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علی ربیعی وزیر کار باالخرە پس از 

یک سال سکوت توام با همراهی 
با اقدامات قانون شکنانە صاحبان 

و کارخانە های خصوصی شدە هپک
 ایه و آذرآب اراک بە دنبال اعتراض

شجاعانە و مقاومت  طلبانه،حق 
جانانە کارگران این دو واحد کالن 
صنعتی در مقابل هجوم وحشیانە 

مجبور بە "یژە ضد شورشنیروی و"

شد و احمد  خود شکستن سکوت
معاون روابط کار وزارت )مشیریان 

را مامور ( تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارشی در مورد مشکالت و تهیە 
ران این دو کارگ های اعتراض

کارخانە کە از آغاز خصوصی شدن 
شان از اجرای  تا کنون صاحبان

قانون کار سرباز زدە و حتا در نیم 
سال گذشتە پرداخت دستمزد بە 

 . شد ،کارگران را متوقف کردەاند
هپکو و آذرآب  کارگران  های اعتراض

بویژە طی یک سال اخیر بە خاطر 
بندی مالکان  زورگویی و عدم پای

و کارخانە بە تعهدات و رعایت این د

حقوق قانونی کارگران و همراهی 
دولتی با  نرە کار و مسئوالادا

صاحبان این دو واحد صنعتی از یک 
سو و نگرانی کارگران نسبت بە 
تعطیلی عامدانە محل های کارشان 

شتە از سوی دیگر نسبت بە گذ
از  ها افزایش یافت و دامنە اعتراض

گذشت و تا دروازە های کارخانە ها 

تجمع و تظاهرات در مقابل مراکز 
  ؛اد یافتقدرت در شهر اراک امتد

 صادق کار
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وصف اما تا قبل از سلسە با این 
شهریور  ٨٢کە از  هایی اعتراضا

شروع شد و هنوز هم بە رغم 
 یورش نیروهای ویژە سرکوب هم

ە دارد، صاحبان کارخانە و چنان ادام
ە چندانی بە ولتی توجد نمسئوال

مطالباتی نشان  های این اعتراض
اما وسعت و بازتاب . ادندنمی د
های پرشور  و سخنرانی ها اعتراض

و شجاعانە تعدادی از کارگران و 
مقاومتی کە در برابر یورش نیروی 

این  ،ویژە سرکوب از خود شان دادند
نان بود کە موجب بار چ

شد  ن دولتیسرآسیمگی مسئوال
امە این وضع دیگر و دانستند کە اد

 .ممکن نیست آن ها برای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

کارگری اخیر در اراک  های اعتراض 
 چنین مانند بسیاری از اعتراض هم

ر شهرها کارگری سای های
سیاست خصوصی سازی و 

گر آن بر  ای از ابعاد ویرانگوشە
تولید داخلی و حقوق نیروی کار را 

ە تمام نمای آن ینکە هپکو و آذرآب آئ
دولتی کوشش  نهستند و مسئوال

زیادی برای پنهان نگاە داشتن 
از دید مردم کردە و می کنند  ،شان

در واقع بە بهانە . برمال نمود
خصوصی سازی این صنایع 
اساسی بومی کە ثروت های 

بە بهای  ،عمومی جامعە هستند
زدوبند ها ورانت  نازل و از طریق

ستە و الالن وابهای دولتی بە د
مرتبط بە قدرت حاکم کە تنها در پی 

واگذار می  ،آوردە هستند سود باد
شوند و پس از چند بار دست بە 

کردن جیب چند دست شدن و پر
تعطیلی ، دالل بسوی ورشکستگی

و تبدیل وضعیت بە سمت امور 
تجاری سوق دادە می شوند و جای 

ها تولید می  محصوالتی را کە آن
محصوالت پر کردند با وارادت همان 

کردی  با ادامە چنین روی! می کنند
معلوم است کە دور باطل رکود و 
 ورشکستگی واحد های تولیدی هم

، شمار خواهد کردچنان ادامە پیدا 
 های و روند اعتراضبیکاران بیشتر 

می کارگری هم پیوستە شتاب 
و هست و نیست کشور و ، گیرد

قربانی  ،آسایش و رفاە نیروی کار
لجام  آزاد ە بازارقداست نظری

گسیختە نئولیبرال های حاکم کە 
زیر پوشش اقتصاد مقاومتی در حال 
درهم شکستن تە ماندە بنیە و 

بە  ،مقاومت تولید داخلی هستند
 .باد فنا دادە شود

 پلیس و رسانە های نیروی ویژە
وابسته به رژیم هم، در جهت 

عمل  قدرتمندان حاکم حمایت از

و زور با سرکوب  یکی می کنند،
سرنیزه و دیگری با تبلیغات و فریب 
افکار عمومی، چنان وارد ماجرا می 

شوند که در نهایت منافع مافیای 
حاکم را بدون هیچ مشکلی تامین 

  .کنند
مجموع این مسائل بر خالف آنچە 
مبلغان و پیروان این سیاست تبلیغ 
می کنند بە زیان منافع و سعادت 
اکثریت بزرگ جامعە و بە ویژە 
کارگران و مزدبگیران و بە سود 
عدەای قلیل سرمایەداران دالل و 

خوار و شرکت های خارجی و  رانت
 . فراملیتی است

در  ،مجموع این مسایل کە ذکر شد
دار،  عمل طبقە کارگر را پرچم

مبارزە مردم برای همبستگی، 
اعی، دمکراسی و عدالت اجتم

مین ه و به کرده حفظ تولید داخلی
قە کارگر از لحاظ ت کە طبجهت اس

بار دیگر از  ،و مقاومت ها اعتراض
سایر گروەهای اجتماعی جلو افتادە 
و بە محرکی برای بە میدان کشیدن 
سایر گروەهای ناراضی و آسیب 
دیدە جامعە و نیروی عمدە تحول 

و این موقعیت  است، تبدیل شدە
درحالی کسب شدە کە طبقە کارگر 
از هر سو تحت فشار مضاعف قرار 

مانع از  ،شتە و سرکوب شدیددا
تشکل یابی وسیع و بروز بیرونی 

جنبش کارگری ، همە ظرفیت

 . گردیدەاست
تداوم تظاهرات کارگری از سوی 
دیگر حکایت از آن دارد کە این نیروی 

 شخصیرا هیچ  طلبعظیم و حق 
نمی تواند با تحمیل بی حقوقی و 
سرکوب پلیسی از رسیدن بە 

و  ها صاباین اعت. دارد مقصدش باز
ادامە خواهند یافت و  ها، اعتراض
پی کە بە راستی در  شخصهر آن 

عدالت اجتماعی ، آزادی، دمکراسی
بە  ،و ساختن جامعە مدنی است

جای دل ه کە ب خواهد بودسودش 
و  بستن بە وعدەهای کاذب دولت

 با حمایت از اعتراضمسووالن آن، 

کارگری راە رسیدن بە  های
 !تر کند تاهتر و کو مقصدش را سهل
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تداوم تظاهرات کارگری از 
سوی دیگر حکایت از آن 
دارد کە این نیروی عظیم 

را هیچ  طلبو حق 
نمی تواند با  شخصی

تحمیل بی حقوقی و 
سرکوب پلیسی از 

 رسیدن بە مقصدش باز
و  ها صاباین اعت. دارد

ادامە  ها، اعتراض
خواهند یافت و هر آن 

کە بە راستی در  شخص
، آزادی، پی دمکراسی

عدالت اجتماعی و 
ساختن جامعە مدنی 

خواهد بە سودش  ،است
جای دل بستن ه کە ب بود

 بە وعدەهای کاذب دولت
با حمایت و مسووالن آن، 

کارگری  های از اعتراض
راە رسیدن بە مقصدش را 

!تر کند تاهتر و کو سهل  
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این بچه های اتحادیه دست به کار سازماندهی روبوتها ! ربانق

 شده اند

 

  

 

 از تجربه دیگران

 
 

 آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی
 ششمبخش 

 ناگیاه راماسامی

 مالزی –دانشگاه پوترا 

 گودرز: ترجمه

 

 

 *”e“اتحادیه  -12

. استهر نسل جدید از کارگران بیشتر از نسل قبل با تکنولوژی اطالعاتی سازگاری دارد و در زندگی روزمره به آن متکی 
توانند از این پدیده استفاده بهینه نمایند و اطالعات در مورد منافع و مزایا، اعتصابات، اختالفات،  اتحادیه ها هم می

مذاکرات صنفی، و بسیج و هماهنگی عملیاتی را در سطوح محلی و حتی بین المللی به اعضای خود و جنبش کارگری 
 .تاثیر بگذارد” e“تکنولوژیک کمال بهره را ببرد، بویژه اگر می خواهد بر نسل  جنبش کارگری باید از این امکان. منتقل کنند

ارتباط ساده تر و سریع تر : براساس منافع مورد انتظار آن است، که شامل موارد ذیل می شود” e“تاکید مکرر بر اتحادیه 
با اعضای اتحادیه، اطالعرسانی به عموم از کنش های سازمانیافته 

عکس العمل و پاسخ به کنش ها و مسائل مربوطه،  جنبش، گرفتن
اطالع رسانی درباره اجتماعات، سمینارها و کارگاه های آموزشی، 
اطالعات درباره فعالیت های آموزشی و علمی، پیوند با تشکل های 
بین المللی و عرضه امکانات برای دسترسی به تحقیقات و اسناد و 

 .مدارک بین المللی درباره جنبش کارگری

اتحادیه ها باید تارنماهای جذابی را تدارک ببینند که کارگران را به 
سمت فعالیت ها و سازماندهی های جنبش جلب نمایند، و با 

و لیست های رایانه ای پیام های ( ایمیل)استفاده از رایان نامه ها 
خود را به اعضا و کنشگران در حوزه ها و کمپانی های مورد هدف 

 .برسانند

چنین باید کارگران مایل به فعالیت های جنبش را تشویق آنها هم
نمایند از امکانات اینترنت برای تماس گرفتن با همکاران و ارسال 

 -در زمان غیر فعال کاری و خارج از ساعت کار -اطالعات به آنان
کنشگران دیگر الزم . این ارتباطات ارزان و مؤثر اند. استفاده نمایند

دن نامه و جلسات بعد از ساعت کار استفاده کنند تا بتوانند به تبلیغ عضویت در اتحادیه بپردازند نیست از تلفن و فرستا
 .که هم هزینه بردار و هم وقت گیر است

 :شامل موارد زیر است” e“ای استفاده از اتحادیه ربرخی از دالیل قانع کننده ب

ن های هوشمند، کنسول های بازی اینترنتی و امکان دسترسی به اینترنت از طریق تلویزیون های دوطرفه، تلف •
 .گستره وسیعی از تجهیزات الکترونیکی دیگر

 کاهش قابل توجه هزینه در نرم افزار و سخت افزار الزم برای دسترسی به این دستگاه های الکترونیکی •
بل تامین است تا هم عضویت در اتحادیه ها همچنان نیاز به عرضه خدماتی دارد که فقط در شیوه های الکترونیکی قا •

 .سریع بوده و هم شامل خدمات شخصی انطباقی به عضو گردد

آن است که بدون آن اتحادیه ها با عاقبت ناپدید شدن از صحنه ” e“مهمترین دلیل برای اثبات نیاز به اتحادیه های  •
 .روبرو خواهند بود

رنیزه کردن خود و نفوذ در و جلب عضو در کمپانی برای مد( ICT)اتحادیه ها بدون تکنولوژی های مخابراتی و اطالعاتی  •
 .های الکترونیکی و تکنولوژیک دائما با نزول در تعداد عضو و کاهش تراکم عضویت روبرو خواهند بود
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عدم دسترسی کارگران عضو به ترمینال اطالعاتی، عدم سرمایه گذاری ” e“احتماال مشکل عمده در برابر اتحادیه های 
، (گرچه این سرمایه گذاری در عمل باعث کاهش هزینه چاپ و کپی و پست، و توزیع مدارک کاغذی خواهد شد) ICTدر 

اطالعات و کنترل بین آنها که بهتر قادر به اعمال ” e“در یک تشکل کامال )و چالش با ساختار کنونی قدرت خواهد بود 
 (.ی تشکیالت متمرکز شودکنترل اند، توزیع می شود بجای آن که بطور سنتی در هرم باال

 
 ILOکنوانسیون سازمان بین الملل کار  -13

یکی از چهار شاخه پایه ای و حقوقی از هشت کنوانسیون سازمان بین المللی کار حق تشکل و سازماندهی و حق 

حق تشکل و حفاظت از حق ) ٢8کنوانسیون های این بخش ازجمله شامل کنوانسیون . مذاکره جمعی است
( 8494حق سازماندهی و تشکل برای مذاکره جمعی کنوانسیون ) 4٢و کنوانسیون ( 849٢کنوانسیون  سازماندهی

می گوید که تمام تشکل های کارگران و کارفرمایان حق دارند که قوانین اساسنامه و مقررات  ٢8کنوانسیون . است
ود را انتخاب کنند، فعالیت های اتحادیه را خودشان را تنظیم نمایند، کامال آزاد اند که نمایندگان و مسئولین اداری خ

عدم تأیید و پذیرش این کنوانسیون توسط دولت ها به مثابه انکار حق . خودشان تعیین و برنامه هایشان را تنظیم نمایند
 .دارد (TUA)آزادی برای تشکل و سازماندهی است و تأثیر فاحشی در پذیرش در سازمان جهانی اتحادیه های صنفی 

 

 .اتحادیۀ متکی بر پالتفرم اینترنتی است (Electronic Unionیا  E-union)” e“ور از اتحادیۀ منظ* 

 

 
 دیگر کشورها

 
 

 رفراندوم استقالل کاتالونیا در اسپانیا
 "های کارگری کمیسیون" و موضع  

 
سپتامبر با حرکتی بی  ٨2روز 

از اعضا و چهره های  تن 81سابقه 
وسط برجسته دولت کاتالونیا ت

نیروهای انتظامی بازداشت شدند، 
موازی با آن  دولت نیروهای 
انتظامی ویژه ای را  از مرکز به 

و  هسوی کاتالونیا روانه داشت
نیروهای  ه است تادستور داد

انتظامی کاتالونیا زیر فرمان این 
 .نیروها قرار گیرند

نظر به اهمیت این رویداد و نگرانی  
در از چگونگی پیشرفت رویدادها 

روزهای آینده بزرگترین سندیکای 
کمیسیونهای " کارگری اسپانیا 

طی اجالسی فوق " کارگری 
العاده اطالعیه ای را با مضمون 

 . زیر منتشر کرد
کمیسیون های " -8

همیشه "کارگری 

اعالم کرده است که 

 ،کنند راه حل های سیاسی را طلب می ،مشکالت سیاسی

در هر مرحله ای از این روند  این امر مذاکره و توافقات سازنده را

کنند، برخورد با این مشکالت از طریق نیروهای  طلب می

قضایی و دخالت نیروهای انتظامی راه حلی مناسب برای حل 

 .اختالفات نیست

خود را متعهد به دفاع از حقوق " کمیسیون های کارگری "  -٨

 انچنین به استقالل ارگ های های خود مختار می داند و هم ایالت

 .های دولتی آن

دولت مرکزی اسپانیا وظیفه دارد که قانون اساسی و مصوبات 3-

دادگاه ناظر بر اجرای قانون اساسی را در همه جای اسپانیا اجراء 

دادگاه ناظر بر اجرای قانون اساسی مصوبه پارلمان  کاتالونیا . کند

سی ایر قانون اسارا مبنی بر استقالل کاتالونیا از اسپانیا را مغ

  .اعالم کرده است

 

خواهیم در اجرای این مصوبه از این طریق ما از دولت مرکزی می  -9

دادگاه ناظر بر اجرای قانون اساسی عملیات الزم را به انجام 

ها و خصلت ویژه لحظه  این عملیات می باید کلیه پیچیدگی. برساند

 .را در نظر داشته باشند
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از تمامی " کمیسیونهای کارگری 

های سیاسی انتظار دارد که با نیرو

مذاکرات سازنده حول این مسئله 

راه حلی سیاسی را برای مقابله با 

بدین خاطر  ،جو کنندو  آن جست

خواهان آن هستیم که تمامی 

اقدامات پلیسی و قضایی دولت 

مرکزی متوقف شود و موازی با آن 

پروسه برگزاری رفراندوم روز اول 

 تا فضایی گردد،اکتبر متوقف 

و  دمکراتیک  برای مذاکره و جست

جوی راه حلی سیاسی فراهم 

 .شود

اعتقاد "کمیسیون های کارگری “ -5

دارد که بدون فوت وقت 

بایست پروژه اصالح قانون  می

اساسی در دستور کار همه 

احزاب قرار گیرد و اصالحاتی در 

آن انجام گیرد که خصوصیت چند 

ملیتی اسپانیا را به رسمیت 

چوبی ایجاد  بشناسد و چهار

برای شکل تازه ای از  ،کند

ه های دریافتی ب تقسیم مالیات

های  کدام از ایالت نحوی که هیچ

خود مختار خود را در ساختار تازه 

 . متضرر نبینند

بر " های کارگری  کمیسیون"  -6

این باور است که این چهارچوب 

 .تعرفق شودتواند فدرالیزم  می

 

شده در آن می باید به رای شهروندان  قانون  اساسی و اصالحات وارد- -8

 .برای تصویب گذاشته شود

 
 7کاتالونیا یکی از هفده ایالت خودمختار اسپانیا است، با جمعیتی بیش از 

هزار کیلومتر مربع و یکی از چهار ملیت   38و مساحتی معادل  تنمیلیون 
 .به حساب می آید سپانیاتشکیل دهنده کشور ا

 سه سال بعد از مرگ فرانکو ایالت 848٢وب سال مطابق قانون اساسی مص 
ارند، های فوق در بسیاری از امور زندگی روزانه خود استقالل تصمیم گیری د

قوه قضاییه و قوه ، زبان، بهداشت، و به همین ترتیب قوه مقننه ،نظیر آموزش
خود را دارند و فقط در اموری نظیر سیاست خارجی، دفاع و مستقل مجریه 

 .عمل می کننددولتی مرکزی  مالی تابع
یکی از ایالت های ثروتمند اسپانیا با درآمد  ،بارسلن با مرکزیتکاتالونیا  

را فرهنگ و تاریخ مختص به خود ،زبان است، کههزار یورو  ٨2سرانه معادل 

 .دارد
 زیر تسلط عموما منتخبهای  دمکراسی تا کنون دولتدوره شروع از آغاز  

، این احزاب در چهارچوب احزاب راست گرای بوده اند احزاب بورژوازی لیبرال
 . گیرند اروپایی قرار می

چنین احزاب  ملی و هم شهای اخیر نیروهای جمهوری خواه با گرای در سال
چپ  با گرایشات مترقی اجتماعی نیرو گرفته اند و اکنون جزء نیروهای اصلی 

 .هستندپارلمان خودمختار کاتالونیا 
خود را ملتی جدا از ملل دیگر اسپانیا دانسته و همیشه  کاتالونیا همیشه 
نزدیک به دو سال پیش به دنبال . اعیه استقالل خود را داشته استد

ها و  نحوه تحصیل مالیات کاتالونیا با دولت مرکزی بر سر اختالفاتی که دولت
استقالل به طور  موضوعطرح  کرد،سهم کاتالونیا از مجموعه خزانه دولت پیدا 

 .گردیدبرای رفراندم  اعالم  ٨288و تاریخ اول اکتبر سال  عنوان شدی جد
موافق  غیر قانونی این رفراندم اعالم کرده است، با برگزاریدولت مرکزی 

این حق دمکراتیک مردم  ه است،در مقابل دولت کاتالونیا اعالم داشت  نیست،
 .است که برای آینده خود تصمیم بگیرند

 . است باقی ز به انجام همه پرسی اکنون بیش از هفت رو
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چهره ی سرکوب و 
ان کارگر بر  یل فقرتحم

 شودمی عریان تر 

 

 

حمایت گسترده از 
میت محکو ؛کارگران

 تاریخی سرکوب گران
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8صفحه   

 

نه به این دلیل . ساعت در هفته است 02ساعات کار ما بسیار بیشتر از 

 02که روبوت و ماشین خودران اختراع نکرده ایم، بلکه به این دلیل که 

 ساعت کار درهفته را اختراع نکرده ایم

 

 از جهان کار

 

 

 آیندۀ کار، چنان که می خواهیم
 (مبخش دو)

 

 

 سازمان بین المللی کار

مبحث  4حاکمیت کار، اینها  -4سازمان کار و تولید و  -3کار مناسب برای همه،  -2کار و جامعه،  -1

اند که در آوریل سال جاری توسط سازمان بین المللی کار، و در کنفرانسی دوروزه پیرامون آیندۀ کار بوده 
 .*تدارک گردهمائی به مناسبت صدمین سال حیات این سازمان، برگزار شد

 چه آینده ای در راه است، ما چه می خواهیم؟

کار موضوعی به  آیندۀ"، در سخنرانی افتتاحیه خود تأکید کرد که .(ک.ب.س)گای رایدر، دبیرکل سازمان بین المللی کار 
با نزدیک شدن به صدمین سال حیات . غایت پیچیده و تابع اساسی شرایطی است که ما اکنون در آن به سر می بریم

وضعیت جاری  –این امکان را فراهم می آورد که عمیقاً در بارۀ الزامات شرایط کنونی مان " ابتکار سده"، .ک.ب.س
 ."به اندیشه بنشینیم، تا مگر راهی به جلو را طراحی کنیم –ه آن اقتصادی و سیاسی، و تنشهای اجتماعی همرا

یا منطقه / در گفتگوهای سه جانبه در سطح ملی و. ک.ب.او بر این واقعیت تأکید کرد که بخش اعظم دولتهای عضو س
 .ای حضور داشته اند تا فرصتها را شناسائی کنند و چالشها همراه با آیندۀ کار را نشانه بگیرند

ثات و توصیه های این گفتگوی جهانی در بارۀ آیندۀ کار به ما کمک خواهند کرد تا اطالعات ذیقیمتی را در اختیار مباح
تشکیل خواهد شد، قرار . ک.ب.، که در چندماه آتی توسط س"بررسی آینده کار"کمیسیون بلندمرتبۀ جهانی برای 

مباحثات مورد نظر در کنفرانس بین المللی کار در سال این کمیسیون کار تهیۀ گزارشی را به عهده دارد، که . دهیم
 .را تدارک و تغذیه خواهد کرد ٨284

برنامۀ عمومی گردهمائی دوروزه را رسیم " گفتگوهای سده"بر اساس چهار موضوع مورد نظر برای . ک.ب.دبیرکل س
کارکرد اجتماعی کنندۀ : ل استنخستین مبحث، که به موضوع کار و جامعه اختصاص دارد، مشتمل بر چندین سؤا: کرد

کار کدام است؟ تأثیر طبیعت متغیر کار بر انسجام جوامع چگونه 
است؟ تنوع کار چگونه رخ می دهد، چگونه در بافتارهای متفاوت 
پذیرفته می شود، و پیامدهای اقتصادی و آثار آن بر جوامع انسانی 

 چگونه است؟

این . ز خواهد کردمبحث دوم بر طبیعت پیرامونی و کارزائی تمرک

موضوع با طرحها و ایده هائی مرتبط است که ارتقاء کمیت و کیفیت 
مشاغلی را، که در آینده در سراسر جهان باید ایجاد شوند، تعقیب 

این است که کیفیت  ٨232اولویت در دورۀ تا سال . می کنند
اقدامات جامعۀ بین المللی در تعهدات ابرازشده برای نیل به یکی از 

اف برنامۀ سازمان ملل برای توسعۀ پایدار پیگیری شوند؛ این اهد
است،  ٨232هدف همانا ایجاد شغل مناسب برای همگان تا سال 

 .هم هست. ک.ب.که در عین حال رسالت کانونی س

 چگونه است که کار، امروز، در اشکال: مبحث سوم ناظر بر سازماندهی کار و تولید است و با این مسئله سروکار دارد
 سؤال این است که آیا . متنوعی بروز می کند؟ موضوع مناسبات بین کارگر و کارفرما نیز از موضوعات این مبحث است

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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این مناسبات و مشخصاً همین مناسبات سامان دهنده و تعریف کنندۀ سیمای کار در آینده خواهند بود یا این که ما پا در 

دیگر مجرای عرضۀ کار نیستند، بلکه کار از مجرای مناسبات ( ر و کارفرماکارگ)قلمروی می گذاریم که در آن مناسبات کار 
اینترنتی، تنوع فزایندۀ اشکال قراردادهای کاری و جوهر  -ظهور اقتصادهای پالتفورمی . تجاری شده عرضه خواهد شد

چگونگی تحول مناسبات  مدام پیچیده تر زنجیره های جهانی تأمین و تولید، همگی سؤاالت فوق العاده مهمی را در بارۀ
 .کار در آینده به میان کشیده اند

با اتکا به سه اصل بشردوستی، عدالت . ک.ب.بنیانگذاران س. در مبحث چهارم سروکار ما با موضوع حاکمیت کار است
این سه اصل باید در کنکاش نسبت به آیندۀ کار و جستجوی بهترین . اجتماعی، و استقرار صلح دست به اقدام زدند

گفتگوی "نکتۀ آخر، و بسیار مهم، این که ابتکار . کیفیت مدیریت کار در خدمت به جامعه، نیز راهنمای ثابت ما باشند
همانا از طریق عاملیت . در جستجو برای ترسیم گستردۀ دیدگاه های آکتورهای کلیدی در جهان کار است" سده

دن یا هرگونه عامل خارجی دیگر، که آیندۀ کار ساخته می انسانی است، و نه از طریق نیروهای تکنولوژیک یا جهانی ش
 .شود

 

 

 : به لینک زیر مراجعه کنید" گفتگوی جهانی پیرامون آیندۀ کار"برای پیگیری مباحث * 
 
http://www.ilo.org/futurewewant 

 
 ارمعاون سیاسی دبیرکل سازمان بیل المللی ک

 
 

 

 صدای کارگر
 

 :پروین دمحمی 

 یل فقرچهره ی سرکوب و تحم

 شود عریان تر میان کارگربر 

 

 

بزرگ  هایورشکستگی و تعطیلی کارخانه ، بیکاری، هاست مهر اخراج سال
کارگران و  بیمه حقوق های ماهیانه، عدم واریز حقو کوچک، عدم پرداخت 

بالتکلیف ماندن بازنشستگی آنان بر پیشانی طبقه کارگر ایران نقش بسته 
زه هر روزه آنان از نامه نگاری تا تجمع و بستن جاده ها و تالش و مبار ،است

 .برای تحقق زندگی برباد رفته شان جاری است

برای  ،های مربوطه با دادن وعده و وعید توانسته اند تاکنون تمامی دستگاه
ترین کاری برای حل معضل  که کوچک بقای عمرشان زمان بخرند، بدون آن

 .انجام دهندر در این گرداب ها خانواده کارگری گرفتا میلیون

تیتر های درشت زمانی که در 
دزدی و فرار ، روزنامه ها اختالس

ها با میلیاردها تومان  روسای بانک
، یب شدن دکل های نفتیو غ

لفت و لیس های ، شمش های طال
خالی شدن صندوق های  پنهان و

کرد و  خودنمایی می....بیمه ای و 
 پر واضح است که حل گره ،کند می

گمشده ی معضل زندگی ما 
 .کارگران درکجاست

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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، در برابر حق عه در بی پاسخی به این همه جنایتآقایان عاجز از گرداندن جام
، دست به سرکوب عریان در ان به جان آمده از این همه فالکتخواهی کارگر

 .زنند مقابل چشمان افکار عمومی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اعدام، جنایت، طول چهار دهه گوشش از اخبار دزدیجامعه ای که در 

خودکشی و مرگ عزیزانش در جاده و کارخانه ها تحت نام حوادث کار پر شده 
ها تحمل  اکنون می بیند کارگران را در اراک به دلیل حق خواهی با ماه ،است

های مدرن سرکوب و  گرسنگی بدلیل عدم پرداخت دستمزد با ماشین
ا را از جیب تک تک ما ه نیروهای بیشمار اجیر شده که هزینه ی تمامی این

مورد تعرض  ،کارگران درآورده اند
ام حفظ تحت ن وحشیانه قرار داده و

، امنیت شهر با گاز اشک آور
فلفل و باتوم سعی در خفه گاز

 .شان هستند کردن

حاکمیتی که صندلی های 
قدرتشان را به نام مستضعفان 
تصاحب کردند و همیشه خودشان 
را وام دار کوخ نشینان می 

اکنون به جایی رسیده اند  ،ستنددان
که برای حفظ قدرتشان با تمام 
چهره ی واقعی شان جلوی کارگر 
ایستاده اند و چنگ و دندان نشان 

 .دهند می

اما ما کارگران اجازه نخواهیم داد 
فقر و مرگ را به سفره های خالی 
مان تحمیل کنند و در برابر 
اعتراضمان گلوله و زندان را هدیه 

یخ کل ستمگران گواه تار. کنند

همین مسئله است که همیشه 
 .پاشنه نمیچرخد  درب بر همین

 

 

 اطالعیه ها
 

 حمایت گسترده از کارگران ،

 میت تاریخی سرکوب گرانمحکو

 
 

باعث شد تا بسیاری از احزاب و تشکل ها  ،نیروی انتظامی در هفته گذشتهکارگران آذر آب و هپکو توسط سرکوب وحشیانه 

شورای  ،تا جلسات استانداری عمق اعتراض ها تا جایی بود که حتی، دارندو اشکال گوناگون ابراز اعتراض خود را در ابعاد 
 .واداشتمجلس و حتی تشکل های زرد را هم به واکنش در دفاع از کارگران  ،تامین

 شما تقدیم  به شرح زیر،که  می کنیماشاره اطالعیه ها به صورت مختصر گری به تعدادی از ردر این بخش از بولتن کا

 :شودمی 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

 برخوردهای امنیتی سرکوب و

 محکوم می کنیم علیه کارگران را

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
 :"در بخش هایی از اطالعیه خود چنین بیان داشت حومه

  
کارگران آذر آب و کارگران هپکو اراک تنها به دلیل اعتراض 
نسبت به عدم پرداخت چندین ماه از حقوق شان توسط 

آیا این . روی های ضد شورش پلیس سرکوب شدندنی
قدرت سرکوب و دستور قضایی که برای عقب راندن 
کارگران همچنان فعال است و درسالهای اخیر حتی 
صدور احکام سنگین زندان و شالق و جریمه ازسوی قوه 
قضاییه علیه کارگران حق خواه و حق طلب و فعالین 

ی در برابر چهل کارگری و معلمان صادر کرده است و حت
و چهار روز اعتصاب غذای کارگر زندانی رضا شهابی بی 

 اراده ای هم برای برخورد با دالالن اقتصادی. تفاوت است
رده باالی حکومتی  نو دزدان میلیاردی و فساد مسئوال

؟ و کارفرماهایی که خون کارگران را می مکند  دارد
اند و  وحقوقشان را در بعضی موارد تا یکسال هم نداده

دهند؛ اراده  چند ماه یکبار حقوق اندکی به کارگران می
ای برای برخورد با این عوامل خودی وجود دارد؟ قطعا 
سرکوب وبرخوردهای امنیتی با خواسته های بحق 

 .کارگران نمی تواند کارگران را ازحق خودشان محروم کند
 

در ادامه اطالعیه خود آورده این سندیکای کارگری 
 :"است

سندیکای کارگران شرکت واحد حق اعتراض و تجمع را 
پلیسی را  می داند وبرخورد خشن و حق مسلم کارگران

با کارگران کارخانه های آذرآب و هپکو بشدت محکوم می 
کند وخواستار رسیدگی به وضعیت این کارگران و 
محاکمه کارفرمای این کارخانه ها برای عدم پرداخت 

 ".حقوق کارگران است
 
 
 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 صبر و تحمل ما کارگران حد و مرزی دارد
 
نیز با محکوم کردن  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه�

برخورد سرکوب گرانه نیروی انتظامی در اطالعیه خود 
چندمین بار است که کارگران این  :"چنین عنوان می کند

درشهر اراک در اعتراض به پایمال شدن حق و حقوق 
 نه اعتراض میزنند و هر بار مسئوالاولیه خود، دست ب

. ها حل خواهد شد استانی وعده داده اند که مشکل آن
اما واقعیت این است که این وعده های توخالی، نانی به  

و حافظان  نمسئوال. کارگران اضافه نکرده استسفره 
نظام سرمایه داری هر وقت با اعتراض ما کارگران روبرو 

برآنند که با این گونه وعده ها، خشم ما  ،می شوند
کارگران را فرو نشانند؛ اما باید دانسته شود که صبر و 

اگر این حد و مرزبه ! تحمل ما کارگران حد و مرزی دارد
در  هم بریزد، ما همچون آتش فشان فوران خواهیم کرد و

چنین شرایطی هیچ چیز یاری مقاومت در برابر این 
  . خشم آتش فشانی نخواهد بود
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 !کارگران و هم سرنوشتان در شهر اراک
 

ما کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست 
های به حق شما، حمله سرکوب گرانه پلیس و یگان 
های ضد شورش و زخمی کردن کارگران را شدیدا 

ما باور داریم که برای احقاق حقوق و . کنیممحکوم می 
داشتن نان و آزادی و برای داشتن یک زندگی شایسته، 
باید در کنار هم باشیم و با همدلی، اتحاد و همبستگی 

وقت آن رسیده . از منافع طبقاتی خود به دفاع برخیزیم
است که ما کارگران در هر کجا که هستیم در ارتباط با 

سیدن به خواست هایمان دست به هم باشیم و برای ر
ما  کارگران نیروی بزرگی در . اقدام های مشترک بزنیم 

ایران هستیم، ضعف ما درعدم اتحاد وهمبستگی 

ماست، پس برای رسیدن به خواست هایمان در ارتباط 
با هم قرار بگیریم و متحدانه از شرق وغرب، شمال و 

 . جنوب، از مطالبات خود به دفاع برخیزیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
 گران گران، ننگ بر سرکوب ننگ بر ستم

 
 

ننگ بر که با تیتر  بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران
، با اشاره به ر شدمنتش ستمگران، ننگ بر سرکوبگران

سرکوب وحشیانه پلیس ضد شورش نظر خود را چنین 

گسیل سنگین و گسترده نیروهای گارد :" بیان می دارد
ویژه با انواع تجهیزات مدرن سرکوب بر سر نزدیک به سه 

گیرد  هزار کارگر این دو کارخانه در شرایطی صورت می
هاست بدلیل عدم دریافت  که این کارگران ماه

به دستمزدهایشان با فقر و گرسنگی حادی دست 
گریبانند و در آستانه سال تحصیلی جدید قادر به تهیه 
حداقل ناچیزی از امکانات الزم برای فرستادن فرزندان 

 .خود به مدرسه نیستند
 

صف آرائی صدها نیروی گارد ویژه ی تا بن دندان مسلح 
در برابر کارگران آذر آب و هپکو، اعالم جنگی آشکار و 

ر ایران است که با نهائی از سوی کسانی به طبقه کارگ
 ژست مستضعف پناهی و بوسه بر بازوان کارگران در

و امروز پس از گذشت قدرت را بدست گرفتند  58انقالب 
سال از آن مقطع تاریخی، ضربات باتوم بر  92نزدیک به 

سر کارگران گرسنه ای فرود میاورند که چیزی جز دریافت 
 .دسترنج چندین ماهه خود را مطالبه ندارند

 
 رگران و مردم زحمتکش اراککا
 

ها دسترنج نزدیک به سه هزار کارگر  عدم پرداخت ماه
آذر آب و هپکو و پاسخ به آنان با گارد ویژه و گاز اشک آور 
و ضربات باتوم، چیزی نیست که محدود به این کارگران 

ها کارگر در  این وضعیت امروز مشمول میلیون. باشد
ارگران  صنایع سبک و سراسر کشور و اکثریت باالئی از ک

سنگین در شهر صنعتی اراک است و این فقط نیروی 
تواند مانعی بزرگ در برابر سرکوب  متحد ماست که می

حق خواهی ما کارگران ایجاد و ستمگران و دزدان و 

های  غارتگران را وادار به عقب نشینی در برابر خواست
  .ما بنماید

 
آذر آب و هپکو، قدر که فریاد حق خواهی کارگران  همان

فریاد حق خواهی همه ما کارگران در شهر اراک و در 
سرتاسر کشور است، سرکوب و یورش وحشیانه به آنان 

تعرض و حمله به همه ما کارگران در شهر اراک و در  نیز،
  .سراسر کشور است

 
به اعتراض کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیم، به هر طریق 

و با  تحدانه خود قرار دهیمممکن آنان را مورد حمایت م
نیروی متحدمان خواهان تحقق فوری خواستهای آنها و 
محاکمه فوری کسانی بشویم که طی دیروز و امروز 
کارگران آذر آب و هپکو را مورد حمالت  وحشیانه خود قرار 

 .دادند
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 کشور ت مدیره کانون شواری اسالمی کارعضو هیا

 

ترین نهادهای استان نتوانستند کاری  عالی
 برای کارگران انجام دهند

ها و  ادامه محکومیت سیاست رژیم از سوی تشکل
مردم حتی تشکل های وابسته به دولت را هم به 

علی خدایی، عضو واکنش واداشته و در همین رابطه 
کشور در  ت مدیره کانون شواری اسالمی کارهیا

، با اشاره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گفت
به جزئیات مشکالت کارگران کارخانه آذراب و هپکو اظهار 

ماهه پرداخت دستمزد کارگران  6معوق شدن " :داشت
نزدیک به : آذراب منجر به اعتراض آنان شده است،گفت

یکسال است که این کارگران در حال اعتراض هستند، در 
ن حالی که هیچ اقدام عملی برای حل مشکالت آنا

 .صورت نگرفته بود

وی با بیان اینکه کارگران هپکو پس از عدم دریافت پاسخ 
مناسب در حرم امام مصادف با روز کارگر هنگام 

اعتراض خود را مطرح کردند،  جمهور سخنرانی رئیس
هایی به کارگران داده شد  در آن موعد وعده: تصریح کرد

ها نیز  اما پس از پایان یافت تب انتخابات عمال وعده
  .فراموش شد

این فعال کارگری در رابطه با اعتراض کارگران به 
به دلیل : مشکالت مربوط به عدم پرداخت دستمزد گفت

اده، کارگران دست به انوفشارهای ناشی از معیشت خ
 .اعتراض زدند

ایی با کارگران را خدایی برخورد نیروهای انتظامی و قض
به طور کلی باید از چند : محکوم کرد و در عین حال، گفت

منظر این رویداد مورد بررسی قرار گیرد به طوری که اگر 
ای از افراد شاغل به مدت چند ماه حقوق دریافت  عده

نکنند باید به کجا اعتراض کنند؟ اما متاسفانه هیچ 

ستمزد نهادی و هیچ ضمانت اجرایی برای پرداخت د
 .کارگران نیست

وی با اشاره به اینکه ورود شورای تامین استان مرکزی و 
جلسات مختلف کمیسیون کارگری استانداری هم به 
ماجرای کارگران آذراب و هپکو کاری از پیش نبرد، تاکید 

ترین نهادهای استان نتوانستند کاری  وقتی عالی: کرد

اری از کارگران برای کارگران انجام دهند بنابراین چه انتظ

وجود دارد؟ بنابراین هر نوع برخورد با کارگران زحمتکش و 
 .اند محکوم است هاست حقوق نگرفته مظلوم که ماه

 

 

 (اکثریت)ائیان خلق ایران گروه کار کارگری سازمان فد

 ،مجازات عوامل تعرض بە کارگران

جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی در 
 تجمعات صنفی

 

نیز ( اکثریت)ائیان خلق ایران گروه کار کارگری سازمان فد
بعد از سرکوب کارگران بالفاصله با انتشار اطالعیه ای 

   :اعالم کردگران ارسرکوب کضمن محکومیت 

صفوف  بە جمهوری اسالمی ديروز گر ان سرکوبمامور
هجوم بردند و تعدادی   اراک« آذرآب»و « هپکو»کارگران 

از کارگران معترض کە در این تجمع شرکت داشتند را 
مجروح و مضروب و شمار نامعلومی را نیز بازداشت 

  .نمودند
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کارگران اين دو  ماە گذشتە، چندمین بار است که 6طی 
واحد تولیدی در اعتراض بە عدم دریافت دستمزدهای و 

 زنند؛ شان دست بە تجمع می سایر مطالبات صنفی
صدها کارگر شرکت کنندە در این حرکت اعتراضی 
جمعی، در حالی مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار 

شان پرداخت دستمزدهای  ترین خواست گرفتند کە مهم
کارفرمایان این  .ە گذشتەاستما 6پرداخت نشدە طی 

هایی کە در پی  دو واحد کالن صنعتی نیز بە رغم وعده
 .دادە بودند، عمل نکردند اعتراضات پیشین بە کارگران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگرانی کە به خاطر عدم دریافت دستمزدهایشان از هر 
پس از مشاهدە  سو در مضیقە و فشار قرار داشتند،

ن عملی مسئوال خلف وعدەهای پیاپی کارفرمایان و بی

شان بار دیگر در زیر  نسبت بە وضعیت دولتی و ادارە کار
 پل راە آهن اراک برای پیگیری مطالباتشان تجمع نمودند؛

 .کە با هجوم ماموران امنیتی مواجە شدند

ها کە  های کارگران این کارخانە ها و اعتراض تکرار اعتصاب
و عموم کارگران ایران نیز  مردم اراک  از پشتیبانی

و کارفرمایان با  نمسئوال خوردارند، مؤید آن است کەبر

خواهانە  اعتراضات حق  ،توانند بە سرکوب نمی توسل
کار و « زیر بار ستم»خواهند،  کارگرانی را کە دیگر نمی

  .خاموش سازند زندگی کنند

ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق 
ک و محکوم نمودن ارا« آذرآب»و « هپکو»طلبانە کارگران 

شان،  حقوق و  ضرب و شتم کارگران بە خاطر طلب حق
خواهان رسیدگی عاجل بە مطالبات کارگران معترض، 

شرط کارگران دستگیر شدە و مجازات  و قید آزادی بی
عوامل تعرض بە کارگران و جلوگیری از دخالت نیروهای 
امنیتی در تجمعات صنفی و رعایت اکید حق اعتصاب و 

  .ندیکایی و شهروندی کارگران هستیمسایر حقوق س
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های کارگران این  ها و اعتراض تکرار اعتصاب
و  مردم اراک  ها کە از پشتیبانی کارخانە

خوردارند، مؤید برعموم کارگران ایران نیز 
و کارفرمایان با  نمسئوال آن است کە

اعتراضات   ،توانند بە سرکوب نمی توسل
خواهانە کارگرانی را کە دیگر  حق

کار و زندگی « زیر بار ستم»خواهند،  نمی
 خاموش سازند کنند
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 تیتر اخبار 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 خوان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای حمایت از رضا شهابیفرا�

 
همکارمعترض اخراجیشان واعتراض به پرداخت نشدن 3تجمعات کارگران معدن کرومیت اسفندوقه برای بازگشت بکار�

 ماه حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان استانداری واداره کل کار کرمان٨
 
همکار معترض وبرای دستیابی به مطالباتشان مبنی 68مخابرات دراعتراض به اخراج  نامه سرگشاده کارگران شرکتی�

 بر تبدیل وضعیت واجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل

 
 برداری معترض اخراجی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مقابل مجلس تجمع دوباره کارگران بهره�

 
 گل گهرنسبت به نداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری سیرجان3ران معدن شمارهتجمع اعتراضی كارگ� 

 
و صنعت هفت نسبت به عدم پرداخت میلیاردها تومان حق بیمه  بر مجتمع کشت تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی�

 ودیگرمطالباتشان مقابل استانداری خوزستان
 
 قابل شورای شهر تهرانتجمع کارگران  اخراجی شرکت واگن سازی مترو م �

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

 مقابل مجلس
 
تجمعات کارکنان بیمارستان ها ومراکز درمانی لرستان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل دانشگاه �

 یعلوم پزشکی واستاندار
 

 اخراج تعدادی از کارگران شهرداری بهبهان� 

 
 ماه حقوق کارگران شهرداری ارومیه9عدم پرداخت �

 
 بهنام ابراهیم زاده آزادشد�

 
 تصمیم گیری باالیی ها برای کارگران آذرآب وهپکواراک� 

 
 

.ی در هفته ای که گذشتراین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگ  
به اخبار و حمایت از جنبش کارگری  اطالع رسانیدر گسترش که ، سرفصل جدیدی از بولتن کارگری

.شرح زیر ارایه می شود  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 !از خواسته های برادران مان در کارخانه های هپکو و آذراب حمایت می کنیم�

 
 ه روز چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر میلیونها کارگر عریان تر میشودروز ب �

 
 کارگرمقنی درشیرازبر اثر ریزش چاه٨جان باختن  �

 
 مرگ کارگر راهسازی جاده ایالم حین کار براثر تصادف �

 
 معلم درحادثه تصادف سرویس رفت وآمد3کشته وزخمی شدن �

 
  در مقابل استانداری خراسان رضوی 42مهرماه ٨تحصن سهامداران پدیده در �

 
 .ا در کالس حلق آویز کردمدیر مدرسه گلستانی خود ر�

 
 تصادف سرویس مدرسه در کرمان�

 
 شد ٨286ایران سومین تولیدکننده گاز جهان در سال �

 
اعتصاب کارگران کارخانه آذرآب اراک بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان  و وعده مسئوالن طراز اول استان پایان �

 مرکزی مبنی برپاسخگویی به خواسته هایشان
 
 کارگران مورد ضرب وشتم قرار گرفته پلیس ضد شورش کماکان دربیمارستان بستری هستند�

 
 توبوسرانی تهران وحومهفراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد ا �

 
 ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکونسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت ماه ها مطالباتشان� 

 
 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران� 

 یمبازداشت و زندانی کردن بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان را محکوم میکن
 
 مصدوم شدن یک کارگر در مهاباد/ محیط کار بار دیگر حادثه آفرید�

 
 جان باختن کارگر شهرداری شاهرود حین  کار �

 
 دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه� 

 
 ارت کار در حمایت از رضا شهابیفراخوان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به تجمع در مقابل وز�

 
 واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده آزاد باید گردند: اتحادیه آزاد کارگران ایران �

 
 حکم اعدام در زندان مرکزی قم 1حکم قطع دست و  3اجرای �

 
 هزار کودک بازمانده از تحصیل 882  
 

 ال تحصیلیبه مناسبت آغاز س( شاخه سقز)بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان#�

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

     512ه    شمار  چهارم سال /  5162  سپتامبر   52/   6331مهر    3دو شنبه           
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 جمع آوری  کودکان خیابانی“نامه ی سرگشاده ی جمعی از دانشگاهیان، وکال و فعاالن مدنی در اعتراض به 
 
 هزار بیکار دارد 8٨2آبادان �

 
 با کارگران آذرآب وهپکو( شرکت آلومینیم سازی ایران) همبستگی کارگران کارخانه ایرالکو اراک�

 
 ماه حقوق3از سرگیر اعتصاب واعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران نسبت به عدم پرداخت �

 
 ماه حقوق6پارس جنوبی نسبت به عدم پرداخت ٨8و٨2وفازدرفازاعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران شرکت اویک�

 
ماه حقوق کارگرانش را پرداخت 6برداری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شرکتی که  کارگر بهره 822انتقال حدود �

 نکرده است
 
 42_48بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی �

 
 بیانیه اتحاد بازنشستگان به مناسبت  بازگشایی مدارس�

 
 ماه حقوق کارگران شهرداری مریوان8عدم پرداخت�

 
 محبوس شدن یکی از کارگران معدن انگوران زیر ضایعات �

 
 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حمله وحشیانه نیروهای گارد ویژه به کارگران آذر آب و هپکو�

 ستمگران، ننگ بر سرکوبگران ننگ بر
 
 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه�

 ضرب و جرح کارگران آذر آب و هپکو اراک توسط پلیس را محکوم می کنیم
 
 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه �

 !ل قرار گرفتندمورد استقا" باتوم"و " گلوله "کارگران حق طلب  آذر آب و هپکو، در شهر اراک با  
 

 :کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران� 

 !به حمایت از کارگران آذر آب و هپکو  دست یاری به هم دهیم
 
 یا مرگ یا زندگی: معنی دارد  یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه  کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک�

 
 اوین در رابطه با مصاحبه آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه پاسخ محمود بهشتی لنگرودی از زندان�

 
 نامه محسن عمرانی معلم زندانی برای دانش آموزانش در آستانه مهرماه� 

 
 *پرداخت بخشی از مطالبات کارگران معدن زغال سنگ البرزشرقی پس از اعتصاب صدها کارگر معدن طزره�

 
 ی سقوط به داخل چاهک آسانسورمصدومیت شدید یک کارگر جوان درپ �

 
 جان باختن کارگراداره برق تنکابن براثر برق گرفتگی وسقوط از ارتفاع� 

 

 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

     512ه    شمار  چهارم سال /  5162  سپتامبر   52/   6331مهر    3دو شنبه           
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 دومین روزاعتراض سراسری فرانسه نسبت به الیحه قانون کار ماکرون�

 
شرکت های پیمانکاری که درعسلویه و کنگان مشغول فعالیت هستند به تازه گی دستمزد ماه اردیبهشت کارگران را �

 .پرداخت کردند
 
 .کارگران پاالیشگاه رجایی هنوز حقوق اردیبهشت را دریافت نکرده اند�

 
 کارگر درحادثه ریزش تونل گردنه چری٢شدن زخمی ومفقوداالثر کشته، �

 
 کارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک رازی شهرضا درحادثه انفجار مخزن اسید9کشته وزخمی شدن  �

 
 جان باختن یک کارگردرحادثه انفجارکارخانه روغن و فرآورده های نفتی شهرک صنعتی فجرگرمسار �

 
 .اخراج شدند کارگرنیشکرهفت تپه توسط کارفرما 81تعداد �

 
 آزادشهر,تجمع ماباختگان لیزینگ خودروی پرهام �

 
 شب مقابل قوه قضاییه  تجمع کردند8٨سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین ساعت  �

 
 بودجه الزم برای پرداخت دستمزدها تامین نشده/ مطالبات مزدی کارمندان و کارگراِن شهرداری مریوان �

 
 ز تجمع کارگران شرکت آذرآب اراکگزارش صداوسیمای محلی ا �

 
 اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب همچنان بدون پاسخ مسوولین ادامه دارد و فضای دو کارخانه متشنج و امنیتی است �

 
 
 وضعیت قرمز در اراک با اعتراض کارگران و حمله پلیس با گاز اشک اور �

 
 . اند کارگران شهرداری بروجرد هشت ماه است حقوق نگرفته �

 
 پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند و درب  اصلی این دو فاز را بستند ٨9-٨٨کارگران فازهای  �

 
 بیرجند-مرگ دو معلم در حادثه رانندگی در محور سربیشه �

 
سیاسی و خانواده های آنان جرم نیست واله زمانی،  همدردی و همراهی با زندانیان: کانون مدافعان حقوق کارگر�

 بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند
 

ننگ بر  -بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حمله وحشیانه نیروهای گارد ویژه به کارگران آذر آب و هپکو  �

 ستمگران، ننگ بر سرکوبگران
 
 مان درب استانداری خوزستان بخاطر اعتراض به غارت سپرده هاتجمع سپرده گذاران آر �

 
 کارگر در حادثه سقوط به مخزن آمونیاک در شهرک صنعتی شیراز جان باختنددو  
 
 اراک عزم راسخشان را درراه دستیابی به مطالباتشان بنمایش گذاشتند-ن جاده تهرانکارگران کارخانه آذرآب با بست�

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

     512ه    شمار  چهارم سال /  5162  سپتامبر   52/   6331مهر    3دو شنبه           

 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 
کارگران معترض کارخانه هپکوباتجمع درمسیر راه آهن خشمشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی  ومعیشتی بنمایش 

 گذاشتند
 

 وحق بیمه پارس جنوبی عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق٨9و٨٨اعتصاب کارگران فاز� 

 
 کارگر شرکت خوراک دام الوند هیدج3مرگ دلخراش �

 
 کارگر درحادثه ریزش تونل گردنه چری٢زخمی ومفقوداالثرشدن  کشته،�

 
 کارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک رازی شهرضا درحادثه انفجار مخزن اسید9کشته وزخمی شدن �

 
 زی شهرضا درحادثه انفجار مخزن اسیدکارگر کارخانه ارکان شیمی شهرک را9کشته وزخمی شدن �

 
 میلیاردی صاحب شرکت به کارگران ٨شرکت ابر صنعتی ایران قزوین بدهکاری �

 
 های زیرزمینی ها به کارگاه خطر کوچ کودکان کار از خیابان�

 
 فقر برجسته ترین عامل در ترک تحصیل دانش آموزان�

 
 شوند هرها هم تا یک ماه دیگر دستگیر میکودکان کار بقیه کالنش�
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

     512ه    شمار  چهارم سال /  5162  سپتامبر   52/   6331مهر    3دو شنبه           

 



 
 
 
 
 
 
 دون شرحب
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

 513ه    شمار  چهارم سال /  5162  سپتامبر   61/   6331شهریور    52دو شنبه   

 

 

 


