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صنفی مرتکب خالف  های فعالیتقوانین جاری ناظر بر 

محاکمە و  بایست میو این خود مجریان هستند کە شدەاند 

همین قوانین  چهارچوبمجازات شوند و نە کسانی کە در 

خویش و  وحقوق حقمحدود و نارسا تالش کردەاند از 

دفاع و  شود می لگدمالشان کە توسط مسئولین  همکاران

 . احقاق حق نمایند

و اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان بازداشت 

وجود اتهامات واهی و بدون  بر مبنایسازی برای وی  پروندە

اتهام مشخص نیز از قاعدەای کە در حکومت  شاکی و

تعداد پرشماری از فعالین صنفی و  تاکنوننهادینە شدە و 

مشروعیتی  هر نوعنیست و فاقد  ،مدنی را بە بند کشیدە

 این بازداشت و به بند کشیدناعتراض بە  بر این مبنا، .است

صنفی  های فعالیت به خاطرسایر معلمان و کارگرانی کە 

گرد قرار گرفتەاند و تالش برای حفظ نهادهای  مورد پی

عین  ،صنفی مستقل و آزادی فعالین صنفی و مدنی

مشروعیت و مقاومت در برابر کسانی است کە برای حفظ 

 هفته تحلیل 

 ؛ مبارزه گسترش

 ارددمی ماشین سرکوب نظام را از حرکت باز  

 

 :صادق کار

شم کل کانون صنفی معلمان کە در ش اسماعیل عبدی دبیر

خروج شدنش بە ال تیر ماە برای شنیدن علت ممنوع

از  تندر حالی کە دەها ، دادسرای اوین مراجعە کردە بود

کانون صنفی معلمان در بیرون از ساختمان دادسرای ی اعضا

اوین با نگرانی منتظر خروج وی از دادسرا بودند، توسط 

 .زندان شد ی ماموران بازداشت و روانە

بازداشت دبیر کل کانون صنفی معلمان در حالی صورت 

روحانی از حق فعالیت  ،کە چندی پیش از آنگرفت 

افزون بر آن کانون  .های معلمان حمایت کردە بود تشکل

ازین قانونی موجود تشکیل شدە صنفی معلمان مطابق با مو

با قوانین نبودەاند و  مغایرآن   های فعالیتکدام از  هیچو است 

گرد و زندانی  پی ی برایهدر اصل هیچ دلیل قانونی موج

کانون صنفی معلمان و  یهبران و اعضاکردن ر

تاکنون توسط مسئولین دولتی متعددی کە  هایی تراشی مانع

وجود  اند، ن ایجاد شدەی بر سر راە فعالیت این کانویو قضا

کە با زیر پا نهادن  اند این خود مسئولینبه عبارت دیگر، . ندارد
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شان از هیچ اقدامی ولو این کە  منافع و حکومت نامشروع  

 . ورزند نمیوعدەهای خودشان باشد دریغ  مخالف قوانین و

خوشبختانە ضرورت دفاع از حقوق صنفی و نهادهای صنفی 

و مدنی در حال رشد است و با گذشت زمان تعداد کسانی 

. یابد میدم بە دم فزونی  خیزند برمیکە بە اعتراض 

نسبت بە بازداشت آقای عبدی صورت  تاکنوناعتراضاتی کە 

کە وجود  هایی آمادگی به خاطرکە  رود میگرفتە و انتظار 

بیشتری بە خود بگیرد شاهدی بر این  ی دامنە ،دارند

های بارزی  وجود این کە نشانە با وبا این وصف . مدعاست

افتادن  وپا دستدال بر افزایش هراس و نگرانی و بە 

سرکردگان و پاسداران ارتجاع و استبداد از این تحول در 

برای  ها واکنشاعتراضات و اما هنوز میزان  ،دست است

 وحقوق حقعقب راندن مرتجعین و مستبدین حاکم و تحمیل 

 در چنین. رسد نمیکافی بە نظر  ها آنصنفی و مدنی بە 

ماعی و مدنی نیز جربیات مبارزات اجتطور که ت ، همانییفضا

تنها در پرتو مبارزە و گسترش آن است کە ، نشان دادەاند

 . اکم را از حرکت باز داشتماشین سرکوب نظام ح شود می

تشکالت مستقل کارگری کە اكثرشان هموارە ط، در این ارتبا

گرد پلیسی قرار داشتە و دارند بە رغم آن  تحت فشار و پی

ممکن است حمایت از دبیر کل کانون صنفی  دانند میکە 

مانند -ستی ە داشتە باشد، بە درشان هزین معلمان برای

 بازداشت آقای عبدیە نسبت ب -موارد مشابە پیشین

کە هنوز نسبت بە این  نهادهاییسایر . اعتراض کردەاند

بازداشت واکنش درخور نشان ندادەاند، بە خصوص 

از  تر فعالباید بە شکلی نیز مختلف معلمان  های سازمان

هم ظرفیت و هم . مطلوب نشان دهند العمل عکسخود 

در میان  مؤثراعتراضات  دهی سازمانمشروعیت برای 

ی را کە در راستای دفاع های فعالیتتاوان . معلمان وجود دارد

نباید  ،گیرد میصورت  ام ی سندیکایی همە وحقوق حقاز 

وسیع اعتراض و  یما اگر در سطح. دنبپردازکمی  ی عدە

 از سوی دیگر، شود؛ و نمی مان کسی حریف ،اعتصاب کنیم

یت دار بودن فعال رسیم و هم هزینە می وحقوقمان حقهم بە 

 . داریم برمی  میانسندیکایی را برای همیشە از 

شان  وضع خواهند میمعلم و کارگر، پرستار و کارمند، اگر 

این کە دست در  دیگری جز ی روزبەروز بدتر نشود، چارە

 شان حقوقدست هم علیە ظلم و استبداد برای احقاق 

سکوت و مماشات و دل بستن بە . مبارزە کنند ندارند

تنها بە ابدی شدن دردورنج و  ،مسئولین نیوعدهای دروغ

در این نظام اگر . ما منجر خواهد شد ی محرومیت فزایندە

وجود داشتە باشد،  شیها جناحتنها یک وجە مشترک بین 

کارگر و  حقوق و  حق تر ممکنهرچە   سازی پایمالهمانا 

 !مزدبگیر است

 از تجربه دیگران 

 ۲ -یونان در صنفی های اتحادیه جنبش

 دانشگاه پانتئون پرفسور ساواز روبولیس،

 ترجمه از گودرز

 

 انداز چشم و ساختار ها، شاخص

های صنفی یونان  اثرات منفی تقسیم نیرو در جنبش اتحادیه

در . ها هم بوده است گاه باعث نگرانی خود اتحادیه

ای برای بررسی  های ویژه کنفرانس ۳۰۰۲و  ۹۱۹۱های  سال

و تصمیماتی در برگزار شدند ها  دیهبازسازی سازمانی اتحا

های موجود،  بندی جای تقسیم هاین باره اتخاذ گردیدند تا ب

عمومی در سطح تجاری، یک فدراسیون در  ی یک اتحادیه

های خصوصی و عمومی، و یک مرکز کارگری در امور  بخش

 . مدیریتی تأسیس گردند

فه های موجود مبتنی بر حر موازات این اقدام، اتحادیه به

، که با سازمان جدید هماهنگ نبودند، (بنیان-حرفه)

 ۳۹رغم هدف تأسیس  اما علی. شدند بایست منحل می می

، از سال GSEEهای مختلف در داخل  فدراسیون از بخش

 .تاکنون این هدف متحقق نشده است ۹۱۹۱

نوعی به  ها در یونان به دلیل چندپاره بودن اتحادیه

گردد که  ای گوناگون برمیه استقرارشان مبتنی بر حرفه

جنبش  ی یک خصلت ویژه. شود باعث این تقسیمات می

روز تشکیالتی آن ب   ی تنیده ها در یونان سیستم درهم اتحادیه

ها و تمایالت سیاسی گوناگون را  است که ایدئولوژی

کند و در عین حال بر اساس موقعیت شغلی  نمایندگی می

 .شود منقسم می

زیستی  شده که هم واحدی پذیرفته بنابراین گرچه سازمان

ها  در عمل اتحادیهاما های مختلف را اجازه دهد،  ایدئولوژی

 شغلی  جایگاه   اساس  بر  عمده  بخش  دو به   یونان در 

 

        : فراخوان اتحادیه های یونان در اعتراض به سیاست ۳۰۹ نوامبر  ۳آتن، 
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چهارچوبی برای تفاهم اجتماعی مابین دولت، کارفرمایان و   

 .های صنفی به وجود آمد اتحادیه

های دولتی و  این چهارچوب اما مکرراً با اعمال سیاست

این  ی در نتیجه. شود های خصوصی نقض می مقررات شرکت

 ،مداخالت در تأمین اجتماعی و روابط صنعتیها و  نقض تفاهم

سازی  طور مثال علیه خصوصی ها به شاهد اعتصاب اتحادیه

های عمومی، علیه افزایش مالیات کارمندان و کسر  تشکل

حقوق بازنشستگی، و در نتیجه کاهش قدرت خرید بر اثر 

موازات عدم افزایش دستمزد، و در  ها به افزایش تورم و قیمت

هایی برای کاهش بیکاری  اجرای سیاستنهایت عدم 

 . ایم بوده

های  های دولتی و شرکت در ضمن برخی از سیاست

وقت و  موقت، نیمه)پذیر  های انعطاف خصوصی در استخدام

باعث افزایش عملی ( ماه در سال ۹۳تا   های  فصلی با مدت

 .دهد تر نشان می در حالی که آمار بیکاری را کم ،بیکاری شده

آن  ی در ارتباط با تنوع شکل نمایندگی کارگران و رابطه در پایان

 :ها نکات زیر را باید در نظر داشت با اتحادیه

 

 های  در یونان سیستم فعالی از شوراهای کار و کمیته

بهداشت و ایمنی محیط کار وجود دارند که مفری برای 

گیری برای این امور  تصمیم ی مشارکت کارگران در پروسه

این . شوراهای کار را تدوین کرد ۹۹ ۷ ۹ قانون.  است

توان در مؤسسات اقتصادی صنعتی با بیش  شوراها را می

 .کارمند تأسیس کرد ۰۰از 

نفر  ۳۰این حد تا  ،نوع اول ی در مؤسسات بدون اتحادیه 

تمام کارگران در انتخاب شورا مشارکت . یابد کاهش می

البته  .مشورتی دارد ی این امر بیشتر جنبه. نمایند می

گیری حول  توانند در برخی امور، مثالً در تصمیم کارگران می

های کارگری مشارکت داشته باشند، اما  نامه آیین

حضورشان بسیار محدود است و عمالً به سطح یک حضور 

 . اند سازمانی دست نیافته

  های بهداشت و ایمنی در  نیز ایجاد کمیته ۹۰۷۹۹۰قانون

 ۹۰۰هایی با بیش از  شرکت. محیط کار را مقرر کرده است

هرکجا که . شوند کارگر یا کارمند مشمول این قانون می

توانند  شورای کار تشکیل شده باشد کارگران می

های بهداشت و ایمنی  شان را برای کمیته نمایندگان

 . انتخاب کنند

تر صنعتی و اقتصادی هم سیستم  در مؤسسات کوچک

ندگی کارکنان وجود بهداشت و ایمنی در محیط کار و نمای

 .ها عمدتاً بسیار محدود است دارد اما نقش این کمیته

 

استخدامی  ارتباط کسانی که در ؛اند شان تقسیم شده اعضای

به شمول بخش انرژی و )اند  دولتی در بخش خصوصی و نیمه

به ( های دولتی ، و بانکOTA، ادارات محلی DEKOخدمات 

نمایندگی شده، و کارمندان دولت و بخش  GSEE ی وسیله

 .شوند نمایندگی می ADEDY ی وسیلهبه خدمات دولتی 

زیستی تمایالت ایدئولوژیک مختلف در ساخت یک  بنابراین هم

سانی از جنبش  سازمان بدین معنی نیست که برداشت یک

در آن سازمان موجود است، بلکه بر  های صنفی اتحادیه

این . کند اساس جایگاه شغلی افراد موضع آنان هم تغییر می

های صنفی  امر موجب تشکیل دو سازمان بزرگ در اتحادیه

ها در یونان که  وحدت سازمانی اتحادیه. یونان گردیده است

زیستی ایدئولوژیک و سیاسی مختلف در  ناشی از هم

سبب شده است که تقسیمات  زمان هم ،هاست سازمان

بیشتری بر اساس وابستگی سیاسی به احزاب هم در داخل 

ها ارتباطات مستقیمی با  این بخش. ها شکل گیرد اتحادیه

لزوماً به [ ها در اتحادیه]ها  احزاب سیاسی دارند و حضور آن

. ی ایدئولوژیک معین نیست معنای برخورداری از یک ریشه

بندی جدید هم در  یک تقسیم ،دیدبالطبع با ظهور هر حزب ج

 .آید ها پدید می درون سازمان فراگیر اتحادیه

ها و آزادی از نفوذ عوامل خارجی  استقالل اتحادیه ی ایده

. ها مربوط است مستقیماً به عدم استقالل مالی اتحادیه

این . هاست کمک مالی دولتی تنها منبع تأمین مالی اتحادیه

از حقوق تمام کارمندان دولتی و  آوری مبلغی ها از جمع کمک

دولتی، و دریافت مبلغی از کارفرمایان بخش خصوصی  نیمه

وابسته به وزارت کار و امور -صندوق تأمین اجتماعی  ی وسیله

منظور  این مبالغ در اساس به. شوند تأمین می -اجتماعی

. اند آوری شده کار جمع ی  خدمات اجتماعی و بیمه ی عرضه

های یونان فقط از کارکنان بخش  ه در اتحادیهقابل ذکر است ک

 .شود دولتی حق عضویت گرفته می

ها در یونان حق مذاکره برای تنظیم  بر طبق قانون، اتحادیه

قرارداد جمعی کار، امضای قرارداد جمعی کار و اعالم اعتصاب 

های رسمی و  این حقوق منحصراً در اختیار اتحادیه. را دارند

های متنوع  نزده سال اخیر شاهد استراتژیدر پا. اند ثبت شده

ایم که بر مذاکرات طبیعی بین کارفرمایان و  ها بوده اتحادیه

 . ها متمرکز بوده است اتحادیه

کارفرمایان با  ی لزوم مذاکره ۷۱۰ ۹۹در این ارتباط قانون 

ی یها را در قوانین اجرا ها و تنظیم قرارداد جمعی با آن اتحادیه

ین حال سیستم نوین مدیریت بحران را تدوین وارد نمود و در ع

گری و حکمیت فرد حقیقی یا حقوقی  کرد که شامل میانجی

شورای اجتماعی و اقتصادی را در سال  ،عالوهه ب. ثالث است

تأسیس کرد که سازمانی برای تأمین و تداوم   ۹۱۱

 . گوی اجتماعی استو گفت

ونان در هم برای عضویت ی ۱۰ ی ها در دهه موازات این به

 (European Monetary Union-EMU)مالی اروپا  ی اتحادیه
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 اخبار خارجی:  

 جهان

 اجباریمبارزه با کار 

 ۳۰۹۰ژوئن  ۲۰ایکوال تایمز، 

 

نیجر نخستین کشوری شد که  :ای از امید سرانجام بارقه

پروتکل متمم کنوانسیون سازمان ملل علیه کار اجباری را 

این امر در عین حال آغاز تالشی سخت و . امضا کرده است

طوالنی برای امضا، تصویب و اجرای عملی آن توسط دیگر 

سازمان  ۹۱۲۰تکل متمم کنوانسیون این پرو. کشورهاست

ها و کار اجباری  المللی کار برای مقابله با قاچاق انسان بین

 .است

المللی کار، پس از امضای آن  گای رایدر، مدیرکل سازمان بین

توسط سالیسو آدا، وزیر کار و تأمین اجتماعی نیجر، ابراز 

 ها زن و مرد، این پروتکل امیدی است برای میلیون: "داشت

 ."اند سال که هنوز اسیر بردگی مدرن کودک و بزرگ

امضای  پروتکل گام منطقی : "سالیسو آدا هم اظهار داشت

ی  های ما برای رفع عفونتی است که جامعه بعدی در تالش

 ."ما را گرفتار کرده است

مین کنفرانس  ۹۰مراسم امضای پروتکل، که در جنب 

د، شروع یک کارزار المللی پیرامون کار در ژنو برگزار ش بین

کشور تا  ۰۰جهانی برای پذیرش و تصویب آن توسط حداقل 

پیش برده « برای آزادی ۰۰»این کارزار با نام . بود ۳۰۹۹سال 

 .شود می

 خواهد که طرحی پروتکل از کشورهای امضاکننده می

: تعدادی از ماهیگیران برمه ای که به دنبال تحقیق آسوشیتدپرس در بار  ۳۰۹۰ می ۱

 کار اجباری در صنعت ماهیگیری تایلند، از اسارت کار اجباری آزاد شدند. 

  

ملی برای مبارزه با کار اجباری تنظیم کنند و به اجرا بگذارند، 

ها، حمایت کارگران در  که متضمن وارسی دقیق استخدام

چیان انسان  ضابطه و مجازات قاچاق های بی برابر استخدام

هان جبران خسارات وارد بر چنین خوا پروتکل هم. باشد

دهد که حتی  قربانیان کار اجباری است و به آنان امکان می

در کشور دیگری غیر از محلی که مورد سوءاستفاده 

ها  پروتکل نه فقط دولت. ی دعوی کنند اند، اقامه شده واقع

های خصوصی را مخاطب قرار داده  چنین شرکت بلکه هم

 .است

 ی پیش رو مبارزه

که پروتکل اعتبار اجرایی پیدا کند، کافی است دو  برای این

رسد تعدادی از  به نظر می. کشور آن را به تصویب رسانند

کشورهای اروپایی نخستین امضاکنندگان بعدی پروتکل 

این البته گام نخست در کارزار دشوار برای جلب . باشند

گیر با کار  ی مؤثر و جهان حمایت دیگر کشورها و مبارزه

 .ستاجباری ا

گویند ممکن  المللی کار می ناظران داخلی سازمان بین

است برخی از کشورها پروتکل را خاصه برای جلب نظر 

امضا کنند، اما بعد هیچ « کشورهای بخشنده»مثبت 

 .اقدامی نکنند

المللی کار  ی سازمان بین کننده ژان ماری کاگابو، هماهنگ

رزه علیه کار اقدامات ویژه برای مبا»ی  در افریقا در پروژه

موفقیت این : "گوید ، در مصاحبه با ایکوال تایمز می«اجباری

دولت، : کارزار در درگیر کردن تمام آکتورها در آن نیز هست

های  های غیردولتی، فعاالن حقوق بشری، اتحادیه سازمان

 ..."ها،  کارگری، رسانه

ای  آموزش عمومی بهتر و آموزش حرفه: "افزاید او می

های خانوادگی را که موجب اسارت  حلقهتوانند  می

". شوند، بشکنند اندرنسل در مناسبات بردگی می نسل

کاگابو بر لزوم حمایت کشورهای بخشنده در این زمینه 

 .تأکید کرد

 میلیون انسان ۲۲صدایی برای 

میلیون نفر در  ۳۹المللی کار  بنا بر برآوردهای سازمان بین

 از کار این عده ساالنه .اند سراسر دنیا اسیر کار اجباری

. شود میلیون دالر عاید کارفرمایان می ۹۰۰سودی برابر 

کشاورزی، : اند از های کلیدی کار اجباری عبارت بخش

زنان و کودکان . ماهیگیری، کار خانگی، ساختمان و معادن

 .شوند دهی جنسی نیز کشانده می با اجبار به بهره
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ی  اتحادیه»مطابق برآورد یک تحقیق انجام یافته توسط 

هزار کارگر بالغ تنها در نیجر اسیر کار ۰۱، «کارگری دانمارک

درصد کل جمعیت بالغ  این  ۹/۹این تعداد معادل . اند اجباری

ه کار خانگی و تقریباً نصف این تعداد ب. کشور است

 .داری اشتغال دارند چهارم آن به کار کشاورزی یا دام یک

از جانب دولت نیجر برای « غیبت اطالعات»این تحقیق بر 

 .مقابله با بردگی تأکید دارد

داند و امیدوار  می گامی مهمبا این حال کاگابو اقدام نیجر را 

رار ی افریقا موضوع را در دستور کار خود ق است که اتحادیه

ر اجباری سال پیش صحبت کردن از کا ۹۰: "گوید او می. دهد

العاده است که نیجر پروتکل را امضا  این فوق. یک تابو بود

توان به دیگر کشورها نشان داد که  حاال می. کرده است

  ."توانند ها هم می آن

* * * * * * * * * 

 اسپانیا

 اعتصاب 

 در شرکت هواپیمایی گلوبالیا در راه است
 ۳۰۹۰ژوئن  RTVE ،۲۰سایت 

 

. به زودی موج دیگری از اعتصابات در اسپانیا بلند خواهد شد

کارگران گراوندفورس، شرکت حمل و نقل هوایی وابسته به 

گلوبالیا، از روز چهارم ژوییه دست به اعتصاب نامحدود 

این اعتصاب بر کار هفت فرودگاه در اسپانیا اثر . خواهند زد

های هواپیمایی  ت و بسیاری از شرکتمستقیم خواهد داش

شان روبرو  خارجی با وضعیت دشواری برای سامان پروازهای

 خواهند شد

 فرودگاه مایورکا: عکس از اعتصابات نوبت پیش در فرودگاه های اسپانیا

 

ی عدم توافق بر سر سه قرارداد کار  این اعتصاب نتیجه

ترین  عمده. کارگری است های جمعی بین شرکت و اتحادیه

درصد  -۳ها و  سطح حقوق -۹اند از  نقاط اختالف عبارت

در برخی از . ها های موقت در تمامی فرودگاه باالی استخدام

درصد کل  ۲۰ها حجم قراردادهای موقت بیش از  فرودگاه

کارگر  ۲۰۰۰های با بیش از  اعتصاب به بخش. قراردادهاست

ل اوپراتورهای خدمات این تعداد شام. شود مربوط می

 .ی بار نیز هست بارگیری و تخلیه

در مادرید، . هر فرودگاه جدول اعتصاب خاص خودش را دارد

و از  ۰۰: ۹تا  ۹۳:۰۰اعتصاب در روزهای یکشنبه از ساعت 

در بارسلون روز جمعه از . خواهد بود ۳۳:۰۰تا  ۳۰:۰۰

برای اعتصاب  ۳۹:۰۰تا  ۹۱:۰۰و  ۹۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 

 ۹۲:۰۰تا  ۹۹:۰۰ها از  دوشنبه: در بیلبائو. ر شده استمنظو

 ...اعتصاب خواهد بود ۹۱:۰۰تا  ۰۰: ۹و از 

در این فاصله قطعی شده است که اعتصاب گفته شده تنها 

اعتصاب در روزهای جاری و آتی نیست و اعتصاب کارکنان 

 .چنان ادامه دارد ایر مادرید هم رایان

* * * * * * * * * 

 ژاپن

ترین  بگیران در پایین حقوق ی زینهکمک ه

 سطح سی سال اخیر

 ۳۰۹۰ژوئن  ۳۱بلومبرگ، 

 

 ی های مواج مواد خوراکی، کمک هزینه رغم قیمت علی

ترین سطح در ثلث قرن اخیر  کارمندان دفتری ژاپن به پایین

ی فشار وارد بر  دهنده این وضع نشان. فروافتاده است

زیر ژاپن، برای بهبود و کارگرانی است که شینزو آبه، نخست

 .کند وضع اقتصاد ژاپن روی آنان حساب می

 اعتراضات کارگران ژاپن علیه سیاست های ریاضتی شینزو آبه 
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بنا به تحقیقی که در آوریل امسال توسط بانک شین سی 

باً در کنترل زنان ی یک خانوار، که غال های ماهانه شده، هزینه انجام

این . رسیده است( واحد پول ژاپن)ین  ۰ ۷ ۲خانواده است، به 

بانک . درصد افت داشته است  /۱مبلغ نسبت به سال پیش 

 .مذکور یک بانک اعتباری مستقر در توکیو است

 ۷۰۰طور متوسط  بگیران ژاپنی ماهانه به حقوق ،مطابق این تحقیق

ین  ۰ ۰ال گذشته این مقدار در س. کنند ین را صرف نهارشان می

ی ناشی از افزایش مواد غذایی و  این افزایش هزینه. بوده است

 .مالیات بر مصرف است

بگیران ژاپنی خبر بدی برای شینزو آبه  حقوق ی کاهش کمک هزینه

با . گیر اقتصاد ژاپن خاتمه دهد کوشد به تورم گریبان است، که می

وار زیر فشار قرار گرفته ی خان افزایش قیمت مواد غذایی بودجه

 .است

در ژاپن، وقتی قرار به اتخاذ : "گوید کویا می یائه، اقتصاددان، می

شود، اول از همه به سراغ کمک  جویانه می های صرفه سیاست

وقت ترمیم هم آخر . روند کرده می های مربوط به مردان ازدواج هزینه

 ."از همه

هاست  دی که سالبگیر مر در ژاپن وضع حقوق: "افزاید او می

افزایش . اش اضافه نشده، سخت است ی دریافتی هزینه کمک

ای قرار  ها را در موقعیت شکننده خانواده، مالیات مصرف و تورم

حداقل چند سال دیگری باید بگذرد تا مردان شاهد افزایش . اند داده

 ."هاشان باشند کمک هزینه

تحقیق شین سی حاکی از آن است که بیشترین کاهش 

در حالی که . تر بوده است بگیران مسن ها متوجه حقوق هزینه مکک

تر  ساله نسبت به سال قبل ۲۰تا  ۳۰های مردان  کمک هزینه

ساله  ۰۰تا  ۰ ی تحقیق تغییر چندانی نکرده است، اما مردان  دوره

 «آور سن»های فرزندان  های تحصیل و هزینه در اثر افزایش هزینه

ی خانوار  این کسری بر هزینه. اند ت کردهتر دریاف ین کم ۰۰۰ جمعاً 

 .تحمیل شده است

درصد  ۱/۳های عمومی مصرف در سال مالی گذشته  قیمت

به  ۹۱۱۰این باالترین درصد افزایش از سال . افزایش داشته است

تاکنون، افزایشی در دستمزدها  ۳۰۹۲از آوریل . سو بوده است این

 .نشده استهای زندگی اعمال  تناسب افزایش هزینه به

 

 

 
 

 کارگران ایران:  

 

 دستگیری رضا امجدی و فردین میرکی 

 

 : هرانا

رضا امجدی، فعال کارگری و  ۲/ / ۱روز چهارشنبه 

عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد 

و فردین میرکی، فعال کارگری  تشکل های کارگری

که برای پیگیری و اطالع از حکم پرونده اشان به 

دادگستری استان کردستان مراجعه کرده بودند، از 

اجرای احکام دادگستری شهر   طرف شعبه ی 

سنندج دستگیر و روانه ی زندان مرکزی سنندج 

 .شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته 

  ۱اردیبهشت  ۰امجدی در روز رضا  هماهنگی،

 ۹۰توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و بعد از 

 .میلیون تومانی آزاد شده بود ۲۰روز با وثیقه 

توسط  ۱۲آذر  ۹همچنین فردین میرکی در روز 

ماه بازداشت با  ۳نیروهای امینتی دستگیر و بعد از 

 .میلیون تومانی آزاد گردید ۹۰۰وثیقه 

دادگاه انقالب به اتهام  ۹ رضا امجدی درشعبه ی

ماه و یک روز و  ۲عضویت درکمیته ی هماهنگی به 

ماه تحمل حبس  ۱فردین میرکی به همین اتهام به 

  .تعزیری، محکوم شده بودند

 

* * * * * * * * * 
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اعتراض پرستاران به طرح پرداخت مبتني بر 

عملکرد

 

هاي  ن بیش از صد پرستار در بیمارستا: سالمت نیوز

شهداي تجريش، رسول اکرم، بیمارستان خمیني و   مدرس،

هاي سه استان  بیمارستان بهارلو و همین طور در بیمارستان

بزرگ کشور به اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملکرد 

هاي  اعتراض کرده و با معلق کردن کار، مقابل بیمارستان

 .خود تجمع کردند

تجمع پرستاران  همچنین دبیرکل خانه پرستار در خصوص

بیش از صد پرستار در : هاي تهران، گفت بیمارستان

شهداي تجريش، رسول اکرم و   هاي مدرس، ن بیمارستا

بیمارستان امام خمیني و بیمارستان بهارلو به اجراي طرح 

  .پرداخت مبتني بر عملکرد اعتراض داشتند

* * * * * * * * * 

 

 تجمع کارکنان بیمارستان های همدان

تیر، پزشکان، کادر بیمارستانی، کادرآزمایشگاهی و  ۱صبح 

پرستاران بیمارستان های همدان در اعتراض به اجرای طرح 

قاصدک در وزارت بهداشت در مقابل ساختمان مرکزی 

 .دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند

بالفاصله پس از شروع تجمع عوامل انتظامی و راهنمایی و 

سعی در متفرق کردن رانندگی در محل حاضر شدند و 

 .پرستاران داشتند 

حرف بسه، عمل : "شعارهای تجمع کنندگان عبارت بود از 

ریاست ریاست حمایت "، "قاصدک نابود باید گردد"، "کنید

 ."حمایت

شعار و خواسته اصلی آنها حذف طرح قاصدک بود که 

جدیدا از سوی وزارت بهداشت جهت سنجش حقوق و 

  .کارانه پرستاران و کادر پزشکی ابالغ شده است

* * * * * * * * * 

 

تعطیلی صد ها واحدصنعتی دراستان 

 فارس

 :ایسنا

در حال : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت

  واحد صنعتی در استان فارس تعطیل ۷۰۰تا  ۰۰۰حاضر 

اند در  شده که اکثر کارگران به سمت کشاورزی رفته

 .رو است سالی روبه که استان با بحران خشک حالی

تیرایسنا، علی همتی در جلسه شورای ۹۰ش به گزار

کشاورزی استان فارس با تاکید براینکه برگزاری جلسات 

: بدون بازخورد، بازی دادن مردم است، اضافه کرد

پتروشیمی و فوالد فارس برای تداوم فعالیت نیازمند آب 

  .است

* * * * * * * * * 

تجمع پرستاران بیمارستان الزاهرای 

 اصفهان

بیمارستان الزاهرای اصفهان با افزایش روزانه پرستاران 

های  مشکالت این جامعه و اعتراض آنان نسبت به طرح

تصویب شده در وزارت بهداشت با تجمع خود نسبت به 

« پرداخت مبتنی بر عملکرد»عدم اجرای صحیح طرح

 .اعتراض کردند

تیر صاحب نیوز، پرستاران بیمارستان الزاهرای ۹۰به گزارش

افزایش روزانه مشکالت این جامعه و اعتراض اصفهان با 

های تصویب شده در وزارت بهداشت با  آنان نسبت به طرح

پرداخت »تجمع خود نسبت به عدم اجرای صحیح طرح 

 .اعتراض کردند« مبتنی بر عملکرد
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این پرستاران علت اصلی اعتراض خود را دیدگاه متفاوت   

وزارت بهداشت و مسووالن نسبت به کادر درمانی اعالم 

کرده و معتقدند که پرستاران به دلیل سختی کار بیشتر از 

های بهداشت و درمان نیازمند توجه به عدالت  دیگر گروه

البته این کار در کشور به نحوی به نفع شغلی هستند که 

  .پزشکان پیش رفته است

* * * * * * * * * 

 

اعتراض کارگران عسلویه به طوالنی شدن 

 معوقات مزدی 

های در دست احداث  در حالی که پیمانکاران پروژه: ایلنا

منطقه ویژه عسلویه از مدتی پیش تالش  ۹1و  ۹1فازهای 

کردند تا با تغییر متن قراردادهای کار امکان هرگونه اعتراض 

عاالن صنفی کارگری منطقه صنفی را از کارگران بگیرند ف

عسلویه از اعتصاب چند روزه گروهی از این کارگران خبر 

  .دهند می

کم  برپایه این اطالعات کارگران معترض که شمار آنها دست

های آذران گستر،  رسد در شرکت تن نیز می ۹۰۰تا حدود 

و  گستر، آزمون فلز و پتروصنعت مشغول کارند توانمند، تالش

ته با ماندن در خوابگاه و یا تجمع در مقابل در روزهای گذش

 .دفتر کارفرمای اصلی پیگیر مطالبات مزدی خود شده بودند

 

 

 اخبار کوتاه:  

 گهر تجمع کارگران معدن گل

های  گهر که از طریق شرکت کارگر معدن گل ۹1۰۰نزدیک به 

های  پیمانکاری شهسوار ماشین و فتح جنوب در فعالیت

کارند،   گهر مشغول گل 4معدن شماره  استخراجی معدن

  .برای کسب مطالبات خود دست به تجمع زدند

 

* * * * * * * * * 

 

 اعتراض دو روزه کارگران فوالد زرند 

مشغول  پروژه فوالد زرند کارگر که در بخش های احداث ۳۰۰

به کارند در اعتراض به انباشته شدن مطالبات مزدی خود 

  .داخل کارگاه تجمع کردند 

* * * * * * * * * 

 

 تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان

 :ایرنا

تاکنون  ۱۲مهرماه کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان از 

 حقوق خود را دریافت نکرده اند

تیر، در اعتراض به دریافت نشدن حقوق ۹۰آن ها روزچهارشنبه

و بیمه نشدن عنوان می کردند، در مقابل استانداری تجمع 

  .کردند

* * * * * * * * * 

 

 تجمع کارگران شرکت پیمانکاری فرزکهن

ت پیمانکاری تیر، بیش از یکصد کارگر شرک ۹صبح روزدوشنبه 

فرزکهن قشم در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود در مقابل 

  .سازمان منطقه آزاد قشم تجمع کردند

* * * * * * * * * 

 

تجمع پرستاران بزرگترین  اعتصاب و

 بیمارستان دولتی آمل

پرستاران معترض توسط مدیران و روسای بیمارستان ها 

 !تهدید به اخراج شدند

تاران بیمارستا ن امام رضا آمل به عنوان شمار زیادی ازپرس

یکی از بزرگترین بیمارستانهای دولتی شهرهای مرکزی 

مازندران روز دوشنبه در اعتراض به نحوه پرداخت های اجرای 

طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد اعتراض کرده و با معلق کردن 

  .کار، در درون این بیمارستان تجمع کردند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287829-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287829-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287829-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
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اعتصاب وتجمع کارگران خدمات شهری   

 شهرداری یاسوج

داری یاسوج در اعتراض به کارگران خدمات شهری شهر

پرداخت نشدن حقوق خود دو روز است که در جلوی 

  .اند استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کرده

* * * * * * * * * 

 

پس از تعطیلی « ضامن پارس»کارگر  09

 کارخانه بیکار شدند

منابع کارگری ایلنا در کارخانه کاشی وسرامیک ضامن پارس 

رمای این واحد تولیدی ازابتدای گزارش دادند، کارف

اردیبهشت ماه سال جاری کلیه خطوط تولید کارخانه را به 

 دلیل نداشتن منابع 

مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید، غیرفعال و تعطیل 

  .کرده است

* * * * * * * * * 

 

کارگر را  09« باند و گاز لطیف»تعطیلی 

 کرد   بیکار

اند پیش از  ف سمنان به ایلنا گفتهکارگران باند و گاز لطی

باند وگاز  انواع  تعطیلی این کارخانه که در زمینه تولید 

کرد  استریل در شهرک صنعتی شرق سمنان فعالیت می

کارگر قرارداد موقت در این کارخانه با سوابق کار متفاوت ۲۰

برای دریافت مقرری  مشغول کار بودند که در حال حاضر

 .ره کار معرفی شده اندبیمه بیکاری به ادا

 

 

 

 

 حوادث کار:  

 

دو کارگر شرکت استیم پتروشیمی گ مر

 ایالم 

دو تن از کارگران شرکت :  اتحادیه آزاد کارگران ایران

استیم پتروشیمی ایالم بر اثر شکسته شدن و سقوط بوم 

 جرثقیل جان باختند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران محمدحواسی 

ی ایالم که شرکت استیم پتروشیم و نوروز کریمی از کارگران 

  کیلومتری شهر ایالم واقع شده است در روز یکشنبه  ۹1در 

تیرماه بر اثر شکسته شدن و سقوط بوم جرثقیل دچار حادثه 

 شدند و در دم جان باختند

* * * * * * * * * 

 

مصدومیت یک کارگر تهرانی براثر سقوط از  

 تاورکرین 

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از مجروحیت یک : ایلنا

کارگر جوان در پی سقوط یک دستگاه تاور کرین در محدوده 

  .میدان سپاه خبر داد

در این باره « عباسیحسن »به گزارش اخبار دریافتی ایلنا 

به اورژانس اطالع داده  ۹۰:4۹این حادثه در ساعت   :گفت

شد که پس از حضور عوامل اورژانس در محل حادثه واقع در 

میدان سپاه مشخص شد که اوپراتور یک تاور کرین در پی 

  ..سقوط این دستگاه دچار مصدومیت شده است

* * * * * * * * * 

 

 

 

مجروح شدن یک کارگر در حادثه انفجار پتروشیمی 

 مارون 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287878-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287878-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287878-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287878-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287543-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287543-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287543-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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مجروح شدن یک کارگر در حادثه انفجار   

 پتروشیمی مارون 

رون باعث وقوع یک مورد حادثه انفجار در پتروشیمی ما: ایلنا

برپایه این اطالعات کارگران  .مجروح شدن یک کارگر شد

تعمیرکار هنگام کار متوجه نشتی قسمتی از تاسیسات گاز 

کنند اما بخارات  شده و بالفاصله محل را تخلیه می هگزان 

متصاعد شده گاز در مجاورت گرما فضا مشتعل شده و 

ران دچار گیرد که در نتیجه آن یکی از کارگ انفجار صورت می

 .شود سوختگی می

در مورد سرنوشت این کارگر که گویا تنها قربانی حادثه 

شود که وی ابتدا برای  انفجار و آتشسوزی است گفته می

درمان به بیمارستان شرکت نفت اهواز و سپس به تهران 

 .منتقل شده است

 

 

 اطالعیه ها:  

 بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران

 آن گاه که برخیزمصد زلزله برخیزد 

 

 حقوق معلم و کارگر 

هنوز بیش از یک ماه از اجرای حکم علی اکبر باغانی 

نگذشته که این بار دبیرکل کانون صنفی معلمان به بهانه ی 

ممنوع الخروج بودن احضار و در شرایطی پرابهام بازداشت 

 . می گردد

همگان بدانند قرار بر آن است که در بر همان پاشنه ی تا 

پیشین بچرخد و سیاست و حکومت داری چیزی نیست جز 

 .اعمال زور و عدالت همان ظلم بالسویه است

 

 

برای بداقی پرونده ی جدید تشکیل می شود؛ باقری 

مظلومانه کیفر جرم مرتکب نشده را تا آخرین لحظه باید 

تحمل کند؛ حکم هاشمی و باغانی برای عبرت دیگران 

اجرایی می شود و عبدی با فرض خاموش نمودن آتش زیر 

گرانی و دی… خاکستر جنبش معلمان به محاق می رود

 ؟…شاید

به رسم معلمی برای آنان که هنوز در پشت چشم بند تئوری 

توطئه به خواب رفته یا خود را به خواب زده اند، تکرار می 

کنیم حرکت پویای معلمان ریشه در تبعیض های ناروای 

تحمیل شده بر آنان دارد و ناشی از بی توجهی تمامی ارکان 

پرورش در پرورش حکومت نسبت به جایگاه موثر آموزش و 

  .نسل آینده ی کشور است

علیه اجرای نادرست قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ 

های صنفی  اعتراض به ادامه ی برخورد امنیتی با تشکل

 .حامی حقوق معلمان است

گویا فراموش شده که آموزش و پرورش فصل مشترک 

حاکمیت با جامعه است و معلمان جدای از حق انسانی و 

خود، به لحاظ فرهنگی سازندگان نسل آینده ی قانونی 

کشورند و به لحاظ اجتماعی بیشترین اتصال را با خانواده 

های ایرانی دارند و هرگونه نارضایتی و ناکارآمدی آنان بی 

واسطه به جامعه منتقل شده و بیش از هرچیز اهداف بلند 

مدت فرهنگی حکومت در آموزش و پرورش را تحقق ناپذیر 

گویا کسانی چنان مجذوب روایت خودساخته از . می سازد

و تاثیر گذاری یک قشر خاص در پیروزی انقالب   1انقالب 

شده اند که به یاد نمی آورند معلمان از تاثیر گذارترین 

قشرهای جامعه در پیروزی انقالب بودند، به ویژه هنگامی که 

 .همراه دانش آموزان شان به اعتراضات عمومی پیوستند

باغانی، بداقی، باقری و هاشمی و هر فرد دیگری که  عبدی،

در بستر تشکل های صنفی رسمی و قانون مدار رشد نموده 

و درخشیده اند و درخشش شان چشمان خو گرفته با تاریکی 

کسانی را آزرده است؛ تنها قطره هایی از رود روان معلمان 

کشورند که آرامش نسبی کنونی آن ناشی از عمیق بودن آن 

همچنان که رود راه خود را می یابد و می رود پویش . تاس

  ..معلمان نیز راه خود را باز خواهد نمود

حضور این عزیزان عقالنیت و بردباری جنبش را پایدارتر خواهد 

 ..کرد

 .عبدی را آزاد کنید پیش از آن که بیش از این دیر شود

 

 1394/4/11  (تهران)کانون صنفی معلمان ایران

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287543-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287543-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287543-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://bield.info/author/nabibastan/
http://bield.info/author/nabibastan/
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 اندیشه:  

مطالبات دستمزدبگیران، چالش ها، موانع و 

 چشم انداز روشن آینده

 

  , حقوق معلم و کارگر:

 نسرین هزاره مقدم

مطالبات نیروی کار در ایران، علیرغم زیرساخت های ناموزون 

اقتصادی، نسبت به سال و ناهنجار سیاسی، فرهنگی و 

های پیش بسیار فرم یافته ترو منسجم تر شده است، اما 

هنوز ابزارهای الزم برای . راه همچنان، بسیار طوالنی است

مدون کردن این مطالبات و رسیدن به آنها فراهم نشده 

 .است

 تعریف و تقسیم بندی مطالبات

. مطالبات نیروی کار در ایران،از جنس مطالبات مدنی است

حجم و چگونگی این مطالبات مدنی گرچه متاثر از فضاها و 

تصمیم گیری های خرد و کالن سیاسی است، اما در 

شاکله اصلی، مسیر حرکت به سمت هدف کامال مدنی و 

 : در دو بخش عمده قابل تقسیم بندی است غیر سیاسی

 مطالبات اقتصادی و مطالبات اجتماعی

و درشت متفاوتی دارد  مطالبات اقتصادی زیرشاخه های ریز

و در گروه های شغلی گوناگون به شیوه های مختلفی 

اما به نظر می رسد در بین مطالبات . دسته بندی می شود

اقتصادی، افزایش دستمزد پایه و تامین امنیت شغلی جزء 

 . مطالبات اولیه، زیربنایی و پایه ای است

 در واقع، همین دو مطالبه اصلی، فصل مشترک مطالبات

اقتصادی همه دستمزدبگیران ایران شامل، کارگران، معلمان 

 . و پرستاران است

 به عبارتی، همه کسانی که نیروی کار خود را می فروشند،

از طرفی باالجبار این نیروی : دو دغدغه اصلی مشترک دارند

کار را بسیار ارزان می فروشند و بسیار ناعادالنه هم ارزان 

د و از طرف دیگر، همین فروش ارزان نیروی کار هم می فروشن

تضمین نمی شود، اخراج، تعدیل و نابسامانی های شغلی 

 .بسیاری همیشه در کمین نشسته است

با توجه به وضعیت فعلی تورم و افزایش سرسام آور هزینه 

های زندگی، همه دستمزدبگیران ایران به ضرس قاطع بسیار 

  می کنندپایین تر از خط فقر زندگی 

چنین شرایطی، افزایش دستمزد پایه و مطالبه امنیت شغلی 

قراردادهای دائم به جای قراردادهای سفید و یا موقت برای )

( کارگران و استخدام رسمی برای معلمان آزاد و حق التدریس

گرچه زیر و بم حرکت . می تواند دو محور اصلی حرکت باشد

ختلف با توجه به در زیر شاخه ها و زیرگروههای شغلی م

سازکارها و ضوابط شغلی مختلف، متفاوت است و بالطبع، 

راهکارها و برنامه ریزی های متفاوتی می طلبد، اما یک شعار 

همه دستمزدبگیران : واحد مشترک، سرلوحه حرکت است

 .ایران دغدغه معیشت دارند

و اما در مورد مطالبات اجتماعی، باید گفت پاشنه آشیل 

که هم استبداد محور هستند و هم در منافع  نهادهای قدرت

اقتصادی بازار کار شریکند یا به عبارتی رانت خوارند، مطالبه 

چرا که . جمعی آزادی های اجتماعی توسط نیروی کار است

ما در ایران، شاهد پیوند ناگسستنی ثروت و قدرت متمرکز 

 . مستبد هستیم

تعارض با  در نتیجه حرکت جمعی و تشکل یابی، نه تنها در

منافع سیاسی تمامیت خواهان است بلکه معموال در تضاد با 

چه کسی می داند که . منافع اقتصادی آنها هم هست

واگذاری مدارس به بخش خصوصی یا هیات امنایی به طور 

مستقیم یا غیر مستقیم در راستای منافع چه گروههایی 

ی است یا این که قرارگاههای سپاه در نقش عامالن اقتصاد

نیروهای نظامی و امنیتی که بازوها را تا مفرغ در اموال 

کارگران فروبرده اند، در اندیشه بلعیدن کدام پروژه های 

 . اقتصادی دیگر هستند

به همین دلیل است که همه اعتراضات جمعی کارگران 

بنابراین . سریعا با مداخله نیروهای امنیتی مواجه می شود

حالت عجیب و مغلوطی دارد و نظام سرمایه داری در ایران، 

اینها همه نشان می دهد که معادالت سنتی سرمایه و 

نیروی کار در فضای فعلی اقتصادی و سیاسی تب آلود و 

ما باید روی محورهای . بیمار ایران به راحتی جواب نمی دهد

مختصات شدیدا منحصر به فرد خودمان حرکت کنیم و 

 .ئه دهیمراهکارها را براساس همین مختصات ارا

 

http://bield.info/author/nh_moghadam/
http://bield.info/author/nh_moghadam/
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دی مطالبه آزا  اما با همه این تفاصیل باید گفت  

اجتماعات، تشکل یابی و ایجاد اتحادیه ها و 

سندیکاها برای همه دستمزدبگیران، یک مطالبه صد 

درصد مشترک ، همگانی و یکسان است و شاید 

بتوان گفت تنها راهکار موفقیت و مقابله با ترفندهای 

زیرکانه، تهدیدها و وعده های توخالی طرف مقابل 

 .نیز هست

 :موانع موجود

 :چند دسته کلی می توان دسته بندی کرد موانع را در

فضای امنیتی جامعه و فقدان زیرساخت  -۹

 ها و بسترهای مناسب

بدیهی است که کارسندیکایی و صنفی در ایران، چندین و 

کشورهای منطقه دشوارتر   چند برابر حتی نسبت به برخی

شکستن این فضای سخت و به ظاهر خلل ناپذیر، . است

استمرار، همبستگی و دانایی می  ممکن است اما پیگیری،

هرچه حرکت، جمعی تر و گسترده تر باشد، هزینه . طلبد

 .ها کاهش می یابد و مسیر حرکت، فراخ تر می شود

کمبود تشکل هاو نهادهای نمایندگی  -۳

 واقعی و مستقل

نمی توان گفت در ایران ، هرگز تشکل واقعی و مستقل 

ن در همین ده تاریخ جنبش معلمان و کارگرا. نداشته ایم

 . ساله اخیر، نقیض این گفته را ثابت می کند

اما آن چیزی که امروز داریم، در کلیت خود، ضعیف و ناتوان 

این ضعف و ناکارآمدی تشکیالتی هم به دو شکل . است

 :خودش را نشان می دهد

برخی از تشکل ها گرچه گسترده و پرکار هستند اما 

درت و ثروت، یعنی به نهاد های ق. مستقل نیستند

 . وابستگی ساختاری دارند

برای مثال شوراهای اسالمی کار به دلیل عدم استقالل از 

سویی و افزایش قدرت اعتراضی کارگران از سوی دیگر، 

به عبارتی، گرچه در مواقعی . ماهیتی دوگانه دارند

همراستا با منافع کارگران و اعتراضات آنها عمل می کنند، 

. اعتراضات را در نطفه خفه می کنند اما سر بزنگاه، همان

برای نمونه می توان به اعتراضات کارگران واگن پارس اراک 

 . اشاره کرد

یا می توانیم از انجمن های اسالمی معلمان مثال بزنیم که 

گاها عملکرد خود را به طرفداری از یک جناح سیاسی خاص 

پیگیری مطالباتشان با قدرت  محدود می کنند و موتور محرکه

 . گیری جناح های مختلف، به طور خودکار، کند یا تند می شود

این گونه تشکل های غیر مستقل، اصالت ماهوی نهادهای 

نمایندگی واقعی را ندارند و نمی توانند در راستای تحقق 

 .منافع جمعی نیروی کار عمل کنند

اسفانه برخی دیگر از تشکل ها، مستقل هستند اما مت

به عبارتی نه گسترده هستند و نه ارتباط . واقعی نیستند

این سازمانها، در زیر بار تفکرات . چندانی با بدنه دارند

ایدئولوژیک، تندروانه و انزواطلبانه، دور از بدنه به حرکات 

منفعالنه تئوریک و لفظی مشغولند و کامال فاقد مفهوم 

ی دارند از جمله، تشکل واقعی الزامات. واقعی تشکل هستند

لزوم جلسات مرتب ادواری و از همه مهمتر حضور اعضای 

 .واقعی، یعنی شاغالن صنف، در بدنه و راس تشکیالت

گرچه نمی شود گفت تشکل واقعی نداریم اما مشکل 

ریشه این . اصلی، کمبود وعدم گستردگی این تشکل هاست

مشکل چند وجهی هم با خیلی از کمبودها و ضعف های 

اری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در پیوند تنگاتنگ ساخت

این شرایط باعث می شود که متاسفانه خیلی از . است

افرادی که در تب عمل می سوزند و قصد وارد شدن به میدان 

را دارند، عطای تشکل های غیر واقعی را به لقای آن ها می 

بخشند و ترجیح می دهند در همان تشکل های غیر مستقل 

 در صحنه فعالیت کنند اما حاضر

 معتقدند دو  صد گفته چون نیم کردار نیست

 انباشت مطالبات -0

به نظر نگارنده، انباشت مطالبات یکی از اصلی ترین مشکالت 

در طول . و موانعی است که معموال نادیده گرفته می شود

سالها، مطالبات صنفی و کارگری، آنچنان روی هم انباشته 

ضی با کورانی از مطالبات شده که در هر حرکت اعترا

برای مثال، در اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو . مواجهیم

این انباشت مطالبات، راه .بیش از ده مطالبه اصلی مطرح می شود

به عبارتی، در شرایطی که . فرار به جلو را برای کارفرما باز می گذارد

دید و ارعاب حرکت گسترده و همگانی می شود و کارفرما پی می برد که ته

دیگر جواب نمی دهد، برای فرار از پاسخگویی، سهل الوصول ترین و راحت 

ترین مطالبه را برمی گزیند و پاسخ می دهد و پاسخ به باقی خواسته ها را به 

 . موکول می کند( بعد از پایان اعتصاب یا اعتراض)آینده ای نا مشخص 
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برای مثال، در ایران خودرو پاداش تولید را به صورت نصفه   

ی کنند اما مطالبه اصلی که نیمه به حساب کارگران واریز م

همان افزایش مزد پایه است، در مرحله اول نادیده گرفته 

خوب راهکار چیست؟ راهکار می تواند این باشد . می شود

که یک سیستم سلسله مراتبی مطالبات داشته باشیم و 

 . مطالبات را به ترتیب مطرح کنیم

در واقع اصلی ترین و مهم ترین مطالبه، شرط برقراری 

این یک اصل مهم . مذاکره و خاتمه اعتراض عنوان شود

سندیکایی است که در هر اعتراض واحد، از اصلی ترین و 

ضروری ترین مطالبه شروع کنیم، روی آن پافشاری کنیم و 

در این . در صورت پاسخ گرفتن، قدم به قدم جلو برویم

صورت، امکان سوء استفاده، تفرقه افکنی و خاموش کردن 

 ..قبل از حصول به نتیجه، کاهش خواهد یافت اعتراضات

 :عدم همگرایی و اتحاد -4

در شرایط فعلی بیش از هر زمان، اتحاد و همگرایی الزم 

اگر همه دستمزدبگیران بر سر مطالبات مشترک به . است

یک همگرایی حداقلی برسند، به راحتی یک معلم به جرم 

یا یک فعالیت صنفی بیش از پنج سال در زندان نمی ماند 

کارگر معدن بافق که اتفاقا رئیس شورای شهر هم هست، 

 .به خاطر اعتصاب صنفی با اتهام امنیتی مواجه نمی شود

این که موانع این همگرایی چیست، بحث بسیار گسترده 

بنابراین، بازه این . ای است اما در لزوم آن تردیدی نیست

 همگرایی حتی می تواند از دایره سندیکاهای کارگری و

تشکل های معلمان هم فراتر برود و نهادها و انجمن های 

مردم نهاد فعال در زمینه مطالبات برابری خواهانه و عدالت 

محور مثل انجمن های فعال در زمینه کودکان کار یا انجمن 

هر . های فعال آموزشی در مناطق محروم را هم در بر بگیرد

و  چه مطالبه جمعی تر باشد، سریعتر، کم هزینه تر

 ..گسترده تر به نتیجه می رسد

 :چشم انداز پیش رو

با همه این توصیفات، فضا اصال تیره نیست، بلکه 

ما حداقل در ده . نکات مثبت فراوانی هم وجود دارد

سال گذشته، تاریخ پربار جنبش سندیکایی را تجربه 

کرده ایم، سالهای دراز تحربه و آزمون و خطا را پشت 

 .قاط قوت و امید، بسیار استامروز هم ن. سر داریم

کارگران رهبران میدانی و عملی خود را پیدا کرده اند 

 و اعتراضات هر روز گسترده تر می شود، هر حرکت

 

 

اعتراضی هم موتور محرکه حرکت بعدی است، 

معلمان در حجم انبوه به صحنه آمده اند و پس از نامه 

نگاری های بی پاسخ فراوان، امروز به تحصن و 

این ها همه، محصول  .اعتراض گسترده می اندیشند

   هر چه. آگاهی صنفی و تالش های فعاالن است

بیشتر کار رسانه ای و آموزشی در زمینه دانش 

انجام دهیم، ( نه تئوریک صرف)راهبردی و سندیکایی 

هرچه همبسته تر و متحدتر حرکت کنیم و هرچه 

نگاهمان را به سمت فعال شدن و نقش آفرینی تغییر 

بیشتر می شود و راه ما به  دهیم، امیدها باز هم

 .خواهد شد.سمت مقصد، نزدیکتر

 صدای کارگر:  

وضعیت نامناسب خدمات درمانی کارگران 

 شاغل در عسلویه

به گفته کارگران در منطقه عسلویه وقوع اتفاقاتی همچون 

انواع مسمومیت غذایی یا حوادث کار ی امری شایع است  

که امکانات درمانی توان امیدوار بود  که در حالت اول می

تواند پاسخگوی کارگر یا کارگران مسموم شود، اما  موجود می

شانس باشد  در حالت دوم کارگر حادثه دیده باید خیلی خوش

در جم و « توحید»های  تا بتواند پس از انتقال به بیمارستان

 .در کنگان تحت درمان قرار بگیرد« خمینی»

تاکید دارند فعاالن صنفی کارگری در منطقه عسلویه 

های کنگان و جم  های توحید و خمینی شهرستان بیمارستان

کیلومتری از عسلویه قرار دارند و به  1۰کم در فاصله   دست

دلیل همین دوری مسافت و یا نبود امکانات برای نقل و انتقال 

بیمار در برخی کارگران مصدوم جان خود را در مسیر انتقال از 

 .اند دست داده

اطالعات هرچند هنوز مدت زیادی از بهره برداری  برپایه این

تنها بیمارستان ملکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در 

گذرد اما در حال حاضر از یکسو این  منطقه عسلویه نمی

بیمارستان فاقد بخش سوانح و سوختگی و متخصص جراحی 

و ارتوپدی است است و از سوی دیگر بخشهای فعال آن با 

تر از ظرفیت اسمی خود مشغول ارائه خدمت  ینظرفیتی پای

 .است  شدگان به بیمه

به ادعای کارگرانی که هم اکنون در منطقه ویژه عسلویه کار 

  تامین بیمارستان  کنونی  معایب   از  دیگر یکی   کنند می
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آرای و  اسکن و ام تی دان دستگاه سیاجتماعی عسلویه فق  

متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی است که اتفاقا مورد 

تقاضای آن به دلیل شرایط نامناسب زندگی و ماهیت 

سخت و زیان آور کار کارگران مقیم این منطقه بسیار 

 .باالست

برپایه این اطالعات در چنین شرایطی اکنون مدت طوالنی 

اپیمایی ویژه حمل بیماران از فرودگاه است که پرواز تنها هو

عسلویه متوقف شده و در عمل هیچ اورژانس هوایی برای 

 .انتقال کارگران مصدوم به مراکز درمانی مناسب وجود ندارد

الزم به یادآوری است، شمار افراد زیر پوشش بیمه تأمین 

هزار تن بوده و بیشترین  ۹۱۰اجتماعی در استان بوشهر 

 .ای کشور در استان بوشهر است ضریب نفوذ بیمه

 
 

 کارگری وهنر ادبیات:  

 

 عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال

 

 

 سعید سلطانپور: کارگردان 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 گرامی باد یاد و خاطره سعید سلطان پور

( کارفرما)یه روز اومدم حقوقم ر ا بگیرم، حقم رو بگیرم .…

مگه این کارخونه به دست ما : گفتم . برو بیرون: گفت 

: گفتم . پروریم ما این جا داریم اژدها می: چرخه؟ گفت  نمی

  ...من نتونم حقم رو بگیرم، پس زندگی برای من حرومه

 های عباس آقا پرسکار از حرف

 

سعید سلطانپور و یارانش، نمایشی از زندگی و کار یک کارگر 

او این نمایش را با . ناسیونال را به روی صحنه تئاتر بردند

تئاتر مستند، در دانشگاه گردان  شرکت دسته دوره

ها و همه جا به اجرا در آورد، این نمایش  تکنیک، پارک پلی

مستندی بود متکی بر ضبط سخنان عباس آقا و زنش با 

شان و اسباب  هایی از خانواده عباس آقا، خانه عکس

 . شان خانه

کارگردان در ارایه این اسناد، کنشی سیاسی و واکنشی 

ه است زندگی یک کارگر ایران را به خواست. بینانه دارد واقع

طور مستند برای سایر کارگرانی بازسازی کند که کمابیش با 

در این . این زندگی آشنا هستند و از چند و چون آن خبر دارند

زمینه کوشیده است در بازسازی زندگی این کارگر امین باشد 

 . و آن را به طور کامل و همه جانبه عرضه کند

کند، برای مردم کوچه  رای چه کسانی کار میداند که ب او می

و بازار، برای کارگران و کشاورزان، پس سطح دریافت و عالیق 

آنکه با  آورد، بی او به تئاتر عامیان روی می. ها رادر نظر دارد آن

آن چنان که در تئاتر عامیانه مرسوم  –نقل زندگی محرومان 

ن نمایش، خواهد با ای تفریح و سرگرمی بسازد، می –است 

 .بیداری و طغیان پدید آورد

ها مربوط به وقایع روز است، در  اشارات او در تمامی صحنه 

واقع نیشی است به کارگزاران دولت و نهادهای مملکتی، در 

جایی او نظام حکومتی را به اتوبوس آشفته و کجراهی 

کند که دو راننده دارد، به جای رفتن به محله  تشبیه می

او از تضاد بین آدم .کند بارش را خالی می” بازار“کارگران جلوی 

جوید و مدخلی برای ورود  جدی و دلقک تئاتر سود می

 .آورد زندگی به وجود می -تماشاگر به صحنه تئاتر

هایی از زندگی عباس آقا، کارگر  در بخش دوم تئاتر برش 

در این . شود، از زبان خودش و زنش پرسکار نمایش داده می

واقعی برخورد ظالمانه کارفرما با کارگر، شرایط صحنه نمایش 

مسکن بارو نابسامانی کار و زندگی این خانواده و 

ها  های این خانواده های مشابه، آرزوها و خواست خانواده

  .شود مطرح می

شود تا بگوید چرا چنین است و  کارگردان، گاه وارد معرکه می

زور نباید حاکم  چرا نباید چنان باشد و چرا بهره کشی و فقر و

گر  در طول نمایش سرودها و شعارهایی که نمایان .نباشد

وضع طبقه کارگر و امید برای بهروزی این رنجبران است 

این نمایش به آن خاطر به صحنه  .شود خوانده و پخش می

نیامده بود که به شیوه معمول نقد شود و اصوال نقد هنری را 

 . تابید بر نمی
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ای اولیه در مستندسازی بود،  غرض از اجرای نمایش، تجربه  

ها بر  آن تظاهراتی برای بیدارکردن کارگران و آگاهانیدن

 .اند وضعی که در آن غرقه

نمایش اصال باب طبع هنرپسندان نیست، خطاب نمایش،  

او خواسته بود تا با . رنجبران، کارگران و برزگران است

ها، توان اندیشیدن به وضع و موقعیت  بازنمودن زندگی آن

خود و امید دگرگون کردن این موقعیت دشوار و غیر عادالنه 

 . و در این کار نیز موفق بودها بدهد  را بدان

دارد  نمایش تماشاگر خاص را به تفکر و احتماال عمل وامی

ها به خواندن سرود و شعار مشهود  چنان که در شرکت آن

البته بهتر آن بود که این نمایش در کوچه و بازار، در . بود

رفت ولی به گفته  ها و مزارع بروی صحنه می کارخانه

سلطان پور از . دلیل شرایط مقدور نبودکارگردان امکان آن به 

هر وسیله ای برای رساندن پیام خود به مخاطبان اصلی که 

همان کارگران و زحمتکشان باشد حداکثر استفاده را 

 .کرد می

اگر برای هنر نمایش این حقوق طبیعی را قایل باشیم که  

های مشخص را در هم  تواند چارچوب در هر لحظه می

مایه ی اجتماعی خود، طرحی نو  درون بشکند و زیر فشار

بیندازد و خود را در طرح تازه و چارچوب نوینی جای بدهد، در 

 نمایشی تازه است و تازگی امتیاز مضاعف دارد. آن صورت

 .عباس آقا، کارگر ” 

ی  ی مردم است و توده نمایش بازتاب زندگی اجتماعی توده 

ارزش . است گیرد، خود آفتاب مردم، نور از تک ستاره نمی

این نمایش تنها در رابطه با نیازهای اجتماعی مردم به 

” دست آمده است، زیرا اگر نمایشی صد بار کامل تر از 

آمد و ربط ملموس با  روی صحنه می…” عباس آقا، کارگر

ای بر  داشت، بیننده هیچ دین اجتماعی مسایل جامعه نمی

یننده وجدان خود احساس نمی کرد، اما در این نمایش، ب

 .گران خود پاره ای از مردم  خود موضوع نمایش است و بازی

داد که پیش از اجرا  شکل و شمایل نمایش، چنین امکان می

و به جای یک سلسله رفتارهایی که ناشی از بالتکلیفی و 

ها  برخی از هنرپیشه. شود به قصد پر کردن وقت انجام می

رد، ک شان حکم می اگر الزم دیدند و احساس طبیعی

بازیگران، در میان . مناسبات طبیعی با تماشاگر برقرارکنند

 .کنند مردم، کارخود را آغازمی

 ...دارد ادامه

 

 اقتصاد ملی:  

درصدی لبنیات در دولت  ۲۲9تا  ۰9گرانی 

 یازدهم

 

 :به نقل از تسنیم 

قیمت انواع لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و کره در دو سال 

 .درصد افزایش داشته است ۹۳۰تا  ۰ گذشته از 

ها شد ولی این بار با  بار دیگر گرانی لبنیات سوژه روز رسانه

ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی،  در جلسه. مجوز دولت

ریاست  معاونان وی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و به

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور بدون حضور 

درصدی قیمت ۹۰شده بود، مجوز افزایش  صنف لبنیات برگزار

 .شیر، ماست و پنیر صادر گردید

البته محمد فربد نایب رئیس انجمن صنایع لبنی اعالم کرد که 

دلیل فشار نیامدن به مردم در ماه رمضان، افزایش ده  به

این در حالی . درصدی قیمت پس از این ماه اجرا خواهد شد

ایش قیمت را اعمال ها افز است که از دیروز برخی شرکت

 .اند کرده

در این گزارش با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی از 

های خرده فروشی، به روند تغییر قیمت لبنیات در دولت  قیمت

 .پردازیم تا تیرماه امسال می ۱۳یازدهم از تیرماه سال 

بر اساس این گزارش، در دو سال اخیر قیمت کره رکورددار 

تومان در  ۹۳۰۰۰بنی بوده و از کیلویی گرانی بین محصوالت ل

هزار تومان در سال جاری  ۳4به کیلویی  ۱۳تیرماه سال 

 .رسیده است

های  در این بین ماست پاستوریزه و غیر پاستوریزه در رتبه

درصد در این دو   4۹2درصد و  ۲۳2۳بعدی قرار دارند و رشد 

 ۳۳۹1قیمت ماست پاستوریزه از کیلویی . اند سال داشته

تومان  ۹ ۳۲تومان و ماست غیرپاستوریزه از  ۳۱۲۰ومان به ت

 .تومان افزایش یافته است ۲۲1۰به 
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بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت شیر پاستوریزه هم با   

تومان  4۳ ۳تومان به  ۳۹۹۹درصد از لیتری  ۳۱2۹رشد 

 ۳۱گرمی هم با رشد 41۰رسیده و قیمت پنیر پاستوریزه 

 .تومان افزایش یافته است ۹1 4تومان به  ۰۱ ۲درصد از 

تومان  ۹11۳۰کیلویی  ۱۳پنیر غیر پاستوریزه هم که سال 

تومان افزایش یافته  ۹۱۹۳۰بوده در حال حاضر به کیلویی 

 .است

ها بدون لحاظ  الزم به ذکر است که این افزایش قیمت

درصدی است که با لحاظ آن قیمت لبنیات  ۹۰افزایش اخیر 

 .درصد رشد داشته است ۹۳۰ تا 4۰در این دولت از 

 

 گفت و گو:  

 

 به کمک برای هماهنگی کمیته موسس عضو صالحی محمود با گو و گفت

 کارگری های تشکل ایجاد

 فعاالن کارگری در ماه های اخیر  دستگیری

 

 :اشاره

در شماره قبل اولین بخش از گفت و گوی محمود صالحی  

وم مصاحبه در بولتن کارگری منتشر شد، وی در بخش د

خود با کمیته فعاالن کارگری مهاباد به شرایط زندان های 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان بخشی از ابزرا شکنجه و 

سوق دادن زندانی به سمت مرگ تدریجی اشاره می کند 

 :که مطالعه آن را به شرح زیر تقدیم شما می داریم

مسئوالن کمی در ارتباط با بیماریتان بگویید، آیا : خبرنگار

بازداشتگاه اداره اطالعات مطلع بودند که شما دیالیز دارویی 

 می کنید؟

 

بله هم ارگان دستگیرکننده و هم نگه دارنده از :  صالحی

وضعیت جسمانی و بیماری که با آن دست و پنجه نرم می 

کنم آگاهی داشتند، چون هنگام ثبت هویتم در دفتر 

توضیح دادم که بنده  اندیکاتوری بازداشتگاه برای مسئوالن

دیالیز دارویی انجام می دهم و دارو مصرف می کنم و تنها 

 .برای شش روز دارو به همراه دارم

طبق شنیده ها مطلع گشتیم که وضعیت سالمتیتان . خبرنگار

به دلیل خودداری مسئوالن بازداشتگاه اداره اطالعات از 

ه ها صحت تحویل داروهایتان به خطر افتاده بود، آیا این گفت

 دارد؟

بله صحت دارد، چون بعد از پنج روز به مسئوالن . صالحی

بازداشتگاه که یک آذری زبان بود، اطالع دادم داروهایم رو به 

اتمام است و تنها برای یک روز دیگر دارو دارم لطفا یا خودتان 

آن را تهیه کنید یا خانواده ام را در جریان بگذارید تا برای تهیه 

اما متاسفانه با برخورد غیرانسانی و . قدام کنندداروهایم ا

غیرمسئوالنه آن شخص روبرو گشتم ، پس از اتمام داروهایم 

به همان مسئول بازداشتگاه یادآوری کردم، اما هیچ اقدامی 

 . از سوی آن فرد صورت نگرفت

یک روز و نیم به دلیل عدم مصرف داروهایم از هر دو بینی  

نم آنقدر باال رفته بود که خون به خون دماغ شدم ، فشار خو

هیچ عنوان بند نمی آمد چندین بار به مسئول بازداشتگاه 

 ”برو بمیر ” هشدار دادم، اما او هر بار با گفتن این جمله 

 . بازداشتگاه را قفل می کرد و می رفت در 

ریزی من را به بهداری بردند  سرانجام بعد از چند ساعت خون

آوردن فشار خونم یک قرص کاپنوپریل را  و در آنجا برای پایین

زیر زبانم گذاشتند و چند قرص دیگر به من دادند که پس از 

مصرف آن فشار خونم پایین آمد و کم کم خون دماغم قطع 

از آن روز به بعد بیماریم همراه با درد شدید و خارش هر . شد

 .دو پایم عود کرد

ه اداره اطالعات از آیا مسئوالن رده باالتر بازداشتگا. خبرنگار

وخامت جسمانی شما در بازداشتگاه مطلع نگشتند؟ اگر 

چندین بار . مطلع بودند هیچ اقدامی انجام دادند؟صالحی 

مسئول بازداشتگاه را مطلع کردم که فورا نیاز به پزشک 

نفرولوژ دارم اما وی هیچ گاه به این خواسته من توجهی نکرد 

برای بازجوها وضعیت  شدم ناچارا زمانی که بازجویی می

جسمانی ام را شرح دادم و آنان هم اعالم می کردند که 

بازداشتگاه دکتر دارد و ما به مسئول بازداشتگاه اطالع می 

 .دهیم که شما را پیش دکتر ببرد اما هرگز این اتفاق نیافتاد
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پس چه اتفاقی افتاد که شما را به بیمارستان . خبرنگار 

را تایید می کنید که در بیمارستان  انتقال دادند؟ آیا این گفته

 توحید شما را با نام دیگری پذیرش کرده بودند؟

در روز ششم خرداد افزون بر اینکه دستشویی . صالحی 

توانستم غذا هم  رفتن برایم تقریبا غیرممکن شده بود نمی

جهت  ۳۲:۲۰بخورم شب همان روز حول و حوش ساعت 

د در آن هنگام تب و لرز بازجویی من را به اتاق بازجویی بردن

شدیدی داشتم و تنها آنقدر هشیار بودم که از روی صندلیم 

یکی از بازجوها کتش را تنم کرد و یکی . به زمین افتادم 

دیگرشان پتویی آورد و دورم پیچید وقتی چشمم را باز کردم 

ساعت دو نصف شب بود و یکی از نگهبانان در اتاقم حضور 

من را دیدند به یک سلول  داشت وقتی وخامت جسمانی

  .دیگر که یک زندانی در آن بود منتقل کردند

همان شب ادرارم بند آمده بود و درد بسیار بسیار شدیدی 

را از ناحیه شکم تحمل می کردم، صبح روز هفتم مسئوالن 

ام مطلع کردم اما آنها  بازداشتگاه را از وخامت جسمانی

رانجام ساعت س. هیچ توجهی به حرفهای من نمی کردند

یک ظهر من را به بهداری بازداشتگاه بردند ، بهدار من را به 

یکی از توالت ها برده و یک شی ء باریک فلزی که حدودا 

یک متری می شد را برای آزاد کردن راه مجاری ادرارم فرو 

 .کرد

درد کشنده ای را تحمل کردم خون زیادی توامان با درد 

د یکی از مسئوالن با بسیار زیاد از بدنم خارج می ش

سراسیمگی گفت هر چه سریع تر وی را به بیمارستان 

من را به بیمارستان بعثت  ۹4بالخره ساعت . انتقال دهید

انتقال دادند در آنجا برایم یک سوند وصل کردند و با انجام 

به طول انجامید، پزشکان اعالم  ۹۱آزمایشاتی که تا ساعت 

رای ایشان برنمی آید می کردند که هیچ کاری از دست ما ب

 بایست وی را به بیمارستان توحید انتقال دهید

من را به بیمارستان توحید بردند و در  (۲/۱4/  ) 21  ساعت

بخش اورژانس ماموران سعی در پنهان کردن هویت من 

داشتند چون به پزشکان می گفتند که ایشان یکی از 

ه و دوستان ما هستند که برای مسافرت به سنندج آمد

بالخره در . هایش دچار مشکل شده است ناگهان کلیه

 بخش اورژانس من را به اسم محمد احمدی شماره پرونده 

پذیرش کردند، پزشک معالجم به نام پزشک افشین   1۹۹4

ستور داد سریعا من را در زندی با مشاهده آزمایشات د

هایم را  بخش دیالیز بستری کنند چون به گفته ایشان کلیه

بدین گونه .از دست داده بودم و نیاز به دیالیز داشتم، تماما

روزهای هفتم و هشتم ونهم خرداد در بیمارستان بستری 

 .شدم 

در طول این مدت دو بار زیر دستگاه دیالیز رفتم و یک واحد 

خون زیادی از دست داده بودم به من خون به دلیل اینکه 

 .تزریق کردند

چگونه آزاد شدید؟ چون طبق خبرهای منتشر شده : خبرنگار 

 .خرداد تمدید شده بود ۲۹قرار بازداشت موقتتان تا روز 

من هیچ اطالعی از آزادی نداشتم ، روز نهم که . صالحی

هنوز در بیمارستان بستری بودم مسئوالن امنیتی قصد 

ه هر طریق ممکن که شده من را ترخیص کنند اما داشتند ب

پزشک معالج گفته بود که بایستی برای ایشان مشاوره قلب 

صورت پذیرد و تنها راه ترخیص ایشان رضایت خود بیمار است، 

مسئولین امنیتی از من خواستند تا رضایت بدهم که ترخیصم 

ه، من کنند، بنده هم این کار را انجام دادم بعد از بستن پروند

را با یک آمبوالنس به بازداشتگاه آوردند در حین حضور در 

بازداشتگاه لباس ها و وسایل شخصی ام را تحویل دادند و 

سپس من را چشم بسته سوار ماشین کردند ابتداء گمان 

می کردم که دارند من را به زندان مرکزی سنندج انتقال می 

ک سالن دیدم دهند، وقتی چشم بندم را برداشتم خود را در ی

من را به یک اتاق راهنمایی کردند و وقتی درب اتاق را باز 

کردم نجیبه همسرم و سامرند پسر بزرگم نشسته بودند، 

یکی از مسئوالن آمد و به خانواده ام گفت که این محمود 

. صالحی سالم تحویل شما داده ایم می توانید او را ببرید

اره اطالعات سنندج آزاد بدین ترتیب مستقیما از بازداشتگاه اد

 شدم

محمود صالحی عزیز، شما قبل از دستگیری در :. خبرنگار

وضعیت جسمانی و شرایط روحی بهتری بودید اما بعد از آزاد 

هایتان را از دست داده اید و هم اکنون می  شدن تان کلیه

بایست هفته ای دوبار شنبه ها و سه شنبه ها زیر دستگاه 

کنید آیا در این رابطه شکایتی از مسئوالن  دیالیز رفته و دیالیز

بازداشتگاه اداره اطالعات دارید؟ آیا در این راستا اقدامی 

 صورت داده اید؟

قطعا نسبت به عملکرد و بی توجهی مسئولین . صالحی

بازداشتگاه در قبال سالمتیم سکوت نخواهم کرد اما تا کنون 

اب هیچ بدلیل ضعف جسمانی و عدم توانایی در ایاب و ذه

 .اقدامی را صورت نداده ام

با تشکر از شما که در بستر بیماری قبول زحمت : خبرنگار

کردید، بخش اول از گفتگویمان را در اینجا به پایان می 

 .…به امید بهبودی هرچه زودتر شما. رسانیم

 


