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 ھفته تحلیل 

   اعتراف معاون وزیر کار ب کنار نھادن قوانین حمایتی در دولت روحانی
 صادق کار

 
، »نگاه حمایتی به کارگران به نگاه توانمندسازی تغییر کرده است«مھر در گزارشی ک با عنوان  ٢١خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در 

در ھمین گزارش از » ایلنا«ھای قانونی پیشین توسط دولت روحانی اذعان نمود.  از قول سید حسن ھفدەتن، ب حذف حمایت
ی تنظیم و نظارت بر روابط کار را ب عھدە دارد نوشت: "در دولت  ر دولت روحانی ک وظیفقول حسن ھفدەتن، معاون وزیر کا
جا منظور از  ایم". تردیدی نیست ک در این ی کارگری را به نگاه توانمندسازی تبدیل کرده تدبیر و امید نگاه حمایتی از جامعه

تاکنونی، توسط مدیران ارشد دولت   ی حذف قوانین حمایتی، نظر ب سوابق مدیریت وزارت کار، چیزی جز توج»تغییر نگاە«
  خان نیست.  روحانی در این وزارت

اش، در مورد چگونگی  نگاە «عنوان بدیل،  ک از آن به» توانمند سازی نیروی کار«حسن ھفدە تن در قسمت دیگری از مصاحب
تن در ادامه، اصالح  دارد". ھفده می  یروی کار را ضعیف نگهی کارگری، ن گوید: "نگاه حمایتی از جامعه کند، می یاد می» حمایتی

ی کار در دولت تدبیر و امید  تر کردن حضور این قشر در صحنه را از تحوالت اساسی حوزه ھای کارگری و پررنگ ساختار تشکل
ھای  ه تا با تکیه بر تشکلگیری تغییر داد بینی و پیش دانست و تصریح کرد: "در این دولت رویکرد انفعالی را به رویکرد پیش

  ھا را کاھش و منافع کشور را افزایش دھیم".  کارگری ھزینه

حسن ھفدەتن در این مصاحب یک حقیقت و دو دروغ بزرک گفت است؛ حقیقت آن است ک دولت روحانی بر خالف وعدەھای 
پیش از اذعان این حقیقت از زبان یک مقام  انتخابیش ب جای رعایت قوانین حمایتی، قوانین حمایتی را حذف کردە است. البته

کردند. و اما دروغ نخست  شان ب آن اعتراض می ھای دولتی، خود کارگران این را خوب فھمیدە بودند و در اعتراضات و اعتصابات
وانین عنوان بدیل کنار نھادن سیاست و ق را به» توانمندسازی نیروی کار«آقای ھفدە تن آن است ک سعی کردە ب دروغ 

، حذف سیاست و قوانین حمایتی، در ضدیت کامل با توانمند سازی نیروی کار قرار دارد و ھیچ آن حمایت جا بزند؛ حال  کس  ک
  .نیست ک این مسئله را نداند و حرف این مقام دولتی را باور کند

اند و » نگاە حمایتی«کیست ک نداند، مقصود ازسیاست حمایتی یا ب تعبیر آقای ھفدە تن،  ک در قالب قوانین کار بازتاب یافت
داران است، چیزی جز کمک ب حفظ و  ھا و سرمای صد البت بیش از ھرچیز محصول مبارزات خود کارگران و تمکین ناگریز دولت

داران نبودە و نیست. با این حساب چگون ممکن  مزدبگیران در مقابل تعرض و اجحافات سرمایتقویت توانمندسازی کارگران و 
زمان با آن مدعی توانمندسازی نیروی کار  است کسی قوانین حمایتی تاکنونی را در پرتو استبداد و سرکوب از میان بردارد و ھم

  شود! 

از ھیچ اقدامی برای حذف قوانین حمایتی،  ش در وزارت کار تاکنونتن ک در دوران مسئولیت دروغ دوم آن است ک آقای ھفدە
طور کلی تضعیف ھرچ بیشتر  ھای کارگری مستقل و به مانع تراشی بر سر راە تشکیل سندیکاھای کارگری و مقابل با تشکل

http://anjomankargareidemocrasikhah.com/wp/assets/img_34249.jpg
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داران ولی نعمت رژیم فروگذار نکرد امکان چان کند، مدعی توانمند  ە، و نمیزنی و توانمندی کارگران در مقابل دولت و سرمای
گویی و لگد مال کردن و  شود! حقا ک مقامات وزارت کار دولت روحانی در وارونه جلوه دادن حقایق و دروغ سازی نیروی کار می

اند.  توجی اقدامات ضد کارگری   شان از سلف خود پیشی گرفت

انی ب کارگران و مزدبگیران را متحقق نماید؟ چ شد آن ھای پیشاانتخاباتی روح خواھد وعده گون می آیا حسن ھفدەتن، این
ایم، مرحمت فرمودە ما را مس کنید!  ھایی ک قبل از جلوس ب کاخ ریاست وعده جمھوری دادید؟ از طال گشتن پشیمان گشت

،  استثمار کند. مقصود شما از این اقدامات ضدکارگری و دار شما را دیگر باور نمی ھای شاخ ن آقایان کسی این دروغ گران
نعمتان ب قیمت فقر و فالکت اکثریت جامع است. کارگران و مزدبگیران و ب اعتباری اکثریت  ی ولی افزایش سود و سرمای

دھند و تسلیم  شان باالست و نیک و بد و راست و دروغ را تشخیص و از ھم تمیز می قریب ب اتفاق مردم، قدرت تشخیص
اید بگشایید تا بلک تا دیر نشدە، واقعیت اعتصابات و اعتراضات  اھند شد. چشماقدامات ضدانسانی شما نخو ھایتان را ک بست

تان سراسر کشور را فراگرفت درک کنید! قوانین حمایتی را شما ب کسی ندادەاید  ھای فزایندەای را ک علی شما و سیاست
ی جنبش کارگری است. ما این  ی پرھزین ز یک قرن تالش و مبارزەی بیش ا ھا را پس بگیرید. این قوانین نتیج ک بخواھید آن

 !ھا را ب آسانی و بدون مبارزە ب شما تسلیم نخواھیم کرد آورد دست

 

 

 از تجربه دیگران 

 ٨ -ساالری در ایران  حقوق کارگران و جنبش مردم

 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 پاریسفرھاد نعمانی، استاد دانشگاه آمریکایی 

 سھراب بھداد، استاد و صاحب کرسی جان ھریس

 ترجمه: گودرز
 

 کارگران در ایران

 ی شماره قبل دنباله

 ھای کارگری ب: قانون کار و سازمان

 ھای مستقل کارگری ظھور تشکل -٣

شاھد موج خودباوری در میان فعاالن  ٢٠٠٠ی  آغاز دھه
ھای فراوان  کارگری و روشنفکران بود، که به گسترش ترجمه

ھای کارگری کشورھای  ی جنبش ھای مختلف در باره از کتاب
ھای  ی جنبش ھا و مقاالت زیادی در باره دیگر و انتشار کتاب
و  ی مدنی، سیاست ھای صنفی، جامعه اجتماعی، اتحادیه

ھای کارگری  زمان تعداد اعتصاب فلسفه نیز انجامید. ھم
برای وضعیت اقتصادی و شرایط کار افزایش یافت. کارگران در 
بخش خصوصی و دولتی و خدمات، به اعتراض برای دریافت 

ھای  مانده و قراردادھای سفیدامضا و قرارداد حقوق عقب
 زدند (که در مؤسسات تولیدی و اقتصادی موقت دست می

ایران شایع است)؛ با این درخواست که دولت و کارفرمایان 
به قانون کار احترام بگذارند و آن را اجرا کنند. بیشترین 

ھا بود با تقاضای  ھا اما در مورد اخراج تظاھرات و اعتراض
بازگشت به کار. با این حال این اعتراضات و اعتصابات 

واجه آمیز توسط نیروھای امنیتی با خشونت م مسالمت
طلبان اسالمی در دولت  شدند. در بیشتر مواقع اصالح می

خواستند مانع برخوردھای  خاتمی قادر نبودند و یا نمی
آمیز نیروھای امنیتی انتظامی با کارگران معترض در  خشونت
  .آمیز شوند ھای مسالمت اعتصاب

ی  ھای اخیر، برخورد وحشیانه برخی از اتفاقات سال
آمیز جنبش کارگری  ا تظاھرات مسالمتنیروھای امنیتی را ب

ی  کارگران کارخانه ٢٠٠١ی  دھد. در ماه ژوئیه نشان می
در حال » شادپور«و تولید کفش » جامکو«دوزی  لباس

شان در مقابل  مانده اعتراض برای دریافت حقوق عقب
بار نیروھای امنیتی انتظامی  ی خشونت مجلس، ھدف حمله

  قرار گرفتند. 

سوم معلمان در اصفھان به اعالم  یک ٢٠٠۴در سال 
اعتصاب از سوی یکی از رھبران انجمن اسالمی معلمان 

پیوستند که او بعداً دستگیر شد. معلمان خواستار پرداخت 
شان و افزایش حقوق برای جبران تورم موجود  حقوق معوقه

مدرسه در اصفھان و سیصد مدرسه در تھران به  ٨٠٠بودند. 
ل شدند. این اقدام به خودی خود دنبال این اعتصاب تعطی
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کل  ٪٨٠انگیزی از مشارکت زنان بود که   شگفت  نشان
 .دھند معلمان ایران را تشکیل می

ی  چنین کارگران ساختمانی در کارخانه ھم ٢٠٠۴در سال 
آباد کرمان به تحصن و اعتصاب دست  ذوب مس در خاتون

یر دوم چینی ز ی یک کمپانی دست زدند. این کارگاه وسیله
شد.  قرارداد با کمپانی صنایع ملی مس ایران اداره می

ی  ھای اولیه کارگران ساختمانی به عدم اجرای قول و قرار
کارفرما اعتراض داشتند که قرار بود ایشان را با تکمیل پروژه 

ی کارگران نیز به آنان در  به استخدام دائم درآورد. خانواده
ه مصادف با ھشتمین ام ژانویه ک٢۴تحصن پیوسته بودند. در 

شان  روز تحصن بود، نیروھای امنیتی به کارگران و خانواده
قتل رسیدند،   تن به ۴ھا  حمله کردند. در جریان این خشونت

 .تن زخمی و بسیاری ھم دستگیر شدند ٣٠٠

آباد باعث باالگرفتن و تشدید جنبش  وقایع تأسفبار خاتون
اعتراضی کارگران شد. 

ھای  معدود کمیته
گری مستقل که در کار

 ٢٠٠٠ھای آغازین  سال
تشکیل شده بودند، 

تر  تر و پرسروصدا فعال
ھای بعد  شدند و در ماه

تعداد بیشتری از این 
ھای مستقل در  کمیته
تر پا  ھای بزرگ کارگاه

 ٢٠٠۴گرفتند. در آغاز 
در سقز کردستان 

گروھی از دوزندگان، 
نانوایان و کارگران 

ھا مشترکاً  پزخانه کوره
ورایی را تشکیل ش

دادند. به دنبال ارتباط 
با فعاالن کارگری در 

ای صورت گرفت و  تھران و پنج شھر دیگر مذاکرات محرمانه
توافق شد که در روز اول ماه مه در ھر ھفت شھر تظاھرات 

 .ای صورت گیرد ویژه

کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه  ٢٠٠۵در ماه مه 
ان شرکت واحد اتوبوسرانی سندیکای کارگر«به تشکیل 

ی مستقل کارگری  به عنوان یک اتحادیه» تھران و حومه
سندیکای کارگران «دست زدند. این تالش با تشکیل 

ی صنفی  اتحادیه«و فعالیت مجدد » ی شکر ھفت تپه تصفیه
ادامه یافت. چندین کمیته » کاران کرمانشاه کاران و برق آھن

ازی سندیکاھای کارگری در حال اند وجود آمدند تا به راه نیز به
ی آزاد کارگران  جامعه«ی قبلی بپردازند.  شده تولد و یا تعطیل

ی مؤسس سندیکای آھنگران و  ھیئت مدیره«، »ایران

ی مؤسس سندیکای  ھیئت مدیره«کارگران مکانیک، 
ھای مختلفی ھم  از آن جمله بودند. کمیته» کارگران نقاش

شده بودند، تا از  توسط فعاالن جنبش کارگری ایجاد
ھای مستقل در حال بازگشایی حمایت  ھا و اتحادیه سندیکا

ھای مختلف  ھای موجود در اکسیون کنند و با اتحادیه
ھای  مشاورت نمایند و ھماھنگی بین آنان و سایر تشکل

 .ی مدنی را ھدایت کنند جامعه

ھای کارگری در دفاع از حقوق کارگران از  بیشتر این کمیته
ھا و سندیکاھای  اعتصاب و حق تشکیل اتحادیه جمله حق

ھایی ھم  مستقل و انتخاب مدیران خود فعال بودند. کمیته
اند و خواھان تشکیل  ھستند که با کارگران مزدبگیر مخالف

ھای کارگری ھمواره  اند. کمیته شوراھای انقالبی کار
 اند که از ھا و نشریاتی را ایجاد کرده ھای خبری و تارنما بولتن

 .ی این مقاله استفاده شده است شان در تھیه اطالعات

روز اول ماه مه، روز 
جھانی کارگران، 

بستگی  ماھیتاً ھم
کارگران ایرانی را، 

ھای  که برای مدت
مدید تحت فشار 

اند،  ھا بوده حکومت
ھمواره استحکام 

بخشیده است. در 
ھای اخیر اما  سال

تحت سرکوب 
نیروھای امنیتی و 

ھای  گروهسایر 
فشار حکومتی، 

مراسم روز اول ماه 
ی  مه با حمله

عناصر فشار و 
دستگیری کارگران و 

ھای  فعالین جنبش کارگری ھمراه بوده است. کنفدراسیون
بستگی خود را با سرنوشت  المللی کار مؤکداً ھم بین

اند که از آن جمله باید از  کارگران ایرانی ابراز داشته
 International ھای صنفی اتحادیه المللی کنفدراسیون بین

Trade Union Confederation (ITUC)  و کنفدراسیون
 International Syndical المللی سندیکاھای کارگری بین

Confederation (CSI)  نام برد. 
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_412014/lang--en/index.htm
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 کارگران ایران 

 

 اخبار و رویدادھای جنبش کارگری

ی کار و سرمایه در ایران  زدایی از رابطه شدت گرفتن قانون
اسالمی، امنیت شغلی و آسایش کارگران و تمامی 

مزدبگیران را نشانه رفته است. شکست طرح پیشنھادی 
این باور را  ١٣۶١قانون کار اسالمی آقای توکلی در سال 

رشد داده بود که طرح ضدکارگری آقای توکلی، ساز خارج از 
با طرح تعدیل  ١٣۶٩دستگاه نبوده است. قانون کار سال 

اقتصادی آقای رفسنجانی مورد ھجوم قرار گرفت. ھرچند با 
اعتبار کردن قانون کار  طلبان از سرعت بی سرکار آمدن اصالح

ست تعدیل اقتصادی با ھمان سیا   کاسته شد، ولی در واقع
تر پیگیری شد. اساس سیاست دوران  درجاتی خفیف

ھمراه نادانی بیشتر؛ از  نژاد نیز تعدیل اقتصادی بود به احمدی
ھا که به شدت از توان قدرت  جمله قانون آزادسازی قیمت

  خرید کارگران و کارمندان کاست و به سود سرمایه افزود. 

در  - مردم مخالف جناح راست با رای-با انتخاب آقای روحانی 
رفت که دولت  آخرین انتخابات ریاست جمھوری، امید می

ھا  نژاد در تمام عرصه وی سیاستی مخالف دولت احمدی
ھا  اتخاذ کند. ھرچند دولت آقای روحانی در بعضی از عرصه

وگو با  ای با غرب و سیاست گفت از جمله توافق ھسته
لی پیش گرفت ولی در المللی، سیاست قابل قبو جوامع بین

ھای  ی سیاست ی سیاست کار و کارگری به ادامه عرصه
تر و  ای ظاھرا نرم ضدکارگری اسالف خود با شیوه

ی حقوق  ھای توھم برانگیز ادامه داد. افزایش پایه تاکتیک
کمی بیشتر از میزان اعالم رسمی تورم و افزایش کمک 

ومان و ی مسکن از بیست ھزارتومان به چھل ھزارت ھزینه
ی عقد  وزارت کار درباره ۴٠ی شماره  نامه صدور بخش

ھای کاری که حداقل زمان قرارداد برای کارھای با  قرارداد
کرد، از  سال معین می ماھیت کار پایدار را به میزان یک

ی  نامه برانگیز ھستند. بخش ی توھم ھای این شیوه نمونه
وافق رغم ت توافق افزایش حق مسکن از طرف دولت، علی

نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تاکنون ابالغ نشده 
وزارت کار به یک  ۴٠ی شماره  نامه است. طول عمر بخش

وزارت کار  ۴١ی شماره  نامه ھفته ھم نکشید و بخش
  جایگزین آن گردید. 

ی  نامه شد که علت عدم ابالغ بخش ھرچند چنین وانمود 
ی شماره  نامه ن بخشافزایش حق مسکن و پس گرفته شد

وزارت کار، فشار کارفرمایان و ھمراھی جناح راست با  ۴٠
امنیت «باشد، اما تنھا نگاھی به کتاب  داران می سرمایه

ی آقای روحانی (که قبل  نوشته» ملی و نظام اقتصادی ایران
جمھوری قلمی شده است)  از انتخاب وی به عنوان ریاست

تری نسبت به  روشنکافی است تا بتوان امکان داوری 

ھای آقای روحانی و دولت ایشان داشت. با کمی  سیاست
ی کار وکارگری و  دقت به نظرات آقای روحانی در عرصه

ی راھبری  ھای پیشنھادی ایشان و نیز تدوین شیوه حل راه
چه  گمان باید اعالم داشت آن وی درمورد بازار کار کشور، بی

آقای رفسنجانی و  برانداز تعدیل اقتصادی سیاست خانمان
ی کارگر آورده و آنچه  جانشینان وی بر سر مزدبگیران و طبقه

ای بیش نبوده برای  که قرار است انجام شود مقدمه و زمینه
داری اسالمی توسط  ی عمل پوشاندن به نظام برده جامه

دولت روحانی. اکنون وضعیتی پیش آمده است که به قول 
ر آقای رفسنجانی در حسین کمالی وزیر کار سابق و مشاو

ی کارگری باتوجه به  مجمع تشخیص مصلحت نظام: "جامعه
  کند".  وضعیت اقتصادی فقط زنده است، ولی زندگی نمی

ی صحت و درستی فرمایش این  برای بررسی درجه
ی نظام فقط کافی است به اخبارنشریات مجاز این  وابسته

  .ندازیمھای کشور نگاھی بی داری ھفته در مورد کارکنان شھر

 

ی یک  خود کشی دو کارگر شھرداری انزلی به فاصله
 ماه

دو تن از کارگران استخدام پیمانی شھرداری انزلی که در 
ی یک  اند جداگانه و با فاصله کرده بخش بازیافت زباله کار می

اند.  ماه در محل سکونت کارگری، خود را حلق آویز کرده
اند. به قول مقامات و  سال داشته ۵٠ھردو کارگر حدود 

مسئولین، تحقیقات در مورد روشن شدن علت و دلیل این 
 !حوادث ادامه دارد

  

http://anjomankargareidemocrasikhah.com/wp/assets/img_34509.jpg
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 معوقات مزدی کارگران شھرداری شوشتر ادامه 

حدود پانصد تن از کارگران خدماتی و فضای سبز شھرداری 
شوشتر نزدیک به ھفت ماه از معوقات مزدی خود را 

طلبکارند. این کارگران به دلیل مشکالت مالی و معیشتی 
در موقعیت نامناسبی قرار دارند. آخرین دریافتی این کارکنان 

است. از قرار معلوم مشکل دستمزد  ٩۴حق عیدی سال 
نشده تنھا مختص کارگران نیست بلکه کارمندان  پرداخت

  .اند شھرداری نیز به مشکل حقوق معوقه دچار شده

 
ی کارگران شھرداری نیشابور پرداخت  حق بیمه

  .نشده است

ی حدود صدوپنجاه کارگر خدماتی و فضای سبز  حق بیمه
شھرداری نیشابور از سه ماه پیش که شھردار جدید 

صورت کامل  ان تامین اجتماعی بهمنصوب گردیده، به سازم
روزه در  ٢٠تا  ١۵پرداخت نشده است. عالوه بر این، تاخیر 

کاری و حق  پرداخت مطالبات مزدی وکاھش مزایای اضافه
  .کار در روزھای تعطیل، از اقدامات شھردار جدید است

 
  تھدید کارگران اعتصابی برای سکستن اعتصاب شان

مھر خبرگزاری "ایلنا"مسوالن قضایی و  ٢١بنا ب گزارش 
مھر با مراجع ب  کارخان فوالد و  ٢١انتظامی، درود، در 

روز تا کنون  ٢٥چدن درود از کارگران این کارخان ک از 
اند ب سر کارشان برگردند.    اعتصاب کردەاند خواست

  
  مجازات کارگران بخاطر شرکت در اعتصاب

مھر در خبرگزاری "ایلنا" منتشر  ٢١ی ک در بنا ب گزارش
نفر از کارگران پتروشیمی تندگویان ب محل  ٩شدە، از ورود 

  کارشان جلوگیری کردەاند. 

علت جلوگیری از ورود این نفر ک ب احتمال زیاد مقدم 
اخراج از کار آنھاست،ب خاطر اعتصابی بودە است ک در این 

فت و بر مبنای توافقی ک واحد صنعتی قبل از آن صورت گر
میان کارگران و کارفرما در پی این اعتصاب ب عمل آمدە بود 

قرار بودە ھم کارگران پس از توافق مذکور ب سر 
  کارھایشان برگردند ولی کارفرما زیر قولش زدە است.

  .کارفرما ب دنبال اعتصاب کارگران عقب نشینی کرد

، اما  ب رغم موافقت کارفرما با پرداخت دوماە از حقوق معوق
عسلوی با پایان دادن ب اعتصاب شان  ٢٤و  ٢٢کارگران فاز 

مھر شروع کردەاند، موافقت نکردەاند. کارگران   ٢١ک از 
اعتصابی شرط پایان دادن ب اعتصابشان را موافقت کارفرما 

  با تمام مطالبات شان اعالم کردەاند. 

  

  

پول برای خرید سھام و ملک دارند، اما برای پرداخت 
  دستمزد کارگر خیر!

مھر در خبرگزاری "ایلنا" منتشر  ٢٣بنا ب گزارشی ک در 
شدە، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس،از سرمای گزاری 
ھای شان در بازار  دە ھزار میلیاردی خودروسازھا از سرمای

  سھام و ملک خبر دادە است. 

رمضانعلی سبحانی فر در قسمتی از این مصاحب ک توسط 
"ایلنا" منتشر شدە، گفت است:"خودروسازھا در دولت 
گذشته به جای اینکه به خودروسازی بپردازند به سمت 

، زمین،  بنگاه داری رفته اند و شروع به خرید سھام بانک
  ملک و ئولینواحد ھای تولیدی خودشان ھزینه شود." 

 رئیس کمیسیون صنایع ، اذعان ب بخشی از ھرچند، گفت
سئو استفادەھای انجام شدە است، مدیران و مالکان این 

کارخان ھا ھموارە با این ادعا ک گویا تولید سودآور نیست، 
از افزایش دستمزد ناچیز کارگرانشان و پرداخت ب موقع 

دستمزدھا، در پرتو حمایت مجلس نشینان و دولت سرباز 
نند، ولی در ھمان حال درآمد این واحد ھا  و زدە و میز

دستمزدھای معوق کارگران شان را در جاھای دیگری 
سرمای گزاری کردە و میکنند. و عالوە بر کسب ارزش 

افزودە از تولید، از بابت سرمای گزاری دستمزدھای معوق 
  در بازر بورس و امالک ھم کلی پول ب جیب میزنند. 

ئولین حکومتی نیز از قضایا اطالع جالب این ک ھم مس
کافی دارند، ولی تا وقتی ک حق و حسابشان را میگیرند 

دم برنمی ورند و تنھا زمانی ب افشاگری متوسل می 
ای در پرداخت سھم شان بوجود آمدە باشد.  شوند ک وقف
وگرن چطور می شود شخصی در زمان" مسئولین پیشین" 

شد و سال ھا از این سخنگوی کمیسیون صنایع  بودە با
ماجرا باخبر باشد و اینھم مدت سکوت کردە باشد و ب 

  ناگھان ب فکر افشاگری افتادە باشد؟

کند، مدعی است که در معدن گفته  معدن را نمایندگی می
  تن عضو انجمن مذکوراند. ٨٣شده فقط 
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 حوادث کار 

  حوادث کار ھمچنان قربانی می گیرد

در ھفت گذشت بنا بر گزارشات منتشرە در برخی رسان 
ھای داخلی تعدادی کارگر حین انجام کار کشت و تعدادی 

از وقوع نیز توسط ھمکاران یا ماموران آتش نشانی ک پس 
حوادث ب کمک حادث دیدگان شتافت بودند، از مرگ نجات 
، می توان  یافتند.بر اساس تازەترین گزارش ھا بعنوان نمون

از کشت و مجروح شدن دو کارگر در تھران، مفقود شدن 
چھار کارگر در حادث آبگیری یک معدن در طبس، نجات دو 

ک سرنوشتش  کارگر از زیر آور و جستجو برای کارگر دیگری
معلوم نیست  در جادە مخصوص کرج، نجات دو مقنی در 

  خیابان حقانی زمانی، و...نام برد

افزایش مداوم تعداد کسانی ک در اثر حوادث و بیماری ھای 
، مجروح و یا بخشی از سالمتشان  شغلی در ایران، کشت
را از دست می دھند ب رغم وعدەھایی ک وزیر کار دولت 
روحانی در آغاز کارش دادە بود ھمچنان در با آھنگ پیشین 

ادام دارد و علی ربیعی تا کنون ھیچ اقدام مشخص 
ای برای کاستن از تعداد حوادث کار و قربانیان آن پیش گیران

انجام ندادە و با توج ب رفتار و سیاستھای ضد کارگری 
دولت و وزارت کار، ن تنھا انتظار نمی رود ک در این زمین 

بھبود محسوسی در آیندە صورت بگیرد، بلک با حذف قوانین 
یان در زمین حمایتی و اختیارات نا محدودی ک ب کارفرما

مناسبات کارگری و کارفرمایی دادە شدە امکان شتاب گیری 
حوادث کار نیز دور از انتظار نیست ک ھمچنان تداوم پیدا 

  کند. 

ب رغم سانسور خبری اما ھمین مقدار از اخبار مربوط ب 
حوادث کار ک مانند سایر اخبار کارگری گزین و ب شکل 

ی مجاز منتشر می شوند سانسور شدە در برخی رسان ھا
آشکارا حکایت از بی عملی مقامات مسئول وزارت کار و بی 

ای کارفرمایان ب سالمت و بھداشت کارگران دارند.   توج

  

ایم، ب  ھمانطور ک ما قبال نیز بارھا در بولتن کارگری نوشت
نظر ما اگر دولت و کارفرمایان برای سالمت و جان 

د و ب تبع آن ارادەای برای کارگرانشان اھمیتی قایل باشن
کاستن از حوادث کار و قربانیان آنھا وجود داشت باشد، با 

اجرای  فصل چھارم قانون کار و رفع محدویت بر سر راە 
تشکل ھای صنفی و با کمک آنھا قطعا می شود ظرف مدت 
کوتاھی ، حوادث شغلی را ب حداقل رساند و نتایج تجربیات 

ک  موفق شدەاند حوادث شغلی را تعداد زیادی از کشورھا 
  ب حداقل برسانند بھترین شاھد این ادعاست. 

ولی مشکل در ایران این است ک ن دولت و ن کارفرمایان 
برای جان کارگر آنقدر اھمیت و ارزش قایل نیستند، ک 

تبعات تشی از تجرب این دست از کشورھا را ک حتی از 
منی کارگران شان ب نفع لحاظ اقتصادی نیز رعایت اصول ای

 خودشان تمام شدە بپذیرند.

 

 

  

 اطالعیه ھا 
 اتحاد و ھمبستگی رمز پیروزی است!

١٣٩۴/٠٧/٠٧   

ر ھای کارگری ھندوستان به طبقۀ کارگ مرکز اتحادیه
 ١٣٩۴ھندوستان بابت اعتصاب تاریخی یازده شھریور 

  فرستد آن درود می

نیروی متشکل زحمتکشان در برابر یورش انحصارات 
  امپریالیستی

  

ھای کارگری ھندوستان به طبقۀ کارگر  مرکز اتحادیه
سابقه و تاریخی آن در  ھندوستان در رابطه با اعتصاب بی

مردمی و ضد ھای ضد کارگری، ضد  اعتراض به سیاست

http://www.etehadkargar.org/?p=2424
http://www.etehadkargar.org/?cat=35
http://www.etehadkargar.org/?cat=3
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حزب مردم ھندوستان (بی «ملی دولت ائتالفی، به رھبری 
  گوید. فرستد و شادباش می ، درود می»پی) –جی  –

ھای  میلیون کارگر شاغل در تقریباً تمام بخش ١۵٠بیش از 
ھای متشکل و غیرمتشکل،  اقتصاد کشور، که شامل بخش

ھای دولتی و مرکزی   ھای عمومی و خصوصی، بخش بخش
شد، در این اعتصاب شرکت کردند.  ای می رگران پروژهو کا

روکا (راستا روکا نوعی تظاھرات  -تظاھرات اعتراضی، راستا
در ھندوستان است که زحمتکشان جاده ھا مسدود 

روکا (ریل روکا نوعی از تظاھرات مرسوم در  -میکنند) و ریل
ھندوستان است که زحمتکشان خطوط راه آھن را مسدود 

ه ھزاران کارگر در آنھا شرکت کردند، در سرتاسر میکنند)، ک
   کشور برگزار شد.

در چندین ایالت، پلیس علیه کارگران بکار گرفته شد. دولت 
ترینامول در بنگال غربی، از نیروی پلیس وحشی خود و 

چنین چاقوکشان در حملۀ فیزیکی علیه کارگران  ھم
نامول اعتصابی استفاده کرد. در واقع حمله چاقوکشان تری

برای عقیم گذاشتن اعتصاب حداقل سه روز قبل از تاریخ 
ھای  اعتصاب آغاز شد؛ و در این مدت چندین حرکت

ھای کمپین اعتصاب در جاھای  دستجمعی و گردھمایی
مختلف ایالت مورد حمله قرار گرفت؛ دفاتر مورد حمله و 

غارت قرار گرفتند و خیلی از فعالین کارگری آسیب دیدند. در 
اعتصاب، پلیس ھمراه با چاقوکشان ترینامول، حمالت روز 

ای علیه فعالین سندیکایی و کارگران اعتصابی در  وحشیانه
سرتاسر ایالت به پیش بردند که منجر به زخمی شدن تعداد 
زیادی از فعالین سندیکایی و ھمچنین رھبران ارشد کارگری 

 شدند. کارگران و رھبران آنھا در جاھای زیادی از ایالت
ھای باتون  بازداشت شدند. پلیس به حمالت شدید با ضربه

ھای دیگر، که شامل آسام،  ھا در خیلی از ایالت و دستگیری
شد، متوصل شد. مرکز  جامو، کشمیر و غیره می

ھای کارگری ھندوستان به کارگران شادباش  اتحادیه
گوید؛ بخصوص در بنگال غربی که قھرمانانه در مقابل این  می

اومت کردند و در اعتصاب به صورت وسیعی حمالت مق
  شرکت کردند.

ھا، که شامل بنگال غربی، کروال، تریپورا،  در خیلی از ایالت
اودیشا، آندرا پرادش، ھریانا، تلنگانا، ھیماچال پرادش 

شود، خیلی از  می
ھای کارناتاکا،  بخش

مادھیا پارادش و غیره، 

و نقل و  اعتصاب به یک اعتصاب عمومی تبدیل شد که حمل
ھای عادی به توقف واقعی رسیدند. به علت  فعالیت

ھای  ھای تولیدی در خیلی از شھرک اعتصاب، فعالیت
  صنعتی در سراسر کشور کامالً متوقف شد.

ای از  سابقه کارگران به فراخوان اعتصاب نشانه واکنش بی
شان و  خشم و تنفر کارگران از یورش به شرایط کار و زندگی

قوانین ” اصالح“شان با  ای ای انکار حقوق پایهتالش دولت بر
ھای ملی و فراملی است. واکنش  کار به نفع کمپانی

ھای  توجھی به خواسته کارگران نشانگر خشم آنھا از بی
اند، است؛  شان، که در سالیان اخیر عنوان کرده ای پایه

دولت … ھمچنین نشانگر عزم کارگران به مبارزه علیه طرح
داری به آنھا با تغییرات  ا برای تحمیل بردهھ خادم کمپانی

رحمانه در قوانین کار است. با این اعتصاب، طبقۀ کارگر  بی
ھندوستان به دولت ھشدار داده است که حمالت دولت به 

ای خود را دراز کشیده تحمل نخواھد کرد. با این  حقوق پایه
اعتصاب، طبقه کارگر ھمچنین به دولت اخطار داد که 

ھا  یی را که کشور را در گرو منافع کمپانیھا سیاست
ھای خارجی و داخلی، تحمل نخواھد  گذارند، کمپانی می
  کرد.

ھای کارگری ھندوستان قدردانی خود را به  مرکز اتحادیه
ھای مختلف مردم،  حمایت گسترده و ابراز ھمبستگی بخش

که شامل کشاورزان سنتی کیسان، کارگران کشاورزی، 
اسی و غیره از اعتصاب میشود، ابراز بومیان ھندی ادیو

  دارد. می

خواھد که  ھای کارگری ھندوستان از دولت می مرکز اتحادیه
ھای اضافه شده به قوانین کار را حذف کرده، و  تمام تبصره

ھای  ھای واقعی و فوری را در راستای عمل به خواسته قدم
  جنبش متحد سندیکایی بردارد.

وستان از طبقۀ کارگر ھای کارگری ھند مرکز اتحادیه
ای و عظیم را بیشتر  خواھد که اتحاد در سطح توده می

ھای  که دولت بخواھد به سیاست تقویت کند؛ و در صورتی
  خود ادامه بدھد، طبقه کارگر خود را به مبارزات شدیدتر

  آماده بکند.

http://www.wftucentral.org/citu-salutes-the-working-
class-of-india-for-the-historic-strike-on-2ndseptember-
2015/ 

  

  

  

  

http://www.wftucentral.org/citu-salutes-the-working-class-of-india-for-the-historic-strike-on-2ndseptember-2015/
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  کارگرصدای  
  

  

محمود صالحی از فعالین کارگری شناخته شده کشور در 
نامه ی سرگشاده ای ضمن تشریح برخورد نیروھای امنیتی 
حکومت اسالمی با خود تاکید کرده است این گونه برخوردھا 

  کارگران را از مبارزه در راه حقوق خود منصرف نخواھد کرد.

اینجانب محمود صالحی توسط نیروھای اداره اطالعات شھر 
سقز به نیابت از وزارت اطالعات استان کردستان در منزل 

مسکونی خود بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشم، 
دستگیر شدم. بعد از یک ساعت نگھداری در سلولھای 

  طالعات سقز به سنندج منتقل شدم. انفرادی ا
خانواده ام از سرنوشت من ھیچ اطالعی نداشتند به این 

دلیل به ستاد خبری سقز مراجعه می کنند. ستاد خبری به 
استحضار خانواده ام می رساند که محمود صالحی را به 

  سنندج منتقل کرده اند.

خانواده من به ھمراه خانواده عثمان اسماعیلی طی یک 
ه از دادستان درخواست مالقات می کنند. دادستان به نام

صحبت خانواده ھا گوش می دھد و به آنان می گوید که "ما 
ھیچ گونه نقشی در بازداشت محمود صالحی نداشتیم، 

شورای تامین سقز و تعدادی از کارفرمایان از او شاکی 
  ھستند ما تنھا نیابت بازداشت او را داشتیم". 

دستان وقت شھرستان سقز شورای تامین بنابه اظھارات دا
شھر و جمعی از کارفرمایان از من شاکی ھستند و به 

روز  ٣٢ھمین دلیل بازداشت شده ام. بعد از سپری کردن 
زندان در انفرادی با قرار کفالت از زندان آزاد شدم. در تاریخ 

در شعبه اول دادگاه انقالب  ٢٩/۵/٩۴و  ١٧/۵/٩۴ھای 
اسالمی سنندج با ریاست قاضی سعیدی محاکمه شدم و 

  سال حبس تعزیری محکوم شده ام. ٩در نھایت به 

قانون آیین دادرسی کیفری جھات  ۶۴به استناد ماده 
  :قانونی شروع به تعقیب

  شکایت شاکی یا مدعی خصوصی.  –الف 
ات رسمی یا اعالم و اخبار ضابطان دادگستری مقام –ب 

  اشخاص موثق و مطمئن. 
  وقوع جرم مشھود، در برابر دادستان یا بازپرس.  –پ 
  اظھارات و اقرار متھم.  –ت 
  اطالع دادستان از وقوع جرم به طریق قانونی دیگر. –ث 

ھر گاه کسی اعالم کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و 
که  جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد. در صورتی

قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظھارات وی وجود 
نداشته باشد. این اظھار برای شروع به تعقیب کافی است. 
ھر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد، اما 
اگر اعالم کننده شاھد قضیه نبوده به صرف اعالم نمی توان 

ادعا وجود شروع به تعقیب کرد. مگر انکه دلیلی بر صحت 
داشته باشد یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی 

  باشد.

به استناد این قانون باید کسانی که از من شاکی ھستند 
  در دادگاه حضور پیدا کنند.

اگر جرائم من علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است 
باید نماینده دادستان محترم در جلسه دادگاه حضور پیدا 

از مستنداتی که وزارت اطالعات استان کردستان  می کرد و
  به دادگاه ارائه داده است از آن دفاع می کرد.

اما با کمال تعجب نه نماینده محترم دادستان، نه نماینده 
محترم وزارت اطالعات، نه نماینده محترم شورای تامین 
سقز و نه نماینده محترم کارفرمایان سقز ھیچ کدام در 

سال زندان محکوم کرده است  ٩را به دادگاھی که من 
  حضور پیدا نکردند.

بنابراین مدارک و مستندات وزارت اطالعات استان کردستان 
که در دادنامه به آن اشاره شده، ھیچ گونه وجاھت قانونی 

ندارد و صرفا" برای مرعوب کردن طبقه کارگر و چراغ سبز 
ایان نشان دادن به سرمایه داران غربی وحمایت از کارفرم

  چیز دیگری نیست.

اینجانب محمود صالحی در ھمین نوشته اعالم می نمایم و 
اماده ھستم تا با نماینده آن نھادھا در میان مردم و یا ھر 

نامه سرگشاده محمود صالحی
 

http://anjomankargareidemocrasikhah.com/wp/assets/img_t_34049.jpg
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رسانه ای که انان تعیین کنند مناظره کنم و مردم در مورد 
  ھر کدام از ما قضاوت نمایند.

ربوطه تعدادی ازکارفرمایان شھر سقز و مسئوالن ادارات م
سالھاست که به نفع کارفرمایان علیه کارگران این 

شھرستان پرونده سازی می کنند و ما تجربه سالھای اول 
انقالب را داریم و مسئوالن امنیتی ھم از آنان دفاع می 

  نمایند.

مسئوالن امنیتی با دستگیر کردن کارگران معترض می 
ران خواھند به دنیای غرب بگویند که ما می توانیم کارگ

معترض را سرکوب کنیم. چرا شما غربی ھا اقدام به 
سرمایه گذاری در کشور ما نمی کنید. ما اماده ھستیم تا 

  کارگر رام شده تحویل شما غربی ھا دھیم.

اگر امروز شاھرخ زمانی در زندان به دلیل فشار ھای روحی 
و روانی سکته مغزی می کند. ده ھا شاھرخ دیگر متولد 

  خواھند شد.

اگر مسئوالن امنیتی فکر می کنند با دستگیر کردن کارگران 
معترض و محکوم کردن آنان به حبس ھای سنگین راه را 

برای سرمایه داران غربی ھموار می کنند تا کارگران را 
استثمار نمایند. این خواب وخیالی باطل است. کارگران 

معترض در زندان ھم سکوت نخواھند کرد، اگر امروز ده ھا 
ارگر را به جرم دفاع از ھم طبقه ھایشان بازداشت و یا به ک

حبس ھای سنگین محکوم کرده اند. ھزاران کارگر دیگر که 
از وضعیت فالکت بارشان جان به لبشان رسیده، وارد میدان 

  مبارزه خواھند شد.

  ٢٣/٧/٩۴ محمود صالحی مورخ

  اخبار روزمنبع: 

  

  

 گزارش

سازمان آموزش بین الملل حمله به صلح و 
   دموکراسی در ترکیه را محکوم کرد

ھشت تن از اعضای اتحادیه معلمان و کارکنان 
) در میان قربانیان بمب EGITIM-SENآموزش ترکیه (

 گذاری راھپیمایی صلح در این کشور بوده اند.

پس از این حادثه دردناک که به مرگ بیش از صد فعال مدنی 
ترک انجامید، 

اتحادیه آموزشی 
فوق بیانیه ای صادر 

کرد و در وبسایت 
  خود نوشت:

ما زن، مرد، پیر و “
جوان در این تجمع 

آمده بودیم  گرد ھم
تا ھواخواھی از 

مدنیت و اشتیاق 
برای صلح را به 

نمایش بگذاریم. ما 
ھمچنان ایستاده ایم و صلح خواھی را تا ابد فریاد خواھیم 

کرد. ما نترسیده ایم و ھرگز عقب نمی نشینیم، ما فراموش 
  ”نمی کنیم و ھرگز نمی بخشیم. 

بوده است نام این تجمع خونبار، صلح، دموکراسی و کارگران 
که چھار اتحادیه کارگری و صنفی اصلی ترکیه، از جمله 

ھمین اتحادیه آموزشی برای حضور در آن، فراخوان گسترده 
  داده بودند.

حمله به صلح و دموکراسی در خیابان ھای  EIسازمان 
آنکارا را محکوم نموده و از دولت ترکیه درخواست کرده 

و یافتن مقصران آن را تحقیقات در مورد علل بروز این حادثه 
  بدون ھیچ تاخیری آغاز نماید.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای کارگری و صنفی 
)ITUC نیز حمله (

به تجمع کنندگان 
در ترکیه را به 

شدت محکوم کرده 
است و در بیانیه 

ای با اتحادیه ھای 
کارگری این کشور 
که اعضای خود را 

در این فاجعه از 
دست داده اند، 

ابراز ھمدردی 
نموده است. در 

این بیانیه آمده است صدای صلح طلبان را نمیتوان به 
  سادگی خاموش کرد.

  

  ترجمه: نسرین ھزاره مقدم
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  منبع حقوق کارگر و معلم

  


