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در هفتە گذشتە و در آخرین روز از 
هفتە معلم تجمع های اعتراضی 
بسیاری توسط معلمان شاغل و 
بازنشستە در اعتراض بە بی 
توجهی دولت بە مطالبات صنفی 
معلمان در شهرهای مختلف صورت 

ها معلمان  در این تجمع. گرفت
ضمن طرح چندبارە مطالباتشان 
خواستار آزادی معلمان زندانی و 
رفع موانع و محدودیت هایی شدند 

بر سر راە فعالیت تشکل  دولت کە
 .داده استهای صنفی قرار 

گر  در تهران نیروهای سرکوب

 ٠٢شنبە  حکومتی در روز پنج

اردیبهشت بە تجمع مسالمت آمیز 

مقابل معلمان و بازنشستگان در 

سازمان برنامە و بودجە حملە ور 

شدند و شماری از معلمان را 

مجروح و شمار دیگری را با دستنبد 

بنا بر . و پابند روانە زندان اوین کردند

دنبال این یورش ه باطالعاتی کە 

شورای "وحشیانە توسط 

های صنفی  هماهنگی تشکل

و دیگر سندیکاها و " معلمان

های کارگری منتشر  تشکل

معلم و  ٥١است، حداقل  شدە

های فرهنگیان  رهبران تشکل

دمحم تقی فالحی،  از آن جملە،

رسول بداقی، رحمان عابدینی، 

اسماعیل گرامی، حسین 

غالمی و خانم عالیه اقدام 

دوست توسط ماموران امنیتی 

 . دستگیر و روانە زندان شدەاند
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دیگر حاکی  های چنین گزارش هم

خشن با  از برخوردهای بسیار

تعدادی از زنان معلم حاضر در این 

 .تجمع دارند

های صنفی  این رفتار با تشکل

گیرد کە  در حالی صورت می

مقامات دولتی در پی خیزش 

بارها سخن  ٦٩ماە  تودەای دی

از آزاد بودن تجمع های 

مسالمت آمیز گفتە بودند و 

های برگزار  فعالیت تشکل

ظاهرا از  ها کنندە این اعتراض

نهادهای ذیربط دولتی  طرف

برسمیت شناختە شدە است و 

قانون اساسی  ٧٢طبق مادە 

حکومت تظاهرات مسالمت 

آمیز مورد تاکید قرار گرفتە 

با این همە اما دولت و . است

نهادهای حکومتی مدعی 

طرفداری از حقوق شهروندی 

بە هیچ یک از قوانین و قول و 

 نقرار های شان کوچکتری

د و تعهدی نشان نمی دهن

 .خالف آنها عمل می کنند

مطالبات معلمان و فرهنگیان 

 کە آن استمطالبات کامال بە حقی 

بە  تحقق شانها برای  ها سال

طریق مختلف و مسالمت آمیز 

 نولی مسئوال مبارزه کرده اند،

جای رسیدگی بە ه دولتی تا کنون ب

تالش کردەاند  ،حقه این مطالبات ب

و زندانی  ها با سرکوب اعتراض

کردن رهبران کانون های صنفی 

حق و ها را از پیگیری  آن معلمان،

در بین . باز دارند حقوق شان

اردیبهشت  ٠٢کسانی کە در 

بازداشت شدەاند، تعدادی از 

رهبران کانون های صنفی قرار دارند 

های صرفا  کە بارها بە دلیل فعالیت

صنفی بارها محاکمە و زندانی 

عیل اسما"شدەاند و هم اکنون نیز 

محمود "و  (در اعتصاب غذا" )عبدی

تن از رهبران  دو "لنگرودی بهشتی

سرشناس کانون صنفی معلمان در 

با این همە اما . زندان هستند

معلمان دست از تالش و مبارزە 

برای رسیدن بە مطالباتشان بر 

دولت اگر فکر می کند . نداشتەاند

کە گویا می تواند با سرکوب 

 آن ،لمانمع های وحشیانە اعتراض

 ،ها را از ادامە مبارزات شان باز دارد

، چرا کە استسخت در اشتباە 

و بە هیچ  شخصی و حکومتیهیچ 

 انسان ،قادر نخواهد شد ای وسیلە

های آگاه را وادار بە پذیرش زندگی 

زیر خط فقر و دست برداشتن از 

 . کند تحقق حقوق انسانی شان

کوچکترین شکی نیست که 

آزادی رهبران تالش و مبارزە تا 

های صنفی و رسیدن  تشکل

بر حق  معلمان بە مطالبات

ادامە خواهد یافت و  شان

کارگران و سایر گروە های 

خواە در این مبارزە  عدالت

حتی لحظه ای  ،مشترک

 فرهیخته این مرز و بوم معلمان

 .را تنها نخواهند گذاشت
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هواداران بکله گربا، دبیرکل تازمان .  ت بدی  ات اتیوپی آبستن تحوال: 8102فوریه 

 اورمو آزاد  او از زنیان را جشن می گیرنی
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 "اتحادیه های صنفی اتیوپی"چارچوب قانونی برای 
 یک دیدگاه تاریخیدر 

 

 (00بخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مهاری ریدای

 ترجمه گودرز

 ٧102ژوئیه   LGDمجله حقوق، عدالت اجتماعی و توسعه جهانی

 
 

 (ادامه)سقوط رژیم نظامی و روند نوین اتحادیه های صنفی 

کارفرمایان با قانون جدید هماهنگی بیشتری دارند به  ن کهبرای نشان دادن ای
برخالف قانون کار دولت نظامی که به کارفرمایان . چند نکته اشاره می کنیم

حق تشکل سازمانی را نمی داد، در قانون جدید تشکل های کارفرمایی کامال 
به رسمیت شناخته شده بودند و به تساوی به هر دو گروه کارفرمایان و 

از نگاه کارگران هم محدودیت لزوم حداقل پنجاه . رکنان عرضه می شدندکا

عضو برای تشکیل اتحادیه در قانون 
به بیست نفر کاهش داده  3991

 .شده بود
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به ده نفر کاهش یافت که اقدامی برای  ٠٢٢1این محدودیت بعدا در سال  

قانون جدید  .تسهیل بازهم بیشتر تشکل در محیط های کوچک کارگری بود
همچنین تشکل کارگران در اتحادیه های متعدد در یک محیط کارگری را مجاز 

عالوه بر این لزوم وابستگی سیاسی به احزاب حاکم و تابعیت . دانسته بود
اتحادیه های مبنا به فدراسیون های سراسری نیز از شرایط تشکیل سازمان 

ل کارگران انعطاف بیشتری بنابراین قانون جدید برای تشک.  ها برداشته شد
بدین . داشت و استقالل اتحادیه ها را که قبال محدود بود جدا ترغیب می نمود

دالیل می توان گفت که قانون جدید بهبودهای ویژه ای نسبت به قوانین 
 . قدیمی کار داشت

با این وجود باید اعتراف کرد که قانون جدید کار هم نقایص خود را دارد که از 
چارچوب قانونی برای تشکیل اتحادیه های صنفی قابل تشخیص دیدگاه 

" مدیران کارگاهی"برخالف دوران امپراطوری و دولت نظامی که در آن . است
برای عضویت در اتحادیه ها تعریف محدودی داشت و اکثر مدیران میانی می 

ر توانستند به عضویت اتحادیه درآیند، در قانون جدید کار این تعریف گسترده ت
شده و تعداد بیشتری از مسئولین کارگاهی را از عضویت در اتحادیه محروم 

در قانون های کار در گذشته تعریف مدیریت جنبه ساختاری . ساخته بود
داشت و تنها مدیران زیر نظر مدیرکل و رده باالی نظارت کارگاهی و شرکت ها 

ج شده بودند و به عنوان مدیر شناخته شده و از رده عضویت در اتحادیه خار
سایر مسئولین خارج از این رابطه مستقیم با رأس موسسه می توانستند به 

 .اتحادیه های کارگری یا اتحادیه های مورد نظر خود عضو شوند

قانون کار جدید اما کارکنان مدیریتی را بجای دیدگاه ساختاری از منظر کاربردی 
انی که به انجام وظایف در نتیجه همه مدیران باال و می. تعریف می نماید

مدیریتی مشغول اند، صرف نظر از موقعیت ساختاری شان به عنوان مدیر 
از نظر قانونی وظایف . شناخته شده و از عضویت در اتحادیه محروم اند

مدیریتی بطور مثال شامل مجوز اعمال تصمیمات انضباطی است و کسانی 
معموالً . خته می شوندکه این حق را داشته باشند جزو کادر مدیریتی شنا

تصمیمات انضباطی طیف گسترده ای از صدور توبیخ نامه حتی شفاهی و تا 
از این رو آنچه در قانون . تصمیماتی در حد اخراج و برکناری را شامل می شوند

مورد توجه قرار گرفته آن است که هرکس که اجازه داشته باشد یکی یا 
دهد به عنوان یک مدیر شناخته می بیشتر از این وظایف انضباطی را انجام 

 .شود

تعریف گسترده ای که برای کادر مدیریتی بکار رفته به قول مدیر کل 
کنفدراسیون اتحادیه های صنفی اتیوپی در عمل بخش عمده ای از افرادی را 
که تخصص و تجربه کار در اتحادیه های کارگری را داشته باشند از عضویت 

ط باید توجه داشت که کمیته آزادی تشکل در در همین ارتبا. محروم ساخت
سازمان جهانی کار هم از محدود کردن حق عضویت در اتحادیه ها که منجر به 

کاهش تعداد اعضای آنها شود و یا از نظر تجربه و تخصص به اتحادیه ها لطمه 
بالطبع قانون جدید کار از این منظر انتظارات سازمان . بزند، حمایت نمی کند

 .را برآورده نمی سازد ILOار جهانی ک
 

 نتیجه گیری

در ارتباط با آزادی اجتماعات و تشکل از دول عضو می  ILOسازمان جهانی کار 
خواهد که حق تشکل را به رسمیت بشناسند؛ تعداد حداقل کارگران در کارگاه 
برای تشکیل اتحادیه را در سطحی واقعی و عملی تعیین نمایند؛ چارچوب و 

نظیم نمایند که به کثرت و استقالل اتحادیه ها و خودمختاری آنان مقرراتی را ت

کمک نماید؛ و تعریف کادر مدیریتی 

را بطور محدود مشخص سازند، به 
طوری که تعداد اعضای اتحادیه ها 

در این . دچار نقصان داوطلب نگردد
رابطه عموماً قابل ذکر است که در 

( ٠٢٢1تا  3991از )چهل سال اخیر 
ها در اتیوپی شاهد تثبیت اتحادیه 

حداقل کارکنان برای تشکیل 
ارقام ناظر بر . اتحادیه ها بوده است

 0٢آن است که تعداد حداقل از 
 3990نفر در  ٠٢به  3991کارگر در 

 ٠٢٢1نفر در  3٢و به  3991و 
کاهش یافته که اجازه می دهد 
کارگران در کارگاه های کوچک هم 

ام بتوانند به تشکیل اتحادیه اقد
 .نمایند

صرفنظر از این تغییرات مثبت در 
کاهش حداقل تعداد کارگران برای 
تشکیل اتحادیه در دوران حکومت 
نظامیان اما مسایل دیگری وجود 
داشتند که باعث نگرانی بیشتر در 
سازمان جهانی کار در امر 
سازماندهی کارگران در جنبش 

همان طور . اتحادیه ای شده بودند
ه شد اتحادیه ها در که در باال اشار

دولت نظامیان فاقد استقالل بودند و 
از مونوپولی و انحصاری که در اختیار 

حزب کارگران )سیستم تک حزبی 
و دولت حاکم بود صدمه ( اتیوپی

خودمختاری آنها بطور . می دیدند

مرکزیت "مشابه تحت تاثیر اصل 
قرار داشت، بدین " دموکراتیک

تابع معنی که اتحادیه های کوچکتر 
تصمیمات اتحادیه های باالتر و 
کنفدراسیون سراسری قرار 

مضاف براین هر نوع ارتباط . داشتند
با سازمان های بین المللی بر طبق 
قانون به عهده کنفدراسیون ملی 
سراسری بود که با پوشش چتری 
بر روی اتحادیه ها نظارت داشت و 
به اتحادیه های پایه ای و سطح 

و همکاری با  میانی اجازه ارتباط
ساختار های بین المللی کارگری را 

باید توجه داشت که عدم . نمی داد
وجود استقالل و خودمختاری عمالً 
با فقدان امکانات اتحادیه ای برابری 

 .می کند
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چارچوب قانونی کنونی تعداد حداقل کارگران در محیط کارگاه را کاهش داده 
ودمختاری اتحادیه ها که براساس قوانین محدودیت ها بر استقالل و خ. است

با این وجود قانون جدید هم به . دوران نظامی وجود داشتند، از میان رفته اند
سهم خود با وضع تعریف گسترده برای کادر مدیران که شامل تکنوکرات ها و 

در " یقه سفید"سرپرستان در همه سطوح می شود مانع از حضور کارکنان 
در نتیجه تاثیر مجموعه این تغییرات اما بطور . است اتحادیه ها گردیده

یکنواختی باعث عدم هماهنگی قوانین کار اتیوپی با توصیه ها و عهدنامه 

 ILOهای سازمان جهانی کار 
بنابراین با وجود نود . گردیده است

سال عضویت در سازمان جهانی 
مطابقت کامل قانون کار در اتیوپی 

نوز با معاهدات سازمان جهانی ه
 .هم آرزویی بیش نیست

 
 
 
 
 

  دیگر کشور ها

 

 
 
 

 
 

 های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران کمیسیون

 

 انسانیکمربند  ،ماه مه 01
 ساختمان بانک مرکزی اسپانیا دور 
 
 

 کمیسیونعمده ترین سندیکاهای کارگری اسپانیا، 

برای روز های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران 

خاطر ه بعد از ب ٠ظهر تا  3٠ه از ساعت ماه م 39

اعتراض به وضعیت بازنشستگان و حقوق آنان در 

 .سراسر کشور اعالم تظاهرات اعتراضی کردند

 

 

پایتخت  در بار در مادرید برای اولین

شکل ویژه ای از اعتراض را  ،اسپانیا

بدین معنی  ،کار خواهند گرفته ب

 فعالکه با شرکت هزاران 

ربندی حول سندیکایی کم

ساختمان بانک مرکزی اسپانیا 

 .شکل خواهند داد

چنانچه گفته شد اعتراض به حقوق نازل بازنشستگان  ها هدف از اعتراض

بهانه بحران اقتصادی توسط دولت راست گرای وقت، ه ب ٠٢31در سال . است

تصویب رسید که دیگر تعهد دولت برای حفظ قدرت خرید ه قانونی ب

گرفت و به دولت  اسب با رشد تورم سالیانه نادیده میبازنشستگان را متن

داد که حتی علی رغم رشد نرخ تورم حقوق بازنشستگان را  اجازه می

 . چنان ادامه دارد این کار را کرد و این سیاست هم ،منجمد نگاه دارد
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بحران اقتصادی اسپانیا از سال 

شروع شد و برای غلبه بر آن  ٠٢٢9

ت وقت آغاز دولت سوسیالیس

سیاست ریاضت اقتصادی را اعالم 

دنبال اجرای این سیاست ه کرد، ب

 درصد٠0نرخ بیکاری در اسپانیا به 

رسید و وضعیت معیشتی بخش 

خوش  عظیمی از توده ها دست

ها  بانک. شدید شد تالطم های

که قادر به پرداخت ملیون ها نفر را 

خانه هایشان نبودند اقساط ماهانه 

کردند و صد  بیرونان از خانه هایش

که به  اننفر از مهاجرها هزار 

جوی زندگانی و  اسپانیا به جست

های  بهتری آمده بودند به سرزمین

چنین  مادریشان بازگشتند و هم

چند صد هزار از جوانان اسپانیایی 

که قادر به پیدا کردن کاری در 

اسپانیا نبودند راهی سایر 

در . گردیدندکشورهای اروپایی 

روی کار آمدن ه بدنبال ب ٠٢33سال 

که قویا ریشه در  "پوپوالر"حزب 

دوران فرانکیسم دارد وضعیت برای 

زحمتکشان و طبقات کم درآمد بدتر 

دولت ده ها میلیارد یورو را . شد

ها اختصاص داد و  برای نجات بانک

به دستمزد حقوق بگیران و کارگران 

ه یورش آورد و قوانین کار را تماما ب

یه و صاحبان سرمایه سود سرما

 . عوض کرد

 از جمله قربانیان سیاست تن هستندملیون  9بازنشستگان که نزدیک به 

 . غایت ارتجاعی دولت شدنده های راست و ب

سندیکاهای کارگری از همان زمان اعالم کردند سخت گرفتن زندگی بر مردم 

ب قوانین ها و تصوی بهانه مقابله با بحران و منجمد کردن حقوقه زحمتکش ب

دولت . یده نمی شوندیتازه کار تماما خصلت ایده ئولوژیک دارند و از نیاز زمان زا

 .داد که پول نداریم و امکان دیگری نیست جواب می

اکثریت مطلق در مجلس را از دست داد  "پوپوالر"حزب  ٠٢39در انتخابات سال 

ر اقلیت دولت و مجبور شد برای ادامه زندگی در قدرت به ائتالف تن دهد و د

های اقتصادی نیروهای  در این رابطه به برخی از خواست. تشکیل دهد

ولی هنوز علی رغم  ،ها جواب مثبت داد مخالف در مجلس کرنش کرد و به آن

نمی خواهد حقوق  ،که می گوید بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم آن

که قدرت خرید  نحویه بازنشستگان را موافق رشد نرخ تورم افزایش دهد ب

 .ساالنه آنان حفظ شود

گسترده  های اسپانیا شاهد تظاهرات و اعتراض سراسر ٠٢32از آغاز سال 

اه مه م 39دولت بوده است و روز های  علیه سیاست هبازنشستصدها هزار 

دانند که  خوبی میه بازنشستگان ب. است ها حلقه دیگری از این اعتراض

 سمت صندوقه ها را ب خواهد آن ن میدولت دست نشانده سرمایه های کال

 .های خصوصی بازنشستگی سوق دهند

 

 مارسلینو کاماچوتجلیل از 

های مادرید را به نام  شهرداری مادرید در هفته گذشته یکی از خیابان

خیابان نام گذاری شده به نام او در همان . کرد گذاری مارسلینو کاماچو نام

. و نوجوانی خود را در آن گذراندست که او دوران طفولیت ا منطقه ای

مارسلینو کاماچو یکی از رهبران برجسته حزب کمونیست اسپانیا در دوران 

" گذار بزرگترین تشکل کارگری اسپانیا  چنین  بنیان دیکتاتوری فرانکو و هم

های کارگری بعد از  او اولین دبیر کل کمیسیون. بود" های کارگری کمیسیون

عنوان ه چنین دو بار ب گذار به دمکراسی بود و هم ورود اسپانیا به دوران

این شخصیت سیاسی . نماینده در پارلمان اسپانیا از شهر مادرید انتخاب شد

او در تاریخ . مانندی میان شهروندان اسپانیا داشت و سندیکایی محبوبیت بی

 .چشم از جهان فرو بست ٠٢3٢بیست و نهم اکتبر سال 
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تاع  به فراخور خوات   2اح ، تاع  اتتر 2تاع  کار،  2: 222یکی از آفیشها  جنبش 

 خود ت

 
 
 
 
 

  از جهان کار

 
 
 

 ؛اعات کارس

 گذشته، حال و آینده
 دومبخش 

 

 

 بحث موافق و مخالف

 جنبش کاهش ساعات کار

فکر، اولین  رابرت اون، یک کارخانه دار روشن

کسی بود که خواهان ده ساعت و نیم کار در 
او در اوائل قرن نوزدهم موفق به . روز شد

اجرای این خواست در کارخانۀ شخصی 
ی شد که با خودش در اسکاتلند شد و مدع

تعداد ساعات کمتر کار روزانه می توان از 
هزینه های تولید نیز کاست، زیرا در این 
صورت کارگران کمتر خسته و کوفته می 

در پایان قرن نوزدهم هشت ساعت . شوند
کار در روز به مطالبۀ گستردۀ کارگران تبدیل 

این جنبش نیروی الزم را فراهم . شده بود
و " قانون کارخانه"به وضع آورد و در بریتانیا 

دیگر قوانینی، که مدام از مدت زمان کار روزانه 
چنین کار کودکان را محدود  می کاستند و هم

جالبترین نکته در این . می کردند، انجامید
جنبش این بود که بسیار ادعا می کردند که با کاهش 
ساعات کار می توان تولید را حفظ کرد یا حتی آن را 

 .افزایش داد

استفاده مناسب از اوقات کار در جریان جنگ جهانی اول، 
زمانی که دولت بریتانیا در صدد برآمد تولید سالح را بدون 
فرسودگی سریع کارگران به حداکثر برساند، به 

این موضوع به تحقیقات علمی . موضوعی حاد تبدیل شد

بسیاری در مورد پروسۀ تولید و رابطۀ آن با ساعات کار 
از جمله پیامدهای این تحقیقات یکی . منجر شد

تایلوریسم و دیگری اقدامات نوآورانه ای بودند که در 
این . به انجام رسیدند 391٠تا  39٠1های  فاصلۀ سال

تاز ناظر بر تولید، و رابطۀ بین ساعات کار و  اقدامات پیش
ها  شرایط کار تا امروز ادامه یافته اند، اگرچه بیشتر آن

. گونومیک و اقتصادی بوده اندمتوجه تغییرات ار
اقتصاددانان نسبتاً معدودی هم بوده اند که پیامدهای 

خروجی های "یا " عرضۀ کار"این یافته ها را برای تئوری 
 .دخالت داده اند" مولد

آخرین مورد معاصر از کاهش عمومی ساعات کار در 
بوده است که ساعات کار را " مقررۀ اروپائی ساعات کار"

ساعت در هفته محدود  12اروپا به حداکثر در سراسر 
تاکنون ارزیابی نسبتاً محدودی از نتایج این . کرده است

 .مقرره صورت گرفته است
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 "عرضۀ کار"اقتصاد خرد 

فرض را بر " عرضۀ کار"تئوری مرسوم اقتصاد خرد در مورد 
جوی راه های به و  این می گذارد که کارگران در جست

به موجب این تئوری . رساندن امکانات خویش اندحداکثر 
 -3: جوی گفته شده تابعی از دو عامل استو  جست

کار، به شمول کاالهائی که کارگر با دستمزدی که می 
طبق این تئوری . فراغت -٠هاست،  گیرد قادر به خرید آن

کارگر امکان دارد تعداد ساعات کار و فراغت خود را 
به عبارت دیگر )های بودجه اش  انتخاب کند تا محدودیت

عدم تعادل ممکن بین دستمزد پایه ای و هزینه های 
با این وجود . را برطرف کند( واقعی کاالهای مورد نیازش

این دید ساده نگر فرض را بر این می گذارد که درست 
. همان ساعات مورد نیاز کارگر در اختیار او قرار می گیرد

تنها می توانند همان یک اما در واقعیت بیشتر کارگران 
کار تمام وقتی را که کارفرما در اختیارشان قرار می دهد، 

بپذیرند؛ گرچه امروزه کارگران بیشتری به کار با ساعات 
 به طریق مشابه، بسیاری از مدل. متغیر رو می آورند

های تأمین تقاضای کارفرمایان برای کار و عواقب این 
نوز مورد بحث منظم ها برای ساعات کار روزانه ه مدل

این به آن معناست که . مبتنی بر تجربه قرار نگرفته اند
اگر توزیع ساعات کارشده در بسیاری از کشورها را 

ساعت در هفته را  1٢تا  10ترسیم کنیم، یک مرکز ثقل 
تا  30برای کار تمام وقت و یک مرکز ثقل کوچکتر حدوداً 

این الگو . فتساعته را برای کار نیمه وقت خواهیم یا ٠٢
خروجی : از زوایای مختلف و مهمی ساده لوحانه است

یک ساعت کار کارگر در هر وقتی از روز ثابت تلقی می 
شود، کارگران خسته نمی شوند، عضو اتحادیه ای 

بندی و نظم کار هیچ مشکلی ندارد، هیچ  نیستند، زمان
پیشرفت پرتأثیر تکنولوژیکی واقع نمی شود، رقابت بی 

ز جریان دارد و انحصار وجود ندارد، اضافه کاری یا مر و حد
این نکته ... کار کمتر از ُنرم هیچ پیامدی نخواهد داشت

شناخته شده ای است که در بسیاری از کشورها 
کارگران در انتخاب تعداد ساعات کار واجد اختیارات 

تحقیقات در . چندانی نیستند یا اصالً فاقد اختیار اند
 2٢اروپا نشان می دهند که بیش از کشورهای اتحادیۀ 

درصد کارگران در لتونی، مجارستان، اسلواکی، یونان، 
معتقدند ( کرت)بلغارستان، رومانی، پرتقال و قبرس 

کارفرمایان آنها شرایط مربوط به ساعات کار را تعیین می 
یا اصالً وجود  ،کنند و امکان ناچیزی برای تغییر وجود دارد

 .ندارد

 
 
 
 

 اطالعیه

 
 

 معلمان استان تهران  یکانون صنفدومین اطالعیه 
 

 

 هستیم قیتحق تهیکم جادیاو  بیخواهان صدور قرار منع تعق
 
 
 
 
تن از  9گذرد روز جمعه قرار بازداشت  یم یاز فعاالن صنف یاز چهار روز از حمله ددمنشانه و بازداشت جمع شیب

قرار امتناع کردند و اعالم نمودند که  نیاز قبول ا یمعلمان زندان یول ،شد لیتبد قهیبازداشت شدگان به قرار وث
 یستادگیخانواده ها و ا یریگیسرانجام با پ ،ندکنقه یوث نیمرتکب نشده اند که بخواهند به خاطر آن تام یجرم

ران، رسول معلمان ته یصنف رکانونیدب یفالح یدمحمتق انیشد و آقا لیبه کفالت تبد قهیقرار وث کشنبهیمعلمان روز 
 یمعلمان البرز و فعاالن صنف یکانون صنف رهیمد اتیعضو ه ینیمعلمان تهران، رحمان عابد یبازرس کانون صنف یبداق
 . اقدام دوست بصورت موقت آزاد شدند هیو خانم عال یزنوز ،جوادیغالم نیحس ،یگرام لیاسماع انیآقا
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با ضرب و  بهشتیارد ٠٢که در روز  یبیدمحم حب. راتب همچنان نامعلوم استبه م یبیدمحم حب تیوضع انیم نیاما در ا
سپاه منتقل شده و روز جمعه مانند  یانفراد یشد به سلول ها ریها معلم دستگ در مقابل چشمان ده دیشتم شد

ارجاع داده و  ٠ یسبه بازپر کشنبهیروز  یاما پرونده و ،است گردیدهابالغ  یبه و یتومان ونیلیم 0٢ قهیمعلمان وث ریسا
 اریکه خانواده و دوستانش با توجه به وقوع ضرب و جرح، بس یدر حال ،متوقف شده است یو یو آزاد قهیدستور وث

 .هستند شانیا ینگران سالمت
و اعتراض  یهفت فعال صنف یبه خانواده و معلمان کشور بخاطر آزاد کیمعلمان استان تهران ضمن تبر یکانون صنف

 بهشتیارد ستمیتجمع ب یها یبازداشت هیکل یبرا بیخواهان صدور قرار منع تعق  یبیبه ادامه بازداشت دمحم حب دیشد
 .است یبیحب یآقا یفور یو آزاد

فعال  0و  رهیمد اتیکل و بازرس و عضو ه ریدب یریمعلمان استان تهران در اعتراض به دستگ یکانون صنف نیچن هم
و تفحص با حضور  قیتحق تهیکم جادیبازداشت و حبس معلمان، خواهان ا یرقانونیروند غ اعتراض به ی، در راستا یصنف
مشخص  یمعلمان  برا یو حقوقدانان مستقل و وکال نپزشکا ،یهماهنگ یعضو شورا یکانون و تشکل ها ندگانینما

قرار گرفته مشخص  که مورد ضرب و شتم یمعلمان تیوضع دیبا نیچن هم. است بهشتیارد ٠٢شدن ابعاد فاجعه روز 
 . شده، به آنان بازگردانده شود دیشده، که مفقود و ناپد ریمعلمان دستگ یشخص لیگردد و وسا

خود استفاده خواهد کرد و به مسئوالن  یدفاع از حقوق اعضا یخود برا یقانون تیاز تمام ظرف یشک کانون صنف یب
با صدور قرار منع  یاست به زود دواریدهد و ام یهشدار مدر مورد تبعات هتک حرمت معلمان  ییو اجرا یتیامن، ییقضا
 .از زندان آزاد شوند یو عبد ی، بهشتیداس انیآقا یمعلمان زندان ریو سا یبیدمحم حب بیتعق

 
 
 

 رانیمعلمان ا یو آموزش یتحقق مطالبات صنف دیبه ام
 معلمان استان تهران یصنف کانون
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 گزارش

 

 خ نخواهد مانداین برخوردها بی پاس
 

 

 

 

 

 :اشاره

معلمان  ،اردیبهشت زمانی که نیرو های سرکوب گر رژیم در قالب لباس شخصی ها ٧1در تاریخ  "جامعه نو"رسانه مستقل 

حقوق واقعی معنای  تا صدای حق خواهی معلمان را به قرار دادند،ضرب و شتم  مورد کشورمان را در برابر مجلسهیخته فر

شهروندی در جمهوری اسالمی ایران به دنیا نشان دهند و سندی دیگر از توحش نیرو های سرکوب گر را به ثبت برسانند تا 

حتی در کتاب های درسی نسل بعد بخواند که ماهیت این رژیم و حکومت دینی ان دور ددر تاریخ این کشور در آینده ای نه چن

جعفر "با را در روز حادثه  گزارش توام با گفت و گویی چگونه سیستمی بوده است و درس عبرتی برای همه تاریخ شود،

از آن چه بر که توانست به خوبی فضایی کرد  منتشر" ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران

 .معلمان فرهیخته این کشور گذشته بود را به تصویر بکشد

 :شما عزیزان را به مطالعه آن فرا می خواند ،متناز این رو بولتن کارگری با باز نشر این 

 

 

که لباس  همه چیز آرام بود تا این

نه پلیس . ها وارد شدند شخصی

حساسیتی به خرج داد و نه 

برنامه داده شعاری خارج از قاعده و 

دفعه ریختند، زدند و  یک. شد

تهران، تبریز، شهرضا، « ..بردند

کردستان، کرمانشاه، شیراز و 

شهرهای مختلف کشور شاهد 

حضور صدها معلمی بود که در 

اعتراض به وضعیت نامناسب 

معیشتی و شرایط نامطلوب 

آموزشی تجمع مسالمت آمیز 

با این حال این . صنفی کردند

ان به بازداشت و تجمعات در تهر

ضرب و شتم تعدادی از معلمان 

تجمع صنفی و  .کشیده شد

مسالمت آمیز معلمان سراسر 

، اردیبهشت ماه ٠٢کشور که صبح 

های  عتراض به کمبود بودجهدر ا

تر از  ستمزدهای پاییند ،آموزشی

 ،خط فقر
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، تر از خط فقر ستمزدهای پاییند

و دفاع از حق تحصیل تمام کودکان 

مطالبات دیگر با فراخوان شورای 

های صنفی  هماهنگی کانون

معلمان در سراسر کشور برگزار 

شده بود، با حمله نیروهای لباس 

شخصی در تهران به ضرب و شتم و 

بازداشت گروهی از فعاالن صنفی 

این درحالیست که . منجر شد

گو و  برخی از فعاالن صنفی در گفت

نون گیری کا با جامعه نو، از موضع

صنفی معلمان و شورای هماهنگی 

تشکل های صنفی معلمان کشور 

در حمایت از حق برگزاری تجمع 

صنفی مسالمت آمیز خبر 

 معلمان“گویند ؛  آنها می. دهند می

 بازداشتی را تنها نخواهیم گذاشت

و دولت نیز باید در خصوص 

گو  برخوردهای صورت گرفته پاسخ

باشد

” 

 

 دار معلمانپاسخ و ادامه  مطالبات بی

 

، در حالی هفته معلم معلمان

امسال را سپری کردند که همچنان 

مشکالت صنفی بسیاری حل 

نشده و بی پاسخ باقی مانده 

بی توجهی به زندگی و . است

معیشت معلمان بازنشسته و 

شاغل و نامناسب بودن کیفیت 

آموزش در مدارس از جمله مواردی 

است که به گفته فعاالن صنفی این 

 و  ه، نشان از آن دارد که آموزشحوز

پرورش در اولویت نهادهای 

حاکمیتی و مسئوالن دولتی 

آنها در اعتراض به وضعیت . نیست

معیشتی، ضدیت با خصوصی 

سازی آموزش، برخوردهای امنیتی 

و قضایی با فعاالن صنفی، و دفاع از 

حق تحصیل تمام کودکان که از 

جمله مطالباتی عمومی و در جهت 

گانی است، تجمعات صنفی خیر هم

بسیاری را در سالهای اخیر برگزار 

در ادامه این تجمعات، . اند کرده

شورای هماهنگی کانون صنفی 

معلمان در فراخوانی از معلمان و 

بازنشستگان فرهنگی سراسر 

کشور دعوت کرد تا در هفته معلم 

در اعتراض به وضعیت نامناسب 

دستمزد ، کمبود بودجه و فضای 

حاکم بر نظام آموزش و  آموزشی

پرورش تجمعات صنفی و مسالمت 

مقدمات این . آمیز برگزار کنند

فراخوان به پیش از شروع سال 

معلمان اعالم . گردد  جدید برمی

اگر تا پایان »کرده بودند که 

فروردین، دولت و مجلس به 

های به حق آموزشی عمل  خواسته

نکند، در اردیبهشت ماه و هفته 

تراضی برپا معلم تجمع اع

رسد این  حاال خبر می« .کنیم می

تجمعات در تهران به برخورد و 

بازداشت جمعی از فعاالن صنفی 

 .کشیده شده است

 

 تجمع مسالمت آمیز را به خشونت کشاندند

 

جعفر ابراهیمی، بازرس شورای 

هماهنگی تشکل های صنفی ایران 

که از شرکت کنندگان حاضر در این 

به مسالمت  تجمع بود با اشاره

مع صنفی و آمیز بودن فضای تج

، در همکاری پلیس با معلمان

خصوص برخوردهای صورت گرفته 

در این تجمع شعارهای : میگوید

معیشت، منزلت، حق ” چون 

بودجه عادالنه ” ، ” مسلم ماست

 –تشکل ” ، ”حق مسلم ماست

و ” تجمع، حق مسلم ماست

بطحائی ، نوبخت ، “همچنین 

در اعتراض به ” استعفا ، استعفا

افزایش پلکانی حقوق و 

 .دستمزدهای پایین سر داده شد
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هیچ شعاری خارج از شعارهایی که 

شورای هماهنگی مقرر کرده بود و 

در حقوق صنفی معلمان را مدنظر 

ضمن اینکه . داشت، سر داده نشد

اغلب تجمع کنندگان کاورهای یک 

دست شورای هماهنگی را به تن 

 .ندکرده بود

 

پس از شروع : دهد او ادامه می

تجمع، پلیس از معلمان خواست که 

وارد خیابان روبروی ساختمان برنامه 

بودجه نشوند و آنها هم در محوطه 

با این حال و با وجود . پارک ماندند

اینکه تعامل بین پلیس و معلمان 

خوب بود، چند نیروی لباس 

شخصی وارد تجمع شدند و برخی 

هدف قرار داده و به یک از معلمان را 

باره حمله کردند که این حمله با 

 .مقاومت سایر معلمان مواجه شد

 

به گفته این فعال صنفی ، با حمله 

نیروهای لباس شخصی، پلیس هم 

ابراهیمی در . به تجمع ورود کرد

توضیح جزییات برخورد با فعاالن 

یگان ویژه : گوید صنفی معلمان می

داشت برخورد خاصی با معلمان ن

اما نیروهای امنیتی تعداد زیادی از 

معلمان به خصوص معلمان زن را 

مورد ضرب و شتم قرار دادند و پلک 

یک معلم زن دچار جراحت شدید 

تعداد معلمان زن خیلی » . شد

بیشتر از معلمان مرد بود و 

متاسفانه برخوردهای خشونت 

 .باری آنها صورت گرفت

 ضمن اینکه هنوز از اینکه آیا در 

میان معلمان زن هم بازداشتی 

وجود داشته یا خیر، اطالعی در 

 «..دست نیست

 

  دبیر کانون صنفی معلمان در میان بازداشتی

 

به گفته ابراهیمی، در پی حمله 

نیروهای لباس شخصی به تجمع 

صنفی و مسالمت آمیز معلمان در 

 9تهران، تاکنون بازداشت حداقل 

ده معلم و فعال صنفی تایید ش

است که در میان آنها نام دمحم 

دبیر کانون صنفی معلمان ) فالحی 

عضو کانون )، دمحم حبیبی ( تهران

، رسول ( صنفی معلمان تهران

بازرس کانون صنفی معلمان )بداقی 

، دمحم حسن پوره، گرامی و (تهران

. چند تن دیگر به چشم میخورد

برخی از منابع تایید نشده هم آمار 

بیش از این تعداد  ها را بازداشتی

 .کنند اعالم می

 

دفاع از حق تحصیل تمام کودکان ، 

کیفی سازی آموزش، مدارس 

استاندارد، مطالبه دستمزد عادالنه 

و مطالبات عمومی که از قضا در 

روزهای اخیر در صحبت های تمام 

مسولین از صدر تا ذیل تکرار شد از 

جمله شعارهایی بود که روی 

عترض دیده پالکاردهای معلمان م

چرا وقتی : ابراهیمی میگوید. میشد

این حرفها به عنوان مطالبه صنفی 

معلمان در یک تجمع صنفی 

مسالمت آمیز مطرح می شود با آن 

در هفته ای که .برخورد می شود

همه مسولین حرف از تکریم مقام 

معلم میزنند ، این برخورد تناقض 

آمیز چه معنایی میتواند داشته 

 !باشد

 

اکثر معلمان : می میگویدابراهی

حاضر در این تجمع از این حمله 

نیروهای لباس شخصی دچار بهت 

و حیرت شده بودند که چرا باید با 

یک تجمع مسالمت آمیز چنین 

 .برخوردی شود
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 گذاریم معلمان بازداشتی را تنها نمی

 

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا 

تر شدن فضای  ای از تنگ موج تازه شاهد

 گری در مجامع صنفی و  بیان مطالبه

فشار بر فعالین صنفی در کشور هستیم یا 

این فضا تا پیش از این هم : گوید خیر، می

کنیم ارتباطی به  وجود داشت و گمان نمی

ضمن اینکه . روزهای اخیر داشته باشد

فراخوان کانون هم مربوط به خیلی قبلتر از 

توجه کنید که در ماههای اخیر . ا بوداینه

تجمعات زنان به خشونت کشیده شد، با 

کارگران نیز همین برخوردها شد و حاال با 

. گیرد معلمان چنین برخوردهایی صورت می

به نظر من برخالف ادعای دولت مبنی بر به 

رسمیت شناختن حق تجمعات، چنین چیزی 

ه نیروهای امنیتی که ب. در عمل وجود ندارد

تجمع امروز حمله کردند به نظر ما تحت نظر 

وزارت کشور هستند، چون معلمان 

. بازداشتی را به پلیس امنیت انتقال دادند 

بنابراین دولت موظف است در این خصوص 

 .پاسخگو باشد

بازرس شورای هماهنگی تشکل های 

های  صنفی ایران همچنین گفت؛ تشکل

صنفی سراسر کشور، شورای هماهنگی و 

نون های صنفی در خصوص بازداشت کا

گسترده معلمان در تجمع تهران موضع گیری 

خواهند کرد و این برخوردها بی پاسخ 

نخواهد ماند و ما معلمان بازداشتی را تنها 

 .نخواهیم گذاشت
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 تیتر اخبار
 
 
 

  :نگاهی به برخی از تیترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشت
 
 
  نفر از کارگرانش را بیکار کرد3٠ژوهان مشهد شرکت پویش پ�
  اردیبهشت٠1تجمع کارگران هپکو اراک مقابل کارخانه در ادامه مطالبات صنفی خود امروز یکشنبه �
 99اردیبهشت ٠1/تجمع اعتراضی معلمان اردبیل به دلیل وضعیت بد معیشتی و تبعیض �
  سوختگی دو کارگر در شهرک صنعتی حیدریه�
  اردیبهشت معلمان بازنشستگان از زندان٠٢تن از بازداشت شدگان تجمع 9 آزادی�
میلیونی وزیر کار را افشا کرد ٠٢٢داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو امروز مقابل وزارت کار پیشنهاد رشوه �

  ودستگیر شد
 ام ناموفق  استتالش برای مسدود سازی دسترسی کاربران به تلگر:اعتراف وزیر ارتباطات روسیه �
 (شرکت کیسون) ماه حقوق کارگران پروژه متروی اهواز31عدم پرداخت �
تجمع اعتراضی کارگران راه آهن استان آذربایجان شرقی نسبت به واگذاری به بخش خصوصی ونداشتن امنیت  �

 شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق
   های معدنی و نابودی طبیعت کوه شاهوار پاول سنگتشکیل زنجیره انسانی توسط اهالی شاهرود در اعتراض به چ�
 بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیالن در محکومیت برخورد امنیتی با معلمان تهران �
 پیام علی اکبر باغانی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران درباره بازداشت و برخورد با معلمان�

میلیارد نفر از فقیرترین افراد  1.9نفر برابر است با ثروت  1٠ثروت : تر می شودشکاف نابرابری اقتصادی باز هم بزرگ �

 جهان
 
ماه حقوق  1کارگران راه آهن اسالمشهر از صبح امروز در اعتصاب بودند و سر کار حاضر نشدند این کارگران به مدت �

 نگرفتند
 دریلبوس حامل کارگران فصلی در محور ساری ـ نکا با گار برخورد مینی�

، معاون خدمات شهری این 9در پی انتشار فیلمی مبنی بر ضرب و شتم یک کارگر توسط مامور شهرداری منطقه �

 .شهرداری از اخراج مامور خاطی خبر داد
 «بسا پارس صنعت»سنگینی افزایش نرخ ارز بر دوش کارگران �
این کارکنان از استاندار خوزستان . اند تعدیل شدهدرمانی شرق اهواز در سال جدید -تعدادی از کارکنان مرکز بهداشتی�

 .در خواست کمک دارند
پارس جنوبی که از ابتدای سال جاری بیکار شده بودند، در روزهای گذشته به سر کار  39هشتاد نفر از کارگران فاز �

 .بازگشتند
  ماه بیمه 30م دریافت چهار ماه حقوق و آهن زنجان در برابر استانداری زنجان برای اعتراض به عد اعتصاب کارگران راه�

  تجمع جمعی از کشاورزان برنج کار مقابل استانداری خوزستان�
درصدی سایر سطوح مستمری بگیر  31درصدی حقوق بازنشستگی حداقل بگیران و  3990ابالغ بخشنامه افزایش �

 .بازنشستگان  تامین اجتماعی
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 کند هزار نفر را بیکار می 1٢وزستان ممنوعیت کشت برنج در خ�
 بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در محکومیت برخوردهای امنیتی با فرهنگیان کنشگرصنفی در تهران�

 معلمان بازداشتی را تنها نخواهیم گذاشت:جعفر ابراهیمی�
به تجمع مقابل استانداری خوزستان  کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز برای بازگشت بکاردست�

 .زدند
تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه امام نسبت به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک  مقابل شورای �

 شهر تهران
تجمع اهالی روستاهای یاسوج از جمله گنجه ای، مزدک، گوشه و مادوان برای دریافت چادر مقابل هالل احمر �

 ه و بویراحمدکهگیلوی
 
 کارگرزن ومرد مزارع نشاء برنج هزار جریب نکا بدنبال تصادف مینی بوس حاملشان2مصدومیت �
 درصدی تعرفه انها را تایید کرد ٠0دیوان عدالت اداری شکایت متخصصان بیهوشی را رد و دستور دولت در مورد کاهش �

 اند و هفت ماه بیمه خود را دریافت نکردههفت هزار کارگر شرکت تراورس هنوز سه ماه حقوق معوقه �
عبدی در هفدهمین روز اعتصاب غذا در هفته ی _اسماعیل#دیدار چند تن از اساتید دانشگاه های تهران با خانواده ی �

 معلم
 بیانیه جمعی از فعالین صنفی استان بوشهر در محکومیت حمله به تجمع معلمان در تهران�

 .ن البرز در محکومیت برخوردهای امنیتی با فرهنگیان کنشگرصنفی در تهرانبیانیه کانون صنفی معلما�
 اردیبهشت، در جمع فرهنگیان گیالن٠٢سخنرانی جواد لعل دمحمی فعال صنفی معلمان در تجمع �

  نقاب را بردار جناب وزیر: سعید رضایی�

 
 عبدی_اسماعیل#هفدهمین روز اعتصاب غذای# 99بیستم اردیبهشت �

 
 پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی تجمع اعتراضی معلمان  در اکثر شهرها برپا شددر �

 
 .رانندەهای تاکسی در سقز در اعتراض به آغاز به کار تاکسی آنالین در میدان آزادی تجمع و دست به اعتصاب زده اند�

 
 ا نفر از آنانامنیتی به تجمع معلمان در تهران و بازداشت دهه حمله نیروهای�

 
 کارگران خط و ابنیه فنی آذربایجان در ایستگاه تبریز تجمع کرده و سفره خالی  پهن کردند�

 .شب گذشته یک کارگر جوان در اصفهان در اثر سقوط در دستگاه میکسر جان باخت�
 نها در تجمع تهرانتهران و محکوم کردن بازداشت معلمان و حمله ددمنشانه به آ#صنفی معلمان _کانون#بیانیه �
 کنگان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق کمپ3٠اعتصاب وتجمع صدها کارگر فاز�

"  سیمون بولیوار"تجمع اعتراضی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نسبت به نامشخص بودن وضعیت پروژه مسکونی �

 مقابل وزارت علوم
 وغن نباتی گلنازکرمانعدم پرداخت ماه حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه ر�

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری و فرهنگی نسبت به عدم همسان سازی حقوق واجرا نشدن قانون مدیریت �

  خدمات کشوری مقابل مجلس
اردیبهشت، جمعی از معلمان نهضت سواد آموزی استان فارس در اعتراض به بالتکلیفی استخدامی 32روز سه شنبه �

  کردند مقابل مجلس اجتماع
روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ،جمعی از کارگران مجتمع تفریحی پردیس بابل در اعتراض به عدم پرداخت ماه �

 . ها حقوق در فرمانداری تجمع کردند
کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی در مقابل تامین �

 .شهرالونددست به تجمع زدنداجتماعی 
 !!!بهداشت وسازمان نظام پرستاری هیچ خروجی برای پرستاران نداشته است؟؟تعامل وزارت �
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 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    491ه   شمار  چهارم سال /   4162 مه     62/   6931اردیبهشت    42دوشنبه          
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