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 ھفتھ تحلیل  
 

  توان کشید، می نمادھا را ب بند

  !ھا را ن جنبش
  صادق کار

  

گران اعتصابات و  ن و سازمانن کارگری ک در ماەھای اخیر علی نھادھای مستقل کارگری و فعاالموج تازەای از سرکوب فعاال
ھای دولت روحانی شروع شدەخ تاعتراضات کارگری توسط نیروھای امنیتی، قوە قضایی و تعدادی از وزار ، ب رغم بود ان

چنان ادام دارد و  ھم، ھای کارگری داخلی و خارجی سازمان ی ھای اعتراضی و اعالم حمایت و ھمبستگی گستردە شواکن
ای نیست ک یک یا چند فعال و کنش   ھای صنفی، احضار و تھدید و بازداشت نشود.  ی ب خاطر فعالیتگر کارگر ھفت

ھای نیرومند و پرنفوذ  ی سابق گرچ تعدادی از مبارزان حقوق سندیکایی ب خاطر اعتراضات کم ،گذشت ی ھفت در دو اتحادی
از زندان آزاد شدەاند،  موقتاً  میلیون تومانی ١٠٠و  ٢٠٠ھای  با قید وثیق ،جھانی ب بازداشت ھای اخیر ی کارگری در گسترە

ری یب دلیل دست برنداشتن از پیگ ،سازی کردە بودند پروندەآنان   برای ، تعداد دیگری از مبارزان سندیکایی ک قبالً ولی متعاقباً 
گر امنیتی فراخواندە شدند و  توسط نھادھای سرکوب خود،شان برای گذراندان مدت محکومیت  حق و حقوق خود و ھمکاران

  انی شدند.ھایشان بازداشت و زند طور ناگھانی با ھجوم پاسداران نظام ب خان هعدە دیگری نیز ب

، در پنجدر کردستان، کانون این رامین زندنیا، یکی از فعالین بنا به گزارش کانون صنفی معلمان،  به ھمراه  شنب گذشت
 ک قبالً  »آزاد کارگران ی اتحادی« ی رییس ھییت مدیرەزادە  جعفر عظیم چنین . ھمدر شھر سقز بازداشت شدندھمسرش 

 در بارھا بازداشت و ،ھای صنفی دیگر ھزار نفرە برای افزایش دستمزد و فعالیت ٤٠خاطر نقش داشتن در گردآوری طومار  هب
، پروین محمدی سال زندان محکوم شدە بود، برای گذراندان مدت محکومیتش ب زندان فراخواندە شد شش آخرین بازداشت به 

 رایھماھنگی بی  کمیت« یمورد باز جویی قرار گرفت و کورش بخشندە یکی از اعضا نیز آزاد ی یکی دیگر از رھبران اتحادی
روز زندان محکوم شد. عالوە بر این افراد، بنا ب گزارشات منتشر  ٩١در دادگاە تجدیدنظر ب » ھای کارگری کمک به ایجاد تشکل

، دەھا کارگر ب شدە، تنھا طی یک در اعتراض ب عدم پرداخت  خاطر شرکت در اعتصابات و اعتراضات صنفی ک اکثراً  هماە گذشت
  از کار اخراج شدەاند.  است، ھای معوق صورت گرفت دستمزد و حقوق

برای وادار کردن  چنین خبرھایی ک از داخل زندان ھا ب بیرون می رسند، حکایت از تشدید فشار بازجوھا بر فعالین صنفی ھم
دادگاە ھای  نمایانِ  توسط قاضی ھای سنگین صدور حکمھا و  آنان ب اعتراف ب کارھای ناکردە برای توجی این بازداشت

، خبر رسیدە فرمایشی دارند.  در راستای ھمین پروندە سازی رسول بداقی یکی مدتی است ، ک است ھا و اقدامات تبھکاران
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ش ب جای آزاد کردن  برای ابا وجود تمام شدن مدت محکومیت شش سالرا  مبارز و شاخص کانون صنفی معلمان یاز اعضا
  . اند دهگرفتن اعتراف ساختگی ب سلول انفرادی منتقل نمودە و تحت فشار شدید قرار دا

کارگران و مزدبگیران را از  ی طلبان ت حقمقاوم است بگیر و ببندھا و وارد آوردن انواع فشارھا نتوانست ی رژیم ک ب رغم ھم
کوشد با افزایش فشار بر فعالین مقاوم و پیگیر  یمیان بردارد و کارگران و مزدبگیران را مطیع صاحبان سرمای کند، ب عبث م

 ی زایندەب زعم خویش اعتراضات ف ،ھای مستقل و کارآمد مزدبگیران و نمادھای کنونی جنبش و از میان برداشتن تشکل شجنب
  داری فاسد و انگلی حاکم دارد فرو نشاند.  غایت استثمارگران و ناکارآمدی سرمای هکارگری را ک ریش در رویکردھای ب

بند کشیدن جنبش کارگری و جلوگیری به قادر  حکومت البت ھنوز قادر است ک مبارزان سندیکایی را ب بند بکشد، اما یقیناً  ب
نیست کردن و زندانی کردن عدەای از  شد با سرب ھد شد. آن دورانی ک رشد جنبش کارگری را میرشد و کنکاش آن نخوا از

، برای دو ند کرد و مانع بھبود شرایط اقتصادی و حقوق س دھ کُ ، فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادی
اینک جنبشی متکی ب خود است ک افزون بر داشتن . جنبش کارگری است ھاست ک ب سر آمدە کشان شد، مدت زحمت

ھای کارگری جھانی،  انگیزەھای نیرومند مبارزاتی و برخورداری از حمایت معنوی اكثریت گروەھای اجتماعی جامع و اتحادی
فت سطح اعتراضات اُ از شوند ب سرعت پر کند و مانع اش جای مبارزانی را ک زندانی می قادر است با اتکا ب تجربیات مبارزاتی

داران را نیز نقش بر آب کند. کامیابی پرستاران در سازمان و رشد جنبش شود و نقش گری یک تشکل  ھای حکومت و سرمای
خواە در انتخابات آن، و وجود و تداوم چندین اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگری در  مستقل و پیروزی پرستاران مستقل و عدالت

  تشدید فشارھا ب فعالین کارگری، گواھی بارزی است بر این مدعا.  ی نقاط مختلف در بحبوح

ھای  شان در بیدادگاە فعالین سندیکایی در ھنگام محاکمات ی چنان ک ھم ھم ،اما گذشت از آن
 ،گویند و ما ھم بارھا ب کرات بر آن تاکید کردەایم رژیم  و در زندان و خارج زندان گفت و می

، شھروندی و طبقاتی است  .فعالیت سندیکایی ن تنھا جرم نیست بلک یک حق بدیھی اولی
مین جھت پیگرد و زندانی کردن کارگران خود عملی غیرقانونی است و آن کسانی ک ھ به

خاطر زیرپانھادن قوانین و حقوق کارگران محاکم و مجازات شوند، ناقاضیان حاکم بر  هبایستی ب
شان ھستند. مبارزە و تالش برای جلوگیری از زندانی کردن و  دستان حکومتی ھم بیدادگاەھا و

   .شان ادام خواھد یافت آزادی فعالین کارگری، مدنی و سیاسی تا رھایی ھمگی
  

  
 از تجربھ دیگران  

  
 ١٠ -ساالری در ایران  حقوق کارگران و جنبش مردم

 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 استاد دانشگاه آمریکایی پاریسفرھاد نعمانی، 

 سھراب بھداد، استاد و صاحب کرسی جان ھریس

 ترجمه: گودرز

 کارگران در ایران

 ھای کارگری ایران شماره قبل: مباحثات معاصر در تشکلاز 

 ھای مستقل فشار از پایین برای اتحادیه -٢

ھای فعالین  موجود و کمیتهھای مستقل  بسیاری از اتحادیه
جنبش کارگری چپ به بدیل دوم (فشار از پایین برای 

ھای مستقل) بیشتر عالقه دارند. استراتژی این  اتحادیه
ین و در عین حال فشار از یھایی از پا گروه تشکیل اتحادیه
المللی کارگران  ھای بین ھا و فدراسیون باال از طریق سازمان
رگری جمھوری اسالمی ایران ھای ضدکا و افشای سیاست

اما  ،است. تشکل مورد نظر این استراتژی در شرایط امروز
ھای صنفی است. اما این گرایش  چنان تشکیل اتحادیه ھم

ھای بدیل مورد نظرش در شرایط  ھنوز موفق به ایجاد اتحادیه
سئوالی که ھنوز به  سرکوب سیاسی ایران نشده است. 

مورد نظر تمام یک  ی تحادیهآن پاسخ نداده، این است که ا
ای باشد یا  صنعت را پوشش دھد یا بر اساس تخصص حرفه

چنین مشخص نکرده  محور باشد. این گرایش ھم صنف کالً 
خواھد کارگران را بسیج کند و خواسته و  که چگونه می
  اش چیست. شعار محوری
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 دبستانی و اگر تمام مربیان پیش ،شوند ھزار نفر از کادر آموزشی کشور بازنشسته می بیش از سی هجایی که ساالن آن زا
ی  خصوص بودجه نخواھد داشت. طبق قانون مصوبه خانه ھیچ مشکلی در وزارت ،جذب شوند یالتدریس صورت حق هب  شرکتی
تدریج این تعداد نیروی بالغ  هشرکتی برگزار شود تا ب ی مربیان پیش دبستانی و نیروھای قرار بود ھرساله آزمونی ویژه ،مجلس

التدریس جذب شوند. امسال آموزش  صورت حق هب ،ی آزمون کار و نیز نتیجه ی ھزار نفر بر اساس صالحیت و اولویت سابقه ۴٠بر 
جای تخصیص  هی بھزار نفر شده بود. ول پنجو پرورش موفق به اخذ مجوز از معاونت اجرایی ریاست جمھوری برای استخدام 

اما  .ھا نیز در این آزمون شرکت داده شدند آزمون تنھا به مربیان پیش دبستانی و نیروھای شرکتی، فارغ التحصیالن دانشگاه
 بلکه ،ھا به آزمون فوق نیست دبستانی تنھا به دلیل شرکت دادن فارغ التحصیالن دانشگاه تجمع اخیر مربیان پیش اعتراض و

بر تصمیم دولت برای عدم  . بناھست نیز یا جذب محدود نیروی زن برای استخدامجذب عدم  رط سنی واعمال ش اعتراض به
ی مجلس  ی مصوبه ،نیست ھم  استخدام رسمی که تازه ،التدریسی دبستانی به عنوان استخدام حق کارگیری مربیان پیش به

  ترین شباھت را به مصوبه داشته باشد.  گردد که کم چنان اجرا می

دبستانی  التدریسی شدن مربیان پیش از امکان حق ،تراشی این است که با مانع ش بررتصمیم و کوشش وزارت آموزش و پرو
در نظر  شرط سنی حداکثر سی سال ،کار ی سال سابقه ١۵تا  ۵دبستانی با  عنوان مثال برای مربیان پیشه جلوگیری نماید. ب

دبستانی را زنان  که اکثریت قریب به اتقاق مربیان پیش یا در حالی .وپنج سال حداکثر سی،ھا برای لیسانس گرفته شده است و
ھزار داوطلب آزمون  ١٩٧که از بین  رسانند .چنان التدریسی را به حداقل ممکن می پذیرش زنان برای حق ،دھند تشکیل می

ی جذب تھران که فقط  در مورد سھمیه گردد. نفر تعیین می ۶٣٠ زنان ی سھمیه و نفر ٣٠٧٣ ی مردان سھمیه آموزش و پرورش
کارگیری  جای به هجالب این است که ب .خواھد بود نفر ششدر مورد زنان  نفر و ١٨۴ نفر است، میزان سھمیه ی مردان ١٩٠
وزارت آموزش وپرورش تصمیم  است، التدریسی که معاونت اجرایی ریاست جمھوری مجوز آن را صادرکرده ھزار نفر حق پنج

  جذب نماید.را التدریسی  نفر حق ٣٧٠٣٠ است گرفته

و  برای چندمین بار ناچار شدند در اعتراض به وضعیت استخدامی ٩۴شنبه پنجم آبان ماه  مربیان پیش دبستانی در روز سه -١
التدریسی شدن، بدون در نظر  معترضان خواستار حق ،»ایلنا«مقابل مجلس تجمع نمایند. به نقل از در  ،ناامنی شغلی خود

 شان ھستند. چنین خواستار پرداخت به موقع حقوق و ھم شدنذ مجلس ی بر اساس مصوبه گرفتن شرایط سنی و
 
  

وضعیت رسول بداقی از اعضای کانون 
   نگران کننده است صنفی معلمان ایران

محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران می گوید 
بعد از پنج ماه حضور دائمی در انفرادی بدون ھیچ دلیل 

 قانونی وضعیت رسول بداقی نگران کننده است.

علم و کارگر درباره اخرین وی در گفتگو با سایت حقوق م
وضعیت رسول بداقی از فعاالن صنفی کانون صنفی معلمان 

به اتھام فعالیت ھای صنفی درزندان  ٨٨تھران که از سال 
  به سر می برد چنین گفت:

سال زندان  ۶بازداشت وبا حکم  ٨٨اقای بداقی که درسال 
در زندان گوھردشت به سر می برد قاعدتا باید تیرماه 

امسال ازاد می شد.اما اردیبھشت ماه امسال به بھانه 
پرونده جدید به بند دو الف منتقل شده و تخت بازجویی 
ھای جدید قرار گرفت.متاسفانه نه تنھا در تیرماه بعد از 

شش سال زندان بدون مرخصی ازاد نشد که در دادگاھی 
سال زندان  ٣جدید به ریاست قاضی صلواتی مجددا با حکم 

شد.عالوه بر اینھا باوجودیکه بازجویی ھای پرونده مواجه 
جدید به پایان رسیده و حکم ھم صادر شده است وی 

 ھمچنان در انفرادی بوده و به بند عمومی منتقل نمی شود.

این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به خطر حضور 
طوالنی یک زندانی در شرایط انفرادی مسئولیت عواقب 

جانی محتمل را متوجه مسئوالن قضایی احتمالی و خطرات 
 و امنیتی دانسته و چنین اضافه می کند:

تجربیات گذشته از زندانیان نشان می دھد که حضور 
طوالنی در زندان انفرادی می تواند خطرات جسمی و روحی 

برای زندانی به دنبال داشته باشد.حال که درپرونده جدید 
ن است که حکم ھم صادر شده است حداقل انتظار ای
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رسول بداقی به بند عمومی منتقل شود.حضور ھمچنان این 
فعال صنفی در انفرادی نه تنھا عملی غیر انسانی است که 
با قوانین جزایی قوه قضاییه جمھوری اسالمی نیز ھمخوانی 

ندارد.ما امیدواریم حداقل با انتقال ایشان به بند عمومی 
 جلوی اسیب ھای احتمالی بیشتر گرفته شود.

عالوه بر رسول بداقی سه عضو دیگر کانون صنفی معلمان 
ایران ھمچون محمود بھشتی ،اسماعیل عبدی و علی اکبر 
باغانی به اتھام فعالیت ھای صنفی ھمچنان در زندان بسر 

 می برند.

  منبع: سایت حقوق معلم و کارگر

 

 

 مراسم سومین سالگرد شھادت ستار بھشتی برگزار شد

نویسی که زیر  مراسم سومین سالگرد شھادت سید ستار بھشتی، کارگر وبالگ ،آبان٨جمعه,  ،عصر امروز
  در رباط کریم و پس از آن در مزار وی برگزار گردید.شکنجه پلیس فتا کشته شد، در محل منزل مادر آن مرحوم 

، این مراسم در حالی برگزار شد که »آمدنیوز«به گزارش 
هللا طبرزدی، دبیرکل جبھه  ماموران امنیتی از حضور حشمت

دادگستری، رضا دموکراتیک ایران، نسرین ستوده وکیل 
خندان ھمسر وی، شھین مھین فر مادر مرحوم امیرارشد 
تاجمیر از جان باختگان کودتای انتخاباتی ریاست جمھوری 

ساز منتقد حکومت  زاد ھنرمند فیلم و محمدنوری ٨٨سال 
  ایران در این مراسم جلوگیری کردند.

االسالم احمد  رغم کنترل امنیتی شدید، حجت اما علی
هللا منتظری، رضا ملک از ماموران  ند مرحوم آیتمنتظری فرز

سابق وزارت اطالعات(که مدت زیادی را در زندان بوده 
است)، شھناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، دکتر 

ملکی، ابوالفضل قدیانی، آرش صادقی، گلرخ ابراھیمی مادر 
سعید زینالی، مادر سھراب اعرابی و تعداد زیادی از مردم در 

م حضور یافتند و یاد و نام ستار بھشتی را گرامی این مراس

  داشتند.

اندکی پیش از آغاز این برنامه رضا خندان، ھمسر نسرین 
ستوده از بازداشت خود و ھمسرش توسط ماموران خبر داد 

و نوشت: امروز سالگرد کشته شدن ستار بھشتی به 
من و نسرین به ھمراه خانم   دست ماموران امنیتی بود،

مادر امیرارشد تاجمیراز کشته شدگان  –ین فر شھین مھ
به محض توقف در مقابل ورودی آرامگاه  – ٨٨عاشورای 

ستار بھشتی واقع در رباط کریم، محاصره و بازداشت 
ساعت و نیم در اتاقی در یکی از  ٣به مدت  شدیم.

ھای بی حساب و کتابی که در دست نھادھای  ساختمان
پایان زمان مراسم و  امنیتی است، حبس بودیم. پس از

آزادی از بازداشتگاه رباط کریم متوجه شدیم ساعاتی 
تر آقای نوری زاد ھم به ھمین شیوه بازداشت شده  پیش
بازداشت ما بدون حکم قضایی بود. با اصرار ما مبنی بر  بود.
ی بی ربطی را که با امضای  ی حکم بازداشت، نامه ارائه



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 Iranian Labour Bulletin – No: 105 ١٠۵دوم ، شماره سال  ٢٠١۵اکتبر  ٣٠برابر  ١٣٩۴آبان  ٨جمعه 

 

 

- 10 - 

و  یھای عملیاتی اداره خدمات بھداشت حرفه ابرنامهبا عنوان " ١٣٩١سال ی است ک در ا مطلب زیر بخشی از برنام
و مبین  با ھدف سروسامان دادن ب وضعیت از ھر نظر اسفبار قالیبافان و کارگران  قالیباف تھی شدە ک ظاھراً  مشاغل خاص"

وضعیت عمومی قالیبافان و کارگران قالیباف ب روایت آمار رسمی است. ما بخاطر اطالعات آماری مفیدش و بخاطر این ک بی 
ھزار نفر از کارگران قالیباف از شمول بیم ھم نیست، جھت اطالع خوانندگان اقدام ب انتشار آن  ١٠٠ارتباط با اعالم خبر حذف 

  ین شمارە می خوانید.ا، بخش دوم و پایانی را در درج شد ١٠٤رنام در بولتن شمارە دیم. بخش نخست این بکر
 بولتن کارگری

شده بود را نشان دادند قاسم پور دادستان رباط کریم تھیه 
  که این نامه حکم بازداشتی نبود.

هللا طبرزدی دبیرکل جبھه  اما روز گذشته نیز حشمت
دموکراتیک ایران از احضار خود توسط وزارت اطالعات دولت 
تدبیر و امید و تھدید برای عدم شرکت در این مراسم خبر 

خطی که با عنوان  داد. آقای طبرزدی در بخشی از دست
در منزل ستار بھشتی قرائت شد، » ار جاودانه شدست«

ستار عزیز در راه آزادی و در برابر دیکتاتور خشن «نوشت: 
مذھبی، قھرمانانه جان خود را داد و جاودانه شد. نام و راه 

درخشد و شعله وجود او به  ستار در سراسر ایران می
  »بخشد. خواھان گرما می آزادی

نوشته خود آورده  دست آقای طبرزدی در بخش دیگری از
نسبت من با ستار، نسبت دو یار وفادار است. «است: 

ستار وفاداری خود را با خون خود اثبات کرد و من وظیفه 
که جان در بدن دارم  دارم با تداوم مبارزه تا رھایی، و تا زمانی

ھای بلند ستار عزیز و ھزاران ستار  وفاداری خود به آرمان
دیده خانم گوھر عشقی را  ستم ایرانی و بانوی شجاع و

  »اثبات کنم.

در ھمین حال یکی از شرکت کنندگان در این مراسم به 
گفت: ماموران امنیتی با ایجاد مزاحمت » سحام«خبرنگار 

بر برای شرکت کنندگان در این مراسم، اقدام به حفر چند ق
چنین  در پایین مزار مرحوم ستار بھشتی کرده بودند، ھم

زاده محمدتقی  ھای قبل، مسئولین بقعه امام برخالف سال
رباط کریم، از در اختیار گذاردن صندلی به تعداد کافی برای 

حاضران در این مراسم، ممانعت به عمل آوردند.

  
  

 گزرش  
 

  (بخش دوم) برنامه بھداشت قالیبافان

  یھدف كل

ش یو بھداشت و افزا یسطح سالمت  حفظ و ارتقاء
ھای  کارگاه یبافان و بھسازیقال یبھداشت یھایآگاھ

  در سطح كشور ییروستا یر بھداشتیغ یبافیقال

  یاھداف اختصاص

ارتقاء سطح سالمت شاغلین قالیباف و بھسازی  .١
 ٩١% در سال ۵ھای قالیباف به میزان  کارگاه

 یكارگاه ھا یموجود در فضا ینده ھایزان آالیكاھش م .٢
 % ۵زان ی، ... ) به مییایمی، شیكیزی(ف یباف یقال

و مشکالت  ی_ عضالن یھای اسكلت كاھش بیماری .٣
 %۵زان یچشمی به م

كارشناسان بھداشت حرفه  یارتقا دانش و سطح آگاھ .۴
، یبافید و بھسازی كارگاه قالیدر خصوص نحوه بازد یا

برنامه از  یابیارز یباف و شاخص ھایآموزش افراد قال
 % ۵زان یكارگاه آموزشی به م یق برگزاریطر

 یو عمل یعلم یریزی به منظور توانمند سازبرنامه  .۵
با  یباف و کمک در رفع مشكالت شغلیكارگران قال

 ر نھادھایھمکاری سا

 یبافیھایی قال ط كار کارگاهیبھبود و بھسازی مح .۶
 %١٠زان یبه م ییروستا

ط ین كتاب، پوستر و فیلم آموزشی در خصوص شرایتدو .٧
به میزان یک نسخه در ھر  یبافیاستاندارد كارگاه قال

  استان
  راھبردھا و راھکارھای اجرایی .٨
كارشناسان بھداشت حرفه  یارتقا دانش و سطح آگاھ .٩

، یبافید و بھسازی كارگاه قالیدر خصوص نحوه بازد یا
 برنامه یابیارز یباف و شاخص ھایآموزش افراد قال

 یبافیھای قال ط كار کارگاهیبھبود و بھسازی مح .١٠
ق پیگیری مستمر روند اجرای برنامه در از طری ییروستا

 ھا دانشگاه
 یو عمل یعلم یو توانمند ساز یارتقا سطح آگاھ .١١

باف باالخص زنان و كودكان در خصوص یكارگران قال
، بھداشت و یبافیبھداشت حرفه ای كارگاه ھای قال

باف با یایمنی ابزار و وسایل كار و بھداشت فرد قال
 ھمکاری سایر نھادھا

ط یكتاب، پوستر و فیلم آموزشی در خصوص شران یتدو .١٢
 یبافیاستاندارد كارگاه قال
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ش سطح یسالمت و افزا یارتقاء شاخص ھا .١٣
 در نقاط پایلوت ییباف روستایدر كارگران قال یتمندیرضا

 یبرا ییباف روستایكارگران قال یاساس یاز ھایبرآورد ن .١۴
استاندارد با  یبافیكارگاه قال یبه شاخص ھا یابیدست
در  ی، وزارت بازرگانیستیته امداد، بھزیكم یارھمك

 نقاط پایلوت
بھداشت حرفه  ین و مقررات شاخص ھایاستقرار قوان .١۵

، بھداشت و ایمنی ابزار و وسایل كار یبافیای كارگاه قال
ته امداد، یكم یباف با ھمكاریو بھداشت فرد قال

 ی، وزارت بازرگانیستیبھز
 نظارت پایش و ارزشیابی برنامه .١۶
ھای مردم  ھا، صنوف، سازمان مشارکت اتحادیهجلب  .١٧

 ھایی کاری سالم نھاد و... با ھدف افزایش محیط
گذاران  ایجاد حساسیت و آمادگی در مدیران و سیاست .١٨

 جھت ھمکاری و مساعدت الزم

  ھای شریک یا ھمکار شامل: سازمان

 کمیته امداد امام خمینی 
 وزارت بازرگانی 
 اضر وظایف آن به وزارت جھاد کشاورزی که در حال ح

  سازمان صنایع دستی و گردشگری منتقل شده است
 

 ھای احتمالی چالش

ھا با  یافته به دانشگاهکمبود بودجه و اعتبار اختصاص .١
 توجه به تعداد زیاد کارگاه غیر بھداشتی قالیبافی

کمبود کارشناس و کاردان بھداشت حرفه ای برای انجام  .٢
 بازدید کارگاھی

نابھنگام و در فصول سرد سال و  تخصیص بودجه به طور .٣
 وساز ناشی از آن مشکالت ساخت

عدم اقدام به موقع بعضی از قالیبافان که برای بھسازی  .۴
 اند. مصالح دریافت نموده

 ھای قالیبافی فعالیت فصلی برخی از کارگاه .۵
ھای بھسازی  کاربری غیر از قالیبافی در خصوص محل .۶

 شده
 ھای بھسازی شده کارگاهعدم حفظ شرایط بھسازی در  .٧
ھای به علت کمبود نیروی  کمبود نظارت و پیگیری کارگاه .٨

 انسانی و ضعف انگیزه برخی نیروی انسانی حاضر
عدم اطالع از  -مشکالت اجتماعی جامعه (بیکاری .٩

 پایین بودن سواد سالمت) -قوانین
 ھا وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده .١٠
 عدم تشویق نیروی فعال .١١
 م قانونی در برخورد با موارد تخلفعدم وجود اھر .١٢
وابستگی برنامه به اعتبار تخصیصی وعدم کفایت بودجه  .١٣

 تخصیص داده شده
 ھای قالیبافی شھری عدم پوشش کارگاه .١۴

 

 تجھیزات)، نیروی انسانی ،منابع (بودجه

  بودجه: بودجه متمرکز و غیر متمرکز
ھای بھداشت حرفه  نیروی انسانی :کارشناسان و کاردان

 ھای منطقه، پزشکان خانواده، بھورزان کاردانای، 
  تجھیزات

کارگاه ارگونومیک شامل دار قالی استاندارد، صندلی 
  ارگونومیک، ابزار کار مناسب و مواد اولیه مصرفی بھداشتی

  فایده اجرا برنامه بقا
حفظ و ارتقاء سالمت و بھداشت قالیبافان و افزایش سطح 

  ی رویهرضایتمندی و جلوگیری از مھاجرت ب
  کاھش مواجھه شاغلین قالیباف با عوامل زیان آور

  ھای شغلی ناشی از قالیبافی کاھش بیماری
  افزایش امید به زندگی

  ھای تولیدی و کمک به امر صادرات بھبود کیفیت قالی
ھای بھداشتی و افزایش درآمد و  ارتقاء سطح آگاھی

معیشتی و راندمان کار و تولید قالیبافان و دستیابی به رفاه 
  تأمین امنیت شغلی

بررسی و ارزیابی و بھبود وضعیت موجود بھداشت 
ھای  ھای قالیبافی موجود به منظور بھسازی کارگاه کارگاه

  غیر بھداشتی با استفاده از نیروی شاغل در شبکه
تحت پوشش قرار دادن کلیه قالیبافان شاغل در نقاط 

  متیاالمکان نقاط شھری از نظر سال روستایی و حتی
 

  تبعات ناشی از عدم اجرا
... در  ھای چشمی و اسکلتی و عضالنی و افزایش بیماری

  بین قالیبافان
  کاھش امید به زندگی و کم شدن سطح رضایتمندی

  افزایش فقر و سایر معضالت ناشی از آن
  افزایش ھزینه درمان موارد بیماری

بافان و یاز بین رفتن صنعت قالیبافی و کاھش تعداد قال
ن صنعت یکه تازه وارد ا یو کسان یبافیھای قال کارگاه

  شوند می
عدم دستیابی به برخی از اھداف کالن برنامه پنجم توسعه 

  از جمله
% ١٠ھای اسکلتی عضالنی به میزان  کاھش بار بیماری

  سال پایه تا پایان برنامه
کاھش میزان آلودگی ھوا در فضاھای بسته حداقل به میزان 

  ا پایان برنامه% سال پایه ت١۵
افزایش دسترسی جمعیت شھری، حاشیه شھر و 

% تا ١٠٠ھایی اولیه سالمت به میزان  روستایی به مراقبت
  پایان برنامه پنجم

افزایش میزان پاسخگویی به نیازھای غیر پزشکی مرتبط با 
  % تا پایان برنامه٩٠سالمت در خدمت گیرندگان به 
  بھداشتی و سالمت جامعه یمیزان اثر گذاری بر شاخص ھا
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بھداشتی و  یاثرگذاری اجرای برنامه بقا بر شاخص ھا
سالمت جامعه تاکنون بررسی نشده است و الزم است 

ساله بررسی  ۵نتیجه و اثر بخشی اجراء برنامه در این 
  شود.

  
  وجود برنامه ھای موازی در وزارت متبوع یا نھادھای دیگر

از برنامه ھای وزارت بھداشت است که با توجه به نیروی 
شود. البته تفاھم نامه با کمیته  توانمند شبکه اجرا می

امداد امام خمینی برای توانمندسازی خانواده ھای محروم و 
% ھزینه ھای ٧٠دارد و نیازمند قالیباف تحت پوشش وجود 

پردازند. و اخیراً ھم تمام  ھا را می بھسازی این نوع کارگاه
وظایف جھاد کشاورزی در مقابل قالیبافان به شرکت ملی 

فرش واگذار گردیده و تفاھم نامه ای در این خصوص با وزارت 
مرکز ملی فرش ایران تھیه شده که با ابالغ و  –بازرگانی 

بافان  می در ارتقای سطح قالیاجرایی شدن آن گام مھ
شود. کشور برداشته می
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