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 هفته تحلیل 

 

  انتخاباتراە دشوار کارگران پس از 

 صادق کار

 

بیدادگاە انقالب  ٢٦و  ١٥انتخابات مهندسی شدە، در شرایطی کە بساط محاکمات کارگری پهنتر شدە و شعبات مصادف با 

اسالمی زیر سایە بازارگرمی تبلیغات انتخاباتی و سکوت تائیدآمیز مسئولین مدعی حقوق شهروندی، اسماعیل عبدی و رضا 

ای کارگران شرکت واحد را صرفا بە دلیل فعالیت های صنفی و شهابی دو نفر دیگر از رهبران کانون صنفی معلمان و سندیک

و یک سال زندان تعزیری محکوم کرد. در هفتە گذشتە نیز داود  ٦پیگیری مطالبات اعضاء این دو تشکل مستقل بە ترتیب بە 

ندیکای واحد هم سال زندان محکوم شد و برای ابراهیم مددی نایب رئیس س ٥رضوی یکی دیگر از رهبران سندیکای واحد بە 

 برای حضور در دادگاە احضاریە فرستادە شد. 

متاسفانە خبر این محکومیت در فضای انتخاباتی گم شد و اگر اعتراضی بە این محاکمات شد، بە سازمان ها و شخصیت های 

 کارگری و تعدادی از اتحادیەهای بزرگ جهانی محدود ماند. 

ان می دهند، سازمان اطالعات در همدستی با قوە قضائیە در تدارک پروندە خبرهای رسیدە دیگری نیز در دست هست کە نش

 سازی و محاکمە عدە دیگری از فعالین کارگری است. 

آنطور کە از این اخبار بر می آید، هدف از این محاکمات و زندانی کردن ها سرکوب کامل اعتراضات و اعتصابات کارگری بە جهت 

 جراء سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت پس از انتخابات است. آمادە کردن شرایط الزم برای ا

از بخت بد، ظاهرا در مورد سرکوب اعتراضات کارگری و از میان برداشتن حق و حقوق کارگر بین همە جناح های رژیم توافق 

تا در مقابل هم قرار می گیرند، وجود دارد و بهمین دلیل بر خالف بعضی زمینە ها کە در میان جناح ها اختالف وجود دارد و نتیج

در این مورد هماهنگی کامل وجود دارد و بهمین خاطر است کە، دولت، مجلس و قوە قضائیە علیە کارگران و مزدبگیران 

 هماهنگ عمل می کنند. 

مکانش ضعیف بهمین جهت نتیجە انتخابات مجلس هر چە کە باشد، چە طرفداران دولت دست باال را در آن پیدا کنند)کە البتە ا

است( و چە بە قول معروف تندروها،  تا جایی کە مربوط بە رعایت حقوق سندیکایی و شرایط کار کارگران  مربوط می شود از 

 این نظر بر خالف خوشبینان صادق، بە حال کارگران و مزدبگیران تاثیر چندانی ندارد. 
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سندیکایی و کارگری و محکوم کردن شان بە زندان های  افزایش محاکمات پیاپی رهبران و فعاالن سرشناس و پیگیر جنبش

 طوالنی و رددگیری عوامل دخیل در این کار هم موید این هماهنگی و هدف اند. 

از همین روی انتظار می رود کە بە نسبت گسترش اعتراضات دامنە بگیر و ببندها و سرکوب بیشتر و خشنتر شود. متاسفانە 

توهماتی کە بین عدە زیادی از مردم نسبت بە وعدەهای دادە شدە دولت بوجود آوردەاند اگر ادامە یابند سبب می شود کە 

 مند جنبش حکومت با آسودگی بیشتری تا مدتی سرکوب هدف

کارگری را پیس ببرد . بدون تردید این سکوت سنگینی کە در قبال محاکمات فعالین کارگری شاهد آن هستیم و می بینیم 

اعتراض گروە های غیر کارگری نسبت بە محکوم کردن کارگران بە زندان در مقایسە با گذشتە تقلیل پیدا کردە شاید بخاطر 

 همین توهم است. 

ر خارج از کشور خوشبختانە توانستند با تالش شبانە روزی پیگیر توجە و حمایت اتحادیە های بزرگ کارگری را فعالین کارگری د

بە این محاکمات جلب نمایند. در داخل کشور نیز تشکل های کارگری مستقل در حد امکانات و بضاعت شان نسبت بە 

بە جلب حمایت سایر گروە های اجتماعی نشد. با در نظر محاکمات واکنش نشان دادند، ولی این واکنش ها بهر دلیل منجر 

داشت برنامە سرکوب، کارگران و بویژە سازمان های کارگری برای خنثی کردن اثرات سرکوب راە سختی در پیش دارند. این راە 

بستگی و را باید کوشش کرد با گسترش اعتراضات و جلب حمایت مردم و تماس با سرآمدان گروە های اجتماعی و بسط هم

 اتحاد میان سازمان های کارگری تسهیل نمود. راە دیگری جزء این نیست. 

 

 

 از تجربه دیگران 

 

 بخش هفتم –کار اجباری 

 ۲۰۰۸مه  –های صنفی المللی اتحادیهکنفدراسیون بین

  ترجمه: گودرز

چگونه قربانیان کار اجباری و تجارت انسان را 

 تشخیص دهیم؟

توان نتیجه گرفت، طور که از تعاریف داده شده میهمان

قربانیان کار اجباری و تجارت انسان بسیاری از تشخیص 

اوقات مغشوش و مشکل است. کارگرانی که خودشان 

هایند قادر به شناسایی شرایط قربانی این سوءاستفاده

کنند که مجبور شان نیستند و گاه حتی انکار میاطراف

ها و ی اتحادیهاند چنین شرایطی را تحمل کنند. وظیفهشده

رو است که ارگری و جوامع مدنی پیشهای ککنسرسیوم

ها دراز کنند و سوی قربانیان این سوءاستفادهدست یاری به

 شان تالش نمایند.در باالبردن سطح آگاهی

تجارت انسانی و قربانیان آن باید یک به یک مطالعه شوند و 

هریک بر اساس وضعیت مشخص خود تحلیل شوند. در زیر 

توانند به گردند که میارائه میپارامترهای مهم در هر مورد 

 شناسایی این قربانیان کمک کنند:

 

 کار در ازای بدهی

 ی باالیی را هم برای کاریابی کارگر مجبور است هزینه

 بپردازد.

 عنوان سپرده بپردازد و یا مبلغی را کارگر باید مبلغی را به

ی کاریاب دریافت عنوان مساعده از کارفرما یا واسطهبه

آید. معموال حساب میه جزیی از بدهی او بهکند کمی

چه از چه پرداخت شده و آنحسابرسی مشخصی از آن

بدهی باقی مانده هم وجود ندارد که بتوان به آن رجوع 

 کرد.

  کارگر از حقوقی زیر حداقل استاندارد ملی برخوردار

که کارگر در حال بازپرداخت بدهی خود است. با وجود آن

معموالً کامل نیست و همواره  است، دریافت حقوق

مقداری از حقوق کارگر نزد کارفرما و یا واسطه باقی 

 ماند.می

 ی هایی در بارهکند از پاسخ به سوالکارگر سعی می

 کند سر باز زند.کار و حقوقی که دریافت می

  از دستمزد کارگر بدون اطالع قبلی او برای سایر

کونت کاسته ها مانند حمل و نقل، غذا، محل سهزینه

 شود.می

 

 اعمال خشونت و تهدید

 ی کارگر تهدید شده است که اگر کارگر کار را خانواده

  ترک کند ]با عواقبی مواجه خواهد شد[.

 .کارفرما از اعمال خشونت ابا ندارد 

 .کارگر از نظر تغذیه دچار مشکل است 
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 رسد که کارگر از نیازهای زندگی )غذا، آب، نظر میبه

 بهداری و غیره( محروم است.خواب، 

 روست.کارگر با تهدید اخراج از کشور و امثالهم روبه 

 اش آثار رفتار کارگر ناشی از نگرانی اوست و در چهره

 شود.تهدید و وحشت دیده می

  ،در ظاهر کارگر آثار خشونت فیزیکی )مارک و نشان داغ

زخم و آثار صدمات جسمی، زخم و آثار گلوله و سالح 

د و گرم، شکنجه فیزیکی و زخم ناشی از های سر

 شوند.سوختگی با آتش سیگار و غیره( دیده می

 

 محدودیت در حق نقل و انتقال

  کارگر فاقد مدارک الزم برای نقل و انتقال، کارت اقامت و

گذرنامه است و یا مدارک تقلبی در اختیار دارد. کارفرما 

شته مدارک شناسایی کارگر را در اختیار خود نگه دا

 است.

 ی کار را ترک کند.کارگر مجاز نیست که محدوده 

 شود؛ های غیر متعارف از کارگر خواسته میکاریاضافه

 تواند از محل کار خارج شود.طوری که او نمیبه

  کارگر هیچ امکانی برای دسترسی به وسایل ارتباطی و

مخابراتی از قبیل تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله، تلفن و 

 رنت ندارد.اینت

  کارگر مجاز نیست آزادانه با دوستان و وابستگان

 خانوادگی تماس بگیرد.

  کارگر دائما تحت نظر است و برای خروج از محل همیشه

 مراقب و اسکورت به همراه دارد.

 کس صحبت کند و طور انفرادی با هیچتواند بهکارگر نمی

 کند.جای او صحبت میهمیشه شخص دیگری به

 

 کاری و تقلبفریب

 کاری در حقوق و امکانات قول داده شده به کارگر فریب

 وجود دارد.

 کار چه استخدام شده بوده، بهکارگر برای کاری غیر از آن

 شود.گرفته می

 ی کارگر به دستمزد خود دسترسی ندارد و همه

ی کارفرما صورت خریدهای شخصی وی وسیله

 گیرند.می

 

 پذیریآسیب

  سال سن دارد ١۸تا  ١۵کارگر زیر 

 ی محل کارش آشنا نیست.کارگر با منطقه 

 .کارگر به زبان رایج در محل کارش آشنا نیست 

 .کارگر دائماً در حال انتقال از محلی به محل دیگر است 

 .کارگر قرارداد مشخصی برای کار ندارد 

 جا کند و در همانکارگر در محل کارش زندگی می

 خوابد.می

 ی او برای استخدام به کارگر یا واسطه کاریاب/کارفرما

 مراجعه کرده است.

 ی کاریابی رسماً جایی به ثبت نرسیده است.مؤسسه
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 اخبار خارجی 

 
 آرژانتین

 الوقوع کارگران بخش دولتیجمهور جدید در برابر اعتصابات سراسری قریبرییس

 ۲۰۱۶فوریه  ۲۴گاردین، 

جمهور جدید آرژانتین با مائوریسیو ماکری، رییس

نارضایتی فزاینده نسبت به اقدامات اقتصادی 

 روست.اش روبهشتابناک

جمهور جدید آرژانتین، که فقط مائوریسیو ماکری، رییس

اکنون با گذرد، هماش میدو ماه از ریاست جمهوری

های کار و تهدیدی به های محسوسی در محیطناآرامی

به –برگزاری اعتصاب در روزهای آتی در بخش دولتی 

مواجه  -گیرنده و افزایش بیکاریاعتراض علیه تورم اوج

 شده است.

ها و ادارات دولتی را هایی که کارگران بیمارستاناتحادیه

های کارگرانی از دیگر بخشکنند، در میان نمایندگی می

دولتی، در تدارک یک راهپیمایی در سراسر کشور در 

 اند.روزهای آینده

این نخستین اعتصاب از این دست است که ماکری، 

جمهور غیرپرونیست آرژانتین در بیش از نخستین رییس

با آن  ٢۰١۵یک دهه، پس از به قدرت رسیدن در دسامبر 

اش قول داده است تخاباتیروست. او در مبارزات انروبه

گرا خاتمه دهد و اقتصاد بیمار این که "به پوپولیسم چپ

 کشور امریکای جنوبی را بهبود بخشد".

ی های ماکری در دوماههیکی از اولین حرکت

اش "الغر کردن بخش دولتی متورم" و کاهش زمامداری

 های دولت بود.دستمزدها برای بازپرداخت بدهی

نرخ برابری پزو )پول آژانتین( را کاهش  چنیندولت او هم

های درازمدت به مواد سوختی را حذف کرده داده و یارانه

است. این اقدامات به افزایش نرخ تورم، که اکنون سر به 

 اند.زند، انجامیدهدرصد می۳۰

المللی گذاران بینماکری اگرچه مورد تمجید سرمایه

اند، اما ختهاست که به منابع سرشار آرژانتین چشم دو

حرکات سریع سیاست اقتصادی او به باالگرفتن 

 اند. ها در کشور انجامیدهنارضایتی

اعالم کرده « ریکاردو روویر و شرکا»بنگاه نظرسنجی 

درصد مردم اقدامات دولت را  ۶۰است که اگرچه هنوز 

درصد  ١١کنند، اما این درصد از دو ماه پیش تأیید می

درصد از کسانی که در  ١٢کاهش داشته است. حدود 

گویند که اند میبه ماکری رأی داده ٢۰١۵نوامبر سال 

 شان تغییر کرده است.اکنون رأی

مارچلو گارسیا یکی از کارگرانی است که به ماکری رأی داده 

گوید: "به است، اما اکنون "قدری مأیوس" شده است.او می

اقدام  های انتخاباتی با این همه عجلهنظر من اجرای وعده

خواهد جمهور فقط میحساب و کتابی است. انگار رییسبی

 هایش وفادار است".نشان بدهد که به قول

درصد  ٢۵به  ٢۰١۶هدف ماکری رساندن نرخ تورم در سال 

است. او امیدوار بود که افزایش دستمزدها در این سال از نرخ 

ذاکره با تورم تجاوز نکند. اما بنا به اطالع وزارت کار که درگیر م

درصدی در میان  ٢۵ها بر سر دستمزدهاست، "سقف اتحادیه

 نیست".

ها اند که به آنمند معلمان آرژانتین اعالم کردههای قدرتاتحادیه

ها درصد افزایش حقوق داده شده است. این اتحادیه ۳٢قول 

 اند.نیز تهدید به اعتصاب در روزهای آینده کرده

گوید: "دولت گر سیاسی، میلیلریکاردو روویر، نظرسنج و تح

رود. از یک طرف کسانی ی شمشیر راه میدارد بر لبه

اند که طرفدار اعمال فشار بر اقتصاد ارتدوکسی و ایستاده

اند، و از طرف دیگر تهدید به اعتصاب و سیاست شوک درمانی

 های اجتماعی".اعتراض توسط جنبش

"سفت کردن  هزار کارگر بخش دولتی در اثر سیاست٢١حدود 

شان را از دست کمربندها" که ماکری به آن دست زد، شغل

 اند.هزار تن از این عده دوباره به کار بازگشتهاند. پنجداده

گوید: ی معلمان میهوگو گودوی، یکی از رؤسای اتحادیه

 "دولت توجهی به وضع ندارد. ما ناگزیریم با قدرت عمل کنیم".
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 کره جنوبی

 های کارگریخطر کاهش اعضای اتحادیه

 ۲۰۱۶ فوریه ۲۱نشنال ماگازین، 

ی گذشته، در روز جمعه به دنبال رأی دادگاه عالی کره جنوبی

دهد در محل کارشان دست به تشکیل که به کارگران اجازه می

هایی های مستقل بزنند، احتمال بسیار هست که گروهاتحادیه

های مستقلی های صنعتی، اتحادیهاز کارگران، خاصه در بخش

 را ایجاد کنند.

پایانی های های کارگری، که در سالرود آن اتحادیهاحتمال می

برای تقویت نقش اعتصابات و عقد قراردادهای  ١۹۹۰ی دهه

اند، با این وضع مواجه گردند. این جمعی مساعدتر تشکیل شده

شان به هایها غالباً مورد انتقادند که راهپیماییاتحادیه

شوند و به جای آن که در پی های سیاسی انجام میانگیزه

 زنند.صاب میبهبود شرایط کار باشند، دست به اعت

های صنعتی تنها از طریق عقد قبالً تغییر شکل برخی از بخش

 ها ممکن بود.قراردادهای جمعی و موافقت مدیریت شرکت

های کارگری کره )ک.ا.ک.ک.(، دومین کنفدراسیون اتحادیه

های صنعتی هزار کارگر اتحادیه۵۵۰ی فراگیر، که اتحادیه

ند، نگرانی خود را از دهدرصد کل اعضای آن را تشکیل می۸۰

این بابت ابراز داشته است. کنفدراسیون اعالم کرده است: 

های صنعتی را که در کوران "رأی دادگاه وضعیت اتحادیه

اند، جداً متأثر جنبشی دموکراتیک شکل گرفته و رشد کرده

 خواهد کرد".

ی والئو، از تولیدکنندگان خودرو در سطح کارگران کارخانه

ی کارگران فلزکار کره را ترک اتحادیه ٢۰١۰در سال  المللی،بین

ای محدود به کارخانه زدند. کردند و دست به تشکیل اتحادیه

 ی فراگیر فلزکاران کره است.ی مذکور اتحادیهاتحادیه

ی والئو به ترک عضو شاخه ۶۰١عضو از  ۵۳۰در آن زمان بیش از 

از اعضا، به شمول تن  4ی کارگران فلزکار رأی دادند اما اتحادیه

ی مذکور، درخواستی برای ابطال این رییس شاخه

تصمیم اقامه کردند. این درخواست به دنبال قطع 

دستمزدها توسط مدیریت شرکت و بستن شدن کارخانه 

 در واکنش به اعتصاب کارگران ارائه شده بود.

را که علیه تصمیم  روز جمعه دادگاه عالی کره حکمی

ی والئو شده بود، باطل کرد. شاخه ی والئو صادرشاخه

خواهد به عضویت خود در یک اعالم کرده بود که "می

 واحد نظارتی رادیکال و غیر مولد" خاتمه دهد.

ی والئو اجازه داده است که دادگاه عالی به شاخه

ای مستقل ی کارگران فلزکار را ترک کند، اتحادیهاتحادیه

ی خود را داشته در والئو تشکیل دهد و سازمان اجرای

 باشد.

« رهبران اتحادیه»تر از این دادگاه مقدماتی به نفع پیش

ی والئو فاقد رأی داده و اعالم کرده بود که شاخه

استقالل الزم و کافی برای دست زدن به اقدامات 

جمعی است. اما دادگاه عالی گفته است که تصمیم 

این شاخه در روندی دموکراتیک اخذ شده و باید به 

 سمیت شناخته شود.ر

دادگاه عالی اعالم کرده است: "قانون ضامن حق 

ها برای تشکیل انجمن خودشان و دست اعضای اتحادیه

زدن به اقدامات جمعی است. چنین حقی شامل تصمیم 

ها و قواعد ناظر اعضای برای تغییر، حفظ یا ترک اتحادیه

 بر فعالیت آنان نیز هست".

 احتمال احکام مشابه بعدی

ای است که دادگاه عالی کره در حال بازبینی پرونده

سازی سانگ سین طرح ی کاشیتوسط کارگران کارخانه

ی کارگران ها نیز خواهان ترک اتحادیهشده است. آن

های مقدماتی علیه آنان رأی اند. دادگاهفلزکاران ُکره

مشابه  رود دادگاه عالی حکمیاند، اما انتظار میداده

 بدهد. مورد کنونی

ای نیز درخواست ی گذشته یک دادگاه منطقهشنبه

های صنعتی برای آن که گروهی از معلمان عضو اتحادیه

 ی مستقل منع کند، رد کرد.را از تشکیل اتحادیه

دروسازی، های خوهای صنعتی شامل بخشاتحادیه

اند. اخیراً این انتقاد نیز از سازی و الستیککشتی

های کارگری کره به میان آمده است کنفدراسیون اتحادیه

پذیرد.وقت را به عضویت نمیکه کارگران قرادادی و نیمه
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 ی اروپا، مسئله در کارگران بریتانیا نیز این است "بودن یا نبودن" در اتحادیه

 بریتانیا

 ی اروپا تهدیدی برای حقوق کارهای کارگری: رفراندوم اتحادیهی اتحادیهکنگره

 ۲۰۱۶فوریه  ۲۵گاردین، 

کوشد حمایت ( که میTUCهای کارگری )ی اتحادیهکنگره

ی عضویت بریتانیا در کارگران را برای رأی دادن به ادامه

ی اروپا جلب کند، هشدار داده است رفراندوم اتحادیه

مصرحه در قوانین این -د حقوق کار توانی اروپا میاتحادیه

 را زیر حمله گیرد. -اتحادیه

ها سال گوید: "بسیاری از حقوق کار در طول دهکنگره می

با  اند حق مرخصی ساالنهاند، از آن جملهحاصل آمده

دریافت دستمزد، مرخصی پیش از زایمان، و برخورد عادالنه 

ها کارگر از آن هاوقت، که هر روزه میلیونبا کارگران نیمه

ی اروپا رأی برند. اما اگر بریتانیا به ترک اتحادیهبهره می

کس روشن نخواهد ی این حقوق دیگر برای هیچدهد، آینده

 بود".

های ی اتحادیهکنگره

کارگری در گزارشی 

 ٢۵که پنجشنبه 

فوریه انتشار یافت 

اظهار نگرانی کرده 

است که دولت 

کار بریتانیا محافظه

کار پس  دست به

گرفتن حقوق و 

هایی گردد حمایت

ی اروپا که در اتحادیه

 ُمسجل شده اند.

کند گزارش اعالم می

ی حقی در میان اعضای کنگرههای بهکه اخیراً نگرانی

اند دایر بر این که بروکسل های کارگری بروز یافتهاتحادیه

ی اروپا( با محدود کردن اختیار سازماندهی اعتراض )اتحادیه

ی سیاست اجتماعی ر ارتباط با مناقشات فرامرزی، دامنهد

کند: ی اروپا را تنگ کند. گزارش اضافه میاتحادیه

ی یورو از "کمیسیون اروپا در برخی کشورهای منطقه

تشخیص اهمیت قراردادهای جمعی برای پوشش دادن به 

 کل یک صنعت عاجز مانده است".

آورد ها دستافزاید: "از این رو رفع این نگرانیگزارش می

آورد برای حقوق کار و استخدام خواهد بود؛ این دستمهمی

ی اروپا برای کارگران بریتانیا ثمرات عضویت ما را در اتحادیه

ای است: آشکار خواهد کرد. موضوع بر سر حقوق گسترده

از سالمت و جانبه مرخصی ساالنه با دستمزد، حمایت همه

حقوق پس از زایمان برای امنیت کار، حق مرخصی بی

مردان، حق ترک محل کار به دالیل اضطراری برای رسیدگی 

وقت در به اعضای خانواده، رفتار عادالنه با کارگران نیمه

وقت، تأمین حقوق کارگران اجاری و قیاس با کاگران تمام

ت اطالعات و استیجاری، حق نمایندگان کارگران برای دریاف

ها، خاصه وقتی پای تجدید سازماندهی در میان مشورت

 باشد".

های کارگری، در ی اتحادیهفرانسس او گریدی، دبیرکل کنگره

کنند، نقش بزرگی در گوید: "کسانی که کار میباره میاین

ی این ی رفراندوم دارند، زیرا حقوق کارگران در نتیجهنتیجه

ی به ضرر کارگران تمام شود. اتحادیه تواند تماماً رفراندوم می

 شان مطمئن کرده است.اروپا کارگران را از تضمین حقوق

افزاید: "اما این حقوق را او می

توان در صورت خروج از نمی

ی اروپا، تضمین شده اتحادیه

کرد. بدون حمایت از  تلقی

ی اروپا، هر جانب اتحادیه

کارفرما زمام کار را به دست 

خود خواهد داشت و خواهد 

توانست حقوق و مزایای آنان 

را، که به سختی حاصل کرده 

 اند، از آنان دریغ کند".

چنین اخطار گزارش هم

دهد که دولت بریتانیا می

تاکنون نیز موفق شده است از 

انتظار برای دریافت  ٢۰١٢اهد: از سال حقوق کارگران بک

گواهی عدم سالمت را از یک سال به دو سال افزایش داده 

های جدیدی را برای تعیین حق ازکارافتادگی و محدودیت

به بعد هم سهم پرداخت  ٢۰١۳وضع کرده است. از سال 

ی کارگرانی گذاشته است که بسیار بیشتری را به عهده

 شوند.دگاه متوسل میشان به دابرای احقاق حق

افزاید: "دولت کنونی تاکنون هم میل خود را او گریدی می

ها برای حمله به حقوق کارگران آشکار کرده است. اتحادیه

برند. در بریتانیا کارزاری را برای دفاع از این حقوق پیش می

خواهیم این حقوق را مواجه با تهدید ببینیم. از این رو ما نمی

کند، ی حاضر از هر کس که کار میلحظه سئوال اصلی در

این است: "آیا حاضری در محل کارت جهشی در تاریکی 

  داشته باشی؟".
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 کارگران ایران 

 

 ی گذشتهاز میان اخبار و رویدادهای جنبش کارگری در هفته

 رضا کریمی

 
بار ی قبل تحت تأثیر انتخابات مجلس و شرایطی بود که به روال هرچهار سال یکجو سیاسی این هفته و از چند هفته

کس معترض کس مطلقاً هیچگذارند. در این هفته هیچشوند و سرکوب علنی را موقتاً کنار میگران با مردم مهربان میحکومت

ی مردم برای تغییرات عمیق اجتماعی های دمکرات هم که به رأی و ارادهتی چپنبود. چپ رادیکال و انقالبی معترض نبود. ح

یاد نداشت که کارگران، ی روشنفکری و چپ کسی بهاعتقاد دارند، اعتراضات خود را فراموش کرده بودند. در واقع از جامعه

زرگ طبق قانون حق انتخاب شدن برای نشینان شهرهای بپرور عشایری و حاشیهکشان شهر وروستا، مردان و زنان دامزحمت

 نمایندگی مجلس شورای اسالمی را ندارند. 

رو به ای است. باور پذیرش این حذف از طرف نیروهای پیشحذف طبقات پایین جامعه از حق انتخاب شدن در ایران ما امر پذیرفته

سازمانی نیروهای چپ در این چند هفته در های رسمی و رسد! کافی است به نوشتهویژه طیف چپ، باور کردنی به نظر نمی

مورد بازار انتخابات و سلب صالحیت از دارندگان حق مشارکت در امر انتخابات نظری داشته باشیم و یا به حجم افشاگری و 

های گوناگون سیاسی نسبت به حذف غیرقانونی سید حسن مصطفوی مشهور به حسن رو و طیفاعتراض نیروهای پیش

ی جنتی در حق وی صورت گرفته است، نظری هللا خمینی( که به خواست رهبر و توسط دارودستههللا روحآیت یخمینی )نوه

 کشان کشورمان بنشینیم. بیندازیم و نیز در آخر به تماشای حجم عظیم سکوت نیروهای واقعاً مدافع کارگران و زحمت

لیسانس یا معادل آن )روحانیون( حق رندگان مدرک تحصیل فوقخیزد که چرا تنها اندک شمار دااز کسی فریاد اعترض بر نمی

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  ٢۸ی ماده ۴ی مجلس را دارند؟؟ به استناد تبصره یانتخاب شدن به عنوان نماینده

تحصیالت شناسی ارشد یا معادل آن" است. یعنی یک فرد با داشتن شرط انتخاب شوندگان "داشتن مدرک تحصیلی کار

لیسانس هم حق نامزدی انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسالمی را ندارد. این قانون درشرایطی که احزاب چپ تحت 

کشان را به های مستقل کارگری وجود خارجی ندارد، عمالً کارگران وزحمتسرکوب بوده و مجاز به فعالیت نیستند و اتحادیه

 کند. س از نامزد شدن برای نمایندگی مجلس محروم میلیسانعلت نداشتن شرط حداقل تحصیل فوق

ای کارکنان روزه و حتی دوهفته ٢۹در صدی، قراردادهای سفیدامضاء، قرارداد استخدام  ۹۴در این شرایط آمار استخدام موقت 

ایان و صدسال کار و تالش، هیچ عجیب نیست. حال صدای این خیل عظیم بی ٢۵استادیوم صدهزار نفری تهران بعد از 

سال پیش ما مردم برای  ١١۰ایم که شدگان قانونی چگونه باید در مجلس قانونگزاری بازتاب یابد؟؟ آیا فراموش کردهحذف

فشانی در مملکت انقالب کردیم؟ حتی در اولین انتخابات مجلس علیرغم گذاری برسرنوشت سیاسی خود با جانتأثیر

تراززمان فعلی بود و به مرور زمان این حق و حق اشتند به مراتب گستردهتجربگی، طیف کسانی که حق انتخاب شدن دبی

 تر هم شد. گزینش گسترده
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قرار بود حق انتخاب شدن و انتخاب کردن همگانی شود. اما اکنون اگر فرض را بر این قرار بدهیم که نسبت تعداد  ۵۷در انقالب 

لیسانس یا معادل آن( به واجدین واجدین قانونی انتخاب شوندگان دارای شرایط میزان تحصیالت )دارندگان مدرک تحصیل فوق

وپنجم آحاد ملت است که حق بیستی فقط نظری این تعداد یکمیلیون باشد، از جنبه ۵۰به شرایط انتخاب کنندگان، دومیلیون 

قانون انتخابات  ٢۸ی ماده ١یلیسانس یا معادل آن را تبصرهچهارم دارندگان مدرک تحصیل فوقانتخاب شدن دارند. بیش از سه

 ٢۸ی ماده ۳ی جمهوری اسالمی ایران( و تبصرهمجلس شورای اسالمی )اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام مقدس 

کند. حذف این تعداد از واجدین ی فقیه( حذف میهمان قانون )ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه

گیرد. بعد نوبت سلب صالحیت سیاسی شورای نگهبان قانون اساسی فرا شرایط طبق نص صریح قانون انتخابات صورت می

میلیونی ایران  ۸۰هزار نفر از جمعیت رسد که عملکرد و تصمیمات این ارگان ُمَعِرف حضور همگان است. نهایتاً حداکثر چنددهمی

 مانند که حق انتخاب شدن دارند. باقی می

شوندگان  در خاتمه نگاهی به شرایط میزان تحصیالت در چند کشور پیشرفته و نیز چند کشور پیرامون کشورمان برای انتخاب

 خواهیم داشت:

  سال تمام داشته باشند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس را  ١۸سوئد:"تمام شهروندانی که

 دارا هستند". 

 سال سن و داشتن تابعیت هفت سال  ٢۵ی آمریکا:"برای نامزدی در مجلس نمایندگان امریکا، داشتن ایالت متحده

 مربوطه الزم است"  امریکا و اقامت در ایالت

 ی آلمان برای حداقل ی افرادی است که تبعهآلمان:"واجدین شرایط برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس شامل کلیه

 سال تمام سن داشته باشند:.  ١۸سال بوده و حداقل یک

 ری ترکیه را دارا در کشور ترکیه نامزدهای انتخابات مجلس ملی ترکیه باید دارای شروط زیر باشند: "تابعیت جمهو

 و...."  -حداقل دوره ابتدایی را به پایان برده باشد-سال سن داشته باشد، سواد خواندن و نوشتن  ٢۵باشد، حداقل 

شود در مورد ترکیه هم شرط سواد ها حرفی از شرط میزان تحصیالت انتخاب شوندگان زده نمیدرقانون انتخابات اغلب کشور

 بردن حداقل دوره ابتدایی، آورده شده است. خواندن و نوشتن و به پایان

 

 حوادث کار 

 
 کارگر در نفت شهر 5شدن  مصدوم کشته و

 وخیم است مصدوم کارگر 3حال 

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 

های پزشکی استان کرمانشاه گفت: فوریت

مسمومیت با گاز در نفت شهر منجر به مرگ 

  .شد دیگر کارگر 4یک کارگرو مصدومیت 

اسفندمهر،اکبر آزادی اظهار داشت: 5به گزارش

 -در اثر مسمومیت با گاز در نفت شهر 

نفر  ١نفر دچار مسمومیت شده و  ۴قصرشیرین 

 .نیز فوت شده است

امروز را زمان وقوع این حادثه  ١۶وی ساعت 

مصدوم حادثه به  ۴عنوان کرد و افزود: 

د و بیمارستان ابوالفضل قصرشیرین منتقل شدن

نفر به دلیل وخامت حال جسمی بستری  ۳

 .شدند

آزادی با اشاره به مرگ یک نفر در این حادثه گفت: این اتفاق در نفت شهر رخ داده و چندین کارگر که مشغول کار بودند دچار 

 .مسمومیت با گاز شدند و البته اطالعی از اینکه چه نوع گازی منجر به مسمومیت شده در دست نیست
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 اطالعیه ها 

 
 بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با صدور حکم سنگین زندان برای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون

 به نام خداوند جان و خرد

بیش از یک سال از آغاز تجمعات قانونی و مسالمت امیز 

معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی شان و شرایط 

اموزشی حاکم بر مدارس، می گذرد.دراین میان کانون های 

صنفی سراسر کشور بنابر وظایف ذاتی، ضمن درک شرایط 

معلمان و همراهی با آنان، با تدوین وجمع بندی مطالبات و 

خواسته ها، تالش داشته اند اعتراضات در مسیری قانونی 

 .ت آمیز پیگیری و انجام شودو مسالم

برگزاری سه تجمع سراسری با حضور هزاران معلم از 

سراسر کشور،بدون هیچ گونه رفتار غیر مدنی و در آرامش 

کامل،ضمن اینکه نشان از بلوغ مدنی معلمان این سرزمین 

دارد، توانایی و ظرفیت کانونهای صنفی برای هدایت 

یز را نشان می مجموعه اعتراضات در بستری مسالمت آم

دهد.با این حال به جای دادن پاسخ معقول به مطالبات 

برحق معلمان از جانب دولت و مجلس و به رسمیت 

شناختن حق اعتراضات صنفی، شاهد اجرای احکام معلق و 

مسکوت مانده ی برخی فعالین و بازداشت تعدادی دیگر از 

 .فعالین صنفی توسط قوه ی قضائیه بودیم

با وجود رفتارهای غیر قانونی برخی متولیان با این همه و 

نسبت به کانون و اعضای زندانی آن ،تالش کانون صنفی 

معلمان و شورای هماهنگی، مبتنی بر تعامل با مسئولین 

حکومتی از قوای سه گانه و رایزنی برای حل مشکالت 

 .معلمان دربند بوده است

ری حال در چنین شرایطی شاهد صدور حکم ناعادالنه دیگ

در چند روز گذشته برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون 

صنفی معلمان بوده ایم.این فعال صنفی که از تیرماه 

گذشته، باوجود پایان دوران بازجویی ،به صورت غیر قانونی 

در بازداشت موقت به سر می برد، به اتهام تالش برای 

دادگاه انقالب، به 15احقاق حقوق صنفی معلمان، در شعبه 

سال حبس تعزیری محکوم شده است.صدور چنین  6

حکمی بیش از هرچیز ،به تالشهای صورت گرفته در طی 

این یکسال برای ایجاد ارتباطی سازنده میان کانونهای 

صنفی و دستگاههای مسئول لطمه می زند. کانون صنفی 

معلمان ایران ضمن اعالم اعتراض شدید خود نسبت به 

یرکل خود، از تمامی ظرفیت صدور این حکم سنگین برای دب

 .های قانونی موجود، برای تغییر آن استفاده خواهد کرد

ما معتقدیم چنانچه همین قوانین موجود رعایت شوند، نه 

تنها اسماعیل عبدی بلکه هیچ فعال صنفی دیگری نیز به 

دلیل پیگیری مطالبات صنفی مورد تعقیب قرار نخواهد 

ص ما در حال حاضر گرفت. بر همین مبنا خواسته ی مشخ

تجدید نظر در احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و پایان 

دادن به برخوردهای فراقانونی نسبت به تمدید پروانه کانون 

 .است

 کانون صنفی معلمان ایران) تهران (

 

 صدای کارگر 

 
 ۹۵بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با حداقل دستمزد سال 

دستمزد کارگران در سالیان گذشته با انواع بهانه ها نظیر به 

وجود آوردن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تحریم ها وغیره 

هر سال چند برابر زیر خط فقر تعیین شده است. در حالی 

که مزد کارگر سهم ناچیزی از قیمت تمام شده را دارد و 

ی در کشور کارگران در بوجود آمدن شرایط نابسامان اقتصاد

نقشی ندارند. متاسفانه در این سال ها شاهد رکود شدید 

اقتصادی در کشور هستیم و ورشکستگی کارگاهای تولیدی 

و صنعتی باعث فشار مضاعف بر کارگران شده و در دهه 

گذشته قدرت خرید کارگران به حداقل ترین سطح رسیده و 

و  کارگران توان پرداخت هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک

هزینه های درمانی و بهداشتی و آموزشی را ندارند. 

دستمزد های چند برابر زیر خط فقر با هزینه های واقعی 

زندگی هم خوانی ندارند و سفره کارگران هر روز خالی تر از 

روز قبل میشود. در این آشفته بازار بیشترین بهره را 

کارفرمایان از کارگران می برند بطوری که حتی حقوق و 

دستمزد کارگران به تاخیر می افتد و کارفرمایان بطور یک 
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طرفه حق اخراج کارگران را دارند و در بسیاری از موارد حتی 

 .هیچ قراردادی بین کارگرو کارفرما منعقد نمی شود

 

یارانه های کاالها حذف میشود و بهای ناچیز پرداختی در 

دسازی مقابل افزایش قیمتها به عنوان یارانه نقدی و آزا

سرسام آور قیمت ها همه علیه کارگران و معیشت 

آنهاست. همه اینها در حالی اتفاق می افتد که دستمزد 

کارگران را متناسب با افزایش هزینه ها تعیین نمی کنند، و 

برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با کارگران معترض به 

طور روزمره جاری است. خشونتی که نسبت به کارگرانی 

در راستای حقوق اولیه انسانی و قانونی و بین المللی  که

خود تشکل های مستقل کارگری ایجاد کرده اند بسیار 

شدید تر از برخوردی است که با افرادی که اموال مردم را به 

 .تاراج برده اند داشته اند

ما کارگران با عنایت به موارد فوق و به منظور اعالم نظر خود 

زندگی شرافتمندانه خواهان تعیین  در راستای داشتن یک

حداقل دستمزد باالتر از خط فقر )که کف آن در سال جاری 

سه و نیم میلیون تومان در ماه است( هستیم. بدین منظور، 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

قانون کار و تعیین دستمزد  ۴١ماده  ٢خواهان اجرای بند 

یک زندگی انسانی و منطبق با  کارگران متناسب با

استانداردهای متعارف و باالی خط فقر می باشد. سندیکای 

کارگران شرکت واحد حق خود می داند برای تحقق حداقل 

دستمزد باالی خط فقر اقدامات مقتضی و ضروری را در 

 .دستور کار خود قرار دهد

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۹۵داسفن۵

 

گزارش 

  

 موج جدید علیه اتحادیه های کارگری

دادگاه دو عضوهیئت مدیره  دو کنفدراسیون بین الملی اتحادیه های کارگری خواستار لغو احکام زندان و

 .شدند سندیکای کارگران شرکت واحد

نامۀ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری 

 )آی تی یو سی( به روحانی

 خطاب به رئیس جمهور

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری )آی تی یو 

دیه در اتحا ۳۳۳میلیون کارگر از  ١۸۰سی( به نمایندگی از 

کشور ومنطقه ، می نویسیم تا اعتراض خود را نسبت  ١۶٢

به موج اخیر آزار و سرکوب علیه رهبران اتحادیه های 

 . کارگری و فعالین را اعالم کنیم

داود رضوی یکی از اعضا هیئت مدیره سندیکای کارگران 

اتوبوس رانی شرکت واحد تهران وحومه )سندیکای واحد ، 

وابسته به کنفدراسیون حمل ونقل بین المللی کارگران )آی 

 ٢۶تی اف( می باشد( در دادگاه انقالب تهران شعبه 

ژانویه  ١۳سال زندان شده است. رضوی در  ۵محکوم به 

تجمع وتبانی به معنی ” مه شده بود. اتهامات اومحاک ٢۰١۶

فعالیت علیه امنیت ملی و مختل کردن آرامش ونظم 

است. نایب ” عمومی بوسیله شرکت در تجمع غیر قانونی

 ٢٢رئیس هیئت مدیره سندیکای واحد، ابراهیم مددی ، 

اجتماع غیرقانونی ومختل ” ژانویه محاکمه و با اتهام مشابه

محکوم ”اقدام علیه منافع امنیت ملی کردن نظم عمومی و

تاسیس  ٢۰۰۵شد. سندیکای شرکت واحد در سال 

شد.این دو نفر از اعضا همچنین بطور مداوم تحت آزار و 

شکنجه توسط دولت برای حق شان تشکیل اتحادیه 

کارگری رانندگان شرکت واحد بوده اند، حقوق بنیادینی که 

 .اید از آن حمایت کنندهمه دولتها به آن احترام می گذارند وب

تن از کارگران معدن  ٢۸آی تی یو سی همچنین دستگیری 

فوریه را محکوم کرده ،جامعه بین  ۸مس خاتون آباد در

المللی فریاد و فشارخود را تا رهایی آنها پی گیری می کند، 

گرچه ما مطلع هستیم که این کارگران اخیرا آزاد شده 

برای شرکت در تظاهرات  اند،اعضای اتحادیه برای هیچ وفقط

تن از  ١۷۰صلح آمیز برای اعتراض به وضعیت قرارداد کاری 

 .کارگرانی که شغل دائمی داشتند دستگیر شدند

آی تی یو سی بشدت مخالف محکومیت ابراهیم مددی به 

زندان ، همچنین ارعاب ،اذیت وشکنجه علیه اتحادیه های 

باشد.ما  کارگری و فعالین سازمانهای مستقل کارگری می

از دولت ایران مصرا می خواهیم که داود رضوی ،ابراهیم 

مددی همه کارگران زندانی و فعالین کارگری را بدون 

معطلی آزاد کرده و از حقوق بنیادین کارگران برای 

سازماندهی اتحادیه های صنفی شان در جهت توسعه 

  .موقعیت شغلی شان در ایران حمایت کند

http://etehad.se/1394/11/26/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%db%b7%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%db%b2%db%b5%db%b0-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d9%86%db%8c-%d8%a8/
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و حق تشکل بخشی از حقوق بشر دو اصل آزادی تشکالت 

است که در میثاق )پیمان( حق اقتصادی ، اجتماعی و 

فرهنگی می باشد. ایران این میثاق اقتصادی، اجتماعی و 

را امضا کرده است وبر این  ١۹۷۵را در سال  ICESC فرهنگی

اساس یک تعهد قانونی بین المللی دارد، عهدنامه شماره 

 :کنداین مقاوله نامه تضمین می  ۸

حق هر انسانی است که اتحادیه صنفی خود را  -الف

 تشکیل دهد وبه اتحادیه ای که انتخاب کرده بپیوندد.موضوع

فقط عالقمندی به قوانین سازمان ، برای پیشرفت و حمایت 

 از اقتصادشان و عالقمندیهای اجتماعی است

حق تشکیل سندیکا اصلی است باید آزادانه باشد که  -ب

یتوان آنرا محدود کرد و باید از آن محافظت شود بهیچ وجه نم

 در رابطه با دیگر حقوق و آزادیها

بعالوه ایران بعنوان عضوی از سازمان جهانی کار موظف 

است که احترام بگذارد به اصول پایه ای حق تشکل . کمیته 

آزادیهای تشکالت سازمان جهانی کار تاکید می کند بر حق 

ان را ، اندازه گیری سرکوب تشکل و آزادی جلسات کارگر

فعالیتهای سندیکای تناسب دارد به تعداد بازخواستها و 

سوال جواب کردن فعالین کارگری در مقاطع کوتاه که 

 جلوگیری می کنند برای پیدا کردن فعالیتهای سندیکای

 دبیر کل آی تی یو سی –شارون بارو 

)آی تی اف( به روحانی کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقلنامۀ 

 ٢۰١۶فوریه  ١۹

 خطاب به رئیس جمهور

المللی کارگران حمل ونقل )آی تی اف( کنفدراسیون بین 

 یک کنفدراسیون بین المللی از اتحادیه های کارگران حمل و

بیش از است،  اتحادیه ۷۰۰نقل است. آی تی اف نماینده 

و یکی از چندین  کشور عضو دارد ١۵۰میلیون نفر در  ۵/۴

کنفدراسیون اتحادیه های جهانی متحد با کنفدراسیون 

 .کارگران )آی تی یو سی( می باشد اتحادیه بین المللی

ما بار دیگر برای شما می نویسیم و در رابطه با این موضوع 

که به اتحادیه های کارگری توجه کنید و به دولت شما برای 

بی توجهی به حقوق اساسی مندرج در پیمان نامه های 

کارگری آی ال او اعتراض می کنیم و خواهان پی گیری می 

 .باشیم

آی تی اف و آی تی یو سی مشترکا به  ٢۰١۵آپریل  ۳۰در 

دستگیری داود رضوی و ایراهیم مددی دونفر از اعضای 

سندیکای واحد وابسته به آی تی اف را که دلیلی موجه 

نداشته اند اشاره کردیم. ما همچنین یکبار دیگر خاطر نشان 

می کنیم که محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از اعضایی 

نگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کمیته هماه

 .که در این دوره بازداشت شدند

در همان زمان ما محتاطانه آزادی دستگیر شدگان را خیر 

فوریه دادگاه  ١۷مقدم گفتیم ، اخیرا روشن شد که در روز 

سال زندان به  ۵تهران ، داود رضوی را به  ٢۶انقالب شعبه 

مختل کردن آرامش و نظم و ” اقدام علیه امنیت ملی“اتهام 

برای شرکت در تجمع غیرقانونی محکوم کرده ” عمومی 

است. اشاره کرده ایم که ابراهیم مددی نیز هفته بعد به 

 .همین اتهامات محاکمه خواهد شد

ما از این فرصت استفاده می کنیم و صریحا تکرار کنیم که ما 

 قاطعانه این سرکوبها را محکوم می کنیم، این سرکوبها

بطور جدی بخطر می اندارد و مخدوش می کند حقوق 

مشروع فردی و سندیکایی این فعالین اتحادیه های کارگری. 

ما درخواست می کنیم به عنوان یک موضوع عاجل و ضروری 

به داود رضوی و ابراهیم مددی آزادیهای مدنی کامل اعطا 

شود تا آنها بتواند به فعالیت اتحادیه ای و کارگری اشان 

ردازند، استانداردهای کارگری و بین المللی متضمن این بپ

  .اصل می باشند

 ارادتمند شما

 دبیر کل آی تی اف –استیون کاتون 

منبع سایت سندیکای کارگران شرکت واحد 

 اتوبوسرانی تهران و حومه


