهان تنها  128میلیارد دالر نیاز بود!
اعتراضات مردم مراغه به فقر و بیکاری ومعیشت شان
عدم پرداخت.ماه حقوق کارگران کارخانه چوکا
بیانیه ی شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران
اعتراض مردم بلوچستان ساکن محله شیرآباد شهر زاهدان
شركت طرح نیشکر هفت تپه امروز شیرپاستوریزه بین کارگران تقسیم کرد...لطفا حقوق بدهیدشیرجواب مغازه
دارنمیده
امیر حسین اعدام شد روایتی از آخرین مالقات پدر با پسرش در زندان رجاییشهر  ،پیش از اعدام
پرداخت یک ماه از معوقات کارگران شهرداری مریوان/وعدههایی که عملی نشد.
مردم ابهر در میدان معلم گرد آمده بودند
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خباز کشور :اگر قرار بر رقابت بود باید کیفیت نان بهبود مییافت/مصرفکننده
متضرر شد ،کارگران بیکار
اعتراضات شبانه مردم اهواز به فقر و بیکاری وشرایط معیشتی اشان
عضو شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد؛ بهانهای برای اجرا نشدن تعرفه پرستاری وجود ندارد
تلف شدن  35هزار قطعه مرغ تخم گذار در آتش سوزی در شهرستان خمین
مراسم تودیع و معارفه قائم مقام مدیرعامل فعلی و برکنار شده مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،
پیام یکی از کارگران ارومیه در اعتراض به تعاونی مسکن مهر ،ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
تحصن دانشگاه هنر تبریز.و شعار ها و بیانیه ی شوراهای صنفی خوانده شد
تجمع معترضین در تبریز حد فاصل بانک ملی وبازار
خانواده های زندانیان وجمع زیادی از مردم مقابل زندان اوین برای ازادی زندانیان تجمع کرده اند
بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران پیرامون وقایع اخیر
تعداد شهرهایی مه تاکنون در آنها تظاهرات برگزار شده است به  .8رسید
سوئیس ،خروج قطار مسافربری از ریل بر اثر طوفان
اعتصاب در عسلویه و پارس جنوبی
بازداشت سها مرتضایی دبیر شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران
شاهین شهر ومیمه  :یورش نیروهای انتطامی به تظاهرات صدها نفره شاهین شهر ومیمه تعدادی زخمی بر جای
گذاشت
در بودجه ارائه شده به جای اینکه از ثروتمندان مالیات بگیرند وبودجه نهادهای خاص را کم کنند فشار را بر مردم
افزایش داده اند
حوادث شغلی چه بر سر کارگران میاورد؟ دیه جای هیچ چیز را پر نمیکند
بیش از هزاران نفر در اعتراضات ایران بازداشت ودستکم ده ها تن کشته شدند
تهدید کارمندان دولتی توسط فرمانداری برای حضور در تظاهرات در اهواز
بیش از 111هزار فرصت شغلی در معرض تهدید /امنیت شغلی در شبکه های مجازی باید تامین شود
کارگران ماشین االت تراکتور سازی مقابل اداره تصفیه تجمع کردند /نگرانی معترضان از تقسیم غرمایی اموال کارخانه
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تجمعات اعتراضی در شش ماه گذشته:
بزر گترین تجمعات ؛اعتراضات صنفی بوده است .کارگران بیش از همه به مسائل صنفی خود اعتراض کرده اند وبعد
فرهنگیان( قزوین ،همدان )بازنشستگان ،پرستاران (سمنان )وبهیاران (کرمانشاه )رانندگان (بهشهر ،تنکابن )وکادر
بیمارستان (اهواز )در رده های بعدی قرار دارند
تجمعات اعتراضی در شش ماه گذشته:
بعد از اعتراضات صنفی ،بزرگترین تجمعات از جانب مالباختگان بوده است
مهمترین خواسته های کارگران که باید فورا محقق شود بر گرفته از بیانیه پنج تشکل مستقل کارگری پیرامون
اعتراضات خیابانی مردم
اعتراض کارگران نی بر نیشکر هفت تپه .دستکم حدود  21.نفر از کارگران نی بر هفت تپه از چهار سال قبل منتظرند تا
هزینه های مربوط به بازنشستگی آنهابه سازمان تامین اجتماعی پرداخت ومستمری های آنها بر قرار شود
وضعیت اشتغال در شهرهای معترض به فقر و بیکاری وگرانی
لشکر کار ارزان -سرمایه دار رو لرزاند
از این اعتراضات نباید حیرت کرد
این شلوغی ها قبل تر در زده بودند و هشدار داده بودند
البالی فریاد وناله کارگران یورت ،معدن اق دره ،آذرآب ،هپکو اراک ،نیشکر هفت تپه ومالباختگان موسسات مالی
تظاهرات ها در میزنند
تجمعات اعتراضی در شش ماه گذشته .بعد از تجمعات صنفی و مالباختگان ،مشکالت مدیریت شهری یا مشکالت
اجتماعی دسته دیگری از تجمعات اعتراضی را تشکیل میدادند که تنوع زیادی دارند.
امروز عصر 12دی حضور پر شور معتر ضین در میدان انقالب تهران که یکپارچه شعار میدهند وجدانی که با فریاد زدن
نیروی انتظامی را مخاطب قرار میدهد
 13دیماه؛جمعی از خانواده های بازداشت شدگان در تاکستان برای کسب خبر از سرنوشت فرزندانشان به مقر پلیس
غالمرضا وشهریار هداوند،دو تن از جان باختگان حوادث اخیر در شهر دورود
 2میلیون نفر گرسنه اند
میدری،معاون وزیر کار 3:میلیون گرسنه داریم که نرخ بدی نیست
مسعود رضایی نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس  :وجود 3میلیون گرسنه در ایران تکان دهنده است.
وقتی تعداد گرسنگان اینقدر باال باشد قطعا عدد کل محرومان خیلی بزرگتر خواهد بود
امیرحسین پاپی نوجوان جانباخته در دورود
پیام حمایت جوانمیر مرادی دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران
ایران در حمایت از اعتراضات خیابانی مردم به گرانی ،فقر و بیکاری
تظاهرات ششمین روز مردم ایران در اهواز با شعار «نیروی انتظامی حمایت حمایت»
تمام مغازه های دورود دراعتراض به کشتن معترضین تعطیل شد
پیمانکار راهآهن آذربایجان شرقی تغییر کرد؛ کارگران طلبکار باقیماندند
همزمان با کشته و زخمیشدن  5کولبر در مناطق مرزی ارومیه و بانه ،دستکم  31راس از اسبها و اجناسشان
مصادره شدند.
مدارس ایذه تعطیل شد
فرماندار ممسنی از بازداشت  .نفر در تجمع شب گذشته خبر داد.
تاخیر در پرداخت مز ِد کارگران شهرداری زابل /پاکبانان :جایی نمانده که مقروض نباشیم
یک کارشناس بیمههای اجتماعی :خصوصیسازی درمان مردم را فقیر کرده است
ی کارگران کنگانی را درآورد
غذای بیکیفیت صدا ِ
اعتراض رسانه ای کارگران شهرداری زابل نسبت به عدم پرداخت8ماه حقوق
ادامه اعتصاب کارگران کمباینسازی تبریز علیرغم بازگشایی کارخانه
سخنان كارگران معدن زغال سنگ مازندران درباره وضعیت دردناکشان «همه يکصدا از وضعیت نابسامان حقوق گاليه
دارند.
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طی روزهای گذشته 31کارگر پاالیشگاه اتان شهرستان ُمهـرازکار اخراج شدند.
جسد دومین کارگر مفقود شهرداری تهران در کانال آب پیدا شد
سه کارگر کارخانه قند شمال خوزستان بر اثر گازگرفتگی مسموم شدند
در آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی اتفاق افتاد؛ مرگ  2کارگر براثر حوادث کار
ناصر آقاجری :محرومیت از حقوق شغلی؛ از کارگاههای قالیبافی در روستاها تا آژانسهای هواپیمایی در پایتخت
کشته و زخمی شدن سه کولبر در مرز ارومیه و ترکیه براثرتیراندازی نیروی انتظامی
جمعی از جوانان واهالی شهرهمدان در میدان مرکزی شهر همدان و خیابان بوعلی تا آرامگاه اجتماع کردند.
شلیک نیروهای انتظامی بسوی تجمع کنندگان در شهردورود5کشت کشته وزخمی برجا گذاشت
تحصن دانشجویان دانشگاه تهران بدنبال یورش نیروهای امنیتی وسرکوب ودستگیری.نفر دیگرازدانشجویان
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در پی خبری شدن نظام پاداش :میخواهند با کمترین قیمت بیشترین سود را از
کارگزاران
مخابرات روستایی ببرند /اجبار به امضای قراردادهای غیرقانونی ،یکی از اهداف باالدستیهاست
تیراندازی به سوی مردم در سنندج

اعتراضات سراسری در شهرهای کرمانشاه قم قوچان و....در حمایت از خواسته های مردم مشهد ادامه یافت
/کانوننویسندگان
دولت جمهوری اسالمی عصر روز یکشنبه دهم دی شبکه های اجتماعی تلکرام واینستاگرام را مسدود کرد
مقام های قضایی و انتظامی جمهوری اسالمی
بیش از 38شهر دیروز  11دی علیه فقر وگرانی به خیابانها امدند وفریاد اعتراض خود را بلند کردند
پلمپ کمباین سازی تبریز برداشته شد /اعتراضات کارگران بابت معوقات مزدی
کشته شدن حداقل حدود 11نفردر اعتراض های یکشنبه شب مردم
اعتراض مردممشهد با شعار ما از مشهد نمیریم مشهد رو پس میگیریم
.کشورم تقاضا دارم مر م را در گرفتن
احمرد شعبانی فرد رگوردار شنای ابهای ازار ایران از همه ورزشکاران
مطالباتشان تنها نگذارید
به گزارش تلویزیون ایران 6 ،نفر درتو یسرکانو 2نفر در شاهین شهر اصفهان ،طی حوادث گذشته  11،دی ماه کشته
شده اند
گوهردشت کرج
11دی لیسانسه ها بیکارند ,اخوندها رآس کارند
فریاد خشمگین زن کارگر در اعتراض رشت 11دی
کارخانه حقوق نمیدهند به ما میگویند حرف نزنید
فریاد عدالت خواهی یک زن در تجمع اعتراضی که میگوید خواهر شهیدم بچه هایمگرسنه میخوابند ،ایا باید تن
فروشی کنم
گرانی دزدی ،فساد ،تبعیض و....اینمشکالت مردم را به ستوه اورده
در پی اعتراضات مردمی به شرایط نابسامان اقتصادی در سراسرکشور ،ناگزیر دانشجویان نیز در راستای رسالت خود
به حمایت از مطالبات برحق مردمی وهمراهی با مردم در برابر هرگونه سرکوب وخشونت پرداختند
شروع تیراندازی در تجمع با شکوه مردم معترض قزوین
تظاهرات مردم کنگاور در استانکرمانشاه 11دیماه
تظاهرات مردم سنندج در اعتراض به فقر وفالکت ومعیشتشان در 11دیماه
تعرض نیروهای سرکوبگر به مردم
بر اساس گزارش منابع خبری ماموران امنیت ی مانع از خروج گوهر عشقی مادر زنده یاد ستار بهشتی از منزل شدند او
تصمیمداشت با کفن در تظاهرات اعتراضی شرکت کند
معوقات کارگران شهرداری مریوان پرداخت نشد /مهلت خواهی شهرداری :اگر پول جور نشود ؛ساختمانها را
میفروشیم
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روز پنجم دیماه ،مردممعترض در نهاوند به خیابان امدند
درگیری پلیس وشلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر اهواز به مردم
چهار راه ژاندارمری سنندج در خبر متتشره گفته میشود دو نفر در تظاهرات جان باخته اند
شاپور احسانی راد  :چاره پایان دادن به مصائب موجود ،اعتراضات ومبارزات سراسری ما کارگران است
احضار اسماعیل بخشی وقربان علیپور وبرخی دیگر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نیروی انتظامی
مهمترین دالیل اعتراض مردم خوزستان به فقر ،فساد ،تبعیض وبی عدالتی است
امروز .دی ماه .هم اکنون درگیری شدید در هفت تپه ،توسط نی برهای شرکت وحراست ،
کارگران شهرداری الیگودرز خواستار حذف پیمانکار شدند /شهرداری:در حال اجرای قانون هستیم
انتظار کارگران شهرداری مریوانی برای دریافت بخشی ازمعوقات /دیگر قادر نیستیم حتی نان خالی بخریم
شانزده روز از اعتراض کارگران ماشین االت تراکتور سازی گذشت /معترضان به اداره کار نامه نوشتند.
امروز گذرگاه موقت میرجاوه پس از .5ساعت بسته خواهد شد ،مسئوالن اعالم کرده اند کولبری فقط ازطریق بازارچه
های مرزی ممکن است
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادر ملو
بودجه انقباض کارگران را فلج میکند /نگرانیم که مزد را به اصطالح سمبل کنند
اک بر علیپور با انتقاد از سیاستهای انقباضی در اقتصاد کالن کشور گفت :نگرانیم که امسال نیز مذاکرات مزدی رهاورد
قابل توجهی برای کارگران نداشته باشد
مرگ کارگر پیمانکاری بافق حین تعمیرات دستگاه ها
کارگران سنگ آهن بافق در حال تعویض زره های اجمیل بودند که در اثر پرتاب زره ،یک کارگر جان باخت.
پیام یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در باره درگیری امروز  .دی با کارگران نی بر ،ارسالی به کانال اتحادیه ازاد
کارگران ایران
نیروهای حراست نیشکر هفت تپه در کمال وقاهت با نی برهای بیچاره که تنها خواسته انها طلب حقوق .ماه عقب
افتاده شان بود با چوب و میله و سنگ در گیر شدند
اعتراض مردم تهران به فقر و بیکاری وفساد و....
تجمع اعتراضی در میدان انقالب تهران بر علیه فقر و بیکاری وگرانی
مقایل درب ورودی دانشگاه تهران  .دی اعتراض دانشجویان به فقر و بیکاری وگرانی با شعار《اصالح طلب،اصولگرا
،دیگه تمومه ماجرا《
درگیری پلیس با مردم در خیابان کاشانی شهر کرد .دی
شلیک گاز اشک آور به مردم ومجروح شدن یک جوان در شهر کرد ..دی
درگیری دانشجویان با گارد امنیتی در جلوی درب دانشگاه تهران در اعتراض به فقر وگرانی و بیکاری
فعالیت کارخانه کمباین سازی تبریز (توسعه صنعت آذربایجان ) از حدود یک هفته پیش تا کنون با شکایت اداره اوقاف
وامور خیریه استان آذر بایجان شرقی متوقف ودرب های تت همچنان به روی کارگران بسته
تجمع امروز کارگران نی بر در کمپ نی بری شرکت نیشکر هفت تپه جهت گرفتن مطالبات معوق شامل حقوق .بیمه
.در صد حدود 311نفر برای بازنشستگی .جیره 3.سال پاداش و غیره
اعتراض مردم مالیر به گرانی وفقر و بیکاری
گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات خیابانی سراسری علیه
گرانی ،فقر و بیکاری اگر قادرند پاسخ مطالبات مردم رو بدن بیان پاسخ بدن اگر نیستند بکشند کنار
تجمع مردم شاهین شهر در اعتراض به گرانی وفقر و بیکاری .دی
تجمع مردم دزفول در اعتراض به گرانی وفقر و بیکاری .دی
اعتراض مردم کرمان به گرانی وفقر و بیکاری .دی
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