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 مسئله این های پیگیری و دادیم انجام باره این در قانونی

  .".دارد ادامه

 خبرگزاری نە و پزشکی علوم دانشگاە رییس نە البتە

 نوع چە وزیر منظور کە مورد این در کدام هیچ «تسنیم»

 رایج فرهنگ در ولی نگفتەاند، یزیچ بودە است، برخوردی

 برخورد از منظور شدە تجربە تاکنون کە چنان مردان دولت

 تعزیر و حبس تا اخراج و تبعید از کە است مجازات از نوعی

  !شود می شامل را

 خود کە بهداشت میلیاردر وزیر کە نیست بار اولین این

 تهران در پردرآمد خصوصی بزرگ بیمارستان یک مالک حداقل

 تحت مدیران از یکی طریق از کند می کوشش است،

 اعتصاب یک در شرکت خاطر بە را پرستاران مسئولیتش

 در خود او نیز قبلا . کند برخورد بە تهدید ساعتە چند صنفی

 مقابل در پرستاران اعتراضی تجمع بە نسبت کە واکنشی

 مطالبات با مخالفت ضمن داد، نشان جمهوری ریاست دفتر

 صنفی تشکل یک کە را «پرستار ی خانە» رهبران پرستاران،

 و بود کردە تهدید است، پرستاران صنفی مطالبات گیر پی

 هفته تحلیل 

 سیطرە و منافع حفظ؛ بهداشت وزیر قرمز خط

 !است کارفرمایان

 

 صادق کار

 با ارتباط در کە گزارشی در مرداد ٩١ در« تسنیم»خبرگزاری 

 در کرد، منتشر «امیرعلم» بیمارستان پرستاران اعتصاب

 علوم دانشگاە رییس از نقل بە گزارش خود، از قسمتی

 با برخورد خواستار بهداشت وزیر " :نوشت تهران پزشکی

 گزارش این در کە قراری بە". است شدە اعتصابی پرستاران

 پرستاران تیرماە اواخر اعتصاب دنبال بە بهداشت وزیر آمدە،

 دانشگاە رییس بە امیراعلم، بیمارستان های تکنیسین و

 این خاطر بە پرستاران با تا است کردە توصیە پزشکی علوم

 . شود برخورد کردەاند اعتصاب بە اقدام کە

 علوم دانشگاە رییس جعفریان علی الذکر، فوق گزارش بر بنا

: گفتە است بهداشت وزیر هاشمی از نقل بە رابطە این در

 تذکری بنده به بهداشت وزیر امیراعلم، بیمارستان ی در باره"

 که هم مشکلی بود، پرستاران تجمع جریان ندادند،

 نیز مشکلی و است درک قابل کنند می اعتراض پرستاران

هم  آن و داریم زمینه این در قرمزی خط منتها نیست؛

 علوم دانشگاه رییس "...است بیماران به خدمت تعطیلی

 را مسئله این نیز هاشمی دکتر": داد ادامه تهران پزشکی

 برخورد نیز ما است؟ افتاده اتفاق این چرا که داشتند تأکید



 

- 2 - 

  

 گروه کار کارگری

 (اکثریت)سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 95   ۹۲ ، شماره  سال دوم ۵۱۱۲ اوت ۱۴جمعه 

 دهی سازمان در کە را پرستاران تشکل حقوقی وجاهت  

  .بود شدە منکر دارد را اصلی نقش پرستاران اعتراضات

 و اعتصاب حق کە نیست حاضر هم وزیر بهداشت هنوز

 صاحبان و خودش برای کە ەگون همان را تشکل

 و پرستاران برای پذیرفتە است، خصوصی های بیمارستان

 تداوم از چنان بار این اما. بپذیرد نیز ها بیمارستان کارکنان

 و ها بیمارستان کارکنان عبارتی بە یا و پرستاران اعتراضات

 تهدید از را پا کە آمدە است خشم بە درمانی مؤسسات

 صادر را پرستاران «سرکوب» برخورد، دستور و نهادە تر فرا

 . کردە است

 صورت حالی در ها تکنیسین و پرستاران با برخورد این

 غیرقانونی ظاهراا  کە کلن یها یریزگیمزیر کە گیرد می

 پیشین شکل بە ایشان وزارت دوران در چنان هم است،

 پرداخت بر علوە جراحی، نیازمند بیماران و دارد ادامە

 ی عمدە کە ها جراحی و بیمارستان آور سرسام هزینەهای

 یک انجام برای رود، می ها بیمارستان صاحبان جیب بە آن

 ی اثاثیە و خانە فروش با ولو مجبورند سادە جراحی عمل

 طل ی سکە تعدادی یا و پول تومان ها میلیون شان، زندگی

 . بدهند زیرمیزی

 در غرق کە حالی در شان، دولتی کارگزاران و کارفرمایان

 ی بهانە بە دید، توان می جا همە در را آن آثار و هستند ثروت

 کارگران بر را فقر زیرخط های دستمزد تولید، نبودن سودآور

 و ها رسانە کمک با را آن کنند می تلش و تحمیل

 حالی در این و کنند تبدل عمومی باور بە شان کارشناسان

 در سود پای تا سرمایەداری هیچ دانند، می همە کە است

 دیگر کس و چیز هیچ و ملت خدا، رضای محض نباشد میان

 . کند نمی باز کارخانە

 درمانی مؤسسات ولی نیست، سودآور تولید کە کنیم فرض

 حاضر چرا زنند، می جیب بە هنگفتی سودهای کە خصوصی

 نە کە را شان کارکنان و پرستاران ناچیز دستمزدهای نیستند

 نە و ماند می پابرجا ها آن وجود بدون شان های بیمارستان

 افزایش را شود می ممکن ساالنەشان میلیاردی درآمدهای

ها،  این ی همە کە این معنای دیگری دارد جز آن آیا دهند؟

 و پزشکی دانشگاە رییس کە «قرمزهایی خط» منجملە

 و پرستاران با برخورد برای انگیزە عنوان به بهداشت وزیر طبعاا 

 کنند، می و کردە علم امیراعلم بیمارستان های تکنیسین

 بە نهادن گردن از رفتن طفرە برای است تنها بهانەای

 فکری؟ و یدی مزدبگیران سندیکایی و حقوق برحق  مطالبات

 و مندان ثروت و رؤسا رییس فقط را ها قرمز خط این باید چرا

  کنند؟ ترسیم مزدبگیران برای هم آن

 پرستاران، ی ساعتە چند اعتصاب. دهد قرار پیگرد تحت آن

 داد می تقلیل هم باید کە دادە تقلیل را بیمارستان سود البتە

 شکست می هم اگر کە شکستە را «قرمزی خط» نە اما،

 کە کردە، تهدید را بیماری زندگی نە و نداشت ایرادی

 . باشد برخورد مستوجب

 ماجرا این در کارفرمایی و دولتی مقامات واکنش باعث چە آن

 خواهی زیادی افتادن خطر بە و سود تقلیل گردیدە،

 جنبش را تحمیلی قرمزهای خط این آری. است کارفرمایان

 . شکست خواهد ایران مزدبگیران

 بیمارستان مالک خودش کە بهداشت میلیاردر وزیر از طبیعتاا 

 و دستمزد افزایش با کە رود نمی انتظار این جز هست هم

 و کند مبارزە درمان بخش مزدبگیران تشکل و اعتصاب حق

 های تکنیسین و پرستاران علیە اش دولتی منصب از حتی

 از و بدهد؛ را ها آن با برخورد فرمان و بگیرد بهرە بیمارستانی

 جای اما درنیاید، صدایی ترین کوچک هم مدعی دولت طرف

 و طلب اصلح همراهان و هوداران اکثر کە است تأسف

 حقوق و مدنی نهادهای از دفاع مدعی کە دیگری کسان

 برخوردها گونە این مقابل در هستند، هم و دمکراسی بشر

 اقدامات گونە این توجیە در سعی یا و آید درنمی جیکشان یا

 . دارند گرانە سرکوب

 ی جامعە آیا چیست؟ برای راستی به دار معنی سکوت این

 ها اتحادیە آن در کە است جامعەای ها آن مطلوب مدنی

  ندارند؟ جایی کارگری

 حقوق نفی و سلب با اساساا  مدنی ی جامعە ساختن آیا

 است؟ میسر جامعە اکثریت عبارتی بە و ترین بزرگ
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های  قانونی و از میان رفتن فرمالیته بیشتر به خاطر بی

ها مشاهده  صنعتی، چنین کاهشی در عضویت در اتحادیه

 . ودش می

 

ها امضا شده بودند همیشه  قراردادهایی که در سطح شرکت

نظر بود،  قابل صرف ١۹ی  وجود داشتند اما تعدادشان تا دهه

ها در سطح  قرارداد ١۴۹تقریباا  ٩١۹١تا  ٩١۹۱ی  در فاصله

 . صنایع سراسری امضا شده بودند

برخی از این . تنزل یافت ٩١١۱در سال  ۴۹%این نسبت اما به 

های کارفرمایان امضا  ، که بین اتحادیه و سازمان۹%ها،  ادقرارد

االجرا نبودند و فقط کارگران و  شده بود هم دیگر الزم

شدند که خودشان در پای میز  هایی را شامل می شرکت

 . مذاکره حاضر بودند

شدت کاهش  به[ ها در اتحادیه]نهایتاا، در حالی که عضویت 

و قرارداد به معنی کاهش یافته است ساختار نوین مذاکره 

االجرا نبودن  الزم. های جمعی است بازهم بیشتری در قرارداد

ها از زمانی که دولت پای خود را از آن بیرون کشید،  این قرارداد

از نیروی کار را  ۹%%دهد که در واقع فقط  نشان می

کنند که این  ها نمایندگی می قراردادهای جمعی و اتحادیه

 . بوده است ١۹۹حدود  ٩١١۹نسبت در سال 

توان دید که پوشش قراردادهای جمعی و  مضاف بر این، می

های پایانی قرن گذشته عملا  ها در سال عضویت در اتحادیه

 . اند دارای مفهوم مشابهی

 

 از تجربه دیگران 

 اتحادیه های کارگری در اروگوئه
 

 دپارتمان اقتصاد دانشگاه اروگوئه، آدریانا کاسونی

 گودرز: ترجمه

 بازنگری تاریخچه و توضیحی بر نقش اقتصادی آن 

 -  بخش آخر  -

 

ها در بخش خصوصی  در حالی که نزول تعداد اعضای اتحادیه

بسیار زیاد است، این کاهش در بخش عمومی و دولتی 

 . چندان قابل اعتنا نیست

در میان بخش خصوصی، کارگران صنایع بزرگ و بخش 

اند  ها داشته ها را در خروج از اتحادیه ترین درصد ساختمانی باال

تواند آن باشد که اقتصاد نولیبرالی رقابت  که یک دلیل آن می

بیش از حدی را به این صنایع تحمیل کرده و باعث شده در 

ل، افزایش شرایط از دست دادن کار و عدم ثبات در اشتغا

ها در این پروسه به  حقوق کاملا محدود شود و نقش اتحادیه

 . حداقل برسد

شود تا به  فشارهای کمرشکنی هم بر این صنایع وارد می

ها  ها و کارخانه بازسازی و اصلحات ساختاری در تمام شرکت

 . دست بزنند

بینی از  پیش های کاری بسیاری با شدتی غیرقابل  فرصت

این واقعیت باعث شده کارگران به مذاکره و . دان دست رفته

در . زنی غیرمتمرکز و در سطوح محلی بیشتر تمایل یابند چانه

صنایع ساختمانی هم البته نه به خاطر افزایش رقابت بلکه 

0991-0991درصد عضویت در اتحادیه و پوشش قراردادهای جمعی  - 3جدول   

  پوشش قراردادهای جمعی عضویت در اتحادیه 

Sectors 1990 1997 1990 1997 کاریهای  بخش  

Manufacturing 23 17 83 17 صنایع تولیدی 

Commerce 5 2.5 91 6 بازرگانی 

Services 26 21 91 25 خدمات 

Total 20 15 88 23 جمع کل 
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 اخبار خارجی:  

 ویتنام

 نشد ها دستمزد تعیین به موفق کار شورای

 ۹٩۱% اوت ٩٩ ویتنام، اخبار

 

 شورای در ها دستمزد افزایش میزان سر بر اختلف علت به

 دستمزد حداقل تعیین به موفق هنوز شورا این ویتنام، کار

 . است نشده ۹٩۲% سال برای

 در گذشته ی چهارشنبه روز که کار، ملی شورای ی جلسه در

. س. ک) ویتنام کار سراسری کنفدراسیون شد، برگزار هانوی

 صنعت و بازرگانی اتاق و کارگران، از نمایندگی به.( و. ک

 نتوانستند کارفرمایان، از نمایندگی به.( و. ص. ب. ا) ویتنام

 توافق به آتی سال برای ها دستمزد افزایش میزان پیرامون

 . برسند

 کشور این ی چهارگانه مناطق در ویتنام در دستمزد حداقل

 موقعیت و زندگی های هزینه حسب بر و است متفاوت بسیار

 .کند می تغییر محلی
 

 تنزل قدرت خرید

 ۱% الی ٩۲ افزایش خواهان ویتنام کار سراسری کنفدراسیون

 است ویتنام دونگ هزار۱۱۹ تا هزار۱۹% بین درصد دستمزدها،

 حدوداا یک دونگ هزار۹% هر و است ویتنام پول واحد دونگ)

 با ویتنام صنعت و بازرگانی اتاق که حالی در(. دارد ارزش دالر

 . دارد توافق درصدی هفت حدوداا  افزایشی

 

 به علت اختلف بر سر میزان آن 2016افزایش حداقل دستمزد برای سال 
در شورای ملی کار هنوز حاصل نشده است 

 

توان بدون  ها و شرایط استخدامی در اروگوئه را نمی دستمزد

های مؤثر  اما مکانیسم. ها مورد مطالعه قرار داد نقش اتحادیه

 . اند سال گذشته تغییرات عمده داشته ٩۱بر این روند در 

های مذاکره و قرارداد جمعی بسته به دوران مورد  مدل

در دهه . مطالعه، حداقل از نظر تئوریک متغیر خواهند بود

توان فرض نمود که مدل غالب حق مدیریت و  هشتاد می

گیری بر مذاکرات ناظر بوده و هدف بیش از هر  تمرکز تصمیم

 . ها متمرکز بوده است چیز بر سطح دستمزد

توان فرض کرد که مذاکره  برعکس نمی ١۹ی  ی دهه در میانه

زمان یک پروسه به شمول تمام کارگران بوده است، و  هم

عنوان یک هدف مهم ظاهر  طور مشخص به داشتن اشتغال به

 . شود می

 

ها با یک  توان فرض کرد که تمام اتحادیه اضافه بر این دیگر نمی

بشوند، معیار مشترک در تعریف بازده موردنظر وارد مذاکره 

های مشخصی بر اساس نقش و فعالیت اقتصادی  بلکه تفاوت

تأثیر ساختار نوین . ها دخیل است این یا آن شرکت در بازده آن

های  مذاکرات جمعی و درصد عمومی بیکاری نسبت به مدل

ی قراردادهای جمعی کاملا مشخص و سرراست  گذشته

 . نیست

شد یا  انجام می صورت متمرکز که به نظر از آن مذاکرات، صرف

اش حفظ اشتغال بود، در این  کاملا غیرمتمرکز، اگر هدف

ترین تمایل را در بین کارگران ایجاد  صورت در سطح صنایع کم

زمانی صورت  از سوی دیگر اگر هماهنگی و هم. کرد می

، تأثیر بر سطح اشتغال %٩١١گرفت، مانند اروگوئه قبل از  می

  .بود مشابه مذاکرات متمرکز می

از سوی دیگر تغییرات احتمالی در مدل مذاکره و قرارداد 

توانستند در  گرفتند می جمعی و اهدافی که بازیگران پی می

رسد  به نظر می. تغییرات نسبی بیکاری و اشتغال مؤثر افتند

ها و عمومیت یافتن قرارداد و  کاهش درصد پوشش قرارداد

ی ها ی جمعی در سطح شرکتی، بر کاربرد مدل مذاکره

 . اجرایی صحه بگذارد

های خاص با منافع مشخص از زمره  این مدل، که مدل قرارداد

های بعد از  ی اروگوئه سال های آن است، برای مطالعه نمونه

 .تری است مدل مناسب %٩١١
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 گوید می. «و. ک. س. ک» رییس معاون چینه، دوک مای

 خرید قدرت تنزل با مقابله برای کنفدراسیون درخواست

 جاری اقتصادی –اجتماعی شرایط ی پایه بر و است کارگران

 اساسی نیازهای به پاسخی افزایش این. است شده تعیین

 .هاست آن ی خانواده و کارگران معیشت

 درصدی ٩۲ دستمزد افزایش یک که دهد می توضیح چینه

 ای پایه های هزینه حداقل درصد ۹١ گوی پاسخ فقط تازه

 . است زندگی

 و بازرگانی اتاق نمایندگان شده، گفته دیدار جریان در اگرچه

 نمایندگان اما کردند، موافقت درصد ٩٩ تا افزایشی با صنعت

 . نداشتند توافق میزان این با کارگران

 حداقل افزایشی، چنین با که کرد اعلم. «و. ک. س. ک»

 امکان و بود خوهد پایین بسیار ۹٩۲% سال دستمزد

 نخواهد را زندگی ای پایه استانداردهای از کارگران برخورداری

 . داد

: گوید می ،«.و. ص. ب. ا» رییس معاون فونگ، کوانگ هوانگ

 ۱۹ زیرا است مناسبی پیشنهاد بازرگانی اتاق پیشنهاد"

 افزایش و اند سودآوری توان فاقد ویتنام در مشاغل درصد

 های دشواری بر تنها شد، پیشنهاد چه آن از بیش دستمزدی

  ".افزود خواهد مشاغل این

 فقط نه دستمزد حداقل افزایش میزان این": افزاید می او

 بلکه بود، خواهد کارگران اساسی های هزینه ی کننده تأمین

  ".کرد خواهد تضمین نیز را ها شرکت و ها بنگاه ی توسعه

 دستمزد حداقل درصدی ٩۱ افزایش اثر در: "گوید می فونگ

. یافت افزایش درصد ۱% ها شرکت ی هزینه ،۹٩۱% سال در

 که را هایی هزینه مجموعه باید دستمزد حداقل افزایش

 ".گیرد نظر در شد، خواهند متحمل ها شرکت

 در و شوند ارائه دولت به باید کار ملی شورای توافقات

 در اجرا به ۹٩۲% سال ابتدای از دولت، تصویب صورت

 . آمد خواهند

 

* * * * * * * * * 

 ترکیه

 :معلمان

 ماندیم بیکار اما کردیم، اعتماد وزیر به ما

 تجمع آنکارا در ترکیه مدارس معلمان پالتفرم اعضای

. دارند ابراز آموزش وزارت به را شان اعتراض تا کردند

 . هاست آن بیکاری مسئول وزارت این آنان نظر به

 ۹٩۱% اوت ٩٩ امروز، زمان

 

 ها درسخانه معلمان پلتفرم گوی سخن سومه، حسن

 در که کرد قرائت را ای بیانیه پلتفرم این جانب از ،(مدارس)

 و آموزش وزیر به پلتفرم اعضای" :شود می گفته آن

 . کردند اعتماد او های قول

 وزیر". است بوده آنان ماندن بیکار اعتماد این ی نتیجه اما

 شدن بسته که است بوده داده قول مشخصاا  آموزش

 نامیده درسخانه ترکیه در که) ابتدایی مدارس از تعدادی

 نخواهد ایجاد مدارس این معلمان برای مشکلی،(شوند می

 .شد خواهند گرفته کار به آنان و کرد

 مختلف ایاالت از پلتفرم اعضای که کند می تأکید سومه

 تعلق ایدئولوژیکی گروه هیچ به و اند مستقل اند، آمده ترکیه

 و ابتدایی مدارس بیکار معلمان ما" :گوید می او .ندارند

  .ایم ترکیه آموزشی مؤسسات در یافته آموزش

 عالی دادگاه رأی از پس .است نشده رفتار عادالنه ما با

 مذکور مدارس شدن بسته به منجر که قانونی لغو بر دایر

 شش که را کسانی مشکل که داد قول ما به دولت شد،

 حل بودند، کرده کار معلم عنوان به ابتدایی مدارس در سال

  ."کند

 که را کسانی که است داده قول صراحتاا  ترکیه دولت

 ابتدایی مدارس معلم عنوان به کار سال شش ی سابقه

 .آورد در دولت استخدام به دارند،

 تجمع معلمان مدارس ترکیه در آنکارا در اعتراض به وزارت آموزش
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 مدارس از برخی تبدیل علیرغم که نکته این به اشاره با سومه

 معلمان جدی مشکل هنوز بیکاری عمومی، مدارس به مذکور

 مدارس به مربوط های گزارش به توجه با" :گوید می هاست، آن

 حالی در راهنمایی، ی دوره مدارس و ها دبیرستان و عمومی

 بودند، کار به مشغول درسخانه هر در معلم ۱% تا ۹% که

 کار به عمومی ی مدرسه یک در معلم ٩۱ تا ٩۹ فقط اکنون

  .دارند اشتغال

 اما .داشتند وجود درسخانه ٩۹ نفری هزار٩۹ ی منطقه یک در

 .دارند وجود عمومی ی مدرسه تا % فقط منطقه همان   در االن

 هر به زیرا .است همین وضع هم بزرگ شهرهای در

 مشکل ابعاد ...شود نمی داده تبدیل ی اجازه ای مؤسسه

 های خانواده بر را بدرفتاری این آثار که شود می روشن وقتی

  ".گیرید نظر در ما

 ها درسخانه معلمان پلتفرم اعضای اعتراض، جریان در

 آموزش، وزیر» :کردند می حمل زیر شعارهای با را پلکاردهایی

 مدارس معلمان با بدرفتاری» ،«!باش وفادار خود قول به

 را من زندگی چرخ کسی چه !وزیر» و «!موقوف ابتدایی

 «چرخاند؟ خواهد

 علوم و آموزش کارکنان ی اتحادیه رییس کاییشکران، عبدهللا

 به نسبت غیرقانونی اقدامات که کند می تأکید نیز ترکیه،

 متذکر او .دارد جریان که است ونیم سال یک از بیش معلمان

 آموزش بخش کارگران هزار ۲۹ تا ۱۹ علیه تعدی" :شود می

 به که بگویم توانم می .آورد می درد به نیز را ما قلب ابتدایی

 ".است شده تعدی نیز ما اعضای از نفر هزاران

 گذشته سال مارس ماه در «توسعه و عدالت» دولتی حزب

 خصوصی های دوره که رساند تصویب به را قانونی

  .کرد می ممنوع را دانشگاهی پیش

 رییس– گل عبدهللا توسط تصویب، از پس روز ۱ قانون این

 تمام قانونن این موجب به .یافت رسمیت –ترکیه وقت جمهور

 جاری سال سپتامبر اول تا باید نیز خصوصی تدارکاتی مدارس

 با را قانون این اخیر ترکیه اساسی قانون دادگاه .شوند بسته

 اساسی قانون با مغایر را آن و کرد لغو %٩ از ۱ اکثریت رأی

 . دانست

 توسعه و عدالت حزب که گویند می منتقدان برخی

 جنبش به که است گرفته هدف را مدارسی و ها درسخانه

 که است مذهبی جنبش یک «خدمت» .اند نزدیک «خدمت»

 هدایت امریکا، مقیم ترک معترض محقق گولن، هللا فتح توسط

 .شود می

 

 زیمبابوه

 ی آستانه در ها اتحادیه رهبران دستگیری

 کارگری تظاهرات

 رهبران دستگیری کارگری های اتحادیه المللی بین کنفدراسیون

 به نسبت یافته سازمان اعتراضات ی آستانه در را ها اتحادیه

 . کرد محکوم قویا   گرفته، صورت های اخراج

 ۹٩۱% اوت ٩۹ کارگری، های اتحادیه المللی بین کنفدراسیون

 
 آزادی به خشن تعرضی در زیمبابوه، پایتخت هراره، پلیس

 ملی ی کنگره تظاهرات برگزاری از مانع تجمع، و تشکل

 صورت های اخراج و بیکاری علیه کارگری های اتحادیه

 جمله از کنگره، اینرهبران  از تن هفت و شد گرفته

 ی آستانه در پلیس. کرد دستگیر را آن دبیرکل و پرزیدنت

مرکزی  ی به رهبران اتحادیه ،یافته تظاهرات سازمان

نگار را  کارگران زیمبابوه یورش آورد، آنان و چندین روزنامه

دستگیرشدگان بعداا در نقاط مختلف شهر . دستگیر کرد

 .هراره رها شدند

های  المللی اتحادیه کنفدراسیون بینشاران بورو، دبیرکل 

سرکوب چیز  ی متأسفانه این نشانه: "گوید کارگری می

 و عدالتی بی تا است موجبی بلکه نیست،آوری  شگفت

 بیشتری وضوح آنان های اتحادیه رهبران و کارگران سرکوب

 ای پایه حقوق تضمین و رعایت به را زیمبابوه دولت ما. یابد

 ".خوانیم فرامی کارگران

 شاخص» در کارگری های اتحادیه المللی بین کنفدراسیون 

 رعایت لحاظ به را ها کشور که« حقوق جهانی ی ساالنه

 تا کند می بندی رده المللی بین ی شده شناخته حقوق

 رعایت بهتر ها کشور کدام در کارگران حقوق کند مشخص

 ها  آن در که کشورهایی رده در را زیمبابوه شود، می

 ترین بد میان در و "ندارد وجود حقوق برای تضمینی"

 گذاری رده این دلیل. است داده قرار کارگران برای ها کشور

 قانونی تظاهرات به پلیس مکرر های یورش همین جمله از

 .است بوده کارگران

 

 تظاهرات کارگران به سازمان دهی کنگر  ملی اتحادیه های کارگری زیمبابوه
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 کارگران ایران: 

 درباره اسماعیل عبدیی خبرهای

 

  حقوق معلم و کارگر :

اسماعیل عبدی روز سه شنبه با خانواده گفت وگوی تلفنی 

 .داشت

از همسرش می  در این گفت وگوی چند دقیقه ای دبیر کل

پیمان حاج عطار تماس بگیرد و  ،خواهد که با وکیلش

به ، ه تازه در اختیارش قرار داده اندجزئیاتی از پرونده را ک

عبدی به همسرش گفته که کیفر خواست . اطلع او برساند

از سوی شعبه دوم بازپرسی سپاه صادر و پرونده به دادگاه 

دبیر ریاضی شهرستان اسلمشهر . فرستاده شده است

 0۹۹ماده موارد اتهامی خویش را 

یعنی تبانی  0٩۹یعنی فعالیت تبلیغی علیه نظام و ماده 

شوربختانه ماده . برای اخلل در امنیت کشور خوانده است

همان اتهامی است که در پرونده پیشین او نیز وجود  0۹۹

داشته و بیم آن می رود در دادگاه و توسط قاضی وارد 

دانسته شود و حکم پیشین اش یعنی ده سال زندان 

این کنشگر ارشد ! تعزیری به شکل خودکار اجرایی شود

که پرونده به  گفتکانون صنفی معلمان ایران همچنین 

دادگاه انقلب تهران فرستاده شده است و قرار  ٩0شعبه 

به گفته . است پانزده تا بیست روز آینده دادگاه برگزار گردد

وکیل کانون صنفی و اسماعیل عبدی، دو قاضی در شعبه 

قاضی صلواتی و . ضور داشته و حکم صادر می کنندح ٩0

 .قاضی مقیسه

 

 

 

 

 

تعطیلی کارخانه های مونتاژ سامسونگ در 

 ایران

سه کارخانه مونتاژ لوازم خانگی کره ای در تهران، 

 . تعطیل شدند

کارخانه مونتاژ لوازم خانگی کره ای در تهران، یک روز پس 

کارگران سه واحد از بازدید خبرنگاران ، تعطیل شد و 

صنعتی وابسته به این شرکت، نگران از دست دادن شغل 

 .خود هستند

هفته گذشته خبرنگاران  ،این شرکت لوازم خانگی کره ای 

 ٩۹را برای بازدید از خط مونتاژ محصوالت کره ای در کیلومتر 

جاده مخصوص کرج برده بود و مدیر این شرکت اعلم کرده 

بود سامسونگ تکنولوژی تولید لوازم خانگی خود را به ایران 

داده است، در حالی که درست یک روز پس از این بازدید، 

خط مونتاژ این محصوالت در ایران تعطیل شد و کارگران سه 

واحد صنعتی وابسته به این شرکت، در ترس از دست 

 .دادن شغل خود و بیکاری هستند

تن  ۱۹۹کارخانه تکوین الکترونیک بیش از  گرانتعداد کار

 .است

* * * * * * * * * 

 

تجمع کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ 

 البرز شرقی 

بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز شرقی واقع جمعی از 

در طزره در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی 

  .خود در مقابل فرمانداری شاهرود تجمع کردند

 ۱۹بیش از   -مرداد ماه  ٩١دوشنبه  –به گزارش ایلنا،

که از نیمه دوم   بازنشسته معدن زغال سنگ البرز شرقی

شده اند در اعتراض به  تاکنون بازنشسته  %١سال 

ای کارفرمای این واحد معدنی در پرداخت سنوات  توجه بی

فرمانداری شاهرود تجمع  شان، در مقابل  بازنشستگی

 .کردند

تاکنون تعداد  %١به ادعای این کارگران از نیمه دوم سال 

بازنشسته شده اند که هرکدام از کارگران   کارگر ٩۹%

تا  ١۹خود بصورت میانگین از بابت سنوات پایان کار   رسمی

 .میلیون تومان طلبکارند ٩0۹

 

 

 

طومار اعتراضی کارگران معدن سنگ آهن مرکزی 

http://bield.info/author/nh_moghadam/
http://bield.info/author/nh_moghadam/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/296486-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/296486-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/296486-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF


 

- 8 - 

  

 گروه کار کارگری

 (اکثریت)سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 95   ۹۲ ، شماره  سال دوم ۵۱۱۲ اوت ۱۴جمعه 

طومار اعتراضی کارگران معدن سنگ آهن   

 وضعیتمرکزی برای تبدیل 

 پیگیری مطالبات مردم و کارگران معدن سنگ آهن بافق

پنجمین جلسه گزارش کارگروه پیگیری مطالبات مردم و 

کارگران معدن سنگ آهن بافق بدون شرکت کارگران معدن 

جای خالی کارگران معدن  .برگزارشد سنگ آهن مرکزی،

سنگ آهن بافق دراین جلسه موجب شد تا یکی از 

اشاره به عدم شرکت کارگران دراین سخنرانان ضمن 

 .جلسات از آنها درخواست کند درجلسات حضوربهم رسانند

تهیه طومار اعتراضی کارگران معدن  دراین جلسه پرده از -

سنگ آهن مرکزی برای تبدیل وضعیت وارائه اش به گروه 

تبدیل وضعیت کارگران  .پیگیری مطالبات، برداشته شد

های کارگران اعتصابی معدن قراردادی از جمله خواسته 

و %١%٩شهریو١سنگ آهن مرکزی بود واز مصوبات جلسه 

 .یکی از بندهای تعهدات وزیرکاردر جریان اعتصاب بود

به امروز، قدمی دراین رابطه  شهریور سال گذشته تا از

درجلسات گزارش کار گروه پیگیری  برداشته نشده و

 .ده استمطالبات، تاکنون گزارشی دراین باره داده نش

کارگران معدن سنگ آهن مرکزی اعتراض شان را نسبت به 

این روند، با تهیه طوماری برای تبدیل وضعیت وارائه ش به 

 .گروه پیگیری مطالبات بافق،اعلم داشتند

دراین جلسه گزارشی درباره وضعیت کارگران بازداشتی  -

کارگرمعدن سنگ  ۱داده نشد ومختومه شدن پرونده آنها

 %٩در تاریخ  دوم اعتصاب بازداشت و دور که در آهن بافق

دراوایل  ،شهریور ماه با قرار وثیقه و وکالت آزاد شده بودند

دی ماه مجدداا به جرم اخلل در نظم عمومی و خسارت به 

 .اموال دولت و غیره، به دادگاه احضار شدند

در حال حاضر سرنوشت این کارگران در هاله ای از ابهام 

پرونده شکایت بر خلف قول مسئوالن .ستباقی مانده ا

مختومه نشده وهنوز شاکی اصلی پرونده نیز مشخص 

روزهای اول شاکی هیئت مدیره سنگ آهن و  .نشده است

فرمانداری بافق عنوان شده بود این درصورتی است که در 

حال حاضر افراد نامبرده شکایت خود را پس گرفته اند و 

 .عرفی شده استدولت به عنوان شاکی پرونده م

ازدیگر خواستهای کارگران اعتصابی معدن سنگ آهن بافق -

منجمله اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور هم دراین 

 .جلسه حرفی بمیان نیامد

 

وزیربهداشت خواستاربرخورد با پرستاران 

 اعتصابی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از برخورد با خاطیان 

دلیل  جراحی بیمارستان امیراعلم بههای  تعطیلی اتاق

  .اعتراض و تجمع پرستاران خبر داد

اواخر تیرماه خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه اتاق 

دلیل امتناع پرستاران و  های بیمارستان امیر اعلم به  عمل

های این بیمارستان چند ساعتی تعطیل شده است،  تکنسین

صورت شفاهی به  هطوری که وزیر بهداشت در این مورد ب به

هایی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تذکرات و توصیه

 .داشت و خواستار برخورد با خاطیان این رویداد گردید

علوم پزشکی در این رابطه علی جعفریان رئیس دانشگاه 

این رویداد و  درباره خبرگزاری تسنیمتهران با حضور در 

های  تذکراتی که وزیر بهداشت به وی برای تعطیلی اتاق عمل

بیمارستان  درباره: بیمارستان امیر اعلم داده است، عنوان کرد

امیراعلم وزیر بهداشت به بنده تذکری ندادند، جریان هم 

تجمع پرستاران بود، مشکلی هم که پرستاران اعتراض 

ز نیست؛ منتها خط کنند قابل درک است و مشکلی نی می

قرمزی در این زمینه داریم و آن هم تعطیلی خدمت به بیماران 

 .است

* * * * * * * * * 

  

 

 آخرین وضعیت پرونده ی رسول بداقی

 حقوق معلم وکارگر:منبع

دوران حبس شش  ١9رسول بداقی که از سیزدهم مرداد 

ساله اش به پایان رسیده است همچنان در زندان اوین تحت 

 .سپاه پاسدارن به سر می برد  بازداشت

نوزدهم مرداد، دوتن از فعاالن صنفی برای پیگیری پرونده 

 :ایشان به دادستانی کل کشور مراجعه کردند

 

http://www.tasnimnews.com/


 

- 9 - 

  

 گروه کار کارگری

 (اکثریت)سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 95   ۹۲ ، شماره  سال دوم ۵۱۱۲ اوت ۱۴جمعه 

  

 

طبق اخبار دریافتی برای رسول بداقی قرارکفالت صادرشده 

بود والبته این قرار، حتی قبل ازبازداشت مجدد ایشان 

اساس ایشان می  توسط سپاه پسداران صادرشده و براین

ند، ولی مسووالن قضایی نه تنها پاسخ بایست آزاد می شد

روشنی در رابطه با آزادی وی نمی دهند بلکه به صورت 

 .غیر قانونی وی را در زندان نگه داشته اند

* * * * * * * * * 

 

تجمع شبانه روزی مربیان پیش دبستانی 

 مقابل مجلس

 
 : خبرگزاری خانه ملت

 

هزار  9۹تکاپوی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی مجلس در 

 .مربی پیش دبستانی است

عدم اجرای مصوبه مذکور از سوی دولت منجر به افزایش 

 نگرانی مربیان پیش دبستانی سراسر کشور تا جایی که

برای چندمین بار ( مرداد ٩۹)تعداد زیادی از آنها روز یکشنبه 

 د اما اینمقابل درب مجلس شورای اسلمی تجمع کردن

تجمع یک تجمع ساده نبود چرا که برای نخستین بار تجمع 

کنندگان شب خود را نیز مقابل درب مجلس شورای اسلمی 

گذراندند تا مگر اینکه دولتی ها به خود بیایند و تا پیش از آغاز 

سال تحصیلی جدید به وضعیت استخدامی آنها بعد از 

 .گذشت سال ها رسیدگی کنند

ساله خود  %یکی از تجمع کنندگان زن جوانی است که پسر 

می  خبرنگار خبرگزاری خانه ملترا در آغوش دارد، او به 

گوید از یکی از شهرستان های استان لرستان آمده و تمام 

 ٩٩وی حدود . شب گذشته را مقابل مجلس گذارنده است

 .سال سابقه مربیگری پیش دبستانی دارد 

ن پیش دبستانی که ساکن تهران است نیز یکی دیگر از مربیا

سال است که سابقه کار دارد و  ۱می گوید  خانه ملتبه 

سال است که در تجمع های مقابل مجلس برای  0مدت 

رسیدگی دولت به وضعیت استخدامی اش شرکت می کند 

هزار تومان حقوق دریافت  ۹۹%او . اما نتیجه ای نگرفته است

 .می کند و بیمه هم نیست

مع کننده دیگری که از یکی از شهرستان های استان تج

خوزستان به تهران آمده و شب گذشته را نیز مثل تعداد 

دیگری مقابل مجلس گذرانده است می گوید بیمار است و 

هزار تومان به صورت  0۹او نیز تنها . سال دارد 0سه فرزند زیر 

می ماهیانه از شهریه ای که خانواده ها می پردازند دریافت 

ن آمده اما کند و تا کنون بارها برای حضور در تجمع ها به تهرا

اما نمایندگان مجلس در طول دو روز .نتیجه ای نگرفته است

نادر قاضی پور، نماینده مردم . تجمع بی تفاوت نبوده اند

، ابتکاری زد تا آن ها را از ارومیه در مجلس شورای اسلمی

یکشنبه شب محل  رو، اعتراض شبانه روزی دور کند، از این

اسکانی برای مربیان پیش دبستانی تجمع کننده فراهم کرد 

 .آنها از ترک محل تجمع خودداری نکردنداما 

قاضی پور در گفت و گو با خانه ملت در خصوص سابقه تجمع 

: صورت گرفته و شرایط این مربیان پیش دبستانی گفت

ن مدرک مربیان پیش دبستانی چند سال است که با دارا بود

لیسانس و فوق لیسانس در حال خدمت هستند اما 

 .متأسفانه موفق به استخدام نشده اند

: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلمی ادامه داد

متأسفانه حقوق تعداد کثیری از آنها که در پیش دبستانی 

هزار  ۹۹تا  ۹%بین  ،های شهرستان ها فعالیت می کنند

ن در حالی است که آنها به امیدی وارد تومان در ماه است ای

این عرصه شدند که روزی به استخدام آموزش و پرورش 

  .درآیند
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 کار  تهدید اشتغال کارگران چای  

جمهوری اسالمی  آینه تمام عیاری از اقتصاد

 ایران

 
 ایلنا

چای غیر مصرفی و کمپوست شده به بازار مصرف باعث 

  کار شده است تهدید امنیت شغلی کارگران چای

عضو هیأت رئیسه شوراي اسلمي شهر « پرویز شعبانی»

هزار تن چای 09: ساري با اعلم این خبر به ایلنا گفت

تولید  ۹۱تا  %۱سنواتی تعاونی روستایی که در سال های 

مصرفی   هم اکنون به غیر از ساخت کود هیچ موردو   شده

دیگری ندارند، بصورت غیر قانونی وارد بازار چای کشور شده 

 .است 

با بیان اینکه  نائب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور

سلمت اجتماعی مصرف کنندگان چای با این اقدام غیر 

بر آن این عمل علوه : اخلقی در خطر است، تصریح کرد

فرصت طلبانه باعث تعطیلی کارخانه های چای کشور 

به گفته .کار شده است ادی از کارگران چایوبیکاری تعداد زی

او، بازگشایی مجدد انبارهای چای سنواتی به روی 

سال می گذرد  ٩0تا  ۱هایی که از مدت تولید آن بین  چای

ر ضربه محلک دیگری بر پیکر نیمه جان صنعت چای کشو

 .وارد کرده است

هم اکنون تعداد زیادی ازمزارع چای : شعبانی تاکید کرد

را   و چایکاران کشت مزارع چای  شمال کشور از بین رفته

این کارگران برای امرار معاش به شغل های .رها کرده اند

 .همانند دست فروشی روی آورده اند  کاذب

قابل  هزار تن محموله غیر 09به ادعای وی ٰ فرصت طلبان 

میلیارد  ٩0/0)شرب وعرضه در بازار را به حداقل قیمت 

یکصدو پنجاه )کرده اند و به حداکثر قیمت  خریداری (تومان 

 .در بازار به فروش می رسانند( میلیارد تومان 

 

 حوادث کار: 

 

 استان خراسان شمالی در کارگر01مرگ

تن به علت حادثه در  %٩طی سه ماهه نخست سال جاری 

 .اندمحل کار فوت کرده 

مدیر کل پزشکی قانونی استان، دکتر بابک سلحشور ضمن 

این تعداد در مدت مشابه سال گذشته : اعلم این خبر افزود

 .تن بودند %

بررسی های به عمل آمده در خصوص علت نهایی فوت این 

 %افراد نشان می دهد که شش تن در اثر سقوط از بلندی،

برخورد با جسم تن به دلیل  %تن به علت غرق شدگی و 

 .سخت فوت کرده اند

مرداد روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی ۱به گزارش

تن بیشترین  ۱استان خراسان شمالی، شیروان با تعداد 

تعداد متوفی بر اثر حوادث کار را داشته و پس از آن در 

شهرستان جاجرم سه نفر، و در شهرستانهای اسفراین و 

 .یل حادثه حین کار فوت کرده اندفاروج هر کدام یک نفر به دل

در سه ماهه نخست امسال، : دکتر سلحشور در پایان افزود

نفر نیز به دلیل مصدومیت حین کار به مراکز پزشکی  90

نفر مرد و دو  99از این تعداد . قانونی استان مراجعه کرده اند

 .نفر زن بوده اند

* * * * * * * * * 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/296245-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/296245-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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دراستان  بر اثر حوادث کار کارگر 6مرگ   

 کردستان

تن بر اثر حوادث کار در  0در سه ماهه نخست سال جاری 

این در حالی .استان کردستان جان خود را از دست دادند

است که در مدت مشابه سال قبل فوت شدگان حوادث 

 .تن بودند 9کار

مرداد روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی  0به گزارش 

تن مرد  0نفر فوت شدگان حوادث کار  0استان کردستان، از 

فوت شده   9این در حالی است که هر.و یک زن بودند

 .حوادث کار مدت مشابه سال قبل مرد بودند

مصدوم حوادث کار  ١9این گزارش می افزاید در این مدت 

ی قانونی استان کردستان نیز جهت معاینه به مراکز پزشک

این آمار .مرد و یک زن بودند %١مراجعه کردند که از این تعداد 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل را  %%/%کاهش 

نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال قبل کل 

 .تن بودند ٩%٩مصدومان حوادث کار 

* * * * * * * * * 

 

کارگر در حوادث کار  059مجروح شدن 

 استان کرمانشاه

تن بر اثر حوادث ناشی ٩0١طی سه ماهه نخست امسال 

از کار مجروح شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال 

 .هیچ تغییری مشاهده نمی شود %١%٩

مرداد روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی ٩۹به گزارش

استان کرمانشاه، دکتر آرش ساالری مدیرکل پزشکی 

م این خبر افزود طی سه ماهه اول قانونی استان با اعل

تن با شکایت حوادث ناشی از کار به این  ٩0١تعداد  ١9%٩

مرد  ٩00زن و  %اداره کل مراجعه نمودند که از این تعداد 

بوده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 

زن و  0و به تفکیک ( نفر ٩0١)این تعداد به همین میزان 

 .مرد بودند ٩09

ر ساالری در پایان خواستار رعایت هرچه بیشتر ایمنی دکت

کار توسط کارگران و کارفرمایان به منظور کاهش مجروحین و 

 .کشته شدگان حوادث کار شد

 

 اطالعیه ها:  

کمیته دفاع از فعالین  51اطالعیه شماره 

 مهابادکارگری 

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و 

 !آزاده

جلسه دادگاهی محمود صالحی  ١۴/۱/٩۱صبح روز شنبه 

عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های 

کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعاالن کارگری 

مهاباد در شعبه یک دادگاه انقلب سنندج برگزار شد، 

همچنین دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 

، کوروش بخشنده که وی نیز عضو هیات تشکل های کارگری

اجرایی کمیته دفاع از فعاالن کارگری مهاباد است به شعبه 

 . چهار دادیاری برای آخرین دفاعیات احضار گشت

در این جلسات هر دو فعال کارگری ضمن رد تمامی اتهامات 

وارده در مورد ارتباط با احزاب اپوزیسیون، به دفاع از عضویت و 

ارگری خود در کمیته هماهنگی برای کمک به فعالیت های ک

ایجاد تشکل های کارگری پرداختند، در نهایت جلسات 

 .محاکمه نامبردگان به تاریخ دیگری موکول شد

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، صدور کیفر 

خواست برای محمود صالحی و کوروش بخشنده به دلیل 

نگی برای کمک به ایجاد فعالیت کارگری در کمیته هماه

تشکل های کارگری را خلف قوانین موجود و نقض آشکار 

سازمان جهانی کار می دانیم و  ١۹و  ۹۱مقاوله نامه های 

ضمن محکوم نمودن احضار، بازداشت و محاکمه کارگران و 

فعاالن کارگری، معتقدیم ایجاد و فعالیت در کمیته ها و تشکل 

و چرای طبقه کارگر ایران  های مستقل کارگری حق بی چون

است و نمی بایستی کسی را به دلیل فعالیت در این تشکل 

لذا خواستار آزادی بی قید و شرط همه . ها مجرم شناخت

 .کارگران و فعاالن کارگری دربند هستیم

 

 کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

* * * * * * * * * 

 

http://komitedefaa.blogspot.se/2015/08/52.html
http://komitedefaa.blogspot.se/2015/08/52.html
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 بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر  

  انمحکومیت سرکوب مبارز

 و فعاالن کارگری ترکیه

طی هفته ی گذشته دولت ترکیه دست به اعمال سرکوب 
این . و دستگیری وسیع فعاالن چپ و کارگری زد

ها و حمله به دفاتر احزاب مدافع حقوق کارگر به  دستگیری
قدری وحشیانه وهمراه با خشونت بود که یادآور هجوم 

بر آلمان  فاشیست ها به مبارزان در دوران حاکمیت آنان

.است   

  این دولت که هر روز با مشکلت بیشتری مواجه می شود،
توان کنترل مرزهای خود را ندارد و پنهان و آشکار از 

های مرتجع داعشی و جنایت کاران مذهبی حمایت  نیروی

وگمان می کند که سرکوب فعاالن کارگری می  می کند، 
وانی درحل غافل از این که نات. تواند مشکلتش را حل کند

مسایل کارگران و زحمتکشان مربوط به تسلیم بی قید 
وشرط این حکومت به سازوکارهای نظامی جهانی سرمایه 

داری وغارت اموال مردم در مشارکت با شرکت های چند 

ملیتی و سرمایه اران داخل برای غارت هر چه بیشتر 
دولت تر كیه كه با همراهي .کارگران و زحمتکشان است

امي ناتو و كشور هاي بزرگ سر مايه داري تلش پیمان نظ
میكند تا به عنوان ژندارم نظام سر مايه داري عمل كند ، به 

بهانه مبارزه با داعش نیرو هاي نظامي خود را براي سر كو 

گیرد و از جو نظامي استفاده كرده  ب كردها به كار مي
 ب مي ولي را به و حشیانه ترين وجه سر كمخالفان داخ

جالب ترين بخش مسئله آن است كه مدعیان . كند 
را بر سر كوب  دموكراسي و حقوق بشر جهاني چشم خود

بندند و اصل نگران  وحشیانه اي به اين وسعت مي
.دموكراسي ادعائي خودشان نیستند      

اين كشور كه نمونه بارز دمو كراسي مورد ادعاي امريكا و 
 است که مانيزدیرن در منطقه است ،آمتحدان ارو پائي 

بزرگترين زندان روزنامه نگاران در دنیا و روز ديگر تانگ ها را 
.گیرد براي بستن دفاتر احزاب مخالف بكار مي   

كند كه كارگران و  اين حوادث بار ديگر به خوبي اثبات مي
 زحمتكشان در اين منطقه چاره اي به جز هماهنگي و هم

قابله راستائي در جهت انسجام مبارزاتشان براي م
سراسري با سر كوب نظام سر مايه داري ندارند و مبارزات 

قو مي و منطقه ضرو رتا بايد با مبارزات سراسري كارگران و 

هم راتا و هم گام شود تا آنكه بتوانند   زحمتكشان منطقه
در برابر اين تهاجم همه جانبه نظام سر مايه داري براي 

خاورمیانه و  تسلط همه جانبه بر منابع و نیروي كار در
.مقابله کنند سراسر جهان   

من محكو میت اين يورشكانون مدافعان حقوق كارگر ض . 

 

 

 نیرو هاي كارگري ضمن كیه به مخالفین ووحشیانه دولت تر

تر كیه در ابراز همدلي و همبستگي با مبارزان خستگي ناپذير

نهاد هاي كارگري و مقابله با اين هجوم فاشیستي از كلیه 

خواهد تا به هر تر تیب  مبارز در منطقه و سراسر جهان مي

در همبستگي با  توانند به اين تها جم اعتراض كرده و كه مي

اين منطقه كه مدتها است با تو طئه   كارگران و زحمتكشان

هاي نظام سر مايه داري دچار جنگ و آشوب هاي بي پايان 

 .به مقابله بر خیزند  نندتوا است به هر تر تیب كه مي

 

 صدای کارگر 

 

 حقه کارفرما ، استثمار بیشتر کارگران

 

هزارتومان دریافتی کارگران و رضایت مندی  ۲۹۹باافزایش 

نسبی ایجاد شده ازاین دریافتی ، متاسفانه سودجویی 

 . کارفرما از کارگران بیشتر شده است

چه روزمزد، سه سال است که ایران خودرو از استخدام کارگر 

و به جای کارگرانی که   چه پیمانی و قراردادی خوداری کرده

بازنشسته شدند و یا بعضی از کارگرانی که شرکت از 

کارشان رضایت نداشت و قراردادشان تمام شده بود، کارگر 

 .نگرفته است

درصد نیروی کار،  ٩۹در این سه سال با کاهش حداقل 

از اوایل دیماه .هم کارکنند کارگران مجبورند به جای آین تعداد

سال گذشته تولید افزایش یافت و امروز تولیدات کارخانه به 

 . حد نصاب سه سال گذشته رسیده است

طی ماه رمضان بسیاری از کارگرانی که روزه دار بودند به 

خاطر شدت کار از حال رفته و به درمانگاه ایران خودرو منتقل 

ش یافته حقوق کارگرانی هزار تومان حقوق افزای ۲۹۹. شدند

است که از شرکت رفته اند در حقیقت ما حقوق این کارگران 

 . را گرفته و بجایشان کار می کنیم

یعنی کارخانه با این حقه از هزینه هایش کم کرده و در عوض 

 .همان کار را از کارگران می گیرد
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 اقتصاد ملی:  

 در سایه اقتصاد؛ تنمیلیون  ۱اشتغال 

انفجار تاریخی مشاغل کاذب دربازار کار 

 ایران

 

رکود در بازارهای کار رسمی و ناتوانی کارجویان در ورود به 

مشاغل شناخته شده باعث وفور مشاغل کاذب و زیرزمینی 

در اقتصاد ایران شده است تا جایی که وزیر کار، تعداد 

 .داند می تنمیلیون  ۱شاغلن این بخش را 

 ،خبرنگار مهربه گزارش 

میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند ولی وزیر   %% 

میلیون از این ها در بازار غیررسمی و  ۱گوید اشتغال  کار می

گویند فضاهای  کارشناسان می .به بیانی دیگر کاذب است

ایجاد شده در بازارهای داللی و فراهم بودن زمینه های 

روند رو به  واسطه گری در اقتصاد ایران باعث شده است تا

 .رشد مشاغل زیرزمینی و کاذب چشمگیر باشد

بازار کار ایران در شرایطی است که بسیاری از افراد برای 

به معنای )کسب درآمد به سمت مشاغل کاذب و زیرزمینی 

در حال . شوند کشیده می( غیراستاندارد و غیر قابل ردیابی

دی با های اقتصا هایی که پنهان بودن فعالیت حاضر، از ضعف

خود به همراه دارد، ناتوانی دولت در اخذ مالیات از کسب و 

 .کارهای موجود ولی پنهان است

ها تن در بخش غیررسمی اقتصاد  اما هم اکنون میلیون

کنند و روزگار  حضور دارند، از این طریق کسب درآمد می

اند  ای دارند و آن را وارد کار کرده برخی سرمایه. گذرانند می

گری و فروش اجناس  ز بدون سرمایه به واسطهو برخی نی

 .ُخرد مشغولند

 

شغلی در همه جای های کاذب و غیررسمی  امروزه فعالیت

ها، در  در کنار خیابان .شهر به راحتی قابل مشاهده است

مراکز خرید و پاساژها، در متروها و خطوط حمل و نقل 

ای در حال کسب روزی  عمومی و در میادین شهر عده

 .هستند

 گری تا کمک دادزن مشاغل کاذب از واسطه

 خیلی هم فرقی ندارد چه شغلی داشته باشند، چون در بین

آنها از دادزن و کمک دادزن هستند تا کارت پخش کن و گریه 

همچنین از نوبت گیر تا خط نگه دار تاکسی و بسیاری . کن

 .عناوین دیگر در بازار مشاغل کاذب و زیرزمینی وجود دارد

شاید یک کارت پخش کن نتواند درآمد مناسبی از بازار کار 

های  سالکشور داشته باشد، اما قطعا کسانی که در 

های خود را در بازارهای ُپرنوسان  اند سرمایه گذشته توانسته

اند سود خوبی را  گذاری کنند توانسته طل، سکه و ارز سرمایه

ها نیز  ای نیز ببرند، البته ناگفته نماند که برخی غیرحرفه

 .های خود را در این بازارها از دست داده و نابود کردند سرمایه

ها شغل کاذب و شاغل غیررسمی؛  یلیونبا این حال، وجود م

کارشناسان  .واقعیتی است که در اقتصاد ایران وجود دارد

 عقیده دارند برخی مشاغل کاذب و

 فقط گفتن از بیکاری کافی نیست

ها در فاصله  بررسی آمارهای مربوط به بیکاری استان

که در واقع دو سال ابتدایی فعالیت  %١تا پایان  %١های  سال

 ٩۱بیر و امید است، نشان می دهد اوضاع بیکاری در دولت تد

استان کشور بدتر شده و نرخ بیکاری در مناطقی باالتر رفته 

است؛ بنابراین در نیمی از کشور، بیکاران و جویندگان شغل با 

 .مسائل و چالش های جدیدی دست و پنجه نرم می کنند

درصد بیشتر  ١.%به صورت خاص در سمنان بیکاری یکساله 

این وضعیت درباره . درصد رسید %.٩٩به  ۱.۴شده و از 

کهگیلویه و بویراحمد نیز مشاهده می شود به نحوی که در 

برابر شده و  %این منطقه از کشور، بیکاری در فاصله یکسال 

 .درصد رسید ۴.%٩به  ۱.۹از 

این موضوع در استان هرمزگان هم وجود دارد به شکلی که 

 ١.%درصد با  ۱.۴مان، بیکاری از در این استان جنوبی کشور

آمارها .درصد رسید %.٩۹درصد افزایش در فاصله یکسال به 

گذاری دولت تدبیر و  نشان می دهد با وجود دو سال سیاست

امید، بیکاری همچنان به عنوان اساسی ترین معضل داخلی 

 .کشور خودنمایی می کند و بیکاری همچنان میلیونی است

http://www.mehrnews.com/


 

- 14 - 

  

 گروه کار کارگری

 (اکثریت)سازمان فدائیان خلق ایران 

 Iranian Labour Bulletin – No: 95   ۹۲ ، شماره  سال دوم ۵۱۱۲ اوت ۱۴جمعه 

 آمارهای بیکاری   

 ٩۹.۲به  %١هرچند نرخ بیکاری عمومی کشور در پایان سال 

دهم درصد نسبت به پایان سال  %درصد رسید که البته خود 

بیشتر است اما در همین شرایط نیز نرخ بیکاری جوانان  %١

 ۴%درصد و نرخ بیکاری زنان تا  %.۱%ساله کشور  ۴%تا  ٩۱

 .درصد است ۹.%۴ساله کشور 

هزار  ۲۹۹با وجود اینکه وزیر کار اعلم کرده در سال گذشته 

هزار شغل موجود  ۹۹%ایجاد شده اما  شغل جدید در کشور

 . نیز نابود شده است

نکته مهمتر اینکه اشتغال زایی در سطح یادشده به هیچ 

وجه در مقابل بیکاری بزرگ قابل لمس نیست و دولت باید 

اقدامات بزرگتری برای خروج بازار کار از بحران بیکاری انجام 

 .دهد

نرخ  %١به صورت کلی، در سال گذشته نسبت به سال 

های آذربایجان غربی، اصفهان، البرز،  بیکاری در استان

چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 

سمنان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، 

 .هرمزگان و یزد افزایش داشته است

هرچند نرخ بیکاری در کرمان در یکسال گذشته افزایش 

داشته، اما هنوز هم این استان بهترین بازار کار کشور را 

ترین شرایط بازار کار  البته به روایت آمارها دارد و نامناسب

های  نیز مربوط به استان کرمانشاه است که در فاصله سال

 .ه استنیز روند افزایش بیکاری آن ادامه داشت %١و  %١

 

 

 

 
 

 گزارش:  

 در مشهد” چشم فروشی

 

به رواج خرید و نشریه شهرآرای محله در مشهد با اشاره 

بازار جدید “فروش اعضای بدن از جمله کلیه در این شهر، از 

و تلش یک جوان سی و چهارساله ” فروش چشم خرید و

 .برای فروش یکی از چشم هایش گزارش داده است

 

سادات کوثری خبرنگار این نشریه  به گزارش پارسینه، الله

دوسه روز قبل بود که برای تهیه گزارش : "محلی، می گوید

وگذار  گشت . به خیابان مهدی در محله فرامرز عباسی رفتم

بار  در دل محله و دقت در مشکلت اهالی، باعث شد تا این

 . سوژه جدیدی نظرم را به خود جلب کند

فروشی، فروش کلیه زیر  ی مانند فروش کلیه، کلیههای عبارت

تاکنون زیاد به چشمم خورده بود اما این عبارت با … و” قیمت

بقیه فرق داشت و روی دیوار با ماژیک پررنگ نوشته شده 

 ”.فروشی بود؛ چشم
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کنم آفتاب  تصور می: "خبرنگار نوشته استاین   

فرسای ظهر تابستان سوی چشمانم را کم قوا کرده  طاقت

نه، . تر بخوانم روم تا شاید بتوانم دقیق جلوتر می. است

روی دیوار زیر شماره تلفن خط . عبارت درست است

 . فروشی چشم:ایرانسلش نوشته شده است

ست، نوع نگارش ای که هنوز که هنوز ا دهنده عبارت تکان

با تلفن . حروفش بر روی دیوار، در ذهنم نقش بسته است

مشترک مدنظر در  ۱%۹١.…۹%۱گیرم،  همراهم شماره می

که تمام ذهنم از علمت سوال  درحالی. باشد دسترس نمی

گذرد و  چندروزی می. کنم پر شده است، باز هم تلش می

 . شود باالخره بعد از کلی تلش، تلفنم پاسخ داده می

وسالش  کنم سن  با شنیدن صدای مرد جوان گمان نمی

کنم و  یپیشنهاد خرید چشم را مطرح م. باشد ۴۹بیشتر از 

بعد از انجام رایزنی و صحبت تلفنی، قرار ملقات محقق 

 .روم عنوان خریدار پای معامله می بار به شود و این می

محل قرار، ایستگاه اتوبوس چهارراه میدان بار در مشهد 

است و خبرنگار شهرآرای منطقه دوی مشهد درباره ملقات 

ت قرار کمی زودتر از ساع: "با فروشنده چشم نوشته است

تمام طول مسیر تا محل . شوم در محل ایستگاه حاضر می

روم و در تمام راه، ذهنم درگیر این سوال  قرار را پیاده می

است که چرا باید کار به جایی برسد که انسان حاضر باشد 

 . رسد چشم خود را بفروشد؟ سر ساعت مقرر از راه می

فاصله بل. وچهارساله کند و سی معرفی می« م»خودش را 

خانم، رک و . شود و بدون مقدمه وارد صحبت می

آخرش چند؟ چوب حراج به بدن به . کنده حرفت را بگو پوست

دلیل فشار اقتصادی اصل برایش مهم نیست که چرا و به 

میلیون به %حرف از . ام چه دلیل در محل ملقات حضور یافته

. میلیون خیلی کم است%: دهد آورم که پاسخ می میان می

گرداند و  رویش را برمی. شویم ا با هم وارد معامله نمیم

 .کند قصد رفتن می

: گوید می. اش را بگوید خواهم رقم پیشنهادی که از او می

االن هم . میلیون فروختم۲ام را  ماه پیش در تهران یک کلیه۲

میلیون چشمم ۲حاضرم با همان . شدت فشار مالی دارم به

 ”.را بفروشم

ساله که  ۴%یه مشهدی، این مرد به نوشته این نشر

داوطلب فروش یکی از چشم های خودش شده درباره دلیل 

خانه  بچه دارم و صاحب سه: "چنین اقدامی گفته است

 سواد و بیکار هستم و باید خرجی  بی. جوابم کرده است

 

چشم من مال شما، هرکار . فرزندان و همسرم را بدهم

 . دوست دارید، با آن انجام دهید

از ”:او همچنین گفته است” .لرز تمام بدنم را فراگرفته است

خانمان بزرگ  خواهد فرزندانم بی من که گذشت، دلم نمی

برای من چه اهمیت دارد که یک چشم داشته باشم . شوند

  .فقر امانم را بریده است. ندارم"و تاکید کرده است که ” یا نه؟

خوردن فهمی نداری یعنی چی؟ نان خشک  اصل شما می

هایم را  یعنی چه؟ برایم مثل روز روشن است که دیگر اندام

چه اهمیت دارد که من یک دست داشته . فروشم نیز می

باشم یا نداشته باشم؟ یک پا داشته باشم یا نداشته باشم؟ 

 ”.فروشم الزم باشد، حتی پوستم را هم می

ساله در جریان  ۴%خبرنگار شهرآرای محله نوشته که این مرد 

االن دو خریدار هستند که حاضرند با "ن دیدار گفت که ای

همین قیمت و پرداخت تمام مخارج بیمارستان، پای معامله 

تازه قرار است فردا در اینترنت هم آگهی بدهم که . بیایند

و ” احتماال اگر آگهی سراسری بدهم، پول بیشتری بگیرم

رار ، و ق”رود گرداند و می رویش را برمی"البته در نهایت 

تا فردا صبح به او خبر "شود درباره قیمت خرید چشم  می

 ”.دهم

وچهارساله یا  جوان سی"سادات کوثری نوشته است که  الله

کشد و  تر بگوییم فروشنده چشم، راه خود را می واضح

تمام خواسته او این روزها از زندگی این است که . رود می

فروشد تا شاید بتواند به باالترین قیمت ممکن، چشم خود را ب

بتواند بار دیگر سرش را در مقابل فرزندان خود باال ببرد و 

 . سربلند شود

کم چندماهی فرزندانش را از  خانه را بدهد و دست پول صاحب

بار  این. باز هم قصه پرغصه فقر. خوردن نان خشک نجات دهد

جوان . چوب حراج به سلمتی و جسم و جان

و آرزو پای معامله چشم خود  وچهارساله که با هزار امید سی

آمده است، مثل روز برایش روشن است که شاید در چند ماه 

 .آینده، اندامی دیگر از بدن خود را به فروش بگذارد

 

 
 


