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 تحلیل هفته

 

 

  عزمی راسخ؛با 

 "شهابیرضا "برای نجات جان و آزادی 

 مبارزه کنیم

 

 

 
ربابە رضایی همسر رضا شهابی 
عضو زندانی هئیت مدیرە سندیکای 
کارگران شرکت واحد کە برای آزادی 
و درمان همسر زندانیش از هیچ 

در پی  ،ەدتالشی فروگزاری ننمو
و قرار  سکتە مغزی دوم شهابی

گفتە  گرفتن او در وضعیت خطر
قصد دارد در روز سە شنبە  :"است

همین هفتە برای پیگیری وضعیت 
خطرناک سالمتی همسرش بە 

  ."وزارت کار برود

بنا بە گفتە خانم رضایی وضعیت 
جسمانی رضا شهابی وخیم است 
و بە رغم این کە مدت محکومیت او 
بە سر آمدە و پزشک متخصص نیز 

ادی وی بە دلیل وضعیت خواهان آز
 ؛شدە است اوسالمتی  نامناسب

ربط مانع اعزام  ذی ناما مسئوال
 .شهابی بە بیمارستان می شوند

 

 

 صادق کار
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سندیکای کارگران شرکت واحد نیز 
در اعالمیەای کە بە تازگی منتشر 

و از وضعیت سالمتی عض ،ەکرد
یکا دت مدیرە زندانی این سنایه

دی و ابراز نگرانی و خواهان آزا
شهابی در خارج از زندان رضا درمان 

کە بدون ارتکاب جرمی گردیده، 
چنین  هم. استندانی اکنون ز

شمار زیادی از اتحادیە های بزرگ 
های مختلف  کارگری و سازمان

سیاسی و حقوق بشری در داخل و 
ضمن ابراز مخالفت با  کشور، خارج

زندانی کردن شهابی کە بە دلیل 
ت گرفتە بە فعالیت سندیکایی صور

اشکال مختلف منجملە نوشتن نامە 
بە خامنەای و روحانی خواستار 

 .آزادی و معالجە وی شدەاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمحمعلی جداری فروغی و نعمت  
وکالی )  احمدی دوتن از

گویی و  نیز طی گفت( دادگستری
 در سوم دی" ایلنا"کە خبرگزاری 

هر دو با  ،ها انجام داد ماە با آن

عبدل فتاح "بە سرنوشت  زبانی کە
دچارشان نکند، کال " اسماعیلی

وارد شدن دادگاە های کیفری در 

کارفرمایی را  -اختالفات کارگری 
و اتهامات دانسته خالف قانون 

امنیتی واردە بە رضا شهابی را رد و 
ت از معالجە وی را خالف نعامم

 .ارزیابی کردندقانون 

ت لاآقای جداری فروغی کە وک
هپور زادە و شا جعفر عظیم

 ندو تن دیگر از فعاال ،احسانی
تحت پیگرد را بە عهدە  کارگری

ە این دو داشتە، با اشارە بە تبرئ
اقدام های  فعال کارگری از اتهام

علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه 
های  فعالیت:" نظام، می گوید

کارگری به هیچ وجه با عناوین 
کیفری تطبیق نمی کند؛ از طرفی 

قانون اساسی،  72ل براساس اص
ها در  و راهپیمایی تشکیل اجتماع

صورتی که مخل مبانی اسالم 
نباشد، آزاد است و از طرف دیگر، 

قانون کار، راه رسیدگی به  براساس
کارفرمایی  -کارگری های تخلف

بە گفتە این " است مشخص شده

وکیل دادگستری، رضا شهابی به 
عنوان یک زندانی دارای حقوقی 

این حقوق ورتی که به است و در ص
ف از قانون توجه نشود، در واقع تخل

صورت گرفته و بایستی در اسرع 
وقت به ایشان مرخصی استعالجی 
داده شود و یا حداقل در یکی از 

های خارج از زندان  بیمارستان
خود را تا بهبود  ،بستری شود

تی احمدی آقای نعم. بدست آورد
خود را  نظر ،نیز در این مصاحبە

اصوال ایجاد و :"عنوان کرد چنین
های کارگری جرم  عضویت در تشکل

نیست؛ چرا که قانون اساسی این 
ایجاد ...حق را به شهروندان داده؛ 

تشکل کارگری، حتی اگر آن تشکل 
مجوز هم نداشته باشد، باز هم 

 ....جرم نیست 

مسائل کارگری باید از طریق قانون 
 کار حل شود، در قانون کار، راه

مشخص شده؛ برای نمونه کارها 

تشخیص یا اختصاصی  هیات های

؛ گردیدهحل اختالف در قانون تعبیه 
لذا کشاندن مسائل کارگری به 
دادگستری و محاکم عمومی، 

 "خالف قانون است

طور کە بدرستی و دقت  همان
حقوقی این دو وکیل شریف و آزادە 
تصریح کردند، فعالیت سندیکایی 

 ،زارت کارولو بدون اجازە رسمی از و
خاطر ه قانونی است و کسی را ب

آن در دادگاە کیفری نمی شود 
حرف . کردمحاکمە و محکوم 

سندیکای شرکت واحد و اتحادیە 
جهانی کارگری هم مشابە  های

کە بە نوعی بە  ،ستاین وکال
وسیلە این مصاحبە نخواستەاند در 
مقابل این حق کشی و بی قانونی 

ە وزیر سکوت کنند، با این همە اما ن
کار کە حمایت از فعالیت سندیکایی 

 ،جزیی از وظایف قانونی اش است
تا کنون اقدام و اعتراضی کردە 
است و نە رئیس جمهور مدعی 

  !حقوق شهروندی

در  یانها و دیگر دولت سکوت این
واقع همراهی با مقامات قضایی 

روزنامە های مدعی اصالح . است
د قوە رطلبی نیز کە بە هنگام برخو

از هر " خودی هایشان"با  هضاییق
وقتی  ،سو اعتراض شان بلند است

کارگری در  نپای زندانی کردن فعاال
، ظلم و زورگویی استمیان 

دستگاە قضایی را فراموش می 
. کنند و سکوت اختیار می کنند

رسانە های وابستە بە راست های 
 از سعی می کنندنیز منتقد دولت 

به عنوان  ،کارگری های تراضاع
کوبیدن حریف شان ابزاری برای 
همواره از اول و  استفاده کنند

انقالب تا کنون، این جریان با در 
دست داشتن بخش هایی از بدنه 
قدرت در جمهوری اسالمی ایران در 

و پروندە  در بازداشت همه حال
 نعلیە فعاالی مختلف ها  سازی

کارگری نقش اصلی را بە عهدە 

  .داشته و دارند
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روزنامە های مدعی 
اصالح طلبی نیز کە 

د قوە ربە هنگام برخو
خودی "با  هضاییق

از هر سو " هایشان
اعتراض شان بلند 

وقتی پای  ،است
 نزندانی کردن فعاال
کارگری در میان 

، ظلم و است
زورگویی دستگاە 

قضایی را فراموش 
می کنند و سکوت 

 اختیار می کنند
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 در حالیاین نوع سوء استفاده 
گاهی اوقات  ،کە صورت می گیرد

برای کارگران اشک تمساح می 

شان در قوە  ریزند، اما عوامل
ها بدترین نقش را  قضایی و زندان

خاطر ه علیە همان کسانی کە ب
دفاع از حقوق کارگران بە زندان 

نتیجە این . افتادەاند بە عهدە دارند
گران و خانوادە های شکایت کار ،کە

نظام جمهوری اسالمی کارگری در 
هیچ گاە بە نتیجە نمی رسد  ایران،

هایی در این  و هرگاە کامیابی
خاطر ه خصوص بە دست آمدە ب

خود کارگران و سایر  های اعتراض
از همین . خواهان بودە است آزادی

روی انتظار نمی رود کە مراجعە 
 همسر شهابی بە وزارت کار یا در

و  کە خود" وزارت کارفرمایان"ع واق
سرکوب  وزیرش یدی طوالنی در

داشتە و کارگری  نو فعاال سندیکاها
 چندانی به همراه آورد،دارند، نتیجە 

بە وزارت کار با این وصف اما مراجعە 
نظر  عنوان نهادی مسئول صرفه ب

از نتیجەاش کار درستی است کە 
 ،اگر با حضور کارگران انجام شود

نمی توانند  خانە  ن وزارتمقامات ای
 .نسبت بە آن بی تفاوت بمانند

جود همە این مخالفت ها و اما با و 
حق و  هایی که در دفاع از اعتراض
کارگران از یک سو انجام می  حقوق

و  کشی ها هم چنان حق شود و
 پایمال کردن حقوق کارگران توسط

مقامات قضایی و دیگر مسئوالن 
به صورت جمهوری اسالمی 

و بە رغم تمر ادامه دارد، مس
 شریف و خطراتی کە جان انسان

رضا شهابی را ی چون طلب عدالت
 ها کە در قاموس تهدید می کند، آن

شان جان انسان های بیگناە بە 
هیچ گرفتە می شود حاضر بە 
دست برداشتن از رفتار های ضد 
انسانی شان کە حتا با قوانین 
خودشان هم در تضاد و تناقض قرار 

 .نیستند ،دارد

 این نگرانی ها بە هیچ وجە بی
چرا کە قبل از آن نیز . مورد نیستند

 نهمین سیاق تعدادی از فعااله ب
اجتماعی  ندیگر فعاال  کارگری و

تا بە  اند، زندانی را بە قتل رساندە

مبارزان عدالت  از زعم خویش هم
خواە انتقام و هم از دیگر مبارزان 

ز ها را ا آن و ندزهر چشم بگیر
گران حاکم بر حذر  مبارزە با ستم

این روش   درست است کە. دارند
کارانە هم نتوانستە و نمی  جنایت

تواند مانع تداوم مبارزات حق طلبانە 

مردمی علیە حاکمان مستبد و 
 تالش بی وقفه، ولی شودستمگر 

برای حفظ جان و آزادی مبارزانی کە 
در زندان ها بە نماد حق خواهی 

 ،تبدیل شدەاند ها گروەها و جنبش
همە کسانی است انسانی وظیفە 

بە این جنبش ها تعلق خاطر کە 
 عزمی راسخ،بیایید همە با ، دارند

بە هر صورت و در هراندازە کە می 
رضا شهابی  جان توانیم، برای نجات

و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی با 
همسر و خانوادە رضا شهابی، با 

با  سندیکا و کارگران شرکت واحد،
اتحادیە های کارگری جهانی، 

خواە،  های ترقی و آزادی سازمان
وکالی با وجدان و همە آزادگانی کە 

 ،شهابی هستندرضا نگران جان 
تالش کنیم و نقشە برای آزادی وی 

نە توزانە مقامات قضایی و های کی
جمهوری اسالمی علیە  نمسئوال

 عدالتگناە و  این فعال کارگری بی
  . کنیم طلب را نقش برآب
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 راهپیمائی اعتراضی اتحادیه های کارگری در خیابانهای ایروان

 
 

 
 

 از تجربه دیگران

 اتحادیه های صنفی ارمنستان 

 دشواری و چالش ها
 

 (سومبخش )           

 

 

 
 2، تیلمان آلکساندر بوش1تیروهی آ نظارتیان

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

 

 گودرز: ترجمه
 

 

 
  فعال و با نفوذ (BRTU)های بخشی  اتحادیه های سراسری یا فدراسیون

 اتحادیه های بخشی بزرگ 
 

عضویت در اتحادیه ها در بخش هایی که تغییرات گسترده سیستمی نداشته اند و کارکنان غیر رسمی ندارند، بسیار 
چندان اما تعداد اعضا و نفوذ رسمی اتحادیه ها با شکل ساختاری و گنجایش و فعالیت های سازمانی آنها . وسیع است

زمانی هم که لزوم تمدید . ارتباطی ندارد، چراکه عضویت بسیاری از اعضای این اتحادیه ها در عمل تعلیق شده است
ازاین رو برخی از فدراسیون ها بجای تذکر تمدید . عضویت را به آنان یادآور می شوند، برخی تصمیم به خروج می گیرند

برخی از اعضا هم ممکن است بخواهند نفوذ را در کنفدراسیون . ادآوری نکنندعضویت افراد ترجیح میدهند اصالً به آنان ی
در انحصار خودشان داشته باشند، البته فدراسیون های زیادی امکانات مالی و انسانی خود را اصالً به میدان نمی آورند 

که منبع مالی شان بیشتر از و برای گفتمان اجتماعی و پاسخگویی به نیازها و حقوق کارگران مشارکتی ندارند، زیرا
 .اعضا توسط کارفرما تامین می شود

 
 

 اتحادیه های بخشی کوچک

 

پس از استقالل ارمنستان، فدراسیون های مشتغل در بخش 
خدمات، کشاورزی و امور بانکی با تغییرات عمده سیستمی 

بسیاری از اتحادیه ها تقریبا تمام اعضایشان را . روبرو شدند
مجبورشدند با اصالحات درونی و در هماهنگی ازدست دادند و 

امروز . با سازمان های بین المللی کار خود را بازسازی کنند
کوچک تر  (BRTU)این اتحادیه های سراسری یا فدراسیون ها 

عضو دارند، در عین حال  0333تا  0333شده اند و فقط 
اعضایشان فعال تر و  با انگیزه تر اند و عمدتاً به نسل جوان 
 تری تعلق دارند که از روحیات دوران شوروی دور شده و مصمم 

 

                                                 
1 وی در حال حاضر مدیر مرکز . ار کرده استبا اتحادیه های کارگری ارمنستان ک 6002خانم تیروهی آ نظارتیان، وکیل حقوقی و مدافع حقوق و متخصص قوانین کار از سال  

.تمپوس برای محافظت از حقوق اجتماعی است  
2 .بنیاد فردریش ابرت، به کارآموزی اشتغال داشت-تیلمان آلکساندر بوش کارشناس علوم سیاسی است و در زمان تالیف این گزارش در اداره منطقه ای برای جنوب قفقاز   
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البته گنجایش سازماندهی و بسیج نیروی این اتحادیه ها از اتحادیه های بزرگتر . اند از منافع شغلی خود دفاع کنند
 .سابق بیشتر است

 
 

 مدرن سازی و گذار ساختاری

 

اند به مدرن کردن ساختار سازمانی شان دست بزنند تا بتوانند تعداد ، برخی از فدراسیون ها سعی کرده 7307از سال 
اما هنوز هم . کاهش داد 73اصالحات شامل ادغام هایی می شد که تعداد کل فدراسیون ها را به . اعضا را حفظ کنند

و رقابت های غیر تعداد فدراسیون ها از تعداد بخش های متمایز اقتصادی بیشتر است، این موضوع به اختالفات ناسالم 
این روز ها شاهد ایم که برخی از فدراسیون ها برای دستیابی و کنترل . ضرور در درون بخش های اقتصادی می انجامد

اتحادیه های سایر فدراسیون ها بیشتر انرژی مصرف می کنند تا در دفاع از حقوق و منافع کارگران عضو خودشان، در 
 .ی خویش با چالش های جدی روبرو اندحالی که اتحادیه های عضو برای بقا

ساختار هرمی اتحادیه های سراسری یا کنفدراسیون ها در اساس رابطه غیر هرمی اتحادیه ها را مجاز دانسته و برای 
با این وجود اتحادیه ها در سطوح مختلف مسئولیت . اتحادیه های زیرمجموعه خود استقالل عملی قائل شده است

سازمان سطح پایین باید به سازمان رده باالتر حق عضویت بپردازد و سازمان باالتر هم در  های مشترکی دارند؛ هر

اما سازمان رده پایین در . عوض باید مشاوره سازمانی و سایر حمایت های ساختاری به اتحادیه رده پایینتر عرضه کند
 .قبال فعالیتهایش مستولیتی در مقابل سازمان ردۀ باالتر ندارد

 
 

 

 

 کشور ها رگدی

 

 
  2112استراتژی مبارزه کارگران اسپانیا در سال 

 

 دستمزد کارگرانحداقل ثبات شغلی، افزایش  برایمبارزه 
 

 
 

 :اشاره
سال آینده مبارزه علیه اشتغال بی ثبات و باال بردن حداقل حقوق در هفته گذشته کمیسیون های کارگری با تاکید بر این که 

اهد بود، استراتژی خود را برای مبارزه آتی مشخص کرد، از سویی دیگر بعد از مذاکرات مهمی که کارگران زنان و مردان خو
دو سندیکای بزرگ کارگری اسپانیا با وزیر کار و سازمان متشکل کننده کارفرمایان داشتند، از اضافه شدن حداقل حقوق 

یورو  251ل حقوق کارگران اعم از زن و یا مرد به مطابق توافق حاصل شده، ظرف سه سال آینده حداق. کارگران خبر دادند
 .خواهد رسید، البته با احتساب چهارده پرداخت در سال

در انتخابات اخیر ایالت کاتالونیا هم برای انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس دولت خود مختار بار دیگر استقالل طلبان با  
کارگری بعد از اعالن نتایج انتخابات طی فراخوانی از دولت مرکزی و  اکثریت مطلق برنده این انتخابات شدند، کمیسیون های

احزاب برنده در انتخابات کاتالونیا خواست مذاکرات وسیع و همه جانبه ای میان همه احزاب و دولت مرکزی آغاز گردد تا نوید 
 ... بخش آمدن فضایی آرامتر برای حل اختالفات گردد

 :اشاره به شرح زیر تقدیم شما می شوددر ادامه، متن کامل اخبار مورد 

 
 
 
 

 ی بولتن کارگر          
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 استراتژی مبارزه کارگران اسپانیا
 

در آستانه آغاز سال " کمیسیون های کارگری" دبیر کل اونایی سوردو 
اعالم داشت، تالش و برنامه ما برای سال آینده مبارزه علیه اشتغال  7302

 .و مردان خواهد بود بی ثبات و باال بردن حداقل حقوق کارگران زنان
هیات نمایندگی این سندیکا  033در هفته گذشته و در حضور اونایی سوردو 

باید مبارزات ما به بی عدالتی اجتماعی، وجود اشتغال بی " اعالم داشت
ثبات و شغل های کم درآمد که فقر کارگران را ازبین نمی برد پایان دهد، تنها 

ر رشد اقتصادی را بکار اندازیم و از بحران از این طریق است که می توانیم موتو

برای دست . اقتصادی خارج شویم
یابی به این مهم گام اول آن است 
که به یک توافق اصولی برای باال 
بردن حداقل حقوق کارگران با دولت 

 .و کارفرمایان برسیم

 
 

 توافق اول با دولت و کارفرمایان 
 

اتحادیه " ،" سیونهای کارگریکمی"دو سندیکای بزرگ کارگری اسپانیا، 

، سندیکای کارفرمایان و دولت، طی مذاکرات طوالنی به "همگانی کارگران 
 .توافق مهمی برای باال بردن حداقل حقوق کارگران دست یافتند

دبیر کل کمیسیون های کارگری بعد از مذاکرات مهمی که دو  اونایی سوردو
متشکل کننده کارفرمایان داشتند  سندیکای بزرگ کارگری با وزیر کار و سازمان

مطابق توافق حاصل شده، . از اضافه شدن حداقل حقوق کارگران خبر داد
یورو  253ظرف سه سال آینده حداقل حقوق کارگران اعم از زن و یا مرد به 

 خواهد رسید، و با احتساب چهارده پرداخت 

در  شصتدر سال، این مقدار معادل 

صد از دستمزد متوسط حقوق 
گیران اسپانیا خواهد بود و معادل ب

مقداری است که اتحادیه اروپا از 
همه دولت های عضو این اتحادیه 

 .طلب می کند

 
 
 
 

 مجسمه مارکوس آنا در پارک رتیرو در مادرید
 
تقاضایی را در " جبهه متحد چپ “

شهرداری به ثبت رساند که بر 
مارکوس آنا، اساس آن مجسمه  
ز راه آزادی در شاعر، نویسنده، مبار

دوران دیکتاتوری فرانکو و عضو 
برجسته حزب کمونیست اسپانیا، 
. در پارک رتیرو در مادرید نصب گردد

این تقاضا از پشتیبانی جمع کثیری 

از چهره های فرهنگی، انجمن 
های مدنی، تشکلهای سیاسی و 
سندیکاهای کارگری برخوردار بوده 

اونایی سوردو و مشخصا امضاء 
میسیونهای کارگری دبیرکل ک

 .اسپانیا را نیز در خود دارد
 
 

 مذاکرات وسیع و همه جانبه ای
 

در انتخابات اخیر ایالت کاتالونیا برای انتخاب نمایندگان 
مجلس و رئیس دولت خود مختار باردیگر استقالل طلبان 

این انتخابات . با اکثریت مطلق برنده این انتخابات شدند
ی صورت گرفت که دولت قبلی در نتیجه تشنجات سیاس

این ایالت بطور یکجانبه اعالم استقالل این ایالت را از 
بدنبال آن دولت مرکزی با تکیه به قانون . اسپانیا کرده بود

اساسی این کشور اعالم استقالل را غیر قانونی خواند و 

این اقدام . خود مختاری این ایالت را منحل اعالم کرد
نتخابات تازه در این ایالت برای دولت مرکزی با اعالم ا

در روز . انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس دولت همراه بود
دسامبر بعد از اعالم نتیجه انتخابات بار دیگر استقالل  70

طلبان با اکثریت مطلق آراء به پیروزی رسیدند و نتیجتا 
دیگر بار این ایالت با ابهامات فراوانی برای آینده حیات 

 .یش مواجه خواهد بودسیاسی اجتماع

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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طی  بعد از اعالن نتایج انتخابات های کارگری کمیسیون
فراخوانی از دولت مرکزی و احزاب برنده در انتخابات 
کاتالونیا و هم چنین از نیروهای مخالف در پارلمان 
کاتالونیا خواست از اقدامات یک جانبه دوری کرده و 

قط از طریق مذاکره و اختالفات و مسائل موجود را ف
این فراخوان تاکید دارد که زمان تازه ای . توافق حل کنند

 اجتماعی  -باید در حیات سیاسی

کاتالونیا گشوده شود و بر متن آن مذاکرات وسیع و همه 
جانبه ای میان همه احزاب و دولت مرکزی آغاز گردد تا 

  .نوید بخش آمدن فضایی آرامتر برای حل اختالفات گردد
زم به یادآوری است که دولت مرکزی اسپانیا همیشه ال

 .از این مذاکرات اجتناب کرده است
 
 
 

 

 حمایت جبهه چپ اسپانیا 
 

کمیسیون های کارگری و اتحادیه طی جلسه ای که با رهبران سازمان های سندیکایی، جبهه متحد چپ 
در صد از  03تمزد کارگران تا رسیدن به داشت حمایت همه جانبه خود را از افزایش حداقل دسهمگانی کارگران 

متوسط دستمزد حقوق بگیران اسپانیا و البته با احتساب چهارده حقوق در سال اعالم داشت و آن را شرط گسترش 
در این دیدار که میان رهبران سندیکاهای کارگری و رهبران . عدالت اجتماعی و فائق شدن به بحران اقتصادی دانست

گرفت، به لزوم تداوم این مالقات ها در جهت استحکام دادن هرچه بیشتر به رفاه و شرایط  جبهه متحد چپ صورت
 .شغلی کارگران تاکید شد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          
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! وضع ما خوبه

سالهای ساله که 

ما همین جور 

 کار می کنیم

 خمیر

 سالهای ساله که ما همین جور کار می کنیم! وضع ما خوبه

 خمیر

 

 

 از جهان کار
 
 
 

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم
 (15 بخش)

 

 

 سازمان بین المللی کار
 
 

 (قسمت دوم) حاکمیت کار

 ایت از کار غیررسمی و غیراستانداردکردهای نو برای حم روی

 

دهۀ گذشته شاهد برخی پیشرفت ها به سوی رویکردی بر پایۀ 
به واقع هم راه دیگری، هر . حق به موضوع حمایت اجتماعی بود

قدر هم که دشوار، برای رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی 
یل وقتی اشکال غیراستاندارد استخدام به یک نرم تبد.  وجود ندارد

می شوند، ضرورت خواهد یافت که بر چارچوبهائی که در آنها این 
برخی ابتکارات برای . نوع استخدام حکومت خواهد کرد، مکث شود

نوسازی در ارتباط با جوالن بخش خصوصی صورت یافته اند، از جمله 

تصویب قانون اخیر در فرانسه، که به موجب آن شرکتهای بزرگ 
ز اقدامات مشخص شان در ارتباط با وضع فراملیتی ملزم شده اند ا

همچنین در . حقوق بشر در زنجیره های جهانی تأمین گزارش دهند
جریان آخرین کارناوال در برزیل، به کارگرانی که دارای وضع متزلزل یا 
قراردادهای بسیار کوتاه مدت اند، از مجرای مذاکره روی قراردادهای 

در این مجرا رویکری . ه شدرسمی، تضمینهای پایه ای به آنان داد
به عالوه این نیاز وجود دارد که . نیمه قانونی اخذ شد، بدون این که به رسمیت کار این گروه از کارگران بیانجامد

از جمله این که آیا شرکتهای بزرگ به مسئولیتهای اجتماعی شان عمل می  -محدودیتهای حاکمیت بخش خصوصی 

مورد ارزیابی مجدد  -ها کدهای رفتاری ناظر بر فعالیتهای شان را رعایت می کنند یا خیر کنند و نیز این که آیا این شرکت
همچنین الزم است به این سؤال پاسخ گفته شود که حاکمیت بخش خصوصی چگونه می تواند مکمل . قرار گیرد

 .حاکمیت عمومی باشد و نه آن که به جای آن بنشیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کارگر بولتن          
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 ای انتظام اشکال غیراستاندارد استخدامی بیشتر عمل کند؟آیا حکومت ها باید بر

 

 ممتنع% 2   نه% 11   آری% 22
 

درصدی به این سؤال که آیا اشکال غیراستاندارد استخدامی باید انتظام بیشتری 27اکثریت قاطع 

این امر مستلزم مقررات مؤثر ملی است؛ زیرا مناسبات استخدامی . بیابند، پاسخ مثبت می دهند
چنان از شئون مهم جامعۀ آینده است و ضرورت دارد که حقوق کارگران در تمام اشکال هم

 .استخدامی تأمین شوند
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 سالهای ساله که ما همین جور کار می کنیم! وضع ما خوبه

 خمیر

 

 

 

 

درصد کل کارگران  72همیت دارد تشخیص داده شود که مناسبات به اصطالح استاندارد استخدامی فقط با این حال این ا

به عالوه چالشهای مهمی در ارتباط با کار غیررسمی، تغییرات اجتماعی، اتوماسیون، اقتصاد . را پوشش می دهند
جدید استخدامی، همچون اقتصاد مشاع نیز،  برخی از اشکال. سر برآورده اند... فرفره ای، تغییرات جمعیتی و مهاجرت، 

 در حالی که کار و خدمات از ورای مرزها ارائه می شوند و به دشواری قابل کنترل و نظارت اند، مبین چالشهائی ناظر بر 

با توجه به محدودیت داده های تطبیقی برای فهم روندهای جدیدی که در حال وثوع اند، به تبع . تعریف کارفرما هستند
 .یش بینی تغییرات وضع نیز دشوار استپ

این انتظار که حکومتها باید کار بیشتری انجام دهند، به این معنا نیست که که الزاماً گره های بوروکراتیک باید افزایش 
از منظر حکومتی، عاملهای حکومتی همچون قضات، . است" درمان سوزنی"چنان که اشاره شد، نیاز به نوعی . یابند

می توانند به عنوان پلی بین دیگر عاملها ... شرایط کار، بازرسان و مؤسسات تحقیقاتی در سالمت و ایمنی  ناظران بر
 .  در ایجاد راه حلهای نوجویانه اند

 
 

 
 

 پشت پرده
 
 
 
 

 
 
 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

ی  خلف وعده. ادامه دارد  ،ماهه سراسري كارگران هفت تپه به عدم پرداخت دستمزد چند های اعتراض که استچند ماه 
در حالي كه نیشكر هفت تپه با توجه به حاصل خیز بودن فوق . ی تعطیلي قرار داده كارخانه را در آستانه ،مكرر كارفرما

، وجود مشكالت مالي در اين موسه بزرگ دآور بودن تولید شكر و خوراك دامچنین سو های آن منطقه و هم العاده زمین
هاي آن  اقیماندههای نیشكر در تولید كاغذ و سپس از ب تولید شكر از نیشكر و استفاده از تفاله. كند نتفي مياقتصادي را م

داران خصوصي سیري ناپذير كه تنها به  اما سرمايه. ه يك واحد سودآور تبديل كرده است، اين مجتمع را بتولید خوراك دام

 شان كافي نبوده و زمین هاي حاصل خیز هفت تپه را كه مي ها برايانديشند گويا اين سود تر مي انباشت سودهاي كالن
ور ديگري تبديل كنند تا از بازار آد بخش مهمي از تغذيه مردم منطقه و سراسر ايران را مرتفع كند به سوداي سود نتوان

حتي اگر هزاران  ،باشد كه تاج سود به سالمت! كاري هزارن نفر را چه باك در اين میان گرسنگي و بي! جهاني عقب نمانند
 .ها دوخته و حساب ها باز كرده اند نفر به خاك سیاه بنشینند و از تبعات آن چه باك زيرا كه پرده نشینان اين خان يغما جیب

فرستند تا زمینه را آماده كنند و  نظیر اسد بیگي و افشار را به عنوان مديران روي صحنه مي  در اين میان شاهدان بازاري
به اين مصاحبه که در سال گذشته همین شاهدان بازاري  .ر خسته كرده و از صحنه خارج كنندرا در يك مصاف نابراب كارگران

 :انجام داده اند توجه كنید

 

 : قائم مقام مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه

 در هفت تپه به زمین خورد 6 کلنگ احداث پاالیشگاه گازوئیل و بنزین یورو

یامک نصیری افشار قائم مقام س 0025, مرداد 07
گو با صبح شوش و  شرکت نیشکر هفت تپه در گفت

با حضور متخصصین کلنگ احداث کارگاه مونتاژ : گفت

در هفت تپه توسط امید  0 پاالیشگاه گازوئیل و بنزین یورو
اسد بیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه به زمین 

 .زده شد

 

 

 هفت تپه ناگفته های حوادث

 

 

 ی بولتن کارگر          
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وژه پاالیشگاه گازوئیل و بنزین در دو مرحله پر :وی افزود
ساخته خواهد شد مرحله اول ساخت کارگاه مونتاژ 
تجهیزات و مرحله دوم نصب قطعات خواهد بود که با 

میلیون دالر در اراضی صنایع نیشکر  55اعتباری بالغ بر 
ماه دیگر  73و تا  کردهفت تپه از امروز شروع به ساخت 

 .ین پروژه خواهیم بودشاهد بهره برداری از ا

قائم مقام مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر 
تجهیزات ساخته شده در : داشت هفت تپه اظهار

کارخانه نصب و بعد ازصدور مجوز های الزم  پاالیشگاه به 

 .بهره برداری خواهد رسید

 033خوراک و مواد اولیه این پاالیشگاه حدود :وی گفت
مازوت و گیلسونیک  هزار تن شامل ترکیبات سنگین

ها و یک بخش از گیلسونیک  است که از محل پاالیشگاه
داران مجموعه  غرب که متعلق به سهام از معادن گیالن

كه همان پرده نشین ها ) طرح توسعه نیشکر است
چنین محصوالت شرکت  هم .گردیدتهیه خواهد( هستند
درصد گازوئیل با  23 ،هزار تن در سال است 533حدود 

درصد بنزین تولید خواهد 73صادرات به اروپا و کیفیت 
 .شد

نصیری افشار کار آفرینی را مهمترین دغدغه هیأت مدیره 
چه انسان ) !!!شرکت کشت و صنعت نیشکر دانست 

به صورت مستقیم و : و بیان داشت( هاي خیر خواهي

ه نفر با احداث این شرکت مشغول ب 7333 غیر مستقیم
شوند ديگر  ر نفر بیكار ميحال چند هزا) می شوند کار

دستگاه تریلی 033چنین بیش از  هم( مهم نیست
نیز جهت حمل مواد اولیه بکارگیری ( تراک )بارکش 

ماه آینده پاالیشگاه  73شود  پیش بینی می ،خواهد شد

کاری و تسریع در  گازوئیل به بهره برداری برسد که با هم
 .افتخواهد یصدور مجوزات الزم این مدت زمان کاهش 

شایان ذکر است این طرح تنها در چند نقطه از جهان 
ساخته شده است که در اروپا به دلیل نبود مواد 

در ایران به  شود و گیلسونیت تنها از قیر استفاده می
عنوان یک طرح منحصر به فرد در خوزستان و شوش اجرا 

 .خواهد شد

، قدیمی ترین کارخانه تولید کشت و صنعت هفت تپه
که نیم قرن از تاسیس  ،نیشکر در کشور استشکر از 

 .آن می گذرد

هزار تن شکر در سال  033ظرفیت تولید این کارخانه 
است که به دلیل فرسودگی خط تولید کمتر از ظرفیت 

 .اسمی شکر تولید می کند

این کارخانه اواخر پارسال از سوی سازمان خصوصی 
 سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذر

 .شد

هزارهكتار   7۲شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با 
کیلومتری شهر شوش در  05وسعت اراضی و کارخانه در 

 .شمال استان خوزستان واقع است

 ی بولتن کارگر          
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 اطالعیه

 
 یاسیو س یاجتماع – یصد ها تن از فعاالن حقوق کارگر یفراخوان عموم

 
 

 در خطر است،  "یرضا شهاب" جان
 دیآزادش کن

 
 
  

 یرضا شهاب یماری، بدون شک عامل ب میادامه معالجات او هست یبرا یرضا شهاب دوشرطیق یو ب یفور یآزاد خواهان
 .آورند یاو ممانعت بعمل م یچنان از آزاد کرده و هم یهستند که رضا را زندان یتمام افراد

 ی، مکند یم دیرا تهد یشهاب که سالمت و جان رضا یرا مسئول هر نوع عواقب احتمال یاسالم یجمهور میرژ ما

 .میبالدرنگ او را خواستار یو آزاد میشناس
 
 
 
 

 !ستین زیجا درنگ
 !در خطر است یجنبش کارگر یچهره نام آشنا یرضا شهاب جان

 و مدافع حقوق کارگران یکارگر یو تشکل ها یهمه نهادها به
 !و سراسر جهان رانیمسئول و آگاه در ا یهمه وجدان ها و
 

 آذر 70و  70 در« تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند»منتشر شده توسط  هیو اطالعد براساس
به معالجات  ازیشده است و ن یزندان دچار سکته مغز در کا،یسند رهیمد اتیعضو ه ،یرضا شهاب( دسامبر02 و0۲)

قتل خاموش   ایمرگ  "بر یخود مبن استیس یراادامه تدارک و اج در یاسالم یجمهور میمقامات رژ. دارد یو فور یجد
چنان در زندان نگه داشته اند که او مدت شش  هم یرا به دالئل واه یرضا شهاب یدر حال "در زندان یکارگر نفعاال

 .تحمل زندان را ندارد یتوان جسم یرسانده و پزشک معالج او اعالم کرده است که شهاب انیسال زندان خود را به پا
 
  :اعالم می کنیم یفراخوان عموم نینندگان اامضاء ک ما

 یرضا شهاب یماری، بدون شک عامل ب میادامه معالجات او هست یبرا یرضا شهاب دوشرطیق یو ب یفور یآزاد خواهان
 .آورند یاو ممانعت بعمل م یچنان از آزاد کرده و هم یهستند که رضا را زندان یتمام افراد

 ی، مکند یم دیرا تهد یکه سالمت و جان رضا شهاب یهر نوع عواقب احتمال را مسئول یاسالم یجمهور میرژ ما
 . میبالدرنگ او را خواستار یو آزاد میشناس

 

اعالم داشته که در  یفراخوان ی، طیسنگر رضا شهاب ، همسر و هم ییخانم ربابه رضا: میبا خبر شد نیچن هم
 یآزاد ابانی، ساعت ده صبح در برابر وزارت کار خ20 یجم دشهر روز پن ییهمسرش در زندان رجا یفیاعتراض به بالتکل

 !میینما یم یبانیپشت و تیاقدام حما نیاز ا ای، ما قوستندیا یبه اعتراض م
 
 
 

 :حمایت از رضا شهابی ارسال کنید دوم ستیل یبرارا خود  ی؛ امضاریز لیمیا قیاز طر دیتوان یم
kanoonfarakhan93@yahoo.com 
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 رشگزا
 

 

 ،خواست کارگران هپکو

 کارخانه، لغو خصوصی سازی دولتی شدن

 

 با کارگران هپکو « جامعه فردا»گوی روزنامه و  گفت

 

 لیالرزاقی
 

ترین تعبیر یکی از مدیران شرکت هپکو  این تازه« آنها باید به سرعت از سازمان حذف شوند. ها را شناسایی کنید تروریست»

قصد تخریب وجهه سازمان را ! از اوضاع کاری خود ناراضی هستند و با اقدامات خرابکارانه»کنانی است که از ویژگی کار

، که در فضای مجازی منتشر شده، کارگران «مدیریتی»و « تخصصی»اصطالح  گویند، در این متن به کارگران هپکو می« دارند

انتشار این متن، . که باید فورا شناسایی و اخراج شوند شوند خوانده می« هایی تروریست»معترض و ناراضی در هپکو 

های  تر شدن حلقه فشار شده که در ماه باعث نگرانی کارگران این شرکت بزرگ تولیدکننده ماشین آالت راهسازی، از تنگ

از کارگران نفر  21ای که تاکنون احضار حداقل  حلقه. های گسترده کارگران هپکو شدت گرفته است گذشته و پس از اعتراض

گویند، اخالل در نظم جامعه و شرکت در تجمعات  آنچنان که کارگران می. دنبال داشته است معترض این شرکت را به

حاال هم دندان . ما برای مطالبه حق و حقوقمون اعتراض کردیم». ترین اتهامی است که متوجه آنهاست غیرقانونی عمده

کارگری که دستمزدش رو مطالبه ! …دونیم این حرفا چیه دیگه نمی. بشه ها عملی روی جگر گذاشتیم و منتظریم وعده

 «...تکنه تروریست نیس می

 

 شوند خوانده می« تروریست»، انوقتی معترض

 

چندماه از اعتراض گسترده کارگران 

هپکو به وضعیت نابسامان این 

سازی و  شرکت پس از خصوصی

تعویق چندماهه در پرداخت مطالبات 

است که انتشار  مزدی گذشته

متنی در فضای مجازی مجددا 

ها را به سمت هپکو  نگاه

 . کشاند می

 ی بولتن کارگر          
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ماجرا از انتشار متنی منتسب به 

های هپکو در  مدیر مهندسی پروژه

. های مجازی شروع شد شبکه

گیری از یک مدل  متنی که با بهره

بازاریابی در سنجش عملکرد منابع 

دنبال  انسانی سازمان، به

بندی نیروها  دسته

ها و  به خوب

بدهاست و در واقع 

توسط او برای 

شناسایی 

نیروهای مفید و 

مضر در شرکت، در 

فضای مجازی 

بازنشر شده 

در این متن  .است

با تقسیم بندی کارکنان سازمان به 

چهار دسته وفاداران، مزدوران، 

گروگانان و خرابکاران میزان تعهد و 

رضایت کارکنان از فعالیت در 

مان مورد بررسی قرار گرفته ساز

است و در باالی متن با عبارت 

« ها را شناسایی کنید تروریست»

تلویحا از کارکنان سازمان خواسته 

شده در مقابل ناراضیان بایستند و 

سرعت از مجموعه حذف  آنها را به

 در بخشی از این متن . کنند

این روزها خیلی از »آمده است؛ 

ی در تروریسم و اعمال تروریست

. شنویم گوشه و کنار جهان می

باری که  معموال به اعمال خشونت

صدمات جانی، روحی و مالی 

دنبال دارد، اعمال تروریستی  به

 کنید آیا در فکر می. شود گفته می

ها وجود  ها هم تروریست سازمان

نوعی  باید بگوییم که به. دارند

ها وجود  ها در سازمان تروریست

دارند و اگر بتوانیم آنها را شناسایی 

کنیم، با اتخاذ تصمیم مناسب، در 

بهبود فضای کاری کمک بزرگی به 

در ادامه این متن « .ایم سازمان کرده

برای »اشاره شده است که 

ها در سازمان  ستشناسایی تروری

کار سختی نداریم، فقط باید بدانیم 

ها در سازمان چه  که تروریست

برای شناسایی . ویژگی دارند

ویژگی آنها از یک مدل بازاریابی 

برای تقسیم بندی کارکنان سازمان 

 .«کنیم استفاده می
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منزله هدف قرار دادن 

اعتراضات کارگری و 
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فارغ از اینکه این تفکر ذاتا بدبینانه 

ه اعتالی تواند ب اساسا چقدر می

سطح منابع انسانی در یک سازمان 

در یکی از این تقسیم ! کمک کند

ها حد اعالی خرابکاران یا  بندی

افرادی ناراضی از شرایط سازمان با 

. اند متمایز شده« ها تروریست»نام 

شدت ناراضی  این افراد از اوضاع به »

هستند و هیچ تعهدی به سازمان 

تخریب  دنبال آنها فعاالنه به. ندارند

آنها برای . وجهه سازمان هستند

هر سازمانی حکم تروریست دارند و 

سرعت باید از مجموعه حذف  به

انتشار این متن با واکنش « .شوند

. کارگران معترض هپکو مواجه شد

های متعددی یادآور  آنها در پیام

شدند، انتشار این متن در شرایط 

فعلی به منزله هدف قرار دادن 

ری و خاموش کردن اعتراضات کارگ

فضای مطالبه محوری کارگران در 

 .این واحد صنعتی است

 

 نشینی تکذیب و عقب

 

اما انتشار این متن در فضای 

مجازی، با واکنش منتشرکننده آن 

مدیر مهندسی . هم مواجه شد

های هپکو که انتشار این متن  پروژه

او در . به او منتسب شد

 ،«جامعه فردا»وگویی کوتاه با  گفت

انتساب این متن به خود را تکذیب 

کرد و در اظهارنظری که با وجود 

طور  مستندات، تکذیبیه او را به

کند، گفت؛ متنی  جدی نقض می

انسانی استخراج شده و   که منتشر شده از یک سایت مربوط به حوزه منابع

جهت به نام کاربری تلگرامی و با عکس او در فضای مجازی منتشر شده  بی

انتساب متن ! با اعالم اینکه اساسا دارای حساب تلگرامی نیست او. است

 .منتشر شده به خود را تکذیب کرد

 

حال  عین گفته کارگران، انتشار این متن تنها بخشی از فضای تهدیدآمیز و در به

آمیز کارگران در این واحد  ای است که بر اعتراضات مسالمت محدودکننده

 .صنعتی سایه افکنده است
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 کارگر معترض 21سازی برای  احضار و پرونده

 

ها و در همین  بعد از اعتراض. گیره حاال چند ماهه که کسی از ما خبر نمی»

نفر از کارگران معترض را احضار کردن و پرونده  73مدتی که گذشته حدود 

براشون تشکیل دادن که پیامک شماره پرونده این بیست نفر هم به 

« .پرونده تشکیل شده و به دادستانی ارجاع داده شده دستشون رسیده که

هاست در هپکو  های یکی از کارگری است که سال اینها بخشی از گفته

ها،  او در پاسخ به این سؤال که طی این تشکیل پرونده. مشغول به کار است

: گوید می« جامعه فردا»اند، به  کارگران معترض با چه اتهاماتی مواجه شده

نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیرقانونی اتهامی است که ذکر اخالل در 

به گفته این کارگر احضار کارگران معترض در پی اعتصاب دو هفته پیش . شده

کارگران این واحد صنعتی فعال متوقف شده و فعال چنانکه اشاره شد، پرونده 

 .نفر از کارگران به دادستانی ارجاع شده است 73

گویند احضار همزمان با گسترده شدن اعتراضات در  میاینگونه که کارگران 

. تابستان گذشته شروع شد

بخشی از مسئله به ادعای آنها 

ناشی از فضای امنیتی است که در 

مدام باید ». محل کار حاکم است

چه . بپایی چه حرفی را کجا بزنی

پیامی را برای کی فوروارد کنی و 

قبال کارکنان هپکو . برای کی نکنی

روه گپ و گفت مجازی چند گ

زدند و  داشتند که با هم حرف می

کردند درباره مشکالت  بحث می

اما هیچی ازشون باقی . کاری

.«نگذاشتن
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 تهدید، بر زندگی کارگرانو فشار 

 

گویند در هپکو سهم تهدید از اخراج بیشتر بوده  آنها می

ولی . دلیل اصلیش هم ایستادگی کارگرها بوده ».است

کارگر . ذاره دید مدام فشار روانی روی کارگر میته

بینه که همینطوریش هم از پس مخارج زندگی و  می

ها کارشون به طالق و قرص  خانواده برنمیاد، خیلی

اما اگر اخراجش کنن که دیگر هیچی . خوردن کشیده

 «.ندارن

یکی از کارگران با بیان اینکه شرایط خاص هپکو در 

خانوادگی بسیاری از کارگران های گذشته، زندگی  ماه

این واحد صنعتی را در معرض تهدیدهای مختلف قرار 

به جایی رسیده که همکاران،  »: گوید داده است، می

با این . فروشن برای امرار معاش گوشواره دختراشونو می

وضعیت به جای اینکه فکری به حال پرداخت مطالباتمون 

این کارگر « .کنن کنن، معترضین رو تروریست خطاب می

های  در پاسخ به این پرسش که روندی که در طول ماه

گذشته در این واحد صنعتی در زمینه برخورد با کارگران 

معلوم نیست  »: گوید طی شده نشانه چیست، می

«…البته برای همیشه… کن باشد شاید صدا خفه

 

 هنوز منتظریم

 

برطرف شدن مشکالت مربوط به 

کارگران، پرداخت حقوق و دستمزد 

تر کردن تولید و ایجاد بازار  فعال

داخلی از طریق بخش راه و 

شهرسازی، کمک به پرداخت 

های بانکی و تامین نقدینگی  بدهی

ای بود که سه ماه  از مفاد جلسه

قبل در وزارت صنعت و معدن و در 

پی اعتراضات کارگران هپکو به 

سازی  وضعیت نابسامان خصوصی

با این  .در این شرکت، تصویب شد

حال آنچنان که برخی از کارگران این 

« جامعه فردا»واحد صنعتی به 

اند، هنوز تغییری در وضعیت  خبرداده

یکی از کارگران . ایجاد نشده است

درخصوص وضعیت پرداخت مطالبات 

حاضر و  حال مزدی کارگران هپکو در

چندماه پس از پایان اعتراضات در 

شرایط خوبی : گوید این شرکت، می

 .داریمن
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بعد اعتراضات و تجمعات و تغییر  

استاندار در استان، ایشان از هپکو 

بازدید کردند و قول دادند تا پایان 

سال هپکو را به شرایط عادی و 

در جلسه شورای . ندنرمال برگردا

ماه به  آذرماه یک تامین در پنجم

آقای احمدپور، سهامدار فعلی 

وق هپکو، فرصت دادند تا دو ماه حق

پرداخت کند و تولید را راه بیندازند 

 .کنون عملی نشده است که تا

همچنان : دهد او ادامه می

سه ماهه پایانی  معوقات مزدی

را  20، مهر و آبان سال 29سال 

طلب داریم که هنوز خبری از  

حاضر  حال ما در. پرداخت آن نیست

به خواسته استاندار و شورای 

ار ایم و سرک تامین تمکین کرده

امیدوار و منتظریم . شویم حاضر می

که این فرصت یک ماهه برای 

پرداخت حقوق و شارژ قطعات به 

نتیجه مثبتی منجر بشه، اگه این 

ها عملی شد که هیچ، اگر  وعده

نشد احتماال باید به دنبال سهامدار 

جایگزین باشن و دوباره همان آش و 

 «... همان کاسه

 

 تقلیل نیروهازمزمه  سازی و زخم عمیق خصوصی

 

سازی در این  مشکالت کارگران هپکو به ده سال قبل و آغاز پروژه خصوصی

یکی از کارگران هپکو با اشاره به فضای حاکم بر . گردد شرکت صنعتی بازمی

از همان اول هم مخالفت وجود  »:گوید های گذشته می این شرکت در سال

چهارسال است که . اما چهارساله کارد به استخوانمان رسیده. داشت

. کنیم، اما هیچ کجا اسمی از اعتراض کارگران هپکو شنیدید؟ نه اعتراض می

ها و  یکهو دیدیم کانال. تا باالخره بعد از چهارسال رسیدیم به شهریور امسال

چرا؟ چون مجبور شدیم بعد . بار شدند صدای هپکو ها همه برای اولین رسانه

اد از چهارسال دویدن این بار بلندتر د

کتک … آهن را ببندیم راه. بزنیم

داخل . ها بخوریم جلوی دوربین

سر و . آور بخوریم کارخانه گاز اشک

. صورتمان خونین و مالین بشود

 .«جلوی استانداری فریاد بکشیم
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ماه هنوز به سرانجام مطلوب  ها بعد از سه گوید نتیجه تمام این اعتراض او می

نه تغییری در . چند ماه، نه هپکو دولتی شدبعد از گذشت ».نرسیده است

بیش از … دهند مان را می مدیریت شرکت به وجود آمد و نه حتی االن حقوق

این درحالی « .نیمی از آذرماه گذشته و هنوز خبری از دستمزدها نیست

دار شدن وضعیت نامطلوب تولید در این  است که به گفته این کارگر با ادامه

ی درخصوص های کارخانه، زمزمه

تقلیل نیروهای هپکو به نصف در 

شود که  آینده نزدیک نیز شنیده می

.ها شده است باعث تشدید نگرانی

 

 «سازی، کمرمون رو شکست خصوصی»

 

هاست پایش  برای از دست ندادن شغلی که سال. ها محقق شود اند تا وعده کارگران هپکو حاال دندان روی جگر گذاشته

شان  دهند، آن وقت مدیرانی که هیچی جز حساب بانکی حقمان را نمی… »برای زنده ماندن هپکواند و  خون جگر خورده

 «.نامند ندارند و سود و دستمزدشان از هپکو و نیروی بازوی کارگر است، همین کارگران را تروریست می

هپکو پرداخت شود و  های گذشته تالشش را کرده تا معوقات مزدی کارگران به گفته کارگران، استانداری در ماه

اعتراضات کارگران به شیوه اداره این شرکت توسط بخش خصوصی به نتیجه مطلوب برسد اما عمال اتفاقی که منجر به 

ها نسبت به آینده در بین برخی از کارگران هپکو شده  این مسئله باعث بروز نگرانی. نتیجه مطلوب شود، رخ نداده است

دعواهای زرگری . ذارن بجاش دارند یکی دیگه را می گر هم عوض بشه این را برمیحتی ا. چیزی عوض نمیشه ». است

ما دیگه مالک خصوصی . اما ما کارگرا حرفمون روشنه… که همه حرفشون اینه که از این بگیرید به اون یکی بدید

رخانه بزرگ خواست دولتی شدن هپکو برای کارگران این کا« .سازی کمرمون رو شکست خصوصی. بسه. خوایم نمی

ای که آنها از دولت دارند این نیست که با گماردن  مطالبه. کننده ابزارآالت راهسازی، یک خواست ویژه است صنعتی تولید

های حقوقی این یا آن مدیر دولتی فراهم کند، آنها  یک مدیر دولتی، فضا را برای به گفته خودشان بلندباال شدن فیش

هایش را دولت تصفیه  خواهیم هپکو دولتی شود، قرض ما می ».ر کارخانه سهیم باشندخواهند خودشان در اداره امو می

حرف ما این است، … اگر بخواهد دولتی بشود نه پشت درهای بسته. اما این کافی نیست. کند، برایش قرارداد بگیرد

کارگرها . داره کارخانه به آنها بدهدمیدان عمل برای نظارت و ا. دولت باید خود کارگرها را هم در اداره کارخانه دخیل کند

 …ها به آنها اعتماد کنید جای غریبه به. شناسند دستشان می آالت را مثل کف کارخانه و ماشین

12 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران رکا                 

    562ه    شمار  چهارم سال /  5162 دسامبر   52/   6931دی     4دو شنبه               



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

 :در هفته ای که گذشت ،اخبار کارگرینگاهی به تیتر 
 

 ولبرانتجمع دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه در اعتراض به کشتار ک�

 یک فوریت طرح تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان فوالد تصویب شد�

 .ها پرداخت نشد دستمزد آبان ماه کارگران حفاری شمال علیرغم وعده�

کم سه ماه معوقات مزدی در این دو  زمان در اعتراض به پرداخت نشدن دست کارگران تراورس لرستان و خوزستان هم� 

 .استان تجمع کردند

دستگیری  جو سنگین امنیتی و حضور گسترده نیرو های ویژه جهت سرکوب تجمع سپرده گزاران  در میدان انقالب و�

 مردم

جداری فروغی و نعمت احمدی در گفتگو با ایلنا از لزوم برخورداری رضا شهابی از خدمات درمانی مناسب صحبت �

 .کردند

 اخوان به تجمع بزرگ مالباختگان در حوالی میدان انقالبحضور گسترده نیروهای ضد شورش در واکنش به فر�

 پیگیری موضوع در دستور کارِ استانداری اصفهان قرار گرفت/ طرح مطالباتِ کارکنان شرکتی طرح تحول سالمت�

جویای کار در خرمشهر در اعتراض به بیکاری مقابل دفتر عبدهللا سامری عضو مجلس از خرمشهر و مینوشهر تجمع   �

 .دندکر

 فعالیت معادن کوهبنان امروز از سر گرفته شد�

 تجمع در بندر گناوه/اعتراض ملوانان بوشهری به مصوبه ساماندهی ته لنجی�

فراخوان حمایت جمعی از کارگران روزمزد شرکت نیشکر هفت تپه در حمایت از کارگران و کارکنان رسمی ارسالی به �

 کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
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 بر اثر سقوط از ارتفاع« هفت الماس»مصدومیت کارگر شرکت �

مأموران مرزى مقدار زيادى از اجناس و بار کاسبکاران و كولبران را به ارزش میلیاردها تومان در مرز در نزديكى كانى زرد �

 .سردشت به آتش كشیده اند

 وقوع انفجار مهیب در شرکت خمیر مایه دزفول�

 رداری مشهد یک دستفروش را روانه بیمارستان کردندماموران شه�

 ماه حقوق مقابل فرمانداری0تجمع کارگران شهرداری تربیت حیدریه دراعتراض به عدم پرداخت �

 تجمع مربیان پیش دبستانی استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی  مقابل استانداری�

 رض شهرداری کرمانشاه بجای پاسخگویی به مطالباتشانفشار به آتش نشانان معت�

 کاگر کارخانه کاشی قوچان020ماه حقوق  73عدم پرداخت �

 عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه کارگران خدماتی شهرداری گندمان�

 کارگر کارخانه کاشی نیلو03ماه  حقوق  05عدم پرداخت �

 ندرعباس نسبت به طرح برندینگتجمع اعتراضی رانندگان تانکرهای سوخت ب�

 شنبه دوم دی ماه/ پخش پوستر و بیانیه در محکویت کشتار کولبران توسط دانشجویان دانشگاه عالمه�

 کارگر وآتش نشان در آتش سوزی کارخانه تولید سلفون تبریز2مصدومیت�

 ماهه اول سال جاری2کارگر دراستان مازندران  طی  2333اخراج �

دهها میلیارد تومان از کمک های نقدی به زلزله زدگان در جیب دولت، :ارگران برق و فلزکار کرمانشاه انجمن صنفی ک�

 .هر روز مردم زلزله زده قربانی می دهند

 جمعی از کارکنان شرکت سامان کاشی بروجرد، در برابر فرمانداری اين شهر در اعتراض به وضعیت �

  گرانشرکتی طرح تحول سالمت اصفهان در اعتراض به اخراج از کار ذر کارکنانآ 03گزارشی دیگر از تجمع �

 تجمعات جوانان جویای کار خرمشهر برای اشتغال ادامه دارد �

 دمحم باقر نوبخت ،سخنگوی دولت چهار شنبه گذشته در حاشیه جلسه :مهر

 

ما در پایان اعتصاب کار فر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان برآورده شدن فوری همه مطالباتی هستند که�

  .متعهدبه تحقق شان شد ،شش روزه آنان

  .کنیم احضار و پرونده سازی علیه کارگران هپکو را قویا محکوم می�
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 پلی اکریل به چرخه تولید بازگشت �

 .واحد پلی آستر شرکت پلی اکریل اصفهان خبر داد DMT علیرضا خرمی از آغاز به کار

 فوری احضار کارگران معترض هپکو شویم  خواهان لغو�

 تعطیلی بازار در گناوه در اعتراض به مصوبه ته لنجی  اعتصاب و�

انواع محصوالت لبنی برخی شرکتها ،حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت افزایش قیمت داشته و این 
 .افزایش قیمت در حال تسری به سایر برندها است

 خریداران حاضر به قبول کارگران نیستند :اداره کار /االت تراکتور سازی هنوز در اعتراضند کارگران ماشین�

 /بازگشت به کار نمایندگان اخراجی کارگران پیمانکار چادر ملو �

 تعدیل ؛شرکتی ها را به خیابان کشاند  حقوق معوقه و/تجمع کارکنان طرح تحول  سالمت اصفهان �

 ی الیگودرز در مقابل فرمانداری در اعتراض به حقوق معوقه واغاز فعالیت شرکت انبوهسازی کارگر شهردار733تجمع �

اعمال محدودیت  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده زبان های خارجی دانشکده تهران در اعتراض به کیفیت غذا و�

 های سلیقه ای توسط معاونت مالی دانشکده

کز بهداشت استان اصفهان در مقابل استانداری در اعتراض به تعدیل نیرو وعقب امروز نیروهای تعدیل شده شرکتی مر�

 افتادن چند ماهه حقوق تجمع کردند 

 پیام یکی از معلمان حق التدریسی شهر شوش به اتحادیه ازاد کارگران ایران �

 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سیمان داراب�

 یک سیرجان بدنبال سوختن کارخانهگرکارا پالست کارگر03 بیکاری �

 تجمع اعتراضی دوباره خریداران مجتمع آدینه رشت نسبت به عدم واگذاری واحدها�

ارومیه میدان انقالب روبروی ساختمان شهرداری کارگری بعد این حرکت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماهه �

 از کارش اخراج شد

 شهابی در مورد آخرین وضعیت رضا شهابی در زندان رجاییمصاحبه ربابه رضایی  همسر رضا �

 سخن کارگران هپکو ،حرف تمام کارگران کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی است�

 .درصد برق خورشیدی جهان را به ریل انداخت 033یک شرکت راه آهن استرالیایی، نخستین قطار �

 تا پایان عملیات گازسنجی« همکار»الیت معدن به دنبال وقوع زلزله صورت گرفت؛ تعطیلی فع�

 جان باختن سه کارگر جوان بر اثر گازگرفتگى در يكى از كارواش هاى تهران�

 دیدار جمعی از فعاالن کارگری تبریز با خانواده دمحم جراحی�
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 ارکنانشان بگذارندمدیران حفاری شمال فقط یک لحظه خود را جای ک/ کارکنان حفاری شمال و سفره های خالی �

 کارگران البرز شرقی دو ماه دستمزد معوقه دارند�

 کنیم احضار و پرونده سازی علیه کارگران هپکو را قویا محکوم می: اتحادیه آزاد کارگران ایران�

         .                                              تجمع اعتراضی مالباختگان پرهام آزادشهر مقابل بانک ملی�

 تجمع اعتراضی سپرده گذاران  كرمان �

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان داراب�

 .تومان رسید 053قیمت هر عدد تخم مرغ به �

 .سرانجام مستمری آبان ماه بازنشستگان صندوق فوالد کشور روز گذشته پرداخت شد�

ستاندارد و زیر پوشش بیمه قرارگرفتن کارگران امضا صدور کدا033انجمنهای ساختمانی کشور درطوماری با�

 داربست،کناف کار،کامپوزیت کارو سیمانکاران رااز فنی وحرفه ای وسازمان تامین اجتماعی درخواست کردند

 ی اسبهای جمعی دیگر از آنها شدن دو کولبر همزمان با مصادره زخمی�

 در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیرقانونی کارگرمعترض به دادستانی به اتهام اخالل73ارجاع پرونده �

تجمع خانوادگی کارگران اخراجی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در دومین روز اعتراضشان نسبت به عدم 
 پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وبرای بازگشت بکار

 تجمع کارگران ماشین آالت صنعتی تراکتور�

 ه تنها نیستندکارگران هفت تپ: پروین دمحمی �

 مجروح کردن کولبری در مرز بانه�

 پالستیک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان آتش سوزی در کارخانه کارا�

 سال رسیده است 0۲سن اعتیاد در بین دختران به �

ثر در افتاده مقابل بانک کو ماه حقوق عقب07کارگران دیار خودرو برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن �

 .گلپایگان تجمع کردند#خیابان اصلی 

 رضا شهابی به احتمال قوی دوباره در زندان سکته کرده �

 ماه حقوق کارگران معدن زمستان یورت آزاد شهر0عدم پرداخت �

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه �

 کارگر زندانی رضا شهابی  بی توجهی مسئوالن زندان نسبت به آزمایشات تجویز شده برای

 آذر  72سخن روز .....گسترش اعتراضات مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر �
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 گاز گچساران برای چندمین بار کارگران اخراجی شرکت بهره برداری نفت و تجمع اعتراضی�

 امور مالیاتیتجمع کارگران آریان فوالد بوئین زهرا در اعتراض به تعطیلی کارخانه مقابل سازمان �

 ادامه تجمعات کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق�

 اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه دیار خودروی گلپایگان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق�

 صفهان برای چهارمین روز متوالی ادامه تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فوالد و ذوب آهن مقابل استانداری ا�

چهارمین روز تجمع کارگران ماشین االت صنعتی تراکتور سازی ایران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم �

 پرداخت مطالباتشان

شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل �

 مجلس

 دولتی شدن خواست کارگران هپکو �

 با کارگران هپکو پس از اظهارات توهین آمیز یکی از مدیران کارخانه《جامعه فردا》گفتگوی روزنامه

 میلیون تحصیل کرده بیکار داریم0 ؛آمار رسمی دولت�

های کارفرما  از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به خلف وعده هایی بخش 20آذر ماه  72از صبح روز �

 دست به اعتصاب و تجمع زده اند 

در حال حرکت به سوی کوره بخار کارخانه هستند تا با 20آذر  72 نیشکر هفت تپه بدنبال اعتصاب روزکارگران شرکت �

 خاموش کردن تا تولید را بطور کامل متوقف کنند

 سنخیتی با فرهنگ وادبیات ما کارگران ندارد  ،نژاد پرستی�

اعالم قومیت پدر " گزارشی از نیشکر هفت تپه تحت عنوان 4در صفحه72/32/20مورخ0302شرق در شماره روزنامه 
 .به چاپ رسانده است" ،شرط استخدام

 ریال032/222با دستمزد ثابت یا مبنای  20پاداش سال  حداقل عیدی و

 آذر 72رشنبه چها.تجمع اعتراضی جوانان خرمشهری در مقابل فرمانداری در اعتراض به بیکاری�

تجمعات اعتراضی معلمان ،کارگران صنایع نفت وگاز ،کادر درمان بیمارستان ها وکارمندان دولت در استان سلیمانیه �

 کردستان عراق

 :در بیانیه شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری مخابرات ایران مطرح شد �

 /حق وحقوق کارگران در مخابرات پایمال شد 

 هزار تومان اعالم کرد03تا  47 بار تهران قیمت هر کیلو آجیل شب یلدا را  ه اجیل وخشکرئیس اتحادی�

 واردشدن نیروهای انتظامی در محوطه شرکت نیشکر هفت تپه باسکول و بستن دروازه ورودی نیشکر و�

ظروف غذا را روی زمین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به کیفیت پایین غذا با خودداری از خوردن غذا �

 چیدند 
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 تجمع کارگران تراکتور سازی تبریز در اعتراض به نا معلوم بودن وضعیت شغلی شان�

 تجمع جمعی از اهالی روستای بهارلو در برابرمعدن طال با مطالبه به کارگیری نیروی کار بومی برای فعالیت در معدن و�

 منطقهاختصاص بخشی از درآمد معدن برای توسعه 

 نطق اضطراری محمود صادقی در مجلس �

میلیارد بدهی بانکی 003333آیا خبر دارید /میگوینددست به مفسدان نزنید کارها میخوابد /دچار تله ی فساد شده ایم 
 بنام چه کسانی است 

 گاز گچساران در جلوی اداره حراست مرکزی این شرکت تجمع کردند  کارگران اخراجی شرکت نفت و�

 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه باز دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند  ،ر پی خلف وعده های کارفرماد�

 

 پیام یکی از کارگران پیمانکاری شرکت گاز ناحیه قصر شیرین�

من از نیروهای پیمانکاری شرکت گاز هستم کو متاسفانه محل زندگی ام دچار آسیبهای جدی وحال غیر قابل زندگی 
  میباشد

 مسیر تردد معدن طالی یاری گونی توسط اهالی روستای بهارلو در استان کردستان بسته شد�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 ی کارگر  بولتن         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    562ه    شمار  چهارم سال /  5162 دسامبر   52/   6931دی     4دو شنبه               
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