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مبارزه برای امنیت
شغلی ،علیه شکاف
های طبقاتی

صفحه 7

صفحه 5

تحلیل هفته

مبارزە؛
تا تحقق مطالبات ادامە دارد!

صادق کار

حسن صادقی رئیس باند ضد
کارگری "اتحادیە پیش کسوتان
جامعە کارگری" و یکی از رهبران
سرشناس خانە کارگر کە بە
راستی جز پیشکسوتان در سرکوب
سندیکاها و اتحادیە های واقعی و
مستقل کارگری هستند و با وجود
بازنشستە شدن هم حاضر نیستند
از فعالیت های سرکوبگرانە اش
دست بکشد ،در حاشیە تظاهرات
حکومتی چهلمین سالگرد انقالب
بهمن ،افاضاتی در خصوص انقالب
بە یغما رفتە  ٧٥توسط دارودستە
مرتجع و خیانت کار خمینی
فرمودەاند کە همگی خالف واقع
اند .حسن صادقی کە بخوبی از

ظلم و ستمی کە طی  ٩٣گذشتە
از طرف غاصبان انقالب بر کارگران و
فرو دستان در نظام عدل اسالمی
اعمال شدە و از خشم و نفرتی کە
کارگران از این نظام ستم گر و
عدالت ستیز دارند مطلع اند ،بعد از
این همە بیداگری باز هم بە کارگران
وعدە دروغ در آیندە را می دهد .او
می گوید" :آرمان انقالب هم چنین
مبارزه با فقر ،ظلم و تعدی بوده
است و باید در این راستا حرکت
کرد .هم چنین مبارزه با زیاده طلبی
و زیادهخواهی که منجر به سقوط
حکومت شاهنشاهی شد ،از دیگر
اهداف انقالب است و حاال هم باید
در این مسیر حرکت کنیم".

در مورد زیادە خواهی هایی کە
حس صادقی از آن صحبت می کند،
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
چنین بر خالف آن چە کە حسن
صادقی می گوید "،فقر و تعدی و
ظلمی" کە طی  ٩٣گذشتە توسط
حکومت بە جامعە باالخص بە
کارگران و فرودستان ،یا بقول
خمینی و وارثانش" ،مستضعفان و
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کوخ نشینان" تحمیل شدە نیز
بسیار بیشتر از زمان رژیم شاە
است کە مانند خمینی ادعای
حمایت از"مستضعف" را هم
نداشت .آقای صادقی مثل همیشە
دارد فریبکاری می کند چون خودش
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
زحمتکشان در سال های اخیر
شدت بی سابقەای یافتە و آن طور
کە از برنامە های دولت بر می آید
این تعرض لجام گسیختە از این بە
بعد هم قرار است دنبال شود.

ولی عمر این دوران در
حال به سر رسیدن
است .فرزندان همان
کسانی کە علیە
دیکتاتوری و بی عدالتی
و برای رسیدن بە آزادی
و رفاە انقالب کردند،
غاصبان خیانت کار و
مرتجع انقالب را بە
زودی از اریکە قدرت بە
زیر خواهند کشید

رئیس باند ضد کارگری "اتحادیە
پیش کسوتان جامعە کارگری" کە
در واقع در هیچ جای جهان نمونەای
برای آن نمی توان یافت و صرفا
برای ماندن در قدرت توسط حسن
صادقی و دوستان اش ،سرهم
بندی شدە ،در بخش دیگری از
نوشتەاش کە در  ٢٢بهمن در "ایلنا"
منتشر شد ،گفتە است " :انقالب
ما حاصل یک جنبش آمیخته با
مطالبات مذهبی است ... ،این
مطالبات برای رسیدن به یک جامعه
مدنی که آزادی بیان و آزادیهای
فردی در آن به رسمیت شناخته
میشود ،ضروری بود .لذا شرایط
برای رسیدن به یک جامعه آرمانی
فراهم شد .جامعه آرمانی که
مذهب خطوط کلی آن را ترسیم
کرده است و دین در آن حاکمیت
دارد" ،الف زدن از ،جامعە مدنی،
آزادی بیان و آزادی های فردی در
شرایطی کە پس از  ٩٣سال هنوز
کوچکترین اثری از آن ها وجود
خارجی ندارد ،جوانان فرودست و
فقیر را بە صرف اعتراض بە فقر و
بی عدالتی در زیر شکنجە بە قتل
می رسانند ،صدها فعال مدنی در
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
خالف واقع بیش نیست.
البتە حسن صادقی چارەای جز
دروغ گفتن ندارد .مشابە این ادعاها
را مردم هموارە از زبان کارگزاران
مختلف رژیم هم شنیدە و باز هم
خواهند شنید .از کسانی کە
خودشان در تحمیل دیکتاتوری و بی
عدالتی و غارت جامعە نقش داشتە
و نصیب بردەاند ،نمی توان غیر از
این ها شنید .بواسطە همین
خیانت ها و سرسپردگی ها پر
منفعت است کە امثال آقای
صادقی ها از همە امکانات دولتی
برخوردارند و رهبران تشکل های
واقعی در نظام مدعی حمایت از
"مستضعفین" در زندان اند یا با
شیوەهای مختلف بە قتل رساندە
می شوند .ولی عمر این دوران در
حال بسر رسیدن است .فرزندان
همان کسانی کە علیە دیکتاتوری و
بی عدالتی و برای رسیدن بە آزادی
و رفاە انقالب نمودند ،غاصبان
خیانت کار و مرتجع انقالب را بە
زودی از اریکە قدرت بە زیر خواهند
کشید .مبارزە تا تحقق مطالبات
دمکراتیک انقالب بهمن ادامە
خواهد یافت.
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از تجربه دیگران

اتحادیه های صنفی ارمنستان
دشواری و چالش ها
(بخش دهم)

ایروان ،مارس  :4102درگیری نیروهای انتظامی و معترضان به
اصالح نظام بازنشستگی

تیروهی آ نظارتیان ،1تیلمان آلکساندر بوش

2

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

ترجمه :گودرز

 -5امید برای سالهای درراه
گرچه اتحادیه های صنفی ارمنستان هنوز تحت نفوذ سنن و اخالق دوران شوروی اند ،اما بیش از پیش با فضای دائماً در
حال تغییر سیاسی-اجتماعی-قانونی روبرو می شوند .آنها برای فائق شدن بر این چالش ها همزمان با تغییرات
اجتماعی ناشی از آن ،نیازمند توسعه استراتژی هایی هستند که آنان را با سایر بازیگران صحنه کارگری ارتباط دهد و
کنش هایشان را در جامعه بیشتر مرئی سازد .آنها همچنین نیاز دارند روش ها و برنامه هایی برای اشتراک مساعی
درونی در جهت بسیج اعضا بکار گیرند .اگر اتحادیه ها خود را به عرضه منافع در حمایت از حقوق کارگران و افزایش درآمد
و اجرای سایر و ظایف خود متعهد بدارند ،در بسیج اعضا و حفظ تعهد آنان به اتحادیه هم موفق تر خواهند بود.
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
دارند ،قوانین داخلی نیز می باید بر اجرای این اهداف پافشاری نمایند .آیین نامه کارگری ،قانون اتحادیه های صنفی ،و
موافقتنامه مذاکرات مشترک جمهوری ارمنستان چارچوب قانونی الزم را برای کنش های فعال اتحادیه ها تبیین نموده
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است .بنابراین واضح است که اتحادیه ها به دالیل درونی و بی عملی در این موارد جلوی پیشرفت خود را می گیرند.
یک نشانه کمبود مردمساالری در ارمنستان در عمل سیستم بسته سیاسی کشور است که مانع توسعه اتحادیه های
صنفی آزاد ،دموکراتیک و فعال شده است .فضای اجتماعی-فرهنگی کشور و فرهنگ سیاسی ،و بطور عام عدم وجود
مشارکت مدنی در سیاست ،در ساختار و بی عملی اتحادیه های صنفی هم منعکس است.
یک عامل دیگر در بی عملی اتحادیه ها در ارمنستان فضای ناپایدار کار و کسب در کشور است .بازار کار نامطمئن بوده و
از جهاتی فاقد مقررات مشخص است .اضافه بر ا ین تعادل الزم بین عرضه و تقاضا در بازار کار وجود ندارد ،مثال ً تقاضای
کمی برای حرفه هایی مانند مهندسی و متخصص شیمی وجود دارد ،در حالی که این تحصص ها زمانی بسیار مورد
توجه بودند .کارفرمایان این روز ها بیشتر بدنبال تخصص در علوم و فنون تکنولوژیک اند و کارکنان بخش خدمات (خدمتکار
رستوران ،بار و هتل ،مدیر و صندوقدار سوپرمارکت ،و انباردار) .این شرایط به کاهش تعداد اعضا در اتحادیه ها می افزاید
و به نفع کارفرمایان در مذاکرات جمعی می انجامد .مضاف بر این که تعداد کارگران غیر رسمی که  084هزار نفر را
شامل می شود تقریباً دوبرابر اعضای اتحادیه هاست.
عوامل داخلی

منابع مالی
اتحادیه های صنفی هنوز هم درگیر تحکیم پایه های مالی خودشان اند .بیشتر فدراسیون های بخشی  BRTUبه دلیل
عدم کفایت منابع مالی ،در تأمین تمامی نیازهای مالی-قانونی مؤسسات تابعه شان عاجز اند .این کاستی البته بر
موارد ذیل هم تاثیر منفی دارد:
پیگیری قضایی
.1
کنش هایی در دفاع از حقوق کارگری (اعتصاب و توقف کار)
.2
هماهنگی فعال با رسانه ها
.٩
توسعه و استفاده از داده های آماری (مثال از اعضا)
.0
کاربری تارنماهایی برای عرضه اطالعات و ارتباط عمومی و بسیج نیرو در حمایت از اعضا
.5
و در نهایت هدایت کمپین های بزرگ برای توسعه برنامه ها و بسیج عمومی در دفاع از منافع کارگران.
.6
طبیعتاً این وضعیت با کاهش حق عضویت دریافتی از اعضا دائماً وخیم تر می گردد ،که ممکن است برای اعضا بی تاثیر
باشد ولی در مؤ ثر بودن کنش اتحادیه ها تاثیرات منفی دارد .در واقع کنش موثر تر برای جذب نیرو و عضوگیری تأثیر
مثبت خواهد داشت و اعضا را به پرداخت حق عضویت بجای خودداری از آن ترغیب می نماید ،و بالطبع در افزایش حقوق
کارکنان اتحادیه و در نتیجه فعالیت مؤثر و مفید آنان مفید به فایده خواهد بود.
پرسنل و عضوگیری
بیشتر کارکنان اتحادیه ها هنوز اصول قدیمی و سیستم ارزشی از کاراف تاده ای را در رابطه با مسئولیت اصلی اتحادیه
ها دنبال می کنند و اعضا نیز درست نمی دانند که چگونه می توانند به موفقیت اتحادیه شان کمک کنند .آنها انفعال را
به درگیری و مبارزه سیاسی ترجیح می دهند.
بیشتر اتحادیه ها از نبود مسئولین جوان ،با انرژی ،مقاوم و فعال رنج می برند .بیشتر کارکنان هم تجربه مذاکره جمعی
ندارند و درباره حقوق کارگران اطالعاتشان محدود است ( بویژه در تشکل های سطح سازمانی پایین تر) و البته در
تکنولوژی های نوین هیچ آموزشی ندارند .اتحادیه هایی که دست به مدرن سازی زده اند جوانان را بهتر جلب می کنند و
می توانند اصالحات ساختاری را سریعتر به اجرا بگذارند.
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دیگر کشور ها

مبارزه برای امنیت شغلی ،علیه شکاف های طبقاتی

تصویر اونایی سوردو دبیر کل کمیسیونهای کارگری در یک سخنراتی

کل
دبیر
سوردو
اونایی
کمیسیونهای کارگری در جلسه
افتتاحیه دوره های سندیکایی و
حقوقی که از طرف قضات و
حقوقدانان طرفدار دمکراسی برگذار
شده بود اعالم داشت :الویت
مبارزه سندیکایی ما قبل از هر
هدف دیگری پایان دادن به

اشتغالهای بی ثبات و تقلیل حداکثری شکافهای طبقاتی در اسپانیاست .او
گفت از نظر وجود تعداد شاغلینی که قراردادهایشان نیمه وقت است اسپانیا
در اروپا مقام اول را دارد ،خاصه این امر در میان زنان و جوانان وسعت بسیار
باالیی دارد .او اعالم داشت بیکاری در کنار ایجاد شغلهایی که نه ثبات دارند و
نه تمام وقت هستند از معضالت عمیق جامعه اسپانیاست که نتیجه اتخاذ
سیاستهای نئولیبرال دولت حاکم بر مملکت است .تمام مبارزه سندیکای ما
باید صرف پایان دادن به این بی عدالتی های اجتماعی -اقتصادی باشد.

هشتم مارس ( روز جهانی زن )
کمیسیون های کارگری میخواهد هشتم مارس روز بزرگداشت زن در این
سال را متفاوت از سالهای دیگر برگذار کند .بدین معنا که با اعالم اعتصاب
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
تولیدی و خدماتی میان مردان و زنان است .کمیسیون های کارگری می
خواهد با بسیج عظیم اجتماعی و اعالم اعتصاب برای اولین بار در روز هشتم
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
کارگران
همگانی
اتحادیه
میباشد.

اهرم های قضایی رسمیت دهنده ،اشتغال موقت و کارهای نیمه وقت
مقابله با بی عدالتی های جاری در محیط های کاری و
فرانسیسکا گومز سانچز یکی از رهبران فدرال
تولیدی را در مراجع قضایی دارای اهمیت تلقی کرده و آن
کمیسیونهای کارگری در نشستی که با انجمن حقوق
ها را دنبال می کند .او تاکید کرد اعالم جرم علیه
دانان و قضات طرفدار دمکراسی داشت اعالم کرد
قراردادهای بی ثبات و نیمه وقت که در بتنشان بی
که جنبش سندیکایی برای دفاع از حقوق کارگران و
عدالتی نسبت به کارگران است از اهرم های مهم
زحمتکشان همان مقدار که به گفت و گو ،تهیج توده ای
مبارزه علیه این ظلم اجتماعی و اقتصادی است.
و یا اعتصابات اهمیت می دهد ،به همان مقدار پیگیری و
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از جهان کار

آیا باید از آیندۀ کار هراسان باشیم؟
بخش ششم

نوشتۀ ورنر آیشهورست
انستیتوی مطالعات کار

 .3سیاست های عمومی ،نوعی سرمایه گذاری
دنیای جدید کار موجب تغییر و تجدید نظر در دستورکار
ناظر بر سیاست سازی است .برخی سؤاالت کهنه اند و
برخی نو ،اما به بعضی از سؤاالت کهنه باید پاسخی
درخور اوضاعی که امروزه با آن مواجهیم ،بدهیم .در
حالی که بسیاری از وجوه آیندۀ کار باید در سطح
شرکتی  ،یا حتی در سطوح پائینتری مثال ً در سطح
پرسنلی ،مورد رسیدگی قرار گیرند ،سیاستهای عمومی
تابع این حکم نیستند .با توجه به شفافیت و تنوع گزینه
های آینده ،این بسیار مسئله ساز خواهد بود اگر فقط
بخشهائی از مشاغل کانونی را که نیازمند حمایت،
بازآموزی یا تحول اند ،به طور خاص دستچین کنیم .به
عوض چنین سیاستی ،سرمایه گذاری روی ارتقاء
امکانات کار و استخدام ،انطباق پذیری و توان کارآفرینی
نویدبخش تر خواهد بود .چنین رویکردی می تواند نوآوریها
و فعالیتهای پرثمر آینده را با سهولت بیشتری تقویت
کند.

عناصر اصلی از پیشتر از این نیز در دستورکار قرار گرفته
اند ،اما آنچه مورد نیاز است ،اقدامات منسجم بیشتری
است .این نکته کمابیش در زمینه هائی که سیاستها به
کار تجهیز و تسریع نوسازی  -خاصه در ملتقای تحقیق،
آموزش و کسب و کار – گرفته می شوند ،صادق است.
آموزش و تعلیمات در دهه اخیر در رأس اولویتهای
بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار داشته اند و در آینده
نیز همچنان باید مورد توجه باشند .از هیچ کس غفلت
نکنند ،آموزشهای حرفه ای و تعلیمات بعدی در طول عمر
انسانها را به نحوی سیستماتیک و همگانی ممکن
سازند ،به این معنا که این نوع آموزش را پرداخت پذیر و
دسترس پذیر سازند ،به نحوی که انسانهای در سن کار
بتوانند در بازار کار هم مشارکت داشته باشند .سرمایه
گذاری اجتماعی ،خاصه از طریق آموزش از سالهای
کودکی ،یکی از عناصر مرکزی سیاستی است که
مشارکت

بنابراین به سیاستهای عمومی می توان همچون یک
سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای آینده نگاه کرد.
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اساسی در بازار کار را برای همه تضمین می کند و مانع
از انزوای افراد در اثر عدم مهارت می گردد و نابرابری را
محدود می کند .این امر البته مستلزم تشویق "شرکای
اجتماعی" ،کارفرمایان و اشخاص منفرد است .تفاوتهای
موجود در کشورها ،از نظر سرمایۀ اجتماعی و تشکیل
سرمایۀ انسانی قابل توجه و ماندگار اند ،و ایجاب می
کنند که اقدامات سیستماتیکی برای تقویت آموزش و
تعلیمات معطوف به آینده صورت پذیرند .در ان مورد
بعضی از کشورها ،خاصه کشورهای اسکاندیناوی،
نسبت به دیگر کشورها به پیشرفتهای بیشتری نائل
آمده اند .این وضع به آنان کمک می کند که از اقتصاد و
جامعۀ منعطف تر و ترمیم پذیرتری برخوردار باشند.
تحقیقات بسیاری این گزاره را تأئید کرده اند.
سیاستها می توانند هم مشوق مشارکت افراد در بازار
کار شوند و هم آنان را دلسرد کنند .با افزایش سن
جمعیتی ،مشارکت بهتر و پایدارتر در بازار کار اهمیت
بیشتری می یابد .این نکته خاصه در مورد زنان ،کارگران
مسن تر – با این تصریح که نیاز به تعریف وسیعتری از
سن کار الزم است ،مهاجران و بیکاران مدید ،و مردمان
غیرفعال صادق است .چنین سیاستی مستلزم خدمات
حمایتی و سرمایه گذاری در مهارتهای شغلی و جرفه
ای از یک سو و از سوی دیگر وجود یک بازار کار کامال ً
منعطف و قابل دسترس است .بازارها کار آینده باید برای
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.

ب ا عزیمت از این نقطه که شاخص آیندۀ کار ،تنوع گزینه
های شغلی خواهد بود ،میزان معینی از ناهمگونی در
شرایط کار اجتناب ناپذیر خواهد بود و مقررات ولو سنگین
هم نمی تواند این ناهمگونی را مرتفع کند .رفع این
ناهمگونی عمال ً به تشدید محرومیت برخی گروه ها یا
دور زدن مقررات و دیگر آثار جانبی منفی منجر خواهد
شد .مشخصاً وقتی مهارتهای متنوعی در نیروی کار
موجود اند ،پرداختهای متفاوت ،از جمله دستمزدهای
پائین ،و موقعیتهای پائینی شغلی ضرورت می یابند .این
وضع مستلزم یک چارچوب نسبتاً باز ،منعطف با مرزهای
پهن برای انتظام مناسبات کار است ،اما همچنین برخی
محدودیتهای خارجی  -ناظر بر اشکال قابل پذیرش
استخدامی از سوئی دیگر و از سوی دیگر اجتناب از
نابرابری عمیق در بازار کار – را ایجاب می کند .آشکار
است که این کیفیت تبعاتی برای تعیین حداقل دستمزد،
تأمین ثبات شغلی ،و تأمین اجتماعی انواع مختلف
استخدامی به بار خواهد آورد .مطلوب آن است که
ناهمگونیها در وضع قانونی و تأمین اجتماعی اشکال
مختلف استخدامی با تبعیت از قاعدۀ "امنیت شغلی
منعطف" به حداقل برسند .چنین قاعدۀ منعطفی به
میزان زیادی مانع از دودستگی در بازار کار می شود.
استراتژیهای فعال سازی و سیاستهای فعال و انطباقی
متوجه بازار کار الزم اند تا بتوان از بیکاری مانع شد یا
دورۀ آن را حتی االمکان کوتاه کرد .یکی از اجزاء اساسی
چنین مقرراتی پیشبرد سیاست "درآمد کافی" است که
حتی االمکان باید عمومی باشد تا از انشقاقات عمیق
مبتنی بر نوع استخدام پیشگیری گردد.

اطالعیه
نامه پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد

خواست های برحق کارگران؛
مجازات آمرین و عامالن حمله به اسماعیل بخشی
عدم پرداخت به موقع دستمزد در ایران به یک امر عادی تبدیل شده است .بنا
به گزارش رسانه ها و تشکل های دولتی ،از جمله ایلنا و خانه کارگر ،بخش
اعظم اعتراضات کارگری در ایران در سال جاری اعتراض به عدم پرداخت به
موقع دستمزد ها بوده است .دولت ایران در این زمینه نه تنها مسئولیتی در
تعقیب و مجازات کارفرماهای متخلف انجام نمی دهد ،بلکه در موارد متعددی

کارگران معترض به عدم پرداخت به
موقع دستمزدها را سرکوب و
زندانی می کند .در این مورد
شرکت نیشکر هفت تپه یک نمونه
مناسب است.
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کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سال های اخیر بطور متعدد به عدم
پرداخت به موقع دستمزدها دست به اعتراض زده اند .آخرین نمونه این
اعتراض بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران شروع اعتصاب کارگران از روز
 ٩1ژانویه (  11بهمن) سال جاری می باشد .کارگران این شرکت نه تنها در
سال جاری حقوق های معوقه ماههای آبان ،آذر و دیماه را دریافت نکرده اند
بلکه حقوق معوقه ماه های بهمن و اسفند سال ( ٣0دو سال تاخیر در
پرداخت دستمزدها) را نیز هنوز پرداخت نشده است.
مدیریت شرکت که در اعتصاب های پیشین قول پرداخت حقوق معوقه کارگران
را داد و به آن عمل نکرد این بار نیز تالش کرد که با وعده مجدد به اعتصاب
کارگران پایان دهد .کارگران که اعتماد خود به قول مدیریت را از دست داده اند
تا برآورده شدن خواست خویش به اعتصاب خود
ادامه داده و بخش های دیگر گارگری از جمله
کارگران کشاورزی نیز به اعتصاب پیوستند.
در پنجمین روز اعتصاب گارد ویژه کارخانه به کارگران
حمله کرده و پس از ضرب و شتم  04نفر از آنان را
دستگیر کرد .با وجود آن که این کارگران بعدا آزاد
شدند ،اما تهدید و ارعاب برای شکستن اعتصاب
کماکان ادامه دارد .از جمله الزم به اشاره است که
عوامل کافرما قبال یکی از رهبران کارگری شرکت،
اسماعیل بخشی را با ضربات چاقو در بیرون شرکت
مضروب کرده بودند.
ما ضمن حمایت کامل از خواست های کامال به حق
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از مسئوالن
جمهوری اسالمی مصرانه می خواهیم که بنا به
ابتدایی ترین قوانین بین المللی کار کارفرمای این
شرکت را مجبور به پرداخت بدهی های خود به
کارگران کند .این امر در مقاوله نامه های سازمان
جهانی کار و قانون کار ایران نیز به روشنی تصریح شده است
ما مصرا می خواهیم:
* بجای توسل به خشونت خواست های برحق کارگران را تامین کنید
* آمرین و عامالن حمله به اسماعیل بخشی و سرکوب گران اعتصاب کارگران
این شرکت شناسایی و مجازات شوند.

پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران
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تیتر اخبار

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

�جان باختن یک کولبر در منطقه بانه به اسم شوانه رسولی کولبر 22ساله
�سومین کودک سر پل ذهابی به اسم کارن الیاسی دو ماهه براثر تب وعفونت شدید از دست رفت
�حسین دائمی پدر اتنا دائمی فعال مدنی از آسیب کبدی و نوسانات فشار خون دختر خود در هشتمین روز اعتصاب
غذا خبر داد
�محرومیت کارگران پروژه ای جنوب از حقوق قانونی /غلبه گرانی ونداری بر زحمتکشان
�اگر یه اختالس کم بشه نهار 244میلیونی حذف بشه دست به جیب مردم نشه .دست نجومی بگیران قطع بشه
.گرانی اشتغال حل میشه
�بیژن قلوزی کارگر کارخانه اسفالت کامیاران جان باخت
�تشییع وتدفین سجاد رشیدی که با شلیک گلوله مامورین کشته شد در اندیمشک برگزار شد
�کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز گفتند .مانع از خروج ابزارتولید کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز شوید
�چهار انجمن علوم سیاسی ایران ،جامعه شناسی ،مطالعات صلح ایران وانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات با
ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار روشن شدن نحوه مرگ کاووس سید امامی شدند
�کارگران صنایع لبنی پالود پنج ماه مزد معوقه طلبکارند
�رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دمحم رضا تابش :مرگ استاد خوشنام جامعه شناسی دکتر امامی در زندان
�زمان واریز یارانه بهمن ماه مشخص شد
بامداد پنجشنبه 22بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز وقابل برداشت خواهد شد.
�درگیری لفظی فرماندار نکابا مردم بر سر مشکالت اقتصادی ،معیشتی وفعالیت خالف بانکها
�اعتراض یک کارگر وقطع سخنرانی ربیعی (وزیر کار )درقائمشهر:
به عنوان اسالم آمدند ،زیر چتر اسالم دارندمیچاپند
�عیدی بازنشستگان نیمه اول اسفند پراخت میشود
�تحصن کارگران فضای سبز خدمات شهرداری دمحم شهر کرج مقابل شهرداری بخاطر 2ماه حقوق ومزایای عقب افتاده
�کیفیت کانکس های دولتی در اسالم آباد کرمانشاه .وزش باد کانکس را بر روی چادر زلزله زدگان واژگون کرد.
�شرایط نا مناسب مناطق زلزله زده وفشار مضاعف این وضعیت نامناسب بر کودکان سبب قربانی شدن یک کودک دیگر
گردید
�اعتراض مجدد کارگران پیمانکاری فاز 11شش ماه گذشت هنوز حقوق نگرفتیم
�مرگ ساالنه 22هزار ایرانی به علت مصرف سیگار
�نگرانی کارگران 《ایران چوگا》از تهدید امنیت شغلی/
'کارفرما :چوکا دچار کمبود نقدینگی است
�کارگران کاشی اصفهان نگران بیکاری هستند/رئیس اداره کار:در حال حاضر تولید متوقف است
�مراسم خاکسپاری بیژن قلوزی کارگر کارخانه اسفالت که به خاطر اعتراض به 11ماه حقوق به آتش کشیده شد وجان
باخت
�مصدومیت 2کارگر دراثر ریزش دیوار در 《بندارخیل 》ساری
�معوقات مزدی کارگران تصفیه خانه شیراز را به اعتراض کشاند /کارفرما از پراخت مطالبات خبر داد
�سندیکای کارخانجات چای شمال با ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به نتایج منفی برگزاری مزایده
فروش چای های تاریخ مصرف گذشته (سنواتی )بر بازار این محصول هشدار داد
�فراخوان به تجمع بازنشستگان فوالد و معدن

9

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دو شنبه  32بهمن  63 / 6231فوریه  / 3162سال چهارم شماره 332

�پرداخت یارانه نقدی به 12میلیون نفر در سال  ٣9سی وسه میلیون نفر حذف میشوند
�اعتصاب در بازار چه مرزی اینچه برون در استان گلستان
�امروز تقریبا ٩4444نفر بر اثر گرسنگی در جهان جان باختند واین عدد هر روز تکرار می شود!
�سر تیتر وقایع اجتماعی و کارگری در 21ساعت گذشته
�قتل یک استاد دانشگاه  60ساله در زندان تحت عنوان خودکشی
�پاداش بازنشستگان سال آینده پرداخت میشود
�تجمع كارگران سد شفارود
�اطالعیه انجمن روزنامهنگاران تهران درباره مشکل الهه خسروی
�دختر خیابان انقالب به دلیل غیبت دادرس در زندان ماند
�عبدالفتاح سلطانی به مرخصی اعزام شد
�جان باختن یک کارگرمقنی براثر سقوط درجوادیه تهران
�محسن هاشمی:اگر فقر ،فساد و تبعیض را ریشه کن نکنیم ،ریشه کن خواهیم شد
�آییننامه اجرایی تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی ابالغ شد
�حضور نیروهای امنیتی در پارک ملت مشهد
�عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران درگذشت
�هشدار هواشناسی درباره بارش و باد شدید در  11استان؛ کوالک برف در راه است
�بازداشت و غارت کردن کولبران منطقە اورمانات
�انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیهای با ابراز تاسف شدید از درگذشت کاووس سیدامامی در زندان ،از مسئوالن
قضایی و امنیتی ایران خواست تا درباره چگونگی مرگ او توضیح دهند.
�آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در اعتراض به انتقالشان از زندان اوین به قرچک ورامین از روز شنبه  10بهمن دست به
اعتصاب غذا زدند .از روز شنبه  21بهمن اعتصاب غذای خشک خود را اعالم کردند!
�فراخوان تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  20بهمن ساعت  11در مقابل وزارت کشور در
اعتراض به ظلم صورت گرفته از جانب مدیریت شرکت واحد در حق رانندگان
�اعتصاب فاز چهارده پارس جنوبی در روز  22بهمن تجمع پرسنل شرکت احداث مپنا بخاطر پرداخت نکردن 6ماه حقوق
�اعتراض مردم به بیکاری ،وسط مراسم  22بهمن در رفسنجان.
�وضعیت دردناک معلمان حقالتدریسی با  14ماه حقوق عقبافتاده
�پرداخت فقط یکماه حقوق معلمان حق التدریس در سال تحصیلی جدید
�گفتگو رادیو ندا باعثمان اسماعیلی دررابطه با اجرای حکم زندانش
�جان باختن یک کارگر بر اثر سقوط باالبر در مرند
�کارگر جوانی که پشت وانت در کنار بار شیشه ایستاده بود دچار حادثه ای مرگبار در خیابان استانبول تهران شد
�احتمال تعطیلی کارخانه چوب وکاغذ مازندران با 2هزار و124پرسنل
بیکاری والدین ودستمزد پایین آنان از عوامل اصلی#کار_کودکان است
�دمحم رضا حدادی ،کودکی که نیمی از عمرش را در زندان گذرانده است برای هفتمین بار در آستانه اعدام است
�کارگران شرکت نور پالست -قزوین به علت عدم دریافت حقوق به مدت تقریبی 11ماه تولید را متوقف وخواهان
رسیدگی فوری مسئولین به مشکالت آنها شد
�طرح پزشکان برای اعالم اعتصاب فراگیر و سراسری در 22بهمن
�اعالم محالفت صریح وزیر صنعت با مطالبه کارگران هپکو
�فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان
همراهی وهمبستگی همه بازنشستگان برای دستیابی به مطالبات انسانی
�بعضی چیزها نباید برای فروش باشند .نیروی کار کودکان نیزاز این دست است
�تجمع کارگران کاشی اصفهان در مقابل شهردای اصفهان
�فراخوان به اعتصاب سراسری کارگران ورانندگان نفتکش شرکت نفت در روز 21بهمن
�اتنا دائمی وگلرخ ایرایی از امروز (21بهمن )اعتصاب غذای خشک خود را در زندان قرچک ورامین آغاز کردند
�مرگ دو کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار در حین کار کشته شدند
�17پرستار درسال گذشته به دلیل فشار کاری جان خود را از دست داده اند
�فراخوان به تجمع بازنشستگان فوالد خورستان
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نوبخت :عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت بطور حتم همراه با حقوق بهمن ماه پراخت خواهد شد
�کارگر با  11ماه حقوق معوقه به آتش کشیده شد
�شهرستان مرزی بانه در کردستان ،با بیش از 154هزار جمعیت ،تنها یک بیمارستان دارد و تنها ٩0تخت برای بستری
شدن کودکان
�اعالم مخالفت صریح وزیر صنعت با مطالبه کارگران هپکو
�درگیری نیروهای انتظامی با دستفروشان در اراک
�شلیک به اتومبیل یک کاسبکار بوکانی و مرگ وی
� 84درصد بیمارستانها در تهران در شرایط ایمنی قرار ندارند'
�امکان برداشت تا  544هزار تومان از عابربانک ها در شب عید
�بزرگترین اعتصاب تاریخ پزشکان ایران در راه است اعتصاب پزشکان طرحی در تاریخ  22بهمن
�سندرم «کاروشی» تهدیدی برای سالمت پرستاران
�تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی بروجرد نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری
�روش های مدرن استخراج ،بیماری ریه سیاه را میان کارگران معادن زغال سنگ یوع داده
�جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کاردرسرپل ذهاب براثرریزش آوار
�کارگران شاغل در واحد تولیدی جهان الکتریک در استان خراسان رضوی تا پنج ماه مزد معوقه از کارفرمای خود
طلبکارند.
�تجمع و اعتراض جمعی ازفارق التحصیالن بیکاران شوش در مقابل نیشکر هفت تپه
�نامه پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به مسئولین جمهوری اسالمی ایران در رابطه با اعتراضات شرکت نیشکر
هفت تپه
� کارگران شرکت پایانهها و مخازن بندر ماهشهر
�خواستار تشکیل نهاد صنفی شدند
�ایا کاهش رتبههای شغلی و کاستن از مزایا قانونی است؟
�تجمع اعتراضی کارگران طرح انتقال آب سد سیازاخ دیواندره نسبت به عدم پرداخت 14ماه حقوق مقابل استانداری
کردستان
� تجمع اعتراضی اهالی روستای اسالمآباد میانه نسبت به آالیندگی کارخانه تولید آهن اسفنجی مقابل کارخانه
فوالدآذربایجان
�تجمع اعتراضی رزیدنتهای رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به برخی بخشنامههای وزرات بهداشت
�کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بدنبال هفت روز اعتصاب ،پس از تکمیل پرداخت حقوق آبانماه و تعهد کارفرما به
پرداخت حقوق آذر ماه در روز دوشنبه آینده به اعتصاب پایان دادند
�نشت گاز پیکنیک در اقامتگاه کارگران فصلی یک مزرعه در روستای مغدان از توابع بخش بردخون شهرستان دیر دو
قربانی بر جا گذاشت.
�جان باختن29کارگربراثرحوادث کاری دراستان خوزستان در نه ماهه اول سال جاری
� تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه شیروان
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