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 ھفتھ تحلیل 
تشکیل بلوک نیروھای دمکراتیک ، البات سندیکایی با مطالبات سیاسیتلفیق مط

  
  صادق کار

تقلیل درصد  ٩،٨بھ مدعی شدند کھ تورم را و دادند تورم در ھفتھ گذشتھ مسئولین دولتی خبر از تک رقمی کردن 
کھ چند روز قبل از این ادعا منتشر شدند، ھمگی حکایت از تازەترین دادەھای آماری مراکز رسمی  اند. اما دادە

درصد در  ٥٥تا  ١٠مواد غذایی، مسکن، پوشاک، آموزش، آب و برق، درمان و غیرە ذالک از قیمت شدید افزایش 
  سال گذشتھ دارند

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران سنا" در ھفتم دیماە، نتیجھ یک پژوھش کھ توسط خبرگزاری "ایاز سو دیگر  
در ارتباط با عوامل موثر بر ایجاد فشار روانی بین مردم ایران توسط پریسا بذرافشان تھیھ شدە را منتشر  (ایسپا)

 ١ھای زندگی با میانگین  عامل تاثیر گذار بر استرس شھروندان، تورم وھزینھ ٢٢ز میان اکرد. طبق این پژوھش "
  موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. ٥از ٤

مشکالت مربوط بھ "براساس ھمین پژوھش گرانی مسکن و اجارە خانھ، نگرانی در مورد پیداکردن شغل مناسب و 
نا بھ گفتھ بعد از تورم جزء مھمترین عوامل استرس مردم ھستند. ب ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده

  نیز بھ ترتیب ذکر شدە، موثرترین نقش را بر استرس شھروندان داشتھاند.  ٩٣پژوھشگر، این چھار عامل در سال 
نتیجھ تحقیقات این محقق بھ وضوح نشان می دھند، کھ طی دوسال گذشتھ بھ رغم تبلیغات دولت راجع بھ کاھش 

سبب کاھش  طر مغایرت شان با تجربیات روزمرە مردم،قیمت ھا و بھبود شاخص ھای اقتصادی این تبلیغات، بخا
نگرانی مردم در مورد چھار عامل اصلی کھ ھمگی شان در واقع اقتصادی است نشدە. کھ اگر شدە بود منطقا نتیجھ 

  پژوھش می بایست متفاوت می بود. 
  

ر حال حاضر حداقل با این وصف اما در شرایطی کھ مجموعھ دریافتی اکثریت کارگران و سایر مزدبگیران، د
ھزینھھای اولیھ زندگی آن ھا را تامین نمی کند و غالب آن ھا حتی بھ روایت آمارھای رسمی زیر خط فقر و خط 

دارند، و عدە زیادی از کارشناسان و مطلعین مستقل پائین بودن دستمزد کارگران و کارمندان را قرار فقر مطلق 
ی می دانند، اما خبرھای جستھ گریختھای کھ از زبان برخی مسئولین یک از مھمترین عوامل رکود و بحران اقتصاد
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دولتی در این روزھا شنیدە می شوند، حاکی از آن ھستند کھ دولت قصد ندارد دستمزدھا را حداقل متناسب با رشد 
ا حداقل و اندکی از فشارھای معیشتی فزایندە بر مزدبگیران را کاھش ی افزایش دھدنیزقیمت ھا در یک سال گذشتھ 

بدتر از آن این کھ با وجود فشارھای معیشتی طاقت فرسا، صحبت از قطع . از افزایش بیشتر آن ھا جلوگیری کند
  یارانھھای نقدی نیز در ھفتھ ھای اخیر قوت گرفتھ و دور از انتظار نیست کھ بھ زودی عملی شود. 

  
پرھیز دولت از افزایش دستمزدھا عالوە بر آن کھ مغایر با قوانین موجود کار و وعدەھای روحانی در انتخابات 

گذشتھ است، در شرایطی است، کھ بنا بھ گزارشی کھ اخیرا در روزنامھ، اعتماد وبھ نقل از سازمان ھای جھانی، 
ھزار تومان  ٧٤٥شدە، مطابق حداقل دستمزد و بانک جھانی منتشر  سازمان ھمكاري اقتصادي و توسعھمانند، 
ط کارگران در بیشتر کشورھاست. سسال گذشتھ، معادل یک چھارم دستمزد متودر ماھانھ   

 ١٠تا  ٧بین درصد  ٢١از مطابق برسی ھای منابع دولتی و نزدیک بھ دولت، سھم دستمزد در قیمت تمام شدە کاال، 
تقلیل دادە شدە و در مقابل افزایش شتابان قیمت ھا بدون وقفھ ادامھ یافتھ و  درصد ٥،٥درصد و بنا بھ برخی منابع، 

دولت بھ جای پذیرفتن این حقایق و تن دادن بھ خواست افزایش متناسب کماکان ادامھ دارد .اما بھ رغم ھمھ این ھا، 
دولت احمدی نژاد با  کارگران و کارمندان، در طی دوسال گذشتھ کوشش کردە است، ھمانندمورد تقاضای دستمزد 

دست کاری آمارھا و تغییر مبناھای آماری، از افزایش دستمزدھا حتی متناسب با رشد قیمت ھا سر باز زند، کھ این 
خود در کنار سایر اقدامات ضد کارگری دولت سبب گسترش فقر و شکاف طبقاتی و راندە شدن شمار کثیر دیگری 

. و نگرانی و استرس آن ھا گردیدە مطلقاز کارگران و مزدبگیران بھ زیر خط فقر   

بھ قدری روشن و آشکار است، کھ حتی سرکردگان اختالف فاحش  میان ھزینھھای واقعی زندگی و آمار دولت، 
و برخی  اعتراض نمودە مجبور بھ ر،نیز بخاطر حفظ ظاھرا تشکل ھای وابستھ بھ قدرت در شورای عالی کار 

، ارگان رسمی کارفرمایانی کھ خودشان در تحمیل "جھان صنعت"رسانھھای کارفرمایی متمایل بھ دولت مانند، 
 دستمزد ھای زیر خط فقر در شورای عالی کار نقش تعیین کنندە داشتھ و دارند اظھارات، وی را منتشر می کنند!

نیز آنطور کھ از قراین موجود بر می آید، حتی کمتر  بھر جھت میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان امسال
از سال گذشتھ در نظر است کھ افزایش یابد. اعالم تک رقمی شدن نرخ تورم توسط دولت قبل از پایان سال جاری 

نیز موید ھمین موضوع است، در سال گذشتھ و سال قبل تر نیز دولت با ھمین مستمسک از افزایش دستمزدھا 
ال نیز با این مستمسک شناختھ شدە، ھمان ھدف را سعی دارد پیش ببرد. حکومت حتی بھ این حد از سرباز زد و امس

تعرض قانع نیست و ھمانگونھ کھ در الیحھ برنامھ ششم آمدە، قصد دارد، عدەای از فارغ التحصیالن جویای کار را 
شان کمتر از حداقل دستمزد استخدام  درصد ٢٥با آن ھا را از شمول قانون کار حذف و بھ کارفرمایان اجازە دھد 

کنند. مطمعنا اگر در مقابل سیاست ھای ضدکارگری دولت و حکومت مقاومت بیشتری صورت نگیرد، دامنھ 
اقدامات ضد کارگری و نئولیبرالیستی شان محدود بھ اقداماتی کھ تا کنون علیھ کارگران و مزدبگیران و بھ واقع 

م دادەاند نخواھند ماند. نمایندگان تشکل ھای وابستھ بھ قدرت نیز ھموارە در اکثریت بزرگ شھروندان کشور انجا
عمل نشان دادەاند، کھ بھ رغم مخالفتھایی کھ ھمھ سالھ پیش از تصویب نھایی میزان افزایش دستمزد می کنند، بھ 

ی مانند گذشتھ بھ کارگران  لحاظ این کھ جزئی از چینش کارفرمایی شورای عالی کار ھستند، در تصمیم گیری نھا
خیانت خواھند کرد و با دولت و کارفرمایان علیھ کارگران سھیم خواھند شد. از ھمین روی در پی تجربیات 

 ،ناخوشایند متعددی کھ از این جماعت ھست، انتظاری از آن ھا نمی توان داشت. 
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ش دستمزد شروع شد کھ با در دو سال گذشتھ حرکتی از طرف تشکل ھای مستقل با گردآوری طومار برای افزای
استقبال کارگران مواجھ گردید. در سال گذشتھ در ادامھ این فعالیت ھا قبل از تعیین دستمزد امسال چندین تظاھرات 

و تجمع بھ دعوت اتحادیھ آزادکارگران، در مقابل ساختمان وزارت کار در تھران با خواست افزایش دستمزد 
ل گرفت کھ بھ رغم ھمھ محدودیت ھا عدە قابل توجھی از فعالین کارگری و متناسب با ھزینھھای واقعی زندگی شک

کارگران شرکت کردند. چند ماە پس از این تحرکات جعفر عظیم زادە و تنی چند از دیگر سازمانگران این حرکت 
 بازداشت و محاکمھ و بھ زندان افتادند. 

ن مسئولین و کارفرمایان بھ افزایش دستمزد، راە دیگری ھمھ تجربیات تا کنونی بھ ما آموختھاند کھ برای وادار کرد
ایجاد ھماھنگی و ھمبستگی بین کارگران و سایر مزدبگیران و جلب حمایت سایر ، بھ غیر از افزایش اعتراضات

گروەھای اجتماعی عدالت خواە از مطالبات مشروع کارگران و مزدبگیران وجود ندارد. تالش ھایی در این ارتباط 
ای گذشتھ صورت گرفتھ و ھزینھھایی بابت آن بر فعالین تشکل ھای کارگری، تحمیل شدە.کھ ھنوز بھ ثمر در سال ھ

نرسیدەاند. امسال ھمزمان با تشکیل شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد سال آیندە، قرار است 
از ھم از این روی تخابات کمی شل شود. انتخابات مجلس برگزار شود و بھمین دلیل جو امنیتی ممکن است بخاطر ان

ایجاد می شود و از امکاناتی کھ در این فضا بوجود می آید بخاط انتخابات ھم اکنون باید کوشش کرد از فضایی کھ 
بھ طریق صحیح برای سازمان دھی فعالیت ھای کارگری و بویژە افزایش دستمزد، آزادی کارگران زندانی و 

یابی و سازماندھی حرکت ھای مشترک با گروە ھا و شخصیت ھای مترقی حول  زندانیان سیاسی و حق تشکل
اقدامات مشترکی را سازمان  مطالبات مشترک، از آن جملھ تلفیق مطالبات سندیکایی با مطالبات دمکراسی خواھانھ

داد و زمینھ شکل دھی بلوکی دمکراتیک در مقابل بلوک قدرت حاکم را فراھم کرد. بدون ایجاد چنین بلوکی نھ 
مطالبات اقتصادی کارگران و مزدبگیران متحقق خواھد شد و نھ نیروھای دمکراسی خواە غیر کارگری بدون 

ارفرمایان و سازمان ھای کارگرفرمایی  تحت حمایت ھمھ جانبھ کھمراھی کارگران بھ دمکراسی خواھند رسید. 
دولت ھم در امور صنفی و ھم اقتصادی فعال و متحد عمل می کنند و با این امکانات ھمھ قوانین و مقررات را بھ 

وق نفع خودشان و علیھ ما تغییر می دھند، ما نیز چارەای نداریم جزء این کھ خود را سازمان دھیم و نھ تنھا حق
 صنفی مان بلکھ حقوق سیاسی و شھروندی مان را طلب و با کسانی کھ مطالبات ما را می پذیرند متحد شویم.

 

 

 

  
 
 
 از تجربھ دیگران 

  

 ٧بخش  –ھای آموزشی و سیاسی  کار کودک، گزینه



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  :Iranian Labour Bulletin – No114 ١١٤سال دوم ، شماره  ٢٠١۶ژانویه  ١ -  ١٣٩۴  دی ١١جمعه 

 

 

- 4 - 

  نوشته:

JAY CHAUBEY, MIMA PERISIC, NADINE PERRAULT, GEORGE LARYEA-ADJEI, 
NOREEN KHAN 

 گودرز ترجمه:

 ند پذیرتر آسیب اقتصادی ھای بحران شرایط در دختران

 اشتغال در اقتصادی فاکتورھای که حالی در است آمده قبل ھای بخش در که طور ھمان
 نقش اقتصادی مسائل دختران مورد در اما اند، نداشته جدی تاثیر کودک کار به پسران
. نیست اقتصادی شرایط به وابسته چندان پسر کودکان کار دیگر، عبارت به. دارند عمده
 دختر کودکان کار دیگر سوی از. است ساختاری مشکل یک بیشتر پدیده این پسران برای

 ھای بحران ھنگام. است اقتصادی ھای بحران حال عین در و ساختاری مشکالت ی نتیجه
 پسران از بیشتری پذیری آسیب دختران دیگر طبیعی وقایع و خشکسالی مانند اقتصادی

 بد شرایط در که دھد می نشان تفاوت این. گیرند می قرار تاثیر تحت مستقیماً  و دارند
 ھای کمک مشمول شان ھای  خانواده و دختران که است مھم گسترده فقر و اقتصادی

 . شوند ساختاری و مالی

  :که دھد می نشان نتایج تر دقیق ی مالحظه

 ابتدایی مدارس در نام ثبت ٪٨. ٠ اجتماعی ھای گذاری سرمایه در افزایش ٪١ ازای به - ١
 مدارس در نویسی نام تحقیق این ی مطالعه مورد کشورھای تمام در یافت، خواھد افزایش
 کودک کار این، بر عالوه. اند داشته تأثیر کار کودکان تعداد بر مستقیماً  متوسطه و ابتدایی

 در فقر و اقتصادی و اجتماعی فرھنگی، شرایط ی نماینده ھردو دختر چه و پسر چه
  . کشورھاست

 پسران بر آن تأثیر از بیش ھمواره دختران آموزشِ  و تحصیل مورد در کودک کار تأثیر - ٢
 در دختران و پسران برای مدارس در نام ثبت افزایش ی دھنده نشان زیر چارت. است
 کاھش ٪١ تاثیر شود، می دیده که طور ھمان   .است کودک کارگران تعداد کاھش ی نتیجه

 دوبرابر از بیش متوسطه ھم و ابتدایی آموزش در ھم دختران نام ثبت تعداد بر کودک کار در
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 .است  پسران

  

  

 ی دوره برای ھا نام ثبت در تری عمده تأثیر کودکان کار که گرفت نتیجه توان می چنین ھم - ٣
 تحصیلی ھای ھزینه تر باال ھای دوره در که آن دلیل به شاید ابتدایی، تا دارد متوسطه
 . است الزم ھم بیشتری

 شده مصرف ی بودجه تاثیر تحت کل در است، کودک کار متغیر از تابعی گرچه تحصیالت - ۴
 نه، یا شود فرستاده کار به کودک یک که آن برای تصمیم. دارد قرار عمومی آموزش در

. کند می چه عام طور به آموزشی سیستم داخل در دولت که است آن به وابسته چنین ھم
 ھر در آموزش و مدرسه به کودکان آوردن روی بر عمومی آموزش در تر باال ی ھزینه صرف
  .نباشند چه باشند، کار کودک ھا آن چه دارد، تاثیر حال

 % کاھش در کارکودک١نام در مدارس بھ ازای  افزایش ثبت
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ی تاثیر ینام در دوران ابتدا طور ثابت بر ثبت همصرفی در تحصیالت عمومی ب ی بودجه - ۵
بدین معنا نیست که صرف ھزینه  متوسطه. این لزوماً  ی بیشتری نشان داده است تا دوره

تحصیل از  ی دھد که ادامه فایده است، بلکه بیشتر نشان می متوسطه بی ی در دوره
ی به متوسطه تابع یابتدا

عوامل مھم بیشتری است 
عمومی در  ی تا فقط بودجه

این  ی آموزش. از جمله
توان از تقاضا و  فاکتورھا می

مدارس متوسطه  ی فاصله
 تا محل زندگی که عموماً 

مدارس  ی بیش از فاصله
 ی است نام برد.یابتدا

ای  اند، اما تأثیر تعیین کننده ھای آموزش متوسطه گرچه ھمچنان حائز اھمیتی بنابراین ھزینه
   آموزان ندارند.نام دانش  ی بر ثبتیمانند مرحله ابتدا

 اگر. دارند متوسطه ی دوره در نام ثبت بر بیشتری تاثیر ھرصورت به اقتصادی عوامل - ۶
 ی دوره برای ھا نام ثبت درصد دارد، بیشتری متوسط درآمد ھا داده ی مجموعه در کشوری

 ھنگام که باشد آن از ناشی است ممکن تأثیر این. بود خواھد تر باال احتماالً  ھم متوسطه
 در اقتصادی امکانات خانواده متوسطه، مقطع در مدرسه به فرد فرستادن برای گیری تصمیم
 برداشت امید به گذاری سرمایه به را کودک آموزش ی ھزینه عمالً  و گیرد نظر در را کشور
 و تحصیل ی ھزینه ھم اولی، طریق به. نماید ترجمه ھم التحصیلی فارغ از پس بیشتر مادی

 از. دھند می تشکیل را »فرصت ھزینه« از بخشی دو ھر ی آینده در بھتر کار امکان ھم
 ی ھزینه ھم که چرا دارند تری کم »فرصت ھزینه« ابتدایی آموزش در کودکان دیگر سوی

 . ابتدایی تحصیلی مدرک یک فقط با فردی مادی بازده ھم و است تر پایین شان تحصیل

 : کرد توصیه توان می را ذیل سیاسی ھای گزینه باال نتایج از

 مالی ھای کمک طریق از اند پرداخته کار به بالفعل یا بالقوه که را کودکانی است الزم  •
 مدرسه به که نیز را کودکانی توانند می ھا حمایت این. داد قرار جدی توجه ھدف غیره و

ی  توسعه اھداف به دستیابی برای ھا کمک این که است واضح. شوند شامل روند می
 به که است نیاز چنین ھم حمایت این در. ند ضرور تحصیل و آموزش مورد در ٢ جھانی
 . شود مبذول ویژه توجه پذیر آسیب دختران
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 حائز. دارد ابتدایی مدارس در کودکان حضور بر عمده تاثیر آموزش دولتی ی بودجه  •
 خواھد بیشتر تاثیر دختران نام ثبت بر ھزینه این صرف که داشت توجه که است اھمیت
 به بیشتری حساسیت دختران که است آن ی دھنده نشان که پسران، مورد در تا داشت
 در مربوطه مؤسسات و مدارس استقرار مکان به ویژه توجه. دارند عرضه به مربوط عوامل

 . دارند خاص اھمیت باره این

 یا و اند، نشده نام ثبت که دخترانی ویژه آلترناتیو یا و رسمی غیر آموزشی ھای برنامه  •
 و فقر تاثیر تحت آمیز، تبعیض ھای محیط در یا اند مانده خارج آموزشی سیستم از

 خاتمه دختران ماندن سواد بی ی چرخه به بتوان تا کرد ایجاد باید دارند، قرار سوءاستفاده
 ھمراه باید و شوند فراھم ھا برنامه این برای مناسب تأسیسات و امکانات باید. داد

 پرداخته محلی اجتماعی محیط در باره این در تبلیغ به ھا پروژه این از حمایت ھای جنبش
 خاتمه تر بزرگ ی جامعه و ھا خانواده و مدارس در جنسیتی ھای تبعیض به نھایت   در تا شود
 و تحصیلی جداول شامل دختران، تحصیل از حمایت برای راه این در مھم مسائل. شود داده

 استخدام جمله از موانع کاھش زنان، تحصیلی محیط در امنیت افزایش پذیر، انعطاف کاری
 این ی فاصله کاھش و دختران برای جدا کنترل تحت و بھداشتی ھای سرویس و زن معلمین
 . برخوردارند ویژه اھمیت از افراد سکونت محل از مدارس

 آموزش برای ھا نام ثبت بر ای عمده تأثیرات اقتصادی وضع شد، گفته ھم قبالً  که چنان  •
 آن مشخص طور به نمود برداشت توان می موضوع این از چه آن. دارد متوسطه مقطع در

 ھم حال عین در و نماید اھتمام و اقدام متوسطه مدارس ایجاد برای باید دولت که است
 برای کودکان کار از را مدرسه به کودک فرستادن اقتصادی ھای فرصت که باشد آن دنبال به

 نباید متوسطه مقطع در مدرسه برای تقاضا که داشت توجه باید. نماید تر جذاب ھا خانواده
 در ھا گذاری سرمایه که نیست معنی بدان البته این. کند غلبه زیستی محیط ھای اولویت بر

 رشد فرصت« بر افزودن که دھد می نشان برعکس بلکه داد، کاھش باید را عمومی بخش
 خواھد ھمراه مدرسه به شان کودکان فرستادن در را ھا خانواده مثبت پاسخ »متوسط درآمد
داش
 اخبار خارجی 

  ھلند

  ورد اعتراضات پلیسآ دست

  ٢٠١۵دسامبر  ٢۴ فولکس کرانت،

ترین  ھای پلیس موفق شدند در تازه هاتحادی
شان امتیازات  قراردادھای کار جمعی

بیشتری را در مقایسه با دیگر کارمندان 

دولتی و نیمه دولتی به چنگ آورند: افزایش 
سال آینده  سهھا در خالل  درصد حقوق ۵/۶

. در باقی یییورو ١٠٠٠و یک بن ناخالص 
، به جز ھا هھای دولتی اتحادی بخش

ی کارگری ھلند، با ھا هفدراسیون اتحادی
درصد افزایش حقوق در سه سال  ٠۵/۵

توافق  یییورو ۵٠٠آینده و یک بن ناخالص 
  کرده بودند.
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اخیر دومین مورد از اعتراضات  ی هاعتراضات ھفت
ریاست جمھوری کارتس در سراسری از پس از 

  به این سو در پاراگوئه است. ٢٠١٣سال آوریل 

س جمھور پاراگوئه از زمان انتخاب او ییمحبوبیت ر
درصد تنزل کرده است. فعاالن  ٢۵تا کنون به 

لت کارتس را به نقض حقوق حقوق کارگری دو
و خاصه حق آنان برای داشتن تشکیالت  کارگران

  کنند. میاتحادیه ای متھم 

  

  

  ھلند

: ورشکستگی، ھا میان سه شر هاتحادی
  یا اخراج تر کمدستمزد 

  ٢٠١۵دسامبر  ٢۴فولکس کرانت، 

کامالً نامعلوم است که ده ھزار کارگر فروشگاه 
اول دو اسم فروم و  (حروف V&Dزنجیره ای 

شان را حفظ خواھند کرد یا نه.  دریسمان) شغل
ی ھا هنیلس سویکر، از فعاالن فدراسیون اتحادی

"حقوق ماه دھد که  میکارگری ھلند، خبر 
ساب آنان ریخته شده است، دسامبر کارگران به ح

کارگری که  ۴٠٠برای  »طرح اجتماعی«اما از 

کارشان در سپتامبر به آنان اطالع داده  ی هخاتم
  شده، ھنوز خبری نیست".

دسامبر، پیش از آن که درھای  ٢٣روز چھارشنبه، 
به روی مشتریان باز شوند،  V&Dی ھا هفروشگا

سراسر ھلند در جریان وضع قرار  پرسنل آن در
گرفته و "توجیه" شده بودند. به آنان دستور داده 

صحبت نکنند. کارگران  ھا هشده بود که با رسان
ھم یکی یکی از درب مخصوص پرسنل وارد 

شدند و بیش از "خبر چندانی  میفروشگاه 
گفتند. سپس به سرعت دور  مینیست" چیزی ن

   شدند. می

در  V&Dفری است که ن ۴٠٠نیلس یکی از 
شان را اعالم کرده است. این  سپتامبر اخراج

ی کارگری ھلند ھا هتصمیم با مقاومت اتحادی
مواجه شد، در عین حال که آنان را در وضع 

ھا در مذاکراتشان با  دشواری قرار داده بود. آن
بایست به کاھش دستمزدھا یا  V&Dمدیریت 

در غیر این  دادند. میاخراج بیشتری از کارگران تن 
  کرد. میرا تھدید  V&Dھر دو صورت، ورشکستگی 

یه برای نجات این فروشگاه در طرح اول
درصد دستمزد تمام  ٨/۵ای، کاھش  زنجیره

بینی شده بود. این امر برای  کارکنان آن پیش
وقت به معنای دریافت  میانی تمام یک کارکن

تر از دستمزد  کمورو ی ١۵٠دستمزدی 
کارگران کم اش بود. اما تقریباً عموم  کنونی

اند. از نظر  وقت دستمزد، کارگران نیمه
پذیری را  ھا، این کارگران گروه آسیب هاتحادی

دھند که برای گذران  میتشکیل 
  اند. ورو ھم محتاجیبه ھر یک  بخورونمیرشان

کارگری ھلند، فدراسیون  ی هترین اتحادی دو بزرگ
ی کارگری ھا هاتحادیی کارگری ھلند و ھا هاتحادی

برای  V&Dمسیحی ھلند، علیه تصمیم مدیریت 
کاستن از دستمزدھا به دادگاه شکایت بردند. 

پس از چند ماه کشمکش سرانجام یک توافق به 
کارگر را "قورت  ۴٠٠اخراج  ھا هدست آمد: اتحادی
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دادند" مشروط به آن که از دستمزدھا کاسته 
چنین توافق  ھا متوقف شوند. ھم نشود و اخراج
کارگر اخراجی ھم یک "طرح  ۴٠٠شد که برای 

اجتماعی" تدوین شود و به اجرا درآید. اما از این 
  طرح ابداً خبری نیست.

اقدام خود را در مقابله علیه کاھش  ھا هاتحادی
کنند. آگر آنھا با  میدستمزدھا مثبت ارزیابی 

کاھش دستمزدھا موافقت کرده بودند، در صورت 
که بسیار محتمل و  V&Dورشکستگی 

الوقوع است، تمام کارکنان از حقوق بیکاری  قریب
ھزار ١٠شدند. برای نزدیک به  میی برخوردار تر کم

شان بسیار محتمل است، طبعاً  یکارگری که بیکار
یک حقوق بیکاری بیشتر "شانسکی به وقت 

  فالکت" است.

به نظر نیلس سویکر امنیت و ایمنی پرسنل نیز 
که باید به آن توجه شود. او موضوعی است 

توانند اجناس  میدیگر ن V&Dگوید: "مشتریان  می
را پس بدھند یا عوض کنند، یا  خریداری شده

دھندگان  شان را نقد کنند. تحویل ھای اعتباری بن
 V&Dخواھند وسائلی را که نزد  میاجناس نیز 

دارند، پس بگردانند. از این رو برای جلوگیری از 
دادی از شعبات بزرگ فروشگاه آشفتگی در تع

اند. خاصه در  فراھم شدهای  هتدابیر فوق العاد
قسمت "خدمات مشتریان" به تعداد مأموران 

  ایمنی افزوده شده است.

 
 
 

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

 
براساس اعالم سازمان پزشک قانونی در سال گذشتھ 

کشتھ نفر در حوادث کاری در ایران  ٥روزانھ بیش از 
کاری نفر). مصدومین ناشی از حوادث ١٨٧٤(شدەاند 

نفر بوده است. بھ  ٢٣١ھزارو٢٩) ١٣٩٣در سال (
حادثھ ی منجر بھ مصدومیت اتفاق  ٨٠تقریب روزانھ 

افتاده است. انعکاس رسانھ ای اینگونھ حوادث در 
بسیار محدوتر از شمار کشورمان بطور باور نکردنی 

است. اسفبارتر نحوه ی گزارش خبر جان حوادث 
شدن  کشتھ زباختن کارگران است. بندرت خبری ا

شود کھ  کارگری در رسانھ ھای کشور بازتاب داده می

نام جان باختھ در آن ذکرشده شده باشد یا خبری از 
اقدامات گروه بحران حوادث برای جلوگیری از 
صدمات بیشتر روحی و روانی بازماندگان جان 

باختگان ذکر شده باشد. در عوض نوع شغل و موقعیت 
م خبر! و چگونگی در کاری مقام منبع رسمی اعال

جریان خبر حادثھ قرار گرفتن و... حتی اینکھ مثال 
یا جرثقیل استفاده لکان برای ورود بھ محل حادثھ از پ

انعکاس می یابد. فقط    آخر با آب و تاب شده است اال
اعالم می شود در فالن حادثھ چند نفر کشتھ و چند نفر 

یی آسیب جدی دیده اند و یا چند نفر مصدومیت جز
اخبار  .بعنوان نمونھ پنج مورد از ھشت مورد،داشتھ اند

گزاری کار ایران خبر "ایلنا"بھ   حوادث کاری راه یافتھ
بطور خالصھ در ذیل آورده میشود. در ھفتھ ی گذشتھ 

شده گان کشتھ بھ نحوه ی نشر خبر دقت فرمایید .گویی 
یا گزارش علت  ،حوادث کاری موجود انسانی نبوده اند

بروز این گونھ اتفاقات در حوزه ی مسئولیت یا علل 
)"ریزش دیواره گودال آب و ١( . گزارشگران نیست

فاضالب در بلوار امام رضا در کاشان منجر بھ مرگ 
مدیر روابط عمومی   .دو کارگر تبعھ افغانستان شد.....

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شھرداری کاشان 
در ارتباط با این حادثھ اظھار داشت: تیم عملیاتی با 
دریافت گزارش این حادثھ در عصر روز یکشنبھ با 
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تجھیزات اقدام بھ خارج کردن جانباختگان از زیر آوار 
  ".نمودند

ختمان )"دو کارگر بر اثر گاز گرفتگی در یک سا٢( 
در حال ساخت در شرق تھران جان خود را از دست 

آتش  ٣بھروز رضایی معاون عملیات منطقھ  .دادند
نشانی درباره وقوع این حادثھ در روز گذشتھ گفت: در 

 ١٢: ۴٢نشانی در ساعت  آتش١٢۵پی تماس با سامانھ 
بھ محل  ۵۶دی)، آتش نشانان ایستگاه  ٧روز دوشنبھ (

کیمیھ، خیابان والفجر، کوچھ حادثھ واقع در محلھ ح
  ". خلیلی اعزام شدند

)"صبح روز گذشتھ در پی ریزش آوار در یک ٣( 
ساختمان نیمھ تمام در تبریز، یک کارگر جان خود را 

. از دست داد وچھار کارگر دیگر مصدوم شدند
زاده مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی  حسینقلی 

جزییات این حادثھ و خدمات ایمنی تبریز در رابطھ با 
بھ خبرنگار ایلنا گفت: ریزش آوار در حین عملیات 

نخالھ برداری یک ساختمان دو طبقھ در خیابان گلباد 
تبریز رخ داد. وی گفت: عملیات نجات و امداد حدود 

 دو ساعت بھ طول انجامید."

)"انگشتان دست کارگر بھ ھنگام کار با میکسر بتن ٤( 
مانده و بھ شدت دچار آسیب ریز، در میان این دستگاه 

آتش نشانی تھران در پی  ٢علی امینی مدیر منطقھ  شد.
آتشنشانی تھران، ستاد فرماندھی ١٢۵تماس با سامانھ 

دقیقھ روز پنج ١٣: ١٨   آتش نشانی تھران، در ساعت
را بھ ھمراه گروه امداد  ١٠شنبھ، آتش نشانان ایستگاه 

خیابان    را بھ خیابان سپھر واقع در ١٨و نجات 
مرزداران اعزام کرد. وی افزود: آتش نشانان 

بالفاصلھ در محل حادثھ حضور یافتھ و با استفاده از 
دستگاه برش موفق شدند درون کانال زیرزمینی رفتھ و 

 دست این کارگر شرکت پیمانکاری را آزاد کردند."

بر اثر سقوط از طبقھ ششم یک  )"یک کارگر جوان٥( 
مجتمع در حال ساخت در منطقھ پونک تھران جان 

خود را از دست داد. براساس اعالم سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شھرداری تھران، آتش نشانان 
بالفاصلھ پس از ایمن سازی محل حادثھ با استفاده از 

در حضور عوامل اورژانس این برانکارد ویژه 

الھ را بھ سطح زمین انتقال و تحویل س ٢٢کارگر
 عوامل اورژانس دادند."

شاید بتوان عوامل ذیل را شناختھ شده ترین علت بروز 
دانست: وسایل بی در محیط ھای کار حوادث کاری 

، تھویھ ی مناسبحفاظ، بی احتیاطی کارگران، نورنا
ایمنی، فقدان وسایل ایمنی نامطلوب، استفاده نکردن از 

م، عدم رعایت مقرارت ایمنی، چند شغلھ اطالعات الز
، نبود کمیتھ ناخواستھ تعدادی از حادثھ دیدگانبودن 

ھای حفاظت فنی و عدم نظارت بازرسان وزارت کار 
.بیشترین نقش را در حوادث کارمحیط ھای بر شرایط 

از استان قم  شغلی داشتھاند. بنا بھ گزارشات رسمی،
خیر مقام اول لحاظ شمار حوادث شغلی در سال ھای ا

یکی از علل باال بودن حوادث و یا دوم را داشتھ است. 
کاری در استان قم میتواند رونق ساختمان سازی در 

ولی رونق ساختمان سازی دلیلی موجھ ، شھر قم باشد
و توضیح گر جھت کسب رتبھ ی اول در حوادث 

کاری نیست. با وجود رونق خانھ سازی در قم و افت 
ی ایران، ھنوز از نظر تعداد آن در کالن شھرھا

ساختمان ھای در حال ساخت فاصلھ بسیاری بین آنھا 
موجود است. استان قم از نظر ضعف تشکالت 

کارگری و عدم اعتقاد و پایبندی صاحبان کار بھ قانون 
بھ نقل  "ایلنابطوری کھ "نیز سرآمد تمام کشور است! 

ه از آقای نصرهللا بازوند مدیرکل تعاون، کار و رفا
تشکیل گزارش دادە است، پس از اجتماعی استان قم، 

ھای ساختمانی در سال گذشتھ  ایمنی کارگاه کمیتھ ی
تقریبا بھ نصف در این کارگاە ھا حوادث کار تعداد 

 ٤٠ بازوند،آقای نصرهللابنا بھ گفتھ کاھش یافتھ است. 
با تابلوی مشخص در این شھر تولید کنندگان از درصد 

درصد مالیات دریافتی از کار می کنند وصد
پرداخت می کنند. بھ عبارت این ھا تولیدکنندگان را 

درصد  ٦٠با توجھ بھ اظھارات آقای بازوند،  دیگر
تولید کنندگان کھ بدون تابلو کارمی کنند ھیچگونھ 

مالیاتی نمی پردازند و ھیچگونھ نظارتی نیز بر 
 کارشان انجام نمی گیرد. اکثر حوادث در این کارگاھھا

  اتفاق می افتد. 
٣١،١٢،٢١٥  
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 اطالعیھ ھا 
اطالعیھ کانون صنفی معلمان ایران(تھران) پیرامون 

  دادگاه فعاالن صنفی

  

دی ماه، سھ تن از معلمان فعال  ١٣روز یکشنبھ 
دادگاه انقالب بخاطر فعالیت  ٢٨صنفی، در شعبھ 

  .صنفی محاکمھ خواھند شد

  

قرار است آقایان محمدرضا نیک نژاد، در این روز  
محمود بھشتی لنگرودی و مھدی بھلولی از فعالین 
صنفی تھران کھ در تابستان گذشتھ بازداشت شده 

   .بودند، در برابر قاضی قرارگیرند

کانون صنفی معلمان ایران، ضمن دفاع از عملکرد 
صنفی و آموزشی اعضا و ھمکاران خود در طی یک 

  :می نماید سال گذشتھ، تاکید

مطالبات معلمان برخواستھ از وضعیت معیشتی  -١
آنان و وضعیت نابسامان نظام آموزشی است، لذا 

معلمان حق دارند برای بھبود وضعیت خود و دانش 
آموزان بھ روند موجود،اعتراض مدنی نمایند و نباید 
نمایندگان معلمان را بھ این دلیل،مورد پیگرد قانونی 

  .قرار داد

ر ما این است کھ دادگاه این معلمان بصورت انتظا-٢
علنی، با حضور ھیئت منصفھ و وکیل مدافع  برگزار 

گردد.وکال بایستی بھ پرونده موکلین خود بصورت 
کامل دسترسی داشتھ باشند تا بتوانند از حقوق آنان 

   .دفاع نمایند

باور و اطمینان داریم با رعایت اصل یکصد و شصت 
ر یک دادگاه صالح زمینھ ی و ھشت قانون اساسی،د

  .تبرئھ ھمکاران از اتھامات وارده،فراھم خواھد شد

  کانون صنفی معلمان ایران ( تھران)

  ١٣٩٤دی  ٩

 
 
 

 صدای کارگر  
عضو شورای عالی نظام پرستاری، کمبود ماسک و 
مصاحبھ وزیر بھداشت مبنی بر عدم نیاز بھ ماسک، 
برای مدیران بیمارستان ھا بھانھ ای شد کھ ماسک در 

  .اختیار پرستاران قرار ندھند
  



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  :Iranian Labour Bulletin – No114 ١١٤سال دوم ، شماره  ٢٠١۶ژانویه  ١ -  ١٣٩۴  دی ١١جمعه 

 

 

- 14 - 

  
ماە بھ نقل از رضا خبرگزاری "مھر"در دھم دی 

داالیی عضو شورای عالی نظام پرستاری، نوشت: 
حرفھ پرستاری در اکثر کشورھای دنیا جز مشاغل 
سخت و زیان آور است و در کشور ما نیز این قانون 
تصویب شده اما متاسفانھ بھ صورت کامل اجرا نمی 

  .شود

کاری و  وی با اعالم این کھ پرستاران بھ علت شب
ر حین کار و خستگی زیاد در درازمدت استرس باال د

دچار فرسودگی شغلی و بیماری ھایی مثل دیابت، 
واریس و پیری زودرس می گردند، افزود: کادر 
پرستاری ھمواره در خطر بیماری ھای واگیردار و 

  .نیدل استیک و... ھستند

داالیی تاکید کرد: وظیفھ کارفرمایان دولتی و 
برای حفظ سالمت خصوصی است کھ تدابیر الزم را 

  .پرستاران اتخاذ کنند

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره بھ جان 
باختن پرستار رضایی بھ دنبال ابتال بھ آنفلوانزا، 
اظھارداشت: متاسفانھ بھ خاطر سیاست وزارت 
بھداشت در عدم ایجاد رعب و وحشت در جامعھ، 
مراقبت ھا و پیشگیری ھای الزم در مورد پرستاران 

ورت نگرفت و در این مدت وسایل حفاظت شخصی ص
مثل ماسک ھای فیلتردار استاندارد بھ اندازه کافی در 

  .اختیار پرستاران قرار نگرفت

 ٨داالیی با اعالم اینکھ عمر مفید یک ماسک فیلتر دار 
ساعت است، گفت: این ماسک ھا بھ صورت ھفتگی 
 در اختیار پرستاران قرار می گیرد و کمبود ماسک و

مصاحبھ وزیر بھداشت مبنی بر عدم نیاز بھ ماسک، 
بھانھ ای شده برای مدیران بیمارستان ھا کھ ماسک در 

  .اختیار پرستاران قرار ندھند

وی در پایان، اظھارداشت: امیدوارم ھمھ کارفرمایان 
دولتی و خصوص بھ خصوص وزارت بھداشت کھ 
بیشترین سھم را در تامین سالمت جامعھ بر عھده 

، با اتحاذ تدابیر و در اختیار قرار دادن وسایل دارد
حفاظت شخصی، از بروز حوادثی مانند آنچھ برای 
ھمکار عزیزمان پرستار رضایی در نیشابور اتفاق 

  افتاد، جلوگیری نماید.
  

تشكر و قدر داني محمد جراحي از كلیھ نھاد ھا و 
 كساني كھ از ایشان حمایت كرده اند

 
سیاسي محبوس در زندان تبریز محمد جراحي، زنداني 

سال است بدون مرخصي در زندان بھ  ۵كھ بیش از 
سر میبرد طي پیامي از كلیھ كساني كھ تا بھ حال از 
ایشان و سایر زندانیان سیاسي حمایت كرده اند تشكر و 

 . قدرداني كرد

  
جراحي كارگر نقاش و عضو سندیكاي نقاشان ساختمان 

ایجاد تشكلھاي مستقل و ھمچنین عضو كمیتھ پیگیري 
كارگري است، پنج سال پیش ھمراه با شاھرخ زماني، 

بھ جرم   دیگر فعال كارگري در دادگاھی در تبریز
فعالیت بھ نفع كارگران و دفاع از حقوق آنان محاكمھ 

  .شد

در این دادگاه شاھرخ زماني بھ یازده سال و محمد 
جراحي بھ شش سال حبس محكوم شدند . افراد دیگري 

یز در این پرونده محكومیتھاي كوتاه مدتتري گرفتند. ن
شاھرخ زماني در زندان رجائي شھر بھ دالئلي كھ 

  .ھنوز روشن نشده، جان خود را از دست داد

محمد جراحی در زندان دچار سرطان شد و باید تحت 
درمان ویژه قرار گیرد. اكنون از مدت محکومیت 

ده است، اما محمد جراحي بیش از چند ماھي باقي نمان
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بھ رغم گواھي پزشكان جھت مداوا در خارج زندان، 
مسئوالن زندان و مقامات قضائي ھمچنان از آزادي او 
خودداري میكنند. در حالی کھ زندانیان مالی و دزدان و 
غارتگران ثروت و مال مردم، اگر ھم در چند صباحی 
را در زندان بھ سر برند از کلیھ قوانین موجود از جملھ 

یا مرخصی متصل بھ آزادی   خصی درمانیمر
  .برخوردار می شوند

بر طبق قوانین بین المللي مقامات زندان مسئول جان 
زندانیان ھستند. شك نیست كھ ھر اتفاقي کھ در این 

مدت باقی مانده براي محمد جراحی، کارگر زنداني 
بیافتد، مسئولیت آن مستقیما بر عھده كساني خواھد بود 

  ي او از زندان شده اند.كھ مانع آزاد

  سایت کانون مدافعان حقوق کارگرمنبع:

 
 
 

 
 

 

 
 


