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 ھفته تحلیل 

 آبان سالگرد تصویب قانون کار:  ٢٩

  تاریخ را ن می توان متوقف، و ن ب عقب راند!

 

 صادق کار

آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش ھای طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و  ٢٩
ب  "تشخیص مصلحت نظامم"جمح سرکوب وحشیان نیروھای دمکراتیک و چپ و شوراھا و سندیکاھای کارگری سرانجام در 

  تصویب این نھاد تازە تاسیس، رسید. 

لبت ھمان چیزی نبود ک کارگران و سازمان ھای کارگری طالب آن بودند و برای آن مبارزە ا ٦٩آبان سال  ٢٩مصوب  قانون کار
کردە بودند، این قانون حتی آن قانونی نبود ک چپ ھای مذھبی حکومتی در ابتدا می خواستند. این قانون در آن مقطع کف 

ار بین آنھا و جریانات موتلف و حجتی و دیگر راستگرایان آن دوران در اثر خواست ھای آنان بود ک پس از درگیری ھای بسی
مقاومت و مصلحت اندیشی ھمین جریانات و جو حاکم ب تصویب رسید. درگیری بین جناح ھای چپ و راست حکومتی بر سر 

"مجمح دور فرمان تشکیل این مسئل بعد از سرکوب سازمان ھای کارگری حکومتی چنان حاد شد ک خمینی را مجبور ب ص
  برای تصمیم گیری در مورد قانون کار و اختالفات مابعد این چنینی کرد.  نظام" تشخیص مصلحت

چپ ھای اسالمی حکومتی، البت اگر ب انحصارطلبی، روی نمی آوردند و با راستگرایان رژیم در سرکوب آزادی ھای اساسی و 
می کردند و مقابل سرکوب دگراندیشان می ایستاندند، در آن زمان ھم می سازمان ھای کارگری غیر خودی دست ب یکی ن

توانستند، قانون کار بھتری را ب تصویب برسانند و از آن نیز ھراست کنند وھم شاید خود آنھا و جامع امروزە وضعیت ب مراتب 
د، توسط ھمان ھایی ک از ابتدا با آن بھتری داشتند و قانون کاری ک پس از آنھم کشاکش طبقاتی و سرکوب ب تصویب رسی

و انجام ھر تغییر مثبتی در قانون کار ب شدت مخالفت می ورزیدند ومی خواستند قوانین کار پیش از انقالب را ھم از از میان 
  بردارند چنین قلع و قم نمی شد. 

ھانی کارگر، افزایش مرخصی ھای ساعت، تعطیلی روز ج ٤٤ب  ٤٨مشروط کردن اخراج کارگر، کاھش ساعت کار ھفتگی از 
سالیان کارگران، تصویب قانون بیم بیکاری، و حفظ مواد مثبت قانون کار قبل از انقالب، در قانون کار جدید، جزء نکات مثبت 

  م آنھا یا منسوخ شدند و یا مسکوت گذاشت شدند. ھبودند، ک البت  ١٣٦٩قانون کار مصوب سال 

بدین ترتیب قانون کار در اثر سلط راستگرایان و سازش اصالح طلبان و سرکوب، احزاب و سندیکاھای کارگری ھمانگون ک 
محافظ کاران می خواستند و در پیش نویس ضد کارگری و قرون وسطایی احمد توکلی فرمول شدە بود ب شکل کنونی 

  درآمد. 
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، ب تدریج ن تنھا تمام آبان توسط دولتھای محافظ کار افراطی و  ٢٩آن مواد مثبت قانون کار مصوب  طی دو دھ گذشت
، تالش مرتجعین حاکم  برای پس راندن کارگران و حقوق  اعتدالی و اصالح طلب یکی پس از دیگری منسوخ شدند بلک

  سندیکایی شان ب اول قرن گذشت  ھمچنان ادام دارد. 

ساعت در ھفت رسیدە، ک این خود  ٤٩شدە، حتی میانگین کار ھفتگی کارگران ب  طبق یک آمار رسمی ک ب تازگی منتشر
ساعت کار روزان بدون دریافت  ١٢با اینک گویای ھم حقایق نیست و در الباللی گزارشات منتشر شدە، کارگری صحبت از 

  یش و در وا`قع ب دوران آغاز مبارزە است. دستمزد اضاف کاری می کنند، ب معنی باز گرداندن ساعات کار روزان ب صد سال پ

اند، مشروط بودن حق اخراج حذف و اختیار  قراردادھای کار دایم، عمال ملغی شدە و جای آن را قردادھای سفید امضاء گرفت
دە فزایندە اخراج کارگر بدون قید و شرط ب کارفرما سپردە شدە، بکار گیری کودکان ب استناد ب طرح استاد شاگردی ب یک پدی

تبدیل شدە، کارفرمایان زنان باردار را بر خالف مقررات از کار اخراج می کنند، بیم بیکاری محدود و ب دشواری ب تعداد اندکی از 
بیکاران پرداخت می شود، مرخصی سالیان بخاطر رواج قراردادھای موقت در اکثر موسسات اجرا نمی شود، رھبران و اعضاء 

ب کارگری تحت پیگرد مداوم پلیسی قرار دارند.موسسان و فعالین سندیکایی ب سبک و سیاق دوران سندیکاھا و احزا
  رضاخانی زندانی می شوند ...

بھان ظاھری ھم دولت ھا و نھادھای حکومتی برای از میان برداشتن قوانین حمایتی، تشویق سرمای گزاری و ایجاد رونق 
ی رجوع ب آمارھای دستکاری و سانسور شدە ک بعضا نیز مانند آمار بیکاری اساسش بر اقتصادی و اشتغال بودە است. اما حت

  تقلب استوار شدە، توسط مراکز رسمی آماری، بخوبی بی پای و اساس بودن این توجیھات مردم فریبان را برمال می کند. 

، بر اساس تازەترین آماری ک در زمین بازار اشتغال و جمعیت ف عال و غیر فعال در تابستان گذشت ب تازگی توسط از آن جمل
" منتشر شدە، ن تنھا ھیچ یک از ٩٤"دفتر نیروی کار و سرشماری" با عنوان "چکیدە نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 

خوب گسترش ادعاھا و انتظارات دولت و حکومت توسط آمار جدید تائید نشدە بلک وضعیت ب مراتب بدتر از قبل شدە، ک 
  فزایندە رکود و اعتراضات کارگری نیز مویدھمین واقعیت اند. 

داران و مرتجعین حاکم ب ە رغم تمام فشارھا و موانعی ک حکومت بر سر ر سر قانون کار اما کشاکش ھا میان کارگران و سرمای
راە مبارزە حق طلبان کارگران قرار دادە اند ب رغم کامیابی ھای مقطعی مرتجعان حاکم ھیچگاە قطع نشدە و نخواھد شد. 

ند. محال است طبق کارگر از حقوق سندیکایی اش، ک محصول یک قرن مبارزە و تالش فداکاران و پر ھزین است عقب بنشی
مبارزە تا دست یافتن ب یک قانون کار جامع و مترقی ک در آن ھم حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران ملحوظ شدە باشد، 

آبان ن پایان  ٢٩در ھر حال و شرایطی توسط کارگران پیگیری خواھد شد. مبارزە علی تعرض ب مواد حمایتی قانون کار مصوب 
  یخ را ن می توان متوقف، و ن  ب عقب راند!تارراە، بلک آغاز راە است. 

 

 

 از تجربه دیگران 

 ھای سیاستگزاری کار کودک، آموزش و گزینه

 از انتشارات یونسکو

 مقدمه

ھای  ھای در دسترس، تعریف و داده دھد و بر اساس این تعاریف و داده را به دست می» کار کودک«مطلب حاضر تعاریف مختلف 
ھای  ھای درخورِ پژوھش را تحلیل کند. بنابراین تحلیل این نوشته مبتنی بر داده ای از پرسش گزیند تا مجموعه برمییونیسف را 

  .کند داند و توصیه می یونیسف است و در عین حال تحقیقات بیشتر در موضوعات ناظر بر تعریف کار کودک را الزم می
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ھای مقدماتی بین کار کودک و  ه را به اتکای منابع موجود و تلفیق دادهاین نوشته علل کار کودک و حضور یا غیبت در مدرس
کشد: چه عواملی در تصمیم خانواده برای واداشتن  کند. نوشته سه سئوال را پیش می ترین علل آن، بررسی می محتمل

ھای سیاستگزاری  اند، گزینه ار کداماند، عوامل مھم در غیبت کودکان از مدرسه در ارتباط با اشتغال آنان به ک کودکان به کار مؤثر
اند؟ نوشته، برای تحلیل این سئواالت، دو دسته علل ممکن را بررسی  ھا برای ایفای نقش در این زمینه کدام برای حکومت

ھا را برای  ی دوم عللی که تصمیم خانواده شوند، و دسته النفسه موجب می ی اول عللی که کار کودک را فی کند: دسته می
  .کنند شان به مدرسه تعیین می ادن کودکانفرست

ھا کار کودک متغیری برجسته در تعیین تحصیالت کودکان در  کشور است که در آن ١٧۵تحلیل حاضر متکی بر شواھدی از 
بیشتری ی امر آموزش تأثیر  کننده ھای ابتدایی و متوسطه است. تحصیل دختران ھمواره از کار کودک و دیگر عوامل تعیین دوره
چنین اکیداً  ی مستقیماً ناشی از فقر و شرایط اقتصادی است، اما ھم ی خود یک پدیده پذیرفته است. کار کودک به نوبه می

 فرھنگی برای پذیرش واقعیت کار کودک است. –تحت تأثیر باسوادی زنان است و این خود بازتابی از آمادگی اجتماعی

 

 

  

 

 مفاھیم و تعاریف  -١

که » کار کودک«شمولی از  و جھان تعریف واحد
ی ھمگان باشد، وجود ندارد. در این باره  پذیرفته

است که   ای ی پیچیده گویند که کار کودک چنان پدیده گاه مبھمی وجود دارند. برخی محققان می  مفاھیم و تعاریف مختلف و
کودک ناظر بر ساختاری اجتماعی است که آکتورھای ھای آن را در برگیرد، ممکن نیست. کار  تعریف واحدی از آن، که تمام جنبه

). بنابراین تعریف کار کودک امری است که ھم با فرھنگ و نظام ٢٠٠۵اند (وستون  آن، تاریخ، مضمون و مقصود آن متفاوت
کار کودک  داری از یک تعریف جامع از گران طرف سیاسی سروکار دارد و ھم با تحلیل اقتصادی و تحقیق علمی. از این رو پژوھش

  .دانند تر دانستن یک تعریف نسبت به تعاریف دیگر را دشوار می یا تالش برای بر

اند، بر سر تعاریف و مفاھیم کار کودک اختالف وجود دارد. مثالً بانک  ھای کلیدی نیز، که با کار کودک درگیر حتی بین سازمان
تھدیدی «گذاری بلندمدت در یک کشور وارد آورد، آن را  رمایهی ضرر و زیانی که کار کودک ممکن است به س جھانی، از زاویه

المللی کار این پدیده را به دلیل حضور اکنونی کودک در نوع خاصی از فعالیت  ). سازمان بین٢٠٠۵داند (وستون  می» جدی
یا اشتغال کودک در یک فعالیت گذاری  تر از نگرانی نسبت به سرمایه داند. یونیسف تأکید دارد که موضوع فرا بار می اقتصادی زیان

آورد  ی کار کودک به شمار می اند، از مقوله اقتصادی است. یونیسف برخی اشکال کار خانگی را نیز که با منافع کودک در تضاد
ی  شوند، برای تعیین نوع و دامنه باره که چه عواملی کار کودک را موجب می نظری در این ). با این حال ھم٢٠٠۶(ھیوبلر 

اند، بر مباحث جاری در  المللی کار و یونیسف از کار کودک کرده ت دارای اھمیت است. امروزه تعاریفی که سازمان بینسیاس
  .فرمایند این باره حکم

 المللی کار از کار کودک مفھوم و تعریف سازمان بین .١ .١

 ١٩٧٣ی سال  انسیون حداقل سن [کار]، مصوبهاین سازمان، کنو ١٣٨المللی کار از کار کودک از کنوانسیون  مفھوم سازمان بین
را  ١٣٨سالگی را حداقل سن اشتغال قرار داده است و ھر کاری در نقض کنوانسیون  ١۵استخراج شده است. این کنوانسیون 

دک تمایز المللی کار بین دو نوع کار کو کند که باید از میان برداشته شود. سازمان بین به عنوان کار کودک غیرقانونی اعالم می
 child که ممکن است پذیرفتنی باشد و دومی کار کودک (به انگلیسی (child work قابل است: اولی کار کودک (به انگلیسی

labor) اند که باید از میان برداشته شود. مبتنی بر این تمایز چھار گروه از کودکانی که به کار اشتغال دارند قابل تفکیک:  



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٠٨سال دوم ، شماره   ٢٠١۵نوامبر  ٢٠   - ١٣٩۴آبان  ٢٩جمعه   Iranian Labour Bulletin – No: 108 

 

 

- 4 - 

 کودکان شاغل  .١

ساله که فعالیت اقتصادی  ١۴تا  ١٢ساله که فعالیت اقتصادی دارند، کودکان  ١١تا  ۵کودکان کار: شامل تمام کودکان   .٢
ساله که به ھر نوع کار خطرناک  ١٧تا  ١۵دھند، و کودکان  ساعت کار سبک انجام می ١۴دارند به جز آنانی که در ھفته حداکثر 

  .اشتغال دارند

تواند به سالمت، امنیت یا رشد  ھای خطرناک اشتغال دارند: منظور ھر نوع کاری است که میکودکانی که به کار  .٣
کنند،  ھای خطرناک کار می روحی کودک آسیب برساند. این گروه، عالوه بر کودکانی که در معادن، ساختمان یا دیگر فعالیت

  .شود یز شامل میکنند، ن ساعت در ھفته کار می ۴٣سال را، که بیشتر از  ١٨کودکان زیر 

این سازمان تعریف شده، اشتغال دارند. این  ١٨٢ترین اشکال کار کودک، چنان که در کنوانسیون  کودکانی که به بد  .۴
ھای قاجاق کشانده  ھای نظامی، فحشا و پورنوگرافی، و فعالیت گروه شامل کودکانی است که به کار اجباری، بیگاری، فعالیت

  .اند شده

که نوع نخست کار که در باال از آن یاد شد، ممکن  المللی کار دو نکته را باید متذکر شد. اول این ا تعریف سازمان بیندر ارتباط ب
اند،  شوند. انواع دوم و سوم مصداق کار کودک ھایی را شامل شود که از نظر سازمان مذکور مثبت محسوب می است فعالیت

چھارم کار نیازمند اقدام فوری برای از میان برداشته شدن است. کودکان زیر پنج  که شایسته است از میان برداشته شوند. نوع
اند که به کار گمارده شوند. ثانیاً تعریف سازمان  تر از آن به حساب آمده اند، خردسال سال که در این چھار گروه قرار نگرفته

الیتی که با تولید کاال و خدمات مرتبط است. در این تعریف گیرد؛ یعنی فع ھای اقتصادی را در بر می المللی کار تنھا فعالیت بین
منظور نشده است. بیشترین انتقاد از این تعریف این است که تعریف تنگی از کار  –داری مثل آشپزی، نظافت، بچه–کار خانگی 

کم گرفته است  شوند، دست یکودک است زیرا بار کار بر کودکان، خاصه بر دختران را که بیشتر از پسران به کار خانگی مجبور م
  ).٢٠٠۵(گیبون، ھیوبلر و لوآیزا 

  

 

 

 اخبار خارجی 

  ترکیه

  در مصاف ُسست با بحران اقتصادی جھانی آینده ٢٠جی

  ٢٠١۵نوامبر  ١٨ھای کارگری،  کنفدراسیون اتحادیه

ای خاتمه یافت که  قطعنامه) در آنتالیای ترکیه با صدور ٢٠(جی ٢٠، دیدار کشورھای گروه ٢٠١۵نوامبر  ١۶روز دوشنبه، 
ی  توان آن را یک مصاف ُسست با وضع اقتصاد جھانی که در پیش روست، توصیف کرد. خطوط اصلی قطعنامه در باره می

  تروریسم و بحران پناھندگی است. با توجه به حوادث پاریس و مجاورت آنتالیا با مرز ترکیه و سوریه، این انتخاب بدیھی است.

ناخواه باید پاسخی به بحران مالی جھانی بدھد. در این  کارش مقدمتاً اقتصاد جھانی است و خواه موضوع ٢٠جی اما 
، ٢٠١٠کار در حوالی سال  ی نیروھای محافظه توانست رکود حاکم بر اقتصاد جھانی را رفع کند، اما غلبه می ٢٠جی مورد 

کشی بود که در برخی موارد  ویکرد به سیاست ریاضتدر این باره ر ٢٠جی منجر به یک مشی اقتصادی ارتدکس شد. واکنش 
ی  ثمری جھات ترمیم شده المللی کار اعالم کرده است که این مشی ارتدکس به تضعیف و بی به رکود دامن زد. سازمان بین

 اقتصاد انجامیده و شرایط را برای بروز یک بحران دیگر در سال آینده فراھم آورده است.
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توانست وخامت اوضاع را، خاصه در  نمی ٢٠جی
اقتصادھای نوظھور مثل ترکیه، نادیده بگیرد. اما موفق 
به تشخیص میزان وخامت وضع نشد. جان ایوانز، 

ھای کارگری در  ی مشورتی اتحادیه دبیرکل کمیته
سازمان ھمکاریھای اقتصادی و توسعه، در این باره 

صد از ھدف دسترسی به دو در ٢٠گوید: "جی می
رشد، که سال گذشته در پیش خود نھاد، بسیار دور 

ھای  سیاست«است. رھبران کشورھای عضو از 
چه الزم است  زنند، اما آن دم می» اقتصادی متخذه

و افزایش دستمزد  محرکی برای سرمایه گذاری عمومی
درصد پائینترین دستمزدھاست. سازمان  ٤٠

ل از ھای اقتصادی و توسعه، که یک ھفته قب ھمکاری
عمل مشترک برای افزایش «انداز اقتصاد جھانی انتشار داده است، خواھان  تحقیقی را در مورد چشم ٢٠جی اجالس 
باره به قیمت یک بحران  ھا صورت گیرد و تعلل در این شده است. اما این اقدام باید توسط دولت» در اروپا  گذاری عمومی سرمایه

  دیگر تمام خواھد شد."

ی دیالوگ اجتماعی حرف  در مورد رشد جامع، طرح عملی برای ایجاد کار و افزایش دستمزدھا و نیز در باره ٢٠جی ی  قطعنامه
المللی از پذیرش این نکته توسط اجالس که نابرابری مانع اصلی رشد اقتصادی است، ابراز  ھای کارگری بین زند. اتحادیه می

  ی مذکور است. طعنامهخشنودی کردند. این نکته به واقع فراز مثبتی در ق

ھمکاری » ترکی ٢٠جی«ھای کارگری است، اما  ی دولت ترکیه سرشار از نقض حقوق کارگران و اتحادیه که پرونده غلیرغم این
 ٢٠ھای کارگری  : اجالس سازمانL٢٠( ٢٠کشور شرکت کننده داشت و تضمین کرد که ال ٢٠ھای کارگری  خوبی با اتحادیه

کشور امکان حضور داشته باشد و وضع را از دید  ٢٠ا را گرد ھم آورد، در تمام دیدارھای وزیران ھ کشور)، که این اتحادیه
برگزار شد که به بررسی دستورکار  ٢٠اجالس ال ٢٠جی ھای کارگری توضیح دھد. دو روز پیش از اجالس  اتحادیه

، ٢٠ی ال س نشست ویژهبرای ارائه به اجالس نخست اختصاص داشت. سپ ٢٠و تنظیم موضع ال ٢٠جی اجالس 
  موسوم است، برگزار شد. ٢٠و نمایندگان کارفرمایان کشورھای عضو، که به بی ٢٠جی رھبران 

)، رھبران ٢٠و دبلیو ٢٠کشور (موسوم به سی ٢٠ی مدنی و زنان  ، نمایندگان جامعه٢٠چنین توانست مواضع بی ھم ٢٠جمع ال
  ادی و توسعه را در دیدارھای جداگانه بشنود.ھای اقتص المللی کار و سازمان ھمکاری سازمان بین

گیری از طوفانی که در پیش است، عاجز ماند. شاید اجالس عمداً از  ھای الزم برای پیش از برداشتن گام ٢٠جی اما اجالس 
ه باشد، وقوع یافت» بدترین«در چین برگزار خواھد شد، یعنی تا زمانی که  ٢٠جی دست زدن به اقدام واقعی تا سال آینده که 
به کشف مجدد آن چیزی احتیاج دارد که در  ٢٠جی گاه  گیری از طوفان باشد، آن پرھیز کرده است. شاید، اما اگر قرار به پیش

 زمان تولدش انجام داده بود: اقدام ھماھنگ برای ترمیم تقاضا و ترفیع رشد پایدار.

 

  ژاپن

  رنج سنگین زنان در اثر زایمان و مادری

  شوند. وقت پس از باردار شدن قربانی تبعیض می کارگران زن نیمهاز  نیمی

کنند، در صورت باردار شدن و زایمان در معرض آزار و اذیت  وقت کار می از زنان ژاپن که نیمه طبق یک تحقیق دولتی، حدود نیمی 
ی سنگینی به سیاست  ، ضربهای دایر بر وجود تبعیض نسبت به این گروه از کارگران زن شواھد گسترده گیرند. قرار می
ھای کار این سومین  کوشد با افزایش تعداد زنان در محیط شود که می وزیر این کشور، شینزو آبه، محسوب می نخست

  ترین اقتصاد جھانی را احیا کند. بزرگ
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برای  به عنوان اقدامی–ھای کار دولت از افزودن به تعداد زنان در محیط
 .است ناامید شده -احیای اقتصاد ژاپن

 

(که در ژاپن » آزار بارداری«نگرانی نسبت به شیوع 
شود) وزیر سالمت،رفاه و کار ژاپن  ماتاھارا نامیده می

را ترغیب کرده است که به تحقیقی در مورد وضع 
شوند یا به مرخصی زایمان  زنان کارگر که حامله می

  روند، دست زند. می

درصد زنانی که  ٧/۴٨نتایج تحقیق حاکی از آنند که 
شوند، در  ھای کاریابی به کار اعزام می توسط بنگاه

شوند: از  صورت بارداری به یک قربانی تبدیل می
رفتار ناعادالنه و توھین تا تنزل رتبه و اخراج. این 

ساله  ۴۴تا  ٢۴کارگر زن  ٣۵٠٠تحقیق که در میان 
درصد کارگران  ٨/٢١دھد که  انجام شده، نشان می

نیز در معرض بدرفتاری مشابھی قرار  وقت زن تمام
  گیرند. می

با افزایش تعداد زنان کارگری که پس از زایمان بر سر 
مانند، تعداد شکایات نیز مداوماً  شان باقی می شغل

اند. در  درصد زنان پس از به دنیا آوردن نخستین فرزندشان، بر سر کارشان باقی مانده۴۶، ٢٠١٠افزایش یافته است. در سال 
  درصد افزایش داشته است.١٨در شش سال اخیر » آزار بارداری«درصد بود. تعداد شکایات ٣٢این تعداد معادل  ٢٠٠١ل سا

که در صورت بارداری یا  ی این وقت افزوده شده است؛ دغدغه ھای زنان کارگر نیمه گویند که آزار بارداری به دغدغه شاکیان می
  ھند.گرفتن مرخصی زایمان کارشان را از دست بد

ھای کار افزایش دھد تا به این ترتیب اقتصاد را احیا کند. اقتصاد ژاپن در خالل  خواھد تعداد زنان را در محیط گوید که می آبه می
ی بحرانی را پست سر گذاشته است. دستمزد زنان  ) پنج دوره٢٠٠٨المللی سال  ھفت سال گذشته (از آغاز بحران مالی بین

چنین متعھد شده است که برای ترغیب زنان به  صد دستمزد مردان برای کار مشابه است. آبه ھمدر٧٠ژاپنی به طور متوسط 
  داری جدیدی را تأسیس کند. بازگشت به کار، مدارس کودک

زنان باید  ٢١ی دوم قرن  ھا تا پایان دھه شود. طبق این طرح ھای آبه محسوب می تبعیض در محیط کار چالشی برای طرح
  ھای رھبری را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، اشغال کرده باشند. درصد تمام پست٣٠

شاخص شکاف جنسیتی جھانی فوروم ژاپن از نظر برابری جنسیتی، در سطح جھانی از مقام پایینی برخوردار است. برابر 
  ام را داشته است.-١٠۴ی  کشور، رتبه ١۴٢در میان  ٢٠١۴ژاپن در سال  تصاد جھانیاق

اقتصاد مقدم  ٣۴ھا در میان  ترین درصد مردان این کشور، یکی از پایین٨۴درصدی زنان ژاپن، در مقایسه با سھم ۶۴مشارکت 
  است.» ھای اقتصادی و توسعه سازمان ھمکاری«جھانی متشکل در 

شان، به عناوینی چون  ھا پس از حاملگی اند که آن اند، گفته زنانی که مورد تحقیق وزارت سالمت قرار گرفتهدرصد از ۴٨حدود 
پنجم این عده از کار  اند که به کارشان خاتمه دھند. بیش از یک اند یا تشویق شده مورد سرزنش قرار گرفته» موجب دردسر«

  اند که استعفا بدھند. درصد آنان تحت فشار قرار گرفته٩/١۵ل یافته است و ھا تقلی درصد آن ١/١٧اند، ُبن کارگری  اخراج شده

 اند. کرده درصد از زنان مورد تبعیض، رؤسای زن عمل می٢٠اند، اما در مورد  عامالن این رفتار در بیشتر موارد رؤسای مرد بوده

  

  

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/
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  فرانسه

  ھای کارگری با مردم فرانسه ھا و اتجادیه ھمبستگی سازمان

  ٢٠١۵نوامبر  ١٨کارگری، بولتن 

نوامبر  ١٣حمالت تروریستی داعش در جمعه شب 
به  کشته و صدھا زخمی  ١٢٩در پاریس، تا کنون 

اند. به دنبال این حمالت موج  جای گذاشته
دردی با مردم  ای از ھمبستگی و ھم گسترده

ھا و  فرانسه برپا شد که ھنوز ادامه دارد. اتحادیه
از سراسر دنیا برای مردم ھای کارگری نیز  سازمان

شان  ھای ھمتای فرانسوی فرانسه و برای سازمان
پیام فرستادند و مراتب ھمبستگی و ھمدردی خود 

 را با آنھا ابراز داشتند.

 

  ھا عبارت بودند از: برخی از این سازمان

 اتحاد«ی  اتحادیه« Unite 
 ی خدمات استرالیا اتحادیه ASU 
 و تجاری ی خدمات عمومی اتحادیه PCS 
 ی خدمات، صنعت، حرفه و فن اتحادیه SIPTU 
 ی سراسری خدمات عمومی اتحادیه UNISON 
 ی کارگران حمل و نقل، صنعتگر و خدمات کانادا اتحادیه Teamsters 
 انترناسیونال خدمات عمومی PSI 
 اینداستری آل IndustiALL 
 المللی آموزش سازمان بین EI 
 و جنگلالمللی کارگران ساختمانی  سازمان بین  BWI 
 سازمان جھانی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و ھتلداری IUF 
 ھای کارگری المللی اتحادیه فدراسیون بین ITUC  
 المللی کارگران حمل و نقل فدراسیون بین ITF 
 ھای کارگری فدراسیون جھانی اتحادیه WFTU 
 ھای کارگری نپال فدراسیون سراسری اتحادیه GEFANT 
 فوالدکاران متحد USW 
 ی کار یھودیان کمیته JLC 
 ھای کارگری کنفدراسیون اروپایی اتحادیه ETUC 
 ھای کارگری ایرلند ی اتحادیه کنگره ICTU 
 ھای کارگری ی اتحادیه کنگره  TUC  
 ی کار کانادا کنگره CLC 

 

 

  



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٠٨سال دوم ، شماره   ٢٠١۵نوامبر  ٢٠   - ١٣٩۴آبان  ٢٩جمعه   Iranian Labour Bulletin – No: 108 

 

 

- 8 - 

 کارگران ایران 
 

 

 

  اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفت گذشتاز میان 

می کنیم. اصالح  تلقی اصالحی را به معنای بھبود و بھتر شدن وضعیت جامعه و به ویژه اقشار فرودست  ما معموال ھرنوع
بوریس طلب را کسی میدانیم که در چھارچوب قانون به تدریج به اصالح امور می پردازد.  فراموش کرده ایم که شیوه ی عمل 

این سیاستمداران برای رفع موانع  می شده.درواقع نامیده آقای رفسنجانی ھم اصالح طلبی و یا شیوه ی  یلتسین در روسیه
سر راه غارت سرمایه داری به اصالح امور پرداخته اند، به این اعتبار آنھا ھم اصالح طلب ھستند. ھرچند دولت تدبیرو امید آقای 

ننامیده است ولی رای وپشتیبانی اصالح طلبان در انتخابات باعث به قدرت رسیدن وی شده  الح طلبروحانی خود را صراحتا اص
مورد قبول و پشتیبانی اصالح طلبان بوده وھست. در ذیل جمع بست ایشان در  است. تمام سیاست ھای آقای روحانی ھمواره

دوم قرن بیستم و بحران اقتصادی  نھای اقتصادی نیمه یحاصل مطالعه ی بحرا  کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" که
گرفته و   انجام اول قرن حاضر است در مرکز تحقیقات استراتژیک به کمک دوستان شان که اکنون عضو دولت ھستند دھه ی

وان شده در قبل از انتخابات ریاست جمھوری بصورت کتاب انتشار یافته است . توجه شما را به تیتر راه حل مشکل بیکاری عن
کتاب آقای روحانی جلب می کنم. خواندن ھمین مختصر ما را کمک می کند تا شناخت نسبتا دقیقی از سیاست ھای کارگری 

واصالحات مد نظر دولت کنونی را آنگونه ارزیابی نکنیم که دولت ھای سوسیال دمکراسی غرب داشته  دولت وی داشته باشیم
  بدانیم. مت منافع اقشار فرادست جامعه که گاھا با منافع کارگران ضدیتی عیان داردسیاستی نوعا درخد اند، بلکه آن را

  
 کاھش بھره وری موجب افزایش نرخ بیکاری می شود. ١
  افزایش مالیات سبب افزایش بیکاری می شود. ٢
  افزایش قدرت اتحادیه ھای کارگری سبب افزایش بیکاری می شود. ٣
  افزایش بیکاری می شود. پرداخت ھای ھنگام اخراج موجب ٤
  کارگران شاغل و چانه زنی آنھا موجب افزایش بیکاری می شود. ٥
  ھزینه ھای باالی اخراج موجب بیکاری است ٦
  موجب افزایش بیکاری بوده است. )NWLCs ھزینه ھای غیر دستمزدی کارگران( ٧
  ه است.و تعدد آنھا موجب بیکاری بود  )mandatesوجود قوانین و مقررات سخت ( ٨
  عدم انعطاف بازار کار و سختی قوانین کار موجب بیکاری بوده است. ٩

شده  MENA و کاھش بیکاری در کشور ھای منطقه  میالدی موجب افزایش اشتغال ٢٠٠٠افزایش قیمت نفت پس از سال  ١٠
  است.
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شاغلین کشور استخدام موقت  در صد٩٤و حداکثر  ٧٤با این جمع بست و نگاه رئیس جمھور است که طبق آمارموجود حداقل 
قانون کاردر رابطه با افزایش حداقل دستمزد کارگران به مرحله ی اجرا در نمی آید .ازدو تبصره ی این قانون  ٤١ ھستند. ماده ی

ک تبصره ی یک که در آن دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود فقط مورد توجه قرار می گیرد. ظاھرا نرخ تورم، مال
افزایش حقوق قرار می گیرد.مبنای محاسبه ی میزان تورم،ھم نرخ تورم اعالم شده ی دولتی است. ارزیابی بانک مرکزی از نرخ 

میزان افزایش حقوق نیزھمواره کمتر از میزان تورم اعالم شده   تورم،ھمواره بسیار کمتر از تورم واقعی بوده است.
  صندوق درمان تامین اجتماعی یک حادثه نیست.   ھداشت برای تصاحباستثنا است) تھاجم وزارت ب ٩٤است.(سال

  

 

  

 گزارش

  درصد اعالم کرد!١٠٫٩مرکزآمارایران نرخ بیکاری فصل تابستان را
  بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه 

  .دھد درصد افزایش نشان می ٠٫١) ١٣٩۴به فصل گذشته (بھار درصد و نسبت  ١٫۴)، ١٣٩٣در سال قبل (تابستان 
  را منتشرکرد. ١٣٩۴آبان نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان  ٢٦مرکز آمار ایران بتاریخ

درصد  ٣٨٫٩دھد  تر نشان می ساله و بیش ١٠براساس این گزارش، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 
  .اند اند؛ یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته تر) از نظر اقتصادی فعال بوده ساله و بیش ١٠ار (جمعیت در سن ک

ھمچنین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. 
درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  ١٫٧ش بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزای

  .) است١٣٩۴درصدی آن نسبت به فصل گذشته (بھار  ٠٫٩) و ١٣٩٣(تابستان 
اند.  درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده ١٠٫٩دھد  تر نشان می ساله و بیش ١٠برپایه این گزارش، بررسی نرخ بیکاری جمعیت 

  .بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است براساس این نتایج، نرخ بیکاری در
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 

  .دھد درصد افزایش نشان می ٠٫١) ١٣٩۴درصد و نسبت به فصل گذشته (بھار  ١٫۴)، ١٣٩٣
اند. براساس این  درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده ١٠٫٩دھد  تر نشان می ساله و بیش ١۵ھمچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت 

  نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
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اند. این شاخص در بین مردان بیشتر  دارای اشتغال ناقص بودهدرصد جمعیت شاغل  ٨٫۵سھم اشتغال ناقص نشان می دھدکه
  .تر از نقاط شھری بوده است از زنان و در نقاط روستایی بیش

ترین سھم اشتغال را به خود  درصد بیش ۴٨٫۶دھد بخش خدمات با  ھای عمده اقتصادی نشان می بررسی اشتغال در بخش
  .درصد قرار دارند ١٩٫٢درصد و کشاورزی با  ٣٢٫٢ت با ھای صنع اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش

اند. این  درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده ٢۵٫٧ساله حاکی از آن است که  ١۵-٢۴بررسی نرخ بیکاری جوانان 
  .تر بوده است شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی بیش

دھد این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته  ساله کشور نشان می ١۵-٢۴غییرات نرخ بیکاری جوانان بررسی روند ت
  .درصد افزایش یافته است ٠٫٧درصد و نسبت به فصل قبل  ٢٫٨

شاخص در اند. این  ساله بیکار بوده ١۵-٢٩درصد از جمعیت فعال  ٢٣٫۴ساله نیز حاکی از آن است که  ١۵-٢٩نرخ بیکاری جوانان 
  .تر بوده است بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی بیش

دھد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته  ساله نشان می ١۵-٢٩بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 
  .درصد افزایش پیدا کرده است ١درصد و نسبت به فصل قبل  ٣٫٢

درصد شاغلین به  ۴١تر حاکی از آن است که  ساعت و بیش ۴٩ساله و بیشتر با ساعت کار معمول  ١۵الن بررسی سھم شاغ
دھد در  کنند. این شاخص که یکی از نماگرھای کار شایسته است، نشان می ساعت در ھفته کار می ۴٩طور معمول بیش از 

  کنند. تر از استاندارد کار می کشور سھم زیادی از شاغلین بیش
  نک متن کامل:لی

2.pdf-http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1394/ch_ntank_94  

 

  

 

 اقتصاد 

  شودھا نظارت دولتی نباید جایگزین نظارت دموکراتیک  درادغام بیمه
  

  
 

ای  ھا حرکت کند اما به گونه راه حل پیش رو و بلند مدت این است که سازمان تأمین اجتماعی به سمت تجمیع دموکراتیک بیمه
  .ھا منتقل شده و این سازمان کامالً مانند یک نھاد عمومی مستقل از دولت عمل کند ھا به بیمه شده که مالکیت

  .کند ھا نوعی سردرگمی و ناکارآمدی مضاعف را ایجاد می وجود ندارد، ادغام بیمه ھای مذکور در شرایط کنونی که پیش فرض
ھا  فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و پژوھشگر سابق موسسه عالی پژوھش تأمین اجتماعی با بیان این مطلب که تجمیع بیمه

یاست گذاری بیمه، یک تخصص ویژه ای و مدیریتی و س ھای بیمه شود گفت سازمان موجب سردرگمی و ناکارآمدی مضاعف می
ھای خودش را دارد که با وظایف وزارت بھداشت و درمان سازگاری  ھا و پژوھش طلبد و روش و یک نوع اقتصاد ویژه خود را می

  .شود ھا، فشار مضاعفی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد می ندارد و بنابراین در صورت تحقق ادغام بیمه
ا به اشاره به سابقه کار تحقیقاتی خود در موسسه عالی پژوھش تأمین اجتماعی گفت: نظر وزارت کار در مورد فریبرز رئیس دان

ھا وجود دارد متفاوت  ای و تعھداتی که در قبال آن ھای مختلف بیمه تر است زیرا حق بیمه گروه تر و درست ھا فنی تجمیع بیمه
  .است

توان این  اھد انجام شود نیاز به استراتژی، برنامه و زمان زیادی دارد و یکباره نمیھا در صورتی که بخو وی افزود،تجمیع بیمه
  .اقدام را عملی کرد

http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1394/ch_ntank_94-2.pdf
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/323068-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٠٨سال دوم ، شماره   ٢٠١۵نوامبر  ٢٠   - ١٣٩۴آبان  ٢٩جمعه   Iranian Labour Bulletin – No: 108 

 

 

- 11 - 

  گویند؟ ھای جھانی چه می تجربه
ھا ھستند گفت در اساس یکپارچه  ھای جھانی و استدالل کسانی که طرفدار ادغام بیمه این استاد اقتصاد با توجه به تجربه

  .گیرد چنینی به چند دلیل صورت می ھای این کردن فعالیت
ھای ثابتی را سرشکن  ای به یک رقابت مضر تبدیل شده و دیگری اینکه، بیمه گران، ھزینه ھای بیمه اول اینکه رقابت فعالیت

ابت ھای ث کنند و در صورتی که ادغام صورت بگیرد، ھزینه ای را پرداخت می ھای جداگانه ھا ھزینه کنند بلکه ھر یک از آن نمی
  .شود گیرد و امکان کنترل و نظارت برای کارآمدی بھتر فراھم می سرشکن شده، یکبار صورت می

ھای نولیبرالی و بنیادگرایی بازار آزاد در  دھد ھر چه کشوری بیشتر در معرض اسارت ایده ھای جھانی نشان می وی گفت تجربه
  .شود ھای دولتی ھم در آن کمتر می نظارتای در آن بیشتر است و  ھای بیمه اقتصاد قرار بگیرد، رقابت

اجتماعی است بر  -توانند مدیریت بیمه را که یک امر مالی ھای درمانی مجری درمان ھستند و نمی اما از طرف دیگر سازمان
  .عھده بگیرند

بیمه دموکراتیک است ھای موفق ارزیابی کرد و افزود در این کشورھا مدیریت  رئیس دانا کشورھای اسکاندیناوی را دارای تجربه
ھای  ای وجود دارد که می داند چه مدیریتی بر دفترچه دھد و سازمان مالی جداگانه و درمان، وظیفه درمانی خود را انجام می

  .شود بیمه داشته باشد و حتی موضوع این مدیریت به شعارھای انتخاباتی ھم کشیده می
  نظارت دولتی نباید جایگزین نظارت دموکراتیک شود

ھا و اموال  ھای سازمان تأمین اجتماعی در درجه اول الزم است توجه کنیم که مالکیت بیمه ئیس دانا تأکید کرد در مورد بیمهر
  .اند ھای حق بیمه پرداخت کرده سازمان متعلق به بیمه شده و کارکنان و کارگرانی است که طی سال

ن مالکیت را نقض کرده و نظارت دولتی را جایگزین نظارت مردمی و ھا نباید در جھتی صورت بگیرد که ای بنابراین ادغام بیمه
  .دموکراتیک بکند

ھای ثابت را سرشکن کرده و  ھا صورت بگیرد اما ساخت مدیریت توان این را نداشته باشد که ھزینه در صورتی که ادغام بیمه
حل پیش رو و بلند مدت این است که سازمان تأمین شود، بنابراین راه  ھا را کنترل کند، این ھدف به ضد خودش تبدیل می ھزینه

ھا منتقل شده و این  ھا به بیمه شده ای که مالکیت ھا حرکت کند اما به گونه اجتماعی به سمت تجمیع دموکراتیک بیمه
  .سازمان کامالً مانند یک نھاد عمومی مستقل از دولت عمل کند

ھا نوعی سردرگمی و ناکارآمدی  ای مذکور وجود ندارد، ادغام بیمهھ رئیس دانا ادامه داد در شرایط کنونی که پیش فرض
  .کند مضاعف را ایجاد می

وی با ذکر مثالی افزود اگر سازمانی برای حقوق کودک تشکیل شود، این سازمان ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارد بلکه 
بگیرد چون خودش از جایگاه نظارتی به جایگاه اجرایی  باید حقوق کودک را نظارت کند و حق ندارد کنترل مدارس را در دست

  .شود تبدیل می
ای، مدیریتی و سیاست گذاری و اداره بیمه،  ھای بیمه پژوھشگر سابق موسسه عالی پژوھش تأمین اجتماعی گفت:سازمان

ایف وزارت بھداشت و ھای خودش را دارد که با وظ ھا و پژوھش طلبد و روش یک تخصص ویژه و یک نوع اقتصاد ویژه خود می
  .ھای سازمان تامین اجتماعی در ذیل وزارت بھداشت مدیریت شود شود بیمه درمان سازگاری ندارد و بنابراین توصیه نمی

کند ابتدا باید تعریف خود از عدالت و رفاه ھمگانی را ارائه دھد.  ھا اگر عدالت اجتماعی و رفاه را دنبال می وی گفت ادغام بیمه
ھای باالیی  ھای کم درآمد که دریافتی کمی دارند باید مقدار بیشتری را دریافت کنند اما اگر دریافتی الیه ا که الیهبه این معن

کند و حق  شود و بنابراین راه حل آن چیزی نیست که وزارت بھداشت مطرح می ھا روبرو می کمتر شود، این طرح با مقاومت آن
  .با سازمان تامین اجتماعی است

  یمه ھا؛ مغایر با طرح تحول نظام سالمتتجمیع ب
گفت:این طرح بدون شک دارای تاثیرھای مثبتی بوده است و  شناس اقتصادی با اشاره به طرح تحول نظام سالمت این کار

 ھا فاصله زیادی وجود ھای درمانی را کم کرده است اما ھمچنان تا تامین نیازھای مردم و بیماران و جلب رضایت آن فشار ھزینه
  .دارد

ارتباط با طرح تحول سالمت دانست و عنوان کرد آنچه در برنامه پنجم  رئیس دانا تالش وزارت بھداشت برای ادغام بیمه را بی
انجامد بدون اینکه تاثیری بر کیفیت و ھزینه  توسعه آمده است به بوروکراتیزه کردن و افزایش نظارت وزارت بھداشت و درمان می

  .ین امر با طرح تحول نظام سالمت خوانایی ندارددرمان داشته باشد و ا
تر به خدمات  تر و کم ھزینه وی افزود بر اساس طرح تحول نظام سالمت باید راه حلی پیدا شود تا بر اساس آن مردم سھل

ھای  بیمهھای درمانی بیرون بیاید اما ھیچ تضمینی وجود ندارد در صورتی که  درمانی درست پیدا کنند و از زیر فشار ھزینه
  .سازمان تامین اجتماعی تحت مدیریت و کنترل وزارت بھداشت قرار بگیرد این اھداف بتواند تحقق یابد

این اقتصاددان با یادآوری وظایف تعریف شده وزارت بھداشت و درمان گفت وظیفه این وزارت خانه تامین سالمت، پشیگیری از 
ھا بسیار  ھا است و ھمه این کار غذایی و دارو و نظارت پزشکی بر بیمارستانبیماری، گسترش خدمات درمانی، نظارت بر مواد 

  .ھا عملکرد قابل دفاعی نداشته است مھم و حیاتی است که البته وزارت بھداشت در ھمه آن
  فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر

صاد گفت:تعاون، بخش بسیار حایز پژوھشگر موسسه عالی پژوھش تأمین اجتماعی با اشاره به اھمیت جنبش تعاونی در اقت
اھمیتی از رفاه اجتماعی برای دموکراتیزه کردن جامعه و به منظور جبران فشارھایی است که توسط صاحبان قدرت و ثروت و 

ھای مختلف، این بخش به جزء بسیار کوچکی از وزارت کار تبدیل شد  شود اما متاسفانه در دولت سرمایه داران به مردم وارد می
  .تواند کارآمدی خوبی داشته باشد ه حاشیه رفت و نمیو ب
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ھای تامین اجتماعی در ذیل وزارت بھداشت و درمان قرار بگیرد، تامین اجتماعی  وی در ھمین زمینه ابراز نگرانی کرد اگر بیمه
 .ھم مانند تعاون به حاشیه برود و فشار مضاعفی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد شود

  
  صادقی بروجنیخسرو 

  آبان٢۵- ٢۴منبع:تامین
  
 

 

  صدای کارگر 

 انتقاد وکیل کانون صنفی معلمان از برخوردھای غیرقانونی با فرھنگیان

  محمود عطار: پرونده معلمان زندانی با چه توجیه قانونی در اختیار سپاه است؟ حاج

  ١٣٩۴آبان,  ٢٧چھارشنبه, 

   

    

  

 

 

 روشنک ابراھیمی: –کلمه 

گذشت کمتر از شش ماه از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ھنوز تکلیف پرونده او مشخص با وجود 
نیست این در حالی است که وی توسط معاون دادستان تھران احضار شده است. اگرچه ھنوز از دالیل احضار وی اطالعی در 

ن تنھا بخشی از فشارھا بر فعاالن معلم است و روند تھدید و دست نیست اما بالتکلیفی پرونده دبیرکل کانون صنفی معلما
  گشودن پرونده ھای جدید ھمچنان ادامه دارد.

رسول بداغی دیگر معلم دربندیست که علی رغم اتمام دوران محکومیت خود دوباره در زندان محاکمه و به سه سال حبس 
نظر ارسال نشده و این معلم دربند در بالتکلیفی بسر می برد. محکوم شد، اما پرونده وی نیز تاکنون به شعبه دادگاه تجدید

  بداغی ماه ھا بطور غیرقانونی در سلول انفرادی نگھداری شد و نزدیک به ده روز است که به بند عمومی انتقال یافته است.

ایران و محمود بھشتی  سیدعلیرضا ھاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی نائب رئیس کانون صنفی معلمان
لنگرودی سخنگوی کانون از دیگر فعاالن صنفی معلمان ھستند که در حال گذراندن دوران محکومیت خود ھستند. در ھمین حال 

  تعدادی از معلمان نیز پرونده ی باز دارند و با تھدید صدور حکم و بازداشت مواجه ھستند.

وکیل کانون صنفی معلمان رفته است تا از او در خصوص دالیل برخوردھای محمود عطار،  خبرنگار کلمه به سراغ پیمان حاج
  امنیتی با فعاالن صنفی معلمان و آخرین وضعیت معلمان دربند بپرسد. متن این گفتگو را با ھم می خوانیم:

  آقای عطار از علت احضار آقای اسماعیل عبدی توسط معاون دادستان تھران اطالع دارید؟

ی ندارم اما احتمال می دھیم که چون آقای خدابخشی قاضی ناظر تھران که به شھرستان منتقل شده اند، ھنوز اطالع موثق
قاضی ناظر جدید برای طرح سواالتی چند نفر از زندانیان را احضار کرده که آقای عبدی ھم جزو آنھاست. ما درخواست مرخصی 
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تی دادیم شاید سواالتی در این زمینه می خواھند بپرسند. در ھر آقای عبدی را شنبه گذشته به رئیس شعبه پانزده آقای صلوا
  حال فردا قضیه را پیگیری می کنم.

  لطفا در خصوص آخرین وضعیت پرونده معلمانی که ھم اکنون در زندان ھستند صحبت بفرمایید.

نند. آقای علی اکبر باغانی، در حال حاضر، علیرضا ھاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران دوران محکومیت خود را طی می ک
نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایران ھم که وکالتشان را بر عھده دارم ھم دوران حبس خود را می گذرانند. چند بار با آقای 
خدابخش در خصوص وضعیت نامناسب آقای باغانی مکاتبه شد اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد و ھنوز در زندان بسر می برند 

  امیدواریم با توجه آمدن ناظر جدید به این موضوع توجه شود و ایشان آزاد شوند.حاال 

آقای رسول بداغی ھم که بخاطر پرونده جدید در بند عمومی منتظر رای دادگاه تجدیدنظر ھستند. اتھام ایشان در این پرونده 
زندان داشته اند قاضی مقیسه ای آن را تبلیغ مانند بقیه متھمان فعالیت تبلیغی علیه نظام است و تماس تلفنی که از داخل 

علیه نظام تلقی کردند و سه سال حبس برایشان صادر کردند که ما ھم اعتراض کردیم و منتظر ارجاع پرونده به شعبه تجدید 
  نظر ھستیم.

بھمن ماه برگزار  آقای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران منتظر وقت دادگاه پرونده جدیدشان ھستند که دھم
  می شود. آقای محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز با تمدید نشدن مرخصی به زندان برگشتند.

آقای بداغی ماه ھا در سلول انفرادی نگھداری شدند و اخیرا به بند عمومی منتقل شده اند اعتراضی به این روند 
  ؟غیرقانونی داشتید و پاسخ چه بود

اعتراض کردیم متاسفانه پاسخی ندادند. آقای مقیسه می گوید پرونده پیش ایشان نیست و به شعبه تجدید نظر ارسال شده 
است اما پرونده ھنوز به این شعبه نرسیده است. برای سپردن وثیقه اقدام کردیم و امیدواریم وثیقه را قبول کنند و ایشان آزاد 

  شوند.

  رونده قضایی این معلمان چیست؟اشکاالت حقوقی و قانونی پ

 ١٣٧٨مھمترین اشکالی که پرونده معلمان دارد این است که این عزیزان دارای پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان که در سال 
توسط وزیر کشور وقت آقای موسوی الری صادر شده ھستند. اساس نامه ای ھم که به اداره ثبت رسیده در کمیسیون ماده 

به ثبت رسیده است و این اجازه را به اعضای ھیئت مدیره کانون صنفی معلمان می دھد که در راستای رفاه، احزاب  ١٠
آسایش و حقوق معلمان تالش کنند. تجمعات صنفی آرام، بدون خشونت و بکارنبردن اسلحه و کارھای خشن برگزار کنند و 

وبیخ و تعقیب قرار گرفته است. این اشکال پرونده این معلمان جلسه بگذارند اما متاسفانه این تجمعات مسالمت آمیز مورد ت
  است و ھیچ اتھام دیگری نتوانستند به آنھا بزنند.

  خواسته معلمان در این تجمعات چه بوده است؟

افزایش حقوق معلمان و اعمال نظام ھماھنگ حقوقی برای معلمان مانند سایر کارمندان دولت بوده است. صرف نظر از اینکه 
استه این معلمان موجه است یا نه، بازداشت و نگھداری این افراد و صدور احکام سنگین برای آنھا ھیچ وجه حقوقی ندارد. خو

در دوران دولت آقای خاتمی، وزیر آموزش و پرورش معلمان را می پذیرفت و جلساتی با ھم داشتند و به حرف معلمان گوش 
رددل آنھا را می شنیدند و ھمین ھمدلی معلمان را آرام می کرد و مجبور نمی می کردند حتی اگر عمل ھم نمی کردند اما د

شدند تجمع کنند تا صدای خود را به گوش مسئوالن برسانند. اما بعد از دوران آقای خاتمی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد 
ثر ندادند. معلمان ھم احساس سرخوردگی وضعیت تغییر کرد و دیگر به حرف معلمان گوش نکردند و به خواسته آنھا ترتیب ا

کردند و در جلوی خانه ملت تجمع کردند که این قضایا پیش آمد. االن ھم که از جلوی مجلس می گذشتم دیدم عده ای که 
نمی دانم مربوط به چه صنفی بودند جلوی مجلس تجمع کرده بودند اما اطالعات سپاه معترض آنھا نمی شود در حالیکه با 

  لمان برخورد می کنند.تجمع مع

  پرونده این معلمان در دست سپاه است یا وزارت اطالعات؟



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٠٨سال دوم ، شماره   ٢٠١۵نوامبر  ٢٠   - ١٣٩۴آبان  ٢٩جمعه   Iranian Labour Bulletin – No: 108 

 

 

- 14 - 

در دست سپاه است و وزارت اطالعات ھیچ دخالتی ندارد. این معلمان نه پاسدار ھستند و نه سرباز، اما اطالعات سپاه پرونده 
م امنیتی ھم انجام دھند مرجع رسیدگی با این آنھا را در دست گرفته است. طبق قانون خود وزارت اطالعات، شھروندان ولو جر

  شھروندان وزارت اطالعات است نه سپاه. واقعا نمی دانم سپاه چه توجیه قانونی برای اینکار دارد؟!

گالیه ما از وزیر اطالعات ھم این است که با توجه به بودجه ھنگفتی که در اختیار این وزارت است کارھای امنیتی شھروندان را 
رت برعھده بگیرد و به سپاه و سایر نھادھای انتظامی اجازه ندھد در امور وزارت اطالعات دخالت کند. این توقع از وزارت این وزا

اطالعات است که در جلساتی که در شورای امنیت یا جلسات دیگر دارند از مقامات عالی رتبه کشور بخواھند تا سپاه در 
  تخصص وزارت اطالعات مداخله نکنند.

آموزش و پرورش گفته اند که وزارت آموزش و پرورش نمی تواند در بحث وزارت اطالعات وارد شود و پرونده وزیر 
معلمان را از طریق قوه قضاییه پیگیری می کنند و وعده ھایی ھم در این زمینه داده اند. با توجه به مطالبات 

  ست؟صنفی معلمان نقش وزارت آموزش و پرورش در پیگیری پرونده آنھا چی

ببینید، اصال کاری به این چند معلم زندانی یا معلمانی که با قرار وثیقه آزاد ھستند نداریم صحبت این است که وزارت آموزش و 
پرورش بعنوان متولی اداره آموزش و پرورش کشور اعم از معلمان و دانش آموزان وظیفه اصلی اش رسیدگی به وضعیت 

شان درست است حقوق آنھا را مانند حقوق سایر کارمندان یکنواخت کنند و اگر معیشتی معلمان است. اگر معلمان حرف
حرفشان درست نیست پس وزیر آموزش و پرورش از مسئولین این ده و پانزده کانون صنفی معلمان و تشکل ھای صنفی 

خود دعوت کند و معاونین  معلمان که در سراسر کشور داریم و در وزارت کشور ھم به ثبت رسیده اند و رسمی ھستند در دفتر
حقوقی و پارلمانی و بودجه ھم بیایند و با اعضای این کانون ھا و تشکل ھا که فرھنگی و فرھیخته ھستند صحبت کنند. آقای 
وزیر وزارت آموزش و پرورش از معلمان شاکی دعوت کند و خواسته آنھا را گوش دھد تا قانع شوند. به مطالبات آنھا رسیدگی 

شان را افزایش دھند یا آنھا را قانع کند که حقوقی که دارند ھمین است، بعد این برخوردھا با معلمان صورت بگیرد. کند و حقوق
برخورد قضایی ھم این است که اول نھاد صنفی آنھا را از طرق قانونی منحل کند نه اینکه اعضای این نھادھا که اجازه فعالیت 

تمدید می شود برخورد شوند. متاسفانه تنھا چیزی که ما از وزیر آموزش و پرورش دارند و ھر سال ھم پروانه فعالیت شان 
  دیدیم این است که مصاحبه می کنند و وعده سرخرمن می دھند.

به رسمیت کانون صنفی معلمان اشاره کردید اما آقایان بھشتی و عبدی تحت فشار قرار گرفتند که استعفای 
  ا توجیه حقوقی در این زمینه وجود دارد؟خود را از این کانون اعالم کنند آی

پاسخ این سوال باز به وظیفه وزارت آموزش و پرورش بر می گردد اگر وزیر آموزش و پرورش در جلسات و میزگردھای کانون 
شرکت کند و معلمان را قانع کند یا مطالباتشان را رسیدگی کند دیگر معلمان برای پیگیری مطالبات خود تجمع نمی کنند و 
نھادھای امنیتی ھم احساس خطر نمی کنند و به اعضا برای استعفا فشار نمی آورند. وقتی معلمان می بینند که وزارت 
آموزش و پرورش به حقوق آنھا رسیدگی نمی کند ناچار می شوند که به مجلس مراجعه کنند، وقتی مجلس جواب نمی دھد 

ات غیررسمی برگزار کنند و یا مدارس را تعطیل کنند، نھادھای ناچار می شوند از روش ھای ایذایی متوسل شوند، تجمع
  امنیتی که وظیفه تامین معاش معلمان را ندارند از این روش ھا احساس خطر می کنند و با معلمان برخورد می کنند.

با گفتید که عملکرد دولت آقای خاتمی در برخورد با مطالبات معلمان خوب بود و برخوردھای امنیتی و قضایی 
  معلمان در دولت آقای احمدی نژاد آغاز شد عملکرد دولت آقای روحانی را چطور ارزیابی می کنید؟

البته االن نسبت به دوران ھشت ساله دولت آقای احمدی نژاد وضعیت کمی بھبود پیدا کرده و تشکل ھای معلمان آزادتر شده 
سایر خواسته ھای صنفی رسیدگی نشده است. بخاطر ھمین است. اما به مطالبات معلمان اعم از افزایش حقوق معلمان و 

کارآیی معلمان کاھش پیدا کرده و کاھش کارآرایی معلمان به معنای کاھش کارآیی آموزش و پرورش یعنی کاھش تربیت 
زیری فرزندان کشور است. به اعتقاد من وزیر کنونی آموزش و پرورش وزیری نیست که بتواند این مشکالت را حل کند باید و

جوان تر، کارآمدتر و مدیرتر برای وزارت تعیین شود تا بتواند مشکالت معلمان را از طریق تشکیل جلسه و میزگرد و تبادل نظر حل 
کند. حتی اگر نتواند به حقوق آنھا رسیدگی کند حداقل صدای فریاد آنھا را بشنوند کاری که در دولت آقای خاتمی صورت می 

  گرفت.

  

 
  


