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 تحليل�

  اذعان درست ولی ديرھنگام عليرضا حيدری

عليرضا حيدری، يکی از سردمداران اصلی خانە کارگر و رئيس پيشين کانون شوراھای اس�می، بە 
را گشودە کە پيشتر درميان گردانندگان اصلی خانە کارگر نا ، باب بحثی "ايلنا"تازگی  در مصاحبەای با 

  .مرسوم و بيسابقە بوده است
 سال پس ازتشکيل خانە کارگر، بە عدم استق�ل و ناکارآيی اين تشکل ٣٤عليرضا حيدری دراين مصاحبه، 

حيدری ت�ش می کند با عمدە کردن نقش قانون و طفرە روی از نقش مخرب . اعتراف نمودە است
ردانندگان اصلی خانە کارگر، ھمە تقصير وابستگی و ناکارآيی خانە کار گر را بە فصل ششم قانون کار گ

 :او می گويد. نسبت دھد و خود و ھمکارانش را تبرئە کند
و ." شوراھای اس�می کار و ساير تشکلھای کارگری مورد تاييد قانون کار از استق�ل به معنای واقعی برخوردار نيستند"

ھای مستتر در  شود محدوديت ھمواره اين شرايط اقتصادی، اجتماعی و حتی سياسی کشور است که باعث می: "افزايدمی 
ھايی  نتيجه چنين محدوديت .ھای قدرت ھويدا شوند ھای صنفی تحت تاثير رويکرد دولتمردان و گروه قوانين مربوط به فعاليت

نھايت تبعيت اجباری کارگران از   ادھای مستقل صنفی کارگری و در چيزی جز تشکيل نھادھای صنفی فرمايشی، انح�ل نھ
 ."تصميمات دولت و کارفرما نخواھد بود

در مورد اشکاDت قانونی مورد اشارە آقای حيدری، بايد گفت اين اشکاDت وجود دارند و بە جھت ھمين اشکاDت بود کە، 
درخواست ھای متعدد ھئيت ھای موسس سنديکا ھای کارگری، در ھمچنان که خود ميدری ھم اشاره می کند، بدنبال ت�ش و 

دوران رياست جمھوری خاتمی وزير کار و قت بە نمايندە سازمان بين المللی کار اجازە داد کە بە ايران بيايد تا در مورد 
ر آن زمان پس از پرسيدنی است کە اگر چنين است، چرا د.  مذاکرە کنند٩٨ و ٨٧تطبيق قانون کار با مقاولە نامە ھای، 

برای انجام تغييرات در فصل ششم قانون کار بە منظور انطباق آن با مقاولە نامە ھای ." او. ال.آی"خواست نمايندە اعزامی 
  ی مذکور، خانە کارگر بە مخالفت شديد با آن برخواست؟

اشکال قانونی نيمی از حقيقت و البتە مربوط بە بعد از تصويب قانون 
 از آن نيز، بە قبل.  است69خيص مصلحت در سال کار در مجمع تش

 سال اول انق�ب، کە شوراھا و سنديکاھا از دولت مستقل ٢استثنای
بودند، چە عوامل ديگری بە جز عامل قانون و حکومت، سبب از بين 
بردن تشکل ھای مستقل و کار آيی شان گرديد؟ آيا غير از اين است، 

کلھای کارآ، دقيقا از زمانی کە از بين رفتن استق�ل و سرکوب تش
آغاز شد، کە خانە کارگر جمھوری اس�می بە زور ربيعی ھا، 

محجوب ھا، حسين کمالی ھا و در اصل تحت ھدايت موتلفە و بازار 
جای خانە کارگر واقعی را گرفت؟ قانون کار در صورتی کە 

تشکلھای غيرحکومتی و کارفرمايی و امنيتی جای تشکلھای واقعی را 
  . نمی کردند، می توانست حداقل بسياری از اشکاDت کنونی را نداشتە باشداشغال

وزارت کار و . ھمە تقصيرھا را نمی شود گردن شما گذاشت ولی نقش شما پررنگ و اشتباھتان سنگين است! آقای حيدری
کارفرمايی، –ارگری اتحا ديە ھای امکان و اسکان، شوراھای حل اخت�ف ک) کارگری مجلس(تامين اجتماعی، فراکسيون 

.  سال بدون وقفە در کنترل و ھدايت شماھا بود١٨انجمنھای اس�می کارخانجات و حتی سازمانھای بسيج کارگری، حدود 
شما در اين مدت چطور نتوانستيد بفھميد کە قانون مشکل دارد و سبب وابستە شدن تشکلھا بە دولت و کارفرمايان می شود؟  

ن سنديکاھا را در خيابان آزادی فراخوانديد و آنھا را تھديد بە دستگيری در صورت تعطيل نکردن مگر شما نبوديد کە رھبرا
اگر براستی .  تصويب شد٦٩ چە ربطی بە قانون کار دارد کە در سال ٥٩سنديکا ھا کرديد؟ تھديد کردن سنديکا ھا در سال 

 را برای وزير کار فراھم کنيد تا شما خانە کارگری قصد شما آسيب شناسی استق�ل تشکل ھاست و قصد نداريد توجيە Dزم
ھا را بر جای مسئوDن تشکل کارگری ساختە و پر داختە دولت پيشين بنشاند، سعی کنيد در اين آسيب شناسی بە نقش 

ی  م٩٨ و ٨٧خودتان ھم بپردازيد، اگر ھم آنطور کە در مصاحبە اظھار داشتەايد، راە حل را در اجرای مقاولە نامەھای 
بينيد، درست آن است کە خانە کارگر را کە در مغايرت با مقاولە نامە ھای مذکور است منحل کنيد، با کارگران برای آزادی 



رھبران سنديکايی زندانی و رفع موانع تشکيل اتحاديە ھای کارگری مستقل ھمراە و ھمصدا شويد و برای نشان دادن حسن 
می کارتان در شرکت واحد را منحل کنيد و بە کارگران اجازە دھيد تا داوطلبانە نيت تان شورای تازە سرھم بندی شدە اس�

 .بين شورای اس�می و سنديکا ھر کدام را کە مايلند انتخاب کنند

  صادق کار

  

  
   از تجارب ديگران�

  
 تجاربی از اتحاديه ھای کارگری برزيل

  نوشته لوسی مک ماھون
 2013ژوئن 

  )مودبخش (

 ABCماجرای : �موفقيتھای پس از لو
، پرزيدنت لوD، که تازه به اين سمت انتخاب شده بود، ساماندھی به مناسبات ميان دولت و اتحاديه ھای 2003در سال 

، اتحاديۀ کارگران ABCلوD، به عنوان عضوی از . کارگری را از زمره اولويتھای دورۀ رياست جمھوری اش قرار داد
رفورمھای سال . وارگاس را تجربه کرده بود" قانون کار"ای قوی در کادر تناقضات فلزکار، دشواريھای ايجاد اتحاديه 

 2005يکی از تأثيرات عملی اين استق�ل در نوامبر سال .  دولت او منجر به استق�ل بيشتری برای اتحاديه ھا شدند2004
دادگاه . زدن به اعتصاب منع کنند را از دست ABCفولکس واگن از دادگاه ھای دولتی خواست که کارگران : چھره نمود

اين .  روزه زدند30اما کارگران اين تھديد را ناديده گرفتند و دست به اعتصابی . اتحاديه را به پرداخت غرامت تھديد کرد
 کارگر فلزکار در سائو پولو، که برای 40000در اين سال .  بود2010اقدام زمينه ساز موفقيت پراھميت اتحاديه در سال 

 سکانيا، فولکس واگن و مرسدس بنز کار می کردند، به باDترين رکورد افزايش دستمزد برای کارگران ماشين سازی، فورد،
اين "، گفت که ABC رئيس وقت اتحاديه Segio Nobreسرجئو نوبره .  درصدی نائل شدند6/26يعنی يک افزايش 

ند چگونه کار کنند، ونيز اين که می دانند چگونه  می دانABCدستاورد گواه ديگری است بر اين که کارگران فلزکار 
  ."مذاکره و چگونه مبارزه کنند

  
  اما نه برای ھمه... 

Dنگ و گاگنون بر اين نظر اند که اکثر اتحاديه ھا . با اين حال ھمۀ اتحاديه ھا از قدرت کارگران فلزکار برخوردار نيستند
به ع�وه، بخش بسيار گسترده غيررسمی در . ه تضمين کرده استپيشگفت" قانون کار"در پی اص�حات ناچيزی اند که 

، حضور بسيار کمی در اتحاديه ھای 2011در سال  درصد توليد ناخالص داخلی 17/2برزيل، با وجود سھمی برابر 
ه خودش مشوق بخش غيررسمی است، زيرا کارفرمايان، تا حدودی ب" قانون کار"برخی بر اين نظر اند که . کارگری دارد

به نظر . ، اين خطر را که تحت تعقيب قرار گيرند، به داشتن کارگران رسمی ترجيح می دھند"قانون کار"سبب محدوديتھای 
چنان که . می رسد در اين نقطه حقوق کارگران رسمی و نيازھای معيشتی کارگران غيررسمی در تقابل با ھم قرار دارند

به لحاظ سياسی " توضيح می دھد União Geral dos Trabalhadores از اتحاديۀ Rosanne Sasseروسانه ساسه 
ًدشوار است خدمات درمانی ای که در اختيار اقتصاد رسمی قرار می گيرند، به کارگران بخش غيررسمی، که قسما قادر به 

 وجود غيررسمی ای" رؤسای خرده ريز"در بخشھای منسوجات و پوشاک، ". پرداخت حق عضويت نيستند، نيز تعلق گيرند
دارند، که خودشان از شرايط کاری فوق العاده دشواری رنج می برند و شرايط دشوارتری را به خرده پيمانکارانشان تحميل 

حل و فصل اين کشاکشھای بالقوه بين کارفرمايان خرد و اتحاديه ھا تنھا با اص�ح راديکال و اجباری روابط کار . می کنند
ظر از بخشی که در آن شاغل اند، و با توجه خاص به عمليات خرابکارانۀ شرکتھای برای تمام کارگران برزيل، صرف ن

 .چندمليتی که بخش غيررسمی طرف قرارداد اصلی آنھا است، ميسر خواھد بود
  

  سازماندھی بخش غيررسمی
 کارگری در بخش غيررسمی ھنوز در برزيل وجود اتحاديه ھای

اوليورا   وزادارند و توسط شخصيتھای سياسی ای ھمچون کر
اوليورا پيشتر کارگر غيررسمی کارھای . نمايندگی می شوند

 بار به عنوان کانديدای رياست 4خانگی بوده است و تاکنون 
جمھوری در انتخابات شرکت داشته و ھر بار شکست خورده 

او در زمان ديکتاتوری دست به تأسيس انجمنی از . است
وری موفق شد اين کارگران خانگی زد و به محض سقوط ديکتات



 روز در ھفته، و مرخصی سه 6اتحاديه او موفق شد مرخصی با حقوق، کار . انجمن را تا سطح يک اتحاديه ارتقاء بخشد
 درصد 70(با اين حال کارگران خانگی که فاقد مدارک Dزم برای احراز کارشان اند . ماھۀ زايمان را به کرسی بنشاند

  .خوردار نيستنداز اين مزايا بر) کارگران خانگی
ًمث� با حمايت . دولت نيز در امر بھبود حقوق کارگران غيررسمی و تسھيل در ايجاد اتحاديه، می تواند ابزار مفيدی باشد

مقامات محلی سائو سباستيائو بود که رفتگران و سپوران اين شھر توانستند، مبتنی بر يک قانون محلی، که استخدام کارگران 
با اين حال، اگر زمانی اين کارگران ناگزير .  استخدام شرکتھای خارجی مقدم می داشت، رسمی شوندغيررسمی محلی را بر

 که نه فقط دستمزد اين کارگران را می پردازند، بلکه ھمچنين امکانات تحصيلی را -به اعتراض عليه مقامات محلی شوند 
  . سازماندھی چنين کارزاری، محدود خواھد ماند توانائی اتحاديه ھای رفتگران برای-برای آنان فراھم می آورند 

  
  آيندۀ اتحاديه ھا در برزيل
وضع کرد، که ھدف آن تبديل تعاونيھا به " قھرمان ملی"، حکومت يک استراتژی را به نام 2008پس از بحران مالی سال 

ير کنترل عدۀ معدودی از با اين حال اين تعاونيھا تمايل دارند ز. بازيگران اصلی در بخش ھای مربوط به آنھا بود
قھرمان "ايده . گاه اثر بسيار مخربی ھم بر کارگران دارند. باشند" ثروتمندترين و پرنفوذترين سرمايه داران و سياستمداران"

) تعاونيھا(قطع شوند تا آنھا ) به شمول دستمزدھا و پرداختھای حمايتی به کارگران(اين بود که ھزينه ھای تعاونيھا " ملی
" ملی"اين فرم . د با شرکتھائی که در کشورھای با ارز ضعيفتر و حتی دستمزدھای کمتر فعال اند، رقابت کنندبتوانن

بر اساس اين استراتژی، حق کارگران زير نام مبارزه با شرکتھای چندمليتی . است" پردازش مناطق صادراتی"استراتژی 
  .عليه دستمزدھای پائين و کم سازمانيافتگی قربانی می شود

برای مثال، شرکت معدنکاری . به برخی مقاومتھای کارگری بين المللی مدد رسانده است" قھرمان ملی"با اين حال، سياست 
Valeدر . ، که در اين عرصه نقش راھبر را در برزيل دارد، کوشيد که شرايط را در بخش فلزکاری در کانادا دشوارتر کند

 در برزيل Valeگران فلزکار کانادا شبکه ارتباطات فراملی ای بين کارگران نتيجه در طول يک سال اعتصاب اتحاديه کار
  .شکل گرفت" عدالت روی ريل"و کانادا، به اسم 

مبارزات افراد و اتحاديه ھا در برزيل به بھبودھای پراھميتی در وضع کارگران در بخش رسمی انجاميده اند، اما ھنوز نياز 
وجود دارد؛ خواه در بخش رسمی " قدرت در حال ظھور"برای آيندۀ برزيل به عنوان يک فزاينده ای به ادامۀ اين مبارزات 

نيز نشان داد .  فوايد ھمکاری فراملی کارگران را نشان دادValeمورد . و خواه در کئوپراسيونھای با کارگران غيررسمی
 .دکه پتانسيل قدرتمندی برای پيوندھای آتی ميان کارگران و اتحاديه ھا وجود دار

  

  

  اخبار خارجی �
 

  کارگران موسسۀ پست کرون در راه اعتصاب برای شغل و دستمزد
  انگليسی. سی.بی.، بی2013 اکتبر 29

بنا به خبر اتحاديه کارگران مخابرات، کارکنان صدھا ادارۀ پست 
 نوامبر به خاطر شغل و دستمزدھايشان دست به اعتصاب 4روز 

 .خواھند زد
ال، که در ھمان روز عليه خصوصی آنھا به کارگران پست روي

 . سازی ھا اعتصاب خواھند کرد، می پيوندند
اتحاديه کارگران مخابرات گفته است که مديريت مؤسسۀ پست 

ھمراه با کارکنان و مشتريان آن از طرح مربوط به بستن "کرون 
  .اين مؤسسه و کاھش پرسنل آن بی اط�ع بوده اند

مؤسسه پست تصميم کارمندان برای اعتصاب را نااميد کننده ناميده 
   .است

 اداره مشغول به ما اند، و نيز بر سر 372 کارمند است که در 4000اتحاديه کارگران مخابرات می گويد که مناقشه بر سر 
 . شغل1500از  اداره و از دست رفتن بيش 75منجمد کردن دستمزدھا، طرحھائی برای بستن يا واگذار کردن 

  .کارکنان بخشھای  اداری برای نخستين بار به اعتصابات ھفتۀ آينده بپيوندند
دامی نامنصفانه می خواھد دستمزدھای کارگران و قمؤسسه در ا: "ديو وارد، مدير کل اتحاديه کارگران مخابرات، می گويد

 .  ی از بن ھای قابل توجھی برخوردار شده اندکارمندان بخش اداری را منجمد کند، و اين در حالی است که مديران عال
  .نمی تواند ادامه يابد و ما اميدواريم که در مذاکرات اين ھفته پيشرفتی حاصل شود" يک بام و دو ھوا"اين 

  



  !حداقل اخ-ل
جبران مؤسسۀ کرون می گويد اتحاديه در حالی مطالبۀ افزايش دستمزد باDتر از نرخ تورم را دارد که سازمان در کار 

 . ميليون ليره ای اش است116ضرر 
اتحاديه اعضايش را از پذيرش پيشنھاد منصفانه و عملی ما برای افزايش : " از سخنگويان اين مؤسسه می گويديکی

ھمچنين مايليم تصريح کنيم .  را داده ايم2015 ليره تا آوريل 3400ما پيشنھاد پرداخت نقدی تا . دستمزدھا برحذر داشته است
 شعبه به تعطيلی آنھا و اخراج 70ھاست و طرحھای ما برای واگذاری اين  رون در کار سرمايه گذاری در ساير بخشکه ک

 ". اجباری منجر نخواھد شد
 3اعتصابات تنھا .  به خرج خواھيم داددن ھر نوع اخ�ل در زمان اعتصابما بيشترين ت�ش را برای به حداقل رسان"

 شعبه به 11500باقی . اکثريت آنھا در اعتصاب قبلی شرکت نکردند، در بر خواھند گرفتدرصد از شعبات کرون را، که 
 ". کار ادامه خواھند داد

  .ھمچنان ادامه داردمذاکرات بر سر آينده کرون 
 75 درصد اعضای اتحاديه کارگران مخابرات که در کرون مشغول به کار اند، در يک مشارکت 88در ماه مارس گذشته 

 .أی به اعتصاب دادنددرصدی، ر
اتحاديه موفق به . درصد کارکنان اداری شرکت کننده در آن رأی به اعتصاب دادند76در رأی گيری پنجشنبه گذشته ھم، 

 . قطعی کردن درصد شرکت نشده است
کنون تمام  تاکنون ثابت مانده است، در حالی که از آن زمان تا2011اتحاديه می گويد که دستمزد کارکنان کرون از آوريل 

 .کارکنان مؤسسات پست ديگری که توسط اين اتحاديه نمايندگی می شوند، دو بار افزايش دستمزد داشته اند
 ميليون پوند بن به مديران اين مؤسسه پرداخت 4/15 معادل 2013 – 2012اتحاديه ھمچنين اع�م کرده است که در سال 

  .شده است
 

  

  ه ھای کارگری پرده برداشتنددانشجويان پوششی از وضع غمبار اتحادي
 Labourstatrtسايت 
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 فدراسيون اتحاديه ھای کارگری شنزھن کارزاری را به راه انداخت که به موجب آن بايست تا پايان 2012در ماه می سال 
 . اتحاديه کارگری اين شھر انتخابات مستقيم برگزار شود163سال در 

 دانشگاه با پوشش مبدل دست به کار تحقيق در ميزان تحقق اص�حات مورد نظر 9نشجويان  گروھی از دا2013در تابستان 
 کارخانه را مورد تحقيق قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که اتحاديه ھای کارگری اين کارخانه 5آنھا . در اتحاديه ھا شدند

  .ھا فاقد بھره يا دارای بھرۀ کمی در حمايت از حقوق کارگران اند

روز شنبه گذشته دانشجويان يافته ھايشان را برای فدراسيون فرستادند و 
خواھان ديداری رودررو برای بحث در مورد کاستيھای ذکر شده در 

 .  گزارششان شدند

 5 دانشجوی تحقيقاتی در قالب جويندگان کار موفق به يافتن کار در 12
کارگری خوبی کارخانۀ مذکور شدند که انتظار می رفت از اتحاديه ھای 

 اتحاديه جوايز ملی برای کارشان دريافت کرده 5 تااز اين 3. برخوردار باشند
ستاره جنبش انتخاباتی اتحاديه ای سال "بودند و متی يکی از آنھا به عنوان 

 .انتخاب شده بود" 2012

 کارخانه فاقد نقش 5تحقيقات نشان داده اند که اتحاديه ھای کارگری در اين 
نقض حقوق . ايندگی کارگران و دفاع از حقوق آنان دارندمؤثری در نم

کارگران، ھمچون ساعات کار بيش از حد، پرداخت دستمزد پائين تر از حداقل 
 يوان در ماه است، شرايط کار بد 1600تعيين شده توسط شھرداری، که برابر 

 .    و تعبيه ھای ايمنی ناکافی، در بيشتر کارخانه ھا واقعيت داشته اند

خبر  درصد آنان 59 تن از کارگران مصاحبه کرده اند و به اين نتيجه رسيده اند که در حالی که 211ًانشجويان مجموعا با د
 که اتحاديه کارگری در عمل يعنی چه، و ند درصد می دانست17 که کارخانه دارای اتحاديه کارگری است، اما فقط داشتند

 33در کارخانۀ جواھرسازی بايتای ھيچ يک از . آنھا عضو اتحاديه ھستند يا نه که آيا متوجه بودند درصد آز آنان 15فقط 
 . يا نهھستندنفر مصاحبه شدگان نمی دانسته که عضو اتحاديه 



گزارش دانشجويان آشکار می . در ھيچ از کارخانه ھا انتخابات دموکراتيکی برای رھبری اتحاديه برگزار نشده بوده است
دگان کارگران يا مسئوDن اتحاديه توسط کارگران معمولی کارخانه انتخاب نشده بوده، بلکه در کند که ھيچ يک از نماين

گزارش ھمچنين آشکار می کند . بيشتر موارد، خود کارخانه کارکنان عالی بخش مديريت را به اين سمت منسوب کرده است
 کارگری شھرداری که برای تحقيق در وضع اقدام که کارخانه ھا گاھی کارگران را به اظھارات غيرواقع در برابر اتحاديه

 .   می کند، مجبور می کرده اند

چای چونگ گو، مدير اجرائی بولتن کارگری چين پيشنھاد می کند که ارتباطات عميقتر با جامعۀ مدنی و استفاده از رسانه 
: او می گويد. يه ھای کارگری شودھای اجتماعی می تواند مانع از کوشش مديريت کارخانه ھا برای کنترل و مسخ اتحاد

برای پيشگيری از بی مضمون کردن انتخابات، اتحاديه کارگری بايد پيش از دست زدن به انتخابات، با سازمانھای "
چانه "ھا جلسات آموزشی Dزم در مورد سازمان انتخابات، اقدامات اتحاديه، و  غيردولتی کار ھمکاری کند تا اين سازمان

به ع�وه در جريان انتخابات بايد جامعه مدنی، روزنامه نگاران و مسئوDن .  را به کارگران ارائه دھند"زنی دسته جمعی
محلی اتحاديه کارگری حاضر باشند و کارگران مجاز باشند روند زندۀ انتخابات را از طريق رسانه ھای اجتماعی پخش 

  .  کنند

  

  

  اخبار داخل کشور�
 
 

  ران پتروشيمیتجربه ای موفق ازاعتصاب کارگ
 بندر امام را گزارش کرده است  که در پی پتروشيمیسايت اتحاديه کارگران آزاد دورتازه ای از اعتراضات کارگری در 

  .مبارزه کارگران مدير عامل پتروشيمی مجبور شد به مذاکره با کارگران معترض رضايت دھد 
بدنبال : درگزارش مذکور آمده است

ھای  شرکتاعتصاب سه روزه کارگران 
پيمانکاری فراورش و خوارزمی در ھفته 

Dنگذشته، اين اعتصاب با وعده مسئو 
پتروشيمی جھت برگزاری جلسه ای برای 

ھای کارگران پايان  رسيدگی به خواست
گرفت و طبق وعده داده شده روز دوشنبه 

در اين .  مھر ماه اين جلسه برگزار شد29
 جلسه که از يک سو نماينده ھای کارگران

و از سوی ديگر معاون پتروشيمی بندر 
امام و چند نفر ديگر از مسئولين اين 

پتروشيمی شرکت داشتند پس از مذاکره ای 
طوDنی کارگران موفق شدند به ھمه 

ھای خود دست پيدا کنند و  خواست
دستورالعمل آن توسط مدير عامل 

 اين خواست. پتروشيمی بندر امام امضا شد
 32 افزايش -1: ھا عبارت بودند از

طبق درصدی که ( پرداخت حق نوبتکاری ھماھنگ -3 درصد حق کار سخت و زيان آور 4 پرداخت -2درصدی دستمزدھا 
  )به سايرکارکنان رسمی وقرارداد مستقيم پرداخت ميشود

 بنا بر اين گزارش بدنبال اعتصاب سه روزه کارگران پيمانکاری شرکتھای فراورش و خوارزمی، موج اين اعتراض
 مھر ماه کارگران پتروشيمی ھای بزرگ 30 و 29کارگری به ديگر پتروشيمی ھای ماھشھر نيز کشيده شد و روزھای 

اين در حالی است که کارگران . اروند و مارون نيز با خواستی مشابه کارگران پتروشيمی بندر امام دست به اعتصاب زدند
ضای طوماری با مضمون خواستھای کارگران فراورش ھستند و شرکت بسباران در پتروشيمی بندر امام نيز در حال ام

  .فضای اعتراضی زيادی در ميان آنان وجود دارد
 و پذيرش خواست 91 و D90زم به يادآوری است بدنبال اعتراضات کارگری گسترده در پتروشيمی بندر امام در سالھای 

 درصد 30ای پيمانکاری، مديريت اين پتروشيمی فقط ھ کارگران مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم و برچيده شدن شرکت
ھای پيمانکاری باقی  کارگران پيمانکاری را مشمول انعقاد قرارداد مستقيم کرد و مابقی آنان ھمچنان تحت پوشش شرکت

  . ماندند



   کارگران ھمچنان ادامه دارد و بيکاریتعديل
  .رد و تعديل وبيکاری کارگران در کارخانه ھا  تشديد می شودبحران در اقتصاد ايران ھر روز ابعاد بيشتری به خود می گي

در ھمين ارتباط اخبار رسيده حکايت از اين دارد که 
) dot (رگران شرکت فن آوری آبھای عميقنفر از کا120

 از پيمانکاران زيرمجموعه شرکت صنعتی دريايی صدرا،
  .شان را از دست دادند شغل

رگر بوشھر با اع�م اين دبير خانه کا ميرجوانمردی موسی
 ٧٠٠شرکت فن آوری آبھای عميق   در": خبر به ايلنا گفت

ھا به  آن  نفر از١٢٠کارگر متخصص اشتغال داشتند که 
 عنوان شد، در»  نامناسب اقتصادی شرايط«سبب آنچه 

شان  با پايان قرار داد کاری  گذشته روزھای پايانی ماه
  .تعديل شدند

گفته  ":دارند افزود اينکه تمامی کارگران شرکت فن آوری آبھای عميق سه ماه حقوق معوقه طلب نبيا  بااين فعال کارگری
  ". نفر کاھش دھد٢٠٠ھای انسانی، تعداد کارگران را به  نيرو شود کارفرما قصد دارد تا پايان سال جاری با کاھش می
  
  

  کارگر فارسيت درود بيکار شدند400
: با اشاره به ھشت ماه تعويق حقوق کارگران، به ايلنا گفت  ران کارخانه فارسيت درودنماينده کارگ» احمد ساDروند«

بار بودن ماده اوليه آزبست توليد خود را  طبق دستور دولت به دليل زيان» آزبستی«ھای  کارخانه فارسيت توليد کننده فرآوده
  .وندش یمتوقف کرده است و کارگران فقط برای حضور و غياب در کارخانه حاضر م

او با اشاره به مقاومت کارگران در پذيرش معرفی به بيمه بيکاری و مذاکرات نمايندگان کارگران و کارفرما طی يک سال و 
 304 نفر مقرری بيمه بيکاری را نپذيرفتند و 96 کارگر اين کارخانه، 400سرانجام از مجموع : نيم تعطيلی کارخانه، گفت

  .قرری بيمه بيکاری به اداره کار استان فارس معرفی شدندنفر پس از تعديل برای دريافت م
چون اين کارگران در شرف بازنشستگی قرار :  کارگر از پذيرش بيمه بيکاری گفت96اين کارگر درباره دDيل امتناع 

ين رو از ا. شود آور می شان در مشاغل سخت و زيان دارند، دريافت مقرری بيمه بيکاری سبب مخدوش شدن سوابق بيمه ای
  .شان ھستند گير استمرار پرداخت حق بيمه اند و پی آنان بطور خود خواسته از دريافت مقرری بيمه بيکاری انصراف داده

  
  

  ھای حفاظت فنی  نقش نمايشی کميته
ضعف تشکل ھای کارگری در ايران به جايی رسيده است که ديگر حتی قوانين دولت خواسته در واحد ھای توليدی ناديده 

  .د گرده می شود وحقوق کارگران با قرارداد ھای سفيد امضا پايمال می گرفت
ھای حفاظت فنی و بھداشت کار کشور در گفت و  ھای صنفی مسئولين کميته عضو ھيات مديره کانون انجمن کوروش جمالی

کميته ھای حفاظت فنی و : کردھای شھرستان ساوه خبر داد وتاکيد  ھا در کارخانه گو با ايلنا ازنمايشی بودن تشکيل اين کميته
ھای   نفر بصورت ماھانه تشکيل جلسه دھند اما تنھا تعداد اندکی از کارخانه٢۵ھای باDی  بھداشت کار بايد در کليه کارگاه

ھا صوری تشکيل  دھند و کميته ساير کارخانه ، اين کميته را به صورت واقعی تشکيل می)شايد به تعداد انگشتان دست(ساوه 
ھای صنعتی کشور به   کارخانه فعال، يکی از قطب۴٠٠ اين شاخص در حالی مطرح می شود که ساوه با بيش از .شود می

 .حساب می آيد


