ازميان رويدادھا واخبار کارگری
بولتن خبری شمارە  ١گروە کار کارگری سازمان فداييان خلق ايران )اکثريت (
 ١٥فروردين ١٣٩٢

تاوان رفتارتان را خواھيد پرداخت!
صادق کار
روند پرشتاب رويدادھای کارگری درسال گذستە درآستانە عيد نوروزبا تعميق بحران
اقتصادی شتابانتر شد وموج کم سابقە ای ازاعتراضات کارگری جامعە را فرا گرفت.
تورم وگرانی و تقليل شديد قدرت خريد کارگران و نگرانی فزايندە از بيکاری و از دست
رفتن محلھای اشتغال و بويژە سطح نازل دستمزدھا ،چنانچە گزارشھای متعدد جمع آوری
شدە دربولتن خبری شمارە يک گروە کار کارگری سازمان فداييان خلق ايران )اکثريت(
نيز مؤيد آن است ،نقش اصلی را در برانگيختن کارگران بە اعتراض و افزايش شديد
اعتراضات کارگری در آستانە سال نو داشتە است .گرچە بە دليل تعطيالت نوروزی ،از
حجم اعتراضات در اين روزھا کاستە شدە ولی اعتراضات کارگری با پايان يافتن
تعطيالت نوروزی ،بتدريج روال پيشين را از سرخواھند گرفت و دامنە شان روز بە روز
گستردە ترخواھد شد .اين اعتراضات نشان می دھند کە جنبش کارگری بار ديگر دارد
دوران رکود خود را پشست سر می گذارد و بتدريج بە صورت فعالترين و تاثيرگذارترين
جنبش اجتماعی درمی آيد و نقش ذاتی اش را بازمی يابد .خيلی مھم نيست کە ھنوز اکثر
اعتراضات کارگری تدافعی است .مھم اين است کە اين اعتراضات وجود دارند و پيوستە
در حال افزايش اند و روز بە روز توده ھای وسيعتری از کارگران را دربرمی گيرند و
بناچار بە دليل پاسخ نگرفتن ،خصلت سياسی بيشتری پيدا می کنند .قطعا ً اين اعتراضات
برای مدتی طوالنی نە بی سامان خواھند ماند و نە تدافعی .در واقع اين جبرشرايط و نحوە
برخورد حکومت و کارفرمايان است کە کارگران را از مبارزە صنفی و تدافعی بە سوی
مبارزە سياسی ھدايت می کند و جنبش کارگری را در نھايت در موقعيت برتر قرار می
دھد .سرکوب ھرقدر ھم کە شديد باشد تنھا می تواند اين روند را بە تاخير بياندازد ،ولی
نمی تواند مانع چنين تحولی گردد .اين تحول بيشک نە تنھا يگانە راە تغيير وضعيت
فالکتبار اقتصادی -اجتماعی طبقە کارگر است ،بلکە ھمچنين آرايش نيرو در جامعە را بە
سود نيروھای تحول طلب و اصالح طلب دگرگون خواھد کرد و شرايط را برای ايجاد
دگرگونيھای دمکراتيک و مترقی مھيا خواھد کرد .اتفاقا در پايان بازندە اصلی در اين
کشاکش طبقاتی حکومت و کارفرمايان اند و آنھايند کە به ھمين خاطر بايد تاوان رفتارشان
با کارگران را در آيندە بپردازند .تاوانی کە بسيار سنگين خواھد بود.

مردم سخن می گويند
خدمت يا خيانت به کارگران
به گزارش خبرنگار ايلنا ،عباسی ،سرپرست وزارت كار در حاشيه مراسم افتتاح مجموعه تلويزيونی عصر پاييزی که
عصر روز گذشته ) ٢۶اسفند( برگزار شد ،درباره افزايش  ٢۵درصدی حقوق کارگران و پايين بودن اين افزايش از
ميزان نرخ تورم گفت :ميزان افزايش براساس توافق تشکلھای کارگری و کارفرمايی در شورای عالی کار مشخص
شده و ما ھم بايد آن را اجرا کنيم.
رئيس شورای عالی كار ادامه داد :تشکلھای کارگری و کارفرما در يک فضای ھمدلی به اين ميزان رسيدهاند و اين ٢۵
درصد را تعيين کردهاند.
عباسی افزود :البته وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ھمچنين مجموعه دولت خودش را موظف به خدمتگذاری به
کارگران میدانند و ما خود را خادم کارگران میدانيم و وظيفه ماست که در شرايط موجود از کارگران حمايت کنيم و
عزم ما نيز در حمايت از کارگران است.
اما در رابطه با سخنان عباسی مردم چنين می گويند:
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و تر حمايت كي
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بر ] [...دروغگو لعنت
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از ماست که بر ماست البته که ھمدل بودند که کارگر بيچاره بايد چکار کنه با اين افزايش حقوق 25درصدی و تورم
200درصدی
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مرادی

دوستان مگر با اين حقوق عزيزان گرانی مرغ-شير-برنج-پسته-پوشاک و ......اصال معلومه اينھا که خودشون سير
ھستن پس دلشون برای ما نميسوزه
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عليرضا

ممنونم از اين ھمه لطف وخدمت گذاری برای اين قشر ضيعف وزحمت کش جناب وزير چرااين ھمه لطف کردين
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رھبر دنيا

اين عباسی مثل اينکه خدا رو فراموش کرده و فقط به فکر پستش ھست تو مملکت ما از اين جور ادما تو دولت
احمدی نژاد زياد شدند.از خدا ميخام که ھيچ خيری تو دنيا نبينی
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كارگر شركت واحد

اخر و جدانآ شما غير از ھمدلي و گوش بفرمان بودن كار ديگري ھم مگر مي توانيد بكنيد چرا كه اوال نماينده واقعي
كارگران نيستيد دوم اينكه شما يك راي داريد اما كارفرما و دولت كه با ھم ھستند دو راي چطور مي توانيد مخالف باشيد
اصال راي شما ھيچ ارزش تاثير گذاري ندارد
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با حلوا حلوا دھان شيرين نمی شود .ھمه شما به فکر منافع خودتان ھستيد و کارگر مداری شعار است
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خائن به جامعه کارگری.
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محسن

زور دست شماست کارگر چکارست.ھر ببريد کارگر بينوا مجبور به  .....شما ھرگ نمی توانيد از خودتان حمايت
کنيد چه برسد به ما کارگران ....فقط از خدا طلب کمک داريم.
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علی

فقط حرف بزنيد و حتی وقيح تر اينکه بگوييد کارگران در رفاه ھستند.فقط از خودتان تعريف کنيد...آخه ما کارگران
دردمان را به که بگوييم.اگر تصميم بگيريد که  5درصد مزد 92را کاھش ھم بدھيد آيا صدای ما حرف ما تاثير دارد...
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خاک بر سرتان ...با اين ھمدلی...
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خادمی

مشکل ما از آقای وزير نيست  ،مشکل ما از نمايندگان کارگر بی خاصيت در شورای عالی کار است که از ظرفيت
ھا استفاده نکرده و به راحتی تمکين می کنند.
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 1391-12-28, 11:32:00ناشناس

کارگران اگر پولی برای قبضھای آب وبرق گاز باقی ماند پرداخت کنيد
اولويت آخر ھزينه ای شما حقوق بگيران قبوض برق آب گاز باشد
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فرامرز

با سالم و تشکر از پيگيری ھای شما
اين چيز تازه ای نيست ھميشه بعد از اتمام کار به علت ضعف جناح کارگری و مرعوب شدن اين جناح از اينگونه اقوال
شنيده می شود .وقتی در پايان ظھر می گويند اگر اين مقدار را پذيرفتيد که خوب است در غير اينصورت ما خودمان
اعالم می کنيم و جناح ضعيف و نابخرد کارگری بعد از صرف ناھار و نمک گير شدن می آيند و عين بچه ھای خوب
امضاء نموده و ميروند تا سال ديگر به سخنان دھان پرکن ژورناليستی ادامه می دھند.
وقتی در سال  1390جناح کارگری و کارفرمائی بر روی رقمی بسيار باالتر اعالمی توافق نموده بودند چگونه شد بقول
آقای شيخ االسالم روحيه وفاق دميده شد و بريده و دوخته دولتی را ديگران امضاء نمودند.
مادامی که کارگر متولی متدين متعھد و کاربلد نداشته باشد ھمين است.
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چرا ماراشرمنده کريدآقای وزير ماکه نمی توانيم جبران کنيم  .حساب شما باخدا باشد
)خيلی خيلی خيلی ھمدلی بوده بااين حقوق )92
انشااله
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علي بحراني

خدا گواھي اين بيست روزي كه شما جلسه ھم انديشي  ،ھمدلي  ،ھمنوايي،داشتيدخرج ھر نفرتان در خوردن پسته و
ميوه وخورد و خوراكتان در آن جلسات از478000ھزار تومان ھم گذشت ميگويد نه ماشين حساب دست بگيريد خود و
خدايتان!؟
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مرگ] [...با اين ھمدلي كه با كارگر دارند اخه پسته رسيد به زانتيا مھدي بيا مھدي بيا

1392-01-02, 16:10
کد خبر57743 :
سرويس :کارگری »روابط کار
مطلب
دبير خانه کارگر استان ايالم انتقاد کرد:
کارگران دولتی؛ محروم از مزايا و مشمول معايب کارمندی
«تعداد زيادی از کارگران مشمول قانون کار شاغل در برخی ارگانھای دولتی ھمچون اداره آب و فاضالب ،اداره برق،
شھرداری ايالم و شرکت گاز در پرداخت عيدی حداقل دوبرابر دستمزد کارگران ھمانند سالھای گذشته کوتاھی کردهاند

و عيدی آنان را به شيوه کارمندان محاسبه کردهاند ،اين در حالی است که کارگران دولتی از »مزايای کارمندی »
بیبھرهاند».
دبير خانه کارگر ايالم گفت :عيدی بسياری از کارگران ايالمی مشمول قانون کار که در دستگاھای دولتی مشغول به
کارند مانند کارمندان دولت محاسبه و رداخت شده است.

علی غياثی با تاکيد بر اينکه شيوه محاسبه حق عيدی اين کارگران غير قانونی است ،به ايلنا گفت :تعداد زيادی از
کارگران مشمول قانون کار شاغل در برخی ارگانھای دولتی ھمچون اداره آب و فاضالب ،اداره برق ،شھرداری ايالم
و شرکت گاز در پرداخت عيدی حداقل دوبرابر دستمزد کارگران ھمانند سالھای گذشته کوتاھی کردهاند و عيدی آنان را
به شيوه کارمندان محاسبه کردهاند ،اين در حالی است که کارگران دولتی از »مزايای کارمندی« بیبھرهاند.
او افزود :عيدی اين کارگران در سال  ٩١ھمانند کارمندان دولت به مبلغ  ۴٠٢ھزار  ۵٠٠تومان به حسابشان واريز شده
است.
غياثی در بخش ديگری از اين گفتگو در خصوص وضعيت واحدھای توليدی اين استان در سال گذشته اظھار کرد٨٠ :
درصد واحدھای توليدی در استان ايالم به سبب بحرانھای مالی و عدم ھمکاری بانکھا عامل تعطيل شدهاند و تعداد
زيادی از نيروی کار شاغل در اين واحدھا نيز ھم اکنون بيکارند.
اين فعال کارگری با انتقاد از گستردگی معضل بيکاری در استان ايالم ،گفت :با وجودی که فعاالن کارگری و نمايندگان
مردم در مجلس و ھمچنين بسياری از کارفرمايان از وضعيت به وجود آمده اعالم نارضايتی و از دولت درخواست
رسيدگی کردهاند ،اما متاسفانه ھيچ گوش شنوايی وجود ندارد.
پايان پيام

سخن مردم
http://www.ilna.ir
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کارگران مدت معين و مدت
موقت پتروشيمی اروند
ماھشھر

با سالم
آقا کجای کاريد تمام شرکت نفت ھم ،ھمين بال رو سر ماھا آورده .وقت دادن که می شه ما کارمنديم و نيروی دولت وقت
گرفتن که ميرسه ما کارگريم و قراردادی.
بخدا من نمی دونم اين نمايندگان مجلس چيکار ميکنن يکی نيست ازشون بپرسه پس شما چيکاره ايد پس کی بايد از حق
مردم دفاع کنه.
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سالم بانک ملت ھم يادتون نره که مدام وام و غيره به کارمندان رسمی ميدھد و نيروھای پيمانی با حقوق کم به سختی
زندگی ميکنند و با اه و حسرت در انتظارھستند
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شرکت پشتيبانی امور دام کشور و سی نمايندگی استانی نيز با استخداميھای مشمول قانون کار خود نيز به ھمين
طريق عمل کرده و عيدی آنان را بر اساس سيستم کارمندی محاسبه و به حساب آنان واريز کرده در صورتی که از
مزايای ديگر کارمندان دولت مثل بھره وری  -اضافه کار و  ...بی بھره اند

گزارشھا
نوروز پر التھاب برای جامعه کارگری در سنندج
اشتراک
يکشنبه ١١ ,فروردين١٣٩٢ ,

کلمه – گروه کارگری:
از نيمه دوم اسفند  ٩١تاکنون مردم سنندج شاھد فشار ،ارعاب و بازداشت تعدادی از فعاالن کارگری اين شھر و در
تعاقب آن ستم و رنجی که بر خانوادهھای نگران آنھا رفته ،بوده اند .خانواده ھای کارگران دربند ،روزھای متمادی به
رغم تھديدھا و فشارھا ،با راھپيمايی و تجمع مقابل اداره اطالعات سنندج اعتراض خود نسبت به بازداشت عزيزان خود
را ،که در شرايط طاقت فرسای معيشتی چيزی جز حق خود را طلب نکرده بودند ،به گوش مسئوالن و مردم و جامعه
کارگری ايران رساندند.
به گزارش کلمه ،فشار ،تھديد و بازداشت کارگران و اعتراض علنی خانواده ھای آنھا به اين ستم ھا و ھمچنين حمايت
فعاالن کارگری برخاسته از تشکل ھای گوناگون جامعه کارگری از کارگران زندانی و خانواده ھايشان ،آخرين اخبار
کارگری در آخرين روزھای سال  ٩١بود.
روزشمار نوروز پر التھاب  ٩٢برای جامعه کارگری در سنندج
چھارشنبه  ١۶اسفند:
ماموران اطالعات وفا قادری را طی تماس تلفنی تھديد کردند که در صورت برگزاری مراسم ٨
مارس در شھر سنندج وی را بازداشت خواھند کرد.
سحرگاه پنجشنبه  ١٧اسفند :
ساعت  ۵:٣٠صبح وفا قادری ،سيد خالد حسينی ،بھزاد فرجالھی و حامد محمود نژاد فعاالن کارگری و از اعضای
کميتهی ھماھنگی در شھر سنندج با ھجوم ماموران اطالعات به منازلشان بازداشت شدند .ساعت  ۶صبح علی آزادی
عضو ديگر کميته ھماھنگی در محل کارش در سنندج دستگير شد.
شنبه و يکشنبه ١٩ ،و  ٢٠اسفند :
خانواده ھای فعاالن کارگری زندانی در سنندج ،در مقابل اداره اطالعات شھر سنندج تجمع نموده و ضمن پيگيری
وضعيت عزيزانشان خواھان آزادی آنان شدند .وفا قادری از کارگران زندانی ضمن تماس تلفنی کوتاھی که با
خانوادهاش داشت خبر داد که در سلول انفرادی نگه داری می شود .ھمچنين علی آزادی طی تماس تلفنی کوتاھی که با
ھمسرش داشت از اينکه در سلول انفرادی و در شرايط نامناسبی نگه داری می شود خبر داد  .خالد حسينی نيز طی
تماس کوتاھی که با خانوادهاش داشت اعالم کرد که قاضی برای وی قرار يک ماه بازداشت صادر کرده است و وی در
سلول انفرادی نگه داری می شود.

بعد از ظھر روز يکشنبه  ٢٠اسفند:
شريف ساعد پناه ،از فعاالن کارگری و عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران با ھجوم وحشيانه چندين نفر از نيروھای
اطالعاتی و امنيتی در منزلش دستگير شد.
صبح روز دوشنبه  ٢١اسفند:
جمع کثيری از خانوادهھای فعاالن کارگری دربند در مقابل اداره اطالعات دست به تجمع زده وخواستار آزادی
عزيزانشان شدند .چند تن از نيروھای انتظامی برای کنترل اوضاع در محل تجمع حاضر شدند و ھر چه زمان می
گذشت به جمع خانوادهھا افزوده می شد به طوری که فشار خانوادهھا اداره اطالعات را ناچار کرد که به يکی از
بازداشت شدگان اجازه دھد با بستگان خود تماس کوتاھی بگيرد؛ اما آنان به اين ھم راضی نشدند و ھمچنين بر آزادی
عزيزانشان پافشاری کردند .اين بار وقتی اداره اطالعات با مقاومت جمعيت روبرو شد با گسيل دهھا ماشين از نيروھای
انتظامی و لباس شخصی محل را محاصره وھر دو باند خيابان شبلی را مسدود کرد واز جمعيت خواست آنجا را ترک
کنند .تجمع کنندگان ضمن تاکيد بر آزادی ھر چه سريعتر فعاالن کارگری در بند به نيروھای امنيتی و لباس شخصی
اعالم کردند تا شما اينجا را ترک نکنيد ما نيز در اين محل خواھيم بود ،که اين مقاومت باعث شد نيروھای امنيتی ولباس
شخصی عقب نشستند و خانواده ھا در ساعت يک بعد از ظھر دسته جمعی محل را ترک کردند.
سه شنبه  ٢٢اسفند:
جمع زيادی از خانوادهھای فعاالن کارگری بازداشتی در سنندج از ساعت  ٩صبح در مقابل اداره اطالعات اين شھر
دست به تجمع اعتراضی زدند .با مراجعه خانوادهھا جھت پی گيری وضعيت عزيزانشان از طرف ماموران به آنھا گفته
کار بازداشتیھا را نگيريد ،اما خانوادهھا ھمچنان برماندن در آنجا پافشاری کردند و
شد برويد تا بعد از تعطيالت دنبال ِ
رفته رفته بر تعداد تجمع کنندگان اضافه شد .ساعت  ١١:٣٠تعداد زيادی از نيروھای امنيتی شامل چندين ماشين وموتور
سوار به محل آمدند و از حاضران خواستند محل را ترک کنند ولی حاضران بر ماندن تا دريافت جوابی از سوی اداره
اطالعات اصرار ورزيدند که در اين ميان نيروھای امنيتی به يکی از حاضران بیحرمتی و به نامبرده حمله کردند که با
عکس العمل جمعيت حاضر روبروشدند .بعد از اين برخورد يکی از نيروھای امنيتی به ميان حاضران آمد و ضمن
عذرخواھی از آنان ،اعالم کرد که تا ٢٠دقيقه ديگر به آنھا جواب خواھند داد؛ بعداز  ٢٠دقيقه به آنھا گفته شد تا بعد از
سيزده بدر به آنجا مراجعه نکنند .سپس جمعيت با تاکيد بر اينکه دوباره بر می گردند در ساعت  ١:٣٠ظھر به تجمعشان
پايان دادند.
چھارشنبه  ٢٣اسفند:
ساعت ٩:٣٠صبح خانوادهھای فعاالن بازداشتی ،ھمچون روزھای گذشته در مقابل اداره اطالعات برای پيگيری
وضعيت عزيزانشان تجمع کردند .مطابق روزھای قبل نيروھای امنيتی ھم از ھمان ساعات اوليه در محل حاظر شدند؛
اين در حالی بود که روز قبل نيروھای امنيتی به خانواده ھا گفته بودند که تجمع آنان غير قانونی است وديگر به آنجا
نروند ،ولی حاضران گفته بودند که تجمع برای آگاه شدن از سرنوشت عزيزانشان حق آنان است .در اين فاصله يک نفر
از نيروھا به داخل اداره اطالعات رفت وبعد از مدتی به ميان خانوادهھا آمد و به آنھا قول داد تا روز شنبه  ٢۵اسفند
پرونده بازداشت شدگان تکميل شود وخانوادهھا ساعات  ١:٣٠ظھرمحل را ترک کردند.
شنبه  ٢۶اسفند :
جمع کثيری از خانوادهھای فعاالن کارگری بازداشتی سنندج از ساعت  ٩.٣٠صبح در مقابل اداره اطالعات اين شھر در
اعتراض به بازداشت و بیخبری از سر نوشت عزيزانشان دست به تجمع اعتراضی زدند .مطابق معمول روزھای
گذشته نيروھای امنيتی از ھمان ساعات اول در محل تجمع حاضر شدند .در ساعت  ١٠.٣٠صبح چند تن از خانوادهھا
به داخل اداره اطالعات فراخوانده شدند و با يکی از مسئوالن صحبت کردند و خواھان آزادی عزيزان خود شدند که از
طرف مسئول مربوطه اين چنين جواب گرفتند “فعلن به دنبال اين پروندهھا نياييد” .اين جواب در حالی گفته شد که روز
چھارشنبه مسئوالن به آنھا قول داده بودند که شنبه پرونده بازداشتیھا را به دادگاه می فرستند و زمانی که خانوادهھا گفته
بودند پس قول شما چه شد در جواب به آنھا گفته شد که به خاطر پايان دادن به تجمعشان چنين حرفی به آنھا زده شده
است .خانوادهھا در جواب تھديد کردند که اعتراض خود را به مقابل استانداری خواھند کشاند و تا ساعات  ٢:٣٠به تجمع
خود ادامه دادند وبا تاکيد بر آزادی فعاالن کارگری به تجمع آنروز خود پايان دادند.

يکشنبه  ٢٧اسفند :
جمع زيادی از خانوادهھای  ۶فعال کارگری بازداشتی در ادامه تجمع اعتراضی خود نسبت به وضعيت نامعلوم
عزيزانشان برای ھشتمين روز متوالی در مقابل اداره اطالعات شھر سنندج دست به تجمع زدند .خانوادهھا روز قبل به
نيروھای امنيتی ھشدار داده بودند اگر به آنھا پاسخی ندھند تجمع خود را در مقابل استانداری ادامه خواھند داد .
معترضان تا ساعت  ١٢ظھر به تجمع خود در مقابل اداره اطالعات ادامه داده و سپس به سمت استانداری به راه افتاذند.
راھپيمايی خانوادهھای فعاالن بازداشتی در چند خيابان به سمت استانداری توجه مردم را به خود جلب کرد .در طول
مسير راھپيمايی به سمت استانداری ،خانوادهھا به مردم توضيح می دادند که علت راه پيمايیشان چيست .در مقابل
استانداری يکی از حاضران به داخل استانداری رفته و توضيحاتی در رابطه با داليل اين تجمع به معاون استاندار داده
وسپس معاون استاندار قول داد در صورتی که خانوادهھا به تجمعشان پايان دھند برای فردای آن روز يعنی  ٢٨اسفند
امکان مالقاتشان با استاندار را فراھم کند .در پی اين وعده خانوادهھا ضمن تاکيد بر ادامه تجمعات در صورت عدم
پاسخگويی ،دسته جمعی خيابان استانداری را ترک کردند.
دوشنبه  ٢٨اسفند :
جمع کثيری از خانوادهھای بازداشت شدگان  ١٧اسفند در دوازدھمين روز از بالتکليفی عزيزانشان از ساعات  ٩:٣٠در
مقابل اداره اطالعات تجمع کردند .طبق روال روزھای گذشته نيروھای امنيتی در ھمان ساعات اوليه در محل تجمع
حاضر شدند .در ميان حاضرين يک نفر که از طرف جمع به عنوان نماينده انتخاب شده بود و روز قبل به او وعده
مالقات با استاندار داده بودند به استانداری مراجعه کرد اما متاسفانه از طرف معاون استاندار با پاسخ ھايی ھمچون
“استاندار اينجا نيست واين پرونده بايد مراحل قانونی خود را طی کند” روبرو شد .اين تجمع تا ساعت ١ظھر ادامه پيدا
کرد سپس معترضان محل را ترک کردند.
سه شنبه  ٢٩اسفند :
ساعت  ١٢ظھر سيد غالب حسينی فعال کارگری و عضو کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری در
شھر سنندج ،توسط نيروھای اطالعاتی و امنيتی در محل کارش دستگير شد .نام برده در آستانه  ٨مارس و ھمچنين بعد
از دستگيری  ۶فعال کارگری در  ١٧اسفند چندين بار تلفنی توسط نيروھای امنيتی تھيد شده بود و نيروھای اطالعات از
وی خواسته بودند که خود را به ستاد خبری معرفی کند.
سه شنبه  ٢٩اسفند:
ھم زمان با بازداشت غالب حسينی در محل کارش ،نيروھای امنيتی با يورش به منزل شخصی اش ،اقدام به بازداشت
موقت ھمسر ايشان خانم گلباغ بھمنی نموده ،و با انتقال او به اداره ی اطالعات ،وی را به مدت چند ساعت مورد
بازجويی قرار دادند تا بدين وسيله ،و با زير فشار قرار دادن خانواده ی اين فعال کارگری ،عرصه را ھر چه بيشتر براو
تنگ نمايند .نيروھای امنيتی با توسل به تھديد خانم گلباغ بھمنی ،و تحميل فشار روانی بر ايشان ،سعی بر شکستن
مقاومت نام برده و دست شستن از حمايت ھمه جانبه اش از فعاليت ھای کارگری شوھرش نمودند ،که نامبرده با مقاومت
خود ،بار ديگر بر حقانيت فعاليت ھای غالب حسينی و ديگر فعاالن کارگری تأکيد ورزيد.
سه شنبه  ٢٩اسفند:
در پی عدم پاسخگويی نيروھای اطالعاتی به خانوادهھای فعاالن کارگری بازداشتی ،خانوادهھا اعالم کردند که سفره ی
ھفت سين خود را در مقابل اداره اطالعات شھر سنندج برپا خواھند کرد و بدينگونه در زمان تحويل سال در کنار
عزيزانشان خوھند بود.
سهشنبه  ٢٩اسفند:
خانوادهھای فعاالن کارگری دربند با انتشار اطالعيهای در تارنمای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای
کارگری از مردم شھر سنندج و تشکلھای کارگری و نھادھای مردمی در خواست کردند که به ھر صورت که در توان
دارند و به ھر شيوه ی ممکن آنان را در جھت آزادی عزيزانشان ياری کنند .در اين اطالعيه آماده است “عزيزان ما به
نابرابریھای اجتماعی معترضند .از حقوق کارگران دفاع می کنند ،به دستمزدھای چند برابر زير خط فقر معترضند.

آنھا خواھان يک زندگی انسانی برای توليدکنندگان تمام ثروتھای بشری ھستند  .آنھا می گويند ھمه امکانات جامعه
حاصل کار و رنج ما کارگران است ولی چرا ما ھميشه در سختی به سر می بريم .آنھا خواھان امنيت شغلی برای
کارگران ھستند .خواھان بيمه بیکاری برای کارگران آماده به کارند .خواھان بيمه زنان خانه دار ھستند و خواھان تعيين
دستمزد به تناسب نرخ تورم ھستند .در حالی که تورم به روز شده است چرا بايد حقوق کارگران ثابت و چند برابر زير
خط فقر باشد .آيا دفاع از خواست و مطالبات بر حق کارگران جرم است؟ عزيزان ما به غير از دفاع از خواست
ومطالبات برحق کارگران ھيچ جرمی مرتکب نشده اند”.
چھارشنبه  ٣٠اسفند:
بار ديگر خانوادهھای فعاالن کارگری بازداشتی در سنندج برای پيگيری وضعيت عزيزانشان در مقابل ستاد خبری
اداره اطالعات در اين شھر تجمع کردند .اين تجمع در حالی بود که خانوادهھا طبق قرار قبلی اعالم کرده بودند که اگر
عزيزانشان راآزاد نکنند سفره ھفت سين خود را در مقابل ستاد خبری پھن خواھند کرد و سال تحويل در آنجا خواھند
بود؛ اما نيروھای امنيتی حاضر در محل با حمله به تجمع خانوادهھا از برگزاری مراسم سال تحويل ممانعت به عمل
آورده و سفره ھفت سين آنان را جمع کردند.
چھارشنبه  ٣٠اسفند :
يکی ديگر از فعاالن کارگری سنندج و عضو کميته ھماھنگی به نام کوروش بخشنده طی تماسی تلفنی احضار و مورد
بازجويی قرار گرفت که پس از  ٢ساعت بازجويی به وی ابالغ شد که تا  ١۵فروردين فرصت دارد که از کميته
ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری استعفا دھد و درغير اين صورت با وی برخورد خواھد شد.
شنبه سوم فروردين : ١٣٩٢
«اگر لباس تازه ھم داشتيم نمی توانستيم به تنمان کنيم و سال تازه را جشن بگيريم چون پدر عزيزمان در زندان است و
بدون او ما ھيج شوقی نداريم« اين جمله برگرفته از نامه ايست که فرزندان دوقلوی دبستانی غالب حسينی ،فعال کارگری
لباس نو برای عيد بخرند،
زندانی نوشته اند .درست روزی که قرار بود نينا و ھديه حسينی به ھمراه پدر خود بروند
ِ
شاھد دستگيری پدرشان شدند و ساعتی بعد ھم شاھد دستگيری مادر خود توسط ماموران اداره اطالعات سنندج شدند و
تا ساعتھا بعد که مادرشان ھمچنان در بازداشت و بازجويی به سر میبرد آنھا در دلھره و نگرانی فقدان ھردو والدين
خود بودند .متن کامل نامه نينا و ھديه حسينی که خطاب به آزاديخواھان جھان نوشته اند و در تارنمای کميته ھماھنگی
برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری نشر داده شده به شرح ذيل است » :درود بر ھمه ی آزادی خواھان جھان! من نينا
حسينی و خواھر دوقلويم ھديه حسينی به تمام مردم ايران می گوييم که پدر ما غالب حسينی فعال کارگری ھيچ جرمی
نکرده است .و با حمله ی نيروھای اطالعاتی دستگير شده و زندانی شده است .ھمان روزی که پدرمان دستگير شد قرار
بود ما را برای خريد نوروزی به خيابان ببرد و لباس ھای تازه ی عيد را برای ما بخرد تا با آنھا سال تازه را جشن
بگيريم و در کنار ھم سال خوشی را شروع کنيم .اما االن ھيچ لباسی نخريده ايم .اما اگر لباس تازه ھم داشتيم نمی
توانستيم به تنمان کنيم و سال تازه را جشن بگيريم چون پدر عزيزمان در زندان است و بدون او ما ھيج شوقی نداريم .ما
ھر دو نفر آرزو می کنيم ھر چه زودتر پدر عزيزمان آزاد شود و ھمه ی زندانیھای سياسی و فعال ھای کارگری آزاد
شوند تا در کنار فرزندانشان عيد را جشن بگيرند – .نينا حسينی و ھديه حسينی کالس سوم ابتدايی -سوم فروردين ١٣٩٢
پنجشنبه  ٨فروردين :١٣٩٢
شريف ساعد پناه عضو ھيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و از ھماھنگ کنندگان طومار  ٣٠ھزار نفره کارگران،
پس از گذشت  ١٧روز بازداشت ،به گزارش تارنمای اين اتحاديه در اين روز با وثيقه يکصد ميليون تومانی آزاد شد.
شريف ساعد پناه اين مدت تحت بازداشت اداره اطالعات سنندج بود.
حمايت جامعه کارگری از کارگران دربند و پشتيبانی از خانوادهھای آنان
يکشنبه  ٢٧اسفند:
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با صدور بيانيهای که در تارنمای اين تشکل مستقل

کارگری منتشرشد اعتراض خود را نسبت به دستگيری و حبس فعاالن کارگری سنندج و ستمی که از ھمه سؤ بر
نام فعاالن کارگری زندانی آمده است» :اين انسانھای شريف ھيچ
ذکر ِ
جامعه کارگری ميرود اعالم کرد .در اين بيانيه با ِ
جرمی مرتکب نشده اند که بايد جايشان در بازداشتگاه باشد .اينھا کسانی ھستند که به فقر و بیعدالتی  ،به حقوق چندين
برابر زير خط فقر  ۴٨٧ھزار تومانی اعتراض داشته اند .اينھا خواستار يک زندگی انسانی برای ھمه و از جمله
کارگران ھستند و تنھا به اين جرم بازداشت و زندانيشده اند .در ھيچ جای دنيا خواستار زندگی انسانی بودن به ھيچ وجه
جرم نيست و کسی به خاطر آن به زندان نمی رود .اين اقدام تنھا در ايران صورت می گيرد زيرا جوابی جز زندان
برای خواست انسانی کارگران که حقوق  ۴٨٧ھزار تومانی نمی خواھند ندارند .بازداشت اين اشخاص به منظور ساکت
نشاندن ميليونھا کارگر رنج ديديده و فقر زده است تا نسبت به ھر بالی وحشتناک تری که سرشان بياورند ،صدايشان در
نيايد .بازداشت فعالين کارگری اتفاق تازهای نيست .ھر بار که خواسته شده است تا به حرمت و شأن انسانی کارگران
يورش برده شود چنين اتفاقاتی افتاده است .يورش به فعاالن کارگری شھر سنندج نيز در راستای تحميل مزد  ۴٨٧ھزار
تومانی است و می خواھند کل طبقه کارگر را با اين اقدام به سکوت بکشانند .اما کارگران در مقابل ،ساکت نخواھند
نشست ولی قبل از ھر چيز بايد به بازداشت فعاالن خود شديدا اعتراض نمايند .بايد فعاالن را از بند رھا نمود و در ادامه
خواھان اعاده حقوق از دست رفته خود و از جمله افزايش دستمزد مطابق با استانداردھای بين المللی شد «.الزم به ذکر
است که به گزارش کلمه کارگری ،وبالگ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به فاصله کوتاھی پس از
صدور اين بيانيه از دسترس کاربران اينترنت خارج شد وبجای آن در آدرس اين وبالگ نوشته ذيل به توجه مراجعه
کنندگان اين وبالگ ميرسد» :اين وبالگ به دستور کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مسدود شده است».
سهشنبه  ٢٩اسفند:
رضا شھابی ،عضو ھيات مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه بيانيهای تحت
عنوان “جای کارگران در زندان نيست!” در تارنمای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری منتشر کرد
متن کامل آن به شرح ذيل است» :کارگران و مردم آزاديخواه! اخيراً دور تازهای از احضار ،بازداشت و زندانی
که ِ
کردن کارگران و فعالين کارگری تشديد شده است ٧ .تن از فعالين کارگری به نامھای خالد حسينی ،وفا قادری ،علی
آزادی ،غالب حسينی ،بھزاد فرج الھی و حامد محمود نزاد از اعضای کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای
کارگری و شريف ساعدپناه عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران دستگير و زندانی شده اند و تعدادی ديگر از فعالين
کارگری تھديد يا احضار شده اند .اين تھديد و ارعاب و دستگيریھا در حالی است که محمد جراحی ،فريبرز رئيس دانا،
شاھرخ زمانی ،پدرام نصرالھی ،رسول بداغی ،عبدالرضا قنبری و بسياری ديگر از فعالين کارگری و سياسی ھمچنان
در زندان به سر می برند .فعالين کارگری در شرايطی بازداشت و محاکمه می شوند که قشر فرودست و زحمتکش از
نظر درآمد در شرايط اسفباری به سر می برند و ھرروزی که می گذرد قدرت خريد طبقه کارگر پائين می آيد و اميد به
زندگی را از دست می دھند .در چنين شرايطی کارگران و فعالين کارگری برای دفاع از مطالبات و حقوق از دست رفته
خود راھی جز ايجاد تشکل مستقل کارگری ندارند .آيا سزاوار است کارگران و فعالين کارگری که چرخ اقتصاد کشور
را به چرخش در می آورند در آستانه عيد نوروز به خاطر حق خواھی و درخواست يک زندگی شرافتمندانه زندانی
شوند و خانواده و فرزندان اين زحمتکشان را چشم انتظار گذاشت؟ جای اين زحمتکشان در زندان نيست بلکه آنھا بايد در
آستانه عيد نوروز در کنار خانواده ،ھمکاران و ھم طبقهایھای خود قرار بگيرند .من و ھم طبقه ایھايم برای دفاع از
کارگران زندانی ساکت نخواھيم نشست و بازداشت و زندانی و محکوم کردن کارگران را محکوم می کنيم .کارگران،
تشکلھای کارگری و نھادھای اجتماعی و حقوق بشری داخلی و خارجی! از شما می خواھم نسبت به سرنوشت
کارگران زندانی بیتفاوت نباشيد و از ھر طريق ممکن به ادامه بازداشت آنھا اعتراض و خواستاری آزادی ھمه
کارگران زندانی باشند».
شنبه  ٣فروردين : ١٣٩٢
جمعی از کارگران شھر سنندج در اعتراض به بازداشت فعاالن کارگری اين شھر بيانيهای در تارنمای کميته ھماھنگی
برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری منتشر کردند که در بخشی از آن با ذکر نام و اشاره به فعاالن کارگری زندانی
اعتراض به
آمده است)» :کارگران دربند )تنھا به جرم عضويت در تشکلھای کارگری ،و دفاع از حقوق کارگران ،و
ِ
خالی آنان ،بازداشت و محبوس شده اند .فعالينی که با پايبندی به اصول انسانی طبقه ی کارگر ،ثابت نموده اند
سفره ی
ِ
منافعی جدای از منافع کارگران نداشته و نخواھند داشت .با درک اين واقعيتھا ،تنھا سوألی که ذھن ھر انسان آگاه و
وجدان بيداری را مشغول خود میسازد اين است که :آيا دفاع از نان و مسکن و آزادی کارگران و محرومان مستحق
فرياد مساوات و برابری طلبی اينان موجب گستراندن
برآيند
چنين عقوبتی میباشد که اين عزيزان دچار آنند؟ مگر
ِ
ِ
رفاه فراگير و ھمگانی نخواھد بود که اينچنين دربند و اسيرند؟»
عدالت اجتماعی و ِ

يکشنبه  ۴فروردين : ١٣٩٢
علی نجاتی ،عضو ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه در پيامی که در تارنمای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد
کارگران دربند و اعتراض خود را نسبت به بازداشت وحبس آنان و
حمايت خود را از
تشکلھای کارگری منتشر کرد
ِ
ِ
متن کامل اين پيام به شرح ذيل است» :در آستانه روز جھانی ) ٨مارس( و
تھديد و
ِ
ارعاب خانوادهھايشان اعالم کردِ .
سال نو تعدادی از کارگران به نامھای بھزاد فرج الھی ،علی آزادی ،وفا قادری ،خالد حسينی ،حامد محمودنژاد و غالب
حسينی از اعضای کميته ی ھماھنگی و شريف ساعد پناه از اعضای اتحاديه آزاد بازداشت و زندانی شدند .اين بازداشتھا
در شرايطی انجام می گيرد که موج بيکاری فزايندهای کشور را فرا گرفته و تورم افسار گسيخته و گرانی سرسام آور
کمر طبقه کارگر را خم کرده است .مگر اين کارگران چه خواستهای داشتند که در آستانه سال نو بايستی در زندان
باشند؟ جز اينکه خواستار دستمزد عادالنه و زندگی شرافتمندانه برای کارگران و مردم عزيز و رفع تبعيض بودند؟ آيا
جای اين انسانھای شريف در زندان است .اين نوع برخوردھا و تھديد و ارعاب خانوادهھا و بازداشت کارگران محکوم
است و خواستار آز ادی فوری و بیقيد شرط اين کارگران ھستم .با ارزوی اتحاد و ھمبستگی تمامی کارگران»
علی نجاتی -عضو ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه
پنجشنبه  ٨فروردين :١٣٩٢
اتحاديه آزاد کارگران ايران که خبر آزادی شريف ساعد پناه ،عضو ھيئت مديره اين اتحاديه رادر تارنمای خود منتشر
کرد ،علت دستگيری فعاالن کارگری ديگرکه از اعضای کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکلھای کارگری در سنندج ھستند
رابر اساس ظواھر امر در ارتباط با تالش کارگران برای برگزاری روز جھانی زن عنوان کرد .بنا بر تحليل اين تشکل
کارگری دستگيری فعاالن و رھبران کارگری در ساليان گذشته تا به امروز با اتھامات بی اساس برای تحت فشار قرار
دادن آنھا بوده تا در مبارزه برای خواستھای مشروع و به حق خود وادار به سکوت گردند و بازداشت ھای اخير در
روزھای پايانی سال گذشته نيز در اين راستا صورت گرفته است .تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران تحليل خود نسبت
به فشارھايی که بر فعاالن کارگری از جانب نھادھای امنيتی وارد ميشود رااينگونه بپايان ميبرد» :اتھاماتی که نھادھای
امنيتی برای ساکت کردن فعاالن کارگری به آنان وارد ميکنند علی رغم بی ارتباط بودن به فعاليت اجتماعی کارگرانی
چون شريف ساعد پناه ،امروزه جزئی از حقوق مدنی خدشه ناپذير و پذيرفته شده شھروندان در سطح دنيا محسوب می
شود».

اشتراکگذاری:

بازخوانی پروند ھای گروه کارگری ايلنا

آنچه برکارگران دريايی در سال  ٩١گذشت
ببسياری از مشکالت کارگران دريايی از عدم وجود قانون کار دريايی نشات می گيرد .بعد از  ۴٠الی  ۵٠سال ،ھمچنان
يک قانون کار دريايی مدون برای کارگران دريايی وجود ندارد .بسياری اميدوارند تا با اقدام مجلس در تصويب
کنوانسيون  ١۴٧کار دريايی ،قانون کار دريايی ھر چه زودتر تدوين ،تصويب و اجرا شود.
در سالی که گذشت بيش از  ١٣٠تن از کارگران دريايی شاغل در شرکتھای کشتيرانی جمھوری اسالمی و شرکت ملی
نفت کش تعديل شدند.
به گزارش ايلنا ،اين شرکتھا »به دليل تحريمھا ،فشارھای اقتصادی و مشکالت به وجود آمده برای کشور به مشکالت
مالی برخوردند که باعث شد بيش از  ١٣٠تن از کارگران خود را در يک سال گذشته تعديل کنند».
ھمچنين در اين سال ،غالمرضا زنگی اھرمی عضو انجمن صنفی کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی )مرکز خليج
فارس( برای اولين بار از تعديل کارگران ايرانی شرکت کشتيرانی ايران – ھند خبر داد.

عرشه کشتیھای اين شرکت مشغول به کار
«شرکت کشتيرانی ايران – ھند ،تمام کارگران ايرانی خود را که بر روی
ٔ
بودند به دليل فرار از پرداخت حقوق و مزايا به آنان مرخص کرده بود و فقط از کارگران ھندی استفاده میکرد».
عدم اجرای طبقه بندی مشاغل
کارگران دريايی مدتھاست که خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ھستند .در سال  ،٩١حداقل دو نامه از سوی
»رئيس انجمن صنفی کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس« و »جمعی از کارکنان شرکت
کشتيرانی جمھوری اسالمی ايران« خطاب به وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارسال شد که در آنھا از »عدم اجرای
قانون طبقه بندی مشاغل« از سوی شرکت کشتيرانی جمھوری اسالمی انتقاد شده بود.
«شرکت کشترانی جمھوری اسالمی ايران برابر سياستھای ابالغی اصل  ۴۴قانون اساسی از سال  ٨٧به بخش غير
دولتی واگذار گرديده و تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای شرکت مذکور اجرايی نگرديده است».
نامه مذکور به اينجا و اينجا مراجه کنيد.
برای اطالع محتوای دو ٔ
عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور
مطابق نامه ھای وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر کشتيرانی ،شرکتھای کشتيرانی موظف شده اند تا قانون مشاغل
سخت و زيان آور را برای پرسنل خود اجرايی کنند.
گفته غالمرضا زنگی اھرمی عضو انجمن صنفی کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس،
به ٔ
شرکتھای دوقلوی «ملی نفتکش« و »فالت قاره« وابسته به وزارت نفت تا کنون اقدامی در خصوص اجرای قانون
مشاغل سخت و زيان آور برای بيش از  ٢٠٠٠پرسنل خود انجام ندادهاند.
ممانعت از پرداخت دستمزد ارزی کارگران دريايی
عضو انجمن صنفی کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس در روزھای پايانی سال  ٩١از ادامهٔ
ممانعت پرداخت دستمزد ارزی بيش از  ١۵٠٠کارگر دريايی از سوی »شعبه کشتيرانی بانک تجارت بندرعباس واقع
در خيابان جھانگردی« خبر داد.
ايلنا پيشتر در گزارشی از عدم پرداخت دستمزد کارگران دريايی شرکتھای کشتيرانی جمھوری اسالمی ،شرکت ملی
نفتکش و شرکت کيش راه آبی که بايد حقوق خود را به دالر دريافت میکردند خبر داده بود.
بر اساس اين گزارش ،ھنگامی که پرسنل اين شرکتھا برای دريافت حقوق خود به بانک مراجعه میکنند به آنھا گفته
میشود که چون دالر نداريم حقوق شما را به ﷼ و مطابق نرخ بانک مرکزی )ھر دالر  ١٢۵٠٠﷼( پرداخت میکنيم
اما پرسنل از دريافت آن سر باز زده و به اين موضوع اعتراض میکنند.
بعد از اعتراض کارگران ،به آنھا پيشنھاد شده است تا حقوق خود را به ﷼ و با نرخ دالری  ٢٢۵٠٠﷼ دريافت کنند.
شعبه متخلف
تھيه اين گزارش ،مسئوالن بانک تجارت در تماسی با خبرنگار ايلنا خواستار اعالم مشخصات
ٔ
بعد از ٔ
شدند و قول پيگيریھای بعدی را نيز دادند که به نظر میرسد تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است.
عدم وجود قانون کار دريايی
ببسياری از مشکالت کارگران دريايی از عدم وجود قانون کار دريايی نشات می گيرد .بعد از  ۴٠الی  ۵٠سال ،ھمچنان
يک قانون کار دريايی مدون برای کارگران دريايی وجود ندارد .بسياری اميدوارند تا با اقدام مجلس در تصويب
کنوانسيون  ١۴٧کار دريايی ،قانون کار دريايی ھر چه زودتر تدوين ،تصويب و اجرا شود.

عھده وزارت کار و سازمان بنادر و دريانوردی قرار گرفته است .ھمچنين
در حال حاضر تدوين قانون کار دريايی بر
ٔ
شرکتھای کشتيرانی و تشکالت کارگری  -دريانوردی نيز ھر کدام با داشتن يک رای ،در تھيه و تدوين پيش نويس آن
دخيل ھستند

مروری بر ايلنای کارگری در سال ٩١

فاجعه فوالد غدير؛ تالشی برای فراموش نكردن
خالصه:
»به گواه اخبار و گزارشھای رسمی كارگران فوالد غدير اولين و آخرين قربانيان حوادث حين كار در كشور نيستند اما
با اين حال بازخوانی اخبار مربوط به حادثه فوالد غدير میتواند بيانگر وضعيت ھمه كارگرانی باشد كه در جريان
حوادث حين كار آسيب ديدهاند».
حادثه تاسف بار انفجار کوره کارخانه فوالد غدير يزد که به کشته شدن  ١٨کارگر منجر شد بيش از يکسال میگذرد،
از
ٔ
 ٢٧آبان ماه امسال و در آستنانه يک سالگی اين ماجرای تکان دھنده ،شعبه  ١٠٧دادگاه عمومی و جزايی يزد به رياست
قاضی محمود رضا مسعودی طی رايی کارفرمای اين کارخانه را مقصر تشخيص داد.
به موجب اين رای كارفرمای اين كارخانه و بر اساس شکايتھای مطرح شده از سوی اولياء دم ،کارفرمای کارخانه
قوالد غدير يزد از يکسو در ارتباط با مرگ  ١٨کارگر به »تسبيب در قتل غير عمدی در ماه حرام« ناشی از عدم
رعايت نظامات متھم شد و از سوی ديگر بابت مصدوميت سه کارگر باقيمانده نيز به اتھام «تسبيب در ايراد صدمه بدنی
غير عمدی« ناشی از عدم رعايت نظامات تحت پيگرد قضايی قرار گرفت.
به گواه اخبار و گزارشھای رسمی كارگران فوالد غدير اولين و آخرين قربانيان جوادث حين كار در كشور نيستند اما با
اين حال بازخوانی اخبار مربوط به حادثه فوالد غدير میتواند بيانگر وضعيت ھمه كارگرانی باشد كه در جريان حوادث
حين كار آسيب ديدهاند.
از ترس اخراج تحمل میکرديم
به گزارش ايلنا ،شامگاه روز  ٢٠آذر سال  ٩٠حوالی ساعت  ١٩و  ۴۵دقيقه و درست يک ربع مانده به اتمام آخرين
شيفت کاری کارگران ،کوره ذوب آھن کارخانه فوالد غدير منفجر شد و در پی اين انفجار به دليل پرتاب مواد مذاب و
گدازهھای درون کوره ١٨ ،کارگر کشته و يک کارگر ديگر مجروح شد.
محمدعلی مکاری ،آن کارگر نوزدھم که از انفجار کوره کارخانه فوالد غدير يزد زنده مانده اما در اين انفجار به شدت
آسيب ديده است ،در گفتگو با ايلنا دليل وقوع حادثه را اين چنين بيان میکند» :کوره کيپ شده بود ،فوالد مذاب سرد شده
دھنه کوره بسته بود .راھی وجود نداشت که گاز خارج شود .گاز زير مواد مذاب جمع شده بود و
داخلش ريخته بودندٔ .
فوالد ھم که داشت میجوشيد .پنج ثانيه ھم طول نکشيد».
ناگفته نماند که در زمان وقوع حادثه ،علی اکبر اوليا نماينده وقت مجلس شورای اسالمی و عزيزالـه سيفی فرماندار وقت
در گفتگو با ايلنا اعالم کرده بودند که انفجار کپسول گاز يا مھمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دليل
اين حادثه بوده است.
اين حادثه درحالی روی داد که بنا بر اظھارت منابع آگاه از جمله کارگران کارخانه فوالد غدير ،کارخانه ياد شده ھمواره
يکی از واحدھای توليدی حادثه خيز محسوب میشده است؛ به طوری که از زمان راهاندازی اين کارخانه درسال ٨۶تا
زمان انفجار در آذر ماه سال  ،٩٠حداقل  ۵حادثه مشابه ديگر در کارخانه فوالد غدير رخ داده است.
به گفته اين کارگران چه در زمان وقوع حادثه  ٢٠آذر  ٩٠و چه پيش از آن ،کارفرما بدون در اختيار گذاشتن پوشش و
لباس کار مناسب ،کارگران را به محيط کار اعزام میکرده است و آنھا ھموراه به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار
بودهاند به گونهای که سوختگی سطحی ھمواره يکی از حوادث شايع در ميان کارگران اين واحد توليدی بوده است.

کارگران فوالد غدير و خانواده قربانيان در نامهای با متھم کردن کارفرما به رعايت نکردن موارد حفاظت و ايمنی در
محيط کار ،مدعی شدهاند »نظر به وقوع حوادث مشابه در اين واحد توليدی و انتشار اخبار آن به بيرون از کارخانه،
مسووالن اداره کار نيز از تخلف کارفرما مطلع بودهاند».
محمدعلی مکاری که عالوه بر سوختگی  ۴۵درصدیاش ،پدر خود را نيز در اين حادثه از دست داده است ،میگويد:
»بازرسھا از اداره کار میآمدند اما به درستی کار خود را انجام نمیدادند .چرا که در سالھای گذشته ھم چنين اتفاقاتی
)البته نه در اين سطح با  ١٨کشته( داشتيم .اگر آنھا کارشان را به درستی انجام میدادند ما فقط برای کار کردن به
کارخانه میرفتيم .نمیرفتيم که ندانيم امروز زنده بر میگرديم يا نه».
او با اشاره به لباس نامناسبی که در روز حادثه در اختيار کارگران قرار گرفته بود اظھار میکند» :بله بازرسين
میآمدند و میرفتند ولی پيگيری نمیکردند .بازرسھا غير از اينکه بايد وضعيت ايمنی کوره را بررسی میکردند بايد
به تجھيزات ايمنی که کارفرما به ما میداد ھم نظارت میکردند .ما بايد لباسھای ايمنی میداشتيم اما روز حادثه لباس
پالستيکی بر تن ما بوده که از کارخانه به ما داده بودند .ھمين لباس پالستيکی باعث شدت سوختگی ما شد».
ھمه کارگران ايران را که عدم امنيت شغلی است بدين ترتيب شرح
ديده حادثه در ادامه درد دل ٔ
اين کارگر آسيب ٔ
میدھد» :ما میدانستيم که لباس پالستيکی ھيچ محافظتی از ما نمیکند اما از ترس اخراج حرفی نمیزديم و تحمل
میکردم .دولت  -ھمين بازرسھای کار  -بايد صاحب کارخانه را مجبور میکردند که به کارگرانش لباس ايمنی بدھد .ما
که کارگر بوديم و قراردادمان کف دستمان بود .میگفتند اين کوره ذوب فوالد و اين ھم لباس ،نمیخواھيد به سالمت».
رای صادره برای کارفرما؛ پرداخت ديه و شش ماه حبس تعزيری
در پی اين انفجار و با شکايت نزديک به  ۵۴نفر از اولياء دم کارگران قربانی ،شعبه  ١٠٧جزائی شھرستان يزد به
رياست قاضی محمود رضا مسعودی در تاريخ سوم آذر سال جاری رای خود را در رابطه با اين حادثه صادر کرد.
در رای صادره از شعبه  ١٠٧دادگاه عمومی و جزايی يزد آمده است» :دادگاه با توجه به محتويات پرونده شکايت اولياء
دم مرحومان و نيز شکات پرونده نظريه پزشکی ،نظريه کارشناسان کار ،اظھارات متھم و تحقيقات معموله بزه انتسابی
به نظر دادگاه محرز و مسلم است فعل ارتکابی متھم منطبق است با ماده  ۶١۶قانون مجازات اسالمی؛ لذا دادگاه به
استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسالمی و نيز مواد ٢٩۴و ٢٩۵و ٢٩٧و  ٣٠٠ھمان قانون و اعمال ماده  ٢٢قانون
مجازات اسالمی به لحاظ وضعيت خاص متھم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزيری و يک و يک
سوم ديه کامل مرد مسلمان د رحق ھر يک از اولياء دم مرحومان به تفکيک )در خصوص تنھا کارگر غير مسلمان نيز
مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واريز خواھد شد( و نيز پرداخت ديه مصدومان به شرح ذيل
محکوم مینمايد».
عدم تناسب جرم و مجازات
رای مذکور در مورد حادثه انفجار کارخانه غدير خم که صادر شد اوليای دم کشته شدگان و ناظران اين ماجرا را در
بھت و حيرت فرو برد .در حالی که جرمی ھمچون نگھداری و خريد و فروش اموال مسروقه و نه حتی عين عمل دزدی
بيش از شش ماه حبس را در پی دارد ،فعل ارتکابی متھم حادثهای که قصور وی که به کشته شدن  ١٨انسان ديگر منجر
شده ،تنھا شش ماه حبس تعزيری را به دنبال داشته و اين پرسش را در اذھان عمومی به وجود آورده است که در حالی
که برخی جوانان به دليل اخالل در ترافيک طبق قانون به حبسھای طوالنیتر از شش ماه محکوم شدهاند ،چگونه
قصور و تقصير در کشته شدن  ١٨انسان چنين حکمی را در پی دارد .پس تناسب جرم با مجازات آنچه میشود؟ و آيا
چنين مجازاتی از وقوع حوادث مشابه جلوگيری میکند يا زمينه را برای تساھل کارفرمايان در رعايت استانداردھای
ايمنی ايجاد خواھد کرد؟ ناگفته پيداست که اين پرسشھا نه از منظر خشونت طلبی و انتقام گيری بلکه از سر دغدغهٔ
دوباره حوادث اين چنينی مطرح میشود.
جلو گيری از وقوع
ٔ
علی اکبراوليا نماينده سابق يزد در مجلس در خصوص رای دادگاه میگويد« :با توجه به اينکه در حادثه يادشده ١٨
کارگر بصورت تدريجی و دردآوری جان داده و سه نفر باقيمانده نيز به ھمان طريق به شدت دچار سوختگی شدند،
تعيين محکوميت حبس  ۶ماھه برای تنھا مجرم پرونده از نظر جنبه عمومی درست نيست».

وی درعين حال معتقد است» :ھرچند از نظر فنی و حقوقی کارفرمای کارخانه فوالد غدير در بروز اين حادثه مقصر
بودهاست اما دولت به عنوان مروج فرھنگ کار نيز در بروز اين حادثه بیتقصير نيست».
ھمچنين محمدعلی مکاری ،کارگر بازماندهای که يک سال پس از آن روز تلخ ،ھمچنان با مشکالت ناشی از سوختگی
شديد مواجه ،میگويد» :متاسفانه رای دادگاه آنطور که خانوادهھای قربانيان انتظار داشتند نبود».
وی با بيان اينکه از زمان راه اندازی کارخانه در سال  ٨۶تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته ،کوره ذوب کارخانه
شش بار دچار حادثه شده بود ،اظھار میکند» :پيش از انفجار سال گذشته ،و در سالھای  ٨۶و  ٨٧دو نفر از کارگران
در جريان حوادث جداگانه دچار حادثه شدند که يکی از آنان فوت کرد و ديگری بر اثر شدت سوختگی در ناحيه چشم
نابينا شد».
اين کارگر مصدوم کارخانه فوالد غدير با يادآوری اينکه اداره کار به واسطه گزارش بازرسان خود از تخلف کارفرما
مطلع بوده است ،میگويد» :با توجه به تکرار پی درپی حواث مشابه در کارخانه فوالد غدير ،اوليای دم و خانوادهھای
قربانيان انتظار داشتند که دادگاه برای متهمان رای سنگينتری را صادر کند».
مکاری با بيان اينکه پس از عيد قربان امسال ،کارخانه بازگشايی شد میافزايد» :چندی پيش برای پيگيری موضوعی به
کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم که کارخانه باز شده و فعاليتھا از سر گرفته شده است اما ھنوز کيفيت رعايت نکات
حفاظت ايمنی و بھداشت مانند گذشته پايين است و احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد».
توصيه شده بود که وکيل نگيريم
صدور اين رای در حالی بود که خانوادهھای بازماندگان بدون داشتن وکيل دعاوی عيله کارفرمای کارخانه فوالد غدير
اقامه دعوی کرده بودند و با توجه به سابقه وقوع حوادث در اين کارخانه و نيز نظر کارشناسی بازرسان کار در
خصوص مقصر بودن کارفرما ،از دادگاه انتظار تعيين مجازات سنگينتری را داشتند.
مکاری ضمن يادآوری اينکه انفجار کوره ذوب در شامگاه بيستم آذرماه سال گذشته ،ششمين حادثهای بود که در اين
کارخانه رخ داد ،میگويد» :بعد از اينکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را مقصر  ١٠٠درصدی قلمداد
کردند به اولياء دم توصيه شد چون مجرميت کارفرما محرز است بھتر است به منظور پرھيز از تشريفات بیمورد وکيل
دعاوی اختيار نشود».
وی ھمچنين از اينکه دادگاه به استناد ماده  ٢٢قانون مجازات اسالمی مبنی بر لحاظ کردن وضع خاص و حسن سابقه
متھم برای کارفرمای مجرم مجازات تعيين کرده است؛ انتقاد کرده و اظھار میکند» :برای اولياء دم و ھمنيطور
بازماندگان کارگران قربانی اين ابھام وجود دارد که چگونه دادگاه با توجه به سابقهدار بودن کارفرما در رعايت نکردن
نکايت حفاظت ايمنی و بھداشت کار رای به  ۶ماه حبس تعزيری دادهاست».
سبک بودن مجازات ناشی از عدم حضور وکيل بوده است
گفته يک کارشناس حقوقی ،در پرونده مربوط به قربانيان حادثه انفجار کارخانه فوالد غدير،
اين در حالی است که به ٔ
دليل سبک بودن مجازات تعيين شده میتواند ناشی از عدم حضور وکيل دعاوی برای دفاع از حقوق اولياء دم بوده باشد.
سھراب قنبری بابيان اينکه اولياء دم و ساير شاکيان اين پرونده بايد برای پيگيری خواسته خود از حق قانونی داشتن
وکيل دعاوی استفاده میکردند؛ میگويد» :متاسفانه به نظر میرسد که چون در جريان رسيدگی به پرونده وکيل دعاوی
برای دفاع از حقوق قربانيان حضور نداشته است دادگاه بطور کامل در جريان پرونده قرار نگرفته و در نتيجه در بحث
عمومی اين مجازاتی متناسب با جرم رخ داده صورت نگرفته است».
وی ادامه میدھد» :اگر وکيل دعاوی در جريان دادرسی وجود داشت احتمال اينکه دادگاه در رای خود به استناد مواد
 ٢٢و  ۶١۶قانون مجازات اسالمی برای کارفرما تعيين مجازات کند خيلی پايين بود و بطور قطع به منظور جلوگيری
از تکرار چنين حوادثی در تمامی محيطھای کار برای متھم از جنبه عمومی مجازاتی به مراتب سنگينتر تعيين میشد».

اين وکيل دادگستری در خصوص استناد دادگاه به ماده  ۶١۶قانون مجازات اسالمی اظھار میکند» :موضوع اين ماده
تعيين مجازات برای قتل غير عمد است و اين درحالی است که شواھد و مدراک از وقوع قتل شبه عمد در جريان حادثه
انفجار سال گذشته کارخانه فوالد غدير حکايت میکند».
به موجب ماده  ۶١۶قانون مجازات اسالمی »در صورتی که قتل غيرعمد )به غير از قتل غيرعمد در اثر تصادف
واسطه بیاحتياطی يا بیمباالتی يا اقدام به امری که مرتکب در آن مھارت نداشته است يا به سبب عدم
رانندگی( به
ٔ
رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اوليای دم
محکوم خواھد شد مگر اينکه خطای محض باشد».
قنبری ھمچنين در خصوص اينکه اعمال ماده  ٢٢قانون مجازات اسالمی در تعيين مجازات کارفرمای کارخانه فوالد
غدير گفت» :موضوع اين ماده قانونی رافت اسالمی است و از نظر حقوقی و قانونی رافت اسالمی شامل حال متھمی
میشود که از نظر کيفری يا در خصوص جرم انتسابی دارای سوء سابقه نباشد».
به موجب بند  ۵از ماده  ٢٢قانون مجازات اسالمی» ،دادگاه میتواند با توجه به وضعيت خاص متھم و يا سابقه او
مجازات تعزيری و يا بازدارنده را تخفيف دھد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگری نمايد که مناسبتر به حال متھم
باشد».
اين درحالی است که بنا بر شواھد موجود شخص متھم در حادثه انفجار کارخانه فوالد غدير حداقل در خصوص جرم
انتسابی فاقد حسن سابقه بوده و به ھمين دليل شرايط بر خورداری از رافت اسالمی را ندارد.
نگاھی فارغ از جناح بندیھای سياسی
خواسته اوليای دم کشته شدگان حادثه مذکور است .ھمراھی با اين خواسته از اين
صدور حکم سنگينتر برای متھم
ٔ
جھت اھميت دارد که بار ديگر شاھد وقوع حوادث دلخراش اينچنينی نباشيم .اگر موضوع طرح سوال از وزير کار در
زمان وقوع حادثه از حرف به عمل منجر میشد ،دست کم وزارت کار را ترغيب میکرد که جديت بيشتری در امر مھم
بازرسی مستمر از محيطھای کارگری به خرج دھد.
علی اکبر اوليا ،نماينده مردم يزد در زمان وقوع حادثه ،در سالگرد حادثه میگويد :در آن زمان پرسش از وزير کار در
دستور کار مجلس قرار گرفت اما برخی از بيرون مجلس خواستار لغو پرسش شدند اما در نھايت عمر مجلس ھشتم به
پايان رسيد و پرسش مورد نظر مانند خيلی از اقدامات ناتمام مجلس ھشتم از دستور کار خارج شد.
تفکری که از بيرون مجلس خواستار لغو يک سوال ساده میشود و ھمه چيز را در نگاه تک بعدی و ساده نگر خود
سياسی و جناحی میبيند راه اصالح را بر موارد اينچنينی میبندد و زمينه باز تکرار چنين وقايعی را ايجاد میکند .تمام
کسانی که در بسته شدن ھر چه زودتر اين پرونده بدون بررسی کامل و جامع و بدون تدارک ديدن بستری برای عدم
دوباره چنين حوادثی اخالقا مسئول خواھند بود.
تکرار آن فعال بودهاند در صورت تکرار
ٔ
پايان پيام

http://www.ilna.ir

1391-12-28, 15:45
مروری بر ايلنای کارگری در سال ٩١

دولت؛ کارگردان نمايش تعيين دستمزد
خالصه» :در حالی که  ١١نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند ،جلسات اين شورا مطابق آيين نامهٔ
نماينده کارگری در شورا ،تاثيری بر
مصوب ھيئت دولت با  ٧نفر رسميت میيابد .در اين صورت عدم حضور ٣
ٔ
رسميت يافتن جلسه نخواھد داشت».
حداقل مزد  ٩٢در حالی به ميزان  ۴٨٧ھزار و  ١٢۵تومان تصويب شد که از مدتھا پيش ذکر شده بود ترکيب شورای
عالی کار به صورتی چيده شده است که امکان دفاع از حقوق کارگران ،چانه زنی و مقاومت بر خواستهھای آنان از
سوی نمايندگان کارگری اين شورا وجود ندارد .گروه کارگری ايلنا چند روز پيش از تصويب حداقل مزد  ٩٢در شورای
عالی کار با طرح اين موضوع نسبت به تعيين مزد ناعادالنه ھشدار داده بود.
در اين گزارش تاکيد شده است نقش نمايندگان کارگری که بايد با چانه زنی از حقوق کارگران دفاع کنند به گروھی
مشورتی تقليل داده شده است و ھر گونه تصميمی که گروه کارفرمايی و دولت به عنوان بزرگترين کارفرمای کشور
دوباره اين گزارش بدون شک خالی از لطف
نتيجه نھايی جلسات اين شورا اعالم میشود .مرور
میگيرند به عنوان
ٔ
ٔ
نيست:
نمايندگان كارگری و كارفرمايی شورای عالی كار معتقدند با حضور  ۵نماينده از سوی دولت و وجود تنھا  ٣نماينده از
جانب ھر کدام از شرکای اجتماعی )کارگران و کارفرمايان( در شورای عالی کار ،تصميم نھايی در خصوص دستمزد
به عھده دولت است.
به گزارش ايلنا ،شورای عالی کار ھمه ساله در اسفند ماه با حضور نمايندگان کارگری ،کارفرمايی و دولت تشکيل جلسه
میدھد تا با انجام مذاکراتی در مورد حداقل دستمزد سال آتی ،ميزان آن را مشخص کنند.
مطابق ماده  ١۶٧قانون کار ،وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئيس شورای عالی کار مشخص شده است.
ھمچنين دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پيشنھاد وی و تصويب ھيات دولت ،سه نفر از
نمايندگان کارفرمايان و سه نفر از نمايندگان کارگران در اين شورا حضور دارند.
از دست رفتن سه جانبه گرايی در شورای عالی کار و بیتاثير شدن حضور يا عدم حضور نمايندگان گروه کارگری در
اين شورا به موجب قوانين مصوب مجلس )ماده ھشت قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و تبصره سه ماده ١٨
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران( که  ٢نفر ديگر از سوی دولت را به اعضای
شورای عالی کار اضافه کرده نگرانی جامعه کارگری را بر انگيخته است.
شورايی که ديگر شورا نيست
با افزايش  ٢نفر به ترکيب سه نفره گروه دولتی شورای عالی کار و ثابت ماندن تعداد آرای کارگران و کارفرمايان،
دولت در مصوبات اين شورا از جمله دستمزد دارای بيشترين رای است.
در ھمين رابطه محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور  ۵نماينده از سوی دولت در اين شورا را با
»روح سه جانبهگرايی در قانون کار« متضاد میداند و میگويد :در اين شرايط ،حضور يا عدم حضور گروه کارگری
در جلسات شورای عالی کار تاثيری بر رسميت يافتن جلسه و روند تصويب دستمزد ندارد.

ھمچنين حسين سالح ورزی از فعاالن جامعه کارفرمايی كشور نيز معتقد است :حضور  ۵نماينده از سوی دولت در
شورای عالی کار روند مذاکرات را تحت الشعاع خود قرار داده است.
نامه مصوب ھيئت
در حالی که  ١١نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند ،جلسات اين شورا مطابق آيين ٔ
نماينده کارگری در شورا ،تاثيری بر رسميت يافتن جلسه
دولت با  ٧نفر رسميت میيابد .در اين صورت عدم حضور ٣
ٔ
نخواھد داشت.
مصوبه دستمزد از سوی
ھمچنين ابزارھای اعتراضی كارگران از جمله ترک جلسه به روند مذاکرات و عدم امضای
ٔ
نمايندگان کارگری بیتاثير شده و بدان معناست که موافقت يا عدم موافقت نمايندگان کارگری با مبلغی که در نھايت به
عنوان حداقل دستمزد تعيين میشود تفاوتی نمیکند و دولت کارگردان مطلق شورايی نمايشی شده است.
رييس کانون عالی شوراھای اسالمی کار سراسر کشور که در به عنوان عضو ناظر ،در صدر نمايندگان کارگری
مذاکره کننده در شورای عالی کار قرار دارد ،عدم حضور نمايندگان کارگری در اين شورا يا ترک جلسه از سوی آنان
به نشانه اعتراض به روند تصويب دستمزد را »غير موثر »میخواند و میگويد :ھرگونه اقدام به ترک جلسه يا خوداری
از امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی ھرکدام از شرکای کارگری و يا کارفرمايی تنھا جنبه نمادين داشته و فاقد
کارايی و بازدارندگی قانونی است.
نامه شورای عالی کار را به سال  ،86زمانی ارجاع میدھد که نمايندگان
علی بيگی تغييرات ايجاد شده در آيين ٔ
نشانه اعتراض امضا نکردند.
به
را
مصوبه دستمزد
کارگری برای اولين بار
ٔ
ٔ
اما نکتهای که وی توضيح نمیدھد چرايی عدم ارجاع اين مسئله از سوی تشکلھای رسمی کارگری به نھادھای نظارتی
وقضايی از جمله ديوان عدالت ادرای است.
نقش مشورتی نمايندگان کارگری
در شرايطی كه وصف آن رفت ،قدرت شورايی که تصميماتش بر روی زندگی ميليونھا کارگر تاثير میگذارد به
گونهای تقسيم شده که نقش نمايندگان کارگری در حد گروھی مشورتی تقليل يافته است.
دولت به عنوان بزرگترين کارفرمای کشور تبديل به پدری شده است که از دو گروه کارگری و کارفرمايی حاضر در
جلسات شورای عالی کار انتظار تبعيت دارد.
به نظر میرسد نمايندگان کارگری که قرار بوده است با چانه زنی و ساير ابزارھای قانونی از جمله شکايت به ديوان
عدالت اداری ،ماده  ١۴١قانون کار و ...از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند کمترين نقش را در شورايی که تصميماتش
بيشترين تاثير را بر زندگی ميليونھا کارگر دارد بازی میکنند.
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كارگران نساجی :از تھران تا قائمشھر
«ھجدھم آذرماه امسال آن موقع که ھوای تھران میرفت تا در جابجايی پاييز و زمستان روی سرد خود را نشان دھد،
کارگران نساجی مازندران برای چندمين بار شاکی از خلف وعده کارفرمای خارجی خود به تھران آمدند تا تحقق
وعدهھای مسئوالن مبنی بر پرداخت  ٢٨ماه مطالبات و بازگشايی دوباره کارخانه را دوباره پيگير شوند».

ھجدھم آذرماه امسال آن موقع که ھوای تھران میرفت تا در جابجايی پاييز و زمستان روی سرد خود را نشان دھد،
کارگران نساجی مازندران برای چندمين بار شاکی از خلف وعده کارفرمای خارجی خود به تھران آمدند تا تحقق
وعدهھای مسئوالن مبنی بر پرداخت  ٢٨ماه مطالبات و بازگشايی دوباره کارخانه را دوباره پيگير شوند.
ھرچند آن زمان اين کارگران بدون نتيجهای خاص دوباره به شھر خود بازگشتند اما اکنون اين کارگران از پرداخت
بخشی از مطالبات معوقه خود توسط نماينده کارفرمای خارجی خبر میدھند.
به گفته اين کارگران ظاھرا کارفرمای خارجی و نماينده او اين بار تحت فشار مسئوالن ايرانی و از ترس خلع يد ،حدود
 ٢تا  ٣ماه از مطالبات معوقه را بصورت علی الحساب پرداخت کردهاند و وعده دادهاند که تا پايان شھريور ماه سال ٩٢
با ھمه کارگران شاغل و بازنشسته تسويه حساب خواھند کرد.
بازخوانی
متن زير گزارشی از سفر به تھران ،تجمع و در نھايت بازگشت كارگران نساجی مازندران در تاريخ  ١٨آذرماه سال
جاری است:
کارگران نساجی مازندران میگويند طبق وعدهای که به آنھا در جريان آخرين سفر به تھران داده شده است ،برای
بازگشايی کارخانه و دريافت مطالبات معوقه خود تا پايان آذرماه منتظر خواھند ماند.
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در پی سفر ھفته گذشته جمعی از کارگران نساجی مازندران به تھران و اقامت دو روزه آنھا
در محل دفتر مرکزی اين کارخانه پايتخت برای تجمع در مقابل نھاد رياست جمھوری و مجلس شورای اسالمی،
سرانجام اين کارگران شامگاه سه شنبه تھران را به مقصد قائمشھر ترک کردند تا بار ديگر تحقق وعده مسئوالن کشوری
و استانی را انتظار بکشند.
سعيد ابراھيمی نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران در اين باره گفت :اين کارگران در حالی برای پيگيری مطالبات
خود در شرايط بد آب و ھوايی به تھران آمده و در دفتر مرکزی کارخانه مقيم شدند که ھم از بابت تامين ھزينهھای
کرايه اتوميبل و خورد و خوراک دچار مشکل بودند و ھم از نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسکان سرپناه
مناسبی نداشتند.
وی گفت :ھر چند در نھايت کارگران نساجی مازندران چارهای جز پذيرش وعده نمايندگان مجلس و بازگشت به شھر
خود نداشتند اما چنانچه اين بار نيز در موعد مقرر ھيچ گام مثبت و قابل توجھی در خصوص بازگشايی کارخانه و
پرداخت مطالبات کارگران برداشته نشود کارگران به ھمراه خانوادهھای خود عازم تھران خواھند شد.
گفتند برگرديد و تا آخر آذر صبر کنيد
نماينده کارگران نساجی مازندران با يادآوری اينکه در جريان اين تجمع حدود  ٢٠٠نفر به نمايندگی از کارگران شاغل و
بازنشسته نساجی مازندران در روزھای سه شنبه و چھارشنبه ھفته گذشته در مقابل نھاد رياست جمھوری و مجلس
شورای اسالمی تجمع کردند ،گفت :به دنبال اين تجمع روز چھارشنبه جمعی از نمايندگان مجلس از جمله نايب رئيس
مجلس ،رئيس فراکسيون کارگری مجلس ،يکی از اعضای کمسيون صنايع و يکی از نمايندگان قائمشھر در مجلس با
تجمع کنندگان ديدار کرده و از آنھا خواستند تا برای بازگشايی کارخانه و دريافت مطالبات خود تا پايان آذر ماه صبر
کنند.
به گفته ابراھيمی يک روز پيش از اين نيز کارگران ياد شده در اقدامی مشابه در مقابل نھاد رياست جمھوری تجمع کرده
بودند ،گفت :به دنبال اين تجمع نھاد رياست جمھوری به کارگران وعده رسيدگی داده بود.
وی گفت :قرار بود مرکز رسيدگی به شکايات مردمی نھاد رياست جمھوری در خصوص اعتراض و خواستهھای
کارگرن نساجی مازندران جلسهای را تشکيل دھد که به در پی افزايش آلودگی ھوای پايتخت و اعالم تعطيلی دو روزه
اين شھر نتيجه اين جلسه برای کارگران معترض نامعلوم ماند.
آمديم به تھران چون کسی پاسخگو نبود
تجمع اعتراضی ھفته گذشته کارگران نساجی مازندران در تھران پس از آن برگذار شد که نماينده کارفرمای خارجی اين
کارخانه نتوانست به ھيچ کدام از تعھدات خود عمل کند.
پيشتر به دنبال تجمع اعتراضی مشابھی که اواخر ماه گذشته در تھران و توسط ھمين کارگران برگذار شده بود ،نماينده

کارفرمای خارجی کارخانه نساجی مازندران در حضور جمعی از مقامات و مسئوالن استانی و کشوری متعھد شده بود
که تا روز  ١٠آذرماه عالوه بر بازگشايی کارخانه ،حدود  ٢ميليارد تومان از مطالبات معوقه کارگران را نيز پرداخت
کند.
ھمچنين به موجب اين توافق دولت نيز متعھد شده بود تا درصورت اجرايی شدن وعده کافرما ،بابت پرداخت باقيمانده
طلب کارگران مبلغ سه ميليارد تومان تسھيالت در اختيار کارفرما بگذارد.
بنا بر ادعای کارگران نساجی مازندران که تا کنون حجم مطالبات معوقه آنھا به  ٢٨ماه رسيده است ،با گذشت نزديک
به يک ھفته از موعد مقرر ھنوز نماينده کارفرما به وعده خود عمل نکرده است.
ابراھيمی ،نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران در اين باره میگويد :حتی مسئوالنی که در جريان توافق ياد شده
قرار داشتند نمیدانستند که چرا نماينده کافرمای خارجی به تعھدات خود عمل نکرده است.
وی بابيان اينکه کارگران نساجی مازندران ھفته گذشته زمانی به تھران آمدند که ھيچ مقام مسئولی پاسخگوی برآورده
نشدن مطالبات آنھا نبود ،گفت :ھرچند سفر دو روزه اين کارگران به تھران موجب دلخوری برخی شد اما واقعيت اين
است که برای کارگران نساجی مازندران راھی به غير مراجعه نمانده است.
کارگران صدقه گير شدهاند
اين فعال کارگری گفت :کارگران نساجی مازندران خواھان بازگشايی کارخانه ،دريافت مطالبات معوقه خود و واگذاری
اداره و مالکيت کارخانه به دولت ھستند.
منتخب کارگران نساجی مازندران در تشريح وضعيت اين کارگران گفت :حدود  ٨٠٠کارگر کارخانه نساجی مازندران
 ٢٨ماه حقوق و مزايای معوقه طلبکار ھستند ،خوشبختانه برخی از اين کارگزان به موقع بازنشسته شدهاند و تنھا بابت
سنوات و حقوق پرداخت نشده طالبکار ھستند اما ساير کارگران که آنھا نيز بابت حقوق معوقه از کارفرما طلبکار
ھستند ،نه میتوانند به کار خود ادامه دھند و نه میتوانند بازنشسته شوند.
وی ادامه داد نتيجه اين وضعيت باعث شده تا برای خانوادهھای کارگران نساجی مازندران گرفتاریھای متعدد
اقتصادی-اجتماعی رخ بدھد.
به گفته کارگران نساجی مازندران ھم اکنون مسئله تامين معاش انقدر برای آنھا و ھمکارانشان مھم و حياتی است که به
دنبال تعطيلی کارخانه ،برخی از کارگران مجبور شدهاند تا از محل وجوھات شرعی اقوام و خويشان خود مانند صدقه و
کفاره گذران زندگی کنند.
کارگران مديريت دولتی را ترجيح میدھند
اين کارگران در جريان تجمعات اخير خود عالوه بر آنکه خواستار بازگشايی کارخانه و پرداخت مطالبات قانونی خود
شدهاند ،موضع خلع يد کارفرمای خارجی را نيز خواستار شدهاند.
نصر ﷲ دريابيگی دبير اجرايی خانه کارگر مازندران نيز که از قبل در جريان مشکالت کارگران کارخانه نساجی
مازندران قرار دارد به خبرنگار ايلنا گفت :بھتر است مسئوالن ھرچه زودتر مطالبات قانونی کارگران اين کارخانه را
برآورده کنند.
وی بايادآوری اينکه کارخانه نساجی مازندران زمانی سنبل توسعه و پيشرفت استان مازندران تلقی میشد گفت :در
سالھای قبل از انقالب فعاليت اين کارخانه آنقدر رونق داشت که حداقل  ۶ھزار کارگران در نقاط مختلف مازندران برای
اين کارخانه کار میکردند.
اين فعال کارگری با بيان اينکه بعد از انقالب در نتيجه اشتباه مديران دولتی اين کارخانه به مرور دچار بحران شد گفت:
ھرچند وضع امروز نتيجه ناکارآمدی مديران دولتی است اما چون برای کارگران نساجی مازنردان بیکفايتی سرمايه
گذار خارجی محرض شده است کارگران نظارت دولت را بر وضعيت کنونی ترجيح میدھند.
حدود سه سال پيش کارخانه نساجی مازندران از سوی دولت به يک سرمايه گذار خارجی که داری تابعيت کشور ترکيه
بود واگذار شد ،با وجود آنکه اين سرمايه گذار نوسازی کارخانه و افزايش فرصتھای شغلی از جمله تعھدات کارفرمای
جديد بود اما در نھايت اين کارخانه تعطيل و کارگران آن بدون دريافت مطالبت معوقه خود بيکار شدند.
کارگران نساجی مازندران به استناد اسناد موجود میگويند :کارخانه در شرايطی تعطيل شده است که بانک ملی بابت
خريد ماشينآالت جديد و مدرن تسھيالتی ارزی ميلياردی در اختيار مالک جديد قرار داده است.
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ھمکاری با وبالگ:
باارسال اخباروگزارشات کارگری ،مارابرای انتشارھرچه کاملتر ،منظمتر و وسيعتر اخبار و گزارشات کارگری ايران
وجھان ياری نمائيد.
دريافت روزانه اخباروگزارشات کارگری:
اگرمايل به دريافت روزانه اخباروگزارشات کارگری ھستيدآدرس الکترونيکی خود راازطريق وبالگ برای ماارسال
نمائيد.
وبالگ اخباروگزارشات کارگری-٢فروردين ماه١٣٩٢
جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است
بيش از  ١٠ماه است که طومار سی ھزار امضاء اعتراضی ،مطالباتی کارگران به بستری مھم برای فرياد حق طلبی
طبقه کارگر از مسئولين حکومتی تبديل شده است به شماره نامهھای  ١٠٢٠٨٨-١۶/٧/٩١ ،٨٣٨٨١-٢۵/۵/٩١و
.١۵٨٧۴٠-۵/١٠/٩١
ھر يک ده ھزار امضاء در ماھھای خرداد ،مھر و آذر تحويل وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و رونوشت آنھا به
مجلس و دفتر رياست جمھوری داده شد .در اين طومار بر مطالبات عاجل ميليونھا کارگر در سراسر کشور از قبيل لغو
قراردادھای موقت ،برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری ،به سرانجان رسيدن بيمه کارگران ساختمانی ،پرداخت
حقوقھای معوقه ،اجرای قوانين کارھای سخت و زيان آور ،تعيين حداقل مزد بر اساس ماده  ۴١قانون کار با شرکت و
دخالت مستقيم نمايندگان منتخب مجامع عمومی کارگران ،حقوق بازنشستگان و توقف اصالح قانون کار بر مبنای پيش
نويس اليحه ضدکارگری دولت و ،...به صورت مشخص تاکيد شده است.
بدون شک اين طومار به عنوان يک قدم اوليه بستر مناسبی برای پيشبرد مطالبات ميليونھا کارگر در سراسر کشور
بود .ميليونھا کارگری که تا آنجا که به طرح و پيشبرد مطالبات سراسری کارگران مربوط میشود سالھاست ھيچگونه
وسيله و ابزاری برای ابراز وجود و بيان مشکالت و دردھای مشترک خود نداشتند .در اين ميان سی ھزار کارگر با اسم
و رسم و ذکر نام محل کار خود سندی را امضاء کردند که بيانگر بخشی از اعتراضات و مطالبات آنان بود .اين سند
بخشی از ھويت آشکار مبارزه طبقاتی در ايران است و در آن اميد به آينده و تغيير با امضاء ھر يک از اين سی ھزار
نفر کارگر تبلور عينی يافته است .فرياد رسای سی ھزار انسان ،سی ھزار کارگر به وسط صحنه عمل اجتماعی کشانده
شد و آنان با صدای رسايی اعالم کردند ما زندهايم ،ما کار میکنيم و شادی و رفاه میخواھيم .ما بايد از حق زندگی
انسانی برخوردار باشيم.
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی مطالباتی با تکيه بر ھمبستگی کارگران با انتشار مراحل سه گانه ده ھزار امضاء که
در اکثر رسانهھای خبری ،مطبوعات و سايتھا انعکاس يافت خواستهھای خود را که به صورت حل نشدهای بر روی
ميز دولت و مجلس و مسئولين بود به موضوع روز جامعه بدل کردند و اين خود گام اول موفقيت کارگران بود .ھماھنگ
کنندگان بر خواستهھای کارگران در تحصن  ٢٨آذر ماه خود در مقابل مجلس شورای اسالمی پافشاری کردند و در
مذاکرات و کشمکشھای خود با نايب رئيس مجلس ،رئيس کميسيون اقتصادی ،وزير کار ،استانداری تھران ،دفتر
پيگيری وزارت اطالعات و معاون روابط کار وزارت کار بدون اينکه يک ميليمتر از مطالبات کارگران عدول کنند
پاسخگويی و حل مسائل معيشتی کارگران را بر روی ميز آنان گذاشتند .استدالل ما روشن و شفاف بود .ھدف ما دستيابی
به مطالبات خود و بھبود شرايط معيشتيمان بود اما اين حرکت در عين حال در بطن خود میتواند به عاليترين اشکال
بروز حرکتھای متحدانه کارگری نيز تبديل بشود شايد به ھمين دليل ھم بود که يکی از اتھامات ھماھنگ کنندگان طومار
از سوی مامورين امنيتی چسباندن سی ھزار کارگر به ھمديگر عنوان شد .اينک اگر حتی استانداری تھران مجوز تجمع
ما کارگران معترض را صادر نکند و يا ھرگونه تجمعی اعتراضی حول مطالبات مطرح شده در طومار اعتراضی
ممنوع شود ھرگز ذرهای از حق خواھی خود کوتاه نخواھيم آمد و ھر گونه ھزينهای را نيز برای اين حق خواھی
خواھيم پرداخت .بر اين اساس و در سال پيش رو اولويت اصلی ما تعيين حداقل مزدی است که حق حيات ما را به
رسميت بشناسد و بر اساس مولفهھای زير در حداقل مزد مصوب شورايعالی کار تجديد نظری فوری و اساسی صورت
بگيرد:
 -١طبق ماده  ۴١قانون کار تعيين حداقل مزد میبايد متناسب با نرخ تورم و مھمتر از آن بر اساس تامين سبد ھزينه يک
خانوار چھار نفره تعيين شود بطوريکه يک خانواده چھارنفره از يک زندگی شرافتمندانهای برخوردار شود.
 -٢چون نرخ واقعی تورم اعالم نمیشود لذا طبق واقعيات موجود و بر اساس سبد ھزينه  ٣٩قلم کاالی اساسی زندگی،
حداقل مزد يک کارگر میبايد باالی  ٠٠٠/۵٠٠/١باشد تا يک خانوار کارگری قادر به ادامه حيات باشد.

 -٣افزايش حقوق کارگران باالتر از  ٠٠٠/۵٠٠/١چيزی حدود  ٧تا  ٩%درصد ھزينهھای توليد را شامل میشود و اين
مبلغ برای يک خانواده کارگری نه تنھا مصرف میشود بلکه کم ھم میآيد از اين رو بر خالف ادعاھای واھی موجود
مطلقا تاثيری بر افزايش قيمتھا نخواھد گذاشت
 -۴براساس طرح آزاد سازی قيمتھا )ھدفمندی يارانهھا( ھمه اقالم زندگی از خوراک و پوشاک تا مسکن و لوازم
خانگی و دارو و درمان و ...تا چندين برابر افزايش قيمت داشتهاند نتيجتا اين يک امر بديھی است که حداقل مزد
کارگران نيز ھمچون قيمت ساير کاالھا واقعی شود.
بر اساس گزارشھای رسمی منتشر شده اکنون ھزينهھای زندگی بيش از چھار برابر حداقل مزد میباشد .بدون ترديد
نرخی که در شورای عالی کار ) ٢۵درصد افزايش حداقل مزد( تعيين شده با ساز و کار و شاخصھايی که در ماده ۴١
آمده است مغايرت بسيار فاحشی دارد و اين اعالم جنگی آشکار بر عليه طبقه کارگر ايران است .حداقل حقوق ۴٨٧
ھزار تومانی ھيچگونه توجيه قانونی ،عقالنی ،اخالقی و انسانی ندارد و با ھيچ استاندارد و شاخص اجتماعی و اقتصادی
مطابقت ندارد .تصويب چنين ميزانی از حداقل مزد آنھم در شرايط که سی ھزار کارگر خواھان افزايش چندين برابری
حداقل مزد بودند ،اگرچه ماھيت ضد کارگری جناحھای حاکم سرمايه داری در ايران از سالھا قبل برای کارگران
آشکار بود اما ھمه عوام فريبیھای تشکلھای ضد کارگری و دست ساخته دولتی و جناحھای مختلف و به ظاھر متضاد
حکومتی را به مضحکترين شکلی بيش از پيش آشکار کرد .دولت و کارفرمايان با اعالم  ۴٨٧ھزار تومانی حداقل مزد
ما را به لبه پرتگاه درهای از گرسنگی و مرگ و فالکت عقب راندند و اکنون ديگر جايی برای ذرهای تمکين و عقب
نشينی باقی نمانده است.
برای ما کارگران پرونده تعيين حداقل مزد سال  ١٣٩٢نه تنھا مختومه نشده بلکه جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده
است و ما برای لغو اين مصوبه و تعيين حداقل دستمزدی که حق حيات ،آبرو و شرافتمان را تضمين کند خواھيم جنگيد.
شاپور احسانی راد از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و عضو ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران-
دوم فروردين ماه ١٣٩٢
@gmail. com٢۴۶٨akhbarkargari
جای کارگران در زندان نيست!
کارگران و مردم آزاديخواه!
اخيراً دور تازهای از احضار ،بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالين کارگری تشديد شده است ٧ .تن از فعالين
کارگری به نامھای خالد حسينی ،وفا قادری ،علی آزادی ،غالب حسينی ،بھزاد فرج الھی و حامد محمود نزاد از اعضای
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری و شريف ساعدپناه عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران دستگير و
ٔ
زندانی شدهاند و تعدادی ديگر از فعالين کارگری تھديد يا احضار شدهاند .اين تھديد و ارعاب و دستگيریھا در حالی
است که محمد جراحی ،فريبرز رئيس دانا ،شاھرخ زمانی ،پدرام نصرالھی ،رسول بداغی ،عبدالرضا قنبری و بسياری
ديگر از فعالين کارگری و سياسی ھمچنان در زندان به سر میبرند.
فعالين کارگری در شرايطی بازداشت و محاکمه میشوند که قشر فرودست و زحمتکش از نظر درآمد در شرايط
اسفباری به سر میبرند و ھرروزی که میگذرد قدرت خريد طبقه کارگر پائين میآيد و اميد به زندگی را از دست
میدھند .در چنين شرايطی کارگران و فعالين کارگری برای دفاع از مطالبات و حقوق از دست رفته خود راھی جز
ايجاد تشکل مستقل کارگری ندارند .آيا سزاوار است کارگران و فعالين کارگری که چرخ اقتصاد کشور را به چرخش در
میآورند در آستانه عيد نوروز به خاطر حق خواھی و درخواست يک زندگی شرافتمندانه زندانی شوند و خانواده و
فرزندان اين زحمتکشان را چشم انتظار گذاشت؟ جای اين زحمتکشان در زندان نيست بلکه آنھا بايد در آستانه عيد
نوروز در کنار خانواده ،ھمکاران و ھم طبقهایھای خود قرار بگيرند .من و ھم طبقهایھايم برای دفاع از کارگران
زندانی ساکت نخواھيم نشست و بازداشت و زندانی و محکوم کردن کارگران را محکوم میکنيم.
کارگران ،تشکلھای کارگری و نھادھای اجتماعی و حقوق بشری داخلی و خارجی!
از شما میخواھم نسبت به سرنوشت کارگران زندانی بیتفاوت نباشيد و از ھر طريق ممکن به ادامه بازداشت آنھا
اعتراض و خواستاری آزادی ھمه کارگران زندانی باشند.
رضا شھابی
عضو ھيات مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 ٢٩اسفند ١٣٩١

عيدی روزنامه دولت به کارکنان خود:
بيکاری در شب عيد!
ناشر روزنامه ايران متعلق به ايرنا در حالی  ١٣٠نفر از نيروھای خود را تعديل کرده است که ايرنا ،در اطالعيهای که
 ٢٨اسفند در روزنامه ايران چاپ شده ،فراخوان استخدام داده است .نکته تأمل برانگيز که اين آگھی ،در آخرين روز
کاری سال  ٩١منتشر شده و مھلت ثبت نام در آن ١۵ ،فرودين  ،٩٢يعنی پايان تعطيالت است )!(
به گزارش عصر ايران ،موسسه فرھنگی مطبوعاتی »ايران« ناشر روزنامهھای ايران ،ايران ديلی ،ايران ورزشی و...
ديروز يکشنبه بدون اطالع قبلی  ١٣٠نفر از کارکنان خود را به بھانه نيروی مازاد بودن ،تعديل و از تمديد قرارداد با
آنھا خودداری کرده است.
اين افراد که بخش زيادی از آنھا دارای سابقه کار تا  ١٢سال ھستند شامل تمديد قرارداد نشدهاند.
ھمچنين با وجود تکذيب مديران موسسه و روزنامه ايران اما موضوع اخراج کارکنان اين موسسه واقعيت دارد.
موسسه ايران برای جلوگيری از تبعات اين اقدام خود ،به بخشی از کارکنان اخراجی معرفی نامهھايی برای روزنامه
شھروند ارائه کرده است.
در اين معرفی نامهھا از مديران روزنامه شھروند خواسته شده است در صورت صالحديد ،اين افراد در اين روزنامه
مشغول کار شوند در حالی که مديران روزنامه شھروند به صراحت به نيروھای اخراجی روزنامه ايران گفتهاند که
نيازی به نيروی جديد ندارند.
روزنامه شھروند به صاحب امتيازی جمعيت ھالل احمر انتشار خود را به تازگی آغاز کرده است.
افراد تعديل شده در موسسه ايران در بخشھای مختلف از جمله تحريريه روزنامهھای ايران ،ايران ورزشی ،ايران
ديلی ،ايران زمين ،نگھبانی ،حروفچينی ،صفحه بندی ،خدمات ،فنی و مجالت جانبی فعاليت میکردند.
صاحب امتياز روزنامه ايران که در سال نوزدھم انتشار خود قرار دارد خبرگزاری جمھوری اسالمی )ايرنا( است.
روزنامه ايران به عنوان ارگان دولت به شمار میآيد.
روزنامه شرق ھم به نقل از يکی از کارکنان موسسه ايران ،تعداد افراد اخراجی از اين موسسه را  ١٣۵نفر از اعضای
تحريريه و دستاندرکاران فنی موسسه ايران اعالم کرد.
يکی از اعضای تحريريه روزنامه ايران با اعالم اين خبر به روزنامه شرق نيز گفته است :روز يکشنبه با حضور در
روزنامه قبل از ورود به تحريريه نامهای به ما دادند که در آن عنوان شده قرارداد ما برای سال آينده تمديد نخواھد شد و
بايد تسويهحساب کنيم.
وی افزود :مدير امور مالی خطاب به مديرمسوول نوشته بود اگر صالح میدانيد ايشان را برای ھمکاری به روزنامه
شھروند معرفی کنيد .اين خبرنگار تاکيد کرد :در مراجعه به آقای شاکری ،مدير سايت شبکه ايران ايشان گفتهاند
روزنامه شھروند ھم مال دولت است و فرقی نمیکند شما اينجا باشيد يا در آن روزنامه.
وی ادامه داد :اما با مراجعه به روزنامه شھروند به ما گفته شد کادر ما تکميل است و نيروی جديد استخدام نمیکنيم.
بهاينترتيب  ١٣۵نفر در شب عيد از کار خود بيکار شدهاند .يکی ديگر از خبرنگاران اين روزنامه گفته برخی از
اخراجیھا را به سايتھا و نھادھای ديگر زيرمجموعه دولت ارجاع دادهاند و به نظر میرسد اين اتفاقات پيرو تغيير و
تحوالت اخير مديريتی در موسسه ايران است.
روزنامه ايران ،متعلق به ايرنا در حالی نيروھای خود را تعديل کرده که ايرنا ،در اطالعيهای که امروز در روزنامه
ايران چاپ شده ،فراخوان استخدام داده است.
نکته تأمل برانگيز که اين آگھی ،در آخرين روز کاری سال  ٩١منتشر شده و مھلت ثبت نام در آن ١۵ ،فرودين ،٩٢
يعنی پايان تعطيالت است )!(
بيست ونھم اسفندماه١٣٩١

سرطان در کمين کارکنان زن در شيفت شب
محققان در جديدترين تحقيقات خود ھشدار دادند که کار در شب ممکن است زنان را به سرطان مبتال سازد.
به گزارش ٢۶اسفند فارس به نقل از پايگاه خبری ھلثدینيوز آمريکا ،تحقيقات جديد نشان داد :زنانی که در شيفت شب
کار میکنند ممکن است با خطر ابتال به سرطان تخمدان روبهرو شوند.
اين تحقيقات در مورد تخمدان پيشرفته در  ٣٩٠نفر افراد مبتال در مرز اين بيماری و بيش از  ١٨٠٠زن بدون سرطان
تخمدان انجام گرفت.

اين زنان  ٣۵تا  ٧۴ساله بودند که در زمينه مراقبتھای بھداشتی ،خدمات غذا و اداری مشغول به کار بودهاند.
يافتهھا نشان داد :نزديک به  ٢٧درصد از زنان مبتال به سرطان مھاجم که در شب کار میکردند با حدود  ٣٢درصد از
افراد در مرز بيماری و در حدود  ٢٢درصد از افرادی که فاقد سرطان تخمدان بودند با ھم مقايسه شدند.
با توجه به اين تحقيقات ،کار شيفت شب با افزايش  ٢۴درصدی خطر ابتال به سرطان پيشرفته و  ۴٩درصدی افزايش
خطر ابتال به سرطان اوليه ھمراه است.
اين تحقيقات در  ١۴ماه مارس در »مجله آکيوپيشينالاند اينوايرمنتتال« ) Occupational and Environmental
 (Medicineمنتشر شد.
اين تحقيقات ھمچنين نشان داد :فقط زنان  ۵٠سالهای که در شيفت شب کار میکردند به طور قابل توجھی به سرطان
تخمدان مبتال بودند.
بر اساس اين تحقيقات ،افزايش خطر ابتال به سرطان در زنانی که در شيفت شب کار میکنند ،میتواند با ھورمون
مالتونين ھمراه باشد.
ھورمون مالتونين تنظيم کننده ھورمونھای تناسلی ،به ويژه استروژن است و به طور معمول در شب توليد میشود اما
توسط نور سرکوب میشود.
توليد مالتونين در بدن ،در شب  ١٠برابر ميزان آن در روز است و اين ھورمون در کنار وظايف ديگر ،فعاليتھای بدن
ھنگام خواب را تنظيم میکند و به جھت ارتباط ترشح آن با نور ،به تنظيم خواب و بيداری کمک میکند.
ميزان مالتونين در بدن انسان در روزھای زمستان که تابش نور صرفاً چند ساعت است ،افزايش میيابد .خستگی و
احساس خواب ،افسردگی زمستانی و ناراحتیھای ھنگام خواب میتواند از نتايج فصل زمستان باشد ،بدين خاطر پياده
روی در روزھای اين فصل توصيه میشود.
پايين بودن مقدار مالتونين در بدن میتواند باعث بیخوابی شود .بدن با افزايش سن ،مالتونين کمتری توليد میکند که در
نتيجه مدت خواب به طور ميانگين کاھش يافته و باعث بیخوابی میشود.
حتی کارھای شيفتی و سفرھای دور نيز میتواند بر مقدار مالتونين در بدن به خاطر تغيير ساعات خواب و بيداری تأثير
منفی داشته باشد .مالتونين يک ھورمون مھم ،محافظ و يک آنتی اکسيدان قوی است.
پژوھشھای قبلی نشان داده است که شيفت شب کار ممکن است با افزايش خطر ابتال به سرطان پستان در ارتباط باشد.
با وجود اينکه اين تحقيقات ارتباط بين شيفت شب کار و افزايش خطر ابتال به سرطان تخمدان را نشان داده است اما يک
رابطه علت و معلولی را ثابت نمیکند.

توزيع فرم بازگشت به پيمانکاری بين کارگران تبديل وضعيت شده
کم نيستند طرحھايی از دولت کنونی که با ايجاد موجھای روانی و تبليغات پر سروصدا و با شعار حمايت از طبقات
مستضعف و ضعيف جامعه کليد خوردند ولی پس از اجرا و رسيدن به مراحل بازدهای مشخص شد که تنھا ھدف دولت
از اجرای اين برنامهھا ،اھداف تبليغاتی و روانی بوده است .يکی از اين نمونه طرحھا ،تبديل وضعيت نيروھای
پيمانکاری به قراردادی در دستگاهھای دولتی بود که در ظاھر با ھدف کمک به کارگران صورت گرفت ولی اکنون
خالف آن در حال اثبات شدن است.
طرح تبديل وضعيت کارگران و کارمندانی که از طريق پيمانکاران نيروھای انسانی در دستگاهھای دولتی مشغول به
کار بودند مصوبهای بود که در پايان سال گذشته به تصويب ھيئت وزيران رسيد و با اين مصوبه به کارگيری نيروی
انسانی از طريق پيمانکاران تامين نيرو برای دستگاهھای دولتی ممنوع شد و اين دستگاهھا موظف شدند تا به صورت
مستقيم با نيروھای خود قرارداد منعقد نمايند .اتفاقی که تنھا در بعضی از دستگاهھا و آن ھم به طور ناقص انجام شد.
در ھر برنامه با ھمه ضعفھا و نواقصی که داشت به اجرا درآمد و افرادی که شانس قراردادی شدن را با ھر ضابطه و
يا رابطهای داشتند تبديل وضعيت شدند با اميد به اينکه حقوقشان بيشتر خواھد شد و به طبع آن مزايايی را نيز دريافت
خواھند کرد تا در آيندهای نزديک نيز طعم خوش رسمی شدن را نيز بچشند اما گويی روند اجرای اين مصوبه از سوی
دولت از پيش طراحی شده بود و با گذشت يک سال از اجرای آن دليل عدم اجرای آن از سوی دولتھای قبلی به وضوح
قابل فھم شده است.
اين گروه از کارکنان دولت از زمان قراردادی شدن نسبت به وضعيت قبلی خود در طول اين يک سال حقوق کمتری
دريافت میکردند و ھيچ گونه مزايايی به واسطه قراردادی شدن به آنھا پرداخت نمیشد و در زمان پرداخت عيدی و
پاداش به جای پرداخت حداقل دو پايه حقوق بر اساس قانون کار با آنھا مشابه کارکنان رسمی و با تابعيت از قانون
خدمات کشوری برخورد شد و  ۵٠٠ .۴٠٢تومان عيدی دريافت کردند! برابر ماده واحده نحوه پرداخت عيدی و پاداش
به کارکنان دولت مصوب  ٢٠/١٠/٧۴و دادنامه شماره  ۴٢٨-۴٢٩مورخ  ٠۵/١٠/٩١ھيئت عمومی ديوان عدالت
اداری ميزان عيدی و پاداش پايان سال تمامی کارکنان دستگاهھای دولتی يکسان و برابر مصوبه اعالمی دولت در پايان

ھر سال میباشد که در واقع با ضرب نمودن پايه سنواتی ھر سال در ضريب ثابتی به دست میآيد ولی با توجه به اينکه
کارکنان و بخصوص کارگران شاغل در اين دستگاهھا بر اساس قانون کار حقوق دريافت مینمايند منع قانونی برای
پرداخت دو پايه حقوق به عنوان عيدی و پاداش به اين گروه وجود ندارد ولی دستگاهھای دولتی از ماده واحده گفته شده
استفاده کردند که جفا در حق آنھاست که حقوق کارگری باشد و عيدی و پاداش که يکی از جمله معدود امتيازات کارگری
بر کارمندی است را شبيه کارمندان رسمی دريافت نمايند .اما چرا اين طرح را بايد از سوی دولت يک طرح برنامه
ريزی شده دانست!؟
پس از اين اتفاق دستگاهھای مجری اين طرح با ارسال بخش نامهھايی به ادرات تابعه خود فرمھايی را توزيع کردند که
از آنھا خواسته شده در صورتی که اين دسته از کارکنان از قراردادی شدن پشيمان شدهاند برای بازگشتن به ھمان شکل
پيمانکاری اين فرمھا را پر نمايند .اين حرکت در واقع نيت واقعی را از برنامه قراردادی کردن نشان میدھد در حالی
که دولت میتوانست نسبت به تغيير نوع پرداخت حقوق و مزايا به کارگران اقدام کنند اين افراد که تنھا درآمدشان ھمين
حقوق حداقلی است را برسر دو راھی پذيرش اين وضعيت حقوقی و يا نيروی پيمانکار شدن قرار دادهاند.
منبع :خوزنيوز-٢٧اسفند

رکورد شکنی نرخ تورم پس از  ١۶سال
مروری بر آمارھای بانک مرکزی در سالی که گذشت حکايت از رکورد شکنی نرخ تورم پس از  ١۶سال دارد.
گرانیھا در سال  ١٣٩١از ھمان روزھای نخست آغاز شد .موضوعی که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت آن را به صراحت در ارديبھشت  ١٣٩١اعالم کرد» :قطعا گرانی وجود دارد اما بايد ميان
گرانی و گران فروشی مرز بندی کرد «.اگر چه ضيغمی در ميانهھای سال  ١٣٩١از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
رفت اما اينکه بايد ميان »گرانی« و »گرانفروشی« مرز بندی کرد موضوعی بود که به دفعات از سوی مسئوالن
اقتصادی و فعاالن صنفی مورد تاکيد قرار گرفت .آنھا در حالی بر اين مساله تاکيد داشتند که موضوع »گرانی« بيش از
»گران فروش« مشھود بود به طوريکه در سال  ١٣٩١نرخ تورم ميانگين اقتصاد ايران از  ٨ .٢١درصد برای
فروردين شروع شد و به طور حدودی  ١٠درصد افزايش پيدا کرد .بر ھمين اساس در روزھای پايانی سالی که گذشت
نرخ تورم برای اسفند فراتر از  ٣١درصد برآورد شد .رسيدن نرخ تورم ميانگين به سطحی باالتر از  ٣١درصد از آبان
سال  ١٣٧۵به بعد سابقه نداشته است و بنابراين میتوان گفت تورم در سال  ١٣٩١رکورد شکنی کرد.
نرخ تورم ميانگين در اقتصاد ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی فقط از آبان  ١٣٧٣تا آبان  ١٣٧۵رقمی فراتر از
 ٣٠درصد را به ثبت رسانده بود و ديگر تا سال  ١٣٩١خودش را تکرار نکرده بود.
»تورم« در حالی در سال  ١٣٩١رکورد زنی کرد که محمود بھمنی ،رئيس کل بانک مرکزی ،در روزھای ابتدايی
اسفند به صراحت اعالم کرد نرخ تورم میتوانست رقمی بيش از آنچه ھست ،باشد و اين سياستھای بانک مرکزی بوده
که نرخ تورم را در سطح  ٣١درصد کنترل کرده است .به گفته رئيس کل بانک مرکزی ،اگر اقدامات کنترلی بانک
مرکزی در مديريت عوامل شتاب دھنده تورم انجام نمیشد ،نرخ تورم میتوانست  ١۴واحد درصد از نرخ کنونی بيشتر
باشد .رييس کل بانک مرکزی در شرايطی اينگونه در رابطه کنترل نرخ تورم سخن گفت که روند افزايشی نرخ تورم
تقريبا از مرداد سال  ١٣٨٩آغاز شده بود .درست زمانيکه تب و تاب اجرايی شدن قانون ھدفمندی يارانهھا در جامعه
افتاده بود و حتی برخی کارشناسان خبر از تورم  ۵٠درصدی پس از اجرايی شدن ھدفمندی يارانهھا دادند .درمرداد
 ١٣٨٩نرخ تورم ميانگين معادل  ٨ .٨درصد گزارش شد و در پايان سال  ١٣٨٩نرخ تورم به رقم  ۴ .١٢درصد رسيد.
گفتنی است نرخ تورم در اسفند  ١٣٩٠نيز رقم  ۵ .٢١درصدی را ثبت کرد.
جدال بر سر اعالم نرخ تورم
از رقمھای مربوط به نرخ تورم در سال  ١٣٩١که گذر کنيم نکته قابل توجه ديگر درباره تورم در سال گذشته اين است
که اعالم نرخ تورم به محل نزاع ميان بانک مرکزی و مرکز آمار ايران تبديل شد .جدال ديرين بانک مرکزی و مرکز
آمار در خصوص مرجع رسمی و صاحب صالحيت برای اعالم نرخ ،از خبرھايی بود که در اين سال چندين بار در
رسانهھا مطرح شد .اوج يکی از اين مجادالت به آنجايی مربوط شد که رئيس مرکز آمار کشور از اعالم انحصاری نرخ
تورم در سال بعد از سوی اين مرکز و پايان مرجعيت بانک مرکزی در اعالم نرخ تورم از سال  ١٣٩٢خبر داده بود.
امری که البته با مخالفت مسووالن بانک مرکزی مواجه شده بود .رييس کل بانک مرکزی در گفتوگويی که با
خبرآنالين در سال  ١٣٩١داشت در ھمين رابطه گفت» :مرکز آمار نرخ تورم را اعالم کند .ما ھم اعالم میکنيم .وظيفه
بانک مرکزی است .البته تفاوتی که در آمار ارائه شده مشاھده میشود به سال پايه بر میگردد«.
منبع :خبرآنالين-اول فروردين

رنج نامه کوتاه يک کارگر
دوش ديوانه شدم عشـق مرا ديد و بگفت
گفتم اي عشق من از چيز دگر مي ترسم

آمدم نعره مزن جامه مدر ھيـــچ مگو
گفت آن چيز دگر نيست دگر ھيچ مگو

كودك من
كارگر كودك دارد ! كارگر نان ندارد ! كودك از خواب برخاست ؛ من نان مي خواھم ؛ پدر گفت :اندكي صبر كن بايد زمين را
شـخم بزنم ؛ بذر افشاني كنم آبياري كنم بعد ازآن گندمھا را درو كنم آسيـــاب كنم آرد كنم تا براي تو نان درست كنم.
كودك از خواب برخاست ؛ من نان مي خواھم ؛ پدر گفت  :اندكي صبركن زمين آماده است حال بايد بذرافشاني كنم آبياري كنم
بعد از آن گندمھا را درو كنم آسياب كنم آرد كنم تا براي تو نان درست كنم.
كودك از خواب برخاست ؛ من نان مي خواھم ؛پدر گفت اندكي صبر كن زمين را شخم زدم بذرافشاني كردم حال بايد
آبيــــاري كنم بعد از آن گندمھا را درو كنم آسياب كنم آرد كنم تا براي تو نان درست كنم.
كودك از خواب برخاست ؛ من نان مي خواھم ؛ پدر گفت  :اندكي صبركن بايد گندمھا

را....

پدر با شادي تمام فرياد زد:
فرزند عزيزم حال برخيز  ....زمين را شخم زدم  .بذر افشــــــــاني كردم ؛ آبياري كردم گندمھا را درو كردم آسياب كردم آرد
كردم ....نان حاضر است .
كودك از خواب بر نخا ست ؛

شخم زدن زمين ثواب دارد ؛ بذر افشاني زمين ثواب دارد ؛ آبياري زمين ثواب دارد ؛ كاشتن گندم ثواب دارد  ...درست كردن
نان ثواب دارد...
كارگر ثواب دارد ....اما .كارگر ديگر كودك

ندارد!!!

اين داستان زندگی امروز کارگر است
عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران
قاسم دبيري
[تاريخ مطلب :چھارم فروردين  ١٣٩٢برابر با بيست و چھارم مارس ]٢٠١٣

من شمع رسوا نيستم تا گريه در محفل کنم
عيد نوروز فرا میرسد:
چشمان مضطرب کودک به در دوخته شده ،پدر از راه میرسد خسته و درمانده ،خشم سراپای وجود کودک را فرا گرفته ونھيب پر سوز او
وجود پدر را نشانه رفته است ....در دستان پدر چيزی وجود ندارد ....مجری تلويزيون با لبخند ادامه میدھد ،امام علی میفرمايند :عيد ما
روزيست که در آن گناه نکرده باشيم.
پدر مات و مبھوت است باالخره تصميم خود را میگيرد – پيشتر ھم به آن فکر کرده بود – اطراف خيابان ناصر خسرو تھران قدم میزند .به
او میگويند به دنبال اعالميهھای نصب شده بر در وديوارھا باشد ،اما پيشتر بھتر است گزارشی از )کليه( خود را از طرف پزشک در دست
داشته باشد در اين صورت راحتر میتواند برای فروش کليه خود اقدام کند!!! ھرکليه بين پنج تا شش ميليون تومان معامله میشود.
رويداد ذکر شده کامال واقعی و شرحی که گذشت مربوط به يکی از کارگران شرکت ايرانی میباشد.
البته در شرايطی که ھمه کارگران در فقر و ناداری زندگی میکنند اين بار نيز حميت و غيرت کارگران دست به دست داده و مقدار پولی تھيه و
در اختيار اين کارگر عزيز گذارده شد تا چشمان بیرمق کودک خردسال در دستان پدر ھدايای نوروزی ببيند .در مورد اين کارگر کليه فروشی
به تعويق افتاد!!!
دردا که اين معما شرح و بيان ندارد.
آنانکه احاديث معنوی بر پرده نمايش ريا و تزوير خود نگارش میکنند ،پرده رنگينی از نام و رسم کارگر تصوير میکنند و شعر شرمندگی
کارگر بینوا در برابر فرزند خرد سال را پشت پرده بیحميتی خود جا ساز میکنند ،نمیدانند و يا نمیخواھند بفهمند کارگر ضجه کودک
بینواست ،کارگر تابلوی دستان پينه بسته است ،شعری از قلب پر کينه ،شعری از زنجير سنگين استثمار وشعری از خشم و خروش وشعری از
غارتگران پر مدعاست .فرصت طلبان بیدرد سرود رھايی را به نام کارگر خواندند .جسمھا را از زنجير آزاد کردند و در ازای آن روحھا را به
زنجير کشيدند .و البته با صدای بلند و برای فريبکاری دغدغه درد و محروميت کارگر را سر دادند.

زورآزمايی و ارايه چھره خشن پليسی در برابر بازوان خسته اما شرافتمندانه کارگر تحت ھر نام و عنوانی حاکی از زبونی و بیحميتی عوامل
بیدردی است که عامل بقای خود را در خطاطی نام کارگر میبينند.
در حالی که امروز در شرايط سخت اقتصادی چرايی اعمال فشار بر توده زحمتکش کارگری ھيچ توجيه و ادله قابل قبولی ندارد.
در عيد سعيد نوروز آزادی کليه کارگران زندانی را فرياد میداريم .زود خواھد بود که ببينند عوامل بیدرد که خشم آتشين کارگر ،ھراسی عظيم
در تاروپود آنان اندازد.
مژدگانی که گل از غنچه برون میآيد .باشد که کارگران به موجی عظيم برای نابودی علفھای ھرز کشورمان تبديل شوند
آنروز دير نيست ...کارگران برای روز موعود لحظه شماری میکنند .به زودی تمام جھانيان صدای آن را خواھند شنيد.
قاسم دبيری  -عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران

سال  ١٣٩١و الگوی اعتراضھای کارگری
سعيد شفيعی

سال  ١٣٩١را میتوان به درستی سال اعتراضھای کارگری ناميد .نتيجه سالی که به عنوان سال »توليد ملی«
نامگذاری شد ،سالی استثنايی از حيث شمار اعتراضھای کارگری بود .مجموع طومارھا ،اعتصابھا و تجمعھای
کارگران در اين سال وسيعتر از مجموع اعتراضھای آنھا در سه دھه گذشته بوده است.
بھار سال  ٩١برای کارگران آغاز سرد و شوکآوری داشت .اگرچه کارگران شھاب خودرو اولين کسانی بودند که با اين
شوک مواجه شدند ،اما مخاطب آن ،کل جامعه کارگری و بخش توليد بود و از سالی سخت برای کارگران خبر میداد.

با اينکه از نامگذاری ھر سال با عناوين مختلف توسط آيتﷲ خامنهای چندسالی میگذرد و ھمواره نيز با طنزھای
بسياری ھمراه بوده است ،اما نامگذاری سال  ٩١به عنوان »سال توليد ملی ،حمايت از کار و سرمايه« نه تنھا از ھمان
آغاز با طنزھای بيشتر و تلختری ھمراه بود و در اساماسھا ميان مردم رد و بدل میشد و گويای سال ورشکستی
اقتصادی بود ،بلکه با سيلی از اخراج کارگران ،تعطيل شدن کارخانهھا ،به تعويق افتادن حقوق ماھيانه کارگران و
گستردهتر از ھمه تشديد تورم و بیارزش شدن روزانه دستمزدھای کارگران ھمراه شد.
فشار اقتصادی که خود را با اخراج کارگران ،به تعويق افتادن حقوق و درنتيجه کاھش ارزش دستمزدھا نشان میداد،
گسستھای مھمی در پيله محافظهکاری کارگران ايجاد کرد؛ محافظهکاریای که ناشی از ترس از دست دادن حداقلھای
معيشتی کارگران بوده است و ھنوز ھم ھست .اين ترکھا و گسستھا فضای مناسبی برای فعاليت سنديکاھا و فعاالن
حقوق کارگری ايجاد کرد که خود را در فعاليتھای صنفی کارگران در يک سال اخير به خوبی نشان میدھد.
مجموعهای از سايتھا ،جلسات کارگری برای تشکيل سنديکاھا ،تشکيل گروهھايی برای پيگيری طومارھای اعتراضی
و فعاليتھايی از اين دست ھمگی آثار تب و تابی است که اميدوار به شکستن سکوت و رضايت اين طبقه از جامعه و
آغاز فعاليتھای سازماندھی شده آنھاست.
نگاھی به مھمترين فعاليتھای اعتراضی کارگران در سال جاری ،شناخت بيشتری از الگوھای به کار رفته در جنبش
کارگری امروز ايران را بهدست میدھد.
الگوی ناکامی :اعتراضھای بینتيجه
در سال  ١٣٩١اعتراضھای بسياری از کارگران در کارگاهھا و کارخانهھای مختلف ناکام ماند؛ خصوصا ھنگامی که
موضوع به اخراج کارگران مربوط میشد.
در سال گذشته ،اخراج کارگران از کارخانهھا شدتی رو به افزايش داشت و شيوه اعتراض کارگران ھمچون تحصن در
مقابل کارخانه ،تحصن در برابر نھادھای دولتی و… تغييری در وضعيت آنھا ايجاد نکرد.
برجستهترين نمونه در اين زمينه اعتراض کارگران شھاب خودرو بود .کارگران اين کارخانه سعی کردند که از خط
قرمزھای سيستم مذھبی – سياسی عدول نکنند .مخالفت خود را سياسی نکنند و با توسل به شخصيتھای مذھبی -تاريخی

و احترام به آيت ﷲ خامنهای ،رھبر حکومت اسالمی ،امکانی برای بازگشت به کار خود بيابند ،اما ھمه اين روشھا
منجر به نتيجهای قابل قبول برای اين کارگران نشد.
در سال گذشته ،اخراج کارگران از کارخانهھا شدتی رو به افزايش داشت و شيوه اعتراض کارگران ھمچون تحصن در
مقابل کارخانه ،تحصن در برابر نھادھای دولتی و… تغييری در وضعيت آنھا ايجاد نکرد.
روز  ١۴فروردين ،وقتی کارگران شرکت شھاب خودرو به محل کار خود مراجعه کردند با درھای بسته روبهرو شدند.
 ۶۵٠کارگر با سابقه ھشت تا  ٢۵سال بدون ھيچ توضيحی در عمل بيکار شدند .اين موضوع به تجمع کارگران
وخانوادهھايشان در جلوی در کارخانه انجاميد.
در  ١۵فروردين اين کارگران جلوی مجلس تجمع کردند .اين تجمع در روز  ١۶فروردين به مقابل نھاد رياست جمھوری
کشيده شد و کارگران موفق شدند با مسوالن نھاد رياست جمھوری مالقات کنند .در  ١٩فروردين آنھا مقابل وزارت کار
و تامين اجتماعی تجمع کردند .در انتھا اما اين اعتراضھا به نتيجه مشخصی نرسيد.
برخی از کارگران اين شرکت وبالگی راه انداختند و خبر مربوط به فعاليتھای خود را در آن منعکس کردند .آنھا در
اين وبالگ نوشتند» :بجز يکی دوتا روزنامه و خبرگزاری کارگری ھيچکس مشکالت اين کارگران را انعکاس نمیدھد،
ھيچکس محکوم نمیشه ،ھيچ نھاد و سازمان بشر دوستانهای ھم وجود نداره که حداقل از اينھا حمايت معنوی
بکند)«.منبع(
وبالگ اين کارگران نشان میدھد که آنھا سعی میکنند از سياسی شدن اعتراضھای خود جلوگيری و بر مذھبی بودن
آنھا تاکيد کنند .وبالگی که اين کارگران راهاندازی کردهاند )البته مشخص نيست که اين وبالگ ھمه کارگران را نمايندگی
کند( با عکسی از آيتﷲ خامنهای تزئين شده و به عنوان نمونه نجواھايی با امام رضا در روز ميالد اين امام شيعيان در
آن منتشر شده است .با اين حال انتقادھايی به عباس واعظ طبسی و آستان قدس رضوی که مالک کارخانه شھاب
خودرو ھست نيز در اين وبالگ ديده میشود.
آخرين پست وبالگ کارگران شھاب خودرو ،تاريخ  ٢٣مھر  ٩١را دارد و بعد از اين تاريخ به روز نشده است.
جستوجو برای يافتن سرانجام اعتراضھای اين کارگران به جايی نرسيد .يعنی در عمل بعد از اعتراضھای فروردين
ماه  ،٩١ديگر خبری از اين کارگران در سايتھا نيست ،اما با استناد به وبالگ اين کارگران ،مشکل بيمه بيکاری آنھا
در پايان تيرماه  ٩١حل شده است و آنھا به کمک ھم در حال جستوجوی کار ھستند.
الگوی پيگيری مستمر
دومين الگوی اعتراضی ،توسط کارگرانی پيش گرفته شد که از کار اخراج نشده بودند ،اما با تعويق حقوقھای ماھيانه،
مزايای بازنشستگی ،مسئله بيمه و تعيين دستمزدھای ساليانه روبهرو بودهاند.
اين دسته از کارگران با مشکالت مداوم و اعتراضھای مداوم شناخته میشوند .الگويی که بر اين اعتراضھا حاکم
است ،نشان میدھد که اعتراضھای پيگيرانه آنھا منجر به نتايج کوتاهمدت شده است به اين شکل که بعد از
اعتراضھای مستمر از ھشتماه حقوق معوقه به سه يا چھارماه حقوق معوقه رسيدهاند.
اين کارگران به خاطر عدم از دست دادن شغل )در مقايسه با کارگران اخراجی( استعداد بيشتری برای وارد شدن به
فعاليتھای حرفهای در زمينه حقوق خود را دارا بودهاند.
بررسی نمونهھای برجسته اين الگو ھم نشان میدھد که آنھا بيشتر از ديگر کارگران در جھت فعال کردن سنديکاھای
کارگری و راهاندازی سايتھا و وبالگھايی برای بيان خواستهھای خود فعال بودهاند .در اين الگو ،اعتراضھای
کارگران صنايع فلزی و کارگران شرکت واحد از بقيه برجستهتر است.
 -١اعتراضھای کارگران صنايع فلزی ايران

اعتراضھای کارگران صنايع فلزی ايران يکی از طوالنیترين اعتراضھای کارگری در سال  ٩١بود .اين کارگران
ابتدا روز  ٢٠فروردين  ٩١در اعتراض به عدم پرداخت بيش از ھشت ماه حقوق و بيمه معوقه در مقابل ساختمان
رياست جمھوری تجمع کردند .آنان سپس در  ٢٨فروردين در مقابل وزارت صنايع تجمع کردند.
تا دی ماه  ٩١بخشی از کارگران به مطالبات خود دست يافته باشند و به ھمين خاطر از تعداد مشارکتکنندگان در
اعتراضھای موجود کاسته شد ،اما باز در اسفندماه کارگرانی که بارديگر و به دليل معوق شدن حقوقشان به اين
اعتراضھا پيوستند.
در  ٢٣مردادماه بار ديگر  ۶٠٠کارگر اين کارخانه به دليل به نتيجه نرسيدن اعتراضھای خود در مقابل بزرگراه فتح
تجمع کردند .اين تجمع از ساعتھای اوليه صبح شروع شد و در ساعت  ١١بدون نتيجه خاتمه يافت .در  ٢۵شھريور
بار ديگر کارگران در مقابل وزارت صنايع تجمع کردند .در اين تجمع يکی از مالکان کارخانه چکی را به کارگران
برای پرداخت بدھی کارخانه ارائه کرد و اين تجمع خاتمه يافت ،اما چک دريافتی نقد نشد .بعد از اين تجمع مبلغی به
کارگران جھت بخشی از مطالبات آنھا پرداخت شد ،اما ھمچنان پنج ماه حقوق معوقه آنھا پرداخت نشد.
روز  ٢٢مھرماه بار ديگر  ۶٠٠کارگر اين کارخانه در مقابل وزارت کار تجمع کردند و خواھان پرداخت فوری
حقوقھای معوقه و رسيدگی به مسئله بيمه خود شدند .وزارت کار در مذاکره با کارگران پيشنھاد کرده بود که خود
کارگران ھفت درصد بيمه بيکاری را به جای کارفرما بدھند تا مشکل بازنشستگی تعدادی از کارگران و بيمه درمانی
آنھا حل شود و ھمچنين گفته شد که دستمزدھای معوقه به وزارت صنايع مربوط است و آنھا کاری نمیتوانند بکنند .به
ھمين خاطر و پاسخگو نبودن وزارت صنايع روز بعد کارگران در مقابل استانداری تھران جمع شدند.
در  ٢٣آبان ماه کارگران در مقابل معاونت استانداری تھران تجمع کردند و مسئوالن استانداری به آنان وعده دادند که
حداکثر ظرف يک ماه مالکان را وادار به پرداخت سنوات کارگران خواھند کرد و خود استاندار نيز اعالم کرد که در
صورت عدم پرداخت از سوی مالکان استانداری ،از محل تسھيالت خود سنوات کارگران را پرداخت میکند .اين وعده
نيز تحقق نيافت.
در ششم دی ماه ١٨٠ ،کارگر در مقابل استانداری تھران تجمع کردند و خواستار پرداخت سنوات خود شدند .بنا بر
اظھار کارگران ،کل مطالبات آنان دوميليارد و دويست ميليون تومان است.
جالب توجه اينکه از اين تاريخ آرام آرام و دوباره حقوق کارگران در حال عقب افتادن است .در اين تاريخ حدود دوماه
است که حقوق  ۶٠٠کارگر به طور کامل پرداخت نشده است.
تازهترين تجمع کارگران صنايع فلزی در  ١٣اسفند  ٩١آغاز شد و در  ١۴اسفند نيز ادامه داشت که طی آن  ۶٠٠کارگر
اين کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھايشان دست از کار کشيدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند .در پی
اين تجمع مديريت کارخانه به آنھا گفته است که تا شب عيد تنھا میتوانند  ۴٠درصد باقی مانده دستمزد آذرماه را
پرداخت کنند .در پی اين پاسخ مديريت کارخانه ،کارگران تجمع اعتراضی خود را به محوطه بيرونی در کارخانه
کشيدند و با روشن کردن الستيک در وسط خيابان به اعتراض پرداختند .اين اعتراض به حضور نيروھای امنيتی
انجاميد که در نتيجه آن کارگران به اعتراض خود پايان دادند و در داخل کارخانه مجمع عمومی برگزار کردند و تصميم
گرفتند به طور يکپارچه به ادامه اعتراض خود در برابر نھادھای دولتی ادامه دھند .در وضعيت فعلی حقوق چھارماه و
عيدی آنھا پرداخت نشده است .ھمچنين کارگران بازنشسته اين کارخانه پنج سال است که سنوات خود را دريافت
نکردهاند.
روند اعتراض کارگران در صنايع فلزی
تغيير ميزان مشارکت در اعتراضھا از  ۶٠٠کارگر معترض در فروردين  ٩١تا اعتراض  ١٨٠کارگر در دی ماه ٩١
در کارخانه صنايع فلزی و باز اعتراض  ۶٠٠کارگر در اسفندماه نشاندھنده وضعيت ھمبستگی ميان کارگران است.
به نظر میرسد تا دی ماه  ٩١بخشی از کارگران به مطالبات خود دست يافته باشند و به ھمين خاطر از تعداد
مشارکتکنندگان در اعتراضھای موجود کاسته شد ،اما باز در اسفندماه کارگرانی که مطالبات خود را دريافت کرده
بودند و بنابراين از ھمراھی با ديگر کارگران امتناع کرده بودند ،بارديگر و به دليل معوق شدن حقوقشان به اين
اعتراضھا پيوستند .اين موضوع نشان میدھد که رابطه ميان کارگران ،رابطهای موزاييکی است .به اين شکل که

کارگران به شکل تکه تکه در کنار يکديگر قرار میگيرند و ھر بخش که به مطالبات خود برسد از مجموعه جدا میشود
و دليلی برای مشارکت جمعی نمیبيند.
اين رفتار گروھی نشان میدھد که نه تنھا مشارکت اجتماعی ميان کارگران کارخانهھای مختلف کمی دور از انتظار
است ،بلکه حتی ھمکاری ميان کارگران يک کارخانه در موقعيتھای متفاوت )بازنشسته و شاغل به کار( ھم با
دشواریھای فراوانی روبهرو است.
 .٢اعتراضھای کارگران نیبر خوزستان )کارون و ھفت تپه(
اعتراض کارگران کشت و صنعت ھفتتپه و کارون به سالھا پيش بازمیگردد .اين گروه از کارگران در اين سالھا از
پيشتازان حرکتھای اعتراضی بودهاند .در سال  ٩١نيز اعتراض آنھا ھمچنان ادامه داشت.
در دوم بھمنماه کارگران اين دو مجتمع اعتصاب خود را در برابر رياست جمھوری آغاز کردند و ھفت روز آن را
ادامه دادند .خواسته اصلی آنان حل مشکل بيمه ،شرايط بازنشستگی و قرار گرفتن شغل آنھا در زمره مشاغل سخت
بود.
در روز  ٣٠بھمنماه در جلسه نمايندگان کارگران و کارفرمايان و سازمان تامين اجتماعی مقرر شد که دولت بخش
اعظمی از بدھیھای بيمهای مجتمع کشت و صنعت کارون و ھفت تپه را که بيش از  ١٧٠ميليارد تومان است ببخشد .با
اين مصوبه سھم ھر کارگر برای پرداخت فاصله بيمهای که در گذشته برای ھر کارگر  ۴٠تا  ۵٠ميليون تومان بود ،به
کمتر از ھشت ميليون تومان رسيده است .با اين حال به کارگران اعالم کردهاند که قادر به پرداخت اين مبلغ نيز نيستند و
خواستار آن شدهاند که اين مبلغ از سنوات پايان خدمت کارگران کسر شود.
الگوی کار تشکيالتی
يکی از فعالترين گروه از کارگران در پيگيری برای شکلدھی سنديکای کارگری ،کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران
و حومه ھستند.
حرکت نمادين جمعآوری امضا در طومارھا را میتوان آغاز حرکتی برای ھمبستگی سراسری کارگران دانست .با اين
روش ،کارگران شھرھای مختلف و فعال در کارگاهھای کوچک ،به سنديکاھا و گروهھای بزرگتر کارگری به مرور با
يکديگر پيوند میخورند.
منصور اسانلو ،رضا شھابی و ابراھيم مددی از شناخته شدهترين اعضای اين سنديکا مشقات فراوانی را در مسير ھموار
کردن راه اين نھاد متحمل شدند .با اينکه اسانلو از کشور خارج شده و سنديکای شرکت واحد در بيانيهای ابھام برانگيز
از برکناری او از رياست ھيئت مديره سنديکا خبر داده ،اما اين سنديکا متکی به فرد نبود و بعد از خروج منصور اسانلو
از کشور نيز اعتراضھا و فعاليتھای آن ادامه يافته است.
اين سنديکا در بيانيه روز کارگر در ارديبھشت سال  ٩١با اشاره به در دست تغيير بودن قانون کار تاکيد میکند» :در
قانون کار فعلی اگر اصالحاتی ھم نياز باشد تنھا بايد در فصل ششم اين قانون عمل شود تا موانع سر راه ايجاد تشکلھای
مستقل کارگری ھموار گردد و کارگران بتوانند برای تصميماتی که به حقوق و معيشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقيم
داشته باشند .در چنين حالتی قطعاً دستمزدھای  ٣٨٩ھزارتومانی که تنھا يک چھارم دستمزد واقعی میباشد تصويب
نخواھد شد)«.منبع(
در اواسط بھمن ماه اين سنديکا در بيانيهای به پيشنويس قانون کار و تامين اجتماعی اعتراض کرد و خواستار قانون
کاری شد که »استانداردھای حقوق بنيادين کار مصوب سازمان جھانی کار نظير حق تشکيل سنديکا ،فدراسيون و
کنفدراسيونھا و حق تجمع و اعتراض ،اعتصاب و راھپيمايی و بھرهمندی از دستمزدی برای داشتن زندگی
شرافتمندانه…« در آن لحاظ شده باشد.
در تاريخ پنجم اسفند طوماری با امضای بيش از دوھزار تن از رانندگان شرکت واحد ،توسط نمايندگان سنديکای شرکت
واحد در دبيرخانه وزارت کار به ثبت رسيد .در متن اين طومار کارگران با اشاره به »شرايط وحشتناک گرانی و تورم
و شرايط خطرناک کار ھمچون آلودگی ھوا« خواستار آن شدند که عالوه بر تورم واقعی سال  ،٩١تورم سال آينده نيز

در دستمزدھايشان لحاظ شود تا حداقل دستمزد کارگران» ،پاسخگوی ھزينهھای کمرشکن زندگی« آنھا و دوران
بازنشستگیشان باشد.
در  ١۴اسفند حدود صد کارگر شرکت واحد در مقابل محل جلسه شورای عالی کار در وزارت کار تجمع کردند .آنھا با
ارائه امضاھايی جديد در ادامه طومار دوھزار امضايی خود در آخرين روز تعيين حداقل دستمزد سال  ،٩٢خواستار
پاسخگو بودن مسئوالن و توجه به دغدغهھای آنھا در ارتباط با تعيين حداقل دستمزد در سال جديد شدند).منبع(
الگوی نمادين :طومارھای اعتراضی
در سال  ،١٣٩١بهجز اعتراضھای موردی کارگران ،نيروھای کارخانهھای مختلف که ھرکدام به طور جدا از يکديگر
وارد اين کارزار شدند ،برای نخستينبار روش نوينی را به کار بستند و آن اقدام توام با برنامهريزی در زمينه جمعآوری
امضا از عموم کارگران کارخانهھای مختلف تحت عنوان طومارھای اعتراضی بود.
سايت »اتحاديه آزاد کارگران ايران« ،بنيان گذار اين حرکت بود و ھم اکنون نيز با اعالم يک صندوق پستی و معرفی
سه نفر از فعاالن حوزه کارگری برای تماسھای کارگران اين حرکت را ادامه میدھد.
دستاندرکاران تھيه طومارھای اعتراضی ،بر آ ن ھستند تا راھی را برای ھمبستگی سراسر کارگران ارائه کنند و قدم
نخست را برای اين ھمبستگی سراسری بردارند .محتوای اين طومارھا با اعتراض به قطع سوبسيدھا ،گرانیھای
سرسامآور ،دستمزدھای زير خط فقر و ديگر مصائبی که کارگران با آنھا روبهرو ھستند شروع شد و خواستار افزايش
دستمزدھا براساس تورم واقعی بود .به دليل عدم توجه مسئوالن حکومت ايران ،کارگران در طومار دوم تاکيد کردند:
»در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستھا و به زندگی و معيشت ميليونھا کارگر که در
زير چرخھای تورم و گرانیھای سرسامآور موجود در حال نابودی است ،کارگران نظارهگر به تباھی کشيده شدن ھستی
و بقا خود نخواھند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشديد خواھند کرد)».منبع(
اولين فراخوان طومار اعتراضی کارگران در پی اعالم دستمزدھای سال  ،٩١در  ١١ارديبھشت روز جھانی کارگر
اعالم شد و در  ٢٧خرداد ماه اين طومار با ده ھزار امضای کارگران از کارخانجات سراسر کشور به وزارت کار و
مجلس شورای اسالمی و دفتر رسيدگی به شکايتھای مردمی رياست جمھوری ارائه شد.
در پی بیپاسخ گذاشتن طومار کارگران توسط مسئوالن ،مرحله دوم جمعآوری امضا برای اين طومار ادامه يافت و با
 ٢٠ھزار امضا در اول مھرماه به مسئوالن تحويل داده شد .تھيه و ارائه اين طومارھا به مسئوالن از سوی رسانهھای
داخل و خارج به طور وسيع پوشش داده شد ،اما از سوی مسئوالن مورد اعتنا قرار نگرفت.
در  ٢٨آذرماه تعداد امضاھای اين طومار به  ٣٠ھزار امضا رسيد و ھماھنگ کنندگان اين حرکت در مقابل مجلس دست
به تحصن زدند و خواستار ديدار با رئيس مجلس و وزير کار و نمايندگان شدند تا طومار تھيه شده را به طور مستقيم
تحويل رئيس مجلس دھند .سرانجام آنان موفق شدند آن را به نايب رئيس مجلس تحويل دھند.
در ھشتم بھمن ماه تعدادی از نمايندگان کارگران که طومار يادشده را تھيه کردهاند از استانداری تھران خواستار
برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار در روز  ٢٨بھمن شدند که البته از سوی استانداری رد شد.
ھرچه از تھران و کرج دورتر میشويم و از کارخانهھای بزرگ به کارگاهھا و کارخانهھای کوچکتر میرسيم ،فضای
امنيتی به شکلی سنگينتر بر فعاليتھای کارگری سايه انداخته است و اعتراض کارگران را بسيار پرھزينه و دشوار
میکند.
بعد از گذشت نزديک به يکسال از ارائه سه طومار از سوی کارگران ،در ھشتم اسفند  ٩١وزارت کار پاسخی را به
نمايندگان کارگران ارائه کرد .در اين پاسخ ،ابتدا صالحيت نمايندگی افرادی که برای گفتوگو با مسئوالن وزارت کار
مراجعه کرده بودند زير سئوال میرود و در ادامه اعالم میشود که تعيين حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار و بر
اساس سه جانبهگرايی انجام میشود که نمايندگان کارگران نيز در آن حضور دارند .در پايان نيز اين وزارتخانه از
کارگران معترض میخواھد مطالبات صنفی خود را با فعاليت در قالب تشکلھای موجود يا ايجاد تشکلھای قانونی جديد
پيگيری کنند).منبع(

نمايندگان کارگران در اتحاديه آزاد کارگران ايران به دليل فشارھای امنيتی فراوان از مصاحبه با زمانه درباره اين
موضوع امتناع کردند ،اما جعفر عظيمزاده يکی از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران درباره پاسخ وزارت
کار به طومارھای کارگران به سايت اتحاد گفته است» :اين پاسخ مطلقاً ما کارگران امضاکننده طومار را قانع نکرده
است .ما در جلسهای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آئيننامهای آقای جاللی نظری به خواستھايمان
ھمانجا اعالم کرديم حرکت ما يک حرکت اعتراضی است و نمايندگان به اصطالح کارگری حاضر در شورای عالی
کار نمايندهھای ما کارگران نيستند .با اين حال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است اين نمايندهھا را موکلين ما
خوانده است و از ماده  ۴١قانون کار بر سه جانبهگرايی آن انگشت گذاشته است .اين در حالی است که ھمگان میدانند
سه جانبهگرايی در شورايعالی کار مضحکهای بيش نيست چرا که تصميمگيرندگان در اين شورا  ١١نفر ھستند که ھشت
نفر آنان بر روی ھم نمايندهھای دولت و کارفرمايان و سه نفر به اصطالح نمايندهھای کارگران ھستند .ما بزودی پاسخ
خود را نسبت به مسائل مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکار عمومی اعالم خواھيم کرد و تالشھای خود را جھت
تحقق خواستھايمان ھمچنان ادامه خواھيم داد)«.منبع(
حرکت نمادين جمعآوری امضا در طومارھا را میتوان آغاز حرکتی برای ھمبستگی سراسری کارگران دانست .با اين
روش ،کارگران شھرھای مختلف و فعال در کارگاهھای کوچک ،به سنديکاھا و گروهھای بزرگتر کارگری به مرور با
يکديگر پيوند میخورند و امکان شکلگيری اتحاديهھای سراسری بهوجود میآيد.
الگوی اعتراضھای بالقوه
از نظر امکان سازماندھی اعتراضھا ،کارخانهھا شرايط يکسانی از نظر فضای امنيتی ندارند .اصوالً ھرچه از تھران
و کرج دورتر میشويم و از کارخانهھای بزرگ به کارگاهھا و کارخانهھای کوچکتر میرسيم ،فضای امنيتی به شکلی
سنگينتر بر فعاليتھای کارگری سايه انداخته است و اعتراض کارگران را بسيار پرھزينه و دشوار میکند.
بهعنوان نمونه ھزار و  ٢٠٠کارگر کارخانه نورد پروفيل ساوه ،شش ماه است که حقوق نگرفتهاند و در آستانه سال نو
در شرايط اقتصادی بسيار دشواری به سر میبرند ،اما محدوديتھای شديدی برای ھرگونه اعتراض کارگری در اين
کارخانه وجود دارد که تاکنون به کارگران امکان شکلدھی به اعتراض موثر را نداده است .اساساً در برخی کارخانهھا
خصوصاً در شھرستانھا نيروھای حراست کارخانهھا با روشھای خبرچينی ميان کارگران امکان شکلگيری ھستهھای
اوليه اعتراضی را از ميان میبرند.
مسئله ابعاد کارخانه نيز در مسئله موثر يا ناموثر بودن اعتراضھای کارگران موثر بوده است؛ کارخانهھايی با کارگران
اندکشمار که در عمل صدايشان شنيده نشده است .به عنوان نمونه  ۶٠کارگر کارخانه لولهسازی خوزستان  ٣٠ماه است
که حقوق دريافت نکردهاند و نتوانستهاند اعتراض موثری را سامان دھند).منبع(
نگاه پايانی
ھمانگونه که در الگوھای مورد بررسی مشاھده میشود ،ويژگیھايی را میتوان در فعاليتھای اعتراضی کارگران
مشاھده کرد:
بهجز کارگران واحدھای بزرگ که خواستهھايی وسيعتر از افزايش حقوق يا پرداخت حقوق معوقه دارند ،اکثر کارگران
به دنبال دستيابی به حقوق معوقه و حل مشکالت محدودی چون حق بيمه و بازنشستگی خود ھستند.
اول :کارگران تالش میکنند تا از سياسی شدن اعتراضھای خود تا حد ممکن پرھيز کنند .در اين زمينه ،سنديکای
شرکت واحد با خروج منصور اسانلو از کشور او را از رياست سنديکا برکنار و اعالم کرد که اين سنديکا نمايندهای در
خارج از کشور ندارد .اين اطالعيه نشانهھايی از فشارھای امنيتی را بازگو میکند که میتواند فعاليتھای سنديکای
کارگران را با خطر مواجه کند.
دوم :بهجز کارگران واحدھای بزرگ که خواستهھايی وسيعتر از افزايش حقوق يا پرداخت حقوق معوقه دارند ،اکثر
کارگران به دنبال دستيابی به حقوق معوقه و حل مشکالت محدودی چون حق بيمه و بازنشستگی خود ھستند.
سوم :ھمبستگی ميان کارگران به ميزانی نيست که بتوان گفت کارگران بهشناختی طبقاتی از موقعيت خود دست يافتهاند.

چھارم :کارگران تالش میکنند نشان دھند که با گفتمان سياسی – مذھبی حاکم مخالفتی ندارند و تنھا در پی احقاق حقوق
اوليه خود ھستند.
پنجم :به دليل خصلت اقتصادی خواستهھای کارگران ،از سوی آنھا پیگيری بيشتر و در مقابل برخورد آرامتری از
سوی نھادھای امنيتی در پيوند با اعتراضھا و تجمعھای کارگران ديده میشود .اگرچه ھنگامی که موضوع به بحث
تشکليابی کارگران میرسد ،برخوردھای امنيتی تشديد میشود.

اخبار
اخراج بھنام خدادادی فعال کارگری از فاز  ١٢پارس جنوبی
اشتراک
شنبه ١٠ ,فروردين١٣٩٢ ,

چکيده:
بھنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفھان از شرکت توسعه شبکه ھای صنعتی
ايران ) (IINDدر فاز  ١٢پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ،که يکی ازبزرگترين مخازن گازی مشترک جھان
است ،اخراج شد. ...
بھنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفھان از شرکت توسعه شبکه ھای صنعتی
ايران ) (IINDدر فاز  ١٢پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ،که يکی ازبزرگترين مخازن گازی مشترک جھان
است ،اخراج شد.
به گزارش تارنمای انجمن کارگری برق و ساختمان اصفھان اين اخراج در پی سخنرانی اين فعال کارگری در روز عيد
در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاھری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفت.
روز  ١فروردين  ١٣٩٢و ھنگام تحويل سال نو بھنام خدادادی پس از صحبت در مورد افزايش حقوق و فقدان تشکل
ھای کارگری کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل يابی کرد .وی ھمچنين کارگران خواست تا ھمگام با کارگران ديگر
کشورھا اعتراضات خود را دامنه دار تر کنند .در ھنگام سخنرانی اين فعال کارگری ،حراست فاز  ١٢وکمپ طاھری با
ھجوم به وی قصد دستگيری اش را داشتند که با اعتراض بيش از حد  ١۵٠٠کارگر مواجھه شدند و در نھايت نيروھای
حراست به عقب رانده شدند .اما بعد از  ٧روز اين فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه ھای صنعتی ايران )(IIND
در فاز  ١٢اخراج شد.
به گزارش کلمه اخراج بھنام خدادادی دومين مورد اخراج فعاالن کارگری شرکت توسعه شبکه ھای صنعتی ايران درعرض يک
ماه و اندی گذشته بوده است .پيش ازاين نيز فردای روز اعتصاب کارگران اين شرکت که روز دوشنبه  ۴اسفند  ٩١در اعتراض به
پايين بودن دستمزدھا وپايين بودن امکانات کمپ کارگری صورت گرفت ،نجيم محمدزاده فعال کارگری وعضو انجمن کارگری
برق و ساختمان اصفھان توسط کارفرما اخراج شده بود.
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مطلب
در آستانه فرارسيدن تابستانی ديگر:

مزد ناجيان غريق مازندرانی ھنوز پرداخت نشده است
تابستان ديگری در راه است .اما نيروھای نجات غريق مستقر درسواحل استان مازندران ھنوز دستمزد تابستان سال
گذشته خود را دريافت نکرده اند.

تابستان ديگری در راه است .اما نيروھای نجات غريق مستقر درسواحل استان مازندران ھنوز دستمزد تابستان سال
گذشته خود را دريافت نکرده اند.
رئيس ھيات نجات غريق استان مازندران با اعالم اين مطلب به ايلنا گفت :از معاون امور مجلس سازمان گردشگری
خواسته ايم تا پيگير اين موضوع باشد.
وی گفت :ناجيان غريق مستقر در طرح ھای سالمسازی دريا ،ھر سال تابستان به ميليون ھاگردشگری که به مازندران
سفر می کنند خدمت ارائه می دھند اما پرداخت حقوق ناچيز آنھا از محل اعتبارات استانی ھنوز صورت نگرفته است.
اين مقام مسئول گفت :در حال حاضر ناجيان غريق و خانواده آنھا برای دريافت مطالباتشان با با اين ھيات استانی
تماس می گيرند.
پايان پيام

http://www.ilna.ir

سنديکای س ژ ت فرانسه
در حمايت از کارگران ايران
سه شنبه  ۶فروردين  ٢۶ - ١٣٩٢مارس ٢٠١٣
بيژن برھمندی
راديو بين المللی فرانسه:
پنجاھمين کنگره سنديکای س ژ ت فرانسه ،ھفته پيش در شھر تولوز برگزار شد و پس از بحث درباره اوضاع
اقتصادی و اجتماعی کشور فرانسه ،با انتخاب يک دبيرکل جديد و انتشار قطعنامه ای به کار خود پايان داد.
در اين کنگره بزرگ سنديکائی که بيش از ھزار نفر از نمايندگان اين سنديکا از سراسر کشور شرکت کرده بودند،
تعدادی از فعالين سنديکائی از کشور ھای ديگر جھان ھم دعوت شده بودند تا ميھمان اين کنگره باشند.
فعالين سنديکائی کشورھای خارجی که بعنوان ناظر در اين کنگره شرکت داشتند عبارت بودند از نمايندگانی از فعاالن
کارگری کشور ھای تونس ،برزيل ،سنگال  ،ژاپن ،رومانی ،و رئونيون.
امسال سنديکای س ژ ت تصميم گرفته بود که نمايندگانی از فعاالن کارگری چھار کشور را ھم بقصد اعالم ھمبستگی
بين المللی با آنان،به کنگره دعوت کند.
از اين رھگذر نمايندگانی از کشورھای ساحل عاج ،بيرمانی ،فلسطين و ايران به کنگره دعوت شده بودند و شرکت
کنندگان با انان اعالم ھمبستگی کردند.
قطعنامه ويژه ای نيز در حمايت از مطالبات کارگران فلسطين در اين کنگره به تصويب رسيد.
از ايران محمود صالحی فعال سرشناس کارگری به اين کنگره دعوت شده بود و او با حضور در اين ھمايش مورد
استقبال فعاالن سنديکائی س ژ ت قرار گرفت .اين کنگره ھمبستگی کارگران سنديکای س ژ ت را با کارگران ايران
اعالم و از مطالبات آنھا حمايت کرد.
در گفتگوی تلفنی که با محمود صالحی در ايران داشتيم  ،وی که بتازگی از فرانسه به کشور بازگشته است ،سخنانش را
با ادای احترام به خانواده ھای کارگران زندانی در کشور آغاز کرد که در اين ايام نوروز در زندان بسر می برند.
محمود صالحی ضمن توضيح نکات برجسته ای که در سخنرانی اش در اجالس سنديکائی س ِژ ت مطرح کرده بود
درباره وضعيت کارگران ايران گفت که در ايران داشتن تشکل ممنوع است ،جرم است .و کسانی که به اين کار اقدام

کنند مجرم محسوب می شوند.
صالحی توضيح داد در ھمان لحضاتی که در کنگره تولوز بوده است ده ھا نفر از کارگران ايرانی بجرم تشکيل تشکل و
دفاع از مطالبات کارگران در زندان ھا بسر می بردند.
محمود صالحی در پاسخ به پرسشی درباره وضعيت کارگران ايران ،می گويد وضعيت آنھا با توجه به دستمزدشان
"ھميشه در حال بدی ھست ".صالحی اضافه می کند بحران اقتصادی در اروپا و آمريکا کشور ما را ھم شامل می شود،
چونکه ما ھم جزو جامعه جھانی ھستيم .او تاکيد می کند که در ايران تعطيالت برای کارگران ھيچ مفھومی ندارد.

اخباروگزارشات کارگری٣٠اسفندماه١٣٩١
ادامه تجمع خانوادهھای فعالين کارگری بازداشتی در سنندج
 ٣٠اسفند بار ديگر خانوادهھای فعاالن کارگری بازداشتی در سنندج برای پيگيری وضعيت عزيزانشان در مقابل ستاد
خبری اداره اطالعات در اين شھر تجمع کردند .اين تجمع در حالی بود که خانوادهھا طبق قرار قبلی اعالم کرده بودند
که اگر عزيزانشان راآزاد نکنند سفره ھفت سين خود را در مقابل ستاد خبری پھن خواھند کرد و سال تحويل در آنجا
خواھند بود؛ اما نيروھای امنيتی حاضر در محل با حمله به تجمع خانوادهھا از برگزاری مراسم سال تحويل ممانعت به
عمل آورده و سفره ھفت سين آنان را جمع کردند.

پيام نوروزی
پيام اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت فرا رسيدن سال نو
کارگران و مردم ايران
سالی ديگر در حال بر آمدن از پس تالشھا و آرزوھا و اميدھای ما مردم ايران است .سال گذشته ما کارگران ايران روزھای بسيار سختی را
سپری کرديم و برای ماندن و زيستن لحظهای از حرکت باز نايستاديم و قدم به قدم برای دست يابی به حقوق انسانيمان مبارزه کرديم.
اينک سالی ديگر و بھاری ديگر پيش روی ماست ،اما سال پيش رو برای ما مردم ايران سالی سختتر و به ھمان درجه تعيين کنندهتر از ھميشه
خواھد بود بطوريکه به جرات میتوان گفت وضعيت حاضر چنان وضعيتی نيست که طبقه کارگر و عموم تودهھای زحمتکش مردم ايران برای
دورهای ديگر و سالی ديگر قادر به ماندگاری و ادامه حيات بر روی پايهھای آن باشند .شرايط تحميل شده بر ما کارگران در تحمل ناپذيرترين
وضعيت قرار دارد و به يقين چنانچه به فوريت گشايش و بھبودی در شرايط معيشتی تودهھای ميليونی طبقه کارگر ايران صورت نگيرد سال
پيش رو سال اعتراضات گسترده کارگری خواھد بود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با درک عميق و احساس مسئوليت بسيار بااليی در قبال وضعيت حاضر ،ھمراه با عموم کارگران و مردم ايران به
استقبال سال نو میرود و با تبريک فرا رسيدن عيد نوروز به آنان ،آغاز بھاری تازه را در کنار خانوادهھای کارگران جان باخته ،خانوادهھای
کارگران دربند و خانوادهھای تمامی زندانيان آزاديخواه گرامی میدارد و به ھمه عزيزانی که بدليل دفاع از حقوق انسانی خود و کارگران و
مردم ايران در کنج زندانھا ھستند درود میفرستد ،دست آنھا را میفشارد و سبدھا سبد شکوفه بھاری نثار اين عزيزان میکند.
ما حيات و سرسبزی و طراوت را برای پايان دادن به وضعيت مشقت بار کنونی سرلوحه آغازی پر شکوه در سال جديد قرار خواھيم داد و
ھمدوش با کارگران در سراسر کشور لحظهای از حرکت برای دست يابی به مطالبات انسانيمان باز نخواھيم ايستاد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ٣٠اسفند ماه ١٣٩١
جان محمد جراحی در خطر است
محمد جراحی فعال کارگری وعضوکميته پی گيری که درخرداد ماه سال پيش به ھمراه شاھرخ زمانی دستگير و به  ۵سال حبس محکوم گرديدو
اکنون دومين سال محکوميت خودرا میگذراند ،يک ماه پيش به دليل ابتالبه بيماری تيروئيد به منظور نمونه برداری ،در بيمارستان امام رضای
تبريزمورد عمل جراحی قرار گرفت .نتيجه اين نمونه برداری ابتالی وی به سرطان تيروئيد بودوطبق نظر پزشکان میبايست مراحل درمانی
وی ھرچه سريع ترآغازشود .اين درحالی است که تقاضای مرخصی محمد جراحی که از طرف خانوادهاش به مراجع قضايی تحويل داده شده تا
اين تاريخ پاسخی دريافت نکرده است وخانواده محمد جراحی در راھروھای اداره زندانھا و دادگاه سرگردان و منتظر ھستند در حاليکه طبق
قانون میبايست زندانيانی که به بيماريھای حاد مبتال ھستند جھت مداوا آزاد شوندودرشرايطی که بسياری از زندانيان به دليل فرارسيدن سال
نوبه مرخصی عيد میروند ،وضعيت محمد جراحی ھمچنان نامعلوم است.
ھمچنين نامه زندانيان سياسی زندان تبريز برای مرخصی نوروزی سال  ٩٢حتی مورد بررسی نيز قرار نگرفته و به ھمين دليل جمعی از
زندانيان سياسی زندان تبريز از خانوادهھا ی خود خواستهاند که با برپا کردن سفرهھای ھفت سين پای ديوارھای زندان ،سال تحويل راکنار

عزيزان خود بگذرانند.
مسئوليت جان محمد جراحی که تنھا به جرم دفاع از حقوق کارگران پشت میلهھای زندان به سر میبرد مستقيما به عھده مقامات قضايی و
مسئولين زندان است .کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری خواھان آزادی ھرچه سريعتر محمدجراحی و ساير فعالين
کارگری و زندانيان سياسی در بند میباشد.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری٢٨/١٢/٩١
آتش سوزی در کارخانه پتوآذرشھر ومصدوميت ٣کارگر
به گزارش٣٠اسفندايسنا ،مسئول روابط عمومی مرکز مديريت حوادث و فوريتھای پزشکی استان آذربايجان شرقی در تشريح تلفات آتش سوزی
در کارخانه پتو در آذرشھر گفت :اين حادثه در ساعت  ٣٠ :١١ديروزبه وقوع پيوست و طی آن  ٣کارگر اين کارخانه ،دچار سوختگی درجه
شدند.
حسينقلیزاده گفت :با اعزام آمبوالنسھای پايگاه  ١و  ٢آذرشھر ،مصدومان به بيمارستان آذرشھر و بعد بمنظور انجام اقدامات تخصصی به
بيمارستان سينای تبريز منتقل شدند.

تبريک سال نو
بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب
که باغھا ھمه بيدار و بارور گردند
امسال بھار را در شرايطی آغاز میکنيم که فشارھای اجتماعی واقتصادی بر کارگران و زحمتکشان ھم چنان تداوم دارد ،گرانیھای سرسام آور
و افزايش ناچيز دستمزدھا برای سال آينده ھم چنان حاکی از سختتر شدن زندگی برای اکثريت قاطع مزد و حقوق بگيران و کسانی است که
لبه تيز آن متوجه مردم تحت ستم است گذران زندگی را
مجبورند نيروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند .تحريمھای بين المللی که ٔ
ھر روز سختتر کرده و بر نگرانیھا میافزايد .از يک سو گسترش خصوصی سازی و از سوی ديگر موج بيکارسازی گريبان جامعه را
گرفته است ،درعين حال فعاالن کارگری و اجتماعی برای کوچکترين اعتراضی نسبت به اين ھمه ستم ،ھم چنان تحت فشارھای زندان و
تعقيب قرار دارند.
اما مگر قرار است زمستان دائمی باشد و شب بیپايان .سرسختی زمستان در برابر ضرورت روييدن جوانهھا سر فرود میآورد و نسيم صبح
ھر بامداد نويد میدھد که شب زندگی را پايانی است که آن ھم از درون تالش و کوشش ما برمی خيزد.
از ھمين رو بھار را با اميد سالی بھتر و پربارتر آغاز میکنيم و نويد روزھای پربارتری را به جوانهھای نو رسيده اين باغ خزان زده میدھيم
زيرا که عالم پير دگر باره جوان خواھد شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
نوروز ١٣٩٢

در آستانه فرا رسيدن سال ١٣٩٢
آخرين روزھای زمستان در حالی به پايان میرسد که طبيعت پيشاپيش مژده بھار را به ارمغان آورده و »نسيم روز
ميالد اقاقیھا را جشن میگيرد و بھار روی ھر شاخه ،کنار ھر برگ ،شمع روشن کرده است «.با آمدن بھار ،زمين بار
ديگر نفس میکشد ،شکوفهھا میرويد و پرنده گان ،بامدادان طراوات خواھند داد .بھار بار ديگر اين درس بزرگ را با
خود دارد که آری دوباره بايد ساخت.
سال  ١٣٩١در شرايطی به پايان میرسد که اکثريت مزد بگيران جامعه با مشقات و مصائب بیشماری روبرو بودند .از
يک سو افزايش سرسام آور قيمت کاالھا و از سوی ديگر دستمزدھای ثابت و زير خط فقر در اين سال ،کارگران و
زحمت کشان را با مشکالت فراوانی روبرو کرد .تعطيلی مراکز کار و بيکار سازی گسترده ،به تعويق افتادن دستمزد
کارگران به امری عادی در مناسبات حاکم تبديل شده است .مرگ روزانه  ۵نفر کارگر بر اثر حوادث محيط کار را نيز
بايد يکی ديگر از فجايع سرمايه داری ايران در سال  ٩١دانست .تداوم اين وضعيت موجب ايجاد نگرانی ،اضطراب،
تنشھای روانی و نابسامانیھای بیشمار ديگر در ميان خانوادهھای کارگری شده و عوارض جبران ناپذيری را به
وجود آورده است .ھم چنين در اين سال ما شاھد ادامه بازداشت و زندانی کردن کارگران ،زنان ،روزنامه نگاران،
دانشجويان و اساتيد دانشگاهھا به خاطر بيان باورھا و اعتقاداتشان بوديم.
ھمه اين فشارھا و سرکوب پليسی ،اعتراض و مبارزه با اين شرايط سخت و طاقت فرسا ،در سال  ٩١ھم
اما علی رغم ٔ
چنان ادامه يافت .در اين ميان جنبش کارگری با اعتراضھا و تجمعھای ھر روزه خود ،از جنوب تا شمال و از غرب تا
شرق ايران ،مطالبات و خواستهھای خود را طرح کردند .اين در حالی بود که کارگران ايران از ايجاد تشکلھای خود
ساخته و مستقل محروم ھستند و حاکمان سرمايه تحمل ھيچ سازمان و نھاد کارگری مستقلی را ندارند.

در آستانه سال  ،١٣٩٢کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری ھمه کارگران و فعالين کارگری را به
اتحاد و ھمبستگی و مبارزه برای ايجاد تشکلھای خود ساخته ،فرا میخواند .ايجاد تشکل کارگری در محيط کار ،ھمان
طبقه کارگر ايران را در برابر تھاجم سرمايه داران به معيشت و زندگی آنھا،
حلقه مفقودهای است که میتواند مبارزه
ٔ
ٔ
منسجم و سراسری کند.
ما اعضای کميته ھماھنگی با تمام خانوادهھايی که در اين سال ،عزيزانشان را در محيط کار از دست دادهاند ،اعالم
ھمه کارگران ،فعالين کارگری و ديگر زندانيان سياسی را به گرمی میفشاريم که برای
ھمدردی میکنيم .ھم چنين دست ٔ
دفاع از حقوق ھم طبقهایھای خود ،پشت میلهھای زندان قرار داده شدهاند و به خانوادهھای آنھا درود میفرستيم .به
اميد روزی که قفل به افسانهای تبديل شود.
پيشاپيش فرا رسيدن نوروز و آغاز سال  ١٣٩٢را تبريک میگوييم.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری – ١٣٩١ /١٢/ ٢۶
منصور اسانلو :سخن سال نو
برای من ،به عنوان فعالی که سالھا در راه احقاق حقوق ھمکاران خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و سنديکای
کارگران شرکت واحد تالش کردهام ،موجب اندوه است که نوروز امسال را دور از وطنم و ھمکاران و ھمراھانم در اين
تالش و خويشان و عزيزانم در ايران میگذرانم.
چنان که پيش از اين شرح دادهام شرايط بسيار دشوار ادامه فعاليت در ايران و دورنمای اقدامات غير قانونی مقامھای
امنيتی که ،عمال امکان ادامه زندگی در ايران را از من سلب میکرد ،سبب شد تا ايران را ترک کنم و تالشھای خود را
در شرايطی تازه ادامه دھم.
اکنون الزم میدانم با بھره گيری از اين فرصت برای تبريک فرارسيدن سال نو و بھار به ھمه دوستان و عزيزانی که
يار و ياور من بودهاند و به ويژه به کارگران عزيز بار ديگر اعالم کنم که به عنوان زبانی برای بازگويی وضعيتی که
بر کارگران ايران میگذرد ،ھمچنان به تالش خود ادامه خواھم داد.
متاسفانه چند ھفته پيش ،ھنگامی که برای شرح خروج خود از ايران با يکی از رسانهھا يعنی تلويزيون رھا گفتوگو
کردم ،توضيحات اين رسانه پس از گفتوگوی من اين تصور را ايجاد کرد که من برای ادامه فعاليت به يک گروه يا
تشکيالت خاص پيوستهام .از اين رو ضروری میدانم يادآور شوم ،مطالبی که پيرامون پيوستن اينجانب به تشکيالت
وابسته به اين تلويزيون و صاحب امتياز آن به عنوان يک سازمان سياسی منتشر شد ،از نظر شخص من نتيجهٔ
سوءتفاھم در طی گفتوگوھای مربوط به مصاحبه بوده است .ھمچنين تاکيد میکنم که من ھيچ گونه وابستگی و
پيوستگی به ھيچ حزب و تشکيالت سياسی و رسانهای ندارم.
پيش رو سالی باشد برای سخن گفتن بيشتر پيرامون آينده جنبش کارگران و زحمتکشان ايران و نقش و
سال
اميدوارم ِ
ِ
تاثير گذاری سنديکاھا و ديگر تشکلھای کارگری آزاد ،مستقل و دموکراتيک از جمله تشکيل فدراسيونھای دموکراتيک
سراسری کارگران و سھمی که در تقويت جنبش آزادی و عدالت خواھی مردم ايران دارد.
منصور اسانلو
٢٩/١٢/١٣٩١
بھار آمد نبود اما حياتی!
فرا رسيدن بھار میتواند آغازی نو در مسير ساختن يک زندگی بھتر باشد؛ آغازی برای ترک زشتیھا و عادات بد و
شروعی تازه برای يک زندگی انسانی ھمراه با آسايش و رفاه برای تمام جامعه و نه تنھا برای درصد کمی از آن .پس به
استقبال نوروز میرويم ،برای با ھم بودن ،بھتر بودن و بھتر زيستن.
ھموطنان عزيز! نوروز در حالی فرا میرسد که سال گذشته سالی پرفراز و نشيب برای اکثريت زحمتکش جامعه بود؛
مردم در شرايط سخت اقتصادی و معيشتی ،تورم افسارگسيخته ،نداری و بيکاری سال را به آخر رساندند! از صميم قلب
اميدوارم در سال جديد با اتحاد و ھمبستگی طبقاتی بتوانيم گامی در مسير زدودن تاريکیھا و ناعدالتیھا برداريم و
زندگی بھتری برای فرزندانمان  -که آينده متعلق به آنھاست  -بسازيم.
سال نو و عيد نوروز را به عموم کارگران ،زنان و مردان آزاديخواه و عدالت طلب ايران ،افغانستان و ديگر کشورھای
منطقه که نوروز را جشن میگيرند و ھم طبقهایھايمان در سراسر جھان و ھمچنين به ھمکاران عزيزم در سنديکای
کارگران شرکت واحد تھران و حومه و نيز معلمان ،پرستاران ،دانشجويان ،زنان و مادران داغ ديده ،شخصيتھای
مردمی و کليه کارگران زندانی ،زندانيان سياسی و خانوادهھای آنان شادباش میگويم و آرزو میکنم که سال جديد
عاليترين و شايستهترين دستاوردھا را برای ھمه اين عزيزان به ھمراه داشته باشد.
نوروز ١٣٩٢
رضا شھابی
عضو ھيات مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

سه کارگر حرير خوزستان در آتش سوزی مصدوم شدند
به گزارش٢٧اسفندايرنا ،سه نفر از کارگران شرکت حرير خوزستان در حادثه آتش سوزی دچار گاز گرفتگی شده و به
بيمارستان منتقل شدند.
در اين حادثه آتش سوزی که ساعت  ١۵روز يکشنبه در انبار توليد اين شرکت رخ داده ،مقادير زيادی مواد اوليه و
حرير کاغذ آتش گرفت.
نيروھای اورژانس و امدادی حاضر در محل حادثه مصدومان اين آتش سوزی را که بر استنشاق دود غليظ دچار خفگی
و تنگی نفس شده بودند به بيمارستان نظام مافی شوش منتقل کردند.
کارگران اين شرکت علت آتش سوزی را اتصال سيم برق عنوان کردند.
رضا تھرانی مدير کارخانه شرکت حرير خوزستان ھر گونه اظھار نظر در خصوص اين حادثه و ميزان خسارت وارده
را به بعد از بررسی کارشناسی موکول کرد.
شرکت حرير خوزستان در آتش سوزی مرداد ماه سال  ١٣٨٩نيز دچار خسارات مالی سنگينی شد.
شرکت حرير خوزستان در ھفت تپه يکی از بزرگترين توليدکنندگان کاغذ بھداشتی در ايران در  ٢۵کيلومتری شھر
شوش در شمال خوزستان واقع است.
بيست وھشتم اسفندماه١٣٩١

کميته ھماھنگی
بازداشت غالب حسينی عضو
ٔ
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای
 ٢٩اسفند ساعت  ١٢ظھر سيد غالب حسينی فعال کارگری و عضو
ٔ
کارگری در شھر سنندج ،توسط نيروھای اطالعاتی و امنيتی در محل کارش دستگير شد.
نام برده در آستانه  ٨مارس و ھمچنين بعد از دستگيری  ۶فعال کارگری در  ١٧اسفند چندين بار تلفنی توسط نيروھای
امنيتی تھديد شده بود و نيروھای اطالعات از وی خواسته بودند که خود را به ستاد خبری معرفی کند .ھمچنين در پی
سفره ھفت
عدم پاسخگويی نيروھای اطالعاتی به خانوادهھای فعالين کارگری بازداشتی ،خانوادهھا اعالم کردهاند که
ٔ
سين خود را در مقابل ستاد خبری شھر سنندج برپا خواھند کرد و بدينگونه در زمان تحويل سال در کنار عزيزانشان
خوھند بود.
کميته ھماھنگی ضمن محکوم کردن دستگيری سيد غالب حسينی ،خواھان آزادی فوری و بیقيد و شرط نام برده و
ٔ
بھزاد فرج الھی ،وفا قادری ،سيد خالد حسينی ،حامد محمودنژاد و علی آزادی اعضای کميته ھماھنگی در شھر سنندج و
شريف ساعد پناه فعال کارگری و عضو اتحاديه آزاد کارگران و ساير کارگران و فعالين کارگری و زندانيان سياسی
دربند میباشد.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری -٢٩اسفند ١٣٩١
ٔ

 9روز تجمع خانوادهھای فعاالن کارگری بازداشتی
روز دوشنبه  ٢٨/١٢/٩١جمع کثيری از خانوادهھای بازداشت شدگان  ١٧اسفند در دوازدھمين روز از بالتکليفی
عزيزانشان از ساعات 9/30در مقابل اداره اطالعات سنندج تجمع کردند .طبق روال روزھای گذشته نيروھای امنيتی در
ھمان ساعات اوليه در محل تجمع حاضر شدند .در ميان حاضرين يک نفر که از طرف جمع به عنوان نماينده انتخاب
شده بود و روز قبل به او وعده مالقات با استاندار داده بودند به استانداری مراجعه کرد اما متاسفانه از طرف معاون
استاندار با پاسخھايی ھمچون »استاندار اينجا نيست واين پرونده بايد مراحل قانونی خود را طی کند« روبرو شد .اين
تجمع تا ساعت ١ظھر ادامه پيدا کرد سپس معترضين محل را ترک کردند.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری -٢٨اسفند ١٣٩١
ٔ

اطالعيه شماره  -٢خانوادهھای  ۶فعال کارگری بازداشتی در شھر سنندج

ياری مان دھيد
کارگران ،مردم آزاديخواه وبرابری طلب ،تشکلھای کارگری در ايران و سراسر جھان!
کميته ھماھنگی در آستانه روز جھانی زن ) ٨مارس( در روز
ھمانگونه که مطلع ھستيد  ۵تن از فعالين کارگری عضو
ٔ
 ١٧اسفند در خانهھا و محل کارشان با ھجوم نيروھای لباس شخصی دستگير و تاکنون در اداره اطالعات در بازداشت
به سر میبرند؛  ٢روز بعد با ھجومی ديگر شريف ساعد پناه فعال کارگری وعضو اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز
دستگير شد .ھم اکنون نزديک به دو ھفته از بازداشت ھمسران و فرزندان ما میگذرد.
آنان به چه جرمی مورد غضب حافظان سرمايه قرار گرفتهاند؟ عزيزان ما به نابرابریھای اجتماعی معترضند .از
حقوق کارگران دفاع میکنند ،به دستمزدھای چند برابر زير خط فقر معترضند .آنھا خواھان يک زندگی انسانی برای
توليدکنندگان تمام ثروتھای بشری ھستند .آنھا میگويند ھمه امکانات جامعه حاصل کار و رنج ما کارگران است ولی
چرا ما ھميشه در سختی به سر میبريم .آنھا خواھان امنيت شغلی برای کارگران ھستند .خواھان بيمه بیکاری برای
کارگران آماده به کارند .خواھان بيمه زنان خانه دار ھستند و خواھان تعيين دستمزد به تناسب نرخ تورم ھستند .در حالی
که تورم به روز شده است چرا بايد حقوق کارگران ثابت و چند برابر زير خط فقر باشد .آيا دفاع از خواست و مطالبات
بر حق کارگران جرم است .عزيزان ما به غير از دفاع از خواست ومطالبات برحق کارگران ھيچ جرمی مرتکب
نشدهاند .اکنون بار ديگر ما خانوادهھای  ۶فعال کارگری بازداشتی علی آزادی ،حامد محمودنژاد ،شريف ساعد پناه ،سيد
خالد حسينی ،وفا قادری و بھزاد فرج الھی از کارگران و مردم زحمتکش و تشکلھای کارگری و نھادھای مردمی و به
خصوص مردم شھر سنندج در خواست میکنيم به ھر صورت که در توان دارند و به ھر شيوی ممکن ما را در جھت
آزادی عزيزانمان ياری کنند.
خانوادهھای  ۶فعال کارگری بازداشتی در سنندج ٢٩ -اسفند ١٣٩١
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