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تهدید و زندانی  ،زورکنند با  را بر نمی تابند و تالش می

 . کنندو کوشندگان این عرصە را مجازات  نکردن فعاال

در همین راستا از فعالیت صدها سندیکای کارگری بە دالیل 

، هزاران کارگر بخاطر عضویت واهی مختلف جلوگیری شدە

در سندیکاها و تشکل های کارگری مشابە، از کار اخراج و 

 . فعال سندیکایی محکوم بە زندان شدەانددەها 

وزارت کار برای جلوگیری از  نیکی از بهانە های مسئوال

دانستن " وتی طاغ"فعالیت سندیکا های کارگری در گذشتە 

مان کە از تشکیل هرنوع ست در همان زسندیکا بود، اما در

انجمن صنفی کە ماهیت سندیکایی داشت نیز جلوگیری 

 شد، دەها تشکل کارفرمایی با نام سندیکا تشکیل می می

 . کرد شد و بدون هرنوع مزاحمتی از طرف دولت فعالیت می

کارگران شرکت واحد برای چندی پیش کە سندیکای 

و گرفتن سالن بە بخش سازمان  برگزاری مجمع ساالنه خود

های کارگری و کارفرمایی ادارە مرکزی کار تهران مراجعە 

 کرد، بە رغم وجود و فعالیت آزادانە دەها سندیکای 

 هفته تحلیل 

 !بە این ظلم و تبعیض پایان دهید

 

 صادق کار

سایتی کە توسط برخی سازمان های " اتاق نیوز"سایت 

کارفرمایی تاسیس شدە و آن چنان کە از مطالبش پیداست 

بە منظور دفاع و پیشبرد منافع کارفرمایان تاسیس شدە در 

خرداد خبر از برگزاری همایشی توسط سندیکای شرکت  ٤٢

های ساختمانی در سالن اجتماعات این سندیکای 

 . ائی را کە در میدان فلسطین قرار دارد دادکارفرم

آن گونە کە در خبر فوق الذکر آمدە بود، غرض از برگزاری 

سی رویکرد سازمان های ربر"جامعه و پساتحریم" همایش 

هیچ ایرادی بە  تا این جای کار . کارفرمایی با این قضیە بود

کسی وارد نیست، صاحبان شرکت های ساختمانی مطابق 

لی و کنوانسیون های مربوطە سندیکای خاص قوانین داخ

 . خودشان را تشکیل دادە و مشغول فعالیت هستند

اما اشکال کار در این است کە نە خود این کارفرمایان و نە 

دولت، هیچ کدام شان همین حق و حقوق را کە در همان 

قوانین آمدە برای کارگران شان بە رسمیت نمی شناسند و 

ە تالش از طرف کارگران و دست در دست هم هر گون

مزدبگیران برای تشکیل سندیکا و فعالیت سندیکائی کارگری 
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کارفرمایی بە رسمیت شناختە شدە توسط وزارت کار، بە   

ندیکا وجود ندارد نە این بهانە کە در قانون چیزی بە نام س

مربوطە حاضر بە پذیرش فعالیت سندیکای  نتنها مسئوال

دیگر از این فرصت برای اعالم  واحد نشدند، بلکە یک بار

مجدد غیر قانونی بودن فعالیت سندیکاهای کارگری بهرە 

 .گرفتند

گذشتە از این کە خود قانون مورد استناد رئیس سازمان 

های کارگری و کارفرمایی، بە دلیل مغایرت آن با کنوانسیون 

های سازمان بین المللی کار در موضوع حق تشکل، غیر 

گونە است کە فعالیت سندیکا های قانونی است ولی چ

کارفرمایی از نظر مقامات وزارت کار نا مغایر با همان قانون 

مورد استناد ایشان نیست، اما سندیکاهای کارگری مغایر با 

 . قانون، طاغوتی و ممنوع است

بر اساس کدام قانون است، کە اعضاء سازمان های 

لتی، برای کارفرمایی بنا بە گفتە مقامات کارفرمایی و دو

شرکت در سمینارها و تجمع های کارفرمایی بە شکل فعال 

و با کمک و امکانات دولتی بدون کوچکترین مزاحمتی شرکت 

کنند و بقول خودشان درخارج بیشتر از ایران شناختە  می

شدە هستند، ولی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی 

ل معلمان بە هنگام خروج قانونی برای شرکت در یک تشک

اتحادیەای بین المللی متعلق بە معلمان طبق همان قانون، 

 بازداشت و روانە زندان می شود؟

بر طبق کدام قانون، تشکل های کارفرمایی مجاز بە داشتن 

روزنامە و رسانە هستند و در آن ها انتقاد و مخالفت 

کارفرمایان در هر موردی مجاز شمردە می شود، ولی هیچ 

ار پاسخ اتهامات ناروائی کە توسط رسانەای حاضر بە انتش

سخنگوی قوە قضائیە بە دو فعال صنفی عضو اتحادیە آزاد 

تنها طی سال گذشتە دەها  کارگران وارد شدە نیست؟

دادگاە های تحت کنترول  کارگر و فعال سندیکایی توسط بی

زندان و شالق محکوم  ،پاسداران صاحبان سرمایە بە اخراج 

کارفرمائی کە ابتدایی ترین حق و  از میان هزاران شدەاند،

د، تا کنون آیا حتی نکن را پایمال کردە و می انحقوق کارگر

یک نفر را قوە قضائیە اسالمی محکوم بە مجازات کردە 

 است؟ 

هیچ کارگری خواستار ایجاد محدویت برای تشکل های 

کارگران و مزدبگیران مخالف آن . صنفی کارفرمایی نیست

و تبعیضاتی هستند کە بە کارفرما و سرمایەدار آزادی تام 

د تا هر طور کە بخواهد با کارگر رفتار کنند، اما نده تمام می

ر را بدیهی ترین حقوق، انسانی و شهروندی کارگر و مزد بگی

 نن ظلم و تبعیض پایان دهید، فعاالبە ای. دنلگد مال می کن

صنفی زندانی را آزاد کنید، بە مطالبات مزدبگیران رسیدگی 

 .کنید

 

 از تجربه دیگران 

 اتحادیه های کارگری در اروگوئه
 دپارتمان اقتصاد دانشگاه اروگوئه، آدریانا کاسونی

 گودرز: ترجمه

 

 2 -بازنگری تاریخچه و توضیحی بر نقش اقتصادی آن 
 

گرچه مذاکره برای  588٤تا  5891در فاصله سال های 

اما  ،حقوق صنفی در سطح باالی تجاری صورت گرفت

اتحادیه مرکزی در گرفتن موافقت و هماهنگی اتحادیه های 

مختلف برای تعیین یک حداقل برای افزایش دستمزد ها 

روی می توان گفت که مذاکرات در این از این . موفق بود

گرچه شرکت ها . دوران بسیار هماهنگ و متحد پیش رفت

به پروسه افزایش حقوق ها به سطح توافق شده در قرارداد 

خاتمه می دادند، آثار مثبت هماهنگی ها هم به مرور از 

 .میان رفت

دولت جدید رسماً اعالم کرد که مایل است  5885در سال 

ه بر سر حقوق و مزایا را به جز در بخش هایی پروسه مذاکر

از امور ساختمانی، خدمات بهداشتی، برخی خدمات مربوط 

دولت به  588٤در سال . به ترانسپورت و ترابری، ملغی نماید

تمام قرارداد های رژیم  5881خواسته خود اقدام کرد و از 

تغییر موضع جدید دو . سابق از اعتبار افتادند و ملغی شدند

اول آن که شرکتها و کارگران را ترغیب : ازده عمده داشتب

می کرد در سطح غیر متمرکزتری، بویژه در حدود محلی کار، 

مذاکره کنند و دوم این که مذاکرات و قراردادهای جمعِی 

 . دیگر ضمانت اجرایی ندارند

در نتیجه این تغییرات عضویت در اتحادیه های مرکزی بشدت 

بدین معنی نیست که تمایل به این اما . کاهش یافت

عضویت در اتحادیه ها از میان رفته باشد، بلکه نشان می 

دهد که هماهنگی های عمومی و نفوذ بر روند سیاسی 

رابطه بین دولت و اتحادیه مرکزی . محدود شده است

صدمه می دید؛ چرا که قدرت سیاسی  89همچنان در دهه 

بازار کار را  در این دهه بطور سیستماتیک سعی داشت که

نماید و قوانینی را برای کنترل اتحادیه ها " منعطف از شرایط"

اتحادیه در طول تاریخ خود . و روند مذاکرات جمعی وضع کند

و بویژه در دهه اخیر با هردو این اهداف دولتی مبارزه کرده 

 .اند

 جمعی مذاکرات طبیعت و ساختار

 در اروگوئهاتحادیه صنفی  199بیش از  89در آستانه دهه 

                                                                                   

189                                                     .                       
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اضافه بر آن بندهایی از قرارداد هم بر موقعیت نمایندگان و   

در داخل شرکت و همچنین شرایط و ضوابط رهبران اتحادیه ها 

 .حل اختالف را هم شامل می شوند

تمام این بندها و سایر ضمائم قرارداد هم دقیقا سطح 

بیشتر آنها ممکن است . استخدامی را مشخص نمی کنند

. تنها به هزینه های استخدامی غیر مزدبگیری هم تعبیر شوند

ای جلوگیری از مضافاً اگرچه اعتصابات عموما وسیله ای بر

اخراج کارگران وسیله کارفرما بکار رفته است، اما در هیچ کجا 

از قراردادهای جمعی ماده ای نیست که تعداد کارگران 

بنابراین می توان گفت که در . موضوع قرارداد را معین کند

تئوری مدل مناسب برای مطالعه قراردادهای بین اتحادیه ها و 

است که در " حق بر مدیریت"ل مد 588٤کارفرمایان تا سال 

آن مذاکرات بر روابط حاکم است اما تعداد و سطح استخدامی 

بطور یک طرفه از سوی کارفرما و بر اساس نیاز وی تعیین می 

 .شود

شرایط جدید باعث شد که اصولی به  89در میانه دهه 

قراردادها، ناظر بر تکنولوژی های نوین، اضافه شوند، از جمله 

آموزش و تعلیم کامپیوتری و مکانیسم هایی برای  برنامه های

کاهش نیاز به نیروی انسانی در محل کار و وارد کردن 

پارامترهایی در ارتباط با افزایش بازده کاری و پرداخت اضافه 

پارامترهای . حقوق در صورت دسترسی به نرخ باالی بازدهی

ط جدید به دو دلیل اهمیت ویژه یافته بود، اول آن که شرای

جدید اقتصادی شرکت ها را در رقابت با کمپانی های خارجی 

و نیاز به سرمایه گذاری در تکنولوژی و افزایش بازدهی روبرو 

کرده بود و دوم آن که کارگران هم با نگرانی از بی ثباتی در 

کار و احتمال افزایش بیکاری در اثر اتومیزاسیون وسایل کار 

 .خواستار تضمین های بیشتر بودند

همزمان و در ارتباط مستقیم با این دو مسئله مذاکرات در 

سطح شرکت ها با بندهایی ناظر بر سطح استخدام ها و 

تعداد تضمین شده کارگران به اصول قرارداد های جمعی در 

قراردادها در سطح شرکتی . سطح عمومی اضافه می شدند

در عمل مکمل قراردادهای جمعی عام در سکتورهای منطقه 

دند، بدین معنی که یا جایگزین برخی مواد قرارداد ای بو

جمعی می شدند و یا برای تکمیل به قرارداد عمومی اضافه 

. می شدند تا عمدتاً سطح استخدامی را ثابت نگاه دارند

مذاکرات و قرارداد های جمعی از  89بنابراین در اواخر دهه 

مدل های جدیدی پبروی می کردند که بیشتر غیر متمرکز 

ده و در سطح شرکت و کارگران در محیط مشخص کاری بو

باقی می ماند و به مسایل دستمزد و تعداد کارگران هم می 

اما هنوز مشخص نیست که اگر مدل جدیدی برای . پرداخت

مدل های اجرایی . قرارداد کار اعمال شده است یا نه

بازگشته ناظر بر صورت گرفتن مذاکرات و قرارداد های جمعی 

ل چندگانه است که با ساخت و کارهای جدید هم در مراح

 .هماهنگ است

 

 

 

آنها یا کارگران بخش خاصی را نمایندگی می . وجود داشتند

این اتحادیه . کردند یا گاهی هم کارگران یک شرکت خاص را

ها سپس در فدراسیون هایی که مجموعاً اتحادیه مرکزی را 

مذاکرات و قراردادهای . تشکیل می دادند، متحد شده بودند

دیه ها در جمعی کار وسیله فدراسیون ها و یا گروهی از اتحا

نقش . سطح یک بخش ویژه اقتصادی صورت می گرفت

اتحادیه مرکزی عالوه بر وزن سیاسی آن به هماهنگی بین 

 .اتحادیه ها و فدراسیون ها اختصاص داشته است

از همان آغاز جنبش اتحادیه ای، قرارداد های جمعی که در 

امضا شده بود، بر روابط کار حاکم " شوراهای دستمزد"متن 

اما شرایطی که در آن توافق شده بودند بجای قوانین الزم  .بود

االجرا بر حسب شرایط کف و حد انتظارات را برای کارگران و 

اگر هم دولت با مفاد ملحوظ در  .کارفرمایان شامل می شدند

مذاکرات و قرارداد های جمعی هماهنگ بود، آنها را در تمام 

ا در نظر می الزم االجر 588٤شرکت های یک بخش تا سال 

گرفت حتی اگر در یک پروسه مذاکره جمعی حاصل نشده 

پس از آن تاریخ اما نتایج مذاکرات و قراردادهای جمعی . بودند

 .تنها بر طرفین آن مذاکره اعمال می شدند نه بطور عام

یک شاخصه استثنائی اتحادیه های صنفی در اروگوئه عدم 

ان و شیوه حاکمیت ضوابط و قوانین دولتی بر ساختارش

. مذاکره و قرارداد جمعی و کانال های رفع اختالف در آن است

در نتیجه هیچ ضابطه قانونی بر اصول قرارداد مانند طول مدت، 

موضوع مذاکره، یا جدول زمانی برای مذاکرات و ترمیم های 

 . آینده الزامی نیست

شورای "اما مذاکره بر سر حداقل دستمزدها همواره در 

ت گرفته است که ضمنا درصد افزایش و مراحل صور" دستمزد

 89و آغاز دهه  99در دهه . مذاکرات آتی را نیز تعیین می کند

نوعی ارتباط افزایش دستمزدها با نرخ تورم گذشته و پیش 

 .بینی های تورمی دولتی برای آینده اعمال می شد

هماهنگی و همگام سازی مذاکرات جمعی بر سر دستمزدها 

دی باعث شد که تفاوت دستمزدها در ادوار در سطوح اقتصا

در ادامه اما با از میان رفتن الزام اجرائی . میانی ثابت بمانند

قراردادها در سطح عمومی و نزول آن به سطح  شرکتی 

افزایش دستمزدها موضوع ضوابط و قواعد گسترده ای گردید 

که بسته به نوع رقابت در حرفه و بخش اقتصادی و هزینه 

ایی متفاوت بود و به قدرت چانه زنی اتحادیه صنفی های اجر

 .مربوطه نیز وابسته می شد

نشان می دهد  588٤مطالعه قراردادهای امضاشده تا سال 

که سایر مسائل هم بر مذاکرات و چانه زنی ها بر سر حداقل 

ضوابط مربوط به شرایط کار . دستمزد سایه می افکنده است

کاری و سایر  ت با مزد، ثباتمانند طول هفته ی کاری، تعطیال

 .مزایای ساالنه هم در قراردادهای جمعی دیده می شوند

برخی از اتحادیه ها همچنین دستمزد ناظر بر اضافه کاری که 

 .بیشتر از دستمزد معمولی باشد را هم پوشش می دادند
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 اخبار خارجی:  

 زیمبابوه

 هزار کارگر6رأی دادگاه به اخراج بیش از 

  ٤952ژوئیه  ٤9مرکز همبستگی، 

به دنبال رأی دادگاهی دایر بر این که شرکتها مجاز اند 

قرارداد کار با کارگرانشان را یکجانبه، بدون پرداخت غرامت و 

هر موقع که بخواهند، خاتمه دهند، در خالل هفتۀ گذشته 

 .هزار کارگر از کار اخراج شده اند6بیش از 

ه مرکب رأی دادگاه عالی زیمبابو"بنا به اخبار رسیده هنوز 

که شرکتها دست به این اخراجهای " خشک نشده است

رأی مذکور روز جمعۀ گذشته صادر . دسته جمعی زده اند

 .شده است

دبیرکل کنگرۀ اتحادیه های کارگری زیمبابوه، جافت مویو، می 

یورش شرکتها ادامه دارد و در حال حاضر متوجه : "گوید

را هم آنها مدیران میانی . کارگران رتبه های پائین است

هیچ کس، اال خود سهامداران از این یورش . نشان کرده اند

 ."در امان نیست

کنگره اتحادیه های کارگری زیمبابوه از روبرت موگابه، رئیس 

جمهور زیمبابوه، خواسته است که برای پیشگیری از اخراجها 

دولت می گوید که برای برخورد به این بحران . فوراً اقدام کند

اما . در قانون کار را پیشنهاد کرده است مواد متمم الزم

اتحادیه می گوید روند مورد نظر دولت بسیار طوالنی خواهد 

 .بود

 

 

                                                                

 

در متن یکی از ابالغیه های خاتمۀ کار به صراحت آمده 

. تصیمیم گرفتیم به قرارداد کار شما خاتمه دهیمما : "است

نام این اقدام اخراج نیست، بلکه اعمال حق ما مبتنی بر 

قانون عمومی است که به هر یک از طرفین اجازه می دهد 

 ."به قرارداد کار خاتمه دهد

قرار گرفته " مرکز همبستگی"نمونه نامه هائی که در اختیار 

ایان مختلف از زبان واحدی اند، نشان می دهند که کارفرم

برای لغو قراردادهای کار و واگوئی تصمیم دادگاه بهره می 

 .گیرند

درصد مردم زیمبابوه در فقر زندگی می کند و  2٤بیش از 

میلیون اهالی کشور خارج از  51اکثریت بزرگی از قریب 

بنا به گزارش . حیطۀ اقتصاد رسمی به کار اشتغال دارد

 51درصد افراد  8٢نزدیک به " ٤95٢ تحقیق در نیروی کار"

حکم . ساله و بیشتر در اقتصاد غیررسمی کار می کند

پیشگفته به عوض ایجاد مشاغل ثابت و آبرومند در بخش 

 .رسمی، در کار بی ثبات کردن بیشتر اقتصاد است

حکم دادگاه عالی زیمبابوه در پرونده ای مربوط به 

این دو تن . ده استکینگستون دونگا و دون نیامانده صادر ش

نسبت به اخراج و خاتمۀ قراردادشان توسط کارفرمای قبلی 

این کارگران بر این . شان، زووا پترولیوم، اقامۀ دعوی کردند

نظر بودند که قانون کار نافی حق خاتمۀ یکجانبۀ قرارداد 

اما . است، که در قانون عمومی پیش بینی شده است

 .دادگاه به نفع کارفرما رأی داد

ژوئیه، در یک تصمیم برجستۀ دیگر، دادگاه  ٤2روز گذشته، 

حق [ پرداخت]عالی رأی داد که کارفرمایان می توانند از 

مسکن، حق تحصیل و دیگر مزایا خودداری کنند، مگر آن که 

در این . این حقوق در یک قرارداد جمعی تصریح شده باشند

ی از گزارشهای اولیه حاک. صورت این حقوق الزامی نیستند

آنند که این حکم نیز می تواند به قطع حقوق بسیاری در 

 .سراسر کشور بیانجامد

در " مرکز همبستگی"آشبل موزارینگو، نمایندۀ ارشد 

ترس بجائی وجود دارد که این احکام : "زیمبابوه می گوید

پیش عقب بکشند و همۀ پیشرفتهای  19روابط کاری را به 

مواد . را نابود کنند 5899ال پس از استقالل از بریتانیا در س

پیشنهاد شده برای اصالح قانون کار از حاال توسط این احکام 

 ."  خنثی شده و کارگران به امان کارفرمایان سپرده شده اند

* * * * * * * * * 
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 اوروگوئه

مقدماتی در تدارک اعتصاب اعتراضات 

 عمومی
 ٤951ژوئیه  ٤8فوکس نیوز التینو، 

 

. ژوئیه، روز اعتراض در اوروگوئه بود ٤9سه شنبۀ گذشته، 

در این روز هزاران کارگر در بخش آموزش، شرکت نفت، 

شرکت برق و بخش بانکی در تدارک اعتصاب عمومی که 

اوت منظور شده است، دست به راهپیمائی و  6برای 

 .تظاهرات محلی زدند

تظاهراتی که بیشترین کارگران را به خیابان کشید، تظاهرات 

معلمان در ایالت مونته ویدئو دست به اعتصاب . معلمان بود

میلیونی اوروگوئه در این  1/1حدود نیمی از جمعیت . زدند

چنان که خوزه اولیورا، دبیرکل اتحادیۀ  .ایالت زندگی می کند

مدراسیون اتحادیه های کارگری اوروگوئه، آموزش، عضو 

بخش آموزش دست به اعتصاب در پایتخت می "اعالم کرد، 

زند، زیرا مذاکرات با دولت برای دستمزد بهتر برای معلمان 

 ."به هیچ جا نرسیده است

دولت ابراز تمایل کرده است که موضوع را در "او گفت که 

، اما اضافه "اوت هیئت دولت رسیدگی کند ٤9و  51جلسات 

کرد که دریچۀ بسیار کوچکی برای از سر گرفتن مذاکرات در 

آن زمان وجود خواهد داشت، زیرا دولت موظف است که تا 

 .پایان ماه اوت بودجۀ سال آینده را به مجلس ارائه دهد

برابر )هزار پزو ٤5حقوق متوسط معلمان در اوروگوئه حدود 

دولت، که اتحادیه آخرین پیشنهاد . در ماه است( دالر 219

درصد افزایش حقوق در  58ها آن را ناکافی اعالم کردند، 

 .سال آتی بود 1خالل 

غیر از معلمان، کارگران شرکتهای نفت و برق و مجتمع 

بانکی اوروگوئه نیز با برگزاری تظاهرات در مونته ویدئو، به 

 .اوت رفتند 6پیشواز اعتصاب عمومی 

* * * * * * * * * 

 

 

                                                                  

 

 یرالجزا

مجموعه ای از اقدامات شورای وزیران 

الجزایر در حمایت از کارگران، دانشجویان و 

 دانش آموزان

 ٤952ژوئیه  ٤8سرویس خبری الجزایر، 

 
 

بنا به اطالع ورازت کار، امور استخدامی و تأمین اجتماعی 

الجزایر، که روز چهارشنبه اعالم شد، شورای وزیران این 

اقداماتی در حمایت از کارگران، کشور تصمیم به انجام 

 .دانشجویان و دانش آموزان این کشور گرفته است

بنا به این خبر، شورای وزیران در نشستی به ریاست 

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، مقدمتاً در مورد 

بنا . پرداخت دستمزدها از ماه اوت سال جاری تصمیم گرفت

بر حداقل دستمزد تعیین  به این تصمیم دستمزدها مبتنی

شده که باید تضمین کنندۀ قدرت خرید کارگران باشد، 

 .افزایش خواهند یافت

میلیون کارگر در بخشهای دولتی و خصوصی  ٤نزدیک به 

افزایش دستمزدها . مشمول افزایش دستمزد خواهند شد

محاسبه و پرداخت  ٤952عطف به گذشته از ابتدای ژانویه 

نان از پرداخت منظم حق برای اطمی.خواهند شد

بازنشستگی و تثبیت روند اشتغال زائی برای مقابله با 

  .بیکاری نیز تصمیماتی اخذ شدند

تداوم مشاوره با کارگران و کارفرمایان برای تثبیت رشد 

اجتماعی و اقتصادی ملی، تأمین اعتبارات الزم برای آموزش 

کارآموزان از و ایجاد زیرساخت برای پذیرش دانش اموزان و 

بنا به دستور .دیگر تصمیمات شورا وزیران الجزایر بوده اند

عبدالعزیز بوتفلیقه به دولت، وزارتخانه های مختلف و 

سرویسهای دولتی برای ایجاد شرایط ممکن جهت جذب 

 .دانش آموزان به درس و مدرسه باید اقدام کنند
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 کارگران ایران:  

 

 خودسوزی کارگر باشگاه استقالل

 

 :مرداد تسنیم2به گزارش 

یکی از کارگران باشگاه استقالل دراعتراض به عدم پرداخت 

 .اقدام به خودسوزی کردهای معوقه  حقوق

شماری از کارمندان باشگاه استقالل به دلیل ( چهارشنبه)

های معوقه خود مقابل باشگاه استقالل  پرداخت نشدن حقوق

در این . تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

میان یکی از معترضان روی خود بنزین ریخت و اقدام به 

  .خودسوزی کرد 

* * * * * * * * * 

 

 ریبوار عبداللهی آزاد شد

ل کارگری که از سوی به گزارش رسیده ریبوار عبدللهی فعا

ب توسط قاضی سعیدی به یک سال حبس دادگاه انقال

  .آزاد شد 6/1/8٢محکوم شده بود سه شنبه 

 

* * * * * * * * * 

 

 

انتقال رضا امجدی به بیمارستان توحید 

 سنندج

 

 برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نقل ازکمیته هماهنگی

رضا امجدی عضو 5/1/8٢طبق گزارش رسیده پنج شنبه 

کمیته هماهنگی و فعال کارگری به علت بیماری قلبی 

توسط بهداری زندان مرکزی سنندج جهت مداوا به 

 .بیمارستان توحید سنندج اعزام شد

این فعال کارگری یک روز در بیمارستان بستری بود و 

طبق نظر  .به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شدمجددا 

پزشک معالج رضا امجدی به دلیل وضعیت جسمانی و 

بیماری قلبی قادر به تحمل زندان نیست و الزاما مداوای 

وی باید در بیرون از زندان و زیر نظر پزشک متخصص دنبال 

  .شود

* * * * * * * * * 

ساعت  84آزادی علی پیروز پس از 

 با قرار کفالتبازداشت 

 حقوق معلم وکارگر

علی پیروز احمدی عضو کانون معلمان کرج که از روز 

شنبه در بازداشت پلیس امنیت کرج به سر می برد با 

 .قرار کفالت آزاد شد

تیرماه به پلیس امنیت استان 15ایشان که قبل ازتجمعات 

البرز فراخوانده شده بود پس از مراجعه به این نهاد به 

ساعت بازداشت گردید، در این مدت دو بار به  ٢9مدت 

شعبه ی ششم دادگاه عمومی کرج فرا خوانده شد و 

  .پنجم مرداد با قرار کفالت آزاد شد

* * * * * * * * * 
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انتقال فرزاد مرادی نیا به زندان مرکزی 

 سنندج

 

 به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

فرزاد مرادی نیا فعال کارگری و از اعضای  1/1/8٢روز شنبه 

کمیته هماهنگی جهت تحمل سه سال حبس تعزیری به 

 .منتقل گردیدزندان مرکزی سنندج 

توسط اداره اطالعات دستگیر  81این فعال کارگری در آذر 

شد و مدت یک ماه در بازداشتگاه مرکزی اداره اطالعات 

وی در این مدت به علت . استان کردستان بازداشت بود

خونریزی شدید معده و روده چندین بار به بیمارستان توحید 

اد مرادی نیا در فرز. سنندج منتقل و مورد مداوا قرار گرفت

اردیبهشت نودو چهار در شعبه یک دادگاه انقالب توسط 

قاضی سعیدی محاکمه و به سه سال زندان تعزیری محکوم 

شد اما با وجود اعتراض به این حکم ضد کارگری، دادگاه 

 .تجدید نظر استان کردستان تایید حکم را به وی ابالغ کرد

گوارش به شدت رنج همچنین فرزاد از بیماری شدید دستگاه 

می برد و طبق نظر پزشک معالجش بایستی تحت مداوا 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های . باشد

کارگری ضمن محکوم کردن این حکم ضد کارگری ، خواهان 

آزادی فوری فرزاد مرادی نیا و سایر کارگران و فعالین کارگری 

  .دربند و زندانیان سیاسی است

 

 

* * * * * * * * * 

 

 

 

 

  

کارگر شرکت قالب های  0011اعتصاب 

 صنعتی سایپا

 

  :اتحادیه آزاد کارگران ایران

کارگر شرکت قالبهای صنعتی سایپا در  5199حدود 

اعتراض به تاخیر در پرداخت مزد و برای دست یابی به 

 .برخی مطالبات دیگرشان دست به اعتصاب زدند

اعتصاب کارگران شرکت قالب بنا بر گزارش های رسیده، 

های صنعتی سایپا بدلیل نارضایتی کارگران از شرایط 

موجود و تاخیر در پرداخت مزد از سالن های یک و دو، 

شامل ماشین کاری و فینیشینگ شروع شد و بسرعت به 

 .سالن های دیگر کشیده شد

در پی این اعتصاب یکی از مدیران شرکت با حضور در میان 

ذاکراتی با آنان ضمن دادن وعده رسیدگی کارگران طی م

به خواست های کارگران اعالم کرد که مشکالتی که شما 

با آن مواجه هستید در کلیه شرکت های تابعه سایپا وجود 

 .دارد

بنا بر این گزارش، این اعتصاب از آنجا که یک اعتصاب 

هشداری از سوی کارگران بود ساعت ده صبح پس از 

مدیران شرکت خاتمه پیدا کرد و کارگران وعده های یکی از 

با اعالم اینکه مصرانه خواهان تحقق خواست هایشان 

 .هستند بر سر کارهای خود بازگشتند

 

* * * * * * * * * 
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 تپه  اعتراض صنفی کارگران هفت

 

 : ایلنا

اعتراض صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه 

  .وارد دومین روز شد

منابع خبری ایلنا در استان خوزستان با اعالم این خبر گفتند 

کارگران مجتمع کشت وصنعت اعتراض صنفی در ادامه 

هفت تپه این کارگران با دست کشیدن از کار خواستار 

 .دریافت مزد معوقه شدند

ا این لحظه مدیریت در خصوص گویند ت این کارگران می

 .درخواست صنفی آنها هیچ توضیحی نداده است

ماه، کارگران  ٤برپایه این اطالعات کارگران رسمی معادل 

ماه و رانندگان شاغل در مجتمع صنعتی  ٢قراردادی معادل 

 .ماه مزد معوقه طلبکارند 9تپه معادل  نیشکر هفت

ترین  عمدهشود که ظاهرا  به نقل از کارگران گفته می

میلیاردی به  199تا  ٤99مشکل مالی این کارخانه بدهی 

به چند نهاد دولتی همچون بانک ملی، اداره تامین 

 .اجتماعی، اداره گاز و برق و همچنین اداره دارایی است

 

* * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

آهن خراسان  تجمع کارگران شرکتی راه

 رضوی 
 مرداد تابناک6به گزارش

کارگر شرکتی اداره سیر و حرکت راه آهن خراسان  29حدود 

رضوی در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده شکایت تبعیض 

در وضعیت حقوق و مزایای خود در عدم اجرای برخی قوانین و 

احکام کار در مقابل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 .استان تجمع کردند

که خود را نماینده  کارگران معترض حاضر شده در این تجمع

آهن معرفی کردند  تن از شاکیان شرکت پیمانکار راه ٤12

پیش از این نیز در اداره کار شکایت کرده اند اما پیامد آن 

شکایت، قطع مزایا در دوماه پس از آن و عدم پرداخت عیدی و 

های خرداد و تیرماه  سنوات این چند ماه و ندادن حقوق

  .شاکیان تاکنون شده است

 

* * * * * * * * * 

 

 تجمع کارگران کمباین سازی ایران 
 :ایلنا 

پرداخت نشدن نزدیک به سه ماه معوقات مزدی از جمله 

دالیل شکل گیری تجمع صنفی کارگران کمباین سازی ایران 

 .است

همچنین در مورد معوقات مزدی کارگران باقیمانده گفته 

خرداد و تیر  های اردیبهشت ، شود آنها بابت دستمزد ماه می

 طلبکارند

به نقل از کارگران گفته می شود که کارفرما کمبود نقدینگی 

را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طوالنی شدن زمان پرداخت 

 . معوقات مزدی عنوان کرده است

 

* * * * * * * * * 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293668-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293310-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 وق های بازنشستگی در وضعیت بحرانصند

 حبرگزاری مهر

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار 

مهر در مورد عملکرد صندوق های بازنشستگی در کشور 

ت و ها در حال حاضر بحرانی اس وضعیت این صندوق: گفت

 .باید در حداقل زمان سر و سامان بگیرد

با اشاره به اینکه تامین اجتماعی  محمداسماعیل سعیدی 

علی : درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، عنوان کرد 12

رغم اینکه سرمایه تامین اجتماعی یک سوم درآمد کل 

کشور است،اما شرکت هایی که زیرمجموعه این سازمان 

هستند، عمدتا ضررده و در حال ورشکستگی و یا تعطیلی 

بنابراین مشخص است که شرکت ها به دلیل . هستند

یت گرفتار شده اند چون سرمایه سوءمدیریت به این وضع

 .آنها کم نیست

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی و صندوق 

بازنشستگی سرمایه زیادی دارند اما متاسفانه بدهکار و در 

در حال حاضر صندوق : آستانه ورشکستگی هستند، گفت

نیروهای مسلح نیز به آنها اضافه شده و برای گذران امور 

در حالی . خود از دولت کمک می گیرندافراد تحت پوشش 

 .که صندوق ها باید خودشان خود را اداره کنند

* * * * * * * * * 

اعتصاب دامنه دار کارکنان بیمارستان 

 رجایی داران

برخی از پزشکان بیمارستان رجایی داران که اعتراض خود را 

از پنچ روز گذشته به صورت جست و گریخته آغاز کردند، 

گذشته اعتراضات خود را به اوج رساندند و طی دو روز 

 .پرستاران نیز از روز شنبه این هفته به این موج پیوستند

مرداد فریدن، گروهی از پزشکان و پرستاران 1به گزارش 

بیمارستان رجایی داران دراعتراض به اجرای طرح مبتنی 

برعملکردو پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتراض 

 .زدند

از معترضان، عدم اجراي قانون تعرفه گذاری به گفته یکی 

خدمات پرستاري و اجرای طرح مبتنی برعملکرد، بیشتر کار 

را پرستاران انجام می دهند و کم ترین حقوق را نسبت به 

پرسنل دیگر دریافت می کنند و پزشکان اورژانس نیز به 

علت تاخیر در پرداخت حقوق خود و اجرا نشدن کامل این 

  .اند برپایی اعتراضات صنفی کرده طرح اقدام به

 

 

 

 چکیده اخبار: 

میلیون تومانی برای تعدادی از  08الی  01حقوق / 

 بازنشستگان نظام 

 

برگزاری همایش میلیاردی تامین اجتماعی از جیب / 

  !دستور وزیرکارگران و بازنشستگان با 

 

 گزارش تسنیم از دور تازه رکود

 درصدی صنایع در مشهد 01تعطیلی / 

ماه حقوق معوقه کارگران معدن زغال سنگ آق 01 

 دربندسرخس

 

  کارگران سها طب هیک سال حقوق معوق/ 

تعطیلی کارگاه های کفش و چرم مشهد با قاچاق / *

 کفش های چینی و تایلندی در ایران

 

حقوق معوقه  و  کارخانه مشهد نخورشکستگی / 

 کارگران 

 

این هفته هم حقوق بازنشستگان فوالد واریز / 

   وعده مدیرعامل در قالب حرف باقی ماند ،شود نمی

 

اعتصاب چندین ساعته کارکنان و پزشکان ممسنی / 

  دراعتراض به بازداشت یکی از همکارانشان توسط

 مراجع قضایی

 

آزمایشگاه فنی بتن و تجمع اعتراضی مهندسان / 

 خاک در همدان مقابل اداره کل راه و شهرسازی

http://www.dana.ir/News/377194.html
http://www.dana.ir/News/377194.html
http://www.dana.ir/News/377194.html
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پیمانکار قطار شهری اهواز نیمی از کارگران را به /   

 مرخصی اجباری فرستاد 

تجمع کارگران شرکت خدماتی فرودگاه خمینی / 

 شان دراعتراض به اخراج

 

 48 حقوق بازنشستگی عدم پرداخت بموقع/ 

 811شرایط دشوار معیشتی  هزارکارگر صنعت فوالد

 مراه دارده رابهار های کارگری وتن از خانهزار

 41 ماهه درپرداخت حقوق کارگران81تا3تاخیر/ 

 کارخانه دراستان قزوین

 

مطالبات کارگران  عدم پرداخت ماه ها حقوق و/ 

کارخانه تبریزکف بدنبال تجمعات اعتراضی سریالی و 

 اخراج نماینده کارگران وعده و وعیدها و

 

کارگر کوره های  هزار خانه نشین شدن حدود/ 

 سنتی استان اصفهانآجرپزی 

 

تجمع پزشکان مقابل نظام پزشکی در اعتراض به / 

 حادثه اردبیل

 

وعده های کارفرمای کارخانه نوردلوله و صفا به / 

کارگران بعد از گذشت دو ماه هنوز تحقق نیافته 

 !است

 

 / «آذر آب»تأخیر در پرداخت حقوق دو هزار کارگر 

 

   معاون وزیرکار/ 

های شغلی  حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری

 برابر حوادث فیزیکی است 01

 
 

 حوادث کار: 

 

کارگر براثر حوادث کار در اصفهان جان  01

 باختند

بر اثر حوادث کار در  تن 58در سه ماهه نخست امسال، : ایلنا

استان اصفهان جان خود را از دست دادند که همه این افراد 

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا مدیرکل پزشکی  .مرد بودند

از ابتدای فروردین تا پایان : قانونی استان اصفهان اعالم کرد

مرد که بر اثر حوادث ناشی از کار  58خردادماه امسال، جسد 

جان خود را از دست داده بودند برای معاینه  در استان اصفهان

 .به مراکز پزشکی قانونی استان انتقال یافتند

 686همچنین در مدت مذکور : پورافزود دکتر علی سلیمان 

زن به  56مرد و  699مصدوم ناشی از حوادث کار شامل 

 ..مراکز پزشکی قانونی اصفهان مراجعه کردند 

* * * * * * * * * 

 

کشته شدن یک کارگر ایرانی در کردستان 

 عراق 

یک کارگر ساختمانی ایرانی که در اقلیم کردستان عراق : ایلنا

در بیمارستان بستری شده بود به علت  دچار حادثه کار و

به  .شدت مصدومیت روز دوشنبه جان خود را از دست داد

گزارش اخبار دریافتی ایلنا پیام لطفی، کارگر اهل سنندج 

است که در اربیل کردستان عراق حین انجام کار ساختمانی 

دچار برق گرفتگی شده وبا سقوط از ارتفاع دچار ضربه مغزی 

 .می شود

است ؛کارگران ایرانی در اقیلیم کردستان عراق اکثرا  گفتنی

این کارگران از حقوق بیمه و . از شهروندان کرد ایرانی هستند

همچنین اقلیم . حمایت کنسولی چندانی برخوردار نیستند

 .کردستان عراق قانون کار ندارد

 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293388-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293388-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293388-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293388-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/292304-کارگر-براثر-حوادث-کار-در-اصفهان-جان-باختند#_blank
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/292304-کارگر-براثر-حوادث-کار-در-اصفهان-جان-باختند#_blank
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/292304-کارگر-براثر-حوادث-کار-در-اصفهان-جان-باختند#_blank
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293895-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293895-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/293895-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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  سازمان آتش نشانی

 ساله در کاشان 58مرگ کارگر 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

ساله افغان بر اثر اتصال چاه  52کاشان، از فوت کارگر 

فاضالب مجاور با چاه در حال حفر در این شهرستان خبر 

 ..داد

سیدمهدی »به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، 

سازمان  5٤1در پی تماس با سامانه : گفت« مجداالشرافی

مبنی بر حادثه چاه در روستایی از توابع کاشان، در ساعت 

 ٢مرداد ماه تیم امداد و نجات ایستگاه  ٢روز یکشنبه  ٢9:51

ل این سازمان به محل اعزام و پس از تخلیه فاضالب داخ ٤و 

هر دو چاه توسط ماشین تخلیه فاضالب با تجهیزات مربوطه 

 .اقدام به خروج فرد متوفی شدند

ساله را  ٢1وی، علت خفگی و کشته شدن این کارگر افغان 

وارد شدن فاضالب های مجاور به داخل چاه حفر شده 

متری چاه حفر  59با توجه به عمق : افزود  عنوان کرد و

ب مجاور، فاضالب ها به داخل چاه شده و اتصال با چاه فاضال

  .حفرشده وارد شد

* * * * * * * * * 

 

کشته و مجروح شدن دو کارگر ساختمانی 

 در مشهد

آوار ساختمانی در بلوار سازمان آب مشهد بر اثر ریزش : ایلنا

یک کارگر ساختمانی کشته و کارگر دیگر با جراحات شدید 

  ..به بیمارستان منتقل شد

زمانی   –مرداد ماه  ٢یکشنبه  –به گزارش ایلنا، این حادثه 

رخ داد که دو کارگر ساختمانی هنگام انجام عملیات 

ب مشهد ، زیر بهسازی یک تاالر قدیمی در بلوار سازمان آ

 .خرواری از خاک و نخاله مدفون شدند

بنابر این گزارش، پس از حضور نیروهای امداد ونجات در 

محل حادثه ، یکی از این کارگران در لحظات اولیه از زیر آوار 

خارج شد ه وسریعا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان  

 .منتقل می شود

که در  کارگر دوم این گزارش حاکی است ، جسد بی جان 

ساعت  6پس از   متری زمین مدفون شده بود 55عمق 

تالش عوامل امداد ونجات مشهد ، در زیر خرواری از خاک 

  .کشف وبه پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد

 

 

 

 

 اطالعیه ها:  

 تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 اعالم همبستگی با معلمان

 

ها تن کارگر از لندن و روم گرفته تا  که میلیون در حالی

کشورهای دیگر در سراسر دنیا برای دستیابی به حقوق خود 

در اعتصاب هستند و اعتصابات سراسری کارگران مترو و 

خلبانان در این کشورها مردم را دچار مشکالت گسترده کرده 

ما با  و زندگی روزمره را فلج کرده است، متأسفانه در کشور

ترین اعتراضات سندیکایی برخوردهای شدید و  ابتدایی

 . شود ناشایست امنیتی به کار گرفته می

آخرین نمونه آن دستگیری و ضرب و شتم وسیع معلمان 

سندیکای کارگران .تیر بوده است 15معترض کشورمان در روز 

شرکت واحد اقدامات سرکوبگرانه علیه اعتراضات معلمان 

صنفی و شهروندی  ،حقوق انسانی زحمتکش را خالف

 .داند اثر و محکوم می دانسته و آن را بی

سندیکای واحد بار دیگر خواستار آزادی کلیه معلمان  

طلب و دیگر کارگران زندانی و پایان بخشیدن به این  حق

  .استقبول  وضعیت غیرقابل

* * * * * * * * * 

 

های  اطالعیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 کارگری

 مرگ پیام لطفی

پیام لطفی کارگر ساختمانی اهل سنندج که در هولیر در 

کردستان عراق کار می کرد بر اثر برق گرفتگی در محل کار و 

وی بعد از  .در نتیجه سقوط از ارتفاع دچار ضربه مغزی گردید

چند روز بستری شدن در بیمارستان متاسفانه دیروز جان 

 .دست دادخود را از 

کارگران زیادی به خاطر بیکاری به کردستان عراق مهاجرت و 

اکثریت این کارگران در محیط . در آن جا مشغول به کار هستند

مشغول کار شده و ... هایی فاقد استانداردهای ایمنی و 

پیام . هیچگونه مزایایی از جمله بیمه به آنها تعلق نمی گیرد

اهد بود که بر اثر حادثه جان لطفی اولین و آخرین کارگری نخو

این چنین حوادثی ناشی از عدم . خویش را از دست می دهد

رعایت استانداردهای ایمنی توسط کارفرمایان و ناشی از 

 .سودخواهی آنان است

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

ضمن عرض تسلیت به خانواده و دوستان پیام لطفی، 

ستانداردهای ایمنی در محیط های کار توسط خواهان رعایت ا

 .کارفرمایان است

 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/292992-کشته-مجروح-شدن-دو-کارگر-ساختمانی-بر-اثر-ریزش-آوار-در-مشهد#_blank
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/292992-کشته-مجروح-شدن-دو-کارگر-ساختمانی-بر-اثر-ریزش-آوار-در-مشهد#_blank
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 اندیشه:  

 تیر، پیامدها و رویکردها 30اعتراض 

 محمدرضا نیک نژاد، عضو کانون صنفی معلمان ایران

بیش از هشت ماه است که از اعتراض های دنباله دار و 

در این مدت، سه گردهمایِی آرام . صنفی معلمان می گذرد

و مدنی، بدون کم ترین تنش برگزار گردیده و کم ترین هزینه 

 . بر داشته است را برای هر دو سوی اعتراض ها در

تیر که بی  15اما در واپسین گردهمایی فرهنگیان در روز 

گمان می توانست یکی دیگر از مدنی ترین تجمع های 

صنفی این گروه گسترده از کارمندان دولت باشد به یک باره 

منش یک سوی اعتراض ها دگرگون شد و در کمال ناباوری، 

ی اعتراضی آرام فرهنگیانی که از سراسر کشور برای برگزار

 . به خانه ملت آمده بودند شاهد برخوردی متفاوت گردیدند

بی گمان این دگرگونی در روش از زاویه های گوناگون می 

 .تواند واکاویده شده و پیامدهایش بررسی گردد

  خواسته های صنفی فرهنگیان ریشه دار و پیامد

دهه ها نادیده گرفته شدن از سوی بخش های 

گیران خرد و کالن کشور بوده و تا  گوناگون تصمیم

به درستی و اندیشیده برای حل آن ها راهی یافت 

نشود، نمی توان به پایان این اعتراض ها و دلخوری 

 . های چندین دهه ای امیدوار بود

تیر بتواند در کوتاه  15شاید برخوردهایی مانند 

مدت آرامشی سطحی بر فضای دلخوری ها برقرار 

مدت گره ای از انبوه دشواری های  کند اما در دراز

 . آموزش و پرورش نخواهد گشود

گسترده ترین خواسته های فرهنگیان پیرامون 

تاکنون . نابسامانی های معیشتی و منزلتی است

چنین خواسته هایی در هیچ دولتی پاسخ 

درخوردی نگرفته و کاربدستان با مسکن هایی تنها 

 ! دیده گرفته انددرد را آرام کرده و ریشه ی آن را نا

گرچه در کمتر از یک سال گذشته تنها دلخوشی 

فرهنگیان دیده شدن بود و این رویداد خود را در 

سخنان فرادستان آموزشی و سیاسی نشان داد و 

امید آن می رفت و می رود که چنین سخنانی 

زمینه ی پاسخگویی به خواسته های انباشته 

  .شده را فراهم آورد

، افزون بر  15اما برخوردهایی امنیتی و خشن مانند 

این که خواسته ها و روش ها را رادیکال می نماید، 

می تواند فضای حرکت های آرام و مدنی را از میانه 

گمانی نیست که . روها گرفته و به تندروها بسپارد

دو سوی اعتراض چنین رویدادی می تواند برای هر 

 .های پیامدهای جبرانی ناپذیری پدید آورد

  تاکنون افزون بر این که اعتراض های فرهنگیان

مدنی، آرام و با شاخصه دوری از درگیری و خشونت 

بوده است، باهوشمندی به گونه ای رهبری شده 

که کمترین آسیب به فرایند آموزش و یادگیری دانش 

 . آموزان وارد شود

روزهای اعتراض پنجشنبه ها بوده و یا در  برای نمونه

. برگزار شده اند… ساعت های تعطیلی مدرسه و 

ام که منجر به بازداشت  15اما برخوردهایی مانند 

معلم گردید، می تواند به این  511چندین ساعته 

در . روند مدنی و اندیشمندانه آسیب وارد نماید

روزهای گذشته زمزمه هایی از برخی معترضین 

نیده می شود که در آن از بازگشت به مدرسه و ش

بهره گیری از آن در آغاز مهر به عنوان ابزاری برای 

پیگیری خواسته های ریشه دار صنفی خبر می 

 . دهد

دوری از رویارویی و برگزاری مدنی و آرام اعتراض ها 

پیامد سال ها تجربه ی کنشگران صنفی و البته 

دیریتی فرهنگیان م -رفتارهای اندیشمندانه و خود

است که می توانست و می تواند از سوی دیگرِ 

اما برخوردهای امنیتی، . اعتراض ها تقویت شود

اعتراض ها را از جلو مجلس و اداره های آموزش و 

پرورش به مدرسه ها کشانده و افزون بر این که به 

فرایند آموزش آسیب می زند بی گمان کنترل و مهار 

 .دیدآن دشوارتر خواهد گر

امید است که در دو ماه باقی مانده از تابستان، فرادستان 

آموزشی، امنیتی و سیاسی با هم اندیشی بتوانند راهی 

برای پاسخگویی به خواسته های به حق و ریشه دار 

فرهنگیان بیابند و فضای رادیکال شده ی اعتراض ها پس از 

نخستین بار فرهنگیان برای  .را رو به آرامش ببرند 15رویداد 

ام را از سوی دولت  15پس از آغاز دورِ تازه اعتراض ها، برخورد

از این رو بی گمان . یا دست کم در همراهی با آن می دانند

فرادستانی که رییس شان حق اعتراض فرهنگیان را به 

رسمیت شناخته بود باید این روزها پاسخگوی رفتار خویش 

 باشند
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 ادبیات و هنر کارگری:  

 میر زاده عشقی شاعری برای مردم

 (قسمت پایانی)

 

 هاله صفرزاده

 کانون مدافعان کارگر

جهت کمک ای دیگر  میرزاده عشقی ، همراه رضاخان با عده

در .به عثمانیان در جنگ جهانی اول به آنجا سفر کرده بود 

اما پس از . نوشت« این سفر اپرای رستاخیز شهریاران ایران

بازگشت از عثمانی، در صف مخالفان جدی سردار سپه، 

درآمد و در روزنامه قرن بیستم مقاالت و كاریكاتورهای تندی 

این روزنامه  آخرین شماره. علیه او به چاپ می رسانید

اشعار و كاریكاتورهای تندی علیه رضاخان به چاپ رسیده 

بود و به همین دلیل، روزنامه توقیف و خود او نیز به قتل 

 :.رسید

در ماه های آخر عمر وی مشخص بود که دولتمردان 

ای که  به گونه. دیگرتحمل این تندروی ها را نخواهند کرد

روزی . ه او داده بودای برای دفاع ب یکی از دوستان اسلحه

میر حسین خان، یكی از دوستانش به طور اتفاقی، در اتاق 

را « عشقی، محرمانه كشته شود»محرمانه تامینات خبر 

 .شنیده بود

در یکی از این روزها به دوستی گفته بود که دلم می خواهد 

من … زنده بمانم و برای آزادی ایران هر قدر می توانم بکوشم

، اگر خوشحالم که زنده ام ، که از این زندگی سیر شده ام 

برای این است که برای وطنم ، فرزندی الیق و فداکار باشم 

درکتاب . وتا آنجا که میسر است برای نجات کشورم کار کنم

زاده  از قول رحیم(  29، ص  1ج) تاریخ بیست ساله ایران 

صفوی و ملک الشعراء بهار از خوابی صحبت شده که 

 :عشقی دیده بود

نبه از هفته ای که روز سه شنبه ی آن روز می یک روز ش“

بایست میرزاده عشقی به قتل رسد ، خطاب به رحیم زاده 

 :صفوی نموده گفت 

خواب دیدم که در قلمستان زرگنده مشغول گردش  

در آن زمان قلمستان زرگنده گردشگاه اهل تفریح و )هستم

، در حین گردش دختری فرنگی مثل آن ( تفرج خارج شهر بود

ه با من سابقه آشنایی داشت، نزدیک آمده، بنای گله ک

گزاری و باالخره تشدد و تغیر را گذاشت، و تپانچه ای که در 

 . دست داشت، شش گلوله به طرف من خالی نمود

بر اثر صدای تیرها افراد پلیس ریختند و مرا دستگیر کرده، در 

درشکه نشاندند که به نظمیه ببرند، در بین راه من هر چه 

فریاد می کردم، که آخر مرا کجا می برید، شما باید ضارب را 

تا مرا به . دادند دستگیر کنید، نه مرا ، به حرفم گوش نمی

نظمیه بردند، و در آنجا مرا به اتاقی شبیه زیر زمین کشانیده، 

 . حبس کردند

آن اتاق فقط یک روزنه داشت،که از آن روشنایی به درون 

تی که داشتم چشم را به آن روزنه من با حال وحش. تابید می

ریزی شد و تدریجا آن  دوخته بودم ،ناگهان دیدم شروع به خاک

روزنه گرفته شد ومن احساس کردم ،که آنجا قیر من 

 ”…است

 اند ماجرای قتل او را چنین روایت کرده

دو سه شب بود، که دو نفر ناشناس پیرامون خانه عشقی “

  .کشیک می کشیدند

دوستانش از خانه بیرون نمی رفت  عشقی به نصیحت

ولی آن دو نفر . ،کسی را هم نزد خود نمی پذیرفت 

ناشناس، پیوسته مراقب بودند، که عشقی تنها بشود و به 

را عشقی  5191تمام شب دوازدهم تیر ماه. سراغش بروند 

 . ناراحت به سر برده بود

صبح آن شب عشقی، خسته ، لب حوض دستهایش را می 

بیرون  او که از چندی پیش مراقب او بود،پسر عموی . شست

 .رفته بود
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کلفت خانه هم برای خرید رفته بود، و در خانه را باز گذاشته 

در حیاط باز شد، و سه نفر بدون اجازه وارد خانه . بود

 عشقی شدند، عشقی از آنها پرسید،که چه کار دارند؟

آنها جواب دادند که شب گذشته ، شکایتی از سردار اکرم  

اند، که عشقی آن را به چاپ  همدانی به منزل او داده

 . اند برساند، و اکنون برای گرفتن جواب عریضه آمده

عشقی خندان تعارف کرده و می خواست برای پذیرایی آنها 

کنان  را به اتاق ببرد، و در حالی که با یکی از آنان صحبت

جلو بود ، یکی از دو نفر ، از عقب تیری به سوی او خالی 

عشقی فریاد . و بی درنگ هر سه نفر فرار کردند. کرد

 . کشید، و خود را به کوچه رسانید

همسایه ها به صدای . در آنجا از شدت درد به جوی آب افتاد

تیر و فریاد عشقی جوان ، سراسیمه از خانه بیرون ریختند و 

 ...کردند قاتل را دستگیر

چند نفر پلیس و مامور تامینات دوان دوان می آیند ومانند  …

اشخاصی که از انجام قضیه مطلع باشند به خانه عشقی 

ریخته شاعر مجروح را بیرون کشیده در یک درشکه که سر 

کوچه آماده بود می نشانند، عشقی که چشمش به محمد 

گو به داد محمد خان به رفقا ب» خان می افتد فریاد می کند 

ها بپرس مرا کجا  محمد خان از این پاسبان… « من برسند

بابا من نمی خواهم به مریضخانه نظمیه بروم ، … می برند

 ...مرا به مریضخانه امریکا ببرید

حدود دو ساعت قبل از ظهر به ملک الشعرای در مجلس 

خبر می دهند که عشقی او را در مریضخانه شهربانی 

لشعرای بهار و سید حسن خان ملك ا… خواسته است 

زاده صفوی به اتفاق چند نفر دیگر به شهربانی  زعیم و رحیم

 . می روند

به آنها گفته می شود که باید از خیابان جلیل آباد از در 

طویله سوار بروید که مریضخانه آنجاست، طویله سوار حیاط 

مانند  بزرگی داشت و در سمت دست چپ چهار اتاق کوخ

گنبدی بود مریضخانه نظمیه را تشکیل می  که سقف آنها

ها سابقا جزء طویله بوده و بعد آن  داد و پیدا بود که آن کوخ

را از اصطبل جدا ساخته، سفید کاری کرده تحویل مریضخانه 

 . داده بودند 

 

 

اتاق اولی یک در به حیاط طویله داشت و یکی دو پنجره آن 

 . آباد باز می شد به خیابان جلیل

هیچ گونه در و پنجره به خارج … سه اتاق دیگر که تو در تو و 

نداشت و روشنایی هر یک از آنها از یک روزنه می رسید که 

در وسط گنبدی سقف قرار داده بودند و البته این ترتیب برای 

 . آن بود که مبادا مریض حبسی فرار نماید

آن … همین که رفقای عشقی وارد اتاق اول شدند و 

ن ها و هر سه اتاق را مشاهده کردند ملک الشعراء ساختما

: زاده صفوی که در حال گریه وزاری بود می گوید به رحیم

… صفوی ، خواب عشقی ، و زیر زمین و روزنه را تماشا کن 

بیندکه  وقتی نگاه می کند در اتاق چهارمی یک تختخواب می

میرزاده عشقی روی آن به خواب ابدی رفته و نور آفتاب از 

 ”… روزنه سقف به سینه او افتاده

مردم جسد او را از خیابان شاه آباد تا ابن بابویه روی دست 

 .بردند 

امید به بهروزی مردم، همراه با سری پرشور و عشق به ایران 

ای در  از او شاعری مردمی و متعهد ساخت که جایگاه ویژه

 .ادبیات انقالبی ایران دارد

 

 /ماند  این آیین نمیجهان را دائما این رسم و 

 ماند اگر چندی چنین ماندست، بیش از این نمی

/ به چندین سال عمر، این نکته را هر سال سنجیدی 

 ماند که آن اوضاع دی، در فصل فروردین نمی

 /همان گونه که آن اوضاع دیروزی نماند امروز 

 ماند به فردا نیز این اوضاع امروزین نمی

 /صفا روزی بیاید روزگار صافی و صلح و 

 ماند به جان دوستان آن روز ، دیگر کین نمی
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 اقتصاد ملی:  

 ها، درآمد را کنار زد هزینه

 
 ،خبرگزاری مهربه گزارش 

بانک مرکزی در گزارشی درآمد ساالنه یک خانوار ایرانی در 

هزار تومان و هزینه آنها را 181میلیون و  15را  81سال 

  .هزار تومان اعالم کرد926میلیون و 1٤

براساس گزارش خالصه ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در 

که بانک مرکزی منتشر  81مناطق شهری ایران در سال 

جه خانوارهای ایرانی کفاف هزینه ها را کرده است، بود

 .نمی داد

آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 

با مراجعه به حدود دوازده هزار و هفتصد خانوار نمونه  5181

توسط بانک مرکزی انجام شده و نشان می دهد که در 

میلیون و 1٤سال گذشته هزینه ساالنه یک خانوار ایرانی 

میلیون و 15هزار تومان و درآمد ساالنه همان خانوار  926

 .هزار تومان بوده است181

 متوسط تعداد افراد خانوار

نفر  1۴55در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 

از کل  .بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است

درصد  19۴5تعداد خانوارها، خانوارهای چهارنفری با 

درصد کمترین  9۴5نفر و بیشتر با  59بیشترین و خانوارهای

 .سهم را به خود اختصاص داده اند

 هزینه ناخالص

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص ساالنه 

ماهانه حدود )هزار ریال 1٤9269یک خانوار حدود 

هزینه مزبور که شامل ارزش  بوده است( هزار ریال٤2182

 518٤شخصی نیز می باشد، نسبت به سال  اجاره خانه

 .درصد افزایش داشته است 52۴6معادل 

درصد به  11۴5از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب، 

 ٤5۴6، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»هزینه 

درصد  59۴5، «خوراکی ها و آشامیدنی ها»درصد به هزینه 

کاالها و »درصد به هزینه  9۴5، «حمل و نقل»به هزینه 

، «بهداشت و درمان»درصد به هزینه  2۴9، «خدمات متفرقه

درصد به هزینه  5۴5، «پوشاک و کفش»درصد به هزینه  5۴6

درصد به  ٤۴1، «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»

درصد به هزینه  ٤۴5، «تفریح و امور فرهنگی»هزینه 

 5۴8، «رستوران و هتل»ینه درصد به هز ٤۴9، «ارتباطات»

« دخانیات»درصد به هزینه  9۴5و « تحصیل»درصد به هزینه 

 .اختصاص داشته است

 درآمد ناخالص

 5181ساالنه یک خانوار در سال  1متوسط درآمد ناخالص

بوده ( هزار ریال٤6565ماهانه حدود )هزار ریال 151815حدود 

درصد افزایش داشته  51۴5معادل  518٤که نسبت به سال 

درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص  68۴2. است

شامل ارزش اجاره خانه )درصد را درآمد غیرپولی  19۴1و 

 .تشکیل داده است( شخصی

 گروه های سنی

گروه های سنی توزیع افراد خانوارها برحسب گروه های 

از درصد  2۴9سنی نشان می دهد که در سال مورد بررسی، 

، «سال6ــ 59»درصد  6۴1، «سال و کمتر 2»افراد خانوارها 

 ٤9۴٤، «سال56ــ ٤9»درصد  2۴6، «سال55ــ 52»درصد  6۴9

 ٤٤۴٤و « سال15ــ 29»درصد  ٤8۴8، «سال٤5ــ 19»درصد 

 .سن داشته اند« سال و بیشتر 25»درصد 

 تحصیالت

توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان 

بی »درصد  55۴٤نشان می دهد که  5181ر سال سواد د

درصد  ٤5۴5، «خواندن و نوشتن»درصد قادر به  5۴2، «سواد

تحصیالت »درصد دارای  51۴5، «تحصیالت ابتدایی»دارای 

تحصیالت »درصد دارای  ٤٤۴2و « راهنمایی و متوسطه

 .بوده اند« دانشگاهی

 اشتغال

بدون فرد »درصد خانوارها  ٤1۴2براساس نتایج این بررسی، 

درصد  52۴٤، «یک نفر شاغل»درصد دارای  29۴9، «شاغل

سه نفر شاغل و »درصد دارای  1۴5و « دونفر شاغل»دارای 

 .بوده اند« بیشتر

http://www.mehrnews.com/
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یک نفر »درصد خانوارهای  518٤در مقایسه با سال   

، با «بدون فرد شاغل»افزایش و درصد خانوارهای « شاغل

کاهش  «سه نفر شاغل و بیشتر»و با « دو نفر شاغل»

 .داشته است

 مسکن

 5181بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 

درصد از خانوارها در مسکن  65۴5نشان می دهد که 

 9۴9درصد در مسکن اجاری،  ٤2۴6، (مالک نشین)شخصی 

درصد در مسکن  8۴٤درصد در مسکن در برابر خدمت و 

 .رایگان سکونت داشته اند

، درصد سکونت در مسکن رایگان 518٤در مقایسه با سال 

افزایش، درصد سکونت در مسکن اجاری کاهش و درصد 

سکونت در مسکن شخصی و در برابر خدمت بدون تغییر 

 .بوده است

، «یک اتاق»درصد خانوارها از  1۴2براساس نتایج مزبور، 

، «سه اتاق»درصد از  52۴2و « اتاق دو»درصد در  19۴5

 5۴5و « پنج اتاق»درصد از  ٤۴6، «اتاق 5»درصد از  55۴6

 .استفاده می کرده اند« شش اتاق و بیشتر»درصد از 

تسهیالت محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده 

 خانوارها

بررسی تسهیالت محل سکونت خانوارها نشان می دهد 

درصد خانوارها از آب لوله  88.2که در سال مورد بررسی، 

درصد از گاز شهری،  8٤۴9درصد از برق،  599۴9کشی، 

 ٤9۴5درصد از تلفن،  99۴9درصد از فاضالب شهری،  51۴2

درصد از  88۴2درصد از آشپزخانه،  89۴٤درصد از اینترنت، 

درصد از کولر  59۴2درصد از کولر ثابت آبی،  61۴9حمام، 

و ( شوفاژ) 2رت مرکزیدرصد از سیستم حرا 9۴5گازی، 

 .درصد از انباری بهره مند بوده اند 59۴6

درصد خانوارها از  52۴9از نظر لوازم زندگی،  5181در سال 

درصد  51۴2درصد از موتورسیکلت،  52۴٤اتومبیل شخصی، 

درصد از  ٤6۴5درصد از چرخ خیاطی،  25۴9از دوچرخه، 

درصد  25۴٤درصد از تلویزیون،  88۴5رادیوضبط و ضبط صوت، 

درصد از رایانه  59۴1از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 

درصد  56۴2درصد از دوربین فیلم برداری،  51۴٤، (کامپیوتر)

درصد از  88۴2درصد از فریزر و یخچال فریزر،  91۴2از یخچال، 

درصد از ماشین  92۴2درصد از جاروبرقی،  8٤۴9اجاق گاز، 

همراه استفاده می کرده درصد از تلفن  82۴٤لباسشویی و 

  - مهر –  .اند

 
 

 یادداشت:  

 

 تجمع سی و یکم تیر معلمان،

 مقابل مدنیتشکست خشونت در 

 

 

 رضا مسلمی -نسرین هزاره مقدم

سی و یکم تیرماه، هزاران معلم از شهرهای دور و نزدیک به 

خانه ملت، . تهران آمدند، به بهارستان، مقابل خانه ملت

وعده گاه معلمان پرشوری بود که دغدغه آموزش رایگان و 

برابر، دغدغه آزادی فعالیت های صنفی و مدنی و دغدغه 

 .همکاران دربندشان را داشتندآزادی 

چهارشنبه، سی و یکم تیرماه، از اوایل صبح، وعده گاه 

مجلس شورا در . خانه ملت محاصره شده بود. ملتهب بود

قرق نیروهای امنیتی، لباس شخصی ها و همه ماموران به 

اصطالح معذوری بود که آمده بودند با تمام قوا و امکانات، با 

دستبند و بازداشت، مقابل حق تهدید و هتک حرمت، با 

: آمده بودند به معلمان فرمان ایست بدهند. خواهی بایستند

 .جلوتر نروید، خانه ملت محاصره است

اما معلمان نایستادند، با سکوتشان، با جمعیت انبوهشان، 

صدای خود را رساتر از همیشه به سمع آنها که باید، 

در بازداشتگاه، بازداشت شدند اما حاصل اتحادشان . رساندند

آزادی بود و البته لبخند پیروزی با چاشنی بغضی فروخورده و 

صدایی در گلو مانده که مگر ما چه می خواستیم، مگر ما چه 

 .می خواهیم که اینگونه بازمی دارندمان
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معلمان در ماههای گذشته زیباترین نمایش مدنیت، قانون  

مندی و پایبندی به اصول صنفی را به صحنه جامعه مدنی 

ایران آوردند، نامه ها نوشتند، طومارهای اعتراضی خطاب به 

باالدستان مجلس نشین و دولتی ها امضا کردند، رایزنی و 

اسی مذاکره کردند، از مطبوعات یا همان رکن چهارم دموکر

قانون  ٤2برای حق خواهی بهره بردند، بر طبق اصل 

اساسی، تجمعات سکوت قانونی ترتیب دادند، همه این 

 . کنش های مدنی و تشکیالتی، یعنی حرکت بر مدار قانون

اما آنطور که به نظر می رسد، نامه ها بی پاسخ و مذاکرات 

بی نتیجه مانده است، مقامات تنها بر شمار معلمان دربند 

افزوده اند، در همین ماههای پشت سر، عالوه بر علیرضا 

هاشمی و علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی دبیر کل 

و از  کانون صنفی معلمان نیز روانه بازداشت شده است 

ششم تیرماه، خودش زندانی و دربند است و خانواده اش 

 .مستاصل و بالتکلیف

راض جمعی تیرماه، فراخوانی بود به نشانه اعت 15تجمع 

وقتی بیانیه ها و طومارها و  . معلمان سراسر کشور

درخواست ها بی حاصل است، تجمع فرصتی است برای 

ابراز دسته جمعی اعتراض از مجرای قانون، تجمع یک حق 

 .قانونی است و مخالفت با آن، مخالفت با قانون

آنها که در مقابل معلمان ایستادند، شاید فراموش کرده اند 

تعادل و پایداری جامعه  ار یک جامعه محور اصلی نیروی ک

 . است

شاید نمی دانند مشارکت دادن نیروی کار و نمایندگان 

قانونی آنها در تصمیم گیری ها، به رسمیت شناختن تشکل 

های برآمده از آنها و تحمل اعتراض قانونی آنها، از ملزومات 

 . اصلی یک جامعه مدنی پیشرفته و مترقی است

روی کار نتواند حقوق قانونی خود را مطالبه کند، وقتی نی

وقتی سهمی متناسب از ثروت و قدرت در جامعه نداشته 

باشد، وقتی سرکوب جنبش های مدنی تداوم داشته 

 باشد، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟ 

سیستمی که فعالیت و کنش صنفی را تجاوز به حریم 

می برد، امنیت خود می داند، در نهایت، راه به کجا 

سیستمی که دبیر کل کانون صنفی معلمان را یک متهم 

 !امنیتی می داند

بی شک آن که به خشونت دست می یازد، همیشه 

معلمان سی و یکم تیر آمده بودند، دو . مغلوب میدان است

ساعت، در مقابل خانه ملت، در سکوت تجمع کنند، آمده 

 به نمایش بودند تا با پالکاردهایشان حقوق بدیهی خود را 

بگدارند و مطالبه کنند، اما خشونت در مقابل مدنیت، تمام قد 

تهدید می کند، احضار می کند، ایستاده بود، خشونتی که 

بازداشت می کند، فرمان عقب گرد می دهد اما در نهایت 

شکست می خورد، در انتها با باتوم و دستبند و شیشه های 

دودی ون های مستقر در گوشه و کنار میدان ها، پای 

 .اقرارنامه شکست خود را امضا می کند

ان می خورد، چرا که تا چه زمان می تو  خشونت شکست

جنبشی که بر محور قانون و مطالبات مدنی شکل گرفته 

است را سرکوب کرد، به راستی تا کی می توان به معلمان، 

 .به این قشر شریف و زحمتکش ملت، فرمان ایست داد

 

خشونت در مقابل مدنیت شکست خورده است، چرا 

که آن چه معلمان می خواستند بگویند و بخواهند، 

بی شنیده شد، اعتراضی که اعتراضی بود که به خو

ادامه خواهد داشت، صدایی که خاموش نمی شود، 

شعله ای که فروکش نمی کند، صدایی که اصال 

خاموش شدنی نیست، همان صدایی که پنبه در 

گوش فرو بردگانی که مقابل ملت و خانه ملت صف 

کشیده اند نیز به خوبی شنیده اند، فریادی که نوای 

 :ده استآن در گوش همگان پیچی

 

 ”همکاران دربندمان را آزاد کنید“

 ”آموزش را کاالیی نکنید“

 ”معیشت، منزلت حق مسلم ماست“

 
 


