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 ھفتھ تحلیل 
  

  "حقوقدان ھا"چھ زود سرھنگ شدند! 

  

  صادق کار

  دیماە، بھ  ٢٦نیروھای انتظامی و پلیس ضد شورش در 

نفر از رادیولوژیست ھا در  ١٠٠٠درخواست (جواد افشاری مدیر کل امور حقوقی وزارت بھداشت)، تجمع صنفی 
  مقابل وزارت بھداشت را برھم زدند و عدەای از شرکت کنندگان در این تجمع را نیز بازداشت نمودند. 

، خواستھ ھایشان را بھ اشکال بنا بھ برخی گزارشات، رادیولوژیست ھا قبل از مبادرت بھ این تجمع اعتراضی
گوناگون با مسئولین وزارت بھداشت، در میان نھادە بودند و خواستار رسیدگی  بھ آنھا شدە بودند، ولی مسئولین 

  دیماە شد.  ٢٦ذیربط بھ آن توجھ ی نشان ندادە بودند و این بی توجھی سبب تجمع معترضین در 
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برای شرکت در تجمع مذکور آمدە بودند، امیدوار بودند، کھ مسئولین تجمع کنندگان کھ از استان ھای دور و نزدیک 
ذیربط را وادار بھ گفتگو و مذاکرە بر سر خواستھ ھایشان کنند. (خبرگزاری فارس) یکی از محدود رسانھ ھایی کھ 

از دی منتشر کرد، بھ نقل از یکی از معترضین نوشت:" یکی  ٢٧گزارشی از این تجمع و حوادث حواشی آن در 
گوید: امروز بیش از ھزار نفر نخبھ، پزشک و رادیولوژیست مقابل  کنندگان در مقابل وزارت بھداشت می تجمع

توانستند با حضور در بین  وزارت بھداشت حضور پیدا کردند. در حالی کھ مسئوالن و مدیران این وزارتخانھ می
بودیم کھ نھ تنھا سالن اجتماعات را برای ما در نظر پزشکان معترض نسبت بھ آنان پاسخگو باشند اما متاسفانھ شاھد 

ھای ھمراه  نگرفتند بلکھ یگان ویژه در این محل مستقر شد و تعدادی از پزشکان را بازداشت کردند و حتی تلفن
تعدادی از پزشکان را ضبط کردند" و ھمین خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود از قول مدیر کل امور 

داشت نوشت:" مدیرکل حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: صبح شنبھ با حقوقی وزارت بھ
حضور مؤثر نیروی انتظامی ھیچ تجمع غیرقانونی مقابل وزارت بھداشت برگزار نشد و در آینده با ھرگونھ تجمع 

  ".ربط برخورد قانونی خواھد شد ھای ذی غیرقانونی در مقابل وزارت بھداشت توسط دستگاه

ما چنان کھ در این گزارش نیز منعکس است، مدیرکل حقوقی وزارت بھداشت، بھ جای شنیدن سخن معترضین و ا
احترام بھ حق تجمع آنھا، کھ از بدیھیترین حقوق صنفی و شھروندی است، پلیس ضد شورش را برای سرکوب تجمع 

دتر از آن فردای پس از سرکوب مسالمت آمیزی فرا خواند، کھ ھیچ قرابتی با شورش و غیرذالک نداشت،.و ب
  معترضین را بار دیگرتھدید بھ سرکوب توسط پلیس ضد شورش کرد!

این سرکوبھا و تھدیدات، البتھ نھ تنھا تازگی ندارد، بلکھ، روز بھ بیشتر ھم شدە. محاکمھ و زندانی کردن، دەھا 
  کارگر و معلم، کھ بھ تازگی انجام شدە، نیز گویای این واقعیت است. 

یون ھا ایرانی، ھنوز آن جملھ معروف و کارساز روحانی در مناظرە با سردار قالیباف را کھ بھ طعنھ در اشارە میل
بھ سرکوب دانشجویان گفت"من سرھنگ نیستم، حقوقدانم"را ھنوز فراموش نکردەاند. استنباط عمومی از این جملھ 

ھا را کھ سردار قالیباف یکی از مظاھر و روحانی این بود کھ، او می خواھد دست پلیس ضد شورش و امنیتی 
نمایندگان آن بود از سر مردم کوتاە کند. برای مدتی نیز تمام سرکوب ھا و تشدید آنھا  منجملھ تشدید سرکوب 
کارگران و معلمان از طرف مسئولین دولتی و ھوادارا دولت بھ جناح اقتدار گرا نسبت دادە می شد و بر سھم دولت 

شد، اما بتدریج کھ اعتراضات نسبت بھ سیاستھای ضد کارگری دولت روحانی باال گرفت، سرپوش گذاشتھ می 
مسئولین دولتی با اظھارات و اقداماتشان نشان دادند، حداقل در مورد کارگران و مزدبگیران آنگاە کھ الزم شود نھ 

ب تجمع ھای مسالمت آمیز ھم دریغ تنھا  مخالفتی با دخالت امنیتی ھا ندارند، بلکھ تا حد دعوت از آنان برای سرکو
نخواھند کرد و مانند مدیر کل حقوقی وزارت بھداشت حتی حاضرند از جلد حقوق دان، در آیند و در جلد سرھنگان 

  بروند و مانند آنھا فرمان سرکوب و تھدید صادر کنند!

مھم در وزارتخانھ ھا، بھ افرادی البتھ این رفتارھا برای کارگران قابل فھم است. سپردن مدیریت ھا و مسئولیت ھای 
کھ بتوانند سیاست ھای ضد کارگری و ضد اجتماعی  دولت جانان نئولیبرال ھای وطنی را پیش برانند، از ملزومات 

این سیاست است. مگر قرار نیست کھ حتی بھداشت و آموزش ھم خصوصی شوند و دولت نقش پیشکار 



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ٢٠١۶ژانویھ  24 – ١٣٩۴بھمن  ٤جمعھ 

 

  Iranian Labour Bulletin – No:117 ١١٧، شماره سال سوم

 

 

- 3 - 

ن کار مخالف منافع اکثریت قریب بھ اتفاق جامعھ است و نتیجتا با سرمایھداران را بھ عھدە داشتھ باشد؟ خوب ای
مخالفت و مقاومت مردم و مزدبگیران روبرو است. با این ھمھ تاکید پیاپی و اصرار و شتاب مسئولین دولتی و 

سرکردگان بخش خصوصی بر خصوصی سازی ھست و نیست کشور، معلوم است کھ این دولت بیشتر از آنکھ بھ 
نیاز داشتھ باشد، بھ سرھنگ نیاز دارد. اکنون دیگر تنھا کارگران نیستند کھ حق و حقوق صنفی و اجتماعی حقوقدان 

شان در معرض تعرض قرار دارد، این تعرض دیر زمانی است  کھ معلمان، پرستاران، پزشکان و ھمھ کسانی را 
ع ھایی از نوع  تجمع رادیولوژیست ھا، کھ مجبورند با فروش نیروی کارشان امرار معاش کنند شامل گردیدە و تجم

پرستاران، معلمان ... و مطالبات ذاتا مشابھای کھ در این تجمع ھا  طرح و طلب می شوند، بازتاب مقاومت و 
اعتراض  بخش ھای وسیعی تری از مزدبگیران بھ سیاست ھای ضد کارگری حکومت است. پیام ھمین مقاومت و 

و سرکوب ھا و بگیر و ببند معنی دیگری جزء آن کھ زحمت کشان بھیچ وجھ  اعتراضات فزایند، بھ رغم فشارھا
حاضر بھ دست برداشتن از حق و حقوق شان، ولو با پرداخت ھزینھ سنگین نیستند، ندارد.  سرھنگان و حقوق 

یکدیگر  دانانی کھ این ھنوز حاضر بھ پذیرش این واقعیت نشدەاند، بھتر است تا دیر نشدە، بھ جای ھم دست شدن با
علیھ زحمت کشان، حقوق شھروندی و سندیکایی زحمت کشان را رعایت کنند. و برای ھمھ مزدبگیران نیز الزم و 
عاجل است کھ دردست ھم دھند و اجازە ندھند کھ حق و حقوق شان بیش از این بھ بھانھ ھای دروغین قربانی قدوم 

 سرمایھ داران ولی نعمت حکومت شود. 

  

 

 
 
 از تجربھ دیگران 

  بخش دوم –کار اجباری 

مھ  –کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای صنفی 
٢٠٠٨ 

  ترجمھ: گودرز

  شناسایی کار اجباری در عمل
را بپذیرد، متعھد می  ٢٩کھ معاھده  ILOھر عضو 

شود کھ استفاده از اجبار بکار و ھرنوع کار تحت 
فشار و زور را متوقف و در اسرع وقت تمام اشکال 

  آن را غیر قانونی اعالم کند.
در مورد کار  ILOتعریف سازمان جھانی کار 

  اجباری دو مشخصھ پایھ ای دارد:

  
ھمھ اعضا  ILO، ١٩٩٨بدنبال تصویب بیانیھ در سال 

را ملزم بھ اجرا و ترویج اصول پایھ ای حقوق کار 
نموده است، حتی اگر بھ کنوانسیون ھای مربوطھ 

نپیوستھ باشند. حقوق پایھ شامل آزادی تشکل و پذیرش 
عملی حق تجمع بھ منظور مذاکره برای قرارداد جمعی 

و ریشھ کن کردن انواع کار اجباری از جملھ از میان 
ر کودکان و لغو ھرنوع تبعیض در محیط برداشتن کا

 کار و اموزش است.
 ٢٩کھ کنوانسیون ھای  ILOتمامی اعضای دیگر 

را نپذیرفتھ اند، بھ جز چین، بھ عھدنامھ حقوق  ١٠۵و
متعھد اند. بھ موجب  ١٩۶۶سیاسی و مدنی مصوب 

 این عھدنامھ:
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  :٨ماده 
ھیچ کس نباید بعنوان برده نگاه داشتھ شود، برده داری  -١

  و تجارت برده در ھر شکل آن باید ممنوع باشد.
ھیچ کس نباید بعنوان کنیز و غالم بھ اسارت گرفتھ  -٢

  شود.
  الف: ھیچ کس نباید بکار اجباری گماشتھ شود.  -٣

نباید برای حذف در  ٣ب: ماده   
کشور ھایی بکار رود کھ مجرمین 
را بھ کار سخت در ازای ارتکاب 

جرم و بعنوان جریمھ از سوی یک 
  دگاه صالح بکار میگیرند.دا

ج: در اجرا و تعبیر این ماده کار   
  اجباری شامل موارد ذیل نیست:

ھرکس کھ شامل بند ب باال  -١  
نیست ولی در شرایط زندان 

تحت نظر دادگاه قانونی قرار 
دارد یا کسی کھ در آزادی 

موقت از زندان مشابھ قرار 
  دارد.

ھرکس کھ در خدمت  -٢  
ر سربازی است و یا د

کشورھای بدون خدمت اجباری 

  سربازی بکار بدیل بجای سربازی اشتغال دارد.
کسانی کھ تحت شرایط اضطراری بھ خدمت  -٣  

اجتماعی برای دفاع از جان و مال عمومی احضار 
  شده باشند.

کسانی کھ در احضار برای خدمات اجتماعی  -۴  
  دیگر اند.

این بدان معنی است کھ یک توافق 
بین المللی وجود دارد کھ بھ موجب 
آن کار اجباری در ھیچ کجا پذیرفتھ 

نیست؛ در تئوری و در عمل. اما 
شناسایی کار اجباری ساده نیست و 

مشکالت خود را دارد. محدوده ھای 
تئوریک این پدیده بطور کامل در 

سند "ریشھ کن کردن کار اجباری" 
ند. ما سعی خواھیم مشخص شده ا

کرد در این راھنما بر روی نقاط 
نامشخص یا خاکستری آن برای 

اتحادیھ ھای صنفی روشنگری الزم 
 را عرضھ کنیم. 

 
 
 

 اخبار خارجی 
  جھان

یک جھان منقسم: در میان نابرابری فزاینده، نجبگان 
  راھی داووس سوئیس اند

  ٢٠١٦ژانویھ  ١٩رویتر، 
در این ھفتھ، از بیستم تا بیست و سوم ماه ژانویھ، 

رھبران سیاسی و اقتصادی در داووس سوئیس، در 
آلپ، گرد ھم خواھند آمد. این در حالی است کھ  دامنۀ

جھان ھر چھ بیشتر بھ فقیرانی کھ باز بھ قھقرا فرو می 
روند و فوق اغنیا تقسیم می شود، و انشقاق سیاسی در 

امریکا، اروپا و خاورمیانھ عمیقتر از ھر زمان 
  دیگری در دھھ ھای اخیر جریان دارد.

فقر، دیروز  سازمان اوکسفام، یک سازمان خیریۀ ضد
نفرشان مرد اند،  ٥٣نفر، کھ  ٦٢اعالم کرد کھ فقط 

ثروتی بالغ بر ثروت نیمۀ پائینی تمام جمعیت زمین 
درصد مردم زمین از ثروتی  ١دارند و ثروتمندترین 

درصد بقیھ برخوردار  ٩٩بیشتر از جمع دارائی تمام 
  است.

نکتۀ مھم این است کھ شکاف ثروت تندتر از تمام پیش 
 ٩٩درصد از  ١ھا عریض تر شده است. سبقت " بینی

درصد" یک سال زودتر از آنچھ اوکسفام در ھمین 
  سال گذشتھ پیش بینی کرده بود، رخ داده است.

افزایش نابرابری و گسترش بی اعتمادی بین مردم و 
رھبران سیاسی دو چالش بزرگ در برابر نخبگان 
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ر جھانی اند کھ در فوروم ساالنۀ اقتصاد جھانی د
  داووس شرکت خواھند داشت.

  آب بھ آسیاب پوپولیسم
"اعتمادسنج" ساالنۀ ادلمان شکاف بی سابقھ ای را در 

بسیاری از کشورھا در اعتماد بین الیھ ھای مطلع و 
تودۀ اھالی نشان می دھد کھ ناشی از نابرابری در 

درآمدھا و انتظارات واگرا نسبت بھ آینده است. این 
ر جای دیگری عمیقتر است، شکاف در امریکا از ھ

سپس در بریتانیا، بھ دنبال آن در فرانسھ و در مقام 
  چھارم در ھند.

ریچارد ادلمان، رئیس و مدیرعامل ادلمان، می کوید: 
"عواقب این وضع، تقویت پوپولسیم است کھ در 

امریکا و فرانسھ در قامت کسانی چون ترومپ و لپن 
رین لپن، رھبر بروز کرده است". اشارۀ ادلمان بھ ما

راست افراطی و "جبھۀ ملی" فرانسھ است، کھ در 
نظرخواھی ھا از احزاب سنتی فرانسھ پیشی گرفتھ 

  است.
موج بعدی نوآوریھای تکنیکی، ملقب بھ انقالب 

صنعتی چھارم، از زمره تمھای مرکزی در فوروم 
داووس است. این موج تھدیدی برای تالطمات 

ثر آن جای بسیاری از اجتماعی بعدی است، زیرا در ا
  مشاغل را روبوتھا خواھند گرفت.

گزارش اوکسفام اعالم می کند کھ نابرابری جھانی بھ 
سطحی رسیده است کھ در خالل یک قرن اخیر 

  دیده نشده بوده است.
 ٦٢طبق محاسبات این سازمان در سال گذشتھ، 
نفر از ثروتمندترین افراد، ثروتی برابر کل 

نفر را، کھ نیمۀ تحتانی  میلیارد ٥/٣دارائی 
سال  ٥بشریت نامیده می شود، داشتند. در خالل 

درصد، معادل نیم  ٤٤نفر  ٦٢اخیر ثروت آن 
تریلیون دالر، افزایش یافتھ است؛ در حالی کھ 
دارئی نیمۀ تحتانی بشرین بیش از یک تریلیون 

  دالر کاھش داشتھ است.

ھ گزارش می گوید: "درآمد و ثروت بھ جای آن کھ چک
چکھ ھم کھ شده بھ پائین فرو ریزد، در ابعادی 

  ھشداردھنده بھ باال مکیده می شود".
گزارش مذکور بھ یک "تارعنکبوت جھانی" از 

بھشتھای مالیاتی اشاره می کند کھ تضمین می کند 
ثروتھای بسیاری از دسترس شھروند معمولی و دولتھا 

بھ دور مانند. این گزارش حجم ثروتھای شخصی از 
تریلیون دالر، یعنی برابر جمع  ٦/٧لیات گریختھ را ما

  اقتصاد آلمان و بریتانیا تخمین می زند.
جیرکی راینا، دبیرکل اتحادیۀ جھانی اینداستری آل، کھ 

کشور دنیا در بخشھای  ١٤٠میلیون کارگر را در  ٥٠
معدن، انرژی و صنایع نمایندگی می کند، می گوید: 

نابرابر یکی از بزرگترین "این ھشدار بزرگی است. 
تھدیدھا برای ارتقاء وضع اقتصادی است کھ باید بھ آن 

  توجھ و رسیدگی کرد".
بارک اوباما نیز در آخرین سخنرانی ساالنۀ خود 

(بیانیۀ اتحاد) بھ این موضوع پرداخت و متذکر شد کھ 
  تغییرات تکنیکی در کار تغییر شکل سیارۀ مایند.

کھ می تواند ھمراه با او گفت: "این تغییری است 
فرصت باشد، اما ھمچنین می تواند منجر بھ نابرابری 
شود. سرعت این تغییر ھم، چھ ما بپسندیم چھ نپسندیم، 

  فقط بیشتر خواھد شد".
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و افزود: "شرکتھائی کھ در سطح جھانی عمل می 
کنند، می توانند ھر جا کھ بخواھند مستقر شوند و بھ 

در نتیجھ این وضع، از  رقابتھای سنگینی دست زنند.
قدرت نفوذ کارگران کاستھ خواھد شد. شرکتھا دیگری 
چندان بھ جامعھ ھاشان وفادار نیستند و ثروت و درآمد 

 بیش از پیش در باالترین الیۀ تمرکز می یابد".
 

  چین
  سال ٢۵کمترین نرخ رشد در خالل 

  ٢٠١۶ژانویھ  ١٩بی.بی.سی.، 
سال  درصدی چین در ٩/۶نرخ رشد اقتصادی 

درصد در سال پیش،  ٣/٧، در قیاس با نرخ ٢٠١۵
  پائینترین نرخ رشد این کشور در ربع قرن اخیر است.

نرخ رشد چین کھ بھ عنوان محرکی برای اقتصاد 
جھانی تلقی می شود، تبدیل بھ نگرانی بزرگ سرمایھ 

  گذران در سراسر جھان شده است.
کھ  درصدی پس از آن اعالم شد ٩/۶خبر دایر بر رشد 

صندوق جھانی پول نرخ رشد اقتصادی چین را در 
درصد  ۶درصد و در سال آینده برابر  ٣/۶سال جاری 

  پیش بینی کرده است.

پیش روی  ٢٠١۵ھدفی کھ دولت چین رسماً برای سال 
  درصد" بود. ٧خود نھاده بود، نرخ رشدی "حدود 

لی ککیانگ، نخست وزیر چین، در بارۀ کاھش برخ 
ن کشور می گوید: "حتی یک نرخ رشد اقتصادی ای

رشد کمتر نیز، مادام کھ فرصتھای شغلی جدیدی ایجاد 
  می شوند، می تواند پذیرفتھ شود".

برخی ناظران مدعی اند کھ نرخ رشد واقعی از آنچھ 
رسماً اعالم شده "بسیار کمتر" است. اما مقامات چین 

  دستکاری در آمار را اکیداً تکذیب می کنند.
 ٨/۶گویند کھ نرخ رشدی کمتر از تحلیگران می 

درصد می تواند منجر بھ مطالبۀ محرکھای اقتصادی 
بیشتری نیز بشود. طبق داده ھای دفتر ملی آمار چین 

بھ ھمین  ٢٠١۵رشد اقتصادی در سھ ماھۀ آخر سال 
  درصد تنزل کرد. ۶/٨

اقتصاد چین پس از تجربۀ یک دھھ رشد سریع، در 
  رشد بوده است. دوسال اخیر شاھد کاھش دردناک

این روند ناشی از خواست حکومت برای رفتن بھ 
سمت یک اقتصاد مصرفی و خدماتی، بھ جای 

اقتصادی مبتنی بر صادرات و سرمایھ گذاری است. 
اما مدیریت این گذار با دشواری و چالش توأم شده 

  است.  
برخی از تحلیلگران بر این نظر اند کھ تمرکز چین بر 

صرفی و خدماتی، بر نقطۀ نادرستی ایجاد اقتصادی م
گذاشتھ شده است. آنھا می گویند کھ 

کوششھای کشور برای تجدید تعادل اقتصاد 
خود، تمرکز باید برارتقاء توان تولیدی باشد 

  تا رشد باال پایدار بماند.
جان ژو در این باره می نویسد: "در حالی 

کھ مصرف باال می تواند حامی رشد 
دت باشد، اما در تئوری اقتصادی در کوتاه م

اقتصادی کمتر کسی بر ھزینھ ھای حنبی 
تولید ناخالص داخلی بھ عنوان محرکی 

  برای رشد تأکید می کند".
ژو ھمچنین می گوید: "مرحلۀ کنونی تکامل 
چین نیازمند سرمایھ گذاری بیشتر است و نھ 
کاھش آن. اقتصاد در روندی طبیعی و بھ مرور زمان 

ف و خدمات تجدید تعادل شود و نھ باید مبتنی بر مصر
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بھ یک باره. کشاندن اقتصاد بھ چنین سمتی و با چنین 
  سرعتی می تواند خطرناک باشد".

 
  بریتانیا

درصدی کارگران نفت  ٥/٧برنامۀ کاھش دستمزد 
  دریای شمال

  ٢٠١٦ژانویھ  ٢٠اخبار صنعت نفت، 
شرکت آمک فوستر ویلر، یکی از شرکتھای نفت 

 ٨٣٠طرحھائی برای کاھش دستمزد دریای شمال از 
کارگر مستقر در آبردین پرده برداشت. این شرکت 

در صدد است دستمزد کارگران، چھ کارگران 
ساحلی و چھ کارگران دریائی، را از ماه فوریۀ 

  درصد بکاھد. ٥/٧امسال 
شرکتھای بریتیش پترولیوم، شل و گروه وود نیز بھ 

یمت نفت دلیل اقدام مشابھی دست خواھند زد. سقوط ق
  اصلی این اقدام اعالم شده است.

دالر  ٣٠روز سھ شنبھ قیمت یک بشکھ نفت بھ زیر 
درصد از قیمت نفت در  ٧٥سقوط کرد. این قیمت 

است. در آن زمان قیمت نفت بھ  ٢٠١٤ژوئن سال 
  دالر در ھر بشکھ رسیده بود. ١١٠

آلکس جانستون، مدیر منابع شرکت آمک می گوید: 
ار نفت با روزگار دشواری روبرو "صنعت و باز

است. ما پس از مالحظات بسیار تصمیم دشواری را 
  برای کاھش دستمزد کارگران اخذ کردیم".

او می افزاید: "ما در نظر داریم کسب و کارمان و این 

صنعت را تا مدتھای مدید حفظ کنیم و این درست یکی 
 از عواملی است کھ برخورد بھ ھزینھ ھا و کارآئی را

  ایجاب می کند".
از پس از آغاز سقوط قیمت نفت تاکنون بیش از 

ھزار نفر کار خود را از دست داده اند و ھزاران ٦٥
  نفر ھم بھ بیکاری تھدید می شوند.

ھفتۀ گذشتھ بریتیش پترولیوم و پتروفاک جدا از ھم از 

برنامھ ھاشان برای اخراج صدھا کارگر "در اثر افت 
  سال پیش" خبر دادند. ١٢قیمت نفت بھ سطح 

سازمان صنعتی "نفت و گاز بریتانیا" قبالً پیش بینی 
کرده بود کھ تولید ھیدروکربن در بریتانیا در سال 

درصد افزایش یابد. علیرغم این  ٧حدود  ٢٠١٥
سال اخیر است،  ١٥افزایش، کھ نخستین مورد در 

کارشناسان نسبت بھ اخراجھای بعدی در بخش نفت 
  د.ھشدار داده ان

 
 
 

 کارگران ایران 
ھفتھ  در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از
  گذشتھ  ی



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ٢٠١۶ژانویھ  24 – ١٣٩۴بھمن  ٤جمعھ 

 

  Iranian Labour Bulletin – No:117 ١١٧، شماره سال سوم

 

 

- 8 - 

 
 تحریم ھای اقتصادی و مالی و   گذشت  در ھفتھ ای کھ

جانبھ ی ایران مربوط بھ برنامھ ھستھ ای برچیده  چند
شد. انتظار کارگران و زحمتکشان این بود کھ 

ھمانطوریکھ تحریم اقتصادی بیشترین تاثیر را بر نان 
سالھ ی این محاصره  ٩سفره ی آنھا گذاشتھ و استمرار 

برچیده شدن با زندگی آنھا را بھ فالکت کشانده بود 
ل ھای بلوکھ شده ی ایران در تحریم و آزاد شدن پو

بانکھای کشورھای خارجی سببی برای بھبود معیشت 
باشد و دیگر دولت و سرمایھ داران نتوانند بھ بھانھ ی 

تحریم اقتصادی و با زیر پا گذاشتن قانون کار، 
 کارگران را بیش از این بھ فقر و فالکت بکشانند.

 ولی خبرھای کھ از سخنان مسئولین دولتی و وزارت
کار در رسانھ ھای مختلف منتشر شدەاند، از آن جملھ، 
سخنان مسولین ریز و دروشت دولتی در نشستی کھ بھ 
تازگی برای برسی چگونگی حذف مقررات و قوانین 
کار در مناطق آزاد تجاری، (بخوان اردوگاە ھای کار 

اجباری سرمایھ داری) و تسری آن بھ سایر نقاط کشور 
شت و محاکمھ دە ھا فعال گفتھ شد در کنار بازدا

کارگری، ھمگی حکایت از تشدید فشار و استثمار 
 کارگران دارند.

 
در واقع مقامات حکومتی می خواھند تاوان سیاست 

ھای ضد ملی و ضد کارگری شآن را و صدھا میلیارد 
پول فروش نفت را کھ حیف و میل و یا دزدیدەاند  با 

تشدید استثمار و زدن از سفرە فقیرانھ کارگران جبران 
کنند. کارگران بپردازند و تھ ماندە موسسات عمومی را 

با پول ھای غارت شدە  تحت پوشش خصوصی سازی

نفت و سئواستفادە از رانت قدرت از آن خودشان و 
 آقازادەھایشان  کنند.

مناطق در بر گزاری نشست بازنگری قوانین اشتغال 
آزاد تجاری وصنعتی و مناطق ویژه ی اقتصادی حاکی 

در خدمت این شده از قبل برنامھ ریزی شدە از طرحی 
و تامین اجتماعی تھاجم بھ قانون کار ھدف و تشدید 

 است.

در اعتراضات و اعتصابات مسالمت آمیز کارگران 
چند سالھ ی اخیر بندرت موردی از دستگیری طی 

 دستھ جمعی دیده شده است.

برنامھ ی جامع اقدام اکنون در ھفتھ ی فرجام برجام (
) چندین مورد دستگیری دستھ جمعی کارگران مشترک

. گردیده گزارش"ایلنا  "معترض توسط خبرگزاری  

 

دوازده نفر از کارگران  ٢٣٫١٠٫٩٤تاریخ ) در١(
 ٨سیمان دورود با شکایات کارفرما بازداشت شدند .
نفر از دستگیر شدگان از اعضای شورای اسالمی 

کارگران کارخانھ سیمان دورود ھستند کھ بعد از تحمل 
علت . روز زندان با قرار کفالت از زندان آزاد شدند ٥

کارگر این  ٧٥٠گران بال تکلیفی کار   اعتراض این
.کارخانھ بوده است  

نفر از کارگران معدن بافق در تاریخ  ٩) ٢(
دادگاھی شدند.این درحالیست کھ مسئوالن  ٢٦٫١٠٫٩٤

را داده آنھا پیش از این وعده ی لغو پیگیری قضایی 
بودند. اتھام این کارگران اخالل در نظم وجلوگیری از 

.شده است فعالیت وتولید معدن عنوان  

 ٢۴ و ٢٣نفر از کارگران فازھای  ١٠بازداشت  )٣(
عسلویھ توسط عوامل انتظامی. افراد دستگیر شده 

بخشی از نیروھایی ھستند کھ از طریق شرکت ھای 
پیمانکاری دست سوم و چھارم در عسلویھ مشغول 

 کارند.



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ٢٠١۶ژانویھ  24 – ١٣٩۴بھمن  ٤جمعھ 

 

  Iranian Labour Bulletin – No:117 ١١٧، شماره سال سوم

 

 

- 9 - 

نحوه ی دستگیری این کارگران بیانگر برنامھ ریزی 
 ایجاد رعب و وحشت در میانوتدارکات قبلی برای 

و دست برداشتن شان از مقاومت و اعتراض کارگران 
 است.

 

 

از سوی دیگر ھمزمان با این بگیر و ببند ھا، بنا بر 
ی کھ بھ در رابطھ با نشستآنچھ از گزارشی کھ "ایلنا' 

در مناطق ، گری واصالح قوانین اشتغالبازنمنظور 
ولین نھادھای آزاد تجاری با شرکت عدە زیادی از مسئ

مختلف حکومتی تشکیل شدە چنین استباط می شود کھ 
پروژە قانون زدایی از مناسبات کار و سرمایھ وارد 
فاز جدیدی شدە  وتصمیماتی کھ در این نشست علیھ 
حقوق سندیکایی کارگران گرفتھ شدە قرار است بھ 

 زودی بھ اجرا گذاشتھ شود.

در جلسھ فوق الذکر عالوە بر سید حسن ھفده تن 
معاون روابط کار؛ فرھاد شیخی دبیر کارگروه 

 ومسئول ھماھنگی مناطق آزاد در وزارت :مشترک 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل عضو 

کارگروه ومدیران کل و معاونین تعاون کار ورفاه 
اجتماعی استانھای سیستان وبلوچستان –ھرمزگان- 

گیالن-آذربایجان شرقی وغربی – بوشھر وخوزستان 
ونیز نمایندگان سازمان تامین اجتماعی بھ دعوت 

دبیرخانھ شورایعالی مناطق آزاد وحضور معاونین 
ومشاورین وتنی چند از مدیران دبیرخانھ وسرپرستان 

واحدھای کار وخدمات اشتغال مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی و ھمچنین با حضور قائم مقام 

وزیر دادگستری ومسئوالن سازمان منطقھ آزاد کیش 
در مرکز بین المللی ھمایش ھای این سازمان برگزار 

 شد. شرکت داشتھاند.

اما با وجود این کھ عدە زیادی از مقامات و مسئولین 
در این ریز و دروشت آشنا با مسایل کارگری دولتی 

حضور داشتند، حتی اشارە کوچکی نیز بھ نشست، 

آن با قوانین کارکھ سامانھ سھ جانبھ گرایی و رابطھ 
 وزیر کار مرتب الف پایبندی بھ آن را می زند نشد.

بنظر میرسد آقایان فراموش کرده بودند کھ موضوع 
زندگی و معیشت تصمیم گیری در مورد آنھا    نشست

 بخش عظیمی از طبقھ ی کارگر ایران بوده است.

از نمایندگان تشکالت وابستھ بھ در این نشست  حتی 
رای حضور دعوت بعمل نیامده بود. حاکمیت نیز ب

اندک توجھی بھ گفتھ و اظھار نظر مسئولین وزارت 
کار در این نشست، ھم سمتگیری ضد کارگری در 

را عیان می کند و ھم  دەمورد تصمیماتی کھ گرفتھ ش
نمایندگان تشکالت وابستھ بھ یی عدم حضور چرا

را.حاکمیت در این نشست   

ستی می گرفتند بقدری تصمیماتی کھ در این نشست بای
ضد کارگری بودە کھ بیم داشتند با مخالفت حتی تشکل 

 ھای وابستھ بھ خودشان روبرو شود.

بھ بخشھایی از گفتھ ی سید حسن ھفده تن معاون 
روابط کار دقت فرمایید تا طرح و برنامھ ی ضد 

کارگری مسئولین وزارت کار را بی ھیچگونھ پرده 
.بدانید پوشی  

ھای  کارگفت: با توجھ بھ حجم فعالیت " معاون روابط
اقتصادی کشور در آینده، اصالح این مقررات با 

اولویت برتری منافع ملی نسبت بھ منافع صنفی و 
شخصی و دستیابی بھ یک برنامھ ھدفمند و عادالنھ 

 ضروری است ......

یکی از راھبردھای اساسی برای رسیدن بھ توسعھ 
و تسری دادن  پایدار الگوسازی در مناطق آزاد

الگوھای موفق بھ سرزمین اصلی است، و در این 
کنیم تا با اصالح مقررات در این  راستا تالش می

مناطق از طریق کاھش تراکم قوانین و مقررات و 
تسھیل فعالیت سرمایھ گذاران جذب سرمایھ در مناطق 
. آزاد افزایش یافتھ و رونق اقتصادی کشور تسریع شود

یش از آقای ھفدە تن با این صراحت "ھیچ مقام دولتی پ
و بی شرمی، از عزم  حکومت برای از میان برداشتن 

قوانین کار در مناطق آزاد تجاری و تسری آن بھ 
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سراسر کشور پردە بر نیفکندە بود. پیش از آن کھ 
معاون وزارت کار حکومت این طوق بردگی را بر 

 گردن کارگر بیندازد، باید وی را سرجایش نشاند!

"       ٢١٫٠١٫٢٠١۶  

 
 
 

 
 

 

 اطالعیھ ھا 

داود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد در 
 محاکمھ شد ٢۶دادگاه انقالب شعبھ 

   

داود رضوی عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگران 
 ٢۶دی ماه در شعبھ ٢٣شرکت واحد چھارشنبھ 

  دادگاه انقالب محاکمھ شد .

 ٩۴اردیبھشت ماه ٨در نیمھ ھای شب    داود رضوی
در منزلش توسط مامورین وزارت اطالعات دستگیر 

اوین با قرار صد  ٢٠٩روز از بند ٢٢شد و پس از 
میلیون تومانی آزاد شد اتھامات این عضو سندیکای 

اجتماع و تبانی  -کارگران شرکت واحد عبارتند از الف
ایجاداخالل در نظم  -بھ قصد اقدام علیھ امنیت کشور ب

و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر 

تا کنون بھ علت شرکت  ٨۴، رضوی از سال   قانونی
در اعتراضات و اعتصابات رانندگان و کارگران 

شرکت واحد چندین بار دستگیر و زندانی شده است 
وکالی رضوی آقایان صالح نیکبخت و پرویز خورشید 

تا کنون در نوبت ھای مختلف  ٨۴می باشند کھ از سال 
از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت در 

دادگاه انقالب دفاع کرده اند، در این پرونده آقای صالح 
نکیبخت از اتھامات وارده بھ داود رضوی عضو ھیئت 

مدیره سندیکا دفاع کرد .آقای صالح نیکبخت ضمن 
 دفاع از خواستھ ھای بھ حق سندیکای کارگران شرکت

سندیکای کارگران  با استناد بھ مدارک موجود، واحد،
شرکت واحد را قانونی دانستھ و اتھامات وارده را غیر 

حقوقی و بدون مستندات قانونی دانستھ و در خواست 
  .تبرئھ آقای رضوی را از دادگاه کرده اند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
  حومھ

  ١٣٩۴دی  ٢۴

 

 
 
 

 صدای کارگر  
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نامھ سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران دراستانھ 
 بازگشت بھ زندان

   

  بھ نام خداوندجان وخرد

زندان ودرحالی کھ کارھای در آستانھ ی بازگشت بھ 
ناتمام بسیاری باقی مانده وپرونده ھای اعاده دادرسی 

 وھمچنین دادگاه اخیر نیازبھ پی گیری دارد و
باوجودیکھ علی رغم داشتن انواع بیماری ھایی کھ 

مرخصی  با تمدید اعتصاب غذاست، از عمدتا متاثر
ھمھ ی  اند، وظیفھ ی خودمی دانم کھ از موافقت ننموده

 ما عزیزان، بابت تالش ھایی کھ داشتھ اید قدردانی وش
عذرخواھی تمامی زحمت ھایی کھ ایجادکرده ام، برای 
  نمایم.

  

  
  دوستان بزرگوار

باورم این ، می کردم آغاز وقتی کھ فعالیت صنفی را

 عنوان واسطھ ی بین بدنھ و، ببودکھ تشکل ھای صنفی
نزد  ارزشمندی در حاکمیت، نقش قابل پذیرش و

گفت  بھ ویژه، دولت ھا خواھند داشت و والن وئمس
مسالمت  حتی اعتراضات قانونی و وگوی انتقادی و

آمیز، نھ تنھا آن ھا را بھ تقابل نخواھد کشاند، بلکھ این 
  گونھ روابط، بھ تعاملی سازنده منجرخواھدشد.

بروز اولین حرکت ھای اعتراضی  اما بھ تدریج وبا
ھای صنفی، سرنوشت آن مسالمت آمیز معلمان وتشکل 

 ھا بھ آرای دادگاه ھای غیرعلنی انقالب گره خورد و
احکام سنگینی برای بسیاری از فعاالن این عرصھ، 

  صادرشد.
این احکام، اگرچھ غیرعادالنھ بھ نظرمی رسید اما 

قانونی کھ گویا گریزی  بعنوان رویھ ای عادی و
ازپذیرش آن ھا نیست، قلمدادمی شد وصدای متھمان 

ین عرصھ، کھ مدعی بودند، کارشان صنفی است و ا
تالش برای  جز دفاع از حقوق صنفی ھمکاران خود و
، بھ دلیل دارتقای شان .و منزلت آنان اقدامی نکرده ان

نتیجھ  در قانون اساسی و ١۶٨عدم اجرای اصل 
غیرعلنی بودن دادگاه ھا، ھرگز بھ گوش ھیچ کس 

  نرسید .
  یاران گرانقدر

انون اساسی کھ براساس آن می ق١۶٨اصل  اگر
بایست، پرونده ی فعاالن صنفی، اجتماعی وسیاسی، 

باحضور  دردادگاه ھای عادی وبھ صورت علنی و
ھیات منصفھ بررسی شود اجرا می شد، ھیچیک از 
ھمکاران ما بھ احکامی اینگونھ، مبتال نمی گردیدند، 

فعالیت  منظر افکارعمومی، ھیچ یک از چراکھ در
اھانھ ای کھ توسط ھمکارانمان درتشکل ھای خیرخو

  ھای صنفی انجام شده، جرم محسوب نمی شود.
  ھمکاران ارجمند

سال گذشتھ، بھ بھانھ ھای مختلف،  ٣٧متاسفانھ، طی 
کھ بھ عقیده ی حقیر  قانون اساسی، ١۶٨اجرای اصل 

یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمھوری 
نتیجھ،  در افتاده واسالمی ایران است، بھ تاخیر 

متھمان بی گناه بسیاری، با احکام سنگین قضایی روانھ 
 اند ودرعوض، برخی از آن ھا کھ در شده ی زندان ھا

عمومی، شایستھ ی سخت ترین  محکمھ ی افکار

http://bield.info/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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مجازات ھا بوده اند، دردادگاه ھای غیرعلنی وبدون 
بھ جرایم نقدی  یا ھیات منصفھ، تبرئھ گشتھ و حضور

کھ مصادیق این گونھ  اند اچیز، محکوم گردیدهن بسیار
  احکام را ھمھ بھ روشنی بھ یادمی آوریم.

اینجانب، طی این مدت یک ماھھ ی مرخصی کھ 
تصور می شد تداوم داشتھ باشد، با عزیزان بسیاری 

برایم جالب بود کھ اکثریت قریب بھ  دیدارداشتھ ام و
 قانون اساسی و ١۶٨اتفاق این عزیزان، ازاصل 

ھیات  باحضور ضرورت برگزاری دادگاه ھای علنی و
حقیر این مھم،  کھ بھ نظر منصفھ، آگاھی یافتھ بودند

  دستاورد ارزشمندی بود
البتھ  و می گردد کھ حاصل یک تالش جمعی قلمداد

حصول نتیجھ یعنی  ضروری است کھ این تالش، تا
بھ یک مطالبھ ی  ١۶٨خواست اجرای اصل  تبدیل در

  داشتھ باشد. عمومی، ادامھ
رسیدن بھ  راه دشواری کھ تا وجود با این اوصاف و با

فعال صنفی  پیش داریم، بعنوان یک معلم و در مقصود
ھمکارانم بھ  و حقوق صنفی خود کھ بھ جرم دفاع از

قربانی  را خود حبسی طوالنی محکوم گردیده ام و

ھمین دادگاه ھای ناعادالنھ می دانم، ازھمھ ی  یکی از
مختلف جامعھ بویژه قضات  ھمچنین اقشار و ھمکاران

روزنامھ نگاران و محترم، حقوقدانان، فعاالن مدنی 
 تمامی توان خود برای تبیین و دارم کھ از تقاضا

مسووالن  از و اجرایی کردن این اصل، استفاده نمایند
راه تحقق این خواستھ ی  دارم کھ در محترم نیز تقاضا

وھمدلی نمایند، چراکھ قانونی ومنطقی، ھمراھی 
بھ ھیچ چیز بیش از امنیت، عدالت  جامعھ ی امروز ما

عدالت واقعی درعرصھ ی  آزادی نیازمند نیست و و
قضایی وبویژه برای متھمان صنفی، اجتماعی 

  شد. نخواھد وسیاسی، بدون اجرای این اصل برقرار
  خدانگھدار

  محمودبھشتی لنگرودی
٩۴/١٠/٢۴  

 
 
 

 
 

 

 
 


