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در اثر انفجار  ٣١31اردیبهشت  ٣١
مهیبی کە در معدن زغال سنگ 
زمستان پورت بە دلیل عدم رعایت 
نکات ایمنی توسط کارفرما بە وقوع 

 04حداقل پیوست، متاسفانە، 
از معدن چیان  تا کنون کارگر

اعالم رسمی  بنا برکشتە و 
 04سرپرست اورژانس کشور 

با این حال . مصدوم شدندتن 
مقامات دولتی و علی خامنەای بە 
دادن پیام های تسلیت توخالی بە 
خانوادە های کشتە شدگان اکتفا و 

حتی حاضر بە اعالم عزای عمومی 
   !.                     .در کشور نشدند

وشەای از آن در اثر این حادثە گ
شرایط هولناک کاری کارگران ایران 
کە توسط مقامات دولتی هموارە بر 
آن سرپوش نهادە شدە و می شود، 
توسط برخی خبرنگاران کە برای 
تهیە گزارش بە محل رفتە بودند در 
معرض دید و قضاوت جامعە قرار 
دادە شد و وجدان های بسیاری را 
تکان داد و دروغگویان مدعی 

را بیش از پیش " سالمیعدالت ا"

تاثیر . رسوای عام و خاص کرد
فاجعە بر افکار عمومی بە رغم همە 

کار و دیگر تدابیری کە توسط وزیر 
ابعاد این برای کاستن از  نمسئوال

فاجعە و جهنمی کە جمهوری 
اسالمی برای کارگران درست 
کردە بە حدی وسیع شد کە 
آنها بە دلیل نگرانی از واکنش 

امعە نیروی کارگران و ج
گر بسیج را در محل  سرکوب
                    تا با ،دندکرمستقر 

 

 

 صادق کار
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هم خبر رسانی از  ،محاصرە محل
این فاجعە را محدود کنند و هم اگر 
اعتراضی بە راە افتاد آن را در نطفە 

همە این تدابیر کە       .خفە کنند
بیعی فرستادە توسط علی ر

زمانی  در ،روحانی هدایت می شد
کە کاندیداهای  گشتبە اجرا 

ریاست جمهوری در  یمیلیارد
در اشک ، مناظرەهای تلویزیونی

و دادن   تمساح ریختن برای فقرا
وعدەهای رنگا رنگ بە کارگران و 
فقرا مشغول ربودن گوی سبقت از 

                          . یک دیگر بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
درست در بحبوحە این جنجال   

های فریب کارانە، تنی چند از 
کارگران معدن در مصاحبە هایی کە 
توسط برخی از رسانە ها با آن 
انجام شد، با گفتن حقایقی از 
جهنمی کە در آن کار می کردند 

فریب کارانە بودن ادعاهای  
. دکردنکاندیداهای دو طرف را بر مال 

: ر این مصاحبە ها گفتندکارگران د
رعایت ایمنی کار در حد صفر "

است، در مورد تراکم گاز بارها 
هشدار دادە بودند اما هیچ کس بە 
آن توجە نکردە بود، کارفرما تنها 
 سالی سە ماە از حق بیمە شان را 

 

پرداخت کردە بود، دستمزد ماهیانە 
هزار تومان کمتر از  ٣١١شان حتی 

شدە است، حداقل دستمزد اعالم 
 ٣١یعنی روزی  شب ٧صبح تا  ٧از 

ساعت  5/٧ساعت بە جای روزی 
قانونی کار می کنند و اضافە کاری 

ها پرداخت نمی شود و  هم بە آن
همین مبلغ دستمزد ناچیز را هم بە 
آنها منظم و بە موقع پرداخت نمی 

در اکثر واحد های تولیدی و . کنند
خدماتی باالخص آنهایی کە 

و یا تحت تملک  خصوصی هستند
نهادهای ریز و درشت متعلق بە 

یا همان دوستان  ...بسیج و سپاە
رئیسی ها و قالیباف ها کە در 
مناظرە ها برای فقرا اشک تمساح 
می ریزند، قرار دارند، وضعیت 
کارگران شان کما بیش مشابە 
کارگران معدن زمستان یورت است 
کە سهامدار اصلی آن یکی از زیر 

          .سیج استمجموعە های ب
                                             

همە این حرف هایی کە       
کارگران راجع بە وضعیت شان بە 
خبرنگاران گفتند، خالف ادعاها و 
آمارهای ساختگی است کە وزیر 
کار و دولت در مورد بهبود شرایط 
معیشت و کاری کارگران در دولت 

ربیعی پس علی . یازدهم می دهند
از افشاێ پرداخت نشدن حق بیمە 

بە  ماە از سال کارگران این معدن  3
در صورتی که :"گفتە است(ایلنا)

کارگران را   پیمانکاران معادن، بیمه
ای   رد نکرده باشند طبق بخشنامه

که مصوب شده کارفرمای اصلی 
             "باید پیمانکار را تغییر دهد

 ،وارد استبە این گفتە دو اشکال   
اشکال اول آن است کە تکلیف حق 
بیمە پرداخت نشدە کارگران را کە 
درمان، بیمە بیکاری، از کار افتادگی 
و بازنشستگی کارگران وابستە بە 

اشکال . آن است را روشن نمی کند
دوم بە سخن ایشان این است کە 
همە تقصیر را بە گردن کارفرما می 
نهد و عمل نکردن بە نقش نظارتی 

زارت کار و خودش را الپوشانی و
اگر وزارت کار بە نقش . می کند  

 

کرد  نظارتی و وظیفەاش عمل می
و کارفرما را مجبور بە رعایت قانون 
می نمود، آیا کارفرما باز هم می 
توانست با کارگر این همە غیر 
انسانی و ظالمانە رفتار کند و جان 

کارگر و  ٠١١و معیشت و آیندە 
را برای کسب  دە هایشاناخانو

سودهای غیر متعارف بە بازی 
کارفرما فقط در ارتباط با ؟ بگیرد

بیمە نکردن کارگران نیست کە 
مرتکب خالف شدە، دستمزد 
 کمتر از قانون دادە است، دو
برابر ساعت قانونی از کارگر 
کار کشیدە، مقررات ایمنی و 
بهداشت محل کار را زیر پا نهادە 
 و در کشتە و مصدوم شدن دە

تکلیف این . است ها کارگر مقصر
ها چە می شود؟ آیا ربیعی قبل از 
وقوع این فاجعە از جهنمی شدن 
محل های کار بی اطالع بودە کە 
قبل از وقوع فاجعە نتوانستە مانع 
آن شود؟ آیا شوراها و انجمن های 
اسالمی کە چشم و گوش وزارت 
کار هستند در مورد وضعیت مراکز 

نکردەاند؟ آیا  ایشان را مطلع ،کاری
وقوع این فجایع کە هر سالە 

نتیجە  ،شمارشان باال می رود
مقررات زدایی از مناسبات کار و 
سرمایە کە توسط دولت روحانی نیز 
مانند دولت های پیشین پیش بردە 

         ؟؟                   شدە نیست
ربیعی بهتر از هرکس دیگر    

علل واقعی این فجایع را می 
ولی با سیاستی کە دولت داند، 

در قبال قانون کار و کارگران 
تعقیب می کند، محال است 
بشود از صعود پرشتاب حوادث 

کما این کە . کار جلوگیری کرد
وعدە های کە ربیعی هر از چند 
گاهی بە دنبال وقوع چنین فجایعی 
دادە تا کنون از شتاب حوادث کم 

بی جهت نیست کە او از . نکردە
جعە معدن زغال سنگ زمان وقوع فا

وافری را برای  شزمستان یورت تال
سرپوش نهادن بر علل انفجار و 
بازتاب همە ابعاد فاجعە بە کار بردە 

   ..                             و می برد

 
ربیعی بهتر از هرکس 
دیگر علل واقعی این 

فجایع را می داند، 
ولی با سیاستی کە 
دولت در قبال قانون 
کار و کارگران تعقیب 

است می کند، محال 
بشود از صعود 

پرشتاب حوادث کار 
 جلوگیری کرد
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او قبال نیز با دادن آمارهای  
ساختگی تالش می کرد وانمود کند 

حوادث کار را کاهش کە گویا تعداد 
بعنوان نمونە تعداد . است دادە

بر اساس آمار وزارت کسانی کە 
کار در اثر حوادث کار در سال 

کشتە  تن 154یک هزار و  "9٩"
آمار تامین اجتماعی ، اما ندشد

را  تن 124فقط کشتە شدن 
دە و آمار پزشکی کرثبت 

قانونی خبر از کشتە شدن 
     .            دادە است تن 1٩91

بود  علی رضا محجوب نیز قبال گفتە
مرگ کارگران کە ایران از لحاظ تعداد 

مقام دوم  بر اثر حوادث کار در جهان
بهمین اعتبار می . و یا سوم را دارد

 توان نتیجە گرفت کە تنها یک یا دو
کشور در جهان وجود دارند کە از 

شان از ایران بدتر  این نظر وضع
و  د محجوبکە البتە خو. است

ل او در مجموعە دولتی زیر کنتر
رساندن جمهوری اسالمی بە این 

جهانی سهم کمی  فجیعمقام 
مشکل ما در این زمینە . نداشتەاند

کمبود و نبود قانون نیست، قانون و 
مقررات وجود دارند ولی اجرا نمی 

.                                                                                                                                                       ..                          شوند  

با اجرای صحیح مقررات مندرج در 
فصل چهارم قانون کار و در کنار آن 
آزاد گذاشتن فعالیت تشکل های 

کارگری ظرف  و مستقل واقعی
مدت کوتاهی می شود تعداد 

وزیر کار . ا بە حداقل رساندحوادث ر
هم این را بخوبی می داند، ولی 
مشکل این جاست کە اجرای این 
فصل و رعایت حق فعالیت تشکل 
های کارگری با سیاست های ضد 

و زیادە  حاکمیت اسالمیکارگری 
خواهی های فزایندە سرمایە داران 

قرار کامل و کارفرمایان در تعارض 
د دولتی با وجو ندارد و مسئوال

معهذا حاضر   ،قربانی شدن کارگران
.            بە رفع این تعارض نیستند

                                             
کارگری در این  مستقلاگر تشکل 

معدن وجود داشت کە بر اجرای 
قوانین نظارت می کرد، بسیار بعید 
بود کە چنین فاجعەای در آن جا 

وق اتفاق می افتاد و حق و حق
این چنین وحشیانە لگد مال  انکارگر

معدن یورت بخاطر مقررات . می شد
بە  ،زدایی از مناسبات کار و سرمایە
در . جهنمی برای کارگران تبدیل شد

واحدها نیز وضع کارگران اگر  دیگر
این وضعیت . بدتر نباشد بهتر نیست

و تالشهایی کە برای حفظ آن 
صورت گرفتە و می گیرد نماد آن 

است کە هر شش  جهمنی
کاندیدای ریاست جمهوری هم در 
ساختن و هم در نگە داشتن آن 
برای کارگران سهیم و هم داستان 

با این وصف تنها . بودە و هستند
 اب می توانندخود کارگران 

مبارزه صنفی و مدنی برای 
ایجاد تشکل های مستقل 
کارگری، و با هدف تغییر قوانین 
به نفع خود، رهایی از شرایط 

جمهوری  ی حاکم درجهنم
ایران را به سوی  اسالمی

         .تحولی گسترده رقم زنند
                                   

 .                                                                                 

 

                               .                                                                                 
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 نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری

 9 – در گفتمان اجتماعی 
 

 مقایسه اتحادیه اروپا و جامعه توسعه جنوب آفریقا         

 

 

 2442نوامبر  –مریم نوارز 

 گودرز: ترجمه

 
 (SATUCC)صنفی جنوب آفریقا شورای همیاری اتحادیه های / ١

 SATUCCتوسعه تاریخی  شورای /  1/3
 سازمانیساختار /  2/1/3

 

آنچه در آغاز کمیته هماهنگی اتحادیه های صنفی جنوب 
شد، سازمان چتری ای بود که نامش  آفریقا نامیده می

به شورای هماهنگی اتحادیه های  ٣39١سال  را بعداً در
در آغاز شورای . تغییر داد  (SATUCC) صنفی جنوب آفریقا

هماهنگی از یک هیئت مدیره با چهار نماینده از 
موزامبیک، بوتسوانا، تانزانیا و زامبیا تشکیل می شد، و 

در کنگره ماِسرو . یک نماینده زن بعنوان نماینده پنجم
، مجمع عمومی تصمیم گرفت که شورا را ٣39١درسال 

ان وحدت بصورت مؤسسه خودگردان و مستقل از سازم
در آورد و یک  OATUUاتحادیه های صنفی آفریقایی 

پس از چندین انتقال . دبیرخانه و دبیر کل برای آن برگزید
مکان دفتر مرکزی شورا و دبیرخانه آن بدلیل درگیری 
های سیاسی که فعالیت اتحادیه ها را محدود می 
کردند، سرانجام دفتر نمایندگی دائمی شورای 

 .در گابرون بوتسوانا افتتاح شد ٣339هماهنگی در سال 

باالترین ارگان اداری شورا اکنون کنگره است، که در آن 
هر چهارسال یک بار نمایندگان تمام کشورهای عضو 

کنگره برنامه های عملی عمومی را . شرکت می کنند
تصویب می کند و اعضای شورای مدیران را انتخاب می 

و مأموریت  کند که سالی دوبار جلسه حضوری دارند
اجرای وظایف سیاسی شورای هماهنگی را در فاصله 

 .بین کنگره ها بر عهده دارند

دبیرخانه مسئول امور اداری روزانه، تصمیمات اجرائی و 
نمایندگی شورای هماهنگی در محافل اداری و 
اجتماعی است، اما امکانات بسیار محدودی در اختیار 

دیگر هم برای نفر  ١بجز دبیرکل، یک منشی و . دارد

. سالمت و ایمنی محیط کار در استخدام دبیرخانه اند
اساساً شورا با امکانات مالی و انسانی محدودی روبرو 

از سوی  SATUCCطبق اساسنامه بودجه مالی . است
فدراسیون های کشوری تامین می شود، اما بدلیل 
ضعف مالی اعضا وضعیت مالی سازمان چندان مناسب 

ه بر این به دریافت کمک های مالی و شورا عالو. نیست
پروژه هایی که وسیله دولت ها و سازمان های بین 

این کمک ها . المللی تامین می گردند، متکی است
البته با دستورات و شرایط محدود اجرائی هم روبرو اند، 

 .که شورای هماهنگی باید از آنها تبعیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از تجربه دیگران
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ت مالی و انسانی محدود شورا باید عدم عالوه بر امکانا
وجود ارتباطات مرتب بین نمایندگان دائمی در شورا و 

این تا . اعضای کشوری فدراسیون ها را هم اضافه کرد
حدودی بدلیل عدم وجود زیرساخت های مخابراتی ضرور 

  SADCبرای چنین تماس هایی در برخی کشورهای عضو 
ظایف دبیرخانه در است و بخشی هم بدلیل ابهام در و

 فاصلۀ تشکیل 

نتیجتاً اجرای . جلسات نسبتاً معدود هیئت مدیران است
تصمیمات و اصول تصویب شده تنها در جلسات رسمی 

عموماً فرهنگ ارتباط در شورای : صورت می گیرد
هماهنگی حول این جلسات شکل گرفته است که آن 

باید تاکید نمود که . هم بطور معدود عملی می شود
SATUCC  ،به هیچ وجه یک تشکیالت فراملیتی نیست

بلکه خود را محدود به هماهنگی فعالیت های فدراسیون 
 .می شناسد SADCهای کشوری اعضای 

 

 اهداف و استراتژی

هدف اصلی شورای هماهنگی آن بود که از  ٣39١در 
مبارزات آزادیبخش در آفریقای جنوبی و نامیبیا حمایت 

تحادیه های صنفی در سطوح کند که باعث شده بود ا
از همان آغاز شورای . ملی و کشوری هم به آن بپیوندند

هماهنگی سعی کرد  منافع و حقوق کارگران در سراسر 
مطرح  SADCCمنطقه را هماهنگ نماید و آن را در سطح 

فعالیت های ابتدائی آن هم شامل تهیه و تنظیم . نماید
منطقه ای بود و  گزارش هایی در باره اقتصاد و بازار کار

در این باره و  SADCCتهیه توصیه های اجرائی به 

سازماندهی کالس ها و کنفرانس هایی برای اعضای 
 .اتحادیه ها

بدنبال توسعه سیاسی در آفریقای جنوبی و نامیبیا در 
هم تغییر  SATUCC، اهداف ٣33١سالهای آغازین دهه 

پدید از میان رفته و نا" دشمن مشترک"کردند، چرا که 
یک هماهنگ کننده شورا در این باره نوشته . شده بود

ما از یک تشکل که در آغاز فقط یک بعد سیاسی : "است
داشت به سازمانی با رویکرد و راهبردهایی برای توسعه 

 ."تبدیل شدیم

این توسعه در بازتعریف چالش های در برابر تشکل چتری 
از این رو شورای هماهنگی به . منعکس شده است

توسعه های اقتصادی و اجتماعی در شکل جهانی 
بطور مثال  –سازی و گلوبالیزاسیون برخورد می نماید 

 -ناامنی در اشتغال و کاهش تعداد اعضای اتحادیه ها
اضافه براین توسعه . نکات توجه را تشکیل می دهند

دموکراتیک در کشورهای واقع در جنوب آفریقا دیگر 
اف ثابت شورای هماهنگی اهد. موضوعات مورد توجه اند

اکنون شامل تشویق و توصیه به ایجاد مؤسسات آموزش 
حرفه ای است و همچنین هماهنگی فعالیت ها و 
مقررات حوزه سالمت و ایمنی محیط کار و تامین 
اجتماعی بعالوه توسعه در استاندارد های بین المللی 

در این استراتژی، توسعه روستایی و . کار و حقوق بشر
کار و زندگی کارگران مهاجر در منطقه الویت  شرایط

منشور پایه حقوق  SATUCC، ٣33٣در سال . دارند
اجتماعی برای کارگران در جنوب آفریقا را تهیه کرد و در 

 .تحویل داد SADCآن را به مجمع عمومی  ٣33٠سال 

 

 

 

 

 سندیکاها  عمل کرد واسپانیا بحران 
 

 روزنامه اسپانیایی آل پاییس
 

جهانی ، روز رگداشت اول ماه مهبز

کارگر، فرصت مناسبی است برای 

که تاملی بکنیم در وظایف  آن

سندیکاها، بازار کار و وضعیت 

 . اقتصادی اسپانیا در شرایط حاضر

و اکنون توانسته  ز یک بحران عمیق اقتصادی گذر کرد، اسپانیا احقیقتدر 

در حال ولی  ثبات بپیماید،با فائق آمدن بر بحران راه خود را به سوی  است،

ها خانواده  به میلیون رفع رکود نتایج مثبتحاضر شرایط به شکلی است که 

قبل از آغاز بحران بر  سقفاسپانیایی نرسیده است و هنوز دستمزدها به 

 .استنگشته 

 

 

 دیگر کشورها
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دو تشکل بزرک چندی است، 

اتحادیه همگانی " سندیکایی 

کمیسیونهای " و " کارگران

در حال حاظر مشغول " یکارگر

ها  مذاکره با مدیران شرکت

جهت  ،به توافقیتا بتوانند  ،هستند

تعین نرخ رشد دستمزدها برای 

مذاکرات برسند،  معاهده های آتی

تمام اچنان ادامه دارند و هنوز با  هم

نتیجه این چانه نرسیده و شاید 

منجر به توافقی زنی ها سرانجام 

توان  باره شود که کارگران بتوانند دو

به خرید از دست رفته کارگران را 

  .دست آورند

، که سندیکاها تردیدی نیست

ساختار دمکراتیک بنای سنگ 

نظامات اجتماعی و سیاسی 

وظیفه اصلی آنها دفاع از . هستند

حقوق کارگران است، حضور فعال 

سندیکاها در هر جامعه مدنی 

ضامن حفاظت از حقوق زحمتکشان 

 .است

اسپانیا حتی قبل از  سندیکاها در

آغاز بحران اقتصادی یعنی سال 

 -با دو معضل بزرگ اجتماعی 7١١٧

اقتصادی مواجه بودند که تا به امروز 

. دهند پاسخها  نتوانسته اند به آن

ل بیکاری گسترده در میان مشکل او

و دوم حضور همین مشکل جوانان 

. است سال 55میان افراد باالی 

های  جوانان که با کسب آموزش

، شوند ها و مراکز آموزش حرفه ای به بازار کار وارد می الزم از دانشگاه

که سال  55کنند و در همان حال افرادی با سنین باالی  اشتغالی پیدا نمی

 .می شوندبسته بازار کار روبرو با درهای  هستند سرشار از تجربه

ن مناسب در سرخوردگی این دو بخش فعال و کارآمد جامعه نتیجه نبود قوانی

در طول این . بازار اشتغال برای پاسخ گویی به این معضل اجتماعی است

گاه قادر نشدند با ارائه پیشنهاداتی درخور  های بحرانی سندیکاها هیچ سال

به این مشکل بپردازند، شاید بیش از اندازه به حسن نیت مدیران و صاحبان 

ردند و یا زیادی مرعوب ها اعتماد کردند و حل مشکل را به آنها سپ شرکت

 .بودندبحران اقتصادی 

ی باید در شرایط فعلی مشکل بزرگی که سندیکاها با آن روبرو هستند و م

کنند، مشکل تحلیل رفتن اعتماد کارگران و توده ها برای حل آنها اقدام عاجل 

برای . سندیکایی نمشکل از دست دادن اعضاء و فعاال ها ست و هم به آن

مشکالت می باید ساختار تشکیالتی و مالی سندیکاها بیش از  پیروزی بر این

در این دو که نحوی که تمامی آنچه را ه پیش شفاف و روشن عمل کند، ب

اتخاذ این سیاست گام اول . دهند در مقابل دید همگان باشد ه انجام میصعر

است برای بدست آوردن اعتماد خدشه دار شده نزد توده ها و ترمیم نیرویی 

 . شانی های های سندیکای عف برای دست یابی به آماجمضا

های اقتصادی به  امروز بیش از هر زمان بخاطر درگیری با بحران
حضور سندیکاهایی در جامعه مان احتیاج داریم که مورد اعتماد 
زحمتکشان باشند و بتوانند از منافع آنان در پای میزهای مذاکره دفاع 

 .کنند
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در تظاهرات اول ماه " ایگناسیو توشو و پپه آلوارز " رهبران سندیکایی 
 مه در مادرید
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 لختی ورق بازی بین کارگران و کارفرمایان

 

کارفرمایان چند . تعادل قدرت بین کارگران و کارفرمایان به شدت تغییر کرده است
برگ قوی در دست دارند که به اتکاء آنها می توانند اتحادیه های اتحادیه های 

ی هم به در برابر به نظر می رسد که اتحادیه های کارگر. کارگری را نادیده بگیرند
چه کسی . خودآگاهی و آگاهی بیشتری نسبت به وضع جدید دست یافته اند

 برنده خواهد شد؟

 

 

  برگهای قوی کارفرمایان

 کاهش تعداد مشاغل ثابت /٣

" منعطف"در مبارزۀ دائمی کارفرمایان با اتحادیه های کارگری، غیر ثابت و 
که برگ آس در بازی کردن قراردادهای کار برای آنان همان ارزشی را دارد 

و منعطف کاران، " خویش فرمایان"کارفرمایان به علت افزایش چشمگیر . حکم
بیشتر از هر موقع به بدیلهائی برای دور زدن قراردادهای کار جمعی دست 

درصد افراد کارکن در هلند فاقد  5١( 7١٣1)در پایان سال گذشته . یافته اند
یعترین معنا، یعنی کسی که کار می کارکن به وس)قرارداد کار ثابت بودند 

؛ از جمله به این دلیل که توسط دالالن و بنگاه های کاریابی به کار (کند
هستند یا بر اساس " خویش فرما"گماشته شده اند یا به اصطالح امروزی 

کار می کنند و مقدار و زمان کار را کارفرما " مقدار حقوق به تناسب مقدار کار"
در نتیجۀ این روند . درصد بود ١١ال پیش این نسبت برابر ده س. تعیین می کند

اگر دستمزد . قدرت مذاکره به سود کارفرمایان تغییر محسوسی یافته است
خویش "درخواستی مبتنی بر قراردادهای کار جمعی باال باشد، کارفرما یک 

 به استخدام موقت در می آورد تا کار مورد نظر را انجام دهد، زیرا خویش" فرما
اگر هم برای انجام کار . فرمایان زیر پوشش هیچ قرارداد جمعی نیستند

خاصی هیچ خویش 
فرمائی پیدا نشود، آن 
گاه به بنگاه های 
. کاریابی مراجعه می کند

البته کارگران بنگاه های 
کاریابی، تحت پوشش 
قراردادهای کار جمعی 
قرار می گیرند، اما این 
قراردادها از قراردادهائی 

آنها خود کارفرما که در 
یک طرف آنهاست، به 
. مراتب شل و ول تر اند

به این ترتیب کارفرمایان 
گریبان خود را از کارکرد 
حمایتی قراردادهای کار 

جمعی به نفع کارگران، و به همراه آن از مداخلۀ اتحادیه های کارگری در 
د اتحادیه باید توجه داشت که وجو. مناسبات بین کارگر و کارفرما رها می کنند

ها در اساس مبتنی بر امکان و 
الزام توافق عمومی بر سر 
دستمزدها و دیگر شرایط کار است 
که انها برای اعضای شان و در 
نتیجه برای تمام کارگران بخش 

وضعیت کنونی . معین عقد می کنند
چنان است که کارگران دارای 
قرارداد ثابت نیز قربانی این برگ 

ند، زیرا اگر قوی کارفرمایان می شو
الزم از  –" الزم"اتحادیه ها انفطاف 

را نشان ندهند،  –نظر کارفرمایان 
اصالً قراردادی بسته نمی شود، 

نیروی کار "زیرا به قدر کافی 
برای پر کردن محلهای " منعطف

 .خالی کار وجود دارد

 کاهش تعداد اعضای اتحادیه ها. 7

امکان مطالباتی زیادی برای اتحادیه 
نخواهد داشت، اگر مثالً در  ها وجود
 ١فقط " مد و تجارت خرد"بخش 

درصد از صدهزار کارگر این بخش را 
این روزها جملۀ . نمایندگی کنند

دورۀ اتحادیه ها دیگر گذشته "
را از زبان کارفرمایان به کرات " است

سابقۀ این ادعا هم به . می شنویم
یکسال و نیم پیش برمی گردد که 

کارگری هلند بزرگترین اتحادیۀ 
فدراسیون اتحادیه های کارگری )

از مذاکرات حول قرارداد ( هلند
جمعی در بخش پوشاک کنار 
گذاشته شد و اتفاق خاصی هم 

البته وضع اتحادیه ها به . نیافتاد
لحاظ نمایندگی کارگران در هیچ 
بخش دیگری به اندازۀ وضع در 
 بخش مد و تجارت خرد نگران کننده 

عضای اتحادیه نیست، اما شمار ا
های در همۀ بخشها رو به کاهش 

تعداد کارگرانی که تا سال . است
گذشته عضو یک اتحادیه بودند، 

 7١میلیون و هفتصدهزار، یعنی ٣
در حالی که . درصد کل کارگران بود

 قرن  9١در سالهای نخستین دهۀ 
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سیون فدرا. گذشته اتحادیه ها یک سوم کارگران را نمایندگی می کردند
 اتحادیه ها کارگری هلند، 

که با فاصلۀ بسیاری از دیگران بزرگترین اتحادیۀ کارگری هلند است، در حال 
هزار کمتر از تعداد اعضای ٣5١هزار عضو دارد و این تعداد ٣١١میلیون و ٣حاضر 

این اتحادیه در سالهای اخیر خود را با . آن در آستانۀ قرن بیست و یکم است
کارفرماین . گرفتن شدن توسط کارفرمایان روبرو دیده استواقعیت نادیده 

این روشی است . ترجیح می دهند با اتحادیه های کوچکتر وارد مذاکره شوند
و " اتحاد"آنها با اتحادیه های . که آنها در بخش مد و تجارت خرد ابداع کردند

ایان می راه دومی که کارفرم. مذاکره را پیش بردند" آلترناتیو برای اتحادیه"
به "* شورای شرکت"کوشند تمام اتحادیه ها را دور بزنند، این است که با 

  .توافق جداگانه ای برسند

این که : البته جا دارد حدودی سایه روشن در این نکته را به دست دهیم
کارگر یک کارگر را نمایندگی می کنند، چندان مهم  5اتحادیه های هلند از هر 

ن است که قراردادهای جمعی کار هنوز از مقبولیت مهمتر از این آ. نیست
درصد کارگران  9١این قراردادها حدوداً . باالئی نزد کارفرمایان نیز برخوردارند

این که . هلند را پوشش می دهند و نیم قرن است که چنین بوده است
قراردادهای جمعی از چنین مقبولیت باالئی برخوردارند به سادگی قابل 

. مجاز اند" کارتل قیمت"راردادهای جمعی کار در واقع تنها ق: توضیح است
توافقات ناظر بر دستمزدها و دیگر شرایط کار در توافقهای جمعی تثبیت می 

به این . شوند و متعاقباً این توافقات در تمام بخش مربوطه اعتبار پیدا می کنند
لی دیگر احتما" قیمت شکنی"ترتیب کارفرمایان هم قادر می شوند که مانع 

 .کارگران گردند

یک سایه روشن بر خود همین سایه روشن هم این است که پوشش 
درصد کارگران زیر  ٧1در حال حاضر . قراردادهای جمعی نیز رو به کاهش است

پوشش قراردادهای جمعی قرار می گیرند؛ در حالی که این درصد تا مدتهای 
 .درصد بود 9١مدیدی برابر 

 مشاغل رو به زوال. ١

شرکتها یا برای . سالهای بحران اخیر برای اتحادیه ها سالهای تلخی بودند
حفظ خودشان به کفایت دشواری داشتند، یا وانمود می کردند که وضع 

به این ترتیب فضای مذاکرات بسیار محدودی برای اتحادیه ها . دشواری دارند
تن بخش قابل خوشبختانه بحرانها موقتی اند، اما از دست رف. باقی مانده بود

بسیاری از . توجهی از مشاغل در سالهای بحران جنبه ساختاری داشت
مشاغل اداری، از جمله در بانکها، و کارهای تولیدی در کارخانه ها قربانی 

روبوتها و داده ها، هرقدر هم که انبوه باشند، دست به . اتوماسیون شده اند
بخشهای خدماتی ای فرصتهای شغلی در حال حاضر در . اعتصاب نمی زنند

ایجاد می شوند که در  معرض روبوتی شدن نیستند و این بخشها درست 
 .همانهائی اند که اتحادیه های در آنها جاپای محکمی نداشته اند

در بخش صنعت کارخانه های بزرگی وجود دارند و سازماندهی اعتصاب در آنها 
ه اعتصاب بزند تا کافی است یک کارگر نصاب یا اوپراتور دست ب. آسان است

ماشین مختل شود و به ناگاه بخش قابل توجهی از زنجیرۀ تولید مختل کار یک 
( هرک" )هتل، رستوران و کافه"اما در تجارت خرد، در بخش . شود

 کارگران این بخشها را بسیار . سازماندهی یک اقدام جمعی دشوار است

 

 

 

 

 

 

کار  ساده تر می توان با نیروی
د و این دلیل اصلی موقت جبران کر

ضعف اتحادیه ها برای سازماندهی 
 .عمل جمعی در این بخشهاست

 برگ قوی اتحادیه ها

 اقتصاد رو به رونق است

خبر خوب برای اتحادیه ها طبعاً این 
است که اقتصاد، و با تأخیری 
همچنین بازار کار، مجدداً رو به 

در نتیجه نیاز به کارگران . رونق دارند
د و اتحادیه ها نیز به افزایش می یاب

خود اجازه می دهند که مطالبات 
 .بیشتری را به میان آورند

در مذاکرات بر سر قراردادهای 
جمعی کار که در جریان اند، دیده 
می شوند که اتحادیه ها جسورانه 

سودها افزایش و . تر عمل می کنند
. نرخ بیکاری کاهش یافته است

فدراسیون اتحادیه های کار هلند در 
اثر بحران داخلی مدتی طوالنی به 
مسائل داخلی خودش مشغول بود، 
اما امروزه می بینیم که با اعتماد به 

 .نفس بیشتری عمل می کند

اگر به وضع ! اما اشتباه نشود
کنونی از منظری تاریخی نگاه کنیم، 
نرخ بیکاری هنوز و همچنان بسیار 
باالست و روبوتی شدن و 

داوم این اتوماسیون کار هم گویای ت
 .روند اند

ضمناً تأثیر فزایندۀ کارگران مهاجر را 
اوالً . هم نباید نادیده گرفت

سازماندهی این کارگران به 
دشواری ممکن است و ثانیاً این 

در مناسبات کاری کنونی، ]کارگران 
که کار برابر آنان به معنای حقوق 

، ابزار [جامع برابر برای آنان نیست
رمایان برای دیگری در اختیار کارف

حرف . اعمال فشار بر اتحادیه هایند
: کارفرمایان به اتحادیه ها این است

اگر بخواهید مطالبات باالئی داشته "
باشید، ما هم کارگران مهاجر را 

 ".  استخدام خواهیم کرد

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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 ا کارگر معدن یورته گداز ده بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون مرگ جان  

 ایران  درننگ ابدی بر سرمایه داری حاکم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفجار در معدن یورت آزاد شهر استان گلستان و مدفون 
ها کارگر رنج کشیده در زیر آواری از سنگ و  شدن ده

خراشی از جنایت و  خاک، بار دیگر صحنه های دل
ایران  تحمیل باالترین درجه از بی حقوقی بر طبقه کارگر

 .را در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار داد

مرگ دسته جمعی کارگران معدن ذغال سنگ یورت را به 
توان و نباید، صرفا از زاویه قصور در  هیچ عنوانی نمی

 .تامین ایمنی محیط کار نگریست

الی  ٧١١این کارگران سال گذشته با دستمزد ماهیانه 
 9١١قوق ماهیانه هزار تومان و در سال جدید با ح ٧٧١

روز بیمه در  ٠ماه حقوق معوقه، پرداخت  ٣٣هزار تومان، 
متری زمین در  ٣9١١ساعت کار روزانه در عمق  ٣9ماه و 

کاری با ریسک باالی آسیب های جسمانی و خطرات 
 .جانی مشغول بکار بوده اند

روشن است که کارگزاران سرمایه داری حاکم بر ایران در 
ک، با کارشناسان رنگارنگ و پس این جنایت هولنا

دنبال   نمایشی از تخصص اینان در تشخیص علت انفجار،
بینانه  دالیل به اصطالح فنی آن خواهند بود و در خوش

ترین حالت، کارفرمای این معدن را بدلیل عدم رعایت 
مقصر اصلی و اهمال کارگران را، به عنوان   نکات ایمنی

 عامل ثانوی این جنایت 

 

 تشکل ها

 

   ی گر بولتن کار            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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دهشتناک معرفی خواهند کرد و سپس چرخه ای از سر 
دواندن و فرسوده کردن خانواده های کارگران جان باخته 

به آنان آغاز خواهد  با هدف پرداخت کمترین خسارت 
 .شد

 چیزی که برای ما کارگران روشن تر است، این اما آن
شود در مملکتی که در گوشه ای از  ست که مگر میا

ان معدنش بدلیل اعتراض به عدم آن بر گرده کارگر
 و در گوشه ای دیگر برای ده پرداخت مزد شالق بزنند 

از آنان پرونده های امنیتی تشکیل بدهند و آنوقت  تنها 
چیزی به نام ایمنی در محیط کار نیز برای آنان وجود 

 داشته باشد؟

شود در کشوری که کارگران معادنش، در  آیا می
دریجی از گرسنگی بر روی شرایطی که، در حال مرگ ت

وقت  زمین در برابر چشمان دولت و کارفرمایان هستند آن
 به فکر جان آنان در اعماق زمین باشد؟ آیا می کسی 

شود در مملکتی که حداقل مزد کارگران با ضرب و زور 
سرکوب، توسط دولت و کارفرمایان و مشتی انسان خود 

ر زیر خط فقر فروخته به نام نماینده کارگر، چندین براب
تعیین و بطور گسترده ای همین دستمزدهای ناچیز 

شود ایمنی در محیط کار نیز معنایی  پرداخت نمی
شود در جامعه ای، کارگران و  داشته باشد؟ آیا می

های مستقل برای دفاع از  معلمانش از داشتن تشکل
حقوق انسانی شان محروم باشند و آنوقت صاحبان 

تامین ایمنی محیط کار بکنند؟  سرمایه، هزینه ای برای
شود در کشوری که کارگران و معلمانش را با  آیا می

کشند و آنان را  تشکیل پرونده های امنیتی به صالبه می
های انفرادی مورد بازجویی  با چشمان بسته در سلول

سال  ٣٧تا  ٠های طویل المدت از  قرار داده و به حبس
با استانداردهای  کنند، دولت و کارفرمایانش محکوم می

 امروزی به فکر تامین ایمنی آنان در محیط کار باشند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گداز  لذا، کیفر خواست ما کارگران ایران در برابر مرگ جان
هم طبقه ای هایمان در معدن یورت، فراتر از کیفر 
خواستی علیه کارفرمای این معدن و کیفر خواستی بر 

 .نکات ایمنی در محیط کار استعلیه عدم بکار گیری 

سرمایه داری حاکم بر ایران را بدلیل تحمیل  نظام ما کال
باالترین درجه از بی حقوقی بر طبقه کارگر، عامل اصلی 
 جان باختن هم طبقه ای هایمان در معدن یورت می

 .دانیم

ما دردمندیم و با خشمی آکنده از عصیان، در غم از 
در معدن یورت  دست دادن هم طبقه ای هایمان

ها و ضجه های  ما شریک غم و اندوه و اشک. سوگواریم
همسران، فرزندان، مادران، پدران و دوستان و همکاران 
کارگران جان باخته معدن یورت هستیم و با تسلیت به 

جا با آنان و کارگران جان باخته  همیناین عزیزان، 
مصمم تر از هر  ،معدن یورت عهد می بندیم

ه ای در مبارزه برای پایان دادن به زمانی، لحظ
. وضعیت مصیبت بار موجود درنگ نخواهیم کرد

دور نیست روزهایی که همه مسببین جنایت علیه 
های مردمی قرار  ما کارگران در برابر دادگاه

 .بگیرند

  

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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شود در کشوری که کارگران  آیا می

و معلمانش را با تشکیل پرونده 
کشند و  های امنیتی به صالبه می

 آنان را با چشمان بسته در سلول
ی انفرادی مورد بازجویی قرار ها

های طویل المدت  داده و به حبس
کنند،  سال محکوم می ٣٧تا  ٠از 

دولت و کارفرمایانش با 
استانداردهای امروزی به فکر تامین 

 ایمنی آنان در محیط کار باشند؟
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 تعلیق قوانین ایمنی و زیادە خواهی کارفرما، 

 فاجعە آفرید

ناک کە موجب کشتە و مصدوم شدن شمار زیادی از کارگران شدە است، تعلیق عملی علت اصلی این فاجعە دهشت
قوانین و مقررات ایمنی مندرج در قانون کار و جلوگیری از تشکیل و نظارت سندیکاهای مستقل کارگری بر اجرای آن در 
                                 .    محیط های کار توسط جمهوری اسالمی و رویکرد کارفرمایان برای کسب سود بیشتر است

اردیبهشت رخ داد که با کمال تاسف  ٣١چهارشنبه  انفجار مرگباری در روز سنگ یورت در استان گلستان در معدن زغال 
کارگر در اثر انفجار جان باختند و سرنوشت دە ها تن دیگر کە گفتە می شود هنوز در عمق معدن گرفتار  ١٠حداقل 

این فاجعە در حالی بە وقوع . بنا بە گفتە مقامات دولتی ده ها نفر دیگر نیز مصدوم شدەاند. است شدەاند، نا معلوم
.پیوست کە هنوز مردم کشور ما از شوک و غم فاجعە پالسکو کە در آن دەها آتش نشان کشتە شدند، خارج نشدە اند  

مقامات مسئول . یکی از تونل ها بودە استبراساس اظهارات مقامات دولتی، علت انفجار، تراکم گاز متان در محوطە 
برای سرپوش نهادن بر عدم رعایت بدیهی ترین اصول ایمنی کە بە امر عادی تبديل شده است، انگشت اتهام را بە 

صورت  این فرافکنی در حالی . سوی کارگران نشانە رفتە و علت انفجار را سهل انگاری کارگران معرفی می کنند
رخی گزارشات منتشر شدە، کارگران بارها در مورد وجود گاز و ایمن نبودن این تونل بە مقامات می گیرد کە بنا بە ب

ولی کسی ترتیب اثری بە این هشدارها ندادە . مختلف و کارفرما هشدار دادە و خواهان رفع ایرادات فنی آن شدە بودند
 .بود

ادی از کارگران شدە است، تعلیق عملی علت اصلی این فاجعە دهشتناک کە موجب کشتە و مصدوم شدن شمار زی
قوانین و مقررات ایمنی مندرج در قانون کار و جلوگیری از تشکیل و نظارت سندیکاهای مستقل کارگری بر اجرای آن در 

بە عبارتی دولت و وزیر کار   .محیط های کار توسط جمهوری اسالمی و رویکرد کارفرمایان برای کسب سود بیشتر است
 .فتن سیاست مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە، در پیش آمد چنین فجایعی نقش دارندبا در پیش گر

معدن فاقد حداقل وسایل ایمنی . است" بسیج مستضعفان"متعلق به " ایرانیان  مهر صندوق "بخش مهم سرمايه معدن 
برای وادار کردن کارفرما بە رعایت مقررات مقامات دولتی اقدامی . بودە و راە گریز به هنگام حادثە در آن تعبیە نشدە بود

به باور ما تا زمانی کە کارفرمایان و . ايمنی کار نکردە و دست کارفرما را برای تعدی و ظلم بە کارگران باز گذاشتە اند
دە دولت از اجرای مقررات ایمنی کار سرباز زده و مانع فعالیت تشکل های کارگری واقعی و مستقل می شوند، روند فزاین

 .اين حوادث هم چنان تداوم خواهد یافت و پیشگیری از چنین فجایعی نامیسر خواهد بود

ماە  ١کارفرمای معدن تنها . هزار تومان کمتر از حداقل حقوق دريافت می کنند ٣١١کارگران شاغل در این معدن ماهیانە 
 .مزد معوقە دارندماە دست ١درسال برای کارگران حق بیمە رد می کند و در پایان هر سال تا 

ما ضمن تسلیت و همدردی با خانوادە  کارگران جان باختە در این فاجعە دردناک، دولت و مالک معدن را مسئول آن 
می دانیم و خواهان محاکمە و مجازات عوامل این انفجار، پرداخت خسارت بە خانوادەهای داغدیدە و رعایت مقررات  

 .هستیم شکل های کارگری در واحدهای تولیدی و خدماتی ایمنی و رفع موانع تشکیل و فعالیت ت

 هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

اکثريت)هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران  ) 

 کنشگران چپ

  

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران رکا                                           
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             برند و کارخانه معروف و قدیمی 34تعطیلی بیش از 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نسیم آن الین

ارج، داروگر، آزمایش، پارس 
اکریل اصفهان، کاشی  الکتریک، پلی
سازی تبریز، ایستک،  ایرانا، ماشین

سازی ایساک، قند ورامین،  دوچرخه
سازی ری و  قو، چیت نباتی روغن

ایران چوب تنها بخشی از 
های مهم تولیدی کشور  کارخانه

است که درسه سال و نیم گذشته 
. خود را پایین کشیدندکرکره 

ها انگار داستان  تعطیلی کارخانه
تعطیلی برندهای قدیمی و 
پرسابقه اقتصاد ایران تمامی ندارد و 

توان گفت که عادت  تقریبا می
ایم که هر روز خبر تعطیل  کرده

شدن یکی از بنگاههای بزرگ 

پایان . اقتصادی کشور را بشنویم
ترین برند تولید کننده  تلخ قدیمی

زم خانگی یکی از این کارخانه ها لوا
اش بسته شد، کارخانه  پرونده

کارخانه ای که . قدیمی ارج بود
آغاز  ٣١٣1فعالیت خود را از سال 

کرده و با هشتاد سال سابقه 
ترین کارخانه تولید لوازم  قدیمی

. رود خانگی در کشور به شمار می
به دلیل مشکالت   این کارخانه

د، در شدید اقتصادی و بدهی زیا
خرداد ماه امسال توسط دستگاه 
قضایی پلمپ شد و با به فروش 
گذاشتن دستگاههای خود رسما 
. فعالیت خود را تعطیل کرد

اما ارج ! به تاریخ پیوست”آزمایش“
تنها یکی از کارخانه هایی است که 
رسما از چرخه تولید کشور خارج 

برند معروف آزمایش . شده است
انگی در دیگر تولید کننده لوازم خ

کشور هم در دولت تدبیر و امید 
بعد از تعطیلی کارخانه . تعطیل شد

ارج خبرهایی زیادی در خصوص 
تعطیلی دیگر کارخانه قدیمی تولید 
لوازم خانگی در کشور یعنی 
آزمایش هم منتشر شد، اما 
دولتمردان ترجیح می دادند برای 
فرار از جو روانی ناشی از تعطیلی 

 این کارخانه ها 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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اما سرانجام . این خبر را تکذیب کنند
در دی ماه سال گذشته عباس 
هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صنعت، رسما 
خبر تعطیلی این کارخانه را تایید 
کرد و گفت که ماشین آالت این 
کارخانه از تهران به مرودشت منتقل 
شده و رکود اقتصادی کارکنان آن را 

نفر رسانده  ٣1١نفر به  ٣5١١از 
اما انتشار خبر تعطیلی . است

پارس الکتریک هم مردم و فعاالن 
. اقتصادی را بدجوری غافلگیر کرد

این شرکت که متعلق به 
شستاست و از شرکتهای زیر 
مجموعه دولت هم به حساب 

 ١١١آید در سالهای اخیر حدود  می
تن از کارگران خود را اخراج و تقریبا 

الیتهای خود را متوقف کرده کلیه فع
اعضای هیات مدیره این . است

شرکت در سالهای اخیر بارها به 
رئیس جمهور، وزیر کار و مدیران 
شستا نامه نوشتند، اما شرایط 

دهد،  حاکم بر این شرکت نشان می
ها تاثیر چندانی بر وضعیت  این نامه

جالب . پارس الکتریک نداشته است
ال اینجاست که حسن روحانی س

و در مناظرات انتخاباتی به  37
مشکالت شرکت پارس الکتریک به 
عنوان یک بنگاه تولیدی اشاره و از 

توجهی دولت قبل به آن گالیه  بی
رکود مسکن کمر تولید . کرده بود

کنندگان کاشی را شکست اما 
تعطیلی واحدهای تولیدی به این 

شود و  سه برند قدیمی ختم نمی
سال  ١٫5در های مختلف تولید  حوزه

گذشته ضربات سنگینی را از رکود 
. اند عمیق اقتصادی در کشور خورده

شرکت کاشی کویر یزد یکی دیگر از 
این شرکتهاست که در سالهای 
اخیر ظرفیت تولید خود را به شدت 
کاهش داده و حقوق کارگران خود را 

کارخانه . هم پرداخت نکرده است
کاشی حافظ و کاشی ایرانا با 

از همین جنس مواجه  مشکالتی
هستند و بسیاری از محصوالتشان 

شاید . در انبارها دپو شده است
دلیل اصلی مشکالت صنعت کاشی 
کشور را باید در رکود عمیق 
اقتصادی بخش مسکن جستجو کرد 
چرخ ماشین سازی هم دیگر 

چرخد اما شرکت ماشین  نمی
سازی تبریز هم به عنوان یکی از 

تولیدی  های ترین کارخانه قدیمی
شمال شرق کشور در سالهای 
اخیر با کاهش ظرفیت و مشکالتی 
رو به شده که این مسئله به 
اعتصاب طوالنی بسیاری از 
کارگرانش به دلیل عدم دریافت 

دومینوی . مطالبات انجامیده است
های تولید سیمان  تعطیلی کارخانه

اما وضعیت سیمان کشور هم به 
هیچ وجه مناسب نیست و رکود در 
بخشهای مختلف کشور به خصوص 
در صنعت ساختمان شرایط سختی 
برای تولید کنندگان سیمان به وجود 

کارخانه سیمان ایالم . آورده است
هایی است که به  یکی از کارخانه

علت رکود و عدم فروش در خرداد 
ماه امسال تعطیل شد و کارگران آن 

جالب اینجاست که با . بیکار شدند
از تعطیلی  وجود گذشت چند ماه

این کارخانه دولتمردان هنوز 
تمهیدی برای بازگشت این کارخانه 
مهم به چرخه تولید کشور اتخاذ 

کارگران شرکت چینی . اند نکرده
حمید هم در ماههای اخیر بعد از 
تعدیل نیرو در این کارخانه و عدم 
پرداخت مطالبات با مشکالت زیادی 

در این میان . رو به رو هستند
می تاژ هم که در حوزه شرکت قدی

تولید مواد شوینده فعال بود در 
دوران پسابرجام تصمیم گرفت به 
دلیل رکود اقتصادی امتیاز خود را به 

! شرکت هنکل آلمان واگذار کند
های قند را  واردات شکر کارخانه

خاک سیاه نشاند اما در حوزه 
صنایع وابسته به کشاورزی هم 

از . وضعیت چندان مناسب نبود
های مهمی که در  له کارخانهجم

این بخش کارشان به تعطیلی 

کشید، کارخانه قدیمی قند ورامین 
این کارخانه که چند بار . بود

سالهالی اخیر روند فعالیت خود را 
به  35متوقف کرده بود، در سال 

طور رسمی تعطیل شد تا اوضاع 
کارگر این کارخانه بسیار  5١١برای 

دیگر یکی . تر از گذشته شود سخت
 ١٫5های مهمی که در  از کارخانه

سال اخیر پرونده فعالیتش بسته 
. شد، دوچرخه سازی ایساک بود

این شرکت که در استان خراسان و 
شمال شرق کشور سالها فعالیت 

کرد، اوایل امسال رسما به  می
فعالیت خود پایان داد صدها کارگر 

رکود دامن صنعت . خود را بیکار ببیند
اتی را هم گرفت در چوب و روغن نب

صنعت چوب هم وضعیت به هیچ 
وجه مطلوب نبود و کار کارخانه ایران 
. چوب به تعطیلی کشیده شد

روغن نباتی هم به عنوان یکی از 
های تولید روغن  ترین کارخانه قدیمی

سال اخیر زیر  5نباتی کشور در 
های رکود دوام نیاورد و  چرخ دنده

کارخانه معروف هپکو . تعطیل شد
اراک هم در شرایط بحرانی قرار دارد 
و فعال به طور موقت تعطیل شده 

دو کارخانه قند مهم کرج و . است
کردستان هم به دلیل شرایط 
سخت اقتصادی و واردات گسترده 

سال گذشته ترجیح  5شکر در 
دادند که فعالیتهای خود را متوقف 

تعطیلی کارخانه قند فریمان . کنند
به کارت زرد یکی از مسائلی بود که 
یکی دیگر . وزیر صنعت هم انجامید

سال  ١٫5هایی که در  از کارخانه
اخیر فعالیتهای خود را به حالت 
تعطیل درآورده ، کارخانه زاگرس 

زاگرس خودرو از جمله . خودرو است
شرکتهای وابسته به یک گروه 
خودروسازی ایرانی در مالزی است 
. که کارخانه آن در بروجرد قرار دارد

 گودرزی دبیرکل خانه کارگر دمحم
بروجرد گفته است که این کارخانه 
به دلیل کاهش ظرفیت تولید خودرو 
 در آستانه تعطیلی قرار دارد و مدیر 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) ییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان فدا کار                                           
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کارخانه نیز رسما اعالم کرده این 
کارخانه را به دلیل زیان خواهد 

ش این کارخانه به دلیل کاه. بست
قدرت خرید مردم متحمل زیان 

ست و مجبور است صدها اشد
” ایستک“. کارگرخود را اخراج کند

ها  همچنین شنیده! هم تعطیل شد
 حاکی از این است که کارخانه
تولید ماء الشعیر بدون الکل 

هم در وضعیت نامناسبی ” ایستک“
قرار دارد و در آستانه تعطیلی قرار 

این کارخانه در سال . گرفته است
با همت گروه سرمایه گذاری  95

یستک راه اندازی شد و جز ا
اما های موفق و پرسود بود  کارخانه

 در یکی دو سال اخیر با تشدی
رکود در آستانه تعطیلی به سر 

کارخانه فوالد سهند هم که . برد می
های شمال غرب  بزرگترین کارخانه

 1١١رود و با  کشور به شمار می
های ابتدایی سال  کارگر در در ماه

که این  نجالب ای. تعطیل شد 35
کارخانه در همین دولت و توسط 
اسحاق جهانگیری معاون اول 

در صنعت ! روحانی افتتاح شده بود
سازی هم وضعیت تولید اصال  چیت

تعریفی ندارد به شکلی که کارخانه 
که روزگاری زنده ” چیت سازی ری“

و پویا بود، اینک روزهای خوبی را 
کند و هزاران کارگر آن از  سپری نمی

در میان . اند کار شدهکار بی
های روغن کشی هم  کارخانه

اوضاع بسیار تیره و تار است به 
کارخانه روغن کشی  ٧شکلی که 

کشور به طور کامل تعطیل شدند و 
کشی در  در حال حاضر صنایع روغن

درصد ظرفیت  ١3مجموع تنها از 
چندی پیش . کنند خود استفاده می

مدیرعامل سابق اتحادیه تولید 
های لبنی خبر از  فرآوردهکنندگان 

کارخانه کوچک  ١5١تعطیلی کامل 
بعضی . حوزه لبنیات داده است

 1اخبار هم حکایت از این دارد که 
کارخانه بزرگ سیمان کشور اعم از 
سیمان اردبیل، تهران، ارومیه، 
مازندران، شرق و سیمان پیوند 

دلیل کمبود نقدینگی و  گلستان به
رو های  ههزینه های باالی تولید کور

 .به تعطیل شدن هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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 کارگران میدان تره بار خیابان کرمان دست از کار کشیدند / 

   حادثه جداگانه  مرگ دو کارگر ساختمانی در اراک در دو/ 

 مشارکت معدنچیان پیشکسوت البرز شرقی برای یافتن محبوس شدگان معدن زمستان یورت/          

 کارگران رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار تجمع کردند/           

 معطلی کارگر ان اخراجی افق کوروش برای دریافت طب مزدی/           

  

 

 

  

 

 تیتر اخبار 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) خلق ایرانگروه کارگری سازمان فداییان  کار                                           
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 وان در خیابان مولوی اردبیلخودکشی یک ج/ 

 سریال تجمع کارگران مقابل استانداری مرکزی/ 
  بار کارگران بزرگترین تولید کننده شیرآالت کشور این

 !حمله یگان ویژه به کارگران وخانواده های کارگران گرفتار در معدن زمستان یورت شمال غربی/ 

اداره کاراستان گلستان  ناهان استعفای مسئوالشهر خو خانواده های کارگران جان باخته معدن آزاد/ 
  !شدند

   ماه حقوق دریافت نکرد 10برادرم /ساعت کار در معدن دریافتی داشتم 16هزار تومان به ازای  0/ 

 ریزش جدید در تونل 2/ متر آوار در معدن 104تالش برای برداشت  :آخرین اخبار/ 

 خواهیم دستمزد خودمان را بدهید نمی حقوق نجومی: کارگران معدن منگنز و نارچ قم/ 

 ریزش دیوار کارخانه تولید بتن درجنوب تهران  اثر کارتن خواب بر 3زخمی شدن  کشته و / 

 !کولبردر اشنویه به مرگ براثر تیراندازی نیروی نظامی 2کشته وزخمی شدن / 

 کشته و یک زخمی برجای گذاشت 2ریزش دیوار کارخانه در جاده خاوران / 

 تجمع بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم / 

 موکت قزوین برای بازنشستگی پیش از موعد  گرفتاری کارگران امین/ 

 با یک جرقه معدن منفجر شد/ علت ریزش معدن یورت غربی "جمع شدن گاز"/ 

 غال سنگ یورت شمال غربی براثر انفجار ریزش در معدن ز/ 

 بحرانی است" روغن قو"وضعیت کارگران کارخانه / 

 !سازی مقابل مجلس تجمع بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم و پیگیری طرح همسان

 !تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فرو آلیاژ ازنا مقابل کارخانه

 !اداره تامین اجتماعی اهواز صنایع جانبی در و نیشکر تجمع اعتراضی کارگران هلدینگ توسعه

تعطیلی رسمی  اردیبهشت روز 11کارگر درحادثه نشت گاز شرکت پتروشیمی پردیس در 9مسمومیت 
 !کارگران

 کشته شدن یک راننده تراکتور در روستای آدینان شهرستان سقز

 ریزی کشور  تجمع کاله زردها مقابل سازمان مدیریت و برنامه

 کشته شدن یک راننده تراکتور در روستای آدینان شهرستان سقز 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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