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تە های اخیر در حالی کە در هف
کارگری تشدید  نپیگرد و تهدید فعاال

و تعدادی از آنان کە در روز کارگر و 
هنوز  ،هفتە معلم بازداشت شدەاند

آزاد نشدەاند و فریاد اعتراض 
دە بی کارگران علیە رواج فزاین

قانونی و بیدادگری حکومت و 
روز بە روز بلندتر می  ،سرمایە داران

شود، خبرها حکایت از تغییر بی 
سروصدای قانون کار در کمیسیون 

در سال . اجتماعی مجلس دارد
گذشتە الیحە موسوم بە اصالح 
قانون کار کە توسط دولت احمدی 
نژاد و بە درخواست احمد جنتی 

وتلفە رئیس شورای نگهبان و م
اسالمی تهیە شدە بود عینا بدون 
هیچ تغییری از طرف دولت روحانی 
جهت تصویب در اختیار مجلس قرار 

بود کە در  گرفت و درشرف تصویب
 های اثر موج شدید اعتراض

 .کارگری، متوقف شد
تالش برای از میان برداشتن هر 
آنچە در قانون کار در راستای حقوق 

ی کارگران است در جمهوری اسالم
البتە نە تازگی دارد و نە مختص 

این . جناح خاصی از حکومت است
ها از زمان ریاست جمهوری  تالش

رفسنجانی آغاز شد، اما چون با 

رو شد، ه ب واکنش شدید کارگران رو
ه دولت رفسنجانی تصمیم گرفت ب

جای ایجاد تغییرات کلی یک بارە، بە 
شکل تدریجی موادی را کە تا 

یی از حدودی متضمن بخش ها
حقوق کارگر در قانون بودند را حذف 

زمان با آن بخش وسیعی از  و هم
کارگران را نیز از شمول قانون کار 

طرح خارج کردن کارگاە . حذف کند
نفر در واقع بخشی  ٠١و  ٥ -٣های 

از تعرض بە قانون کار بود کە از آن 
های بعدی  زمان آغاز و توسط دولت

 . تا کنون ادامە پیدا کردە است
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در دولت روحانی این تعرض کە 
از حمایت همە جناح های 
حکومت از جملە فراکسیون 
امید برخوردار است چند سویە 

دولت روحانی . تر و شدیدتر شد
طی پنج سال گذشتە تالش 

تا کار ناتمام  ،زیادی نمودە است
های گذشتە را بە  دولت

از همین رو در  .سرانجام برساند
از تصویب گذراندن کنار تالش برای 

الیحە دست پخت احمدی نژاد و 
گماشتگان شورای نگهبان و موتلفە 
اسالمی، بخش های وسیع دیگری 
از کارگران در مناطق بە اصطالح آزاد 
تجاری را نیز از شمول قانون کار 

د و با رواج قردادهای کرمستثنی 
موقت، طرح کارورزی و غیرە، عمال 
وز آن گروە از کارگران را کە هن

مشمول قانون کار بودند را از 
با ! حمایت های قانونی محروم کرد

این وجود و بە رغم تشدید سرکوب 
کارگری اما  نها و فعاال تشکل

مبارزات کارگران علیە تغییر قانون 
کار نە تنها با این اقدامات ضد 
 ،کارگری اش نتوانست متوقف نماید

هزار  ٦وقوع . بلکە بە آن دامن زد
عتراض کارگری تنها اعتصاب و ا

در سال گذشتە و تداوم آهنگ 
اعتراضات در سال جاری نشان 
می دهند کە کارگران تن بە 
ذلتی کە نئولیبرال ها و 
محافظە کاران حاکم می 

 ،خواهند بە آنها تحمیل کنند
قانون پر تناقض و  .نخواهند داد

بخشا ضد کارگری فعلی قانونی 
است کە در اوج اختناق و سرکوب 

سندیکایی و چپ و بدون  جنبش
مشارکت واقعی نمایندگان کارگران 
نوشتە شدە است و بە تبع آن با 
قانون کار مد نظر کارگران فاصلە 

کارگران  مین خاطره به. فاحش دارد
و تغییر  ها هم خواستار رفع تناقاض

کارگری آن بخصوص فصل  فصول ضد
و بهبود فصول مثبت  ششم قانون
ارفرمایان اما دولت و ک. آن هستند

بر خالف ما کارگران می خواهند 
مواد و فصول مثبت قانون کار را در 
جهت بسط منافع خودشان از بین 
ببرند و بخش های ضد کارگری اش 

هم از این رو است . را تحکیم کنند
کە کارگران آگاهانە با تغییر قانون 
. کار و الیحە دولت مخالف هستند

 کە حتی در اوج اعتراض اما این
 کارگری و تودەای دولت و یها

مجلس همچنان در تالش اند تا 
قانون کار را تغییر دهد، علت اش 
این است کە اعتراضات کارگران 
پراکندە و ما نتوانستەایم تشکلهای 

قوانین . نیرومندی تشکیل دهیم
کار و کم و کیف شان در همە 
کشورها محصول وجود اتحادیە 
های کارگری اند، در هیچ جای 

ها ی سرمایە داری  دولتجهان 
بطور داوطلبانە قانون کاری کە 

 ،متضمن حقوق کارگر باشد
ننوشتەاند و تا وقتی کارگران 
فاقد اتحادیە های نیرومند 

شان کمابیش  باشند وضع
مشابە وضعیت ما در ایران 

تدوین و تصویب نخستین  .است
قانون کار ایران نیز مدیون شورای 

ای ه متحدە مرکزی و نتیجە تالش
قانون کار . گرانە آن است سازمان

فعلی نیز متاثر از فعالیت های 
های  سازمان های کارگری در سال

نخست بعد از انقالب قانون کار 
االن هم . فعلی را از بین می برند

اگر رهبران سندیکاها و کانون 
های صنفی کارگران و معلمان 
را دستە دستە روانە زندان می 

کە  خاطر این استه ب ،کنند
نگذارند کارگر و معلم صاحب 

ون اگر کارگر چ .اتحادیە شوند
 ،اتحادیە و حزب داشتە باشد

دیگر هیچ دولتی بە آسانی 
و   نمی تواند حق و حقوق

منزلت انسانی شان را مانند 
امروز در جمهوری اسالمی بە 
وحشیانە ترین صورت پایمال 

ها را بە زیر خط فقر  کند و آن
ی کە امروزە در فرصتباید از . براند

گستردە کارگری و های  اثر اعتراض
تودەای بوجود آمدە برای 
سازماندهی اتحادیە های کارگری و 
خالصی از تعرض بی وقفە صاحبان 

  .قدرت و سرمایە بهرە گرفت
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هدف . تأسیس شد" کوچ گران دوم"توسط  0291هیستادروت در سال 
 از تأسیس آن ایجاد یک اتحادیۀ کارگری در سرزمین فلسطین بود

 
 
 
 
 
 
 

 ازتجربه دیگران
 
 

 جنبش کارگری در اسرائیل 
 ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی

 (ولبخش ا)

 
 

 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه دپارتمان جامعه شناسی -شالِو میکائیل
 گودرز: ترجمه

 
 
 

 آن بیشتر. نوشته نشده است اسرائیل کارگری جنبش درباره عمیقی تاریخچه بگوئیم، تا کنون بخواهیم بطور دقیق اگر
پوششی از  است و بعد ٠۴۹۱اسرائیل در  تحریر شده در واقع تاریخچه قبل از تشکیل دولت کارگران تاریخ درباره چه

 شاپیرو، آنیتا حتی. بدست داشته است ٠۴۹١کارگری را از  که انحصار تشکلهای صنفی های اتحادیه فدراسیون ساختار
 تاریخنگاران بیشتر. باال قرار داده است تمرکز را به نگاهی از اسرائیل، در کتابش کارگری تاریخنگار درجه اول جنبش

سیاسی  های جبهه تعدادشان هم خیلی محدود است، همه وابستگی هایی به بازیگران که – سرائیلجنبش در ا
که توجه جدی به اصول  شدید است، و مانع ازآن می شود اختالفشان هم بسیار گاه که دارند موجود آن کشور

کارگری بعنوان نتیجه  ریخچهو تا سنت نگاه به هر دو بخش اسرائیل. اجتماعی داشته باشند تاریخ ای پایه غیرعلنی
اجتماعی  می شود و نگاهشان به عملکرد اجتماعی تاریخنگاران انتخاب آزادانه تعهد ایدئولوژیک باعث تضاد عملی آنها با

 .ایدئولوژی درمی آمیزد را با
 ه کنیم؛ هم ازساختاری از تاریخ را به روایت خود، اما از مدارک موجود عرض تحقیق بطور ناگزیر مجبور هستیم در این

 پژوهشگران تحقیق که در سالیان دراز هدف اصلی گردد که توجه ما معطوف به پاسخگویی به سوالی ینروست
 .است" هیستادروت"و آکادمیسین ها بوده است و آن توضیح شاخصه، موفقیت و راز ماندگاری  سیاسی

 
 هیستادروت شده است؟ اساسی چیز باعث تمایز چه

 تمایز بیشتر. بی رقیب در جهان پساکمونیسم است ۹هیوالی یک اسرائیل، کارگران ارشد تشکل، ٠هیستادروت
. برمی گردد ٠۴۹١موجود زمان تأسیس آن در  اروپا در شرایط کارگری با نمونه های مشابه در جنبش هیستادروت
و استعماری بود  کلونیالیستی مهمی از جنبش شاخه هیستادروت

که شدیداً  اقلیتی بودند" ٣کوچ گران" .که در آن اوضاع عمل می کرد
بی زمین حساب می کردند تا بتوانند   بر روی استفاده از مهاجران

گرچه آنها هیچ . سرزمین های جدید تثبیت نمایند کنترل خود را بر
قدرت فوق العاده ای بر مردم بومی نداشتند ولی بشدت نیازمند 

 .منابع سرمایه و کمک خارجی بودند
یژه ای بود که تشکل های کارگری ای را پایه گذاشت این شرایط و

شاخصه های کوچ گران فوق . که مواضعی ملی گرایانه داشتند
معموالً خصلت بورژوازی در کشورهایی ست که اتحادیه صنفی 

 پاین شرایط ویژه در عمل به تأسیس حزب کارگر منتج شد و . دارند
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داستان هیستادروت پس از . را برای حزب کارگر در سالیان دراز تضمین کرد کنترل قدرت سیاسی و اجتماعی در اسرائیل
تأسیس دولت حول دیالکتیک بین این ارثیه تاریخی از سوئی و از سوی دیگر تغییرات اجتماعی در صحنه سیاسی و 

مانا و ماندگار  سازمان کارگران و اکثر خصلت های انحصاری آن نشان داد که ساختاری. اقتصادی اسرائیل دور می زند
با این وجود در دهه اخیر . خواهد داشت، و عمیقاً در اقتصاد سیاسی و اجتماعی اسرائیل ریشه دوانده است

 ٠۴۴۹بحرانی که بالنتیجه در ماه مه . هیستادروت ضربات مهمی خورده است و با بحران های ویژه ای روبرو بوده است
 .ه را برای افول قدرت انحصاری هیستادروت فراهم نمودبه پایان هژمونی حزب کارگر انجامید و زمین

 
 

Histadrut  هیستادروت یا سازمان سراسری کارگران اسرائیل، مرکز ملی اتحادیه های کارگری اسرائیل است که اکثریت
ه در سرزمین فلسطین تأسیس شد و ب ٠۴۹١این مرکز در سال . اتحادیه های کارگری را در اسرائیل نمایندگی می کند

 .   سرعت به یکی از قدرتمندترین سازمانهای یهودیان سرزمین فلسطین پیش از تشکیل دولت اسرائیل تبدیل شد
٠Hydra هیوال، اژدهای هفت سر = 

٠Settlers  در این مقاله به کوچ گر ترجمه شده است = 
٠Immigrants = در این مقاله به مهاجر ترجمه شده است 

 
 
 
 
 

 یادداشت
  
 

 معیشت کارگران شرکت هپکوزندگی و 
 

 جعفر حسین زاده 
 2112مه 
  

های مونتاژ  ماشین آالت  شرکت صنعتی هپکو یکی از مهمترین شرکت
این شرکت  فعالیت . اورزی  در ایران و خاورمیانه بودراهسازی، معدنی و کش

با همکاری شرکت های بین المللی  درعرصه مونتاژ  ٠٣3۹خود را از سال 
 ٠٣31کارخانه هپکو بعد از انقالب . صنعتی و راه سازی آغاز کرد ماشین آالت 

کارگر  دو هزارتولیدات کارخانه با  . لت وقت  به فعالیت خود ادامه دادزیر نظر دو
در سال . گاه ماشین آالت صنعتی در سال بوددست ۹١١دو هزار و ،  بیش از  

پس . گردید شرکت هپکو بدون مناقصه علنی به بخش خصوصی واگذار ٠٣۱1
ون از جمله از خصوصی سازی این شرکت،  مدیریت به بهانه های گوناگ

، دستمزد ماهانه گارگران با تاخیر چند ماهه می کاهش کارایی و بازدهی
داران خصوصی شرکت برای آزادی عمل و  مدیریت و سهام. پرداخت

 را در کارگری ند، اخراج  کارگران و بویژه فعاالزیاده خواهی خو
 ۹١١١ ، اینک تعداد کارگران مشغول بکار از ور کار خود قرار دادنددست
لی و دیگر مشکالت غو امنیت ش  ه استنفر  کاهش یافت ۴١١به 

از ابتدای سال .  بطور جدی به مخاطره  افتاده است صنفی کارگران
داشت  امنیت شغلی و  مشکالت صنفی، کارگران را برآن ٠٣۴١

پر  های اعتراض ،شانه تی خانوادبرای حفظ حقوق و آینده معیش
هپکو کارگران . یه مدیریت رانت خوار راه اندازندشماری را عل

به  ٠٣۴1ماه  و همکاران خود، در دی نهمچنین به دلیل اخراج فعاال
 در این فاصله اعتراض.  وز تجمعات اعتراضی را آغاز کردندر ۱مدت 

ده از گاز گر دولتی و با استفا نیروهای  ضد شورش و سرکوب ها

اشک آور، وحشیانه به کارگران 
ضرب و شتم و با  حمله کردند و
ی در پراکنده کردن بازداشت، سع
ولی کارگران هپکو با  .کارگران کردند

مقاومت، اعتراضات خود را همچنان 
ادامه دادند و در هفته های بعد  

آن شد که دو   ها نتیجه این اعتراض
ماه از حقوق عقب افتاده خودشان 

 .ا دریافت کنندر
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بعضی از کارگران از شرایط بد . روز بدتر می شود وضعیت کارگران هپکو هر
در هفته گذشته  .روشن خود اقدام به خودکشی کردند معیشتی و آینده نا

. داشت توسط همکاران خود نجات یافتیکی از کارگران که قصد خودکشی 
شدن حقوق بازنشستگی، توان برخی از بازنشستگان نیز به دلیل پرداخت ن

دادگاه حکم توقیف اموال می پرداخت وام و کرایه خانه را ندارند و از طرف 
وضعیت کارخانه و  شرکت هپکو از مدیران ناالیق و  برخوردار اطالعات از. گیرند

ا کیفیت و قابل رقابت رنج می عدم شناخت از بازار صنعتی ب مدیریت علمی و
بخش خصوصی واگذار شد، دعوا  بین  هب انه هپکوازسالی   که کارخ. برد

سهام داران وابسته  دو جناح ساختگی اصول گرا و اصالح طلب باال گرفته و 
گاه بنفع کارگران  این تغییر مدیریت هیچ .مدیریت دست به دست می شود

قبل از هر چیز به  گرفت، بلکه هر جناحی که از مدیریت را بدست می. نبود
منافع جناحی خود را د نفکران خود بود  که چگونه بتوان و همفکر منافع خود 

 .حفظ و توسعه دهند
درصد با حداقل  1امروزه فقط  ،کارخانه ای که زمانی دوشیفت کار می کرد

مدیریت و مالکین خصوصی ـ رانتی شرکت هپکو .  ظرفیت تولید  کار می کند
شان فرو بردن  هپکو  آیند ه ای برای شرکت و کارگران باقی نگذاشته و تالش

نقش دولت در این  .نابودی کارخانه را در نظر دارند به بحران بیشتر  و در نهایت
میان حفظ  مدیریت بخش خصوصی و وعده دروغ دادن برای پرداخت بدهی ها 

 .    تاده کارگران از خزانه دولتی استو دستمزدهای عقب اف
شان و اض برای خواسته هایطی چهار روز اعترهپکو در هفته گذشته کارگران 

دولتی و مدیریت هپکو، خط آهن شمال ـ  نعملی نشدن وعده های مسئوال
و در پی این اقدام شجاعانه ، استاندار قول مذاکره و . جنوب را مسدود کردند
با پذیرفتن وعده را داد و کارگران اعتصاب کننده  ها نآپیگیری خواسته های 

 ٣٠،تصمیم گرفتند تا دوشنبه 
به مقامات دولت  ٠٣۴1دیبهشت ار

که به خواسته های  فرصت بدهند
ق طلبانه آنها توجه و رسیدگی ح

 . شود
کارگران اما تاکید کردند در صورت 

عملی نشدن خواسته عدم تامین و 
پرداخت تمامی : هایشان از جمله

خارج  –دستمزهای عقب افتاده 
شدن مدیریت بخش خصوصی از 

 پرداخت تمامی  -شرکت هپکو 
ولت و گرفتن سفارشات، بدهی د

 های به اعتصاب و اعتراض
شدیدتری روی خواهند  آورد و 
خودشان  خط تولید را راه اندازی و 

از کارخانه نا الیق را  مدیریت فاسد و
 .بیرون خواهند  کرد 

امروزه کارگران  شرکت هپکو و  
های مشابه برای  دیگر شرکت

حقوق احقاق ها و  تحقق خواست
راهی جز  اتحاد عمل و  صنفی خود

برای ایجاد بدنه  همبستگی بیشتر
واحد کارگری در برابر سیستم 

 .فاسد حاکم ندارند
 
 
 
 
 
 

  دیگر کشور ها

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :سندیکاهای کارگری اسپانیا

 می کنیمکشتار مردم فلسطین را محکوم 
 

در کنار های کارگری  کمیسیون
اتحادیه همگانی کارگران، 

متحد چپ و  پودموس،  جبهه
های حقوق  تعدادی از انجمن

اهراتی  که بمنظور ظدر تبشری 
همبستگی با مردم فلسطین و 
اعتراض به دولت اسرائیل در مقابل 
وزارت امور خارجه در هفته گذشته 

شرکت کرد و از همه  ،ار شدزبرگ

مه پایانی قطعنا.خواست تا در این گردهمایی شرکت کنند خواهمردم عدالت 
 دم فلسطین و اعتراض علیه اسرائیلبا مر برای همبستگیگردهمایی 

روز اعالم موجودیت اسرائیل که برای مردم فلسطین روز عزای  در آستانه سال
عمومی است، کشتار تازه ای از مردمی  که در تظاهرات صلح آمیز در خاک 

سال  1١. توسط ارتش اسرائیل صورت گرفت ،خودشان شرکت کرده بودند
زور از سرزمین ه برا از مردم فلسطین  تن هزار ۱١١شتار، پیش از این ک

های  شهر و دهکده از سرزمین 3١١هایشان راند و هم زمان با آن بیش از 
 .فلسطین توسط ارتش اسرائیل نابود شد
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شرکت کنندگان در این تظاهرات 
همپای تمامی احزاب مترقی و 

های جامعه مدنی در  سازمان
یت تازه اسرائیل را تمامی دنیا جنا

و همپای آن عدم  کرده محکوم 
اجرای قطع نامه های مصوب 

شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در رابطه با فلسطین را 
از جانب اسرائیل بشدت 

کنند و از جوامع  محکوم می
بین المللی خاصه اتحادیه 

خواهند تمامی  اروپا می
ها و نفوذ خود را بکار  تالش

های  برده تا به سیاست
منشانه اسرائیل در دد

های اشغالی پایان  سرزمین
شرکت کنندگان . داده شود

در این گرد همایی 
خواستار پایان دادن به 
اشغال غیر قانونی کرانه 
غربی رود اردن، غزه و 

  .هستنداورشلیم شرقی 

یم چگونه بدور از دما متاسفانه شاه
هر گونه افق روشنی برای پایان 

های  ندادن به اشغال سرزمی
نقض حقوق بشر هر روز  ،فلسطین

نسبت به فلسطینیان توسط دولت 
آخرین . اسرائیل افزایش یافته است

پایمال کردن حقوق ملت  نمونه آن
اهرکنندگان بی ظفلسطین کشتار ت

ها در سالگرد اعالم  دفاع آن
 .موجودیت اسرائیل بوده است

در این راستا تصمیم ایاالت متحده 
سفارت خود به  آمریکا برای انتقال

اورشلیم عامل تازه ای در بی ثبات 
کردن منطقه، بخطر انداختن صلح 
شکننده ای است که اکنون وجود 
دارد و همچنین انکار حقوق 
فلسطینیان برای بازگشت به 
سرزمینشان و داشتن دولت 

اجرای این . مستقل خودشان

 .تسیاست دقیقا بمعنای پشت کردن به همه توافقات بین المللی اس

 ما همصدا با همه سازمانهای مدنی و دمکراتیک خواهان دخالت همه دولت
ها و خاصه اتحادیه اروپا برای وادار  کردن دولت اسرائیل به قبول توافقات بین 
المللی، حرکت در چارچوب قانونیت بین المللی و پذیرش قطعنامه های 

 .سازمان ملل در رابطه با فلسطین هستیم

 یکا در پشتیبانی از اسرائیل و بی تفاوتی برخی از دولتهای آمر ما سیاست
های غربی را نسبت به آنچه در فلسطین اشغالی اتفاق میافتد را از عوامل 

. های تجاوزگرانه اسرائیل نسبت به مردم فلسطین میدانیم تشدید سیاست
ها هیچ گونه کمکی به برقراری آرامش و صلح در این  اجرای این سیاست

 . کند ا نمیبخش از دنی

لیون آواره فلسطین که در یم 1ما خواهان فراهم آوردن شرایطی هستیم که 
 اردوگاه اسکان پناهندگان در لبنان، سوریه، اردن و دیگر مناطق زندگی می 3۱

 .شان باز گردند کنند بتوانند به سرزمین

 

 

 

 های کارگری کمیسیون

 اتحادیه همگانی کارگران 

 پودموس

 جبهه متحد چپ
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 ؛ونزوئال
 انتخاباتی دیگر

 
کانون بولیواریایی دبیر کل ویلس رانگل 

ماه  ٠1در مصاحبه ای در روز سوسیالیست کارگران 
مه از همه کارگران و خانواده هایشان خواست که 

 ۹١بصورت فعال در انتخابات ریاست جمهوری که در روز 
 .شود شرکت کنند ار میزماه مه برگ

د از انتخابات ریاست جمهوری این سندیکا او اعالم کرد بع
 کنگره ای خواهد داشت که در آن عالوه بر همه بخش

کنند تا  های کارگری از صاحبان صنایع نیز دعوت می
بعنوان میهمان در این کنگره شرکت کنند و نظراتشان را 
برای تدوین برنامه ای که در خدمت رشد تولید و رشد 

او اعالم کرد این برنامه . عنوان کنند ،اقتصاد ونزوئال
بالفاصله به رئیس جمهوری تازه  تحویل داده خواهد شد 

 .تا نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کند

او در این مصاحبه خواستار شرکت کارگران در مدیریت 
او همچنین یادآور شد رای به . مراکز تولیدی شد

رای به حزب سوسیالیست متحد ونژوئال کاندیدای 
سی و جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی ثبات سیا

 .در امور داخلی این کشور است

نخست وزیر سابق اسپانیا بیش خوزه لوئیس زاپاترو 
از دو سال است که تالش دارد اختالفات سیاسی دولت 

گو حل و  را با مخالفانش از طریق گفتنیکالس مدورو 
م او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال اعال. کند

که اطمینان دارد روند انتخابات در کمال شفافیت و با 
های الزم جهت شرکت همه مردم و رای  وجود ضمانت

 .دادن به کاندیداهای مورد عالقه شان آماده شده است

 
 
 
 

  از جهان کار
 

 ؛ساعات کار
 گذشته، حال و آینده

 (سومبخش )
 پیتر دالتون، دانشگاه ساسکس

 
 دامها - بحث موافق و مخالف

 بررسی روندها در کشورها و زمانهای مختلف
 

علیرغم وجود یک روند و سیر عمومی به سمت کاهش ساعات کار، هنوز 
چرا چنین . تنوعات بسیاری در ساعات کار در کشورهای مختلف وجود دارند

خوشبختانه اکنون میزان قابل توجهی داده های مربوط به ساعات کار . است
ود دارد که امکان بررسی روندهای مربوط به ساعات در کشورهای مختلف وج

 .کار را در کشورها و زمانهای مختلف فراهم می آورد
در صول قرنهای متمادی یک کاهش ثابت، آرام و یکنواخت در تعداد ساعات کار 

آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، )در بسیاری از کشورها مشاهده می شود 

بریتانیا،  اسرائیل، امریکا، ایتالیا،
ژاپن، دانمارک، شیلی، فرانسه، 

...(. فنالند، کانادا، کره، نروژ، هلند، 
اما هستند کشورهائی نیز که تعداد 
ساعات کار متغیر و پرنوسانی را 

 نشان می دهند، مشخصاً 
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 کشور دنیا 10تعداد ساعات کار هفتگی در 

 
 
 

 

تمامی کشورهای ... اسلواکی، اسلوانی، استونی، لتونی، لیتوانی، یونان، 
و نیروهای " غرب"ۀ نسبتاً اخیر درهاشان را به روی اقتصاد گروه دوم یا در دور

جهانی شدن گشوده اند یا مثل یونان در انتهای موجی از رویدادهای 
تکاندهنده در تعادل بین مبادالت تجارتی و مسائل درون منطقۀ یورو قرار 

 .داشته اند
بین  های رفته این دو روند دید کمابیش روشنی را در بارۀ تفاوت هم روی

آیا "این مقایسه زیر تیتر . شرایط کار در امریکا و اروپا به دست می دهند
گرچه تعداد ساعات . قالببندی شده است" امریکائیها خل اند یا اروپائیها تنبل؟

( بزرگترین کشور صنعتی دنیا 1) 1کار در امریکا بیشتر از دیگر کشورهای جی
ار نیمه وقت نسبت به کل ساعات است، اما از این بابت و نیز از لحاظ سهم ک

 ۹کار، جای کمابیش محکمی در میانۀ کشورهای نشان داده شده در شکل 
بنابراین امریکا، اگر با کشورهای بیشتری مقایسه شود، اط لحاظ عادت . دارد

تفاوتهای این کشور با کشورهای اروپائی هم . کار یک مورد غیرعادی نیست
دالیل روشنی مثل 

به مقررات مربوط 
ساعات کار، فعالیت 
اتحادیه های کارگری، 
میزان انعطاف در بازار 
کار و الگوهای 
جمعیتی شناسانه 
مربوط به سهم زنان 
در نیروی کار و 
مشارکت آنان در بازار 

مقایسۀ . کار دارند
گفته شده همچنین 
دالیل بیشتری را دال 

آتی منعکس بر لزوم مقایسه بین کشورهای مختلف، که می باید در مطالعات 
 ۹١نمایۀ زیر تعداد متوسط ساعات کار را در بیش از . گردد، فراهم می آورد

. کشور نشان می دهد، که از آخرین داده های موجود استخراج شده است
شیلی، کستا ریکا، مکزیک : کشورهای امریکای التین در رأس جدول قرار دارند
فقط . خود اختصاص داده اند و کلمبیا مکانهای دوم تا پنچم را در رأس جدول به

ساعت کار در  ۹۱کشور امریکای التین، با حدود  ۹ترکیه است که از این 
کشورهای اسکاندیناوی و . هفته، تعداد متوسط ساعات کار بیشتری دارد

ساعت در هفته، در آن طرف دیگر  ٣3تا  ٣١هلند با متوسط ساعات کار بین 
ساعات کم کار عبارت اند از آلمان، دیگر کشورهای دارای . جدول قرار دارند

همۀ این کشورها دارای سیاستهای فعال، . اتریش، بلژیک، سوئیس و فرانسه
حکومتی در بازار کار بوده و به خاطر حضور قدرتمند و " مداخله گرانه"پیشرو و 

 .سازمانیافتۀ اتحادیه های کارگری در بازار کارشان شهرت دارند
 

و تأثیر عمومی کار نیمه وقت بر ساعات  مشارکت زنان در بازار کار
 کار

اثر مرکب مشارکت زنان در بازار کار و شیوع کار نیمه وقت دو فاکتور بسیار 
همین دو فاکتور اند که همراه با هم . ساعات کار اند مهم مؤثر در تعداد کل

تنوعات موجود در مجموع متوسط ساعات کار  در کشورهای مختلف را توضیح 
مشخصاً، هستند بسیاری از کشورهای دارای متوسط پائین . می دهند

. ساعات کار، که علت آن چیزی جز سهم باالی زنان در بازار کار نیست
از این دست کشورها عبارتند از استونی، ایسلند، بارزترین نمونه های 

درصد  1١در همۀ این کشورها بیش از . روسیه، سوئد، فنالند، کانادا و نروژ

زنانی که در سن کار اند، شاغل 
این بدان معناست که بیشتر . اند

ساعات کار در این کشورها در 
. چارچوب خانوار تقسیم شده است
نظر کشورهای اسکاندیناوی از این 

 .در جای اول قرار دارند
نکتۀ جالب دیگر این که در بسیاری 
از کشورهای سابقاً کمونیستی 
مشاغل نیمه وقت بسیار نامتداول 

مثالً سهم مشاغل نیمه وقت . اند
در اسلواکی، اسلوانی، چک، 
روسیه، لهستان، لتونی، لیتوانی و 

درصد  ۱تا  ۹مجارستان فقط بین 
ار آشکار است که شیوع ک. است

نیمه وقت تا حدودی یک عامل 
فرهنگی است که با تاریخ، 
سیاسی، مذهب و نقش زنان در 

 .خانواده ارتباط مستقیم دارد
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 ! ناقابل
 دو میلیون تومان

 
 

 به نقل از سایت ایران کارگر
 دمحم حبیبی

 
 

 
، بی شناسنامه، بی ای ساله سیزده دخترجا  این
 .دومیلیون تومان! ویت، ناقابله
 

" دو میلیون را بده، بچه را ببر، هر جا که خواستی "
 .برادرش می گوید که حاال تنها سرپرست اوست

 
اینجا پسرکی پنج ساله را می فروشند به امید رسیدن 

شوهرم تصادف کرده و زمین گیر است، . به سرپناهی
هر جا . مچاره ای نداری. خودم مریضم و پول دکتر ندارم

آگهی . مادرش می گوید" رفتیم کسی کمکمان نکرد
در ازای اجاره یک خانه ! ناقابل. فروشش را گذاشته اند

 ".کوچک در شهرستان
 

اینجا بچه پولدارهایی هستند، که پورشه های میلیاردی 
برای پارتی های آخر شب شان خاویار . سوار می شوند

بستنی با کنند، و برای دسرشان، شیرینی و  سرو می
 .دو میلیون تومان! ناقابل. روکش طال سفارش می دهند

 
بازاری . اینجا بیمارستانهایی دارد شبیه به وال استریت

کودکشان را به . آیند زنهایی می. برای خرید و فروش بچه
آورند، برگه ای را امضا می کنند و بچه را می  دنیا می
میلیون  بین پانصد هزار تا یک و نیم! ناقابل. فروشند
 .تومان

 
آدمهایی . اینجا بازارهایی دارد برای خرید و فروش حیوان

. آیند تا برای سرگرمی روزانه شان، پول خرج کنند می
از صدهزار تا سی ! ناقابل. حیواناتی از هر نوع و هر نژاد

 .میلیون تومان
 

نه در مدرسه . اینجا کودکانی دارد که آموزش می بینند
می بینند که از طلوع صبح تا بوق  آموزش. که در خیابان

کارگرانی که اگر خوب . سگ برای اربابشان کارکنند
قیمت این کودکان . کارکنند، قیمت شان بیشتر می شود

 .از صد هزار تا پنج میلیون تومان! برده، ناقابل
 

اینجا دانش آموزانی هستند که تعطیالت آخر هفته شان 
شند که خجالت می ک. مسافرت های اروپایی است

همکالسی هایشان بفهمند برای تعطیالت عید به مالزی 
 ۹3تا  ۹١بین ! شهریه این مدارس، ناقابل. رفته اند

 .میلیون تومان در سال
 

در . اینجا آدمهایی هستند که در گور می خوابند
در میان لوله های . ساختمانهای مخروبه می خوابند

در امان تا از سوز سرمای زمستان . خوابند فاضالب می
 .باشند
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 بادداشت منتخب
 



 
 
 
 
 
 

اینجا مسئولینی هستند که گورخوابها را جمع می کنند 
مسئله شان را حل می . و به گوشه خیابان می فرستند

. در سرما گوشه خیابانها یخ می زنند و می میرند. کنند
بدتر از آنها، اینجا قلم بدستانی داریم که سر شان را باال 

به غبغب شان می اندازند و با بی می گیرند، باد 
شاید گورخوابها خودشان : "سوادی تمام می گویند

 ".مقصر باشند
 

اینجا آقا زاده هایی هستند که آب معدنی های مارک دار 
 .لیتری شصت هزار تومان! ناقابل. نروژی می نوشند

 
اینجا کارگرانی هستند، که از صبح تا به  شب، آویزان در 

بر روی داربست ها، با جانشان بازی  میان زمین و هوا،
 .فقط برای چهل هزار تومان! می کنند، ناقابل

 
اینجا بچه پولدارهایی هستند که پول توجیبی ماهانه 

! ناقابل. شان کفاف خرج شان را نمی دهد و معترض اند
 .میلیون تومان ۹١تا  ٣١ماهانه بین 

 

اینجا معلمان بازنشسته ای هستند که پول 
پس از . کفاف زندگی شان را نمی دهد بازنشستگی

فقط برای ! ناقابل. شب تا به صبح نگهبانی می دهند
 .ماهانه ششصد هزار تومان

 
اینجا همه، از مسئول و کارشناس و روشنفکر و 
دانشگاهی و قلم بدست، هر روز اندرز می دهند و شما 

از فقر و بدبختی، از روند رو به افزایش . را می ترسانند
و به شما هشدار می دهند، که ادامه . قاتیشکاف طب

 .آن، آتشی به پا می کند و همه را می سوزاند
 

اینجاست که باید سر را باال گرفت، چشم در چشمشان 
 :دوخت و با لبخندی بر لب چنین گفت

 
 
 
همین . جهنم همین جاست! شوخی نکنید آقایان "

 ".درست زیر پاهایمان! ناقابل. لحظه، همین اکنون
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
    112ه   شمار  چهارم سال /   1132 مه     13/   3131اردیبهشت    13دوشنبه        
 

 
11 



 

 

 
 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

  :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 
 
 
 دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد �
 کنیم همین هفته تسویه می: کارفرما/اند پارس جنوبی چند ماه دستمزد نگرفته ٠۹رانندگان فاز �
 ران مراکز درمانی علوم پزشکی گیالن از حقوق دریافتینارضایتی کارگ�
 اند درصد ساکنان سرپل ذهاب تا کنون مهاجرت کرده ٣١ �
  سوییس-تظاهرات کارگران صنعت برق در شهر زویخ �
 میشاخص را مسدود کردند -اهالی میشخاص دراعتراض به حادثه خیزی جاده، مسیرایالم �
یوانی که پنچ ماه پیش درمرز تته از بلندی صخره هورامان سقوط کرد اکنون قطع نخاع مختار امینی همان کولبر مر�

 شده است
 
کارگران ماهها است که #. عبدهللا؛ برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند_کوت#کارگران شهرداری برخی مناطق �

 .حقوق دریافت نکرده اندوخواستار حقوق معوقه خودهستند
در اعتراض به دریافت هزینه غیرقانونی پارکینگ ( پژوهشگران، دانشجویان ارشد و دکتری)انه ملی تجمع اعضای کتابخ�

 توسط شهردای منطقه سه
 اعتصاب بازاریان وتجمع اهالی شاهرود دراعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری استان ازاین شهربه سمنان�
ماه ۱کنگان دراعتراض به عدم پرداخت  ٠۹آالت فاز  ش ماشیناعتصاب رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران بخ�

 مطالباتشان
 !سومین روز تظاهرات بزرگ مردم شاهرود و اعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری شاهرود به سمنان�
 کارگران ایران پوپلیِن رشت خواستار تشکیل نهاد صنفی شدند�
 ۴1اردیبهشت٣١ز تجمع سپرده گذاران افضل توس مشهد امرو�
 .خراسان_تجمع گروه سپرده گذاران کاسپین مشهد�
 در کردستان سرشار از منابع آب، ساکنین روستاهایش با مشکل کمبود آب شرب روبرو هستند  �
 در مقابل اداره کار غرب تهران« و نقل آبادان  حمل»تجمع کارگران تعدیل شده شرکت �
  .ی اهواز در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود، اقدام به برگزاری تجمع کردندجمعی از کارگران شركت لوله ساز�
 زاگرس به روز دوم رسید« تراورس»تجمع کارگران �
 تیراندازی و قتل یک وکیل دادگستری در لنگرود مقابل دادگستری این شهرستان�
ماه است حقوق نگرفته اند و از 1آنها . مه داشتسازی اراک در ماهشهر  ادا اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت ماشین�
 روز پیش اعتصاب خود را شروع کردند۹١
 
 سوزی از شب گذشته ادامه داشته سوزی در شهرک صنعتی دهلران بخش نفت و قیر؛ این آتش آتش�
ادی فوری اسماعیل با انتشار بیانیه ای به کارزار عفو بین الملل برای آز(TUC) کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا�

عبدی ،معلم وفعال صنفی زندانی پیوسته واز همگان دعوت کرده که دوستان وهمکارانشان را تشویق به حمایت از این 
 .کارزار کنند

 》 زیر بار ستم نمیکنیم زندگی》تجمع غارت شدگان کاسپین کرمان با شعار �
 اعالم شکست فیلترینگ تلگرام توسط وزیر ارتباطات�

  از تلگرام روزبروز بعد از فیلتر در حال افزایش وبازگشت به حالت اولیه استبازدید 
  تخریب محل گود برداری شده جان چهار کارگر را گرفت�
  کارگردر ایران در حین کار دچار حادثه شدند3١سال گذشته هر روز بطور متوسط بیش از �
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  کارگران اهوازی امیدواریم معوقاتمان پرداخت شود/ر شد مالکیت گروه ملی فوالد ایران به بانک ملی واگذا
  حراج کودکی در خیابان�

کودکان کار،محصول امروز ودیروز نیستند ؛از گذشته هر کجا پدر خانواده در تامین خانواده میماند کودکانش به یاریش 
  میآمدند

 . یک چهارم جوانان در زنجان بیکار هستند�
  از هر چهار جوان ساکن زنجان حداقل یک تن بیکار استبر پایه آمارهای دولتی 

  آتش سوزی در پتروشیمی آپادانا عسلویه�
 کارگر نگهبان سامان کاشی بروجرد۹١ماه حقوق ۹۹تعویق �
 افزایش حقوق بازنشستگان معطل چیست ؟�
  بیست و ششمین روز اعتصاب غذا اسماعیل عبدی۴1بیست ونهم اردیبهشت �
 . ی امروز صبح در کازرونتجمع اعتراض�

 اردیبهشت۹۴/مردم مجددا دست به تظاهرات زدند معازه ها همچنان تعطیل است 
 
بهمن را مسدود کردند ۹۹بازاریان شاهرود مغازه های خود را تعطیل کردند ودر اعتراض به انتقال اداره کل خیابان �
  اردیبهشت۹۴./
  اردیبهشت۹۴/ه انتقال اداره راه به مرکز استان تظاهرات واعتصاب بازار شاهرود در اعتراض ب�
تعدادی از کارگران اکیا خودرو در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای معوقه خود مقابل استانداری آذربایجان شرقی �

 . تجمع کردند
در اعتصاب تا کنون ۴1اردیبهشت ماه ۹بیست و ششمین روز اعتصاب غذای معلم بازداشتی روح هللا مردانی از روز �

  غذاست
آنها در نمازجمعه شاهرود .مردم شاهرود نسبت به انتقال ادارات کل به مرکز استان سمنان معترض هستند �

  پالکاردهای حاوی مطالبات خود رانصب کرده بودند
  به دادگاه رفت《دمحم حبیبی 》پرونده �

ره دیده بودند هنوز آثار ضرب وشتم بر روی صورت او موکلم را در بند پا برهنه وبا لباسهای پا :حسین تاج وکیل حبیبی
  مشهود بوده است

  بخش زیادی از معوقات پرداخت شد:شهردار/《سی سخت 》ماه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری ۹ تاخیر�
 روایت زندگی ساکنان کوه نشین زاهدان ؛سیطره محرومیت ،زباله وبیماریهای عفونی�
اردیبهشت در اعتراض به ناچیز بودن کیفیت ۹۱رکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه روز گذشته رانندگان سامانه دو ش�

  بد مواد غذایی داخل پکیج افطار ،از دریافت ان خودداری کردند
یکی از جوانان جان باخته کازرون بنام امید یوسفیان ؛که طی روزهای گذشته بشدت مجروح شده بود ؛امروز شنبه در �

  جان باخت بیمارستان
 خدمات دندانپزشکی در فهرست هزینه های کمر شکن سالمت�
  
 
 تجمع کارگران سد مخزنی هراز در اعتراض به بالتکلیفی شغلی و معیشتی در فرمانداری امل�
  پیام یدی صمدی پس از آزادی�
  عدم پرداخت چند سال حق بیمه کارگران دو کشتی الیروبی در بندر عباس�
  وه ملی فوالد ایران مجددا به بانک ملی واگذار شدمالکیت گر�
  جان باختن یک کارگر معدن در الویج شهرستان نور بر اثر ریزش�
و شرکت کشتیرانی مرسک ،شرکت فوالد (MSC) پس از زیمنس ،امی،توتال، بیمه الیانز، شرکت حمل ونقل مدیترانه�
 ران را متوقف کردایتالیا هم فعالیتهای مربوط به تجارت با ای《دنیلی》
  کارگر در ایران در حین کار دچار حادثه شدند3١سال گذشته هر روز بطور متوسط بیش از �
 .روز از اعتصاب غذای معلم زندانی اسماعیل عبدی گذشت25 
 (عضو هیآت مدیره کانون معلمان تهران)بیانیه کانون معلمان همدان در حمایت از دمحم حبیبی �
 پرتاب گاز اشک آور در نیس/درگیری پلیس فرانسه با کارگران معترض شرکت راه آهن  :ه گزارش دادفرانس خبر گزاری�
� 
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با انتشار بیانیه ای به کارزار عفو بین الملل برای آزادی فوری اسماعیل عبدی (TUC) کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا
وت کرده که دوستان وهمکاران شان را تشویق به حمایت از این ،معلم وفعال صنفی زندانی ،پیوسته واز همگان دع

  کارزار کنند
 . کارمندان زیر خط فقر معلمان و�

خجسته نماینده مجلس با ابزار تاسف از حقوق پایین بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی ،قراردادی ،معلمان 
  پایین تر از خط فقر است....و 
 
 .سخنگوی سازمان آتش نشانی بان نیاورانریزش آوار در خیا�
 کارگر جان باختند4 
 
 

  می زاد روز برتر اندراسل فیلسوف ریاضی دان بریتانیایی است�18
  اعالم شکست فیلترینگ تلگرام توسط وزیر ارتباطات�
  در توفان توییتری امشب برای حمایت از دمحم حبیبی شرکت کنید�
  عضو کانون صنفی معلمان در زندان تهران بزرگتداوم بازداشت دمحم حبیبی ،�
 فعال صنفی معلمان دمحم حبیبی، روایت خدیجه پاک ضمیر از دیدار با همسرش،�

 چند ماه حق بیمه کارگران دو کشتی الیروبی در بندرعباس پرداخت نشده است� 
 تجمع کارگران فیلتر البرز مقابل استانداری قزوین �
 زن کازرونی که در درگیریها حضور داشته پیام و احساسات یک�
 ساله در باشت ٠3کهگیلویه و بویراحمد؛ خودکشی نوجوان  �
  ادامه درگیری مردم و نیروهای ضد شورش در کازرون�

 مصدومیت یک کارگر مقنی در تهران بر اثر سقوط از چاه� 
 اج شان کرده اندلباس کار چند کارگر پاالیشگاه آبادان را از آنها گرفته و اخر�
جمع بزرگی از مردم شاهرود در اعتراض به انتقال احتمالی اداره کل راه مستمر در شاهرود به سمنان تجمع  �

 اعتراضی برپا کردند
  : اسامی کشته شدگان تاکنونی در کازرون�

 رضا جوکار
 حمید بیون

 مجید سیروس
 بهمن احمدی
 علی دمحمی
 ...پرستو جوکار

 
 .تصاب غذای معلم زندانی اسماعیل عبدی گذشتروز از اع �24
 کارگردرکرمانشاه براثرسقوط از ارتفاع وبرق گرفتگی۹مرگ ومصدومیت  �
 کارگر شرکت پتروپاالیش کنگان٠٣بازهم واژگونی سرویس رفت وآمد کارگران،اینبار مصدومیت�

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اردکان نسبت  به کیفیت پایین غذا� 
 کرج  وتجمعشان  روی ریل درایستگاه ورزشگاه آزادی -درباره اعتراضات مسافران خشمگین متروی تهران � 
 واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی �
اعتصاب وتجمع کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه �

 ومطالبات دیگر
گزارشی درباره کشته وزخمی شدن سه نفراز معترضین فعالیت معدن سنگ درروستای اژگیل بدنبال حمله     �

 *نیروهای انتظامی
چهارمین روز اعتراض کارگران کارخانه هپکونسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ها ی توخالی مسئوالن �

 طراز اول کشور واستان مرکزی وکارفرما
 ۹3۲ری گروه سنی جوانان زنجان نزدیک به  نرخ بیکا�
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 بانک ملی مالک گروه ملی فوالد ایران اهواز شد
. کیلومتری اهواز، به انتقال آب از طریق کانال کوثر برای صنعت نیشکر اعتراض کردند ٣١کشاورزان مسیر الهایی در  �

 .گویند این انتقال موجب بیکاری آنان خواهد شد آنان می
 ٠٣۴1اردیبهشت  ۹١وی صدای نو با جواد لعل دمحمی در باره تجمع اعتراضی معلمان در تهران در گفتک�
 تجمع غارت شدگان  موسسه کاسپین کرمان�
  ماه حقوق در مقابل شهرداری این شهر 3تجمع اعتراضی کارگران  شهرداری آبادان به دلیل عدم پرداخت �
 
های استان سمنان از  ونقل و پایانه در اعتراض به انتقال اداره کل حمل تجمع عظیم کامیونداران استان سمنان �

  مرکزاستان به سایر نقاط استان
بازاریان منطقه آزاد ماکو در اعتراض به سیاستهای گمرک در قبال مرزنشینان و نبود جنس برای فروش مغازه های خود �

  .را بستند
جنوب عزم -ضشان با تجمع مجدد در مسیر راه آهن سراسری شمال کارگران کارخانه هپکو در سومین روز اعترا�

  راسخشان را در راه دستیابی به مطالباتشان بنمایش گذاشتند
تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به پولی سازی آموزش ،کاهش سنوات مجاز وضعیت �

  نامناسب رفاهی آموزشی برای دومین روز متوالی
  از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی گذشتروز �23
  در صد از قالیبافان خانم هستند1١/هزار قالیبافی که بیمه ان ها قطع شده ٠3١بالتکلیفی �
  تصاحب زمین های کشاورزان توسط اوقاف در روستای مهدی آباد قزوین�
ه چیتگر متوقف شده است ومردم که از کرج به سمت تهران در حرکت بود ،در ایستگا3قطار سریع السیر متروی خط �

  سرگردان هستند
  یارانه اردیبهشت ماه واریز شد�
 . ادامه اعتراضات برنج کاران خوزستان�

  استانداری جواب روشنی نمیدهد
  ماه مطالبات معوقه٣۱تالش برای دریافت /کارگر دفاتر سهام عدالت ٠3١١وضعیت نا مشخص �
 》 در نوبتیم 》ماه هاست/صندوق بیمه کشاورزی انتظار طوالنی دو هزار کارگزار �
جنوب -کارگران شرکت هپکو برای چهارمین روز متوالی دست به اعتراض زده اند وبرای سومین روز ریل راه آهن شمال �

 را بسته اند
  تظاهرات و راهپیمایی مردم کازرون در روز چهارشنبه از سر گرفته شد�
  آموزش وپرورش ترکیه به راه افتاده استموج جدیدی از پاکسازی در نظام �
 
گونه کولبران را در بانه  کنند ،این میلیارددالر کاالی قاچاق وارد کشور می۹3در حالیکه بر اساس آمار رسمی ساالنه �

  هدف گلوله مستقیم جنگی قرار میدهند
 
 
  واژگونی خودرو حامل دانش آموزان در بانه یک کشته بر جا گذاشت�
  شجری زاده در حالیکه در اعتصاب غذا بود آزاد شدشاپرک �
علیرغم صدور وثیقه برای دمحم حبیبی ،دادسرای اوین از پذیرش وثیقه تهیه شده از سوی خانواده خودداری کرده واین �

  فعال صنفی همچنان در زندان تهران بزرگ بازداشت است
 انندگی در شیخ نشین ابوظبی خبر دادکارگر در تصادف ر٣۹پلیس امارات از مصدوم شدن بیش از �
 دولت نمیتواند فیلتر شکن ها را از کار بیندازد:وزیر ارتباطات �
 !!!کودکان نان آور اهل بلوچستان در زباله ها به دنبال وسایل میگردند�
  نهاد اقتصادی شفاف نیست٠٣١فعالیت مالی �

نهادو دستگاه ٠٣١حدود :گفته 《خانه ملت 》به  غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس
اقتصادی همچون بانک مرکزی ،شورای پول واعتبار ،پست بانک وسازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده وفعالیت 

  هایشان شفاف نیست
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