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 ھفته تحلیل 
 

   ی ایجاد اشتغال ھم پوچ از کار درآمد! وعدە

 صادق کار

کارگر شاغل در  ٢٠٠ی صنایع فلزی،  شھریور، ظاھراً ب دلیل رکود و تعطیلی کارخان ٣٠ھای منتشر شدە، در  بر اساس گزارش
، » ایلنا«کارخان از کار اخراج شدەاند. بنا ب گزارش دیگری ک در اول مھرماە در خبرگزاری این  ی  کارگر کارخان ١٠۶انتشار یافت

ھای اعتراضی متعددی ک به خاطر تعویق طوالنی در پرداخت  ھا، تجمع نیز از کار اخراج شدەاند. افزون بر این» آبگین«
ارتباط با رکود واحدھای تولیدی نیست و کار چنان باال گرفت است ک عدم  ھا ھستیم، بخشاً بی ھا ھم روزە شاھد آن دستمزد

ساز تجمع اعتراضی  ھای مرتبط با صنعت. نفت نیز شیوع یافت و سبب منظم دستمزد در برخی از بخش پرداخت ب موقع و
زدە، آن است ک اکثرشان قبالً تحت  تأمل در ارتباط با واحدھای بحران ی قابل ی گذشت شد. نکت این بخش در ھفت  کارگران

ھای گذشت ب بخش ب اصطالح خصوصی واگذار  طی سالبپوشش بخش عمومی یا ب اصطالح رایج دولتی بودەاند، ک 
، وضعیت   .تر شدە است سازی بد شان بعد از خصوصی شدەاند، اما با این ھم

ھای تولیدی، با شتاب در حال  شوند، بحران در واحد ھای مجاز کشور ھم روزە منتشر می مطابق اخباری ک در پارەای از رسان
شان منتشر  و گزارشی از توقف و یا کاھش تولید در یک یا چند واحد تولیدی و اخراج کارگرانرشد است و روزی نیست ک خبر 

شود، بیش از  نشود. این در حالی است ک شمار واقعی واحدھای از تولید باز ماندە ک اخبارشان ب ھر دلیلی منتشر نمی
ای شدن خبر تعدادی .شود ھایی است ک خبرشان منتشر می آن ھا نیز، اعتراضات و تجمعاتی است ک  از واحد دلیل رسان

  گیرند.  ھا شکل می توسط کارگران این واحد

ای از  ی بحران ب واحدھای تولیدی کالن و واحدھایی ک ھرکدام تأمل در این ارتباط آن است ک دامن ی قابل نکت شان در رشت
ھا واحد تولیدی خرد و کالن ک بخشی یا تمامی نیاز  ی حیات دە ی مباھات بودند و تشکیل و ادام تولید روزگاری سرآمد و مای
ھایی، مانند لول سازی،  عنوان نمون در این میان از واحد ھاست رسیدە. به کنند، وابست ب وجود آن کاالیی کشور را تولید می
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ھای نساجی و... نام برد ک ھمگی سازی تبریز، سیمان درود، تعداد زیادی از واحد سازی اراک، ماشین فوالد زاگرس، ماشین
  .کلی فلج و تعطیل شدەاند گرفتار رکود و بعضاً نیز به

ای ھستند ک با صرف سرمای ی این ھم تدریج  ھای کالن از درآمد ملی تأسیس شدە و به ھا جزو واحدھای تولیدی پای
اصطالح بخش  شان ب ب حساب و واگذاری ات بیمدیریت، وارد ک به خاطر فساد، سوء اند و تا قبل از آن پیشرفت دادە شدە

، منشاء ایجاد دە ھا ھزار شغل  خصوصی مبتال ب رکود و بحران گردند، عالوە بر تولید بخش بزرگی از کاالھای موردنیاز جامع
شان،  اییز ھا در تولید ملی و سطح باالی اشتغال بوده و در عین حال سوددە نیز بودەاند. با وجود نقش اساسی این واحد

ی حمایت از تولید و ایجاد اشتغال روی کارآمدە و این دو موضوع ظاھراً برایش در اولویت قرار داشت و دارد، ب  دولتی، ک با وعدە
ھای عاجلی را برای جلوگیری از این تعطیلی و حفظ اشتغال به عمل آورد،  جای آن ک تدبیری در این زمین نشان دھد و اقدام

  .کند ظر نظارەگر را ایفا میبیشتر نقش نا

ھا و  ریزی و زدوبند با نھاد کردند با برنام در این ک در دولت گذشت مدیران دولتی واحدھای بزرگ اقتصادی، عامداً سعی می
ی باال کشیدن مفت  ی سوددە نبودن واحدھای تحت پوشش بخش عمومی، ، زمین اشخاص حقیقی وابست ب رژیم، ب بھان

ی صنایع فلزی ک خبر اخراج  سازی مھیا کنند، دیگر جای تردید وجود ندارد. کارخان ھا را زیر عنوان خصوصی این واحدو مجانی 
و به  ٩٢در شھریورماه سال » «کلم«در اول مھر منتشر شد و بنا ب گزارش سایت » اتحاد«تن از کارگرانش توسط سایت  ٢٠٠

ھای تعاونی سپاه پاسداران)  (متعلق به مجموعه شرکت» الماس مبین«کت تجاری ی کارگران، به شر دنبال اعتراضات گسترده
ھاست ک فقط متصدیان این معامل از کم و کیف واگذاریش خبر دارند. سرنوشت سایر  واگذار شد، یک نمون از این نوع واگذاری

ھا دولت  ی این د، بھتر نیست. اما ب رغم ھمی صنایع فلزی نباش تر از کارخان شان، اگر بد واحدھای واگذار شدە و کارگران
ب سرنوشت بد   کند و توجھی جدی سازی را دنبال می ھای پیشین سیاست خصوصی روحانی نیز ب تبعیت از دولت

  .شان ندارد ھای واگذار شدە و کارگران شرکت

و کل حکومت است، ک مانند  سازی واحدھای تولیدی از ارکان سیاست اقتصادی دولت روحانی پنھان نیست ک خصوصی
گون اعتراض و نظارت غیردولتی بر این کار را  شود ک فضای امنیتی موجود اصوالً امکان ھیچ گذشت در شرایطی پیش بردە می

، مانند گذشت با این موضوع برخورد نشود وجود ندارد. نا دھد و ھیچ تضمینی مبنی بر این نمی گفت پیداست ک  ک
تواند ب دور از تبانی و زد و بند  رغ از این ک کسی با آن مخالف و یا موافق باشد، در چنین جو و فضایی نمیسازی فا خصوصی

  .طور بود چنان ک در گذشت نیز ھمین انجام بگیرد. ھم

اشتغال، در ساز این وضعیت بودە و ھستند، سروسامان دادن ب وضعیت تولید و ایجاد  ھایی ک سبب گذشت از عوامل و انگیزە
ھای او بودە و ھست. حتی اگر دولت چنین وعدھایی را قبالً ھم  تر از آن جزو اولویت ی وعدەھای انتخاباتی روحانی و فرا زمرە

دھند  شان را از دست دادە و می تواند نسبت ب اخراج کارگران و بالتکلیفی کسانی ک ب ھر علت شغل ندادە بود، بازھم نمی
شان  ھای گروھی کارگران بار واحدھای تولیدی و اخراج نشان دھد. ھمین مقدار اخباری ک از وضعیت اسفتوجھی  این ھم بی
ی ایجاد  دھند ک وضعیت در ھر دو زمین ب قھقرا رفت و وعدە شود، در کنار افزایش آمار رسمی بیکاری، نشان می منتشر می

  .اشتغال نیز مانند سایر وعدەھای دولت پوچ بودە است
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 از تجربه دیگران 
 

 ۵ - ساالری در ایران  حقوق کارگران و جنبش مردم

 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 فرھاد نعمانی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس

 سھراب بھداد، استاد و صاحب کرسی جان ھریس

  ترجمه: گودرز

  کارگران در ایران -٢

  انقالب و طبقه کار در ایران -الف

کار در ایران  نیروی مشغول به ٪۴٠نزدیک به  ١٩٧۶در سال 
ی کار وابسته بود، نیمی از آنان در مراکزی به کار  به طبقه

شدند.  میکارگر را شامل  ۵٠اشتغال داشتند که بیش از 
بود که ثلث آن در بخش  ٪۵ی میانه در آن زمان فقط  طبقه

سوم کل کارکنان ایرانی  خصوصی شاغل بود. نزدیک به یک

حساب  بورژوا به کردند و خرده برای خودشان کار می
ھای سنتی مانند کشاورزی،  شان در حرفه ٪٩٩آمدند و  می

نقلیه و بافت فرش و پارچه، نجاری، بقالی و رانندگی وسایط 
داران،  ونقل به کار اشتغال داشتند. در بین سرمایه حمل

اکثریت آنان مؤسسات کوچکی داشتند و به کارھای سنتی 
 مشغول بودند.

خواه در تعریف  یک انفجار اجتماعی بود، عدالت ١٩٧٩انقالب 
ی وابسته به  ویژه نمونه به- داری  وضوح ضدسرمایه و به

معمولی اوضاع را در جامعه ھای جھانی. انقالب روند  قدرت
تر قداست مالکیت و امنیت  به ھم ریخت. از ھمه مھم

سرمایه را به خطر انداخت، که منجر به تضعیف تولیدات 

ی بازار  تنیده ھای درھم ریختگی شبکه ھم داری و به سرمایه
حال برای رشد تولیدکنندگان ُخرد و  گردید. این شرایط درعین

داری کوچک مؤثر بود. دولت  یهھایی در سطح سرما فعالیت
ھای  اسالمی این فرآیند پیچیده و انحطاطی را با سیاست

نمود؛ زمانی با تحریک فضای  پوپولیستی خود تشدید می
ھای اقتصادی در  داری و گاه با تشویق به فعالیت ضدسرمایه

ھا  فروشی و حتی تولیدی. این سیاست سطوح کوچک خرده
ی و سیاسی، بر وزن، شکل و و تغییرات در ساختار اقتصاد

ترکیب طبقات در ایران و نیروی مولد کار تأثیرات عمده 
   گذاشت.

ھای جدی به عقب  ی بعد از انقالب ھمراه با گام اولین دھه
 ١٩٨۶داری در ایران بود و درنتیجه تا سال  در تولید و سرمایه

تعداد  ٪٢۵ی کار در بخش خصوصی و دولتی تا  شمار طبقه
ی  زمان ولی طبقه اھش یافته بود. ھمسابق خود ک

بورژوا با میزان رشدی دوبرابر میزان رشد نیروی کار  خرده
ھای سنتی) افزایش یافت. تعداد  تمامی در رشته (تقریباً به
گذاران تولیدی کوچک ھم نسبت به سرشماری  سرمایه

دو برابر شده بود. این افزایش اما فقط شامل  ١٩٧۶
د که دو تا سه کارگر داشتند. ش ھای کوچکی می تولیدی

تر و عمدتاً سنتی نیاز به  واضح است که تولیدات کوچک
تری داشتند. در این دوران تعداد  مدیران و متخصصان کم

داد.  افزایش نشان می ٪٩٠کارکنان رده میانی دولت تقریباً 
تعداد کارمندان دولت  ١٩٨۶تا  ١٩٧۶ھای  در بین سال

میلیون  نظامی حدوداً یک -یھای امنیت خصوص در بخش به
طور نسبی و مطلق  اضافه شد و تعداد کارکنان زن ھم به

 گیر یافت. کاھش چشم

ریخته، ماشین دولتی متورم، یک جنگ  یک اقتصاد درھم
کننده و  ھای اقتصادی خفه پرھزینه، اشباع بازار نفت، تحریم

یافت، ھمه به سقوط  سرعت افزایش می جمعیتی که به
ی  ھای پایان دھه ان منجر شده بود. در سالاقتصادی ایر

ھشتاد حاکمیت به این نتیجه رسیده بود که ادعای حکومت 
مستضعفان و برنامه برای رشد اقتصاد اسالمی بیشتر به 

هللا  ماند. با درگذشت آیت یک سراب و آرزوی شیرین می
زمان برای بریدن از تابوھای انقالبی  ١٩٨٩خمینی در سال 

جمھور ھاشمی رفسنجانی با پرچم رشد  سفرارسید. ریی
سیاست  ١٩٩٢اقتصاد لیبرالی وارد صحنه شد. با آغاز سال 

لیبرالیزه کردن اقتصاد با شدت تمام به کار سازندگی و 
 نوسازی بازار و مؤسسات اقتصادی آن آغاز کرده بود.

سیاست آزادسازی اقتصادی، اگر واقعیات سیاسی را نادیده 
طور خالصه چنین  چشم آید. به ذاب بهبگیریم، ممکن است ج

ھای موجود در  نماید که این سیاست تمام محدودیت می
ی ارزھای خارجی و  اعم از تأثیر نرخ مبادله-بازار اقتصادی 

دارد، تا اجازه  بر می را از میان -ھا ھای داخلی قیمت کنترل
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 وضع متالطم و ابرآلود برای کارگران استات اویل

ماه گذشته مدام سیر  ٧الل فعالیت تولیدی چین در خ
ی اخیر حاکی از آن است که  انقباضی داشته است. داده

این سیر در ماه سپتامبر نیز، نسبت به ماه اوت، ادامه 
داشته و کاھش تولید، قیمت و مشاغل سرعت بیشتری 

  ھا داشته است. نسبت به کاھش سفارش
تر از انتظار شاخص خرید مدیریتی حاکی از  سطح پایین

م ُکندی در تقاضاھای داخلی و خارجی است. تداو
دانند که نرخ رشد چین در  کارشناسان تقریباً قطعی می

  درصد کشیده شود.ھفت ی دوم سال جاری به زیر  نیمه
 
 

  نروژ

  ٢٠١۶درصد کارگران تا پایان سال  ٢٠کاھش 
   ٢٠١۵سپتامبر  ٢١رویتر، 

مدیرعامل )، Eldar Saetreی گذشته الدار ساتر ( روز دوشنبه
  شرکت  - ) Statoilشرکت استات اویل (

اعالم کرد که این شرکت در صدد است تا  ،نفت و گاز نروژ
درصد از  ٢٠، ٢٠١٣، در مقایسه با سال ٢٠١۶پایان سال 

 تعداد کارگران اش را بکاھد.
او در جنب یک کنفرانس به خبرنگاران گفت: "تولیدکنندگان 

ھا  کاھش ھزینهگوی مسئولیت خود برای yباید پاسخ
باشند. ما ھم در بازسازی وضع سھیم و مسئولیم. ما باید 

 تر انجام دھیم." تر و ھوشمندانه ھای ساده کارمان را به روش

از تعداد  ٢٠١۶او افزود: "انتظار این است که تا پایان سال 
درصد  ٢٠، ٢٠١٣کارگران استات اویل، نسبت به سال 

  کاسته شده باشد.

عنوان مشاور  نفر به ١۴١١کارگر و کارمند و  ٢٢۵١۶مجموعاً 
در استات اویل به کار اشتغال  ٢٠١۴در پایان سال 

  اند. داشته

 

 
 

 کارگران ایران 
  

  و رویدادھای جنبش کارگری اخبار

به روال چند ساله ی اخیر، عمده خبر و رویدادھای جامعه  
کارگری و مزد بگیران این ھفته، ھم اعترض به بی  ی

حقوقی، رعایت نشدن قانون کار و نبود امنیت شغلی به 
اشکال مختلف بوده است. در این ھفته اعتراضات کارگری 

ھمگانی بسیار وسیع و انعکاس یافته در رسانه ھای 
پرشمار است. کارگران در ده ھا کارگاه صنعتی، معدن، 

دیگر مراکز کاری اقدام به اعتراض نموده اند. با   کارخانه و
نظر داشت اینکه در کشورمان تنھا تعداد اندکی از اخبار 
اعتراضات امکان اطالع رسانی ھمگانی پیدا میکنند این 

وفان و خیزش اعتراضی حجم اخبار اعتراضی حکایت از ت
  دارد. در ذیل به چند نمونه از اعتراضات اشاره خواھد شد.

بعلت عدم » سپنتا بین المللی«کارگران دکل شرکت  -١
دریافت معوقات مزدی خود در روز بیست نھم شھریور ماه 
ناچارشدند مقابل استانداری اھواز تجمع اعتراضی برگزار 

ر بودند به دلیل آنچه نف ٣٠٠کنند. این کارگران که حدود 
ماه اخیر حقوق کامل  ١١گفته میشود کمبود منابع مالی 

دریافت نکرده اند. گفته میشود کارگران حفاری مناطق نفت 
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خیز جنوب به دلیل استخدام موقت بودن و نداشتن امنیت 
شغلی وترس از اخراج قدرت بیان مشکالت خود را بصورت 

ارگران میدان نفتی علنی ندارند. چندی پیش تعدادی از ک
آزادگان به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی 

  از کار برکنارشدند. خود  

) پتروشیمی امیر کبیر در بندر امام F.P.Cکارگران ( -٢
خمینی (بندر شاھپور) بعنوان اعتراض به عدم افزایش 

شھریور ازخوردن نھار روزانه  ٣٠مزایای شغلی خود ظھر روز 
کردند. گفته میشود دلیل این اعتراض صنفی خودداری 

خودداری کارفرما و پیمانکار از افزایش برخی از مزایای 
شغلی است که در حال حاضر در دیگر مجتمع ھای 

پتروشیمی بندر امام خمینی به کارگران پرداخت میشود. 
اینکه در آستانه ی شروع سال تحصیلی جدید کمک ھای 

در حال تحصیل دیگر شرکت نقدی برای ھریک از فرزندان 
ھای مجتمع پتروشیمی در بندر امام خمینی از جمله در 

به میزان یکصد ھزار تومان  شرکت بوعلی وشرکت تندگویان 
کمک ھزینه پرداخت میشود در حالی که شرکت پتروشیمی 

  ھزار توان پرداخت میکند. ١٠٠تنھا   امیر کبیر

پارس متال در نفر از کارگران  ٢٠٠تجمع اعتراضی حدود  -٣
محوطه ی کارخانه برای وصول معوقات مزدی خود در بیست 

و ھشتم شھریور صورت گرفته. به گفته ی معترضین  
،کارفرما دستمزد مرداد ماه و شھریورماه کارگران را پرداخت 
نکرده است و ھمچنین حق بیمه ی تیر و مرداد آنھا ھنوز به 

  ست.حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده ا

یک ھفته بعد از اجتماع اعتراضی کارگران شرکت ذغال  -۴
دستمزد آنھا  سنگ گلتوت زرند کرمان ھنوز باقیمانده ی 

پرداخت نشده است. این کارگران دستمزد ماه ھای تیر، 
مرداد وشھریور خود را طلبکار ھستند. از آنجایی که محصول 

ذغال سنگ معدن گلتوت توسط شرکت ذغال سنک ایران 
یکی از شرکتھای زیر مجموعه وزارت صنعت ومعدن خریداری 
میشود ،این وزارتخانه در پرداخت بھای ذغال سنگ خریداری 

شده تاخیر میکند. پیمانکار قادر نیست به تعھد خود در 
برابرکارگران عمل کند. در معدن ذغال سنگ گلتوت ھمه ی 

میشود روزه ای که ھر ماه تمدید  ٢٩کارگران با قرار دادھای 
کار میکنند. کارگران از ترس تمدید نشدن قرار داد 

ت دست به اقدام اعتراضی میزنند. ھمین عدم بندر کاری
امنیت شغلی باعث شده که پیمانکار به تعھدات قانونی 

خود درخصوص توزیع ابزار ووسایل حفاظت ایمنی عمل نکند. 
معدن ذغال سنگ گلتوت متعلق به یک شرکت خصوصی 

دریافتی ماھیانه ی کارگران معدن ذغال سنگ  است. تفاوت

انجام   گلتوت با کارگران شرکت ھای دولتی که کاری مشابه
 ھزار تومان در ماه است. ٥٠٠میدھند حداقل 

  

  دآخرین گزارش از وضعیت معلمان دربن

کمیته اطالع رسانی کانون صنفی معلمان ایران: روز سه 
طی شنبه سی و یکم شھریور ماه، اسماعیل عبدی 

تماسی از اوین اعالم داشت، آقای بھشتی به اندرزگاه 
 -منتقل شده است. در ضمن اعالم نمود خود او  ٧شماره 
به ھمراه مھدی بھلولی، محمدرضا نیک نژاد و  –عبدی 

مستقر می باشند. عبدی ھمچنین  ٨ھاشمی در اندرزگاه 
به  ٢٨اعالم داشت پرونده محمد و مھدی از شعبه 

ازگشته و به آن ھا اعالم شده روز بازپرسی اوین ب
  چھارشنبه آخرین دفاع از آن ھا گرفته خواھد شد. 

به ریاست  ١۵پرونده اسماعیل عبدی ھمچنان در شعبه ی 
قاضی صلواتی است.به وکیل ایشان نیز اعالم شده نیازی 

  به آمدن نیست.

  منبع:اخبار روز
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 اطالعیه ھا 
  

بیانیه ی شورای مرکزی تشکل ھای صنفی فرھنگیان سراسر کشور ، در 
 - ١٣٩۵اعتراض به بازداشت فعاالن صنفی معلمان، در آستانه ی سال تحصیلی 

١٣٩۴ 
  به نام خداوند جان و خرد

   دانش آموزان عزیز ، اولیای گرامی !

بگوییم، اما چه کنیم که شروع سال تحصیلی جدید با رسم مالوف آن است که آغاز بھار تعلیم و تربیت را به شما شاد باش 
زندانی شدن تعدادی از بھترین و دلسوزترین معلمان ایران آقایان بھشتی،باغانی، عبدی، نیک نژاد، بھلولی و ھاشمی و صدور 

   حکم ظالمانه ی سه سال حبس مجدد برای آقای رسول بداقی پیوند خورده است.

   مان کشور را تلخ و خاطر آنھا را آزرده و انگیزه ھای آنھا را فرو کاسته است.این رویدادھای ناگوار کام معل

امروز معلمان بی انگیزه اند و دلسرد! دلسرد از دولتی که قرار بود امنیت فرھنگی را جایگزین فرھنگ امنیتی کند اما با تالش 
   معلمان برای بھبود معیشت و پیگیری مطالباتشان برخوردی امنیتی داشت.

دلسرد از دولتی که با وعده ی رفع تبعیض و بھبود وضعیت اقتصادی، آرای ملت را دریافت نمود اما پس از گذشت دوسال، به 
   دلیل ھمتراز نکردن افزایش حقوق با نرخ رشد تورم ، عمال فشار اقتصادی بیشتری را بر فرھنگیان تحمیل نموده است.

ازی ، افزودن بر تراکم دانش آموزان در کالس ھای درس و محروم کردن دولتی که ھمواره سعی داشته است با خصوصی س
  فرزندان این مرز و بوم از حق تحصیل رایگان و با کیفیت ، بر مشکالت اقتصادی اش فائق آید.

   ما این سیاست ھای نادرست را عامل مشکالت خود می دانیم و مجدانه خواھان توقف آن ھستیم.

شرایطی به استقبال ماه مھر می رود که ھفت ماه از اولین اعتراض معلمان در اسفند سال پیش  آموزش و پرورش ایران ، در
   می گذرد اما تنگناھا ھمچنان رو به افزایش است.

مشکالت معیشتی، شرایط کاری نامناسب و رھاشدن آموزش و پرورش ، معلمان را 
ھای صنفی به عنوان  وادار نمود تا با تکیه بر شیوه ھای قانونمند از طریق تشکل

نھادھای مورد اعتماد ، مستقل ، معتدل و غیرسیاسی به پیگیری مطالبات شان در 
چارچوب قانون بپردازند؛ به این امید که با رساندن صدای خود به گوش مسؤالن بتوانند 

گرھی از مشکالت رو به افزایش آموزش و پرورش را بگشایند. ولی افسوس که نه 
   الت گشوده نشد ، بلکه نامالیمات گوناگونی بر آنان تحمیل گردید.تنھا گرھی از مشک

معلمان گمان می کردند با سردادن صدای اعتراض شان که تنھا راه باقیمانده برای 
آنھا بود ، خواھندتوانست از شدت مشکالت بکاھند و از نابودی خود در زیر بار 

نطقی از مسئوالن دریافت نکردند بلکه با سریال بازداشت فشارھای معیشتی جلوگیری کنند، اما نه تنھا پاسخی م
   ھمکارانشان مواجه شدند.

ابتدا با تھدید فعاالن صنفی توسط حراست ھای آموزش و پرورش و احضار آنھا به نھادھای امنیتی سعی شد به اعتراضاتشان 
   پایان داده شود.

آن با زندانی کردن اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان  سپس این سریال با بازداشت آقایان ھاشمی و باغانی و پس از
تھران ادامه پیدا کرد. در ادامه ی این جریان مستمر، در شھریور ماه آقایان نیک نژاد، بھلولی و بھشتی، سه تن دیگر از فعاالن 

  پاشیده شود. کانون صنفی معلمان تھران نیز بازداشت شدند تا نمکی بر زخم ھای ناسور جامعه ی فرھنگیان

با اتمام شش سال  ٩۴افزون بر این موارد ، در حالی که انتظار می رفت رسول بداقی دیگر معلم زندانی در سیزدھم مرداد  
حبس مستمر و بدون مرخصی ، آزاد شود ، بازداشت غیرقانونِی او با تشکیل پرونده ای جدید و صدور حکم محکومیت سه 

   بر آتش التھاب و خشم معلمان نسبت به وضعیت موجود افزوده شود. ساله برای ایشان ادامه یافت تا
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فزایید احضارھای اخیر تعداد قابل توجھی از ھمکاران درشھرھای یابر این ھا ب
کوچک و بزرگ کشور توسط حراست ھای آموزش و پرورش و فشار بر آنھا برای 

 .عدم پی گیری خواسته ھای صنفی و تھدید آنان به روش ھای مختلف

  حال چگونه می توان از معلمان انتظار داشت که لب به اعتراض نگشایند در حالی
  که ھیچ نھادی پاسخگوی خواسته ھای برحق آنان نیست؟

چگونه می توان از معلمانی که در پاسخ اعتراض شان به مشکالت معیشتی، با 
مسئوالن بازداشت کنشگران صنفی مواجه می شوند، انتظار داشت به وعده ھای 

  دل ببندند و به آنھا اعتماد کنند؟

چگونه می توان از معلمانی که از انتظار برای آزادی رسول بداقی و ادامه ی 
  بازداشت فراقانونی او خسته شده اند، انتظار سکوت داشت؟

جامعه فرھنگیان ، بازداشت نمایندگان قانونی خود را که اقدامی جز پیگیری 
یان نارضایتی آنان، انجام نداده اند، محکوم می کند و با تاکید برحق اعتراض و حق فعالیتِ قانونی مطالبات صنفی معلمان و ب

  کانون ھای صنفی،خواھان پایان دادن به ادامه ی بازداشت ھای غیرقانونی معلمان ھستند.

ادھای امنیتی ، خواسته جامعه ی معلمان با مخاطب قراردادن نھادھای مسئول اعم از دولت، مجلس، قوه ی قضائیه، و نھ
  ھای خود را به این شرح اعالم می دارد:

آزادی ھرچه سریعتر ھمکاران زندانی آقایان بداقی، عبدی، بھشتی، باغانی ، نیک نژاد، بھلولی و ھاشمی که گناھشان فقط  -
   و فقط نمایندگی معلمان در مطالبه ی خواسته ھای برحق و قانونِی صنفی است.

ت صنفی معلمان از جمله رفع تبعیض ھای ناعادالنه میان حقوق و مزایای معلما ن شاغل و بازنشستگان پاسخ به مشکال -
   فراموش شده با حوزه ی ستادی و سایر ادارات دولتی.

   تامین عدالت آموزشی و امکانات روزآمد برای دانش آموزان سراسر کشور و پایان دادن به خصوصی سازی مراکز آموزشی. -

از احضارھا و تھدیدھای غیرقانونی و سریالی معلمان و اجتناب از امنیتی کردن فضای کار و فعالیت ایشان توسط پرھیز  -
   نھادھای امنیتی دولتی و فرادولتی.

   به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل برای معلمان و پایان دادن به اعمال فشار بر کانون ھای صنفی. -

اعالم می کند ، اعمال فشار ، تھدید ، بازداشت و حبس ھای دنباله دارِ اخیر، منجر به عدم  جامعه ی فرھنگیان به مراکز قدرت
پیگیري خواسته ھای عدالت خواھانه توسط معلمان کشور نخواھد شد و رفع تبعیض ھای ناروا در خصوص حقوق و مزایای 

 .جامعه فرھنگیان کشور بوده و خواھد بود فرھنگیان شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت ، خواسته ی تغییرناپذیر

شورای مرکزی تشکل ھای صنفی فرھنگیان سراسر کشور اعالم می دارد چنانچه تا پایان شھریور اقدام مثبتی در ارتباط با 
ش آزادی ھمکاران دربند صورت نگیرد، این شورا توان و مسئولیت پاسخگویی به جو ملتھب ایجاد شده و کنترل اعتراضات خودجو

 .احتمالی معلمان را ندارد

 .بدیھی است توقف اعتراضات صنفی معلمان در سایه ی رفع تبعیض و آزادی ھمه فعاالن صنفی قابل تصور است

این شورا در اقدامی تعاملی و حداقلی برای نشان دادن حسن نیت خود و جلوگیری از آسیب به فرآیند آموزش و برای آن که 
دانش آموزان و اولیای آنھا ناخوشایند نباشد، از ھمکاران خود درسراسر کشور می خواھد  شروع سال تحصیلی جدید برای

ضمن اھتمام بیشتر در پرداختن به وظایف شغلی خویش، در اعتراض به بازداشت و حبس ھمکاران عدالت خواه، در قدم اول به 
شش سیاه در کالس ھای درس حاضر شوند و با پو ٩۴/٧/٨تا تاریخ  ٩۴/٧/١صورت منسجم، ھماھنگ و سراسری، از تاریخ 

  .تالش نمایند دانش آموزان را از علت اقدام خود آگاه نمایند
 .امید آنکه با درایت مسئوالن و آزادی ھمکاران دربند ، ضرورتی برای اقدامات اعتراضی دیگر وجود نداشته باشد

 ١٣٩۴شورای مرکزی تشکل ھای صنفی فرھنگیان سراسر کشور شھریور 

  ھمدانا منبع:



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 Iranian Labour Bulletin – No: 100 ١٠٠سال دوم ، شماره   ٢٠١۵سپتامبر  ٢۵جمعه 

 

 

- 10 - 

گزارش  
  

 تجمع کارگران نفت مقابل استانداری خوزستان 

شھریور، مقابل استانداری خوزستان کارگرانی تجمع کرده بودند که می گویند یازده ماه است حقوق و مزایای خود  ٢٩صبح روز 
تقریبا سه ماه قبل تعدادی از کارگران در  را دریافت نکرده اند، آنھا از اینکه کسی جوابگوی آنھا نیست معترض و ناراحت ھستند.

  نفرشان را بخاطر ھمین موضوع اخراج کردند. ۴٠الی  ٣٠آزادگان برای دریافت حقوق خود اعتصاب کردند ولی 

به گزارش رھیاب، یکی از کارگران شرکت سپنتا که برای مناطق نفت خیز جنوب کار می کند با ھمان لباس کار می گوید: وقتی 
  خیز می بیند پیمانکارش حقوق ما را نمی دھد باید خودش حق و حقوق ما را پرداخت کند.مناطق نفت 

ماه است بدون حقوق  ١١کارگر دیگری صدا می زند از مھر امسال به خاطر نبود پول یکی از دکل ھا تعطیل شده است ما ھم 
ی کند اما پرسنلش بر روی دکل حضور دارند او از وی می گوید: با اینکه دکل چاوش یک کار نم بر روی دکل معراج کار می کنیم.

 کارگری خبر می دھد که بی حقوق مانده اند.  ٣٠٠

یکی دیگر از کارگران که بر روی دکل غیرفعال چاوش یک کار می کرد با ناراحتی 
می گوید: ما را خانه نفرستادند بلکه از روی دکل چاوش ما را به دکل معراج 

  بدون حقوق و مزایا ھنوز مشغول به کار ھستیم.فرستادند و در حال حاضر 

راجع “کارگری از میان جمعیتی که درب استانداری تجمع کرده اند فریاد می زند 
او می گوید: تقریبا سه ماه قبل تعدادی از ” به اخراجی ھا ھم چیزی بگویید

 ۴٠الی  ٣٠کارگران در آزادگان برای دریافت حقوق خود اعتصاب کردند ولی 
وی ادامه می دھد:متاسفانه  نفرشان را بخاطر ھمین موضوع اخراج کردند.

اداره کار ھم برای رسیدگی به این موضوع خیلی کند کار می کند چھار ماه 
ماه است که حقوق  ٧است که می گویند دارد روال قانونی را طی می کند ما 

 . ماه می رسد ١١ماھه اداره کار به  ۴نگرفتیم و با این، تعلل 

کارگر دیگری می گوید: اگر کارمان را بدون حقوق ادامه بدھیم و اداره کار ھم ھمینطور دست روی دست بگذارد با وضعیت 
وی ادامه می دھد: ما نیازمند یک مرجع قضائی  موجودی که شرکت سپنتا دارد قطعا تا یکسال دیگر ھم حقوق نخواھیم گرفت.

او می گوید: چاه ھایی که قبال زده ایم و  دستور بدھد تا به وضعیت ما رسیدگی کند.ھستیم،یک مرجع باالتر که به وزیر نفت 
در حال حاضر از آنھا نفت استخراج می کنند آیا حق ما نیست که با فروش نفت ھمان چاه ھا با ما تصفیه حساب کنند؟ اگر این 

  ی شوند.کارگر بیکار نم ٣٠٠اتفاق بیفتد دکل ھا فعالیتشان را ادامه می دھند و 

یکی دیگر از کارگرھا که از وضعیتی که برایش به وجود آمده شدیدا گالیه دارد می گوید: برخی از ما تا سرحد طالق ھم پیش 
رفته ایم بعضی از کارگرھا خانواده ھایشان از ھم پاشیده شده است، االن مدارس و دانشگاه ھا در حال بازگشایی ست ھمه 

ریم و باید آنھا را راھی مدرسه کنیم اما یک ریال ھم ھم در جیبمان نیست. وی در ادامه گفت: ما بچه مدرسه ای و دانشجو دا
کن! او می گوید: اگر در استان کسی  اداره کار نمی جنبد برای ھمین شرکت میگوید یا کار کن یا اگر نمیخواھی برو شکایت

  جمعی به تھران میرویم و درب مجلس تجمع می کنیم.جوابگوی ما نباشد با آن کارگرانی که قدرت خرید بلیط دارند دست 

در ھمین رابطه یک مقام مسئول در شرکت سپتنا در خصوص علت عدم حقوق این کارگرھا گفت: کارفرمای اصلی ما مناطق 
حرکت را نفت خیز جنوب است ولی تا امروز مطالبات ما را نداده اند. وی با بیان اینکه ما مخالف ھر گونه تجمعی ھستیم و این 

تایید نمی کنیم گفت به ھرحال این کارگران تحت فشار بوده اند و تا االن ھم سعی داشته اند قانونی اعتراض کنند. این مقام 
مسئول می گوید به آقای عالی پور و آقای قزوینی نامه زدیم اما تا به حال ھیچ جوابی نداده اند آنھا می گویند پول نیست 

  نھا می گویند خودتان یک جوری ھزینه ھا را بدھید تا ما بعدا به شما پرداخت کنیم.بگذارید تا پول بیاید آ

وی ادامه داد: ما به وزارت نفت و استانداری نامه زدیم و تمام راه ھای قانونی را طی کرده ایم اما نتیجه ای نگرفتیم شرکت 
 ٣این مقام مسول خاطر نشان ساخت:  ی است.سپنتا تنھا شرکت موجود در حوزه نفت و گاز می باشد که صد در صد خصوص

دکل ما در حال حاضر خواب ھستند ، با اینکه ما با مناطق نفت خیز برای پرداخت ھزینه ھا قرار داد داریم اما چیزی به ما 
 پرداخت نکرده اند. 

ای اسالمی در نطق شھریور ماه مجلس شور ٢٩بنا بھمین گزارش یکی از بھارستان نشینان، در جلسه علنی روز یکشنبه 
دکل را به چینی  ١۶دکل حفاری شده مستقر در خلیج فارس،  ٢٢چه شده که از "میان دستور خود با تذکر به وزیر نفت گفت: 

دکل از حفاری جنوب را ترخیص نمودید که سبب  ٢٠ھا و ھندی ھا واگذار نمودید و پنج دکل تمام ایرانی از حفاری شمال و 
 "ھزار نفر ایرانی شده است؟ ۴بیکاری 
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