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 تحلیل هفته

از تجمع  ۱۳تیر معلمان
حمایت و بە آن بپیوندیم!

صادق کار
ممنوعالخروج شدن و بازداشت و بە زندان بردن اسماعیل
عبدی در ششم دی ماە گذشتە ،کە برای جلوگیری از
حضور وی در نشست اتحادیەهای معلمان ،توسط نیروهای
امنیتی صورت گرفت ،با موجی از اعتراضات تشکلها و
نهادهای کارگری ایرانی و بینالمللی مواجە شد و همەی
این تشکلها با انتشار اعالمیە و نوشتن نامەهای
سرگشادە خطاب بە روحانی و سایر مسئولین حکومتی،
همزبان باهم بازداشت آقای عبدی و ممانعت از فعالیت
کانون صنفی و سایر تشکلهای معلمان را محکوم نمودە و
خواستار آزادی عبدی و سایر فعالین سندیکایی از زندان و
رعایت حقوق سندیکایی معلمان شدەاند.
نادیدە انگاشتن این اعتراضات توسط مسئولین و پرهیز آنان
از آزادی آقای عبدی و سایر معلمانی کە به خاطر
فعالیتهای صنفی زندانی شدەاند ،کانون صنفی معلمان را
بر آن داشتە است تا در روز  ۱۳تیر در اعتراض بە ادامەی
بازداشتها و بیتوجهی مسئولین بە سایر مطالبات

-1-

معلمان ،مبادرت بە یک تجمع اعتراضی دیگر در مقابل
مجلس نمایند و خواستەهایشان را از این طریق نیز
پیگیری کنند .قبل از آن نیز کانون صنفی معلمان با صدور
اعالمیەای ،بە مسئولین هشدار دادە بود کە در صورت
ادامەی بیتوجهی آنان بە مطالبات معلمان ،دست بە
اقدامات اعتراضی تازەای خواهد زد.
درست در همین ایام کە کانون صنفی معلمان در حال تدارک
تجمع اعتراضی در مقابل مجلس است ،خبرها حاکی از آن
است ،کە اتحادیەهای کارفرمایان سنگبریها در تهران و
اصفهان ،در اعتراض بە وضع مالیات بر ارزش افزودە ،در کمال
آرامش و بدون کوچکترین مانعی از طرف دولت و دستگاە
قضایی ،نشستهای اتحادیەهایشان را تشکیل و تصمیم
گرفتەاند برای لغو مالیات بر ارزش افزودە بە شکل دستە
جمعی کارگرانشان را اخراج و فعالیتهایشان را متوقف
کنند.
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در ظاهر «کانون صنفی معلمان» و «اتحادیههای کارفرمایان
سنگبریها» هردو- ،با این تفاوت کە یکی از آنان کارفرمایی
و دیگری کارگری است -اتحادیههایی هستند کە با هدف
دفاع از منافع و حقوق صنفی اعضایشان بە وجود آمدە و
قاعدتا میبایستی ،هم طبق کنوانسیونهای سازمان
بینالمللی کار و هم طبق قوانین و مقررات کار ایران ،هر دو
بدون هر نوع مانعی از حق فعالیت مساوی برخوردار باشند.
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در چنین شرایطی فعالین کارگری و سندیکایی و رسانههای
غیر حکومتی و همەی کسانی کە علیە بیعدالتی و تبعیض
هستند ،جا دارد با خبررسانی و دعوت بە شرکت در این
تجمع اعتراضی و حمایت از مطالبات معلمان ضمنا آن را بە
تجمعی برای آزادی همەی زندانیان مدنی و سیاسی تبدیل
کنند .بدون یک چنین وفاقی انتظار نمیرود کە بتوان حکومت
را با توصیە و نصیحت و منطق واداشت تا حقوق معلمان و
سایر مزدبگیران و دگراندیشان را بپذیرد و زندانیان بیگناه و
حقطلب مدنی و سیاسی را از زندان آزاد کند.

اما چنان کە میبینیم چنین نیست و این مقررات از طرف
مسئولین تنها در مورد اتحادیههای کارفرمایی رعایت
میشود و برعکس ،هر اقدام اتحادیههای صنفی متعلق به
مزدبگیران ،ولو برای پیش پا افتادەترین مطالبات صنفی ،با
مجازاتهای سنگین پاسخ دادە میشود .اعتراضاتی هم کە
نسبت بە این تبعیض ناروا میشود ،یا با سکوت مسئولین
مواجە میشود یا عدەی دیگری از معترضین را به خاطر آن
بە بند میکشند.

جویبارهای اعتراضی در سراسر کشور روان شدەاند ،اما تا
زمانی کە این جویبارها کانالیزە نشوند و بە رودخانەای
خروشان تبدیل نشوند ،انتظار نمیرود کە تغییری اساسی
در وضعیت مردم ،به ویژە مزدبگیران رخ دهد .چگونە میشود
از وزیر بهداشت و درمان کە خود میلیاردر و صاحب یک
بیمارستان خصوصی است ،توقع داشت کە حقوق پرستاران
را مدنظر قرار دهد؟ و چگونە میتوان از وزیر صنایع و معادن
کە صاحب مؤسسات پتروشیمی متعدد و پرسودی است و
داراییهایش بالغ بر  ۳۰۱۱میلیارد تومان تخمین زدە
میشود ،انتظار داشت کە داوطلبانە بساط کار پیمانی را
برچیند و بە حقوحقوق کارگران پتروشیمی و پایان دادن بە
قراردادهای موقت اسارتبار پاپایان دهد؟

مسئولین حکومتی تالش میورزند با این بگیروببندها سطح
مطالبات کارگران و مزدبگیران را بە آزادی فعالین صنفی
تقلیل دهند تا بلکە آنها سایر مطالباتشان را رها کنند؛ و از
همین رو است کە حاضرند ،هر فعال سندیکایی را مشروط
بە دست برداشتن از فعالیت سندیکایی و عدم پیگیری
مطالبات صنفی خود و همکارانش آزاد کنند!

مگر نە همین است کە افزایش زمان قراردادهای موقت در
کارهایی کە ماهیت مستمر دارند ،ظرف یک هفتە پس از
ابالغ پس گرفتە شد و مگر نە این است کە رییس دفتر
ریاست جمهوری یک شخصیت کارفرمایی پرورش یافتە در
مکتب مؤتلفە است کە بیشترین دشمنیها را با قانون کار
از خود نشان دادە است؟ از دولتی کە خصوصیسازی بخش
آموزش را در دستور کار خود قراردادە و حتی آموزش را نیز
طبقاتی کردە ،میتوان انتظار داشت معلمانی را کە معترض
طبقاتی کردن امر آموزش هستند زندانی نکند؟

قضیەی بازداشت عبدی و بداقی و در زندان نگاە داشتن
سایر فعالین کارگری زندانی چیزی جز این نیست کە آنها
نخواستەاند بە قیمت خرید رهایی خویش ،از حقوحقوق
خود و همکارانشان کوتاه بیایند .از همین روی در هر حرکت
و اعتراضی کە در ارتباط با بازداشت و زندانی کردن فعالین
سندیکایی صورت میگیرد ،در عین حال کە خواست محوری
این اعتراضات بایستی آزادی فعالین سندیکایی و سیاسی
باشد ،نباید از طرح سایر مطالبات عمدە کە انگیزەی اصلی
بازداشتها و پیگردهاست پرهیز شود.

خواستهای همەی ما مشترک و برخورد حکومت با کارگر،
پرستار ،معلم و سایر مزدبگیران ،همانند است .در مقابل این
یکپارچگی حکومت ،باید یکپارچە شد .صدور اعالمیەی
حمایتی بە تنهایی جوابگو نیست .در کنار ادامەی
اعتراضات پراکندە ،هرچند گاهی یکبار مزدبگیران باید بتوانند
تظاهرات و تجمعات مشترک برگزار کنند .امکانات این کار
وجود دارند ،تنها کاری کە باید کرد از قوە بە فعل درآوردن
امکاناتمان است .از اعتراض  ۱۳تیر معلمان حمایت کنیم و
بە آن بپیوندیم!

تجمع  ۱۳تیر در فضایی قرار است برگزار شود کە سانسور
اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگری و بگیروببند فعالین
صنفی تشدید شدە و مسئولین با استفادە از تمام
امکاناتشان تالش میورزند ،مانع خبررسانی اعتراضات و
گستردەتر شدن دامنەی آنها شوند .تجمع  ۱۳تیر در
صورتی کە تدارک مناسب برای آن دیدە شود ،میتواند بە
یک تجمع اعتراضی وسیع مرکب از معلمان ،کارگران،
پرستاران و سایر مزدبگیران و حتی سایر ناراضیان وضع
موجود تبدیل شود و نتایج ثمربخشی را بە دنبال آورد.
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 از تجربه دیگران
جنبش اتحادیههای صنفی در یونان4 -

در این رابطه سئوالی مطرح میشود که آیا افزایش تعداد
کارگران با جدول کار متغیر و کارگران نیمهوقت و قراردادی
منفرد چه تأثیری بر تراکم عضویت در اتحادیهها خواهد داشت
و چه استراتژیهایی برای جذب کارگران به عضویت در
اتحادیهها موفق خواهند بود.

شاخصها ،ساختار و چشمانداز
پرفسور ساواز روبولیس ،دانشگاه پانتئون
ترجمه از گودرز

مبتنی بر آنچه گذشت میتوان گفت که در کار بنای یک
استراتژی جدید بهمنظور افزایش تعداد اعضای اتحادیهها و باال
بردن سطح تراکم در تشکلهای کارگری ،اتحادیهها باید:

 .۳سعی در افزایش استخدامهای ثابت و تماموقت داشته
باشند .چنین کیفیتی هم به کارگران ثبات بیشتر کاری
میبخشد و هم سطح تولید را ثابت و استوار میکند و در
نتیجه حرکتی در جهت افزایش اشتغال به کار نیز خواهد
بود.

اکتبر  ،۰۱۳۰آتن :اجتماع کارگران یونان در اعتراض به سیاستهای ریاضتی
دولت وقت .علیرغم وضع بسیار دشوار اقتصاد یونان ،جنبش کارگری -
اتحادیهای این کشور حامل موضع هم بستگی بینالمللی برجستهای بوده
است.

بهجای پایان
دلیل تفاوت عمده بین بخش خصوصی و بخش دولتی در جذب
کارگران به عضویت در اتحادیهها روشن است :از یکسو موضع
غیردوستانهی کارفرمایان نسبت به عضویت در اتحادیه
(پیوستن به اتحادیه از سوی بیشتر کارفرمایان امری منفی
تلقی میشود) و از سوی دیگر محافظهکاری کارکنان در اعالم
عضویت در اتحادیه ،باعث اصلی عدم گسترش عضویت در
بخش خصوصی شده است.
از سوی دیگر این حقیقت که بخش خصوصی بیشتر از
مؤسسات اقتصادی کوچک تشکیل میشود ( %۷۹این
مؤسسات کمتر از  ۰۱کارمند دارند) ،تأثیر منفی بر عضویت
کارگران در اتحادیهها دارد ،زیرا اتحادیهها بنا به طبیعتشان
غالبا تمرکزهای بزرگتر کارگری را به سمت خود جلب
میکنند .برخالف بخش خصوصی ،ما در بخش عمومی و
دولتی همواره شاهد درصد باالی عضویت در اتحادیهها
بودهایم.
شاخصههای امروزین جنبش اتحادیههای صنفی یونان و
توسعهی آن ،همراه با تغییراتی که در سیستم تولید و
سازمان کار پدید آمده ،موجب انتقال «سیستم استخدام
متشابه» مبتنی بر مدل تولید فوردی ،به سیستم مزدگیری
انفرادی (مدل تولیدی پسافوردی) گردیده است.

 .۰در سطوح سازمانی و عملیاتی ،اتحادیههای محلی و
حرفهای متفرق را در بخشهای جغرافیایی و منطقهای
گرد هم آورده و با استفاده از سیستمهای الکترونیک در
فدراسیونهای پرقدرت سراسری سازماندهی نمایند.
 .۱در سمت اتحادهای بینالمللی حرکت نموده ،ارتباط
اتحادیههای یونان را با اتحادیههای کارگری اروپایی و
جهانی برقرار کنند و مشوق پیوستن آنها به
فدراسیونهای بینالمللی باشند.
 .4در اکسیون ها و حرکتهای استراتژیک به قربانیان تبعیض
و بیکاران فاقد نمایندگی و کارگران فصلی و غیرمتخصص
توجه نشان دهند ،آنها را متشکل کنند و در جذبشان در
نیروی کار تالش ورزند.

بنابراین در پاسخ به پرسش چگونگی افزایش سطح تراکم در
اتحادیهها ،باید بر ایجاد اشتغال و توسعهی اتحادیههای
پرقدرت و متحد در بخشهای جغرافیایی محلی و منطقهای
متمرکز گردیده و جذب صاحبان و کارکنان حرفهای با جدول
کاری انعطافپذیر به نمایندگی جمعی اتحادیهها را در نظر
داشت.
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در رأیگیری شرکت کنند و ثانیا حداقل  4۱درصد از تعداد کل
باید از آن حمایت کنند .مثال در صورتیکه موضوع اعتصاب
 ۳۱۱معلم در میان باشد ،باید حداقل  ۱۱نفر آنان در
رأیگیری شرکت کنند و حداقل  4۱نفر به اعتصاب رأی
دهند.

بریتانیا

بزرگترین تعرض حزب محافظهکار به
اتحادیههای کارگری
محتوای طرح قانونی ساجد جاوید ،وزیر «مشاغل ،نوآوری و
مهارت» بریتانیا:
برای کارگران :دشوارتر کردن اعتصابات قانونی ،تشدید مجازات
اعتصابات غیرقانونی بهعنوان جرم
برای حزب کارگر :قطع حمایت مالی اتحادیهها
گاردین ۳۱ ،ژوییه ۰۱۳۱

این معیار مضاعف باید در هر اعتصابی که بخواهد در
آتشنشانی،
آموزشوپرورش،
بهداشت،
بخشهای
حملونقل ،مرزبانی و انرژی واقع شود ،رعایت شود .برخی
دیگر از پیشبینیهای الیحهی ساجد جاوید عبارتاند از:
 تمام اتحادیهها ،یعنی آنهایی هم که به حزب کارگر
ربطی ندارند ،باید از هر عضو بپرسند که آیا موافق
پرداخت «مالیات سیاسی» است یا نه (مالیات سیاسی
بخشی از حق عضویت اعضای اتحادیههای کارگری
است که به احزاب سیاسی و مشخصا به حزب کارگر
انگلیس تعلق میگیرد) .این سؤال بعد از هر پنج سال
باید مجددا از عضو پرسیده شود .درآمد ساالنهی حزب
کارگر از محل «مالیات سیاسی»  4/۱میلیون عضو
اتحادیه حدود  ۰۱میلیون پوند است که مصروف
کارزارهای مختلف این حزب میشود.

ژو یه  :۰۱۳4اعتصاب کارگران بخش دولتی در میدان ترافالگار لندن

 اعتصاب غیرقانونی یا با ارعاب از زمره جرا م مدنی
محسوب گردد و از کسانی که نمیخواهند اعتصاب
کنند ،حمایت الزم به عمل آید.

امروز ،چهارشنبه  ۳۱ژوییه  ،۰۱۳۱از برنامهی محافظهکاران -
در قالب یک الیحهی قانونی -برای بزرگترین تعرض به حقوق
اتحادیههای کارگری در سی سال اخیر پرده برداشته شد.
این تعرض اقداماتی چون دشوارتر کردن اعتصابات قانونی،
تشدید مجازات اعتصابات غیرقانونی بهعنوان جرم ،اجازه
دادن به کارفرمایان برای استخدام اعتصابشکن و قطع
حمایتهای مالی اتحادیههای کارگری به حزب کارگر را
شامل میشود.

 یک پست مخصوص و مشخص تماموقت در ادارات پلیس
با وظیفهی نظارت بر اعتصابات ،ازجمله بر تعداد
اعتصابکنندگان ،ایجاد شود .این پست اختیار داشته
باشد اتحادیه ها را به خاطر قصور در ابالغ مقررات و
ارا هی گزارشها -ازجمله گزارش اعتصاباتی که برپا کرده
است -تا ۰۱هزار پوند جریمه کند .همچنین اختیار دست
زدن به تحقیق را داشته باشد .این پست در آینده از
محل مالیات مشترک اتحادیه ها و کارفرمایان تأمین مالی
خواهد شد.

دامنهی «اصالحات» موردنظر این الیحه بهمراتب فراتر از
طرحی است که پیشتر برای محدودیت اعتصابات وجود
داشت .بهموجب آن طرح ،اگر کمتر از  ۱۱درصد از
رأی دهندگان ،به برپایی اعتصابی رأی ندهند ،آن اعتصاب
غیرقانونی خواهد بود.
ساجد جاوید ،وزیر «مشاغل ،نوآوری و مهارت» بریتانیا -در
الیحهای قابل قیاس با آنچه در سال  ۳۷۹۱توسط نورمن
تبت ،وزیر کار وقت بریتانیا ،ارا ه شد– خواهان آن شده است
که برای قانونی بودن یک اعتصاب در بیشتر مؤسسات
خدمات عمومی ،اوال حداقل نصف کارکنان آن مؤسسات باید

 اتحادیهها باید اختیار اعتصاب را با رأیگیریهای تازه
تجدید کنند .اعتبار برای دست زدن به اعتصاب حداکثر
چهار ماه خواهد بود.
 کارفرمایان اختیار داشته باشند اعتصابشکنان را به کار
گیرند و اتحادیهها موظف باشند حداقل دو هفته قبل از
اعتصاب کارفرما را از اعتصاب مطلع کنند.
 دولت قادر باشد مدتزمانی را که یک کارگر در
بخشهای عمومی میتواند به فعالیتهای اتحادیهای
بپردازد ،متناسب با مدتزمان کار در آن بخش ،محدود
کند.
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گروه کار کارگری
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
جمعه  ۷۱جوالی ۵۱۷۲

 تمایز دقیقی
سازمانیافته که
گیرد؛ به نحوی
باشد به چه رأی

دور اول ،شماره ۹۷

بین منازعات کاری و اعتصابات
بر برگهی رأی اعالم میشود ،صورت
که برای تمام اعضای اتحادیه روشن
میدهند.

توضیح بولتن کارگری :اهمیت ارا هی این الیحه و آثار آن
برای جنبش کارگری و اتحادیهای بریتانیا ،در صورت تصویب
آن ،روشن است .بولتن در شمارههای آینده نیز به این خبر
خواهد پرداخت و واکنش اتحادیهها به این الیحه را منعکس
خواهد کرد.
*********
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کارگران کشاورزی غالبا محروم از دستمزد کافی برای یک
زندگی آبرومندانهاند .این نکته خاصه در مورد زنان کارگر
صادق است .بین  ۱۱تا  ۹۱درصد کارگران غیررسمی در
بخش کشاورزی را زنان تشکیل میدهند .زنان کارگر،
علیرغم حضور مسلطشان در بخش کشاورزی ،به ازای کار
مشابه ،از دستمزدی گاه تا  ۱۱درصد کمتر از کارگران مرد
نصیب میبرند.
عدم امنیت شغلی در این بخش با اقدام به استخدامهای
غیرقانونی و بستن قرارداد با دالالن توسط کارفرمایان و
پیشبینیناپذیری کاشت دیم تقویت میشود و با خشونت
و اذیت و آزار ترکیب میگردد.
علیرغم این دشواریها ،کارگران کشاورزی -از کارگران
مزارع کاکا و در جمهوری دومینیک ،یا کشاورزان باغچههای
سب زی در افریقای جنوبی تا کارگران باغات انگور و زیتون در
مراکش -امروزه گستردهتر از پیش به اتحادیهها و
انجمنهای کارگری روی میآورند تا برای بهبود شرایط کار و
محیط کار و احراز حق کار مبارزه کنند.

جهان

مبارزهی جهانی کارگران کشاورزی برای
تأمین حق کار

*********
اندونزی

بنای آپارتمانهای ارزانقیمت برای کارگران
قراردادی

کارگر زن پرویی ،همراه با فرزندش ،در مزرعهای که کار و زندگی میکند

مرکز همبستگی ۳4 ،ژوییه ۰۱۳۱

کارگران کشاورزی تقریبا نصف تمام نیروی کار جهان را
تشکیل میدهند .بنا به گزارش سازمان بینالمللی کار ،این
کارگران ،علیرغم کار فصلی و دستمزد ناچیزشان ،در یکی
از سه خطرناکترین بخشهای تولیدی کار میکنند :بخش
ساختمان ،بخش معدن و بخش کشاورزی ،این سه
بخشاند.
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حلبیآبادی در جاکارتا

جاکارتانیوز ۳۱ ،ژوییه ۰۱۳۱

شهرداری «جاکارتای بزرگ» دست به ایجاد «روسوناوا »
کارگران
مخصوص
ارزانقیمت)
آپارتمانی
(مجتمع
قراردادیای که در هر یک از پنج منطقهی شهری جاکارتا
استخدام شدهاند ،زده است.

گروه کار کارگری
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
جمعه  ۷۱جوالی ۵۱۷۲

دور اول ،شماره ۹۷

سیفهللا ،دبیر شهرداری جاکارتا ،میگوید که "بسیاری از کارگران
قراردادی ساکن جاکارتا در شرایط رقتبار و خطرناکی -گاه در
«حلبیآبادها» ،در آلونکهای کارتونی حاشیهی رودخانهها یا کنار
جادهها -زندگی میکنند.
بسیاری از کارگران قراردادی برای انجام کارهای یدی مربوط به خود
شهرداری ،از جمله برای جمعآوری زباله و نگهداری پارکها و
گورستانها استخدام شدهاند .این کارگران غالبا توسط آژانسهای
خدماتی که نظافت شهر یا امور پارکها و گورستانها را در سطح
شهر به عهده دارند ،استخدام شدهاند.
دیروز ،سهشنبه  ۳4ژوییه ،سیفهللا در اجتماعی در تاالر شهر
اعالم کرد که "کارگران قراردادی نقش بزرگی در پاکیزه نگه داشتن
شهر ما به عهده دارند .این در حالی است که شرایط زندگی
برخی از آنان موجب نگرانی عمیق است".
او اطالع داد که شهرداری برنامهی ساختن آپارتمانهای ارزانقیمت
را در بودجهی سال  ۰۱۳۲خواهد گنجاند و این آپارتمانها را به
کارگرانی که فاقد خانه و کاشانهاند ،اختصاص خواهد داد.
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طبق قانون باید نصف افراد واجد شرایط در این
انتخابات شرکت می کردند ولی جمعا  4۷۰تن در
این انتخابات شرکت کردند.
به گزارش۰2تیر بافق خبر ،ر یس اداره کار وتعاون
بافق در رابطه با نتایج انتخابات هیئت تشخیص
صالحیت شورای اسالمی کار گفت  :این انتخابات
بدلیل اینکه سال گذشته به حد نصاب نرسید دوباره
امسال برگزار شد.
وی در پایان گفت  :باتوجه به حد نصاب نرسیدن
شرکت کننده ها در این انتخابات  ،از نظر قانونی
نمی توان نماینده کارگران در هیات تشخیص
صالحیت شورای اسالمی را کار انتخاب کرد و
تازمانی که نماینده انتخاب نشود مراحل بعد برای
تشکیل شورای کارگری شرکت سنگ آهن برگزار
نمی شود.
*********

تجمع کارگران شرکت ارفع سازان
کرمان

کارگران ایران:

انتخابات شورای اسالمی کارمعدن بافق تحریم
شد

بیش از  ۳۱۱کارگر شرکت ارفع سازان کرمان در
مقابل دفتر نظارت مجتمع مس سرچشمه تجمع و
خواستار احقاق حق و عمل به وعده های از قبل
داده شده شدند.

این انتخابات در تاریخ  ۰۱تیرماه در محل کارت زنی های شرکت
سنگ آهن مرکزی بافق برگزار شد .در این انتخابات کارکنان
مشمول قانون کارشرکت سنگ آهن مرکزی  -بافق به جز نیروهای
پیمانکار می توانستند شرکت کنند که تعداد آنها  ۰۱۱۱تن بودند.

-6-

به گزارش ۰۰تیر ،برای چندمین سال متوالی
کارگران شرکت ارفع سازان کرمان به نشانه ی
اعتراض و نارضایتی از وضعیت حقوق و مزایای خود
تجمع کردند.

گروه کار کارگری
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دور اول ،شماره ۹۷

جمعه  ۷۱جوالی ۵۱۷۲

به گفته یکی از معترضین اصل این اعتراض به دلیل اجرا
نشدن قانون بیست چهار برای این کارگران است.
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مدیریت ناکارآمد در جمهوری اسالمی ایران

پلی اکریل اصفهان ،
بیکاری کارگران و فاجعه زیست محیطی

طبق این قانون کارگران تحت پوشش مستقیم مجتمع مس
قرار میگرند و حقوق و مزایای آنها نیز افزایش خواهد یافت
*********

 41روز اعتراض کارگران سیمان کارون

اداره گاز شهرستان مبارکه با قطع گاز کارخانه پلی اکریل
فعالیت تولیدی آنان را با دو هزار کارگر متوقف کرد.

براساس اطالعاتی که از سوی منابع کارگری سیمان کارون
در اختیار ایلنا قرار گرفته است ؛ قرار بود ( ۳۷تیر ماه ) طبق
وعده ای که پیشتر کارفرما درحضور فرماندار به کارگران داده
بود بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود.
کارگران این واحد صنعتی میگویند برهمین اساس همکاران
واحد مکانیک روز گذشته آماده بودند تا با پایان یافتن اعتراض
 ۳۱روزه همکاران خود تعمیرات کارخانه را برای مدت یک ماه
آغاز کنند اما زمانی که متوجه شدند وعده های کارفرما
محقق شدنی نیست مجددا به اعتراض صنفی خود ادامه
دادند.
معترضان در عین حال مدعی هستند که کارفرما با ایجاد دو
دستگی در بین کارگران سعی دارد آخرین حربه های خود را
در شکستن اعتصاب کارگران سیمان کارون بکار گیرد.

*********

کارگران با بیان اینکه در این واحد صنعتی حدود دوهزار
کارگر با سابقه مشغول کار هستند افزودنذ :هم اکنون این
واحدها به مدت نامعلومی تعطیل شده است و کارگران
شاغل در این واحد صنعتی با شنیدن این خبر دچار
سرگردانی هستند.
همچنین به ادعای کارگران کارخانه پلی اکریل قطع
ناگهانی گاز منجر به خود سوزی پلیمر ونشت گازسینانور
در بخش اکریلیک شده که این اتفاق می تواند منجربه یک
فاجعه زیست محیطی شود.
به گفته کارگران این واحد صنعتی قطع ناگهانی گاز
اطالع مسئوالن کارخانه خسارات جبران ناپذیر زیادی
این کارخانه وارد کرده است بطوریکه طبق برآوردهای
این واحد هم اکنون حدود  2میلیارد تومان خسارت
است.

بدون
را به
اولیه
دیده

کارگران درباره میزان مطالبات اداره گاز گفتند :از قرار معلوم
میانگین مطالبات اداره گاز شهرستان مبارکه از کارخانه
پلی اکریل حدود  ۱۱میلیارد تومان است که این واحد
توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا ندارند .به گفته
کارگران ؛افزایش سرسام آور قیمت گاز ،توان تولید را از
کارخ انه پرواکریل وسایر کارخانه ای تولیدی وصنعتی گرفته
است.
*********
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گروه کار کارگری
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دور اول ،شماره ۹۷

جمعه  ۷۱جوالی ۵۱۷۲

تجمعِ پرستاران بیمارستان نمازی شیراز
پرستاران بیمارستان نمازی شیراز در اعتراض به طرح
پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک) چهارشنبه در
صحن این بیمارستان تجمع کردند.
به گزارش۰2تیرسالمت نیوز،در این تجمع که مسئوالن نظام
پرستاری شیراز هم حضور داشتند شعارهایی با این
مضامین داده شد :
پرستار بیدار است عدالت در خواب است

یکی از کارگران معترض شرکت کار آب پی گفت :االن دور روز
است که کار نمی کنیم اما کسی پاسخگوی خواسته و حق
ما نیست.
به گزارش۳۹تیربافق فردا،یکی از کارگران معترض گفت :از
اسفند ماه سال گذشته هنوز حقوق ماهیانه خود را دیافت
نکرده ایم  .دو ماه قبل نیز به همین منظور اعتراضی کرده اما
با توجه به آن که وعده داده شد که حقوق معوقه پرداخت
می شود باز به محل کارخود بازگشتیم  .تا به امروز هنوز این
وعده محقق نشده است  .زمانی هم که مدعی دستمزد
خود می شویم به صراحت می گویند می توانید بروید.
*********

پرداخت مبتنی بر سلیقه نمیخایم نمیخایم
در ادامه دکتر جویبار ر یس بیمارستان نمازی با حضور در
جمع معترضین از آنان خواست که تجمع خود را پایان دهند و
در سالن اقبال بیمارستان جمع شوند که پرستاران در
خواست ر یس بیمارستان را رد کرده و به تجمع خود ادامه
دادند.
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7میلیون کارگر با دستمزدی پایین تر ازحداقل
حقوق رسمی

بشارتی ر یس نظام پرستاری شیراز در سخنانی در جمع
معترضین ضمن حمایت از اعتراض پرستاران خواستار لغو
طرح قاصدک ،لغو طرح آموزش و استخدام بهیار به جای
پرستار و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شد.
وی همچنین با ناعادالنه خواندن ساعات کاری پرستاران
عنوان کرد :اجبار پرستاران به انجام اضافه کاری های زیاد و
بیش از توان آنها منصفانه نیست و باید اصالح شود.
در پایان این تجمع بیانیه ی معترضین قرا ت شد و به امضای
پرستاران حاضر رسید .در این بیانیه پرستاران بر پیگیری
خواسته های خود تاکید کردند.
هفته ی قبل پرستاران بیمارستان رجایی شیراز نیز در
اعتراض به طرح قاصدک تجمع کرده بودند.
*********

اعتصاب وتجمع کارگران شرکت "کار آب پی "
صبح روز۳۹تیر ،کارگران شرکت "کار آب پی "در اعتراض به
حقوق معوقه خود مقابل کارگاه تجمع نمودند.

به گزارش ۰۱تیرتسنیم  ،بنابر آمار ارا ه شده از سوی وزیر
تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اشتغال  ۹میلیون نفری
کارگران در مشاغل غیررسمی با توجه به گفته های مقامات
کارگری می توان گفت این میزان افراد حقوقی کمتر از ۹۳۰
هزار تومان دریافت می کنند.
شناسایی مشاغل غیر رسمی همواره از ضعف های دولتها
به حساب آمده است .برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند
طی سالهای اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ،با
افزایش هزینههای تولید و به تعطیلی کشیده شدن برخی
بنگاهها ،رشد اشتغال غیررسمی در فعالیتهای خدماتی را
تسریع کرده است .البته گسترش مشاغل غیر رسمی در بازار
کاربیشتر در بازار کار زنان نمود دارد.
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گروه کار کارگری
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
جمعه  ۷۱جوالی ۵۱۷۲

دور اول ،شماره ۹۷

علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از
آمار  ۹میلیونی در مشاغل غیر رسمی خبر داد و گفت :از
 ۰۰میلیون شاغل در کشور  ۳1میلیون تن بیمه هستند که
این آمار حاکی از آن است که هفت میلیون نفر در مشاغل
غیررسمی فعالیت می کنند.
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چکیده خبر:
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی

برپایه این گزارش،برخی از کارفرمایان با انعقاد قرارداد سفید
امضا در مشاغل غیررسمی اقدام به سواستفاده از کارگر
می کند.
*********



 ۰۵درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی
کمتر از حداقل دستمزد حقوق می گیرند



بازهم تاخیر درپرداخت حقوق  28هزاربازنشسته
صنعت فوالد



عدم پرداخت 5ماه حقوق کارگران قطار شهری
کرج(شرکت پیمانکاری سابیر(



تعویق چندین باره زمان افتتاح پل خوشی/
اختالفات کارگری و پیمانکاری آخرین علت تاخیر

ادامه اعتصاب کارکنان بیمارستان فاطمی
اردبیل



بیکاری 0۵۵کارگر کارگاه میانه شرکت پیمانکاری
ساختمانی حران راه



تاخیر سه ماهه در
مهماندار«راه آهن شرق»

۳۵۵



انتظار  0ساله کارگران قفلکار قزوین برای  9ماه
مطالبات مزدی



ادامه بیکاری  2۵کارگر فصلی معدن طالی آق



ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران
سامان کاشی



سرگردانی کارگران کاشی خزر برای دریافت

پرداخت

حقوق

مطالبات مزدی



پرستاران و کارکنان بیمارستان فاطمی اردبیل به جهت عدم
پرداخت حق کارانه به تحصن گذرانده و از ارا ه خدمات به
مردم خودداری کردند.

تشکیل ۳۱09پرونده شکایت کارگر از کارفرما
در اردبیل در سه ماهه اول سال جاری



اخراج کارگر کاشی گیالنا به دلیل اعتراض به
یک ماهه شدن قرارداد کار

به گزارش ۰۱تیرآذرسالم ،کارکنان و عوامل بیمارستان
فاطمی دو روز گذشته رابه تحصن گذراندند.
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دور اول ،شماره ۹۷

اطالعیه ها:

مرگ00کارگر درتهران طی 8ماه اول سال جاری
در دو ماه نخست امسال  22مورد فوت ناشی از حوادث کار
به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته
است.
به گزارش۰۱تیر روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی
استان تهران ،در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال 22
مورد فوت ناشی از حوادث کار در استان تهران رخ داده
است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که
تعداد موارد فوت ناشی از حوادث کار  ۹۰نفر اعالم شده بود
 2.6۱درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است تمام جان باختگان حوادث کار در
دو ماه نخست امسال مرد بوده اند.
*********

سندیکاهای کارگری فرانسه خطاب به خامنه ای

سندیکالیست های زندانی را آزاد کنید
سید علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسالمی ایران
پاریس  ۹ژو یه ۰۱۳۱
سازمان های سندیکا ی فرانسوی س اف د ت ،س ژ ت ،اف
اس او ،سولیدر ،او ان اس آ ،توجه شما را نسبت به وضعیت
اسماعیل عبدی ،دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران جلب
می کند .نامبرده که قصد تهیه ویزای سفر به کانادا را داشت
در  ۰۹ژو ن  ۰۱۳۱دستگیر می شود .عبدی قصد داشت که
در هفتمین کنگره جهانی آموزش جهانی (( EI
که ا ز  ۰۳تا  ۰۲ژو ن در شهر اوتاوا برگزار خواهد شد ،شرکت
کند .

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از داربست
منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه عسلویه می گویند دلیل
مرگ «عزیزاله آریا ی» کارگر ساختمانی که براثر سقوط از
داربست جان خود را از دست داد «نداشتن کمربند و
تجهیزات فنی» بوده است.
از قرار معلوم در زمان حادثه به این کارگر یاسوجی ماموریت
داده میشود تا وسیلهای را در ارتفاع سازه درحال ساخت
جابجا کند
این کارگر ساختمانی پس از باال رفتن تا ارتفاع  ۳1متری
بهدلیل آنکه هیچ حفاظی نداشت به پا ین سقوط میکند.
یکی از کارشناسان ایمنی در تحلیل ایندست از حوادث
کاری اظهار داشت :هیچگونه تعهدی در بخش ایمنی
داربستها نیست؛ اهمالکاری کارفرما در صدور مجوزهای
کاری یا (پرمیتها) دلیل عمده حوادثی از این دست است.
وی در پایان عدمتعهد مدیریت به اصول ایمنی را عامل
اصلی حوادث کاری در منطقه پارسجنوبی برشمرد.

از نظر ما دستگیری آقای عبدی نمونه دیگری از اقددامات
مقامات کشور شما در جهت خاموش کردن صدای مبارزان
سندیکایی است  .عالوه بر محکوم شدن عبدی به  ۳۱سال
حبس تعزیری به دلیل فعالیت های صنفی اش ،از گزارشات
چنین مستفاد می شود که وی از سوی سازمان های
اطالعاتی کشور برای استعفا از مقام دبیری کانون صنفی
معلمان در ایران تحت فشار بوده است .
دستگیری آقای عبدی در پی تجمعات اعتراضی ای بود که
معلمان در اوایل سال جاری در اعتراض به حقوق پایین تر از
خط فقر برگزارکردند.
پنج معلم دیگر کماکان در زندان های بسر می برند :علی اکبر
باغانی ،رسول بداغی ،محمود باقری (از اعضای شورای
کانون صنفی معلمان ایران) ،علیرضا هاشمی و علیرضا
قنبری .
ما سازمان های سندیکا ی فرانسوی خواستار آزادی فوری
سندیکالیست های زندانی هستیم .ما هم چنین از شما می
خواهیم بوده حق اسماعیل عبدی برای سفر به کانادا و
شرکت در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین الملل را به
رسمیت بشناسید.
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۷۱ ۱۱ ۱۲ 4۹ ۲ ۱۱CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr +

به نمایندگی از اتحادیه سراسری معلمان (بریتانیا) به این
وسیله نگرانی شدید خود را نسبت به نحوه رفتار با آقای
عبدی– از جمله دستگیری و ماهیت اتهامات مطرح شده
علیه او – ابراز می کنم.

۰۱ ۱۱ ۱۷ ۱۹ ۳ ۱۱Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org +

بر اساس گزارش هایی که ما دریافت کرده ایم ،آقای عبدی
پس از آنکه از سفر او به ارمنستان جهت اخذ ویزای سفر به
کانادا ممانعت به عمل آمد ،در تاریخ  ۰۹ژو ن زندانی شده
است .ما همچنین مطلع شده ایم که گذرنامه آقای عبدی در
مرز ضبط و به او دستور داده شده بود که که به تهران بازگردد
و خود را به دادستانی معرفی کند .او با مراجعه به دفتر
دادستان دستگیر می شود.

۹۱ ۹۰ ۹۰ ۱۱ ۳ ۱۱CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr +

۳۱ ۳۱ ۲۰ ۳۱ ۲ ۱۱FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr +

۱۱ ۳۲ 4۱ ۰۳ ۲ ۱۱UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org +

رونوشت به :
آقای حسن روحانی ،ر یس جمهور
آقای صادق الیجانی ،ر یس قوه قضا یه

به باور ما بازداشت آقای عبدی و تالش دولت شما برای
جلوگیری از شرکت او در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین
الملل ،نشان دهنده نقض کنوانسیون های مختلف بین
المللی حقوق بشر ،از جمله مقاوله نامه  ۹۹سازمان جهانی
کار مبنی بر تضمین آزادی تشکل و مقاوله نامه  ۷۹مبنی بر
حق مذاکرات دسته جمعی است .دولت شما همچنین با
جلوگیری از شرکت نماینده کنگره  EIدر جلسه نهاد مدیریت
این سازمان ،مانع کارکرد دموکراتیک فدراسیون جهانی
اتحادیه ما شده است .ما کماکان نسبت به اوضاع ایران و
بیش از آن به نحوه رفتار با کارگران و فعاالن اتحادیه ای
حساس باقی خواهیم ماند.

سفیر ایران در پاریس
*********

اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا خطاب به حسن روحانی

خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی
هستیم
ما کماکان نسبت به اوضاع ایران و بیش از آن به
نحوه رفتار با کارگران و فعاالن اتحادیه ای حساس
باقی خواهیم ماند.
حسن روحانی ،ر یس جمهوری اسالمی ایران
The Presidency
Pasteur Street, Pasteur Square

در مورد آقای عبدی ،به نظر می رسد هیچ دلیل دیگری برای
دستگیری او و حکم ده سال زندانی که به او تحمیل شده ،به
غیر ازاین که او فعالیت سندیکایی داشته است ،وجود ندارد؛
و این فعالیتی است که او باید قادر می بود بنا به حق دنبال
کند .بنابراین ما از دولت شما می خواهیم که برای آزادی
ایشان هر چه زوتر اقدام کند .ما همچنین از دولت شما می
خواهیم که تمام معلمانی که در حال حاضر در ایران بدلیل
فعالیت های اتحادیه ای به زندان افتاده اند را آزاد کند.

Tehran, Islamic Republic of Iran

امید دارم که شما این موضوع را به عنوان عاجل ترین امر،
مورد توجه قراردهید.

 ۹جوالی ۰۱۳۱

در انتظار پاسخ هر چه زودتر شما می مانم.

ر یس جمهور ،حسن روحانی ،

با احترام ،کریستین بلوور دبیر کل

در روزهای اخیر اخبار دستگیری و بازداشت دوباره دبیر کل
کانون صنفی معلمان ایران ،آقای اسماعیل عبدی ،به دلیل
فعالیت های به حق اتحادیه ای به دست ما رسیده است.

رونوشت :جناب سید علی خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران؛ دفتر
وزارت امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 - ۳۱۷4رسانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
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اندیشه:
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دلخوری و البته شوک حاصل از بازداشت عبدی ،در شبکه
های اجتماعی زمینه ای را فراهم نمود تا کنشگران صنفی
پس از رایزنی و گفتگو ،خواهان برگزاری گرهمایی کشوری در
اعتراض به این بازداشت شوند .پس از این خواست عمومی،
شورای مرکزی کانون های صنفی سراسر کشور ،روز  ۱۳ام
تیرماه را به عنوان روز اعتراض به بازداشت عضو ارشد خود
اعالم نمود.
همواره برخی حرکت ها در جنبش های مدنی ،زمینه ساز
آسیب های جبران ناپذیری می گردند .آسیب هایی که
ناشی از تحلیل نادرست هدف ها و شرایط و امکانات ….
است .در یک حرکت مدنی نخستین عاملی که باید مورد
توجه قرار گیرد هدف است .برای نمونه هدف از کار صنفی
چیست؟ چون تعریف همه پذیری در این باره وجود ندارد،
شاید بهتر باشد که به فراگیرترین خواسته های فرهنگیان
بسنده کرده و روی آن متمرکز شد .هر چه سطح خواسته ها
رادیک ال تر شود ،همه پذیری آن کاهش یافته و دیدگاه ها
دچار چند دستگی می گردد.

 ۱۳تیر ،روزی دیگر در اعتراض های صنفی

حقوق معلم و کارگر
محمدرضا نیک نژاد،عضو کانون صنفی معلمان ایران

اعتراض های صنفی فرهنگیان که ریشه در دهه ها تبعیض
و بی عدالتی های تاریخی در میزان دستمزد و شرایط کار
دارد سال گذشته با شیبی آرام به اوج رسید و این اوج خود
را در سه گردهمایی  ۳۱اسفند ۰۹ ،فروردین و ۳۹
اردیبهشت ۷2
نشان داد .در هر سه گردهمایی اعتراضی ،صدای اعتراض
با ” سکوت ” به گوش فرادستان و جامعه رسید“ .سکوت” و
“خود مدیریتی” فرهنگیان ،زمینه های اجرایی و البته
همراهی و به رسمیت شناختن آن از سوی فرادستان
سیاسی و آموزشی ،موجب گردید که کمترین تنش ممکن
در این تجمع ها پدید آید .از این رو می توان آنها را مدنی
ترین گرهمایی های سال های گذشته در کشور دانست.
برخورد عاقالنه دو سوی اعتراض ها سبب گردید که کنش
های مدنی نه تنها در چارچوب خواسته های صنفی
فرهنگیان بلکه در گستره ای وسیعتر ،حرکت های مدنی را
یک گام به پیش رود .اما با رخدادهای چند هفته ی گذشته،
بیم آن می رود که دست آوردهای چندین ماهه و حتی
بیش از یک دهه ای حرکت صنفی فرهنگیان به خطر افتد.
روز ششم تیرماه اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی
معلمان ایران( تهران) پس از فراخوانده شدن به دادسرای
اوین بازداشت شد.

در شرایط کنونی جنبش صنفی فرهنگیان ،مخرج مشترک
خواسته ها ،کمی دستمزد و تبعیض در واگذاری امکانات و
مزایا ،افت شدید جایگاه اقتصادی – اجتماعی حرفه معلمی و
شرایط سخت محیط کار و مدیریت های از باال به پایین و
ندیدن و نشنیدن صدای معلم در الیه های مدیریت کالن
آموزشی – سیاسی و … است .در این راستا و همسو با
دیگاه حاکم بر فرهنگیان ،بازداشت عبدی آن هم پس از
اعتراض ها و البته تاکید بر نقش او در برگزاری گرهمایی های
اعتراضی از سوی بازداشت کنندگانش ،اعتراض روز  ۱۳را به
اعتراضی صنفی و هم راستا با خواسته های پایه ای تر آن
یعنی معیشت و منزلت تبدیل نموده است.
اما فرا رفتن از خواسته های صنفی فراگیر تر در شعارهای
برخی گرایش های موجود در جنبش و در شرایط امروز آن،
افزون بر ایجاد شکاف میان الیه های گوناگون معترضان ،سبب
باال رفتن احتمال برخوردهای امنیتی و زمینه ساز ریزش
نیروها و ضعیف شدن جنبش خواهد گردید .به باور نگارنده
حرکت صنفی “ ،حرکتی آرام و صلح جویانه ،با خواسته های
حداقلی ،فراگیر و تعریف شده با استراتژیِ دست آوردهای
کوچک و موثر با هزینه های کم” است .وارد نمودن
شعارهایی فرا تر از مخرج مشترک یاد شده افزون بر این که
در توان جنبش نوپای فرهنگیان نیست در هدف ها و
اساسنامه کانون های صنفی معلمان – به عنوان نزدیک ترین
نهاد به بدنه فرهنگیان – نیز نگنجیده است .بار کردن
شعارهایی که نه در توان جنبش است و نه در هدف های آن،
بی گمان می تواند پیکره ی نازک جنبش را بیازارد و زمینه
ضربه به آن را فراهم نماید.
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امیدواریم که همه کنشگران پیشرو با در نظر گرفتن
حساسیت کار ،خود را به چارچوب های جنبش صنفی و
توانایی آن ملزم دانسته و با حفظ گرایش های سیاسی –
اجتماعی خویش ،در کار صنفی به مخرج مشترک نزدیک
شده و در چاچوب جنبش حرکت نمایند تا شاهد بر زمین
افتادن این نهال نو پا نباشیم.
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نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس یادآور شد :در متن
گزارش منتشر شده هیات تحقیق و تفحص از اشخاص
حقیقی و حقوقی مختلفی نام برده شده بود که از همان
زمان تاکنون در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری دارای سمت
سازمانی بودند.
وی افزود :در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی به دلیل
مشکالت مالی که دارد هر روز از کمیت و کیفیت خدمات بیمه
های اجتماعی خود می کاهد عدم اطالع رسانی در مورد
وضعیت پرونده قضایی تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماعی درست نیست.

صدای کارگر:

این فعال کارگری افزود :بصورت مشخص در سال های اخیر
افزایش مستمری کارگران بازنشسته بسیار ناچیز بوده است
و در عین حال ناکافی بودن امکانات درمانی سازمان تامین
اجتماعی بیمهشدگان شاغل و به ویژه بازنشسته را به
سوی استفاده از خدمات بیمههای مکمل کشانده است و
اکنون از زبان دولت میشنویم که قرار هرچه بیشتر شیوه
اداره این سازمان به شرکتهای بیمه بازرگانی نزدیک شود.

وضعیت نامعلوم پرونده تفحص از سازمان
تامین اجتماعی

وی ادامه داد :در چنین اوضاع و احوالی کارگران بیمه شده
حق دارند که از مسئوالن در مورد پیگیری پرونده سوء
استفادههای صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی طرح
سوال کنند.

در آستانه سالروز تامین اجتماعی یک فعال کارگری در
تهران خواستار اطالع رسانی در مورد آخرین وضعیت پرونده
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی شد.
«عبدالـله وطنخواه» با اعالم این خبر گفت :نزدیک به
یک سال و نیم از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص
سازمان تامین اجتماعی می گذرد و در این مدت هنوز
تکلیف ریختوپاشهایی که در دولت گذشته در این سازمان
صورت گرفت مشخص نشده است.
وی افزود :قرار بود برمبنای گزارش هیات تحقیق و تفحص
مجلس شورای اسالمی دستگاه قضایی به پرونده افرادی
که نام آنها در ارتباط با سواستفاده های صورت گرفته برده
شده است رسیدگی کند اما تا این لحظه تکلیف این
رسیدگی هنوز برای جامعه  2۱میلیون نفری بیمه شدگان
این سازمان مشخص نشده است.

وی بابیان اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی در نهایت برپایه
حق بیمههای پرداختی کارگران تامین می شود گفت :یک
سال و نیم پیش که نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد
سازمان تامین اجتماعی منتشر شد کارگران نام های تعدادی
از نمایندگان خود را در ارتباط با این سوء استفادهها از زبان
مسئوالن شنیدهاند.
وی ادامه داد :اکنون کارگران حق دارند تا راجعه به سرنوشت
رسیدگی به این تخلفات مالی و اداری پرسوجو کنند تا بدانند
قانون با مقصرین احتمالی چه برخوردی میکند و یا قانون از
شخصی بیگناه که نام او برده شده است چگونه چگونه
اعاده حیثیت میکند.
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ادبیات و هنر کارگری:
میرزاده عشقی شاعری برای مردم

هاله صفرزاده
کانون مدافعان کارگر

نام اصلی او سید محمدرضا کردستانی است و در ۰۱
آذرماه  ۳۰۹۱خورشیدی در همدان زاده شد تا  ۳۹سالگی
تحصیل کرد و بعد از آن به تهران آمد .نویسندگی و شاعری
را از همان نوجوانی شروع و مسیر پیشرفت را به سرعت
طی کرد .عشقی خود را این گونه معرفی می کند:
در هفت آسمانم اال یک ستاره نیست  /نامی زمن به
پرسنل این اداره نیست
بی اعتنا به هیات کابینه فلک  /گردیدهام که پارتیم
یک ستاره نیست
عار آیدم من ار به فلک اعتنا کنم  /از من به چرخ جز
به حقارت نظاره نیست
کشتی ما فتاده به گرداب ای فلک  /یک ناخدا که تا
بردش برکناره نیست
بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام  /بیچاره آن
کسی است که در فکر چاره نیست
من طف ل انقالبم و جز در دهان من  /پستان خون ز
دایه این گاهواره نیست.
من عاشقم ،گواه من این قلب چاک چاک  /در دست
من جز این سند پاره پاره نیست.
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در اوایل جنگ جهانی اول وقتی که حدود بیست سال
داشت ،به همراه مهاجران ایرانی از غرب ایران به سمت
استانبول رفت .عشقی در محافل ادبی و روشنفکری آن
دوران با عارف ،سعید نفیسی و ملک الشعرا بهار نشست و
برخاست داشت با سیاست و ادبیات سیاسی آشنا شد و
دولتمردان سیاستمداران فاسد آن روزگار را با تیغ تیز
شعرهایش مورد حمله قرار میداد.
این چه بساطی است ،چه گشته مگر؟  /مملکت از
چیست؟ شده محتضر !موقع خدمت همه مانند خر /
جمله اطباش ،به گل مانده در به به از این مملکت
خرتوخر  /بشنو و باور مکن جان پسر ،گوش به هر خر
مکن  /بشنو و باور مکن تجربه را باز مکرر مکن  /بشنو
و باور مکن مملکت ما شده امن و امان  /از همدان تا
طبس و سیستان مشهد و تبریز و ری و اصفهان /
ششتر و کرمانشه و مازندران امن بود ،شکوه دگر،
سرمکن  /بشنو و باور مکن
او شعرهایش را به زبانی می سرود که برای همه ی مردم
قابل فهم بود .ازکلمات ساده و عامیانه استفاده می کرد .این
بود که به راحتی در ذهن می ماند و از گرانی ،فقر ،جهل و
نادانی مردم می نوشت و شرایط دشوار زندگی شان و دالیل
این مصا ب را به زبانی ساده بیان می کرد به گونه ای که بر
دل می نشست.
هر گناهی ،کآدمی عمدا به عالم می کند  /احتیاج
است :آن که اسبابش فراهم می کند احتیاج است :آن
که زو طبع بشر ،رم می کند  /شادی یکساله را،
یکروزه ماتم می کند !
ای که شیران را کنی رو به مزاج /
احتیاج ،ای احتیاج
او از زبان کارگران مینویسد:
من که یکی فعله ام ای کردگار  /صحبت جمهوری مرا
کرده خوار
شد شب عید و جگرم داغدار  /طفلک من مانده به زیر
آورا
در جله حمله قزاق ها  /شکر که جمهوری تان شد فنا
او یکی از اولین شاعرانی است که به مسایل زنان و کودکان
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توجه داشت و در آثار خود به شرایط دشوار زندگی آنان می
پرداخت .از جمله میتوان به منظومه “کفن سیاه” اشاره
کرد:
مرا هیچ گنه نیست به جر آنکه زنم  /ز این گناه است
که تا زنده ام اندر کفن
من کفن پوشم و تا این سیه از تن نکنم  /تو
کفنبختی و بدبخت چو بخت تو ،منم
من اگر گریم  ،گریانی تو /من اگر خندم  ،خندانی تو
بِکَنم گر زتن این نامه گناهست مرا  /نَ َ
ک َنم ،عمر در
این جامعه تباهست مرا
چه کنم بخت از این رخت سیاهست مرا  /حاصل
عمر از این زندگی آه است مرا
در سال  ۳۱۱۰اپرای «بچه گدا و دكتر نیكوكار» را منتشر كرد
كه با نام «نمایش نیمه آهنگی اپرت خندهآور ،سرنوشت
بچه گدا و عاشق اشتباهی» بر روی صحنه رفت.
او در باره ی این نمایش چنین نوشته است“ :غرض از این
نمایش مجسم كردن استعدادهای خوب ایرانی است كه در
نتیجه نبودن تعلیم اجباری به دزدی ،حقهبازی و رذالت صرف
میشود و در پرده دوم نشان داده میشود كه ممكن است
استعدادهایی كه در كارهای زشت ترقی میكنند ،آنها را
از این كارها باز گردانده و در كارهای زیبا به آنها ترقی داد”.
عشقی در انتقاد و مبارزه با فساد دولتیان تا آنجا پیش رفت
که از قرارداد وثوق الدوله به عنوان سند فروش ایران به
انگلستان نام می برد و به این خاطر به زندان افتاد.
ترقی اندر این کشور محال است  /که در این مملکت
قحط الرجال است خرابی از جنوب و از شمال است
 /بر این مخلوق آزادی وبال است
او از خوانندگان روزنامه ،می خواست که شعرهای او را در
ک وچه و برزن و در قهوه خانه ها با صدای بلند بخوانند تا
مردم این اشعار را بشنوند .در شماره سوم دوره قرن
بیستم ،منظومه اعتراضآمیزی علیه قوام السلطنه را با نام
«ای کاله نمدی ها» منتشر کرد.
در ابتدای آن چنین نوشت« :از اشخاصی که فرصت دارند
استدعا می شود این ابیات را در قهوه خانه ها و گذرگاه
های عمومی بخوانند تا مخاطبین ابیات مستحضر
شوند(.كاله نمدي ها اشاره به كارگران و زحمتكشان است)
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شهر فرنگ است ای کاله نمدی ها  /موقع جنگ است
ای کاله نمدی ها …بنده قلم دستم است و دست
شماها  /بیل و کلنگ است ای کاله نمدی ها فکر چه
کارید ای کاله نمدی ها دست در آرید ای کاله نمدی ها
ما دگر این مرد را قبول نداریم  /رای بر این خائن عجول
نداریم گر نرسیده بگوششان سخن ما  /هست از این
ره که ما فضول نداریم حرف من و دوستان من همه
حق است  /این گنه ما بود که پول نداریم گوش بدارید
ای کاله نمدی ها دست درآرید ای کاله نمدی ها
او تنها شعر نمی سرود  .مقاالت تندی نیز به نگارش در می
آورد .یکی ازتندترین مقاالت وی “عید خون” است.
عشقی برای از میان بردن رجال فاسد ،سیاسی پیشنهاد
میکرد ،که سالی یک بارعید خون بگیرند و پنج روز آن صرف
ریختن خون خا نان به کشور شود ،در صورتیکه این کار اجرا
شود ،سال دیگر امثال وثوقالدوله و قوامالسلطنه به جان و
مال ملت تجاوز نمیکنند...
ادامه دارد....

اقتصاد ملی:

تحلیل فریبرز رییس دانا از تاثیر توافق بر اقتصاد ایران

سهم بزرگی از پول های بلوکه شده  ،نصیب
مافیای حکومتی می شود
تاثیر توافق هستهای بر اقتصاد ایران چیست؟
فریبرز ر یس دانا اقتصاددان برجسته ایران  ،معتقد است در
کوتاه مدت اتفاق چشمگیری نمیافتد و در میانمدت و
بلندمدت اقتصاد ایران در حد روان تر شدن روابط و مناسبات
اقتصاد می تواند تاثیر بگذارد.
وی تاکید میکند که مشکل اصلی ایران ،ساختار غلط اقتصاد
در ایران ،رکود تورمی و بیکاری است.
فریبرز ر یس دانا با انتقاد شدید از خصوصیسازیها ،میگوید
اگر هم پولها به کشور برگردد ،به طور ساختاری مشکل
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به گزارش ۰2تیرتسنیم ،جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی
نشان میدهد که نقدینگی کشور تا اردیبهشت ماه سال
جاری بالغ بر ۹۱۱هزار میلیارد تومان شده است.
همانطور که قبال بانک مرکزی اعالم کرده بود طی برآوردی
که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم
مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل  ۳1الی  ۰۱درصد
نقدینگی وقت بوده است.
اقتصاد حل نمیشود و پول به گفته او به دست عدهای
خاص میرسد که ریشه در حاکمیت اسالمی ایران دارند و
در نهایت سهم بزرگی از پول های بلوکه شده تحریم،
نصیب مافیای حکومتی ( بنیاد ها،آقا زاده ها ،آیت هللا های
وابسته به حکومت ،سپاه و  )...خواهد شد.
برای شنیدن این تحلیل لینک زیر را کلیک کنید:

بر همین اساس با یک حساب و کتاب سرانگشتی میتوان
به این نتیجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر
از آن است که در محاسبات بانک مرکزی میآید چراکه این
بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانکها و مؤسسات مجاز
توجه دارد و ازآنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را
ندارد نمیتواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد.
بنابراین اگر برآورد سال قبل بانک مرکزی را مبنی بر وجود ۳1
الی  ۰۱درصد نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز برای
تازهترین محاسبات نقدینگی در اردیبهشت ماه به کار گیریم
به این میرسیم که نقدینگی موجود در بازار حدود ۷.۱هزار
میلیارد تومان شده است.

http://www.radiofarda.com/content/f8-deal-andeconomy/27127078.html
*********

نقدینگی از
9۶۵هزار میلیارد تومان هم عبور کرد

گزارش:
گزارش سازمان جهانی کار

سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران
سندیکا ترجمه و متن انگلیسی گزارش کمیته آزادی تشکل
سازمان جهانی کار در مورد شکایت سندیکای کارگران
شرکت واحد به سازمان جهانی کار ،برای اطالع عموم
کارگران زحمتکش منتشر می کند.
آخرین آمار اعالم شده حاکی از حجم نقدینگی  ۹۱۱هزار
میلیاردی طی  ۰ماه نخست با احتساب بانکها و
مؤسسات مجاز است و اگر بخواهیم رقم دقیق نقدینگی در
جامعه را محاسبه کنیم باید به آمار مؤسسات غیرمجاز نیز
توجه داشته باشیم.

گزارش دوره ای -گزارش شماره  ۱۹۱ژو ن ۰۱۳۱
پرونده شماره  ( ۰۱۱۹جمهوری اسالمی ایران) – تاریخ
شکایت  ۰۱ :ژو یه – ۰۱۱۲همچنان مفتوح است
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 :Aبررسی پرونده در گذشته
 . ۱۱۹ . ۳کمیته در نشست خود در مارس  ۰۱۳4توصیه های
زیر را مطرح کرد { نگاه کنید به گزارش  ۱۹۳پاراگراف : } ۱۲۷
( : )aکمیته از دولت ایران انتظار دارد که بدون تاخیر بیشتر،
نتیجه تحقیقات مستقل در مورد اتهام بد رفتاری با آقای
ابراهیم مددی ،نایب ر یس سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوس رانی تهران و حومه ،و آقای رضا شهابی ،خزانه دار
این سندیکا ،در زمانی که آنان در حبس بودند را گزارش دهد.
مقدمه
بررسی پرونده در قبل
پاسخ دولت( ایران)
نتیجه گیری کمیته ( کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار)
توصیحه های کمیته ،نتیجه گیری کمیته ( کمیته آزادی تشکل
سازمان جهانی کار)

اتهامات :شکایت کنندگان (کنفدراسیون جهانی اتحادیه
های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل)
مدعی هستند که که مقامات دولتی و کارفرما ،در چند
نوبت بطور مستمر به اقدامات سرکوب گرانه علیه سندیکای
کارگران شرکت واحد مبادرت کرده اند ،از جمله :سرکوب
سندیکالیست ها و فعاالن ( کارگری) ،حمله خشونت آمیز
به مجمع عمومی موسس سندیکا ،به هم زدن خشونت
آمیز مجمع عمومی در دو نوبت ،دستگیری و بازداشت تعداد
زیادی ازاعضای سندیکا و رهبران آن با ادعاهای دروغین (بر
هم زدن نظم عمومی ،و فعالیت غیر قانونی سندیکایی)
 . ۱4۱6۳کمیته تا کنون هشت بار مفاد این پرونده را مورد
بررسی قرار داده است که آخرین بارآن در نشست مارس
 ۰۱۳4بود که کمیته ،گزارش دوره ای خود را به هئیت مدیره
ارا ه داد { گزارش  ۱۹۳پاراگراف های  ۱۱۱ -۱۲۷تایید شده
توسط هیئت مدیره در نشست  ۱۰۱این هیئت ( . } )۰۱۳4
 . ۱۱۱ .۰دولت (ایران ) مالحظات خود را طی
مکاتباتی در تاریخ  ۳۹مارس  ۰۱۳4و  ۳۱مارس
 ۰۱۳۱ارسال کرد.

 . ۱۱۲ .۱جمهوری اسالمی ایران مقاوله نامه آزادی
تشکل و حمایت از حق تشکل یابی ،مقاوله نامه
 ( ۳۷4۹شماره  )۹۹و مقاوله نامه حق تشکل و
مذاکره دستجمعی ،مقاوله نامه  ( ۳۷4۹شماره
 )۷۹را امضا نکرده است.

بعالوه کمیته انتظار دارد که چنانچه روشن شد که این
اتهامات واقعیت داشته است به این دو رهبر سندیکا غرامت
متناسب با آن پرداخت شود و سرانجام اینکه کمیته ،با دل
گرمی از موضع دولت جدید مبنی بر مخالفت با حبس فعاالن
سندیکایی ،از دولت تقاضا دارد که بدون تاخیر ،موجبات آزادی
مشروط ،عفو و رهایی فوری آقای شهابی را از زندان فراهم
کند و سایر اتهامات علیه ایشان را کنار بگذارد؛ و همچنین
حقوق ( قانونی) او را به رسمیت بشناسد و نسبت به
صدماتی که به او وارد شده غرامت بپردازد .کمیته از دولت
ایران می خواهد که در این مورد به کمیته اطالع رسانی کند.
( : )bتا هنگام اجرای اصالحات قانون( کار) کمیته از دولت
ایران می خواهد که نشان دهد که چه اقدامات مشخصی در
رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران
شرکت واحد انجام داده است ،صرف نظر از اینکه این سندیکا
به “کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ” نپیوسته است.
( :) cکمیته بار دیگر از دولت ایران می خواهد که گزارشی
دقیق از یافته ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و
“مرکز حمایت از حقوق بشر” در مورد اتهام سرکوب در محیط
کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه
تا ژو ن  ۰۱۱۱را ارا ه دهد .کمیته یک بار دیگر از دولت ایران
می خواهد که با توجه به اطالعات آشکار شده از طریق این
تحقیقات ،اقدامات الزم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت
واحد در مقابل هر گونه تبعیض نسبت به آنان به خاطر
عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد
حمایت قرار گیرند.
کمیته از دولت ایران می خواهد که در این مورد به کمیته
اطالع رسانی کند و همچنین از دولت می خواهد که نسخه
ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در
پیوند با حمله به نشست های سندیکا در ماه مه و ژو ن
سال  ۰۱۱۱را به محض صدور آن ،به کمیته ارا ه دهد.
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گروه کار کارگری
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
جمعه  ۷۱جوالی ۵۱۷۲

دور اول ،شماره ۹۷

( : )dکمیته از درخواست دولت ایران برای کسب همکاری
تکنیکی از سازمان جهانی کار جهت آموزش نیروهای
انتظامی این دولت به منظور مدیریت صحیح اعتراضات
کارگری استقبال می کند و از دولت می خواهد بدون تاخیر،
در این باره با دفتر سازمان تماس بگیرد .کمیته از دولت ایران
می خواهد که کمیته را از پیشرفت کار در این زمینه مطلع
نگه دارد.
 Bپاسخ دولت ایران
 . ۱۱۹ -۳دولت ایران در مکاتبات خود در  ۳۹مارس
 ۰۱۳4و  ۳۱مارس  ۰۱۳۱مجددا تمایل خود مبنی
بر همکاری با “دپارتمان استاندارد های بین
المللی کار” را اعالم می کند و اطالعات زیر را
ارا ه می دهد .در مورد این اتهام که آقای
ابراهیم مددی در زمانی که در زندان بود مورد
شکنجه قرار گرفته است ،دولت ایران اظهار می
دارد که وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی،
موضوع را از طریق ” ستاد حقوق بشر” ( قوه
قضا یه) پیگیری کرده است .بر طبق پاسخ
دریافت شده از این ستاد از آنجا که طبق قانون
اساسی ،شکنجه غیر قانونی است آقای مددی
در زندان مورد چنین رفتاری قرارنگرفته است.
بعالوه دولت اشاره می کند که آقای مددی بعد
از سی سال خدمت در شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه ،بازنشسته شده است .در پیوند
با توصیه های مکرر این کمیته مبنی بر آزادی
رضا شهابی از زندان ،دولت می گوید که آزادی
مشروط او از سوی مقامات قضایی مورد قبول
قرار گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و به
سر کار برگشته است.
 . ۱۱۷ .۰ .۳دولت ایران بعالوه به دیدار هیئت اعزامی
بلند پایه سازمان جهانی کار به ایران در ماه مه
 ۰۱۳4اشاره می کند .به گفته دولت ایران ،هیئت
اعزامی ،با نمایندگان دولت و نمایندگان شرکای
اجتماعی دیگر (نماینده کارفرمایان و تشکل های
کارگری) مالقات داشته و این امکان را یافته که
شاهد عملی شدن حق آزادی تشکل توسط
تشکل های کارفرمایی و کارگری باشد .به هیئت
اعزامی گفته شد که این تشکل ها نقش قابل
توجهی در روند تصمیم گیری ها در سطح ملی
ایفا می کنند.
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بعالوه دولت بار دیگر تاکید می کند که طرح
اصالحیه قانون کار در مشورت با شرکای اجتماعی
(تشکل های کارگری و کارفرمایی) تهیه شده و در
حال حاضر در نوبت تصویب توسط پارلمان است.
-۱
 . ۱۲۱ .سرانجام اینکه دولت می گوید که در جریان
صد و سومین اجالس سازمان جهانی کار ،دولت توافق
نامه همکاری با ” مرکز جهانی آموزش” وابسته به
سازمان جهانی کار را امضا کرده است و متخصصان این
مرکز با مقامات دولت و قوه قضا یه مالقات کرده اند و
امکان بر پایی یک دوره آموزشی برای قضات در دست
بررسی است.
ادامه دارد...

