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 ھفتھ تحلیل 
  کمات کارگری و سکوت مدعیان نمایندگی کارگر!امح

  
  صادق کار

بنا بھ گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد داود رضوی یکی اعضائ ھئیت مدیرە سندیکای کارگران 
دادگاە انقالب محاکمھ شدە بود توسط این  ٢٦شعبھ دیماە  بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی در  ٢٣شرکت واحد کھ در 

  ھ وی ابالغ شدە است. بھمن ب ٢٨سال حبس تعزیری محکوم گردیدە و این حکم در  ٥دادگاە بھ 
داود رضوی قبال نیز بخاطر عضویت و فعالیت در سندیکای شرکت واحد بارھا تحت پیگرد قرار گرفتھ و زندانی 

 شدە بود.

کھ او ھم بخاط فعالیت ھای مددی نایب رئیس ھیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد  ابراھیمھمچنین 
دادگاه ھای زیادی را در زندان گذراندە قرار است در سوم اسفند توسط ھمان  سندیکایی بارھا بھ زندان افتادە و سال

برای سومین بار محاکمھ شود. قبل از این نیز تعداد دیگری از اعضاء ھئیت مدیرە این سندیکای کارگری کھ از 
متعدد اتحادیھ  آغاز فعالیتش تا کنون ھموار تحت فشار و محدودیت شدید قرار داشتتھ بھ رغم اعتراضات پیا پی و

ھای و تشکل ھای داخلی و جھانی کارگری محاکمھ و زندانی و از کار اخراج شدەاند. قابل پیشبینی است کھ بیدادگاە 
انقالب اسالمی با وجود این کھ ابراھیم مددی مرتکب ھیچ خالف قانونی نشدە این بار نیزاین فعال سرشناس و مبارز 

مقاومت مثال زدنی اش بھ حقوق سندیکایی با اتھامات ساختگی کھ ھیچ ربطی را بخاطر پایبندی و جنبش سندیکایی 
بھ فعالیت سندیکایی ندارند محکوم بھ زندان کند. محاکمھ این دو فعال سندیکایی در شرایطی انجام می شود کھ در 

کھ تعدادی از فعالین  ماە ھای گذشتھ بازداشت و اخراج و محاکمھ فعالین کارگری ابعاد بیسابقھای یافتھ و ماھی نیست
صنفی صنفی اخراج و محاکمھ و محکوم بھ زندان نشوند. عالوە بر افزایش شمار کارگران زندانی مدت محکومیت 

کارگران بھ دلیل فعالیت صنفی نیز بھ طرز آشکاری نسبت بھ گذشتھ افزایش پیدا نمودە.و تعدادی از فعالین صنفی 
از اینکھ از زندان آزاد شوند دوبارە بھ زندان محکوم شدە و از آزدی شان  کھ دوران محکومیت شان پایان یافتھ قبل

جلوگیری شدە . در این میان بعنوان نمونھ می توان از رسول بداغی و بھنام ابراھیم زادە نام برد کھ دچار چنین 
دان در کنار سال زن ٦سال زندان و جعفر عظیم زادە بھ  ٩سرنوشتی شدند. محکومیت دوبارە محمود صالحی بھ 
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جلوگیری از معالجھ زندانیان بیمار بھ خوبی گویای تشدید فشار بھ فعالین کارگری درست در زمانی است کھ مطابق 
وعدەھای انتخاباتی روحانی قرار بود فعالین مدنی و سیاسی از زندان  آزاد شوند، فعالیت مدنی و صنفی آزاد گذاشتھ 

!شود و بساط رژیم"سرھنگان" بر چیدە شود  

مضحک تر اینکھ در چنین اوضاع احوالی کھ ھر حرکت صنفی با مشت آھنین روبروست و وزیر کار دولت 
اعتدالیون مشغول از بیخ و بن بر انداختن قوانین حمایتی و اجتماعی است، سرگردگان تشکل ھای وابستھ بھ قدرت 

کھ از این جماعت نوکر سرمایھ دار و  در آستانھ انتخاب بھ کارگران وعدە اتحادیھ کارگری می دھند. کسی نیست
مجیز گوی وزیر کار بپرسد، شما اگر بھ راستی طرفدار کارگر و اتحادیھ ھستید، چرا بھ جای حمایت از کسانی کھ 

دارند اتحادیھ و سندیکا تشکیل می دھند، با چماق بھ آنھا حملھ می کنید! اگر طرفدار تساوی حقوق کارگر زن و مرد 
دیھ ھای کذائیتان را زنانھ مردانھ می کنید.  چگونھ است کھ وقت انتخابات کھ می شود بھ یاد حقوق ھستید، چرا اتحا

کارگر می افتید اما حتی در این مواقع ھم زبان بھ کام می گیرید و کالمی در اعتراض بھ  این ھمھ ظلم و ستم  کھ بر 
 کارگر روا می دارند، نمی گوئید؟

است کھ بقول خودش نمایندە کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس است،  سال ٢٠علی رضا محجوب بیش از 
در این مدت سال بھ سال وضع کارگر بدتر شدە و ھر سالھ تکھای از حقوق کارگر از وجود کارگر توسط کرکس 

کلمھ ھای حاکم کندە و خوردە شدە و صدای اعتراض کارگر با گلولھ و زندان و اخراج دادە شدە، اما دریغ از یک 
 اعتراض از این جماع مدعی نمایندگی.

 
  
 از تجربھ دیگران  

 

 ششمبخش  –کار اجباری 

 ٢٠٠٨مھ  –ھای صنفی  المللی اتحادیھ کنفدراسیون بین

  ترجمھ: گودرز

  حقایق و آمارھا

  کند: بندی زیر را برای انواع کار اجباری پیشنھاد می المللی کار سھ طبقھ سازمان بین

دولت شامل انواع کارھایی است کھ تحت فشار نیروھای نظامی، خارج از دوران خدمت سربازی، صورت  کار اجباری برای -١
گیرند، و خدمات و کارھای  اجبار دولت برای خدمات عمومی، اما خارج از شرایط اضطراری، انجام می گیرد. کارھایی کھ بھ می

المللی کار خدمات تحت کنترل میلیشیای انقالبی را ھم  تعریف، سازمان بیناجباری در زندان ھم در این گروه قرار دارند. عالوه بر این 
 آورد. حساب می در این بخش بھ

شود کھ  شود، شامل زنان و مردانی می ی جنسی اعمال می منظور سوءاستفاده ھای خصوصی بھ ی آژانس واسطھ کار اجباری کھ بھ -٢
اند، دیگر  ھا شده اند و یا اگر ھم داوطلبانھ وارد این نوع فعالیت سی تجاری گشتھو سایر خدمات جن فروشی غیرداوطلبانھ مجبور بھ تن
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بھره کشی خصوصی 
%۶۴تصادی اق  

%١۶سوءاستفاده خصوصی جنسی   

%٢٠بھره کشی دولتی   

  گردد. بندی کودکانی را ھم کھ در این خدمات جنسی درگیرباشند، شامل می قادر بھ خروج از آن شرایط نیستند. این طبقھ

بندی شامل کار اجباری تحت  گیرد؛ این طبقھ ی اقتصادی صورت می ی عوامل خصوصی برای سوءاستفاده واسطھ کار اجباری کھ بھ -٣
توان از  ھای جنسی قرار دارد. از موارد شمول در این گروه می ی سوءاستفاده شود اما خارج از محدوده عاملیت بخش خصوصی می

  خانگی، کارگران اجباری در مزارع  بیگاری در ازای بدھی، خدمتکاران

بندی صورت گرفتھ در این طبقھ کارگران مفعول در تجارت انسانی را از انان کھ جزیی  و مناطق دورافتاده مسکونی را نام برد. تقسیم
   کند. اند، جدا می از قاچاق انسان نبوده

 

اند تا قربانی  کشی اقتصادی ھای ناشی از بھره ر فعالیتاند کھ اکثریت آماری کارگران اجباری درگی تحقیقات بیشتر نشان داده
  ھای جنسی. سوءاستفاده

 

بندی کار اجباری بر اساس کارفرما طبقھ  

کار بودند. با درنظر گرفتن  میلیون کارگر اجباری در جھان مشغول بھ ١٢٫٣المللی کار نشان داد کھ  برآورد سازمان بین ٢٠٠۵در سال 
کل کارگران اجباری را شامل  ٪٢٠اند کھ تقریباْ  میلیون از این تعداد مفعول تجارت انسان ٢٫۴مقصدھای کارگری در ھر لجظھ حداقل 

ی کار را باید در نظر داشت از جملھ این کھ در خاورمیانھ و شمال افریقا بیش از  ای در منطقھ ھای عمده ال تفاوتشود. در عین ح می
کل کارگران  ٪١۴اند، در حالی کھ در آسیا و اقیانوسیھ این رقم فقط  کارگران اجباری در عین حال مشمول تجارت انسانی ھم بوده ٧۵٪

استفاده برای سوء تحمیل وسیلھ دولت {
 جنسی

 ناشی از تجارت انسان
 کار اجباری

برای استفاده 
تحمیل از بخش  اقتصادی

 خصوصی
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  اجباری را در بر گرفتھ است.

 

  آمار جھانی کار اجباری کل کار اجباری (نفر) تجارت انسانی (نفر)کل 

 اقتصاد ھای صنعتی ٣٦٠٫٠٠٠ ٢٧٠٫٠٠٠

 کشورھای درحال توسعھ ٢١٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠

 اسیا و اقیانوسیھ ٩٫٤٩٠٫٠٠٠ ١٫٣٦٠٫٠٠٠

 امریکای التین و کارائیب ١٫٣٢٠٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠

 مادون سحرای افریقا ٦٦٠٫٠٠٠ ١٣٠٫٠٠٠

 خاورمیانھ و شمال افریقا ٢٦٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠

 کل جھان ١٢٫٣٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٥٠٫٠٠٠

 

ھای آنان تولید  میلیارد دالر درآمد برای کارفرمایان و واسطھ ٣٢میلیارد دالر درآمد و تجارت انسان ھم  ۴۴کار اجباری تفریباً 
درآمدزایی باالیی دارند. گرچھ قوانین برای جلوگیری از تجارت انسان ،  ھای غیر قانونی علیرغم ریسک کم نماید. ھر دوی این بخش می

ی جنسی در موارد  جز در مورد تجارت انسانی برای سوءاستفاده اند، در عمل اما بھ در تعداد روزافزونی از کشورھا بھ تصویب رسیده
  افتد. ندرت اتفاق می دیگر اعمال نظارت و اجرای قانون بھ

گردد ولی در کل  ھای جنسی در مورد زنان اعمال می استفاده ارکنان اجباری حاکی از آن است کھ اکثر قاطع سوءبندی جنسیتی ک تقسیم
  دھند. ھم اکثریت کارگران اجباری را زنان و دختران تشکیل می

  

  

  

  

  

 
 اخبار خارجی 

کشی اقتصادی در کار اجباری بھره  

%۵۶زنان و دختران  %۴۴مردان    

 

مردان 
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ی ما فروش ندارد و بنابراین  کنم. رییس کارخانھ امروز آمد و گفت کھ کارخانھ است کھ دارم در این کارخانھ کار می
  ."بھ مکزیک منتقل خواھد شد

ھامان اطالع  مان باید بھ خانواده کنند. ما ھمگی نفر دیگر از اعضای فامیل من پیش کریر کار می ١۶"زاید: اف او می
  ."ایم از دست داده ی آنان بوده است، بدھیم کھ کاری را کھ منبع تغذیھ

یافت. کریر یکی از متعلقات شرکت یونایتد تکنولوژیز است، کھ روز شنبھ اعالم شد بھ مکزیک انتقال خواھد 
در ھانتینگتون ایندیانا است. با » ابزار کنترل«ی  ی دیگری کھ سرنوشت مشابھی خواھد داشت، کارخانھ کارخانھ

  شغل از میان خواھند رفت. ٧٠٠انتقال این کارخانھ ھم بیش از 

گوی  ت پاسخشرکت امیدوار اس"ای را انتشار داد کھ در آن امده است  ی کریر، نلسون بیانیھ پس از اجتماع کارخانھ
  ."اش باشد انتظارات و نیاز مشتریان

ھا درگیریم.  ھاست در این بخش صنعتی با آن ھایی است کھ ما مدت ھدف از این اقدام مواجھ با چالش"گوید:  بیانیھ می
ی  کھ تا حدودی نتیجھ–ھا و فشار قیمتھا  مان بھ مکزیک، با افزایش مداوم ھزینھ ما با رو آوردن رقبا و کارپردازان

  ."مواجھیم -ناگزیر نوع جدید تولیداند

ی قابل اتکایی برای کارپردازان ما نیز وجود دارد، بھ ما  انتقال عملیات بھ جایی کھ زیرساخت الزم را دارد و پایھ"
مان را حفظ کنیم، قادر بھ رقابت با رقیامان  امکان خواھد داد کھ با کارایی بیشتری عمل کنیم، سطح عالی تکنیکی

  ."مان باشیم گوی نیاز مشتریان و در عین حال پاسخ باشیم

گفت کھ دستوری اجرایی برای   جو ھوخست، شھردار ایندیاناپلیس در واکنشی کوتاه پس از اعالم انتقال کارخانھ،
   کمک بھ کارگران اخراجی صادر خواھد کرد.

یادگیری و کاریابی را در   مات آموزشی،مایک پنس، فرماندار ایندیانا، ھم بھ دولت ایالتی اختیار داده است کھ خد
  اختیار کارگران اخراجی بگذارد.

  

  

  بریتانیا

  ھای کارگری تجدید نظر کند ی اتحادیھ المللی کار از دولت بریتانیا خواست در الیحھ سازمان بین

  ٢٠١۶فوریھ  ١۴ گاردین،

ھای  ی جدید اتحادیھ انگیز الیحھ بحث ھای المللی کار (س.ب.ک.) از دولت بریتانیا خواست کھ در بخش سازمان بین
  المللی کار اطمینان حاصل شود. کارگری تجدیدنظر کند تا از عدم مغایرت این الیحھ با قوانین بین
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ھا  گذراند، یکی از حادترین سختگیری ی تصویب در مجلس اعیان را می ی مذکور، کھ در حال حاضر مرحلھ الیحھ
تواند بھ کاھش درآمد حزب  سال اخیر است. این الیحھ در صورت تصویب می ٣٠ھا در خالل  نسبت بھ حق اتحادیھ

کارگر بھ میزان ھشت میلیون پوند در سال 
  بیانجامد.

بھ موجب این الیحھ دست زدن بھ اعتصاب 
دھندگان  درصد رٔای ۵٠مستلزم مشارکت حداقل 

 ۴٠ھای مھم دولتی موافقت حداقل  و در بخش
تصاب است. این درصد صاحبان حق رٔای با اع

چنین در نظر دارد کھ ممنوعیت  الیحھ ھم
کارگیری کارگران موقت بھ جای کارگران  بھ

  اعتصابی را لغو کند.

کارگیری کارگران موقت بھ جای  س.ب.ک. در یک گزارش ساالنھ دولت بریتانیا را فراخوانده است کھ در بھ
تنھا در صورت   المللی] [برابر با قوانین بین اقدامی  کارگران اعتصابی تجدیدنظر کند و متذکر شده است کھ چنین

  اعتصاب در خدمات اساسی مجاز است.

نشانی، بھداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، امنیت مرزی  ھای آتش ماه گذشتھ دولت بریتانیا اعالم کرد کھ بخش
ھا مشمول  حھ آمده است، اعتصاب در آنگونھ کھ در الی اند و بنابراین ھمان ای از زمره خدمات اساسی دولتی و  ھستھ

ھای آموزش و  نظر در الیحھ و مشخصاً حذف بخش درصدی است. با این حال س.ب.ک. خواھان تجدید ۴٠مشارکت 
  پرورش و حمل و نقل از آن شده است.

ی را کھ گیر چنین از بریتانیا خواستھ است کھ مقررات اجرایی برای رٔای ھم  اند، دولت عضو آن ١٨۶س.ب.ک.، کھ 
گیری تنھا باید از طریق پست انجام گیرد.  اند، مدرن کند. مثالً در الیحھ آمده است کھ رٔای بینی شده در الیحھ پیش
گیری الکترونیک با خطر امنیتی ھمراه است. این در حالی است کھ  کند کھ رای کار بریتانیا ادعا می دولت محافظھ

  گیر است. ان و وقتگیری پستی گر گویند رٔای ھا می اتحادیھ

ھا را  ی این ماده از الیحھ شده است کھ اعضای اتحادیھ عالوه بر این س.ب.ک. خواھان اطالعات بیشتری در باره
ھا برای کمک  شان را با کمک مالی بھ احزاب سیاسی تصریح کنند. این تنھا امکان اتحادیھ کند موافقت موظف می

  ھا بھ حزب کارگر بوده است. مالی آن

تغییر دھد. ھر   پردازند، شان را بھ اتحادیھ می ھا حق عضویت حھ در صدد است طریقی را کھ اعضای اتحادیھالی
  عضو اتحادیھ باید ھر پنج سال یک بار با پرداخت بخشی از این حق عضویت بھ احزاب سیاسی موافقت کند.

ون پوند ساالنھ در درآمدھای این حزب تواند بھ کاھش ھشت میلی زند کھ تصویب این ماده می حزب کارگر تخمین می
گذاری برای کسب درآمد حزبی است و  ی جدید در واقع نوعی قانون شود کھ الیحھ بیانجامد. از این رو استالل می

  علیھ این تفاھم دیرین است کھ رفرم در این زمینھ باید متوجھ کلیھ منابع درآمد احزاب گردد.
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یک سال پس از جنگ جھانی اول بھ عنوان ارگانی وابستھ  ١٩١٩کھ در سال  المللی کار ی مقدم سازمان بین وظیفھ
المللی کار است. اگرچھ این سازمان شکایات علیھ ناقضان قوانین  بھ لیگ ملل تٔاسیس شد، ھماھنگی در قوانین بین

 ھا در اختیار ندارد. کند، اما امکانی برای مجازات دولت المللی ناظر بھ کار را ثبت می بین

گوید: "ھرچھ بیشتر آشکار شده است کھ دولت  گوی حزب کار در امور کسب و کار، می انم آنجال ایگل، سخنخ
  کار این الیحھ را بھ دالیل سیاسی در جھت منافع خویش بھ میان کشیده است". محافظھ

حزب کارگر تماماً با  گذاری است. انداز و حزبی برای قانون ھای کارگری سندی تفرقھ ی اتحادیھ گوید: "الیحھ او می
چنین حرکت با  ای بھ حقوق کارگران در سراسر بریتانیا، بلکھ ھم این الیحھ مخالف است. این الیحھ نھ فقط حملھ

ھای مالی احزاب است؛ حرکتی کھ حزب کارگر را  سیستم کمک» اصالح«چراغ خاموش و زدن نعل وارونھ برای 
  را مصون گذاشتھ است".کار  نشانھ گرفتھ و منابع مالی حزب محافظھ

گوید: "مردم  گوی وزارت مشاغل، نوآوری و مھارت، در واکنش بھ اقدام س.ب.ک. و اظھارات خانم ایگل می سخن
مدت در حمایت  ھستند، صرف مالحظات کوتاه  شان ھای ھا و خانواده ی اتکای آن حق دارند بدانند کھ خدماتی کھ نقطھ

شد. قابلیت اعتصاب دارای اھمیت است. اما صادقانھ است کھ تعادلی بین  از اعتصاب مشتی عضو اتحادیھ نخواھد
  اند، وجود داشتھ باشد. کھ بھ خدمات آنان وابستھ ھا و نیاز مردمی منافع اعضای اتحادیھ

  

  

  اروپا –بروکسل 

  ی اروپا در بروکسل علیھ واردات ارزان از چین تظاھرات فوالدکاران اتحادیھ

  ٢٠١۶فوریھ  ١۵آسوشیتدپرس، 

ی اروپا در بروکسل گرد  فوریھ، از سراسر اتحادیھ ١۵ مدیران صنایع فوالد بھ ھزاران فوالدکار کھ روز دوشنبھ،
کشور عضو این اتحادیھ بخواھند کھ  ٢٨آمده بودند، پیوستند تا علیھ واردات فوالد ارزان از چین اعتراض کنند و از 

  از نکنند.بیش از این درھای آن را بھ روی این محصوالت ب

تر از  ی غیرقانونی بھ صادرات و فروش محصوالت بھ قیمتی پایین صنعت فوالد اروپا چین را بھ پرداخت یارانھ
  داند کھ بخش فوالد را در اروپا در برگرفتھ است. کند و این سیاست را عامل مزیدی بحرانی می قیمت تولید متھم می

ی انسانی ایجاد کرده بودند، و با  ی اروپا در بروکسل حلقھ ھکارگران معترض بھ دور بعضی از مؤسسات اتحادی
خواستند کھ ورود فوالد چین را متوقف کنند. کل صنعت فوالد اروپا بر این نظر است کھ  ھا می سوت و ترقھ از آن

شور را واردات بیشتر از این ک  ی اروپا چین را بھ عنوان کشوری با اقتصاد بازار بھ رسمیت بشناسد، اگر اتحادیھ
  ھا ھزار شغل در اروپا بیانجامد. تواند بھ قیمت ده میسر خواھد کرد و این وضع می
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در این ھفتھ میزان عیدی وافزایش مستمری در یافتی 
تا اندازه ای مورد  ٩٥بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 

  توجھ فعالین کارگری قرار داشت. 

کانون بازنشستگان از دولت خواھان اتخاذ تمھیداتی شد تا 
فاصلھ مستمری بازنشستگان با تورم واقعی جبران شود. با 

شتی بازنشستگان متناسب یک وصف این کھ وضعیت معی
زندگی حداقل نیست. صدای این جمعیت عظیم دو میلیون و 
  ھشت صد ھزار نفری بازنشسگان در جایی شنیده نمی شود.

علل و دالیل حذف این نیروی عظیم از معادالت سیاسی   
کشورمان متعدد است ولی عمده دلیل را باید عدم آگاھی از تاثیر 

و نبود رغبت بھ فعالیت این قشر قدرت منسجم میلیونی خود 
گسترده در جھت احقاق حق پایمال شده در چارچوب قوانین 

موجود دانست. دلیل دیگر بی نیازی صاحبان قدرت وسرمایھ از 
  رای و نظر بازنشستگان است. 

  

) کھ محاسبھ افزایش حداقل حقوق ٩٤جاری (در ھمین سال 
خانوادە متناسب با تورم اعالم شده بانک مرکزی و سبد معیشت 

در صد شد (کھ از سطح واقعی تورم فاصلھ چند درصدی  ١٧
داشت) بھ مستمری باز نشستگان سازمان تامین اجتماعی فقط 

درصد اضافھ گردید. علیرغم این کھ صندوق بیمھ تامین  ١٥
در صد افزایش  ١٧اعالم آمادگی برای پرداخت  اجتماعی

مستمری بازنشستگان کرده بود ھئیت دولت در اقدامی ظالمانھ 
  در صدی را برای افزایش مستمری تصویب نمود.  ١٥رقم 

حتی شان این قشر آسیب پذیر در قبال این اجحاف عیان در حق 
ھ د. بھ عنوان نمونھم از خود نشان نداکمترین واکنش اعتراضی 

بھ منظور    ھئیت مدیره پیشکسوتان و کانون بازنشستگان تھران
 ١٠٨تحت فشار قرار دادن دولت برای پرداخت بدھی 

ھزارمیلیارد تومانی خود بھ صندوق بیمھ تامین اجتماعی در 
اعالم تجمع  ٩٤آبان ماه  ١٣مقابل ساختمان وزارت کار در 

این تجمع از بازنشستگان در  اندکی شمار، اما اعتراضی نمود
  اعتراضی شرکت کردند. 

امنیتی کھ برای متفرق کردن معترضین بھ و نیروھای پلیس
محل تجمع فرا خوانده شده بودند چندین برابر تجمع کنندگان 

  بودند.

 مین تعداد اندک نیز پس از نخستین اخطار ماموران امنیتی و ه
  صحنھ را ترک کردند. 

مستمری بگیران عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان و 
ھئیت دولت معادل عیدی و پاداش کارمندان دولت در  مصوب

ھزار تومان بود. این مبلغ کمتر  ٦٠٤سال گذشتھ مبلغی حدود 
عیدی و پاداش کارگران شاغل است.   از نصف دریافتی

در  ٣٣بازنشستگان تامین اجتماعی در زمان اشتغال در مجموع 
ی پرداختھ اند. آنھا صد حقوق خود را بھ صندوق بیمھ اجتماع

عیدی و پاداشی معادل کارمندان دولت کھ    ھنگام بازنشستگی
پولی بھ صندوق بیمھ اجتماعی پرداخت نکرده اند دریافت می 

کھ طبق مصوبھ ماده واحده قانون تعیین    کنند. این درحالی است
در کارگاھھای مشمول    عیدی و پاداش ساالنھ کارگران شاغل

مجلس شورای اسالمی  ٧٠٫١٢٫٦قانون کار مصوبھ 
کارفرمایان موظفند بھ ھریک از کارگران خود معادل شصت 

روز آخرین مزد را بھ عنوان عیدی و پاداش بپردازند. این مبلغ 
روزکاری حقوق حداقل بیشتر و یا از دوبرابر  ٩٠نباید از 

  حقوق حداقل کمتر باشد. 

بیش از طبق این قانون دریافتی ھریک از کارگران شاغل کھ 
یکسال در کارگاھی کھ مشمول قانون کار میشود حداقل 

درحالی است تومان  ٢،١٣٧٢٧٥تومان و حداکثر  ١،٤٢٤٨٥٠
بھ آنھا پرداخت شد  ٩٤کھ عیدی و پاداش بازنشستگان کھ سال 

تومان) بود. چند سال  ٥٠٠ھزار  ٦٠٣ھزارتومان ( ٦٠٤حدود
کھ » ل لیوینگاینترنشنا«پیش گروه انتشاراتی نشریھ آمریکایی 

ھرسالھ شاخص بھبود وضعیت استاندارد زندگی بازنشستگان 
نمره از  ٥٠را با کسب    کشورھای دنیا را ارزیابی میکند ایران

زندگی    قرار داد. شاخص بھبود ١٤٥نمره در رده  ١٠٠
بازنشستگی بر اساس ویژگی ھای مختلف از جملھ مسکن، زیر 

ت، ھزینھ ھای ساخت ھای بازنشستگی، سرگرمی، امکانا
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زندگی، بھداشت و....در کشورھای مختلف محاسبھ می گردد. 
در این چند سالھ کارگران بازنشستھ کھ جزء اقشار کم در آمد 
جامعھ محسوب می شوند بیشترین فشار وآسیب را در زمان 

تحریم ھا تحمل کرده اند ومضاف بر آن حکومت اسالمی اساسا 
ردن کیفیت زندگی تمایلی بھ صرف ھزینھ برای باال ب

بازنشستگان ندارد .اکنون ایران بایستی در جایگاه نازل تری در 
اینترنشنال «جدول بھبود زندگی بازنشستگان نشریھ آمریکایی 

  قرار گرفتھ باشد.» لیوینگ

  رضا کریمی

  ٩٤بھمن  ٢٨

 

 
 
 

  کارحوادث 
 درصدی جان باختگان حوادث کاری در استان ایالم!۴٠فزایش

کارگربراثر ١۵طی نھ ماھھ اول سال جاری دراستان ایالم 
حوادث کاری جان خود را از دست دادند کھ در مقایسھ با مدت 

درصدی رانشان می  ۴٠افزایش نفر بوده  ٩مشابھ سال قبل کھ 
  دھد.

بھمن روابط عمومی پزشکی قانونی استان ٢٧بھ گزارش
ایالم،تعداد مراجعین حادثھ کار بھ مرکز پزشکی قانونی استان 

نفر مصدوم می باشد کھ در  ٢٣٧  ایالم در نھ ماھھ امسال
 ١٠بوده کاھش   نفر ٢۶٢تعداد    مقایسھ با مدت مشابھ سال قبل

  .می دھد درصدی را نشان

نفر از کارگران بر اثر عوامل  ١۵براساس ھمین گزارش تعداد 
ناشی از حوادث کار جان خود را از دست دادند کھ در مقایسھ 

درصدی  ۴٠نفر بوده افزایش  ٩با مدت مشابھ سال قبل کھ 
  رانشان می دھد

 

 
 
 

 اطالعیھ ھا 
براھیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد سوم ا

  شود محاکمھ می ٢۶در دادگاه انقالب شعبھ ٩۴اسفند 

 
نایب رئیس ھیئت مدیره سندیکای کارگران    ابراھیم مددی

شرکت واحد اتو بوسرانی تھران و حومھ سوم اسفند ماه در 
اجتماع و تبانی بھ قصد اقدام   بھ اتھام  دادگاه انقالب٢۶شعبھ 

ایجاداخالل در نطم و آرامش عمومی از  –علیھ امنیت کشور 
شود ، در نیمھ طریق حضور در تجمعات غیر قانونی محاکمھ می

اردیبھشت ماه سال جاری ھم زمان ساعت یک ٨ھای شب 

نصف شب مامورین وزارت اطالعات بھ منازل ابراھیم مددی و 
داوود رضوی ھجوم بردند کھ بعد از بازرسی و ضبط وسایل 

را در    ،نامبردگان   شخصی و کامپیوتر و تلفن ھای ھمراه
ان اوین در انفرادی زند ٢٠٩ساعت دو و سی دقیقھ بامداد بھ بند 

روز بازداشت مددی و  ٢٢ھای جداگانھ منتقل کردند و بعد از 
رضوی ھر کدام با قرار کفالت صد میلیون تومانی از زندان 

دادگاه ٢۶دی ماه در شعبھ ٢٣آزاد می شوند کھ داود رضوی در 
سال حبس تعزیری محکوم گردید. آقای  ۵و بھ    انقالب محاکمھ

آغاز  ٧٠ھای سندیکایی خود را از دھھ  ابراھیم مددی فعالیت
بطور رسمی فعالیت ھای سندیکایش  ٨٣کرد و درنیمھ دوم سال 

با کمک  ٨۴سال   خرداد١٣را در شرکت واحد آغاز نمود و در 
دیگر ھمکاران و رفقایش انتخابات سندیکای کارگران شرکت 
واحد را برگزار کردند کھ از ھمان ابتدا موردتعقیب و مراقبت 

مل امنیتی قرار گرفت. مددی بارھا توسط مامورین امنیتی و عوا
اطالعاتی بازداشت شد و حتی در پی حملھ عوامل چماقدار 
شوراھای اسالمی کار و خانھ کارگر بھ محل سندیکا مورد 
ضرب وشتم دارو دستھ خانھ کارگر و قدارکش ھا قرار گرفت 

در طی  کھ در این حملھ ابراھیم مددی مصدوم ھم گردید .مددی
فعالیت ھای سندیکایی در شرکت واحد چندین بار بازداشت و 

بھ ١۴در دادگاه انقالب محاکمھ شد کھ یک بار از سوی شعبھ 
سال شش ٣دلیل اعتصابات سندیکای کارگران شرکت واحد بھ 

ماه محکوم گردید کھ بدون مرخصی تا آخرین روز محکومیتش 
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در بھمن سال   ھماز سوی کارفرما   را در زندان سپری کرد و
با توجھ بھ اینکھ از دیوان عدالت    از کارش اخراج گردید و ٨۴

اداری رای بازگشت بکار گرفتھ بود با فشار عوامل امنیتی و 
کارفرما ھرگز نتوانست بکارش بازگردد. یک بار ھم بھ دوسال 

دادگاه انقالب محکوم شد کھ در دادگاه  ٢٨زندان از سوی شعبھ 
گردید،اما ھرگز این فشارھا نتوانست مانعی بر  تجدید نظر تبرئھ

  .تالش ھای مددی در راه دفاع از حقوق کارگران بگذارد
سندیکای کارگران شرکت واحد حق تشکل خواھی و داشتن 
تشکیالت سندیکایی وایجاد تشکل ھای مستقل کارگری را حق 
مسلم کارگران دانستھ و ھرگونھ فشار و تھدید ،زندان و 

و کارگری را محکوم می کند و   فعالین سندیکاییمحکومیت 
خواستار برداشتن فضای امنیتی برای کارگران و فعالین 

  .کارگری می باشد
  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومھ

  ٩۴دی ماه  ٢٨
درھمین رابطھ: متن انگلیسی جھت ارسال بھ تشکل ھای 

  کارگری ونھادھای بین المللی

Vahed Syndicate’s Davoud Razavi 

sentenced to five years in prison 

Vahed Syndicate’s Vice-President, 

Ebrahim Madadi, will go on trial on 

February 22, 2016 

February 17, 2016 - Davoud Razavi, a 
member of the board of directors of the 
Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs 
Bus Company (Vahed Syndicate), today 
17 February 2016, was sentenced to five 
years in prison by the Revolutionary 
Court Branch 26 in 
Tehran. Razavi was tried at the above Branc
h on January 13, 2016. His charges included 
“gathering and colluding with intent to 
act against national security” and 
“Disrupting public order and 
peaceby participating in illegal gatherings”. 

In addition, Mr. Ebrahim Madadi, Vice-
President of the board of director of the 
Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs 
Bus Company, will be put on trial with exactly 
the same charges on February 22, 2016. 

Both of these labour activists and leading 
members of Vahed Syndicate have been 
persecuted and arrested numerous times 
since the re-establishment of Vahed 
Syndicate in 2005. Other members of Vahed 
Syndicate have been facing persecution, 
threats and new charges in recent months as 
well. 

Vahed Syndicate condemns the sentence of 
5 years in prison for Mr. Davoud Razavi, as 
well as threats, pressures and sentences 
against trade unionists and activists of 
independent labour organizations and calls 
for an end to theatmosphere of 
security against workers and labour activists. 
We demand the release of all imprisoned 
workers and labour activists. 

More details to follow soon on the next steps 
including legal options and appeals. 

Syndicate of Workers of Tehran and 
Suburbs Bus Company 

Bahman 28, 1394 (February 17, 2016) 

www.vahedsyndica.com 

vsyndica@gmail.com 

 

http://www.vahedsyndica.com/
mailto:vsyndica@gmail.com
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 صدای کارگر  

  ایرانمنوچھر خدایی / عضو سازمان معلمان  

 درآمدی بر فرھنگ تشکل پذیری معلمان
 

ایجاد شناخت و باال رفتن آگاھی ھای سیاسی و اجتماعی، الزمھ 
ی ھر حرکت و فعالیتی می باشد. معلمان بھ عنوان یک صنف، 

جھت برخورداری از یک زندگی مناسب تر ضمن تشخیص 
درست نیازھا می بایست با مسائل معیشتی و شغلی خویش آشنا 

بدانند حقوقشان چیست و مطالباتشان کدام است. سپس با  شوند و
برنامھ ریزی و   درک واقع بینانھ از شرایط جامعھ،

 نمایند.  فعالیت

این آگاھی بخشی و تحلیل وضعیت بدون یک تالش گسترده 
در  فرھنگی تقریبا غیرممکن خواھد بود ؛ پس منطقی است
د نشان حوزه پویش صنفی نوع خاصی از بینش و رفتار از خو

دھند کھ ضمن تأکید بر ھویت صنفی و پیگیری منافع مشترک 
  بر گفت و گو، عقالنیت و روش ھای مدنی استوار باشد.

حال کھ معلمان با توجھ بھ تغییر نسبی شرایط کشور در جست و 
مدنی ھستند می  –جوی شکل ھای تازه ای از پویش صنفی 

رفتارھای فرھنگ سازی و الگوپردازی مناسب در   توانند با
جمعی، خود را بھ عنوان یک نیروی اثرگذار در ساخت 

اجتماعی معرفی کنند. (در این صورت گزینھ ی مطلوب آنھا 
  برای وزارت در مجلس رأی می آورد)

برای رسیدن بھ این جایگاه ضرورت دارد مفاھیم جدیدی را بھ 
مدنی وارد سازند کھ بتو –عرصھ ی فعالیت ھای صنفی 

از حالت انفعال سال ھای اخیر خارج کرده و بھ اند آنھا را 
  سمت تحرک و پویایی سوق دھد.

  در بحث تشکل پذیری از نظر فرھنگ شناسی فرض می گیریم:

وضعیت موجود از نظر معیشت، منزلت و معرفت  -الف
  مطلوب نیست

  بھتر شدن وضعیت خود بھ خودی نیست - ب

  فرھنگ سازی و سازماندھی می خواھد - پ

و گفتمان سیاسی کشورمان، یک جملھ ی کلیشھ ای  در ادبیات
من عضو ھیچ گروه، دستھ، حزب یا « مدام تکرار شده است کھ

بیان مفھوم فوق در میان مسئوالن  شگفت اینکھ  »سازمانی نیستم
  نسبت بھ بقیھ اقشار پررنگ تر و عمیق تر می باشد.

این تفکر حکایت از عدم توسعھ یافتگی و نگرش منفی بھ 
می باشد. می توان با فرھنگ سازی این »   ب و تشکلتحز  «

نگاه منفی را تغییر داد و بھ کمک آموزش بھ معنای وسیع کلمھ 
در ابعاد مثبت تقویت نمود و با استناد بھ تجربھ موفق کشورھای 

یکی از روش ھای سالم  سیستم حزبی پیشرفتھ استدالل نمود کھ
ی مختلف در یک برخورد با اندیشھ ھا، روش ھا و برنامھ ھا

  جامعھ ی رو بھ توسعھ است.

ھمچنین در یک سیستم چند حزبی، اصل پاسخگویی بھ معنای 
متعھد بودن افراد، سازمان ھا و مراکز تصمیم گیری در مقابل 
اظھار نظر ھا و عملکردھای خود، تسھیل و تقویت می شود. 
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مطالعھ تاریخ کشورھای توسعھ یافتھ بھ روشنی نشان می دھد 
رخی احزاب در اروپا قدمت دویست سالھ دارند این درحالی کھ ب

است کھ یک حزب با سابقھ بیست سال فعالیت رسمی و قانونی 
  در کشور ما یافت نمی شود.

در خصوص معلمان باید متذکر شد کھ سابقھ فعالیت تشکل ھای 
مدنی آنان از چند سال تجاوز نمی کند. کھ فعال دوران  –صنفی 

خطا را می گذرانند و تا رسیدن بھ مرز آغازین آزمون و 
پختگی و انباشت تجربھ، راه طوالنی در پیش دارند، مضافا بھ 

اینکھ مشکالت و موانع متعددی بر سر راه فعالیت آنھا وجود 
  دارد از جملھ:

کمتر کتاب یا مقالھ ای   فقدان تجربھ در فعالیت تشکیالتی :   -١
م قرن اخیر می توان از مبارزات و پویش ھای فرھنگیان در نی

  پیدا نمود.

نداشتن مکان مناسب جھت تشکیل جلسات و گردھمایی   -٢
بیشتر جلسات آنھا در منازل یا پارک ھا برگزار می شود.   ھا:

سالن اجتماعات اکثر مدارس و ادارات   این در حالی است کھ
  خالی و بالاستفاده مانده است.

اطالع رسانی و نبود نشریھ و تریبون برای آگاھی بخشی،   -٣
در نشریھ نگاه متعلق بھ وزارت آموزش و  انعکاس مواضع:

  پرورش مسائل صنفی و معیشتی معلمان جایگاھی ندارد.

در باور اینھا ،   عدم حمایت مسئوالن از نھادھای مدنی :  -٤
مزاحم بخش اداری و بھ منزلھ یک  نھادھای مدنی بھ عنوان

امنیتی کردن   بعضا بامحسوب می شوند. این قبیل مدیران   رقیب
فعالیت ھا،برای تشکل ھا و معلمان مشکل سازی ھم می نمایند. 

(بھ طور استثنا در دولت اصالحات تصمیم وزارت کشور در 
تخصیص یارانھ احزاب و حمایت از نھادھا مدنی قابل تحسین 

  می باشد.)

توصیھ می شود در دولت تدبیر و امید کھ با شعار تغییر بر سر 
اصالح نگرش غلط   مدیران آموزش و پرورش جھت کار آمده،

قبلی، جایگاه تشکل ھای صنفی سیاسی را بھ عنوان نمایندگان 
معلمان بھ رسمیت بشناسند و نظارت این نھادھا را بر عملکرد 

و تصمیمات خود جھت اصالح و بھبود امور بپذیرند. بھ عبارت 
  .تشکل ستیزی را بھ تشکل پذیری تبدیل نمایند گویاتر ،

دولت    سال ٨مشکل اخیر در   وجود موانع سیاسی و قضایی:  -٥
ھای نھم و دھم ، ھزینھ فعالیت را افزایش و انگیزه معلمان را 

بھ ھمین سبب و بنابھ   بر ھرگونھ فعالیت و حرکتی کاھش داد.
شرایط اجتماعی سیاسی، تحرکات و پویش معلمان با نوسانات 

ھ بھ طور نسبی باز می زیاد ھمراه شد. ھنگامی کھ فضای جامع
شد آنان در جھت پیگیری مطالبات انباشتھ شده ، دست بھ 

تحرک و فعالیت می زدند اما بھ دلیل کمبود تجربھ تاریخی 
گاھی حرکت و تصمیماتشان تند شده و شتاب می کرفت، بھ 

گونھ ای کھ توقعات و انتظارات آنھا در ظرف پاسخگویی دولت 
واستھ ھا و مطالبات مذکور تحقق نمی گنجید. متعاقب آن چون خ

  پیدا نمی کرد انفعال و سکون بر آنھا حکم فرما شد.

برای اجتناب از این وضعیت، باید در ھر مرحلھ از پویش 
فعالیت در چھارچوب تشکل نھ  –چقدر و تا کجا   صنفی، اصل (

رعایت این اصول باعث   ) مدنظر قرار گیرد ؛ عبور از آنھا
ات و خواستھ ھای حداکثری ممانعت شود می شود اوال از توقع

نشاط و شجاعت مدنی  ثانیا با دست یابی بھ بخشی از مطالبات،
ثالثاً تشکل ھا این فرصت  بھ جای یأس و محافظھ کاری بنشیند.

را می یابند تا با عضوگیری و سازماندھی مجدد، خود را تقویت 
  نموده و با قدرت بیشتری در صحنھ فعالیت حاضر شود.

بھ ی تاریخی ملت ھا نشان داده است کھ محقق ساختن ھر تجر
سازمان یافتھ و « ھدف اجتماعی، مرھون یک تالش جمعی 

می باشد. در این مرحلھ یک نھاد صنفی، » برنامھ ریزی شده 
گفتمان سازی را یکی از عرصھ ھا ی اصلی کار و فعالیت 

صنفی می یابد و تالش برای عمومی کردن گفتمان تشکل یابی 
مشارکتی را ھدف اصلی خود می پندارد و از این طریق 

مدنی بھ –اعضای خود را در تصمیم گیری ھای صنفی 
  مشارکت فعال وادار می سازد.

پیش نیاز رسیدن بھ این ھدف کسب   از نظر فرھنگی ،
خودآگاھی صنفی و باور کردن خویش است. خویش فعال، 

  آزادی طلب، عدالت خواه و رفاه جو.

 

اخبار و تحلیل ھا در حوزه آموزش و پرورش ایران و آخرین 
 جھان در سایت سخن معلم
 . با گروه سخن معلم باشید

https://telegram.me/sokhanmoallem 

https://telegram.me/sokhanmoallem
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