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 ؛سال و سه ماه حبس تعزیری۵
 ابراهیم مددی  برای

 
 ۵صفحه 

 

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته 

؛توسل بە دروغ  

  برای سرپوش نهادن بر واقعیت

  

 

 

 صادق کار

، ٢٩مرداد  ٩٢در " ایلنا"خبرگزاری  
گزینە هایی از اظهارات علی ربیعی 
وزیر کار دولت روحانی را کە در یک 

کارگری و "همایش بە اصطالح 
را  ،، در شهرستان جم"کارفرمایی

. کرددر سایت این خبرگزاری منتشر 
ین همایش، وزیرکار این بار نیز در ا

راجع  ،مانند همایش های پیشین
رویکرد و برنامەهای ، بە عملکرد

دولت نسبت بە حق و حقوق 
خالف واقع بیان داشت کارگران آمار 

وزیر ) بە دروغ های گوبلز بیشتر کە
            . شبیه بود (تبلیغات هیتلر

در سخنرانیش پس از تکرار  یو    

راجع بە  ،فتە مشهور خمینیچند گ
حق و حقوق و نقش و اهمیت 
 کارگران و دیگر سران رژیم در سال

های اولیە انقالب، کە در عمل نە 
تنها حتی بە یکی از آنها پایبندی 
نشان دادە نشد، بلکە صدوهشتاد 

ها و وعدەها با  درجە خالف آن حرف
کارگر و حقوقش رفتار کردند، مدعی 

ت دارند مانع شد کە گویا او و دول
! ضایع کردن حق کارگران می شوند

ربیعی ' از قول ربیعی نوشت؛ (ایلنا)
که تولید اساس کار  با بیان این
روح اقتصاد مقاومتی : است، افزود

جامعه تولید و فعالیت کارگر ایرانی 
زدا و  است و این دولت دولت فقر

گذارد حق  فساد ستیز است و نمی
          " .کارگران ضایع و نابود شود

ربیعی در قسمت دیگری از 
سخنانی کە در سمینار مذکور ایراد 

کرد، مدعی بیمە کردن همە 
 ٠١کارگران، حتی بیمە کردن 

 خود میلیون کارگر در دوران وزارت
این ادعای بزرگ کذب در حالی . شد

صورت می گیرد، کە تا کنون دەها 
گزارش در مورد اعتراضاتی کە 

صنفی  تعدادی از انجمن های
نسبت بە سرباز زدن سازمان تامین 
اجتماعی از بیمە کردن کارگران 

و دیگر کارگران در  ساختمانی،
منتشر " ایلنا"همین خبرگزاری 

ها کە  شدە کە هنوز دو مورد از آن
توسط دو انجمن صنفی در بروجرد و 

در سایت این  ،کردستان است
خبرگزاری قرار دارد، حق بیمە 

حدهای بزرگ کارگران شاغل در وا
دیگر بندرت توسط کارفرمایان 
پرداخت می شود و اساسا میلیون 
ها کارگر کە بصورت قراردادی کار 

فاقد بیمە هستند و  ،می کنند
حتی سازمان تامین اجتماعی با 

قرادادن موانع جدیدی، مانند، 
مشروط کردن بیمە کارگران بە 
گذراندن دورهای کارآموزی، کە البتە 

ها شبیە گذشتن  وارد شدن بە آن
از هفت خوان رستم است، حاضر 
بە بیمە کردن کارگران شاغل فاقد 

از سوی . مدرک تخصصی نیست
دیگر چگونە ممکن است در 
شرایطی کە عدەای از بیمە شدگان 
پیشین بە دلیل رد نکردن سهم حق 
بیمە شان توسط دولت و کارفرمایان 
عمال از شمول بیمە خارج شدەاند و 

دگان نیز در طول شمار بیکار ش
وزارت ربیعی بنا بە دادهای رسمی 

، اما در استآماری، فزونی یافتە 
میلیون نفر هم تحت  ٠١همان حال 

             پوشش قرار گرفتە باشند؟

هایی از زبان  شنیدن چنین حرف
شخصی کە از ابتدای بە قدرت 
رسیدن جمهوری اسالمی، تا کنون 
ماموریت ویژەاش تمرکز بر سرکوب 
جنبش کارگری بودە و در این راە 
 سنگ تمام گذاشتە است و به

مین خاطر تا مقام وزارت ارتقا ه
 ... است، البتە دور از انتظار  یافتە
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او در آغاز وزارتش نیز، بە  نیست، ... 
سبب شناختی کە از میزان نارضایتی 

گستردە کارگران، از سیاست های 
ضدکارگری دولت احمدی نژاد داشت، 

در حالی کە ماموریت جدیدش تداوم و 
های ضد  تشدید همان سیاست

کارگری دولت پیشین و تثبیت حقوقی 
ن آنها بود، در ظاهر برای خرید زما

رفتاری بکلی متضاد با ماموریتش را 

                            . داد می نمایش
   اکنون نیز کە لوایح ضد کارگری دولت 
وارد مراحل رسیدگی حقوقی قرار 
گرفتە و دولت و حکومت مایلند حتی 

االمکان لوایح مذکور را بی سروصدا بە 
تصویب برسانند، ربیعی بخاطر 

سرپوش نهادن بر سرنوشت شومی 
کە در درون حکومت علیە کارگران در 

حال رقم خوردن است، بار دیگر با تکرار 
شعارهای دروغین و مندرس پیشین 
کوشش می کند از دامنە مخالفت ها 

و اعتراضات کە دامنە آن حتی تا میان 
بدنە تشکل های وابستە بە قدرت 

امتداد پیدا کردە بکاهد و مانع از یک 
اجماع وسیع بازدارندە علیە لوایح و 

دیگر رویکردهای ضد کارکری دولت و 
 وزارت کار شود.                           

در این . کارنامە ربیعی سیاە است
کارنامە بطور مشخص و مستند، 

چیزی برای عرضە وجود ندارد، بهمین 
جهت باز هم بە دروغ آمار و ارقامی را 
مطرح می کند کە وجود خارجی 

دە اجرای چیزهایی را می ندارند، و وع
سال خالف آنها با  ٧٣دهد، کە طی 

کارگران رفتار کردەاند و برنامە های 
  . هاست دولت نیز در جهت خالف آن

                 

ربیعی حتی در مورد ماهیت خود این 

همایش تشریفاتی هم دروغ می 
گوید. در این همایش نیز مانند سایر 
نمایشات مضحک این چنینی، هیچ 
نمایندەای از هیچ تشکل کارگری 

واقعی کە سخن گوی مطالبات 
کارگران بودە باشد، حضور نداشتە و 
اصوال از کسی کە در تمام ٧٣ سالە 

گذشتە با تشکل های مستقل مبارزە 
و در سرکوب آنها نقش مستقیم 

داشتە نیز چنین انتظاری نمی رود. اما 
او بە چنین نمایش هایی نیاز دارد، 

واهد هم از آنها برای چون می خ
سرپوش نهادن بر سیاستهای ضد 

کارگری حکومت بهرە بگیرد، هم بە 
سازمان هایی مانند سازمان تجارت 

جهانی و سازمان بین المللی کار 
نشان دهد کە اصل سە جانبە گرایی 
را کە از شروط آنهایند مراعات می 

                                           . کند

او در طی دوران وزارتش مرتب شعار 
اجرای مقاولە نامە های سازمان بین 
المللی کار را دادە، اما در عمل از هیچ 

اقدامی برای جلوگیری از فعالیت و 
تشکیل اتحادیە های مستقل کە از 

اساسی ترین مصادیق و مظاهر این 
مقاولە نامە ها هستند کوتاهی نکردە. 

صحبت از احترام بە استقالل 
تشکلهای کارگری کردە و می کند، 
ولی در عمل حتی استقالل نسبی 

تشکل های وابستە بە جناح های 
دیگر قدرت را نیز بر نمی تابد و ماموران 

وزارت کار، هر نوع تالشی را کە فکر 
می کنند ممکن است کنترل این 

وزارتخانە بر تشکلی را تضعیف کنند با 
دخالت در امور داخلی شان و 

سازماندهی تقلب در انتخابات آنها و 
باال و پایین کشیدن رهبران وابسته بە 

 این وزارتخانە را پا برجا نگه می دارند. 

در این مورد نمونە های بسیاری وجود 
دارند کە گزارش تازەترینش هم کە 

مربوط بە دخالت وزارت کار در انتخابات، 
کانون عالی انجمن های صنفی "

هنوز روی سایت  ،کارگران است
)ایلنا(قرار دارد. "ناصر چمنی" یکی از 

از رهبران این تشکل، کە چند بار نیز از 
سیاست های دولت و وزارت کار انتقاد 

کردە بود، با اشارە بە آوردن تعدادی 
بازنشستە بە مجمع عمومی این 
تشکل، کە برای انتخاب هئیت رئیسە 
کانون تشکیل شدە بود. بە گفتە وی، 

شرکت افراد مذکور کە ماهی ٦ 
میلیون تومان حقوق می گیرند، در 
هدایت مجمع و نتیجە انتخابات از 

طریق این دخالت و تخلف نقش داشتە 
 اند.                                            

این رفتار وزارت کار نیز موید دودوزە 
بازی هایی است کە معمار اصلی آنها 

وزیر کار و مدیران ارشد برگزیدە وی 
بهمین جهت اساسا تشکل . هستند

های کارگری نزد وزارت کار محلی از 
اعراب ندارند، تا چە برسد بە برگزاری 

های  همایش با شرکت سازمان
                      .کارگری و کارفرمایی

ماهیت وزارت کار و مدیران ارشد آن    

مانند دولت، در واقع ماهیتی 
کارفرمایی است و لذا رویکرد این 

تخانە در قبال حقوق کارگران نمی وزار
تواند در ضدیت با این حقوق استوار 

در بسیاری از کشورها . نشدە باشد
کارگران و گروە های مزدبگیر با تشکیل 

اتحادیە ها و احزاب کارگری توانستەاند 
با سازماندهی مطالبات و مبارزات 

کارگران و تدوین برنامە های مناسب، 
ەداری و نهادهای سرمای دولت ها

سرکش را بە پذیرش بسیاری از 

مطالبات و حق و حقوق شان وادار 
هم از این . کنند و بر آنان لگام زنند

روست کە سازماندهی سندیکاها و 
اتحادیە های کارگری در سال های 

 نخیر در اولویت نخست برنامە فعاالا
کارگری قرار گرفتە و پیشرفت های 

ها  ولی این تالش. معینی هم داشتە
 ە دالیلی، بویژە بە دلیل سرکوب هایب

شدید و تفرقە و سکتاریست حاکم بر 
سازمان های کارگری نتوانستە بە این 
امر مهم نایل آید. امروزە دیگر حملە بە 

سرکوب و اعتراض بە سیاست های 
ضد کارگری رژیم فقاهتی و اعوان و 

انصارش ولو بە تندترین شکل هم بە 
تنهایی گرەای از مشکالت و معضالتی 

کە کارگران و عموم مزدبگیران با آن 
دست و پنجە نرم می کنند، نمی 

گشاید. در برابر نیروی متحد سرمایە 
بایستی متحد عمل کرد. لذا یکی از 

شروط اساسی کمک بە نجات 
کارگران برای رهایی از این همە ظلم و 

جور بی حقوقی تحمیلی، و نجات 
کشور از ورطە استبداد و فساد و 
ستم، همکاری همە سازمانهای 

کارگری و عدالت خواهان با یکدیگر 
مقدمتا حول دفاع از مبارزات کارگران 
 برای سازمانیابی و بی عدالتی است.
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 از تجربه دیگران
 
 

 فدراسیون اتحادیه های کارگران    

 نفت و دموکراسی درعراق     
 (بعد از صدام حسین)                                                                                      

 "چهارمبخش "                                                                     

 

 (ادامه از شمارۀ قبل) – مقاومت در برابر اشغال خارجی و اوجگیری استبداد

دون هیچ مشورتی با دولت عراق، ب
 IFOUفدراسیون اتحادیه های نفت 

بطور غیر  ٩١١2در اواخر سال 
منتظره قانون نفت عراق و بطور 
رسمی قانون هیدروکربن عراق را 

این قانون در ابتدا در . تصویب نمود
وسیله شرکت مشاور  ٩١١2سال 

به  Bearing Point" نقطۀ اتکا"
دستور دولت آمریکا طراحی شده 

به  IFOUهبری فدراسیون ر. بود
شدت با این طرح مقابله کرد و آن را 
رد نمود، چرا که بیش از دو سوم 
تمام منابع زیرزمینی عراق را حداقل 

سال به کمپانی های بین  ٩١برای 
 . المللی آمریکایی واگذار می کرد

نکته اساسی در اینجا آن بود که 
ماده ای از پیش نویس قانون اجازه 

تولید مشترک را با قراردادهای 
. کمپانی های خارجی می داد

فدراسیون این ماده را بازگشت به 
دوران استعماری و استثمار نفت 

عراق می دید و آن را اقدام 
بیشرمانه دولت امریکا برای به 
سرقت بردن منابع نفت عراق برای 

با . منافع خودش تعریف می کرد
این وجود پس از آن که دولت عراق 

ظر گرفتن اعتراضات بدون در ن
فدراسیون به راه خود در این برنامه 
ادامه داد، اتحادیه نامه سرگشاده 

آوریل به وزارت نفت  ٩٣ای در 
 ٩١١٣مه  5نوشت و دوباره در 

نامه دیگری فرستاد که در آن 
این . ماده شد ٠٣خواستار 

درخواست ها شامل بهبود وضعیت 
حقوقی، امکانات درمانی و سایر 

و همچنین نظر خواهی  شرایط کار
و مشورت با فدراسیون در باره 

پیش نویس قثانون جدید 
آنها . می شدند

همچنین خواستار اخراج 
مدیر عامل صنایع نفت 
جنوب و استقالل آن 
کمپانی از وزارت نفت 
مرکزی عراق شده 

 .بودند

 
به  IFOUفدراسیون 

وزارت نفت یک التیماتوم 
 ٠١داد که اگر تا تاریخ 

اسخی در ماه مه پ
ارتباط با نامه و خواسته 
های خود دریافت نکند 

تمام تأسیسات تولید نفت در جنوب را به یک اعتصاب عمومی راهبر خواهد 
این . شد؛ اقدامی که در عمل تولید را در مناطق جنوبی کشور متوقف می کرد

کل بودجه دولت مرکزی را به خطر می % ٩٧تهدید در آن زمان نزدیک به 
مایه تعجب نبود که مالکی به شدت نگران شد و نمایندگان دولت . انداخت

. خواستار تعویق اعتصاب و دیدار با نمایندگان کارگران ازجمله االسدی شدند
این دیدارها منتج به تشکیل کمیته ای شد تا برای رسیدن به یک توافق مورد 

از تعهدات اما پس از آن که دولت نتوانست به هیچ یک . قبول دو طرف کار کند
نفر از اعضای فدراسیون اتحادیه های نفت در  2١١خود تا ماه ژوئن عمل کند، 

جنوب دست به اعتصاب زدند و انتقال بنزین، نفت و گاز به سایر مناطق عراق 
چند روز بعد مالکی در پیامی مدعی شد که با هر حرکتی که در . متوقف شد

نافع عالیه کشور را بخطر جریان عادی کشور و نظم عمومی اخالل کند و م
او رهبران . اندازد به شدید ترین وجه و با مشت آهنین روبرو خواهد شد

فدراسیون اتحادیه را غیرقانونی خواند و آنان را به سابوتاژ در امور ملی متهم 
 .کرد

ارتش عراق کارگران نفت را محاصره کرد و حکم بازداشت رهبران اتحادیه از 
نمود، و قصد داشت هر کنش در درون صنعت را  جمله االسدی را ابالغ

را در انگلیس اداره  IFOUسمی رمضانی که کمیته حمایت از . سرکوب نماید
می کرد، اعالم داشت که صدور حکم بازداشت برای رهبران اتحادیه کارگران 
نفت به مثابه حمله ای غیرقابل دفاع و مشمئز کننده بر اتحادیه های 

 .دموکراتیک در عراق خواهد بودکارگری و آزادی های 

کارگران محکم بر سر خواسته هاشان ایستاده بودند و االسدی پس از 
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چندین روز مذاکره و گفتگو بیانیه 
 :صادر کرد ای بشرح ذیل

رسیدن  در نهایت کارگران در
به حقوق قانونی شان پیروز 

و پس از مذاکرات ... شده اند
د طرف توافق کرده ان دو... 

که به اعتصابات پایان داده 
شود، و از طریق گفتگو و 
دیالوگ برای یافتن راه حل 

مانده تالش  اختالفات باقی
از این رو ما مایلیم به . نمایند

همه یادآور شویم که 
خواست کارگران سرکوب 

کارگران به . شدنی نیست

تمامی خواست های بحق 
شان از طرق موجود و بر پایه 

کارگران نفت بسیار قدرتمند اند . ست خواهند یافتتوان و قدرتشان د
 ... چرا که از خواسته های قانونی و از حق شان دفاع می کنند

 

 (  2002االسدی ! )زنده و پرتوان باد طبقه کارگر عراق

در ژوئیه . با این حال نبرد همچنان ادامه داشت و به سادگی پایان نیافت
یشتری را برای اعتراض به قانون راهپیمایی های ب IFOUفدراسیون  ٩١١٣

حتی اتحادیه دولتی فدراسیون عمومی . نفت عراق در بصره سازمان داد
GFTW  هم به اعتراض با این قانون پرداخت و به سایر تشکل های کارگری

آنان تقاضا کردند که دولت با اتحادیه ها مشورت کند و نمایندگان . پیوست
همچنین اعالم کردند که . شارکت دهداعضای اتحادیه ها را در مذاکرات م

حسین . اکیداً با خصوصی سازی منابع ملی عراق مخالفت خواهند کرد
الشهرستانی، وزیر نفت عراق، ضمن ابراز عدم رضایت خود از هرنوع حرکت 

وزارت نفت فوراً هر نوع "اعتراضی اتحادیه ها در امور حساس، دستورداد که 
در هر نوع کمیته ای را، تحت نام هر اتحادیه ای همکاری با هر نماینده اتحادیه 

هم که فعالیت می کند، فوراً متوقف نماید، چرا که اتحادیه ها کال حق 
 ".کارقانونی در بخش دولتی را ندارند و عمالً غیرقانونی اند

 

 

 

 

 اخبار خارجی
 

 
 

 ؛ژاپن
 آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟

 

 (بخش آخر)
 
 

 201۵، ژوئن "تایمز ژاپن"، ویژۀ هیفومی اوکونوکی

 
 

عالقه مندم بدانم خوانندگانم در این باره چگونه فکر می 
البته، قبل از این که پاسخ دهید، اجازه بدهید من . کنند

ساده بگویم، . مفهومی را که از اعتصاب دارم، روشن کنم
اعتصاب به معنای پرهیز از انجام کار توسط کارگران 

هدف این اقدام جمعی هم اعمال . سازمانیافته است
 .فشار بر کارفرمایان برای تأمین مطالبات آنهاست

بی اعتصاب، محل کارشان را " همین جوری"اگر کارگری، 
ترک کنند یا ابزار کارشان را زمین بگذارند، این اقدام 
اهمال در انجام وظیفه تلقی می شود که می تواند 

اما مادام . دمشمول تبیهات انظباطی مربوط به کار شو
که شرایط قانونی معینی رعایت می شوند، اعتصاب حق 

این حق در قانون تضمین شده . قانونی کارگران است
بنابراین کارفرمایان حقی برای تنبیه کارگران، . است

ادعای غرامت علیه آنان یا به هر نحو متضرر کردن آنان 
 ٢ و ٣مواد )بابت شرکت در یک  اعتصاب قانونی را ندارند 

آنها همچنین حق ندارند (. قانون اتحادیه های کارگری
کارگران اعتصابی را به اتهام توقف کسب و کار تحت 
تعقیب قرار دهند، حتی اگر در اثر اعتصاب تمام فعالیت 

 .شرکت متوقف شود
حال ببینیم کدام شروط موجب مشروعیت یک اعتصاب و 

اعتصاب برای بنابراین حمایت قانون از آن اند؟ اول این که 
 صاحب منصبان . برخی از مشاغل ممنوع است
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 سال جاری( نتوشو" )تهاجم بهاری"عکس از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. در ژاپن مشمول این ممنوعیت می شوند[ عالیرتبه]

مأموران پلیس، آتش نشانی و نیروی دفاع ملی نیز فاقد 
هستند کسانی که این ممنوعیت را . حق اعتصاب اند

 .نقض قانون اساسی ژاپن می دانند
دوم این که اعتصاب باید مستقیماً مربوط به شرایط کار 

یا برای خواسته هائی که اتحادیه های )اعتصابیون باشد 
 کارگری از جانب کارگران و برای تغییر در شرایط کار طرح 

 
کارگران مجاز اند برای دستمزد بیشتر یا (. می کنند

ساعات کار کمتر اعتصاب کنند، اما برای مطالبات 
. جنبشهای اجتماعی یا فعالیتهای مذهبی نه سیاسی،

البته باید متذکر شوم که صاحبنظرانی چون اینجیرو نوماتا 

در گذشته و ساتوشی نیشیتانی در حال حاضر بر این 
نظر بوده اند که حق اعتصابات کارگری برای مشارکت در 
آن اعتصابات سیاسی، که آثار محسوسی بر زندگی 

آنها از . د قانوناً تأمین شودکارگران دارند،  نیز بای
اعتصاباتی در اعتراض به قیمتها، مالیاتها و امنیت 

 .اجتماعی نام می برند
سوم این که انگیزه برای یک اعتصاب باید مطابق 
معیارهای اجتماعی باشد، یعنی یک اتحادیه نمی 
تواند به یک باره برای خواسته ای اعتصاب کند که 

دیگر این که . ده استهنوز در مورد آن مذاکره نش
کارگران نمی توانند خواسته های گزافی را طرح 
کنند که تأمین آنها برای شرکت ممکن نیست یا 
صرفاً به منظور وارد آوردن خسارت به شرکت یا 

اعتصاب . اخالل در عملیات آن طرح شده باشند
باید به شرایط کارگران یا مناسبات اتحادیه و 

دادگاه عالی  .باشد شرکت ارتباط مستقیم داشته
به قانونی بودن  2004سپتامبر  8توکیو در تاریخ 

این . اعتصاب اتحادیه بازیگران بیس بال رأی داد
اعتصاب علیه فروش یک تیم بیس بال به یک 

دادگاه تصریح کرده . صاحب جدید انجام شده بود
بود که فروش تیم می توانست شرایط کار 

این است که  باور من .بازیگران را تغییر دهد
 -اعتصاب حق پایه ای و جهانی عموم کارگران 

صرف نظر از نژاد، ملیت، جنسیت، سن، نوع کار یا 
مان -خانم امی کاواگوچی. قرارداد کار آنهاست

اعتصاب را ( نامبرده در بخش نخست این نوشته)
با ترور مقایسه می کند و با خشنودی بسیار 

 .اتحادیه ها را محکوم می کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به اعتقاد من او مشتریان و مصرف کنندگان را به 
کار می گیرد تا این حق پایه ای کارگران را از آنان 
سلب کند و آنان را به موقعیت یک زیردست کامل 

فراموش نکنیم که که مشتری و مصرف . براند
پس . کننده با شرکتها قرارداد دارند و نه با کارگران

تأمین محصول یا  این شرکت است که مسئول
اگر . سرویسی است که در قرارداد قید شده است

مسائل کارگری در یک شرکت موجب شوند که آن 
شرکت قادر به انجام تعهدش نباشد، مسئولیت آن 

 .با شرکت است و نه با کارگران
کاواگوچی چنان می نویسد که گویا کارگران از 

ه اگر به گذشت. موقعیت برابر با شرکت برخوردارند
و علت شکل گیری قانون کار و اتحادیه های 
کارگری نگاهی بیاندازیم، در می یابیم که هدف 
مقدم این قوانین تخفیف نابرابری حاد قدرت بوده 

کارگران جنگیده اند تا به قانون کار و . است
. اتحادیه دست یابند و از نابرابری قدرت بکاهند

قعیت اعتصاب قویترین ابزار آنان برای ارتقاء مو
بدون اعتصاب . آنان در مذاکرات کاری است

کارگران راهی برای مقابله با شرکتهای غول آسا 
آنان با هر اعتصاب از دستمزدشان می . ندارند

. گذرند و معیشت شان را به خطر می اندازند
اعتصاب گوشزد به کارفرماست که که تنها به یمن 

رأی دادگاه . کار کارگر است که شرکت برپاست
امضای : "ر آلمان در این باره فوق العاده استکا

یک قرارداد جمعی بدون حق اعتصاب، تا در باالی 
سر مدیریت در نوسان باشد، چیزی جز تکدی 

 ".جمعی نیست
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 !حداقل حقوق افزون باید گردد -

این زیاده خواهی تو اقتصاد را داغان می  -
 !کند

 

 
 

 
 

 
 

درست است که اثر اعتصاب از دیوارهای محل کار 
تاریخ شاهد نمونه های موفقی از . فراتر می رود

ه موجب بهبود شرایط کار در اعتصاب بوده است ک
دیگر محیطهای کار و حتی در دیگر بخشها شده 

 "تهاجم بهاری"امروزه، . اند
کمابیش به نوعی فرمالیته تبدیل شده  1(شونتو)

است، اما نباید فراموش کرد که آن زمانی مبین 

مبارزۀ جانانه ای در تمام صنایع و محیطهای کار 
 .بوده است

یاما مرا ترغیب کرد که پروفسور کازوهیسا ناکا
او در سال . پژوهشگری در قانون کار را پیشه کنم

اعتصابات از زمان : "در این باره نوشته است 1722
. نخستین قیام آدمی تا کنون جریان داشته اند

اعتصاب یک . اعتصاب امری عمیقاً انسانی است
از این رو اعتصابات . رفتار پایه ای انسان است

فت، ولو که اعتصاب کنندگان بابت پایان نخواهند یا
 ".آن با جزای سنگینی مواجه شوند

 .اعتبار این سخنان امروز همچنان باقی است
کلمه ای ژاپنی است که غالباً به ( shunto)شونتو  -٠
، "برای دستمزد"گاه . ترجمه می شود" تهاجم بهاری"

یا ترمهای مشابهی به آن " برای کار"، "برای معیشت"
منظور از آن مذاکرات ساالنۀ لین . وداضافه می ش

از اوائل مارس . اتحادیه های کارگری و کارفرمایان است
چندین هزار اتحادیه همزمان این مذاکرات را پیش می 

 .برند

 
 

 
 

 هلند –بریتانیا 

 گسترش شکاف بین فوق ثروتمندان و میانی ها
 

 
 2011، فولکس کرانت، اوت "مرکز پرداختهای هنگفت"اندیشکدۀ 

 

 

درآمد متوسط مدیران عالی در بریتانیا 

درصد  ٠١در خالل سال گذشته 
با این افزایش، درآمد . افزایش یافت

 ٠2١متوسط یک مدیرعالی بریتانیائی 
برابر درآمد متوسط یک کارمند در 

همان شرکت تحت مدیریت خویش 
برابر درآمد متوسط یک  ٠8٧است و 

 .بریتانیائی

است که هر ساله " مرکز پرداختهای هنگفت"ی اندیشکدۀ این از جمله یافته ها

این اندیشکده درآمد مدیران . وضع درآمدهای هنگفت در بریتانیا را گزارش می دهد
. حضور دارند( FTSE100)کل شرکتهائی را بررسی می کند که در بورس معتبر لندن 

ت همگی درآمد متوسط یک مدیرکل، که در میان ده بزرگترین شرک ٩١٠5در سال 
یک سال . بوده است( میلیون اورو 25/2معادل )میلیون پوند  28/5مرد اند، بالغ بر 

هنگفت ترین درآمد در . میلیون پوند بود ٢2/2قبل از آن، این درآمد متوسط بالغ بر 
میلیون پوند، به مارتین سورل، مدیرکل شرکت بازاریابی  2/٣١، برابر ٩١٠5سال 
WPP ٩8" فقط"نامبرده،  ٩١٠2درآمد در قیاس با درآمد سال این . تعلق گرفته است 

 .میلیون پوند بیشتر است
ترزا می : "می گوید" مرکز پرداختهای هنگفت"استفان اشترن، مدیرعامل اندیشکدۀ 

در ماه ژوئیه، وقتی که هنوز وزیر کشور بود، شکاف ( نخست وزیر کنونی بریتانیا)
مدیران و به کارگران شان می پردازند،  فزاینده بین آنچه را که این شرکتها به

اما در این مدت حرفهای خانم می چندان اثری بجا . نامعقول و ناسالم خواند
هنوز هیچ پایانی برای افزایش دائمی درآمدهای مدیران کل شرکتهای . نگذاشته اند

 ."گفته شده دیده نمی شود
کت در روندهای تصمیم این در حالی است که کارگران معمولی این شرکتها از مشار

سازی که طی آن مافوق های آنان تصمیم می گیرند چه کسی، چه بخشی از 

مرکز "بنا به تحقیق . درآمدهای شرکت را دریافت کند، دور نگه داشته می شوند
لندن، دو  FTSE100فقط یکی از شرکتهای حاضر در بورس " پرداختهای هنگفت

حقوق و مزایای مدیران عالی را تعیین که  –خود  کرسی را در شورای کمیساریای
این شرکت دفتر مسافرتی . به نمایندگان کارگران اختصاص داده است -می کند 

TUI در شورای کمیساریای این شرکت یک خلبان و یک فروشنده نیز عضویت . است
 .دارند
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 ٠١غایب در لیست بزرگترین 
، بن فان ٩١٠5بیشترین درآمد سال 

بئوردن، مدیرکل شرکت نفتی شل 
با درآمد  ٩١٠2او در سال . است

میلیون پوندی اش، جای دوم  ٠٢/5
اما در . ل کرده بودرا در لیست اشغا

درآمد  2/5او بیشتر از  ٩١٠5سال 
 .نداشت

به طور کلی سرعت افزایش درآمد 
 ٩١٠5مدیران کل در هلند در سال 

در سال . از سال قبل از آن کمتر بود
گذشته به طور متوسط درآمد یک 

. درصد افزایش داشت ٩5/2مدیرکل 

تحقیقی که در ماه گذشته توسط 
در مورد روزنامۀ فولکس کرانت 

سیاست تشویقی شرکتهای بزرگ 
در هلند انجام شد، این نکته را 

تحقیق فولکس کرانت . آشکار کرد

 .تا از بزرگترین شرکتها و مؤسسات هلند انجام شده است ٠٩٧در مورد 
تحلیلکران بر این نظر اند که پس از سالها ناآرامی و کشمکش اجتماعی در 

البته هستند . شاهد قدری تعدیل ایم هلند بر سر درآمدهای فوقانی، اکنون
. شرکتهائی که هنوز افزایش درآمدهای فوقانی در آنها سرسام آور است

 ٣/٠٩سال گذشته در هلند، بن های تشویقی افزایش قابل توجهی برابر 
. درصد داشتند و بخش دائماً بیشتری از کل مزایای مدیران را تشکیل دادند

درصد  ٠/٩ور نسبی افزایش محدودی برابر مقوقهای ثابت مدیران عالی به ط
حتی در بخشهای دولتی، نیمه دولتی و شرکتهای وابسته به دولت، . داشتند

 .حقوقهای ثابت گاه کاهش هم داشتند
رینتس آبما، مدیرعامل شرکت ائومدیون، که منافع سهامداران بزرگ همچون 

تعدیل : "صندوقعای بازنشستگی و بیمه را پیگیری می کند، می گوید
تشویقها به این علت است که اکنون کمیساریای شرکتها در اثر انتقاد 

اما همچنین از آن . اجتماعی نسبت به درآمد مدیران کل حساس شده است

روست که مدام سهامداران بزرگ بیشتری پرداخت مزایای هنگفت به مدیران 
زیرا در . وتریمما از این نظر از فرانسه و امریکا بسیار جل. را محکوم می کنند

این کشورها بحث در بارۀ نقش سهامداران در مهار درآمدها تازه آغاز شده 
 ".است

 
  

 

 

 تشکل ها

  اعتراض رئیس اتحادیه حمل و نقل بین المللی

 اعضاء سندیکای شر کت واحد اتو بوسرانی تهران در حمایت از

 ،همراه با سایر فدراسیون ها

 یم کردام خواهاز طریق سازمان جهانی کار اقد

 

استفان کاتن رئیس فدراسیون 
اتحادیه های حمل و نقل بین 
المللی در نامه ای به رئیس جمهور 
ایران به محکومیت حبس برای 
آقایان داود رضوی و ابراهیم مددی 
دو تن از اعضاء سندیکای شرکت 
واحد اتو بوس رانی تهران و حومه 

 . شدیدا اعترا ض کرد

کهه از جانهب اش نوشهت  او در نامهه
ای )کهارگر حمهل و نقهل  میلیون 2/8

سهاله داود  5از محکومیت  (تی اف 

نگهههران   رضهههوی و ابهههراهیم مهههددی
ها بهه اتههام تهالش بهرای  آن .است

ههم زدن امنیهت  تجمع به منظهور بهر
او در ایههن  .ملههی محکههوم شههده انههد

نامه یهاد آور شهده کهه ایهران متعههد 
شده است تا به حقوق اتحادیهه ای 

یکائی احترام بگهذارد و تاکیهد و سند
کرده که این محکومیهت هها فعالیهت 

ای در ایران را به خطهر های اتحادیه 
کنههد کههه  او تاکیههد مههی. مههی انههدازد

 قههوانین بههین المللههی از شههما مههی
ایههن محکومیههت ههها را لغههو   خواهههد

ی ههای مهدنی آن ههها را کهرده و آزاد
ت ها بتوانند فعالی تا آن، رعایت کنید
در . ه خود را ادامه دهنهدهای اتحادی

ده اسهت کهه انتهای نامهه تاکیهد شه
را ادامهه  این فدراسهیون تهالش خهود

خواهد داد و اگر به این نامه تهو جهه 
همههراه بهها سههایر فدراسههیون  ،نشههود

از طریهههق سهههازمان  ی جههههانی،هههها
جهانی کار اقهدامات بعهدی را انجهام 

  .داد خواهد

 سههایت کههانون مههدافعان حقههوق کههارگر: منبععع

 

2 
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 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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 ؛سال و سه ماه حبس تعزیری۵
 ابراهیم مددی  برای

 

 

 ران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ته

 

سال و سه ماه حبس تعزیری ۵پرونده محکومیت 
ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای کارگران 

 شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد

با دفاعیه ای که آقای صالح نیکبخت وکیل ابراهیم مددی 
عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهیه و 

کردند به رای صادره  دادگاه انقالب ٩2تقدیم شعبه 
اعتراض کردند و پرونده محکومیت  ٩2ازسوی شعبه 

ماه آقای مددی به دادگاه تجدید نظر برای ٧سال و 5
 .رسیدگی و صدور رای قطعی ارجاع شد

همزمان دو  ٢2اردیبهشت سال  ٢  در نیمه های شب
در ساعت یک بامداد به  ،اطالعات  گروه از مامورین وزارت

هیم مددی و داود رضوی هجوم بردند منازل شخصی ابرا
و پس از دستگیری این دو عضو هیئت مدیره سندیکای 
کارگران شرکت واحد و ضبط وسایل شخصی و تلفن 

 ٩١٢همراه و کامپیوتر، نامبردگان را به بند های انفرادی 
این سندیکا بعد  که هر دوعضو. زندان اوین منتقل کردند

قرار وثیقه صد میلیونی با زندان اوین  ٩١٢از بند  روز٩٩از 
دادگاه  ٩2در شعبه  ٢2  رضوی در دی ماه .آزاد شدند

سال حبس تعزیری محکوم 5انقالب محاکمه شد و به 

پرونده وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر منتظر ، گردید
ماه تا ٠2متاسفانه با گذشت . نهایی استصدور رای 

 کنون وسایل شخصی رضوی از سوی وزارت اطالعات
تحویل وی داده نشده و تالش های این عضو سندیکا 

وسایلش هیچ نتیجه ای نداشته  برای بازپس گرفتن
دو از بازداشت  ابراهیم مددی و داود رضوی هر .است

در  شدگان اعتصاب ها و اعتراضات رانندگان شرکت واحد
 ٠5از سوی شعبه  82مددی درسال  ،هستند٠٧82سال 

سال زندان  5/٧دالنه به دادگاه انقالب در حکمی ناعا
محکوم گردید که پس از تایید در دادگاه تجدید نظر تا آخر 

بدون استفاده ازمرخصی تحمل ٧5١حکم خود را دربند 
 ٠5داود رضوی هم از سوی همان شعبه . کیفر کرد

به یک سال حبس تعلیقی در  82دادگاه انقالب در سال 
دگاه که عین حکم صادره در دا ،سه سال محکوم گردید

البته این دو فعال سندیکایی درطی  ،جدید نظر تایید شدت
سال های گذشته بارها ازسوی عوامل امنیتی بخاطر 

اما  ،فعالیت های سندیکایی دستگیر و زندانی شده اند
اولین باری است که در حکمی که علیه این دو عضو 

 ٩2سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی شعبه 
از سندیکا ی کارگران  شده است،دادگاه انقالب صادر 

شرکت واحد، با نام سندیکای غیر قانونی اسم برده 
شده و مصادیق جرم این دو عضو هیئت مدیره سندیکا را 
عضویت درسندیکا و فعالیت سندیکایی و شرکت در 

و شرکت در مراسم ٢2 تجمع برای تعیین دستمزد سال 
اری اول ماه مه و اعتراضات جلوی شورای شهر و شهرد

برای حق مسکن نام برده و به صراحت در حکم صادره، 
فعالیت های صنفی و کارگری را محکوم کرده و متاسفانه 
قاضی پرونده در حکم صادره علیه این دو عضو سندیکا به 
هیچ عنوان به دفاعیات و مستندات در پرونده که توسط 

تهیه شده توجه نکرده و  (آقای صالح نیکبخت)وکیل 
به عنوان مصداق جرم تلقی کرده مواردی  مواردی که

است که در سال صدها بار توسط کارگران معترض در 
مقابل ادارات مختلف دولتی برای احقاق حق  میادین و

 . شان شاهد هستیم

سندیکای کارگران شرکت واحد این احکام ظالمانه را 
کند و  علیه این دو عضو هیئت مدیره سندیکا محکوم می

احکام در دادگاه تجدید   عادالنه این خواهان رسیدگی
و از قوه  است،ابراهیم مددی و داود رضوی  نظر برای

مات امنیتی از قضاییه می خواهد که با برداشتن اتها

اقدام  رسندیکایی و کارگری درکشون پرونده های فعاال
کت واحد داشتن و ایجاد سندیکای کارگران شر. کند

حق همه کارگران کارگری و سندیکایی را  ل هایتشک
 .داند ایران می
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