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حسن صادقی رئیس باند ضد 
کسوتان  اتحادیە پیش"کارگری 

و یکی از رهبران " جامعە کارگری
سرشناس خانە کارگر کە بە 
راستی جز پیشکسوتان در سرکوب 
سندیکاها و اتحادیە های واقعی و 
مستقل کارگری هستند و با وجود 

شدن هم حاضر نیستند  بازنشستە
از فعالیت های سرکوبگرانە اش 
دست بکشد، در حاشیە تظاهرات 
حکومتی چهلمین سالگرد انقالب 

در خصوص انقالب   بهمن، افاضاتی
توسط دارودستە  ٧٥بە یغما رفتە 

مرتجع و خیانت کار خمینی 
فرمودەاند کە همگی خالف واقع 

حسن صادقی کە بخوبی از . اند

گذشتە  ٩٣طی ظلم و ستمی کە 
از طرف غاصبان انقالب بر کارگران و 

دستان در نظام عدل اسالمی  فرو
اعمال شدە و از خشم و نفرتی کە 

گر و  کارگران از این نظام ستم
عدالت ستیز دارند مطلع اند، بعد از 
این همە بیداگری باز هم بە کارگران 

او . در آیندە را می دهدوعدە دروغ 
چنین  ب همآرمان انقال: "می گوید

مبارزه با فقر، ظلم و تعدی بوده 
است و باید در این راستا حرکت 

طلبی   چنین مبارزه با زیاده هم. کرد
خواهی که منجر به سقوط  و زیاده

حکومت شاهنشاهی شد، از دیگر 
 هم باید اهداف انقالب است و حاال

 ". در این مسیر حرکت کنیم

در مورد زیادە خواهی هایی کە 
آن صحبت می کند، حس صادقی از 

باید گفت کە نام دیگری جز غارت و 
چپاول اموال عمومی توسط غاصبان 
خیانتکار انقالب نمی توان بر آن نهاد 
و انصافا از این لحاظ نیز رژیم فقە ها 
گوی سبقت را از رژیم شاە ربودە 

 است و رکورد دار است، و هم
چە کە حسن  چنین بر خالف آن
ی و فقر و تعد" صادقی می گوید،

گذشتە توسط  ٩٣کە طی " ظلمی
حکومت بە جامعە باالخص بە 
کارگران و فرودستان، یا بقول 

 مستضعفان و "خمینی و وارثانش، 

 

 صادق کار
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تحمیل شدە نیز " کوخ نشینان

بسیار بیشتر از زمان رژیم شاە 
 است کە مانند خمینی ادعای

هم را " مستضعف"حمایت از
آقای صادقی مثل همیشە . نداشت

د چون خودش دارد فریبکاری می کن
خوب می داند کە سال بە سال 
وضعیت معیشتی و رفاهی و امنیت 
شغلی و اجتماعی بدتر شدە و این 
در حالی است کە تهاجم بە حقوق 

های اخیر  زحمتکشان در سال
طور  شدت بی سابقەای یافتە و آن

کە از برنامە های دولت بر می آید 
سیختە از این بە گاین تعرض لجام 

 .دنبال شود بعد هم قرار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتحادیە "رئیس باند ضد کارگری 

کە " کسوتان جامعە کارگری پیش
در واقع در هیچ جای جهان نمونەای 
برای آن نمی توان یافت و صرفا 

 حسنبرای ماندن در قدرت توسط 
صادقی و دوستان اش، سرهم 
بندی شدە، در بخش دیگری از 

" ایلنا"بهمن در  ٢٢نوشتەاش کە در 
انقالب  : "استمنتشر شد، گفتە 

ما حاصل یک جنبش آمیخته با 
این ... مطالبات مذهبی است، 

مطالبات برای رسیدن به یک جامعه 
های  مدنی که آزادی بیان و آزادی

فردی در آن به رسمیت شناخته 
لذا شرایط . شود، ضروری بود می

برای رسیدن به یک جامعه آرمانی 
جامعه آرمانی که . فراهم شد

ن را ترسیم مذهب خطوط کلی آ
رده است و دین در آن حاکمیت ک

الف زدن از، جامعە مدنی،  ،"دارد
آزادی بیان و آزادی های فردی در 

سال هنوز  ٩٣شرایطی کە پس از 
ها وجود  کوچکترین اثری از آن

خارجی ندارد، جوانان فرودست و 
فقیر را بە صرف اعتراض بە فقر و 
بی عدالتی در زیر شکنجە بە قتل 

، صدها فعال مدنی در می رسانند
زندان اند، کارگران بخاطر اعتراض بە 
دستمزدهای پرداخت نشدە ، و 
فعالیت صنفی زندانی می شوند و 

. اخراج و بە شالق بستە می شوند

رهبران جنبش سندیکایی بە دلیل 

فعالیت سندیکایی بە محکومیت 
... های طوالنی محکوم می شوند

بە راستی ادعاهای بیشرمانە 
 .اقع بیش نیستخالف و

صادقی چارەای جز  حسنالبتە 
مشابە این ادعاها . دروغ گفتن ندارد

را مردم هموارە از زبان کارگزاران 
مختلف رژیم هم شنیدە و باز هم 

از کسانی کە . خواهند شنید
خودشان در تحمیل دیکتاتوری و بی 
عدالتی و غارت جامعە نقش داشتە 
و نصیب بردەاند، نمی توان غیر از 

بواسطە همین . ین ها شنیدا
خیانت ها و سرسپردگی ها پر 

منفعت است کە امثال آقای 
صادقی ها از همە امکانات دولتی 

های  برخوردارند و رهبران تشکل
واقعی در نظام مدعی حمایت از 

در زندان اند یا با " مستضعفین"
شیوەهای مختلف بە قتل رساندە 

ولی عمر این دوران در . می شوند
فرزندان . رسیدن استحال بسر 

همان کسانی کە علیە دیکتاتوری و 
بی عدالتی و برای رسیدن بە آزادی 
و رفاە انقالب نمودند، غاصبان 

کار و مرتجع انقالب را بە  خیانت
زودی از اریکە قدرت بە زیر خواهند 

مبارزە تا تحقق مطالبات . کشید
دمکراتیک انقالب بهمن ادامە 

 .خواهد یافت
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ولی عمر این دوران در 
رسیدن سر ه حال ب
فرزندان همان . است

کسانی کە علیە 
دیکتاتوری و بی عدالتی 
و برای رسیدن بە آزادی 

دند، کرو رفاە انقالب 
کار و  غاصبان خیانت
را بە  مرتجع انقالب

زودی از اریکە قدرت بە 
 زیر خواهند کشید
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درگیری نیروهای انتظامی و معترضان به : 4102ایروان، مارس 

 اصالح نظام بازنشستگی

 
 
 

 از تجربه دیگران

 تان اتحادیه های صنفی ارمنس

 دشواری و چالش ها
 

 (دهمبخش )           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2، تیلمان آلکساندر بوش1تیروهی آ نظارتیان

 2117فوریه  -بنیاد فردریک ابرت  –دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی 

 

 زگودر: ترجمه

 

 امید برای سالهای درراه -5

 

تان هنوز تحت نفوذ سنن و اخالق دوران شوروی اند، اما بیش از پیش با فضای دائماً در گرچه اتحادیه های صنفی ارمنس
آنها برای فائق شدن بر این چالش ها همزمان با تغییرات . قانونی روبرو می شوند-اجتماعی-حال تغییر سیاسی

ران صحنه کارگری ارتباط دهد و اجتماعی ناشی از آن، نیازمند توسعه استراتژی هایی هستند که آنان را با سایر بازیگ
آنها همچنین نیاز دارند روش ها و برنامه هایی برای اشتراک مساعی . کنش هایشان را در جامعه بیشتر مرئی سازد

اگر اتحادیه ها خود را به عرضه منافع در حمایت از حقوق کارگران و افزایش درآمد . درونی در جهت بسیج اعضا بکار گیرند
 .ظایف خود متعهد بدارند، در بسیج اعضا و  حفظ تعهد آنان به اتحادیه هم موفق تر خواهند بودو اجرای سایر و

 
 عوامل خارجی

 امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ارمنستان

گرچه تعدادی از کنوانسیون های سازمان جهانی کار بر مشارکت اتحادیه های کارگری در روند های سیاسی تاکید 
آیین نامه کارگری، قانون اتحادیه های صنفی، و . باید بر اجرای این اهداف پافشاری نمایند داخلی نیز میدارند، قوانین 

 موافقتنامه مذاکرات مشترک جمهوری ارمنستان چارچوب قانونی الزم را برای کنش های فعال اتحادیه ها تبیین نموده 
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 .ی عملی در این موارد جلوی پیشرفت خود را می گیرنددالیل درونی و به بنابراین واضح است که اتحادیه ها ب. است

یک نشانه کمبود مردمساالری در ارمنستان در عمل سیستم بسته سیاسی کشور است که مانع توسعه اتحادیه های 
بطور عام عدم وجود و فرهنگی کشور و فرهنگ سیاسی، -فضای اجتماعی. صنفی آزاد، دموکراتیک و فعال شده است

 .در ساختار و بی عملی اتحادیه های صنفی هم منعکس است ،ر سیاستمشارکت مدنی د

بازار کار نامطمئن بوده و . یک عامل دیگر در بی عملی اتحادیه ها در ارمنستان فضای ناپایدار کار و کسب در کشور است
تقاضای مثالً ود ندارد، ین تعادل الزم بین عرضه و تقاضا در بازار کار وجا اضافه بر. از جهاتی فاقد مقررات مشخص است

زمانی بسیار مورد این تحصص ها که در حالی ، وجود دارد برای حرفه هایی مانند مهندسی و متخصص شیمی یکم
خدمتکار )ند و کارکنان بخش خدمات ا ککارفرمایان این روز ها بیشتر بدنبال تخصص در علوم و فنون تکنولوژی. توجه بودند

افزاید  این شرایط به کاهش تعداد اعضا در اتحادیه ها می(. صندوقدار سوپرمارکت، و انباردار رستوران، بار و هتل، مدیر  و
هزار نفر را  084که تعداد کارگران غیر رسمی که  مضاف بر این. انجامد و به نفع کارفرمایان در مذاکرات جمعی می

 .دوبرابر اعضای اتحادیه هاست شود تقریباً  شامل می
 

 عوامل داخلی

 ع مالیمناب

دلیل ه ب BRTUبیشتر فدراسیون های بخشی . ندااتحادیه های صنفی هنوز هم درگیر تحکیم پایه های مالی خودشان 
این کاستی البته بر . نداسسات تابعه شان عاجز ؤقانونی م-مالینیازهای مین تمامی أدر ت ،کفایت منابع مالی معد

 :موارد ذیل هم تاثیر منفی دارد

 پیگیری قضایی .1
 (اعتصاب و توقف کار) هایی در دفاع از حقوق کارگری کنش .2
 هماهنگی فعال با رسانه ها .٩
 (مثال از اعضا)توسعه و استفاده از داده های آماری  .0

 بسیج نیرو در حمایت از اعضا کاربری تارنماهایی برای عرضه اطالعات و ارتباط عمومی و .5
 .و بسیج عمومی در دفاع از منافع کارگرانو در نهایت هدایت کمپین های بزرگ برای توسعه برنامه ها  .6

گردد، که ممکن است برای اعضا بی تاثیر  وخیم تر می این وضعیت با کاهش حق عضویت دریافتی از اعضا دائماً  طبیعتاً 
ثیر أدر واقع کنش موثر تر برای جذب نیرو و عضوگیری ت. ثر بودن کنش اتحادیه ها تاثیرات منفی داردؤباشد ولی در م

نماید، و بالطبع در افزایش حقوق  از آن ترغیب میخودداری خواهد داشت و اعضا را به پرداخت حق عضویت بجای مثبت 
 .ثر و مفید آنان مفید به فایده خواهد بودؤکارکنان اتحادیه و در نتیجه فعالیت م

  

 پرسنل و عضوگیری

تاده ای را در رابطه با مسئولیت اصلی اتحادیه کارکنان اتحادیه ها هنوز اصول قدیمی و سیستم ارزشی از کاراف ربیشت
آنها انفعال را . توانند به موفقیت اتحادیه شان کمک کنند دانند که چگونه می کنند و اعضا نیز درست نمی ها دنبال می

 .دهند به درگیری و مبارزه سیاسی ترجیح می

بیشتر کارکنان هم تجربه مذاکره جمعی . برند نج میبیشتر اتحادیه ها از نبود مسئولین جوان، با انرژی، مقاوم و فعال ر
و البته در ( بویژه در تشکل های سطح سازمانی پایین تر)ندارند و درباره حقوق کارگران اطالعاتشان محدود است 

کنند و  اتحادیه هایی که دست به مدرن سازی زده اند جوانان را بهتر جلب می.تکنولوژی های نوین هیچ آموزشی ندارند
 .توانند اصالحات ساختاری را سریعتر به اجرا بگذارند یم
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  کشور ها ردیگ

 

 های طبقاتی  شکاف، علیه امنیت شغلی برایمبارزه 
 

 
 
 

 
 

دبیر کل  اونایی سوردو

کمیسیونهای کارگری در جلسه 
افتتاحیه دوره های سندیکایی و 
حقوقی که از طرف قضات و 

قدانان طرفدار دمکراسی برگذار حقو
الویت : شده بود اعالم داشت

مبارزه سندیکایی ما قبل از هر 
هدف دیگری پایان دادن به 

او . اشتغالهای بی ثبات و تقلیل حداکثری شکافهای طبقاتی در اسپانیاست

گفت از نظر وجود تعداد شاغلینی که قراردادهایشان نیمه وقت است اسپانیا 
اول را دارد، خاصه این امر در میان زنان و جوانان وسعت بسیار در اروپا مقام 

او اعالم داشت بیکاری در کنار ایجاد شغلهایی که نه ثبات دارند و . باالیی دارد
نه تمام وقت هستند از معضالت عمیق جامعه اسپانیاست که نتیجه اتخاذ 

یکای ما تمام مبارزه سند. سیاستهای نئولیبرال دولت حاکم بر مملکت است
 .اقتصادی باشد -باید صرف پایان دادن به این بی عدالتی های اجتماعی

 

 ( روز جهانی زن ) هشتم مارس 
 

میخواهد هشتم مارس روز بزرگداشت زن در این های کارگری  کمیسیون
اب بدین معنا که با اعالم اعتص. سال را متفاوت از سالهای دیگر برگذار کند

عمومی دو ساعته در این روز هم خواهان حقوق برابر در تمام زمینه ها  میان 
زنان و مردان بوده و هم خواهان  برابری دستمزدها برای کار مساوی در مراکز 

کمیسیون های کارگری می . تولیدی و خدماتی میان مردان و زنان است

ولین بار در روز هشتم خواهد با بسیج عظیم اجتماعی و اعالم اعتصاب برای ا
مارس خواهان پایان دادن به حضور  تبعیضات ریشه دار در مناسبات کاری و 

. اجتماعی میان زنان و مردان باشد
این ابتکارات همچنین مورد حمایت 
سندیکای بزرگ دیگر اسپانیا 
اتحادیه همگانی کارگران 

 .میباشد

 
 نیمه وقت  کارهایاشتغال موقت و   رسمیت دهنده،های قضایی  اهرم

یکی از رهبران فدرال فرانسیسکا گومز سانچز 
حقوق های کارگری در نشستی که با انجمن  کمیسیون

داشت اعالم کرد دانان و قضات طرفدار دمکراسی 
که جنبش سندیکایی برای  دفاع از حقوق کارگران و 

 توده ای تهیجگو، و  زحمتکشان همان مقدار که به گفت
ی و مان مقدار پیگیره به ،دهد و یا اعتصابات اهمیت می

های کاری و  بی عدالتی های جاری در محیط مقابله با
 و آن کردهتلقی دارای اهمیت  در مراجع قضایی را تولیدی

او تاکید کرد اعالم جرم علیه . کند ها را دنبال می
قراردادهای بی ثبات و نیمه وقت که در بتنشان بی 

های مهم  رمعدالتی نسبت به کارگران است از اه
 .مبارزه علیه این ظلم اجتماعی و اقتصادی است
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 از جهان کار
 

 آیا باید از آیندۀ کار هراسان باشیم؟
 ششمبخش 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 نوشتۀ ورنر آیشهورست

  انستیتوی مطالعات کار

 

 های عمومی، نوعی سرمایه گذاری سیاست .3

دنیای جدید کار موجب تغییر و تجدید نظر در دستورکار 
خی سؤاالت کهنه اند و بر. ناظر بر سیاست سازی است

برخی نو، اما به بعضی از سؤاالت کهنه باید پاسخی 
در . درخور اوضاعی که امروزه با آن مواجهیم، بدهیم

حالی که بسیاری از وجوه آیندۀ کار باید در سطح 
شرکتی ، یا حتی در سطوح پائینتری مثالً در سطح 
پرسنلی، مورد رسیدگی قرار گیرند، سیاستهای عمومی 

با توجه به شفافیت و تنوع گزینه . ع این حکم نیستندتاب

های آینده، این بسیار مسئله ساز خواهد بود اگر فقط 
بخشهائی از مشاغل کانونی را که نیازمند حمایت، 

به . بازآموزی یا تحول اند، به طور خاص دستچین کنیم
عوض چنین سیاستی، سرمایه گذاری روی ارتقاء 

انطباق پذیری و توان کارآفرینی امکانات کار و استخدام، 
چنین رویکردی می تواند نوآوریها . نویدبخش تر خواهد بود

و فعالیتهای پرثمر آینده را با سهولت بیشتری تقویت 
 .کند

بنابراین به سیاستهای عمومی می توان همچون یک 
. سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای آینده نگاه کرد

این نیز در دستورکار قرار گرفته  عناصر اصلی از پیشتر از
اند، اما آنچه مورد نیاز است، اقدامات منسجم بیشتری  

این نکته کمابیش در زمینه هائی که سیاستها به . است
خاصه در ملتقای تحقیق،  -کار تجهیز و تسریع نوسازی 

. گرفته می شوند، صادق است –آموزش و کسب و کار 
رأس اولویتهای  آموزش و تعلیمات در دهه اخیر در

بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار داشته اند و در آینده 
از هیچ کس غفلت . نیز همچنان باید مورد توجه باشند

نکنند، آموزشهای حرفه ای و تعلیمات بعدی در طول عمر 
انسانها را به نحوی سیستماتیک و همگانی ممکن 

یر  و سازند، به این معنا که این نوع آموزش را پرداخت پذ
دسترس پذیر سازند، به نحوی که انسانهای در سن کار 

سرمایه . بتوانند در بازار کار هم مشارکت داشته باشند
گذاری اجتماعی، خاصه از طریق آموزش از سالهای 
کودکی، یکی از عناصر مرکزی سیاستی است که 

 مشارکت 
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اساسی در بازار کار را برای همه تضمین می کند و مانع 

افراد در اثر عدم مهارت می گردد و نابرابری را  از انزوای
شرکای "این امر البته مستلزم تشویق . محدود می کند

تفاوتهای . ، کارفرمایان و اشخاص منفرد است"اجتماعی
موجود در کشورها، از نظر سرمایۀ اجتماعی و تشکیل 
سرمایۀ انسانی قابل توجه و ماندگار اند، و ایجاب می 

سیستماتیکی برای تقویت آموزش و کنند که اقدامات 
در ان مورد . تعلیمات معطوف به آینده صورت پذیرند

بعضی از کشورها، خاصه کشورهای اسکاندیناوی، 
نسبت به دیگر کشورها به پیشرفتهای بیشتری نائل 

این وضع به آنان کمک می کند که از اقتصاد و . آمده اند
. باشندجامعۀ منعطف تر و ترمیم پذیرتری برخوردار 

  .تحقیقات بسیاری این گزاره را تأئید کرده اند

سیاستها می توانند هم مشوق مشارکت افراد در بازار 
با افزایش سن . کار شوند و هم آنان را دلسرد کنند

جمعیتی، مشارکت بهتر و پایدارتر در بازار کار اهمیت 
این نکته خاصه در مورد زنان، کارگران . بیشتری می یابد

با این تصریح که نیاز به تعریف وسیعتری از  –مسن تر 
سن کار الزم است، مهاجران و بیکاران مدید، و مردمان 

چنین سیاستی مستلزم خدمات . غیرفعال صادق است
حمایتی و سرمایه گذاری در مهارتهای شغلی و جرفه 
ای از یک سو و از سوی دیگر وجود یک بازار کار کامالً 

بازارها کار آینده باید برای  .منعطف و قابل دسترس است

تسهیل ورود افراد باز باشند و انعکاف و تحرک بین 
مشاغل، شرکتها و فعالیتها را تشویق کنند و همچنین 
امکان دوران کار طوالنی تر و انتخاب منعطف ساعات کار 

 .را در تمام دوران حیات فراهم آورند

 

زینه ا عزیمت از این نقطه که شاخص آیندۀ کار، تنوع گب

های شغلی خواهد بود، میزان معینی از ناهمگونی در 
شرایط کار اجتناب ناپذیر خواهد بود و مقررات ولو سنگین 

رفع این . هم نمی تواند این ناهمگونی را مرتفع کند
ناهمگونی عمالً به تشدید محرومیت برخی گروه ها یا 
دور زدن مقررات و دیگر آثار جانبی منفی منجر خواهد 

خصاً وقتی مهارتهای متنوعی در نیروی کار مش. شد
موجود اند، پرداختهای متفاوت، از جمله دستمزدهای 

این . پائین، و موقعیتهای پائینی شغلی ضرورت می یابند
وضع مستلزم یک چارچوب نسبتاً باز، منعطف با مرزهای 
پهن برای انتظام مناسبات کار است، اما همچنین برخی 

ظر بر اشکال قابل پذیرش نا -محدودیتهای خارجی 
استخدامی از سوئی دیگر و از سوی دیگر اجتناب از 

آشکار . را ایجاب می کند –نابرابری عمیق در بازار کار 
است که این کیفیت تبعاتی برای تعیین حداقل دستمزد، 
تأمین ثبات شغلی، و تأمین اجتماعی انواع مختلف 

که مطلوب آن است . استخدامی به بار خواهد آورد
ناهمگونیها در وضع قانونی و تأمین اجتماعی اشکال 

امنیت شغلی "مختلف استخدامی با تبعیت از قاعدۀ 
چنین قاعدۀ منعطفی به . به حداقل برسند" منعطف

. میزان زیادی مانع از دودستگی در بازار کار می شود
استراتژیهای فعال سازی و سیاستهای فعال و انطباقی 

اند تا بتوان از بیکاری مانع شد یا  متوجه بازار کار الزم

یکی از اجزاء اساسی . دورۀ آن را حتی االمکان کوتاه کرد
است که " درآمد کافی"چنین مقرراتی پیشبرد سیاست 

حتی االمکان باید عمومی باشد تا از انشقاقات عمیق 
 .      مبتنی بر نوع استخدام پیشگیری گردد

 
 
 

 
 
 

 اطالعیه
 

 سوئد یکارگر یکاهاینامه پالتفرم سند

 

 ؛برحق کارگران یخواست ها
 یبخش لیحمله به اسماع نو عامال نیآمر مجازات

 
بنا . شده است لیتبد یامر عاد کیبه  رانیبه موقع دستمزد در ا پرداخت عدم

و خانه کارگر، بخش  لنایاز جمله ا ،یدولت یبه گزارش رسانه ها و تشکل ها
اعتراض به عدم پرداخت به  یدر سال جار رانیدر ا یاعظم اعتراضات کارگر

در  یتیمسئول نهانه ت نهیزم نیدر ا رانیدولت ا. موقع دستمزد ها بوده است
 یبلکه در موارد متعدد ،دهد یمتخلف انجام نم یو مجازات کارفرماها بیتعق

کارگران معترض به عدم پرداخت به 
موقع دستمزدها را سرکوب و 

مورد  نیدر ا. کند یم یزندان
نمونه  کیهفت تپه  شکریشرکت ن

 . مناسب است
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 بطور متعدد به عدم ریاخ یها هفت تپه در سال شکریشرکت ن کارگران
 نینمونه ا نیآخر. پرداخت به موقع دستمزدها دست به اعتراض زده اند

شروع اعتصاب کارگران از روز  رانیآزاد کارگران ا هیاعتراض بنا به گزارش اتحاد
در  تنهاشرکت نه  نیکارگران ا. باشد یم یسال جار( بهمن 11)  هیژانو ٩1

نکرده اند  افتیدر را ماهیآبان، آذر و د یمعوقه ماهها یحقوق ها یسال جار
در  ریدو سال تاخ) ٣0بهمن و اسفند سال  یها بلکه حقوق معوقه ماه

 . هنوز پرداخت نشده است زیرا ن( پرداخت دستمزدها
 

قول پرداخت حقوق معوقه کارگران  نیشیپ های شرکت که در اعتصاب تیریمد
صاب تالش کرد که با وعده مجدد به اعت زیبار ن نیرا داد و به آن عمل نکرد ا

را از دست داده اند  تیریکارگران که اعتماد خود به قول مد. دهد انیکارگران پا
به اعتصاب خود  شیتا برآورده شدن خواست خو

از جمله  یگارگر گرید یو بخش ها دهادامه دا
 . وستندیبه اعتصاب پ زین یکارگران کشاورز

 

کارخانه به کارگران  ژهیروز اعتصاب گارد و نیپنجم در
نفر از آنان را  04رده و پس از ضرب و شتم حمله ک

کارگران بعدا آزاد  نیکه ا با وجود آن. کرد ریدستگ
شکستن اعتصاب  یو ارعاب برا دیاما تهد ،شدند

از جمله الزم به اشاره است که . کماکان ادامه دارد
شرکت،  یاز رهبران کارگر یکیعوامل کافرما قبال 

شرکت  رونیرا با ضربات چاقو در ب یبخش لیاسماع
 . مضروب کرده بودند

 
کامال به حق  یکامل از خواست ها تیضمن حما ما

 نهفت تپه از مسئوال شکریکارگران شرکت ن
که بنا به  میخواه یمصرانه م یاسالم یجمهور

 نیا یکار کارفرما یالملل نیب نیقوان نیتر ییابتدا
خود به  یها یشرکت را مجبور به پرداخت بده

سازمان  یامر در مقاوله نامه ها نیا. کارگران کند

 شده است  حیتصر یبه روشن زین رانیکار و قانون کار ا یجهان
 
 :میخواه یمصرا م ما
  دیکن نیبرحق کارگران را تام یتوسل به خشونت خواست ها یبجا* 
گران اعتصاب کارگران  و سرکوب یبخش لیحمله به اسماع نو عامال نیآمر* 

 . شوندو مجازات  ییشرکت شناسا نیا
 
 
 

  رانیا –سوئد  یکارگر یکاهایسند پالتفرم

 211٨ هیفور 6
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 تیتر اخبار
 
 
 

 :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 

 
 
  ساله22کولبر  یکولبر در منطقه بانه به اسم شوانه رسول کیجان باختن �

 از  دست رفت دیدو ماهه براثر تب وعفونت شد یاسیبه اسم کارن ال یکودک سر پل ذهاب نیسوم�
روز اعتصاب  نینوسانات فشار خون دختر خود در هشتم و یکبد بیاز آس یفعال مدن یپدر اتنا دائم یدائم نیحس�

 غذا خبر داد
  بر زحمتکشان یوندار یغلبه گران/ یجنوب از حقوق قانون یکارگران پروژه ا تیمحروم�

قطع بشه  رانیبگ یدست نجوم.مردم نشه  بیحذف بشه دست به ج یونیلیم244اختالس کم بشه نهار  هیاگر �

  شهیاشتغال حل م یگران.
  باخت جان ارانیکارگر کارخانه اسفالت کام یقلوز ژنیب�

   برگزار شد مشکیکشته شد  در اند نیگلوله مامور کیکه با شل یدیسجاد رش نیوتدف عییتش�
  دیشو زیتبر یساز نیکارگران کارخانه کمبا دیمانع از خروج ابزارتول.گفتند  زیتبر یساز نیکارگران کارخانه کمبا�
وارتباطات با  یمطالعات فرهنگ ینرایوانجمن ا رانی،مطالعات صلح ا ی،جامعه شناس رانیا یاسیچهار انجمن علوم س�

 شدند یامام دیجمهور خواستار روشن شدن نحوه مرگ کاووس س سیبه رئ یارسال نامه ا
  پالود پنج ماه مزد معوقه طلبکارند یلبن عیکارگران صنا�

 در زندان یدکتر امام یمرگ استاد خوشنام جامعه شناس :مجلس دمحم رضا تابش ستیز طیمح ونیفراکس سیرئ�
  بهمن ماه مشخص شد ارانهی زیزمان وار�

 .وقابل برداشت خواهد شد زیبهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار وار22پنجشنبه  بامداد
 خالف بانکها تیوفعال یشتی،مع یفرماندار نکابا مردم بر سر مشکالت اقتصاد یلفظ یریدرگ�
 : درقائمشهر(کار  ریوز) یعیرب یکارگر وقطع سخنران کیاعتراض �

 چاپندیچتر اسالم دارندم ریعنوان اسالم آمدند ،ز به
 شودیاول اسفند پراخت م مهیبازنشستگان ن یدیع�

  عقب افتاده یایماه حقوق ومزا2بخاطر   یدمحم شهر کرج مقابل شهردار یسبز خدمات شهردار یتحصن کارگران فضا�
 .چادر زلزله زدگان واژگون کرد یوزش باد کانکس را بر رو.مانشاه در اسالم آباد کر یدولت یکانکس ها تیفیک�
 گریکودک د کیشدن  ینامناسب بر کودکان سبب قربان تیوضع نینا مناسب مناطق زلزله زده وفشار مضاعف ا طیشرا�

 دیگرد
 میشش ماه گذشت هنوز حقوق نگرفت11فاز  یمانکاریاعتراض مجدد کارگران پ�
   گاریبه علت مصرف س یرانیار اهز22مرگ ساالنه �

 /یشغل تیامن دیتهد از《چوگا رانیا》کارگران  ینگران�

  است ینگیچوکا دچار کمبود نقد:کارفرما  '
  متوقف است دیدر حال حاضر تول:اداره کار سیرئ/هستند یکاریاصفهان نگران ب یشکارگران کا�
شد وجان  دهیماه حقوق به آتش کش11کارگر کارخانه اسفالت که به خاطر اعتراض به  یقلوز ژنیب یمراسم خاکسپار�

  باخت
 یسار《 لیبندارخ》در  وارید زشیکارگر دراثر ر2 تیمصدوم�

 کارفرما از پراخت مطالبات خبر داد/را به اعتراض کشاند  رازیخانه ش هیکارگران تصف یمعوقات مزد�
 دهیمزا یبرگزار یمنف جینسبت به نتا یجهاد کشاورز ریبه وز یشمال با ارسال نامه ا یکارخانجات چا یکایسند�

 محصول هشدار داد نیبر بازار ا( یسنوات)مصرف گذشته  خیتار یها یفروش چا
 
  فراخوان به تجمع بازنشستگان فوالد و معدن�

 ی بولتن کارگر          
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  شوندینفر حذف م ونیلیوسه م یس ٣9نفر در سال  ونیلیم12به  ینقد ارانهیپرداخت �
  ن گلستانبرون در استا نچهیا یاعتصاب در بازار چه مرز�

 ! شود یعدد هر روز تکرار م نیدر جهان جان باختند وا ینفر بر اثر گرسنگ٩4444 بایامروز تقر�
   ساعت گذشته21در  یو کارگر یاجتماع عیوقا تریسر ت�
 یساله در زندان تحت عنوان خودکش 60استاد دانشگاه  کیقتل �
 شود یپرداخت م ندهیپاداش بازنشستگان سال آ�
 تجمع كارگران سد شفارود�
 ینگاران تهران درباره مشکل الهه خسرو انجمن روزنامه هیاطالع�

 دادرس در زندان ماند بتیغ لیانقالب به دل ابانیدختر خ�
 اعزام شد یبه مرخص یعبدالفتاح سلطان�
 تهران هیبراثر سقوط درجواد یکارگرمقن کیجان باختن �
 شد میکن خواه شهیر م،یکن نکن شهیرا ر ضیاگر فقر، فساد و تبع:یمحسن هاشم�
 ابالغ شد یبه رسم یمانیکارمندان پ تیوضع لیتبد ییاجرا نامه نییآ�
 در پارک ملت مشهد یتیامن یروهایحضور ن�

 درگذشت رانیسازمان ملل در امور ا ژهیگزارشگر و ریعاصمه جهانگ�

 راه استاستان؛ کوالک برف در  11در  دیدرباره بارش و باد شد یهشدار هواشناس�
 اورمانات ەبازداشت و غارت کردن کولبران منطق�
در زندان، از مسئوالن  یدامامیاز درگذشت کاووس س دیبا ابراز تاسف شد یا هیانیدر ب رانیا یانجمن جامعه شناس�

 .دهند حیمرگ او توض یخواست تا درباره چگونگ رانیا یتیو امن ییقضا
بهمن دست به  10از روز شنبه  نیبه قرچک ورام نیدر اعتراض به انتقالشان از زندان او ییرایو گلرخ ا یدائم آتنا�

 !خشک خود را اعالم کردند یبهمن اعتصاب غذا 21از روز شنبه . اعتصاب غذا زدند
ابل وزارت کشور در در مق 11بهمن ساعت  20تهران  یشرکت واحد اتوبوسران یفراخوان تجمع رانندگان بخش خصوص�

 شرکت واحد در حق رانندگان تیریاعتراض به ظلم صورت گرفته از جانب مد
   ماه حقوق6بهمن تجمع پرسنل شرکت احداث مپنا بخاطر پرداخت نکردن 22در روز  یاعتصاب فاز چهارده پارس جنوب�
 .بهمن در رفسنجان 22وسط مراسم   ،یکاریاعتراض مردم به ب�

 افتاده ماه حقوق عقب 14با  یسیالتدر ناک معلمان حقدرد تیوضع�
  دیجد یلیدر سال تحص سیحقوق معلمان حق التدر کماهیت فقط پرداخ�
 حکم  زندانش یدررابطه با اجرا یلیندا باعثمان اسماع ویگفتگو راد�
  کارگر بر اثر سقوط باالبر در مرند کیجان باختن �

 استانبول تهران شد نابایمرگبار در خ یبود دچار حادثه ا ستادهیا شهیکه پشت وانت در کنار بار ش یکارگر جوان �
   پرسنل124هزار و2کارخانه چوب وکاغذ مازندران با  یلیاحتمال تعط�

  ودکان استک_کار#یآنان از عوامل اصل نییودستمزد پا نیوالد یکاریب
  بار در آستانه اعدام است نیهفتم یاز عمرش را در زندان گذرانده است برا یمیکه ن ی،کودک یدمحم رضا حداد�
را متوقف وخواهان  دیماه تول11 یبیحقوق به مدت تقر افتیبه علت عدم در نیقزو-کارگران شرکت نور پالست �

 به مشکالت آنها شد نیمسئول یفور یدگیرس
  بهمن22در  یسراسر و ریاعالم اعتصاب فراگ یطرح پزشکان برا�
  صنعت با مطالبه کارگران هپکو ریوز حیاعالم محالفت صر�

  فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان�

 یبه مطالبات انسان یابیدست یبازنشستگان برا همه یوهمبستگ یهمراه
  دست است نیا زازیکار کودکان ن یروین.فروش باشند  یبرا دینبا زهایچ یبعض�
  اصفهان یاصفهان در مقابل شهردا یتجمع کارگران کاش�
  بهمن21کارگران ورانندگان نفتکش شرکت نفت در روز  یفراخوان به اعتصاب سراسر�
  آغاز کردند نیخشک خود را در زندان قرچک ورام یاعتصاب غذا(بهمن  21)از امروز  ییرایوگلرخ ا یدائماتنا �

  کار کشته شدند نیکار در ح طیمح یمنیفقدان ا هیمرگ دو کارگر در سا�

  جان خود را از دست داده اند یفشار کار لیپرستار درسال گذشته به دل17�
 فراخوان به تجمع بازنشستگان فوالد خورستان�

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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  ت بطور حتم همراه با حقوق بهمن ماه پراخت خواهد شدکارمندان و بازنشستگان دول یدیع:نوبخت 
 شد دهیماه حقوق معوقه به آتش کش 11کارگر با �
 یبستر یتخت برا٩0دارد و تنها  مارستانیب کیتنها  ت،یهزار جمع154از  شیبانه در کردستان، با ب یشهرستان مرز�

 ودکانشدن ک
 صنعت با مطالبه کارگران هپکو ریوز حیاعالم مخالفت صر�
 با دستفروشان در اراک یانتظام یروهاین یریدرگ�
 یو مرگ و یکاسبکار بوکان کی لیبه اتومب کیشل�
 'قرار ندارند یمنیا طیدر تهران در شرا ها مارستانیدرصد ب 84�

 دیانک ها در شب عهزار تومان از عابرب 544امکان برداشت تا �
 بهمن 22 خیدر تار یدر راه است اعتصاب پزشکان طرح رانیپزشکان ا خیاعتصاب تار نیبزرگتر�

 سالمت پرستاران یبرا یدیتهد «یکاروش»سندرم �
 یبروجرد نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرماندار یامان کاشکارخانه س یکارگران اخراج یتجمع اعتراض�

 
 داده وعیکارگران معادن زغال سنگ  انیرا م اهیس هیر یماریمدرن استخراج، ب یروش ها�

 آوار زشیکاردرسرپل ذهاب براثرر نیح یکارگر ساختمان کیجان باختن �

خود  یتا پنج ماه مزد معوقه از کارفرما یتان خراسان رضودر اس کیجهان الکتر یدیکارگران شاغل در واحد تول�

 .طلبکارند
 هفت تپه شکریشوش در مقابل ن کارانیب النیازفارق التحص یتجمع و اعتراض جمع�

 شکریدر رابطه با اعتراضات شرکت ن رانیا یاسالم یجمهور نیسوئد به مسئول یکارگر یکاهاینامه پالتفرم سند�

 هفت تپه
  و مخازن بندر ماهشهر ها انهیکارگران شرکت پا� 
 شدند ینهاد صنف لیخواستار تشک�

 است؟ یقانون ایو کاستن از مزا یشغل یها کاهش رتبه ایا�
 یماه حقوق مقابل استاندار14نسبت به عدم پرداخت  واندرهید ازاخیکارگران طرح انتقال آب سد س یتراضتجمع اع�

 کردستان
مقابل کارخانه  یآهن اسفنج دیکارخانه تول یندگینسبت به آال  انهیآباد م اسالم یروستا یاهال یتجمع اعتراض�  

 جانیفوالدآذربا
 وزرات بهداشت یها بخشنامه یمازندران نسبت به برخ یدانشگاه علوم پزشک یولوژیراد یها دنتیرز یتجمع اعتراض�
پرداخت حقوق آبانماه و تعهد کارفرما به  لیهفت تپه بدنبال هفت روز اعتصاب، پس از تکم شکریکارگران شرکت ن�

 دادند انیبه اعتصاب پا ندهیپرداخت حقوق آذر  ماه در روز دوشنبه آ
دو  ریمغدان از توابع بخش بردخون شهرستان د یمزرعه در روستا کی یاقامتگاه کارگران فصلدر  کین کینشت گاز پ�

 .بر جا گذاشت یقربان
 یدراستان خوزستان در نه ماهه اول سال جار یکارگربراثرحوادث کار29جان باختن�

 روانیش روگاهیکارگران ن یتجمع اعتراض � 
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 ی بولتن کارگر          
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