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 انتظار کارگران از "آی ال او"

9٨ و ٨7مقاولە نامە ها  ، اجرایایران دولت فشار بە  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در گزارش کمیسیون ناظر بر رعایت 
مقاولە نامە ها و توصیە نامە های 
سازمان بین المللی کار کە جهت 
ارائە بە یکصد و ششمین اجالس 
سالیانە سازمان بین المللی کار 
تهیە شدە، از دولت ایران خواستە 
شدە کە در مورد نقض دو مقاولە 
نامە این سازمان توضیح دهد. بنا بە 

"آی  نتوسط مسئوال این گزارش کە
ال او" تهیە شدە، دولت ایران 

این  ١٥٥و  ٩٥مقاولە نامە های 
ایمنی و ، سازمان در مورد دستمزد

دە و کربهداشت محیط کار را نقض 
 مین جهت بایستی در این دوه به

                        .شودگو  پاسخ  مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

مین سبب، سید حس هفدە ه به
تن مشاور وزیر تعاون، کار و رفاە 
اجتماعی کە در هفتە گذشتە بە 

نفرە از  ٣٠همراە یک هئیت 
دولت، کارفرمایان و افراد نمایندگان 

های  گزینش شدە از میان تشکل
کارگری وابستە بە قدرت حاکم 

و ششمین  برای شرکت در یک صد
نشست سالیانە سازمان بین 

. ژنو شدە استاهی المللی کار ر  

در سمت مدیرکل دفتر بین وی 
المللی وزارت کار پیرامون مقاوله 
نامه ها و توصیه نامه های ایمنی و 

ت کار در بخش معدن و بهداش
ی کە بر ادر جلسە کمیتە  ،ساخت

رعایت مقاولە نامە های مذکور 
حاضر شد و  ،نظارت می کند

 توضیحاتی در این مورد دادە است. 

هفدە تن در گزارشی کە متن آن در 
خبرگزاری "ایلنا" نیز منتشر شد، 

بە این  بدون اشارە مشخص 
شکایت و نقض مقاولە نامە های 

ن المللی کار و ارایە آمار سازمان بی
و ارقام های کلی راجع بە 

ایمنی و بهداشت محیط  وضعیت 
های کار در جهان و تعریف و تمجید 

ذی  نلوسانە از مسئوال چاپ
در سازمان بین المللی کار از  ربط   

 

 

پاسخ روشن بە دلیل نقض مقاولە 
کە توسط دولت ایران نیز  ١٥٥نامە 

                  امضاء شدە سرباز زد.
معاون ارشد علی ربیعی در بخش 

 خود دیگری از این سخنرانی
مواردی از اقداماتی را کە در این 
زمینە تا کنون انجام دادە برشمرد 
کە تنها در روی کاغذ می تواند 
انجام شدە باشند! اگر بە راستی 
اقداماتی کە آقای مدیر کل مدعی 
هستند برای بهبود ایمنی و 

 شده است،بهداشت کار انجام 
پس بە چە علت طی چهار سال 
مدیریت ایشان در سمت معاون 
ارشد وزیر کار وضعیت ایمنی و 
بهداشت محیط های کار و تعداد 
حوادث و شمار کشتە شدگان این 
حوادث با شتابی بە مراتب بیش از 
گذشتە ادامە یافتە و وخامت آن بە 
حدی رسیدە کە در گزارش سازمان 
بین المللی کار نیز منعکس گردیدە 

                                     است.

واقع بر خالف ادعای دروغ هفدە  در
تن، آن چە در ایران سبب افزایش 
فزایندە حوادث کار و تلفات انسانی 
آن شدە، نە کمبود دانش و قانون، 
بلکە تعلیق عملی و عامدانە 
مقررات ایمنی و مقاولە نامە های 
مربوطە توسط مدیریت وزارت کار 

                                        است

 تحلیل هفته
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کە  ٩٥نامە در مورد نقض مقاولە 
ناظر بر پرداخت بە موقع و منظم 
دستمزد است و در قانون کار نیز بر 

قدر  آن تاکید گردیدە، قضیە آن
روشن است کە هیچ کدام از 
مقامات دولتی نمی توانند بهانەای 
برای توجیە آن بیاورند. دولت ایران 

کارانە و  بە رغم ادعاهای فریب
تکراری مقامات آن مبنی بر 

سازمان بین المللی کار  همکاری با
برای اجرای مقاولە نامە های 
بنیادین این سازمان، هموارە از 
اجرای مقاولە نامە ها سرباز زدەاند 
و متاسفانە سازمان بین المللی 

برابر بودن تعداد  کار نیز بە دلیل دو
نمایندگان کارفرماها و دولت ها بە 
نسبت نمایندگان کارگران هیچ گاە 

امات دولت ایران را طور جدی مقه ب
جهت اجرای مقاولە نامە ها تحت 

و کسانی نیز کە  فشار قرار ندادەاند
تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران 
توسط مقامات وزارت کار دست 

در عمل خدمتگزار  ،چین می شوند
 دولت و کارفرمایان هستند و به

مین دلیل سابقە ندارد کە طی ه
در  قبیل افرادسال گذشتە این  ٣٨

اجالس سالیانە این سازمان 
کالمی در حمایت از حقوق 
سندیکایی کارگران بر زبان آوردە 

پس از روی  عنوان نمونە،ه باشند. ب
کار آمدن دولت خاتمی تحت فشار 
هئیت موسسان سندیکاهای 
کارگری کە خواهان اجرای مقاولە 

و رفع موانع  ٩٨و  ٨٧نامە های 
قانونی و دولتی فعالیت سندیکا 

ی کارگری شدند، طبق توافقی ها
کە بین هئیت اعزامی سازمان بین 
المللی کار و وزیر کار خاتمی امضاء 

قرار بود این موانع برداشتە  ،شد
شوند، ولی دولت بە دلیل مخالفت 
خانە کارگر از پیگیری قضیە منصرف 
 شد و "آی ال او" هم دنبال قضیە را 
نگرفت. هم اکنون نیز خواست 

تشکل های کارگری در کارگران و 
بە  فشار جدی "آی ال او" ایران

و  مایران برای اجرای تمادولت 
کمال مقاولە نامە های بنیادین کار 

 ٩٨و  ٨٧و بە ویژە مقاولە نامە های 
و رفع موانع دولتی و قانونی فعالیت 

          سندیکا های کارگری است.

این درخواست از طرف اکثریت  
جهان نیز مورد اتحادیە های کارگری 
مین خاطر ه حمایت قرار دارد و به

همە سالە نمایندگان اتحادیە های 
کارگری جهانی با شرکت در 

 ناجتماعاتی کە بە همراە فعاال
کارگری ایرانی در محل مقر 
سازمان بین المللی کار در ژنو 

ضمن اعتراض بە  ،برگزار می شود
پایمال سازی حقوق سندیکایی و 

تشکل ها ی  نعاالپیگرد رهبران و ف
کارگری از این خواست زحمت 
 کشان ایران حمایت می کنند.

با این اوصاف کارگران و مزدبگیران 
چنین تشکل  یدی و فکری و هم

های مستقل کارگری می دانند کە 
وادار کردن دولت بە پذیرش حقوق 
سندیکایی و پذیرش مقاولە نامە 

بدون  کار های سازمان بین المللی
ها با  و مبارز آن افزایش تالش

توسل صرف بە سازمان بین 
المللی کار بخاطر چیرگی 
نمایندگان کارفرمایان و دولت ها ی 
مدافع سرمایە داران در این سازمان 

میسر نیست و با تلفیقی از این دو 
و بخصوص با حمایت بخش 
سندیکایی و کارگری "آی ال او" 

کە می توان بە این هدف  ،است
                                     رسید.

تا وقتی کە چنین است مقامات 
وزارت کار همە سالە می توانند با 
خیال راحت کماکان مقاولە نامە 
های سازمان بین المللی کار را کە 
نتیجە دورە معینی از توازن قوا بین 
کار و سرمایە هستند را با کمک 
بخش های غیر کارگری "آی ال او" 

 های زارشزیر پا نهند و یا گ
ساختگی کە تهیە و ارائە می 

امورات شان را بگذرانند. از  ،دهند
کسانی کە بعنوان نمایندە "کارگر" 
بە همراە هئیت ایرانی بە اجالس 
ساالنە این سازمان می روند نیز 
انتظار نبودە و نیست کە کوچکترین 
دفاعی از حقوق سندیکایی 

 انجام دهند،کارگران و مزدبگیران 
نباید باعث  ت هاواقعی منتهی این

و تشکل های  نشوند کە فعاال
مستقل بە این دالیل این عرصە را 
بە فرصت طلبان و جیرە خواران 
صاحبان سرمایە وانهند. الزم است 
از مقاولە نامە ها در همە جا با 

و   جدیت و بە قوت گذشتە دفاع
برای اجرایشان تالش کرد، ولی 
خطاست هرگاە کە اهمیت 

المللی کار و اجالس  سازمان بین
های سالیانەاش بیش از آن چە کە 
هست جلوە دادە شود. زیرا ضمن 
این کە در میان مزدبگیران ممکن 

از تالش  ،است توهم ایجاد کند
مسقالنە خود کارگران برای کسب 

         د کاست.نحقوق شان خواه
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 اولبخش  –جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش 
 

 مسائل، اهداف و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصباح الدین احمد

 ترجمه گودرز

 

 پیش زمینه

جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش تاریخچه بسیار 
طوالنی دارد. اولین فعالیت ها و شورش های کارگری 

در  ١٨6٠هند در ایالت  بنگال اتفاق افتادند. درسالهای 
اجتماعی بنام دین بانذو میترا و  بنگال یک کنشگر

تعدادی از همفکران روزنامه نگار وی به شرایط بد و غیر 
انسانی کارگران کشاورزی دست به اعتراض زدند. او 
نمایشنامه ای تحت عنوان "نیل دارپان" نوشت، که 
نمایشی درباره رفتار برده گونه با بوته چینان نیل بود. 

رفی بر افکار عمومی و این نمایش دراماتیک تأثیرات ژ
بویژه برنخبگان اجتماعی گذاشت. مردم می توانستند 
شرایط کار بیرحمانه وغیرانسانی کارگران مزارع را 
بخوبی احساس کنند. این در عمل آغاز جنبش کارگری 

ساروبجی شاپوری هم  ١٨٧٥بود. چندین سال بعد در 
در بمبئی به اعتراض گسترده ای علیه شرایط سخت 

ت زد و آن را به اطالع وزیر داخله هند رسانید. کار دس
در ادامه نخستین کمیته کار کارخانه ای در همان سال 

تشکیل شد که تصویب قانون کارخانه ها در سال  ١٨٧٥
را بدنبال داشت، اما این قانون خواست های  ١٨٨١

کارگران را براورده نمی کرد و در آن هیچ مقرراتی برای 
پیش بینی نشده بود. کمیسیون کار کودکان و زنان 

تشکیل شد. در  ١٨٨4دیگری برای کار کارخانه ها در 
همان سال هم کنفرانسی در بمبئی )که االن ممبئی 
نامیده می شود( تشکیل شد که وسیله کارگران 
کارخانجات سازمان داده شده بود. این کنفرانس 
خواستار یک روز استراحت هفتگی در یکشنبه ها، نیم 

صبح تا غروب  ٣٠:6ستراحت روزانه، ساعات کار ساعت ا
ام ماه و پرداخت  ١٥افتاب، پرداخت حقوق ها حداکثر تا 

کمک هزینه در صورت مجروح شدن در محیط کار شده 
..                                                                 بود  

در بمبئی کارگران کارگاه های سوزنی و  ١٨٨٩در سال 
بافندگی خواستار تعطیل یکشنبه ها و ترتیب هماهنگ 
در پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت مناسب برای حوادث 
شدند. نوعی فعالیت برای سازماندهی اتحادیه های 
صنفی در این منطقه از شبه قاره هند از همان سالهای 
آغازین قرن هجده شروع شده بود. در آن دوران اتحادیه 

وسیله خیرخواهان و اصالح طلبان های صنفی عمدتاً 
اجتماعی رهبری می شدند که کارگران را سازمان می 
دادند و از آنها علیه شرایط اسفناک و غیرانسانی در 
محیط کار دفاع می کردند. یکی ازین افراد آناسویا 
سارابهای بود: دختر یک کارخانه دار در احمدآباد. او که 

فعالیت های اتحادیه  به انگلستان سفر کرده بود و ناظر
های صنفی انگلیسی بود، پس از بازگشت به هند در 

تصمیم گرفت با کارگران صنایع پارچه بافی  ١٩١4سال 
و اقشار تهیدست احمدآباد کار کند. او مدرسه و مراکز 
رفاه عمومی در مناطق کارگری تأسیس نمود و برای 
بهبود شرایط زندگی کارگران و طبقات تهیدست 

..                                    کمک زیادی کرد اجتماعی  

، کارگران کارخانه های پارچه بافی ١٩١٧در سال 
احمدآباد برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. 
آناسویا از رهبران آن اعتصاب بود. کارگران پارچه بافی 

در یک اتحادیه صنفی تحت  ١٩١٧احمدآباد در دسامبر 
منسجم شدند. اعتصاب به پیروزی دست ریاست او 

یافت و کارگران به اضافه حقوق مورد تقاضایشان دست 
یافتند. اولین اتحادیه عادی برای کارگران ریسندگی 

تأسیس شد که با تشکیل  ١٩2٠احمدآباد هم درسال 
اتحادیه هایی برای سایر بخش های کاری ادامه یافت. 

شکیل شد که در همین سال اتحادیه دیگری در مدرس ت
                           اتحادیه کارگران مدرس نام گرفت.
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رهبر اتحادیه ای زن هندآناسویا سارابهای، نخستین   

 از تجربه دیگران
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ب پ وادیا، تحت مدیریت و راهنمایی این تشکل وسیله 
های خانم دکتر آنی بسانت بوجود آمد. اما رشد و 
گسترش اتحادیه ها در واقع با پایان جنگ جهانی اول 
شدت یافت و در ادامه اتحادیه های فراوانی در سراسر 

..                                                 هند بوجود آمدند  

اتفاق افتاد.  ١٩22تا  ١٩١٩ر سالهای چندین اعتصاب د
انقالب بلشویکی روسیه واکنش هایی، مانند جاهای 
دیگر، در هند هم داشت. پیروزی بلشویک ها نشان داد 
که یک جنبش سازمان یافته کارگری توان آن را دارد که 
کنترل دولت را بدست بگیرد. جنبش کمونیستی در هند 

های صنفی پرداخت   به سازماندهی کارگران در اتحادیه
و اهدافی را دنبال می کرد: اول، تامین خواست های 
عاجل مانند حقوق و دستمزد باالتر و شرایط کاری بهتر، 
و در نهایت ایجاد جنبش بلند مرتبه ای که بتواند حاکمیت 
بورژوازی را سرنگون کرده و هند را از استعمار بریتانیا 

و گسترش جنبش  بیرون بیاورد. این اهداف باعث تسریع
کنگره اتحادیه های  ١٩2٠اتحادیه ای شد. در سال 

(صنفی سراسری هند AITUC تشکیل شد که نتیجه  )

همسویی چندین ایدئولوژی بود. کمونیست ها و ملیون 
همه در آن مشارکت کردند. بعدها پس از استقالل هند، 
رهبری کارگری متحد در حزب کنگره ملی از کنگره 

کنگره  ١٩4٧ری خارج شد و در سال اتحادیه های سراس
 ملی اتحادیه های صنفی هند را بوجود آورد.

قانون اتحادیه های  ١٩26حکومت استعمار در سال 
صنفی هند را معرفی کرد. قبل از آن کارگران هند از 
حقوق ابتدائی و آزادی اجتماع و تشکل محروم بودند. 
قانون اتحادیه های هند با این هدف تصویب شد که 
"امکان ثبت اتحادیه ها را فراهم نماید و از زوایای معینی 
حقوق قانونی منتسب به اتحادیه های ثبت شده را 
 برسمیت بشناسد".

حق اعتصاب در نهایت در جریان تصویب قانون رفع 
برسمیت  ١٩2٩اختالف اتحادیه های صنفی در سال 

شناخته شد. در این قانون هیئت رفع اختالف و داوری و 
اه تحقیق برای رفع مناقشات پیش بینی شده دادگ

بودند. این قانون همچنین اعتصاب را در صنایع آب و برق 
ممنوع کرد و تلفن و خدمات عمومی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان بدون کار 

 بخش پنجم

 

 

 

 دیرک تامپسون

 2015آتالنتیک، اوت 

 

نویسنده در بخش پیشین این نوشته این دیدگاه را پیش کشید که "برخی از کسانی که از مشاغل رسمی رانده 

شده اند، آزادی خود را به فراغت خواهند گذراند؛ برخی دیگر خواهند کوشید که به جمعهای مولد در خارج از نیروی 

هند جنگید تا توان مولد خود را در همکاری با هم در یک کار بپیوندند و گروه سومی با حرارت و غالباً بدون نتیجه خوا

 .را دید زایائیو  خالقیت جمعی، مصرفاقتصاد غیررسمی متحقق سازند. در این سه گروه می توان به ترتیب آیندۀ 

امریکا کتابی که توضیح می دهد اتوماسیون چگونه  –پیتر فرایز، مؤلف کتاب "چهار آینده"  . مصرف: پارادوکس فراغت٣

می گوید: "کار در واقع سه چیز مختلف است: ابزار تولید، ابزار کسب درآمد، و فعالیتی که به  -را تغییر خواهد داد 

زندگی بسیاری از انسانها معنا یا هدف می بخشد. ما غالباً اینها را با هم قاطی می کنیم، زیرا، می توان گفت، ما 

 -آیندۀ فراوانی و سرشار  -به آنها بپردازیم، تا بتوانند گذران کنند. اما در آینده  امروزه باید به ازای کار انسانها پولی

 چنین نخواهیم کرد، بلکه ناگزیر خواهیم بود به راه هائی بیاندیشیم برای آن که در استخدام نبودن را تسهیل کنیم."
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فرایز به یک گروه کوچک از نویسندگان، اکادمیسینها و اقتصاددانان تعلق دارد، که از جهانی که در آن کار، حتی از بیخ 

است. بنیامین ( مشهور post-workistsو بن از بین رفته باشد، استقبال می کند. این گروه به "پساکارگرایان" )

هانیکات، یکی دیگر از اعضای این نحله و تاریخدان دانشگاه آیووا، می گوید: "جامعۀ امریکا باوری غیرعقالنی به کار 

در بارۀ  2٠١4برای کار دارد، ولو که بسیاری از مشاغل ابداً نشاط بخش هم نباشند". یک گزارش گالوپ از سال 

درصد امریکائیها تعلق خاطری به کاری که انجام می دهند، ندارند.  ٧٠از رضایتمندی کارگران، نشان داد که بیش 

دستور "جنس دو دستت را بردار، بارکد آن را  5هانیکات می گوید: "اگر کار صندوقداری یک بازی کامپیوتری بود که به 

ته بود، حتماً به عنوان یک پیدا کن، آن را اسکن کن، جنس را با دست دیگرت به این سو بُسران، تکرار کن!" تقلیل یاف

بازی تهی از فکر مورد انتقاد قرار می گرفت. اما وقتی همین مجموعه یک شغل را تشکیل می دهد، سیاستمداران 

تمام  –کرامت ذاتی آن را تحسین می کنند." او می افزاید: "هدف، منظور، هویت، رضایتمندی، خالقیت، اختیار، ... 

ا را برای نیکبود زندگی انسان نشان داده است، در مشاغل متوسط امروزی غایب وجوهی که روانشناسی وجود آنه

 اند.

پساکارگرایان در چند مورد واقعاً حق دارند. کار مزدی همیشه به یک کاالی اجتماعی هم ارز تبدیل نمی شود. نگهداری 

ه عنوان شغل یا دستمزد اندکی از کودکان و بیماران و مشغله هائی از این دست، کارهای بسیار مهمی اند، اما ب

دارند و یا اصالً ندارند. هانیکات می گوید: "در یک جامعۀ پساکار، ممکن است که انسانها وقت بیشتری را به خانواده 

 و همسایگان شان اختصاص دهند. سرافرازی غالباً ماحصل مناسبات ماست و نه مجاری شغلی مان."

حتی در پیشرفته ترین جوامع پساکار، غرور و حسادت باقی خواهند ماند،  شارحان پساکارگرائی تصدیق می کنند که

زیرا شهرت همواره، حتی در اقتصاد فراوانی، محدود خواهد بود. اما همچنین اعتقاد دارند که در صورت تدابیر و تأمینات 

انیکات می گوید: "فککر مناسب توسط دولت، پایان دوران کار مزدی دروازه ای به سوی دوران نیکبود خواهد بود. ه

به مراکز فرهنگی تبدیل شوند.  -که اکنون هستند  -می کنم دانشگاه ها، به جای نهادهای آماده سازی برای کار 

( کلمۀ یونانی اسخوله به معنای فراغت است. در آن ایام انسانها آموزش می دیدند تا schoolمنشاء کلمۀ مدرسه )

 آموزش می دهیم که کار کنند." آزاد باشند. اما االن ما آنها را

نظرات هانیکات بر فرضیاتی در مورد سیستم مالیاتی و بازتوزیع ثروت استوار اند، که ممکن است بسیاری از امریکائیها 

با آنها میانه ای نداشته باشند. اما صرف نظر از این واقعیت هم، باز نظرات گفته شده سرراست و بی مشکل نیستند. 

در این نظرات بازتاب دارد، شباهتی با جهان، چنان که مردمان بیکارشدۀ سالهای اخیر آن را تجربه جهان، چنان که 

کرده اند، ندارد. بخش اعظم این انسانها وقت آزاد بسیارشان را نه در جمع دوستان یا به یادگیری این یا آن مشغله و 

حقیقات در بارۀ وقت گذرانی نشان می دهند که افراد سرگرمی جدید، بلکه در پای تلویزیون یا در خواب می گذرانند. ت

"ردۀ نخست" بیکاران بخشی از وقت "کاری" شان را صرف نظافت و بچه داری می کنند. اما خاصه بیکاران مرد بیشتر 

اوقات "کاری" شان را به تفریح و تن آسائی اختصاص می دهند. بخش اعظم این وقت به نشستن پای تلویزیون، 

ساعت در هفته را به تماشای تلویزیون  5٠تی و خواب می گذرد. سالمندان بازنشسته به طور متوسط گشت اینترن

می گذرانند. از این قرار این گروه بخش اعظم زندگی اش را یا خوابیده در رختخواب و یا نشسته بر مبل در حال تماشای 

ین وقت برای فعالیتهای اجتماعی برخوردارند. این در تلویزیون پرده عریض می گذراند. به لحاظ نظری، بیکاران از بیشتر

حالی است که تحقیقات نشان می دهند درست همین گروه است که بیشترین انزوای اجتماعی را حس می کند. 

 "نشاندن رفاقت به جای گذراندن به بطالت" بسیار دشوار است.

 

 

 

 

 

اجالس آی ال اوگزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به     

 

، سالی دردناک برای ١٣٩5سال 
کارگران ایران بود. در کنار حداقل 
دستمزد چند برابر کمتر از خط فقر، 
استمرار عدم پرداخت به موقع 
دستمزدها، قراردادهای سفید 
امضا و موقت، نبودن پوشش بیمه 
و خدمات بهداشتی مناسب، 

تعطیلی واحدهای تولیدی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تعدیل نیرو و 
اخراج های پس از آن، نبود ایمنی کار نیز کارگران بسیاری را به کام مرگ 
کشاند، آتش نشانان و کارگران تولیدیهای پوشاک در ساختمان پالسکو )که 

عدن در گزارش های رسمی حتا اسمی از آنها برده نشده است(، حادثه م
کارگر منجر شد و صدها کارگر ساختمانی و  4٣یورت که به کشته شدن 

 صنعتی دیگر. وضعیت ایمنی کار در ایران چنان بحرانی شده که هر روز بیش 
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کار در کارگاه در اثر حوادث  تن 5از 
ها و محل های کارشان در حقیقت 
به قتل می رسند که از جمله دالیل 
این قتل ها سهل انگاری های 
کارفرمایان، نبودن کمترین 
استانداردهای ایمنی، سودطلبی 

صنایع تحت  و واگذاری معادن و
عنوان خصوصی سازی به افراد غیر 
متخصص و بدون در نظر گرفتن 
.منافع کارگران است   

و برای کارگران مهاجر، کودکان کار 
و کارگران زن این بی حقوقی ها 
.چند باره است  

از سوی دیگر دولت در تدارک تغییر 
قانون کار به نفع سرمایه داران 
است تا همین حداقل قوانین 

باقی مانده نیز از قانون  حمایتی
حذف شود تا بی حقوقی مطلق 
کارگران ایران وسیله ای برای جذب 
سرمایه های خارجی باشد. پاسخ 
دولت به بیکاری گسترده نیروی 
جوان و متخصص، اجرایی شدن 
طرح کارورزی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی 
تا مقطع دکتری با یک سوم حداقل 

تعیین شده است که در واقع حقوق 
نوعی به بردگی کشیدن نیروی کار 
متخصص و جوان است. به خصوص 
که پس از اتمام دوره کارورزی 
کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال 
جذب قطعی کارورز را در واحد 
مربوطه ندارند. این شیوه استثمار 
بی حد و اندازه که سالها به شکل 
ا غیر رسمی انجام می شد اکنون ب

تصویب و اجرایی شدن آن شکل 
رسمی و قانونی به خود گرفته 

.                                    است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
همه ی این ها در حالی است که هیچ کدام از مقاوله نامه های سازمان 

که توسط ایران به امضا رسیده و دولت ایران  ١١١و  ٨٧، ٩٨جهانی کار نظیر 
، محلی از اعراب (١٣٨٣مفاهمه نامه ای برای اجرای آنها امضا کرده است )

.ندارند و اجرا نمی شوند  
عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران به روالی روتین در ایران تبدیل شده 

رند. این کارگران ماه و حتا بیشتر حقوق معوقه دا 24است و کارگران از دو تا 
مجبورند با گرفتن قرض از نزدیکان یا وام از بانکها زندگی خود را بگذرانند، وام 
هایی که بابت آن باید بهره های کالن بپردازند. درحالی که هیچ جریمه 
دیرکردی بابت این حقوق های معوقه به آنان پرداخت نمی 

                     .                                           شود
در مقابل کارگران ایران ساکت ننشسته و آنچه را که سرمایه داران و 
کارفرمایان خصوصی و دولتی برایشان رقم می زنند، نپذیرفته و با اعتراضات 
و اعتصاب های پی در پی به مقابله با آن پرداخته و می پردازند. هر روزه 

ر واحدهای تولیدی مختلف در تجمع های اعتراضی و اعتصاب کارگران د
سراسر ایران رخ می دهد. در بسیاری از این اعتراضات خانواده های کارگران 

.                                                               نیز حضور فعال داشته اند  

            است: نمونه ای از این اعتراضات در زیر آمده 
اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری شهرهای رشت، رشتخوار ، لوشان، 

دزفول، فراغی، ایذه، کنگاور، زاهدان، نی ریز وشوشتر، بجنورد، کوزران،  … 
مربیان پیش دبستانی وآموزش دهندگان نهضت سوادآموزی ) یکی از آموزش 
دهندگان که برای پیگیری مطالبات خود به مجلس رفته بود، در جریان حمله 
 (به مجلس کشته شده است

یت تبریز، سیمان و اعتصاب کارگران در واحدهای فوالد البرز، فوالد زاگرس، آذر
دهلران ، سدید ریخته گر، کارگران قرارداد موقت بندر خمینی، معدن ذغال 
سنگ طرزه، مجتمع نی شکر هفت تپه، فرنخ، ناز نخ قزوین، شرکت 
پیمانکاری سایبر بیرنگان در استان چهارمحال بختیاری، کارخانه روغن نباتی 

ن ،شرکت فراپتروساز در اکریل، چوکای تالش، گندله سازی اردکاگلنار، پلی
بندرعباس، شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ایالم، شرکت ارسا ساختمان، 
)یکی از پیمانکار آزاد راه تهران شمال( ، شرکت پاکینه شوی واقع در شهرک 
صنعتی خرمشهر، پتروشیمی پردیس، کارخانه فوالد بویرصنعت یاسوج ، 

آلومینیوم المهدی ،پاالیشگاه کارگران حمل بار فرودگاه مهرآباد، کارخانه 
ستاره خلیج فارس در بندرعباس، پیمانکاری ماشین سازی اراک، پتروشیمی 
پردیس، شرکت پتروشیمی اروند، پتروشیمی جم، پیمانکاری عسلویه ، 
کارکنان تأمین نیروی شرکت پیمانکاری نگهداشت کاران )زیرمجموعه 

تان خراسان جنوبی، پروژه پتروشیمی فن آوران، کارخانه قند قهستان در اس
مرمت مجموعه ارگ قدیم بم ، شرکت هواپیمایی هما، صندوق فوالد، شرکت 
کشت وصنعت مغان در شهرستان پارس آباد، پروژه سد چم شیر گچساران، 
کارخانه رینگ سازی مشهد، کارخانه بلبرینگ سازی تبریز ، کارگزاران صندوق 

پکو اراک، کارخانه شیشه بیمه کشاورزی سراسر کشور، ماشین سازی ه
های صنعتی سایپا، قزوین ، ریخته گری ماشین سازی تبریز ، شرکت قالب

و صنعت هفت تپه، میدان نفت وگاز تنگ بیجار در استان ایالم، مجتمع کشت
کارخانه صنعتی بهشهر، سیمان دشتستان، سامان کاشی بروجرد، 

، پارس قو، کاشی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس، فرش پارس
نیلو، مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل ، فوالد بویرصنعت یاسوج، لیفتراک 

اکریل سازی سهند تبریز، صندوق فوالد، معدن زغال سنگ همکار، پلی
اصفهان، پروژه سد میمه شهرستان دهلران، پتروشیمی مارون ، کاشی 

نعتی فوالد در سامان، کاشی بروجرد، کمپروسور سازی تبریز، گروه ملی ص
اهواز، تراورس راه آهن اندیمشک، صنعت نساجی یزد، کشتارگاه پرندک ، 
پوشینه بافت، نیروگاه رامین اهواز ، سنگ پشم واقع در جاده مخصوص کرج، 
کانسرام و سیمان طبس، آونگان اراک، کاشی گیالنا، کشت و صنعت مهاباد، 

یران ، روغن نباتی  سیمان مسجد سلیمان شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ا
جهان، ذوب آهن اردبیل، نورد لوله، شیشه قزوین، کاشی کویر یزد، فیبر ایران 

...                                    انزلی، صنایع کاغذسازی، کاشی نیلو نجف و  
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اعتراضات فقط به کارگران شاغل 
محدود نشده و بازنشستگان بخش 
های مختلف از جمله معلمان نیز به 
خیابان آمده و به فقر روز افزون و 

خود بارها و بارها بی حقوقی 
 .اعتراض کرده اند
در مجموع بیش از دو هزار اعتراض 
و اعتصاب و تجمع در یک سال 

.                                    گذشته  

این همه اعتراض و اعتصاب در 
حالی صورت گرفته که کلیه رسانه 
های متعلق به کارگران که اخبار 
واقعی اعتراضات کارگری را پوشش 

، سالهاست که تعطیل شده دهند
اند. )نظیر مجالت نقد نو و راه آینده( 
و برای کارگران هیچ گونه تریبون 
مستقلی وجود ندارد. سایت ها و 
فضای مجازی که تنها می توانند 
بخشی از مسایل کارگران ایران را 
به اطالع عموم برسانند نیز بارها و 
بارها مورد تهدید قرار گرفته و فیلتر 

د و مسوولین آنها مدام به می شون
مراکز امنیتی واطالعاتی احضار 

.                                 می شوند  
و از همه مهم تر کارگران ایران 
همچنان از ایجاد تشکل ها و 
سازمان های مستقل خود 
محرومند و نمایندگان و کارگران 
فعال به دلیل اقدام در جهت تشکل 

دادن یابی کارگران و سازمان 
اعتراضات کارگری، با احکام سنگین 
شالق و حبس به اتهام اقدام علیه 

.          امنیت کشور روبرو هستند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم اکنون سعید شیرزاد )شاغل در پاالیشگاه تبریز(، پیام شکیبا )شاغل در 
کارگاهی در شهرک صنعتی گلگون در سعیدآباد(، محسن عمرانی ) معلم 
(بوشهری مهدی فرائی شاندیز )معلم( و خباط دهدار از فعاالن تشکل ، 

در زندان هستند. اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی … سراسری و 
معلمان بعد از روزها اعتصاب غذا از زندان به بیمارستان منتقل و بعد از چند 
محمود صالحی از اعضای انجمن خبازان  .روز به زندان بازگشت داده شد

و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، جعفرعظیم زاده سقز و عض
عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، علی نجاتی عضو هیات مدیره 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، علی رضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان 
حقوق کارگر ، رضا شهابی ، داوود رضوی و ابراهیم مددی از اعضای هیات 

یره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه و بسیاری دیگر از کارگران فعال مد
.                  حکم داشته و تحت تعقیب قضایی هستند  

در چنین شرایطی، مانند سالهای قبل، کارگران ایران و تشکل های مستقل 
کارگری داخل ایران از انتخاب و فرستادن نماینده به آن اجالس محروم مانده 

ند زیرا که بیشتر فعاالن کارگری یا در زندان هستند یا ممنوع الخروج از کشور ا
و یا تحت حکم های تعلیقی و انواع تهدیدها قرار دارند و کسانی به عنوان 
نماینده کارگران ایران در اجالس آی ال او شرکت میکنند که یا وابسته به 

ام های امنیتی و یا از تشکل های دولتی هستند و مورد اعتماد دولتیان و مق
تشکل های دولت ساخته و نهادهای غیر مرتبط با کارگران ایران اند. هیچ یک 
از کسانی که به عنوان نماینده کارگران ایران در اجالس جاری سازمان جانی 
کار شرکت دارند توسط کارگران و نهادهای مستقل کارگری ایران انتخاب 

                             .                       نشده اند
حال در غیاب نماینده واقعی کارگران ایران در یک صد و ششمین اجالس 

ها، مهاجرت نیروی کار، اشتغال و کار ساالنه آی ال او که اجرای مقاوله نامه
شایسته برای صلح جزء برنامه امسال آن اجالس است، کارگران ایران از 

الس و هم طبقه ای های خود می خواهند که نمایندگان کارگران حاضر در اج
صدای کارگران ایران را در سطح بین المللی به گوش همگان 

.                                                              برسانند  
تنها همبستگی جهانی کارگران می تواند کارگران را به خواسته های خود 

                                                                 .                      برساند

  
 کانون مدافعان حقوق کارگر

١٣٩۶خرداد   

  کارگری بولتن       
 کارگروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

2017 ژوئن 12  -  1396خرداد  22دوشنبه   
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 "اتحادیه آزاد کارگران ایران"وگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره گفت

 ؛مشکالت کارگری

 شودتر میبهمنی که بزرگ و بزرگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیال محمودی ،رادیو زمانه

های روزمره اند و کفاف هزینهکند. مزدها پائینداد میحوادث ناشی از کار بی
دهند. بیکاری بیکاران به جای خود، ترس از بیکاری آرامش کارگران را هم نمی

شاغل را از آنان گرفته، و اعتراض به این وضعیت همان و بلند شدن چماق 
کارگری و نایب رئیس  اتهامات امنیتی و زندان همان. پروین محمدی فعال،

 :گوید، می«اتحادیه آزاد کارگران ایران»هیات مدیره 

حقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و جلوی دولت حق ندارد این همه بی"
ها را هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد فعالیت و اعتراضات صنفی و مدنی آن

 ".و هم دهانمان را ببندد

 .شودتر میه بهمنی میماند که بزرگ و بزرگمسائل و مشکالت کارگری ب

دولت هنوز اصالحیه قانون کار را از مجلس پس نگرفته، با طرح کارورزی به 
خواهد با یک سوم التحصیالن دانشگاهی بیکار میمیدان آمده و از فارغ

ی کنند. هنوز آوار فاجعه پالسکو از «کارورز»حداقل دستمزد نزد کارفرمایان 
های ده که انفجار معدن یورت، فاجعه انسانی نهان در دل تونلاذهان جمع نش

ها قرار داد. و زنان بیوه و کودکان یتیم شده از معادن ایران را مقابل دوربین
شان و فقر انفجار این معدن هنوز داشتند از سختی کار عزیزان از دست رفته

گفتند که پناهی خود میو بی
از  کارگرانی در حوادث کارگری دیگر

انفجار فوالد بویراحمد یاسوج گرفته 
تا شیراز و سنندج و استان مرکزی 

 .جان دادند

هنوز شوک حاصل از تعیین 
دستمزد به شیوه شورای عالی کار 
از میان نرفته بود که روشن شد 

هایی کارگران معدن یورت، همان
که کشته، از کار افتاده و یا بیکار 

کمتر شدند با دستمزدی به مراتب 
از حداقل مزد در معدن کار 

اند؛ جایی که به گفته کردهمی
های داغدار قربانیان، هر روز خانواده

شدند که داخل تونل معدن می
ارتباطشان با دنیای بیرون قطع 

شد؛ رفتنشان با خودشان بود، می
  .شان نهبرگشتن

  بولتن کارگری       
 کارگروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

2017 ژوئن 12  -  1396خرداد  22دوشنبه   
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اتحادیه آزاد کارگران »پروین محمدی فعال کارگری و نایب رئیس هیات مدیره 
کارگران معتقد است این مجموعه شرایط ناشی از نگاه دولت به « ایران

است. او نحوه تعیین و میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را مبنا 
توان از نمایش مسخره تعیین مزد در این کشور به می»گوید: گرفته و می

 ".بردها کاری پیشرایط اسفبار کارگران در سایر عرصه

د اتحادیه آزا»با پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره  ی کاملوگوگفت
 به شرح زیر تقدیم شما می شود: کارگران ایران

ها کارگر را گرفته های اخیر حوادث پی در پی کار جان دهدر ماه ■ 
کارگر  40است. فقط در مورد معدن یورت، طبق آمار رسمی بیش از 

تا زخمی و سایرین نیز بیکار شدند. پس از آن هم  ٨0کشته، بیش از 
چند مورد حوادث کارگری هریک به مرگ چند کارگر انجامید. علت 

 باالبودن حوادث کار در این حد چیست؟

در چند سال گذشته شاهد کشتار کارگران در محل کارشان  پروین محمدی:
 .شودمنتشر می« حوادث کار»هستیم که خبر آن به عنوان 

کارگر  5آماری که سه سال پیش منتشر کردند اذعان داشتند که روزانه طبق 
دهند که با شرایط بحرانی کنونی در حوادث محیط کار جانشان را از دست می

 .ها استاین رقم مطمئنا بیش از این
 دالیل متعددی را میشود برای این اتفاق ذکر کرد

 هاستایمنی کارگاه مهمترین دلیل عدم بازرسی و نظارت وزرت کار بر .١
تواند به ایمنی ارزان شدن نیروی کار. به این معنا که در این کشور کارفرما می

ای بابت آن نپردازد و مشکلی هم برایش پیش کارگاه توجهی نکند و هزینه
 .نیاید

دادند که چندین بار وضعیت در همین معدن یورت کارگران شهادت می
ئولین شهر اطالع داده بودند ولی هیچ خطرناک معدن را به کارفرما و مس

 .شودها نشد و نمیتوجهی به آن

های معیشتی کارگران تامین درگیر بودن ذهن کارگران. چون حداقل .2
 .بردها درگیر است و این ریسک بروز حوادث را باال میشود، ذهن آننمی

 دهد وکنند که کفاف زندگی اشان را نمیکارگران دستمزدی دریافت می
مجبور به ساعتهای طوالنی کار و اضافه کاری و چند شغله بودن هستند. 

ها پرداخت نشود. این وای به روزی که همین حقوق چندرغاز دستمزد نیز ماه
 .کنداسترس و نگرانی از تامین معیشت بروز حادثه کاری را سهل می

گی نبود امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت و ورشکست .٣
ها نیز همه عوامل موثری در آشفتگی فکری کارگران است. و تعطیلی کارگاه

اش را از دست یدهد و با برد که شغلکارگر دایم در این استرس به سر می
 .این وضعیت بیکاری تضمینی برای یافتن کار برایش وجود ندارد

را  های تولیدی که منافع کارگراننبود تشکل صنفی کارگری در مجموعه .4
ای اتفاق نیافتد جامعه از عمق شود تا وقتی فاجعهپیگیری کند. این باعث می

وضعیت کارگران و اجحافی که در 
گیرد مطلع ها صورت میکارگاه

نشود و برای جلوگیری از این فجایع 
 .ارادهای در دولت شکل نگیرد

سیاست کلی حاکم بر سیستم  .5
موجود. شما نگاه کنید، با اعداد و 

ناپذیر هزینه ارقام واقعی و کتمان
بگیر بیش از زندگی کارگران حداقل

شود و چهار میلیون محاسبه می
دهای رسمی تعیین نها

مزد}شورای عالی کار{ به بخش 
ای از این هزینه قابل مالحظه
کنند و آن را اعتراف می

کنند، ولی موقع جلسه میصورت
تعیین مزد، مبلغ دستمزد یک 

 ی واقعی تعیین میچهارم هزینه
 .شود

 

 

 

 

 

 

 

یعنی دولت مقابل چشمان جامعه، 
 تردستمزد کارگر را به مراتب پایین

از حداقل سبد معیشت تعیین 
کند. و به یک معنا مزدی را برای می

ها نفر از شهروندان این میلیون
کند که با این جامعه تعیین می

سطح دستمزد، مرگشان حتمی 
یعنی میتوان از نمایش  است

مسخره تعیین مزد در این کشور به 
شرایط اسفبار کارگران در سایر 

  .بردها کاری پیعرصه

  بولتن کارگری       
ایران )اکثریت(کارگروه کارگری سازمان فداییان خلق   

2017 ژوئن 12  -  1396خرداد  22دوشنبه   
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پس نباید انتظار داشت این دولت و سیستم حاکم مراقب شرایط اسفناک 
 .کارگران در اعماق زمین باشدشرایط کاری 

چه اتفاقی باید بیافتد تا جلوی این حجم از حوادث کارگری گرفته  ■
 شود؟

های شود با ایجاد تشکلهمانطور که در پاسخ سوال فوق برشمردم می
های تولیدی و بازرسی مستمر و مسئوالنه مستقل کارگری در مجموعه

کارفرمایان خاطی، و مجرم دانستن وزارت کار و تعیین جرایم سنگین برای 
کنند و از پرداخت به موقع ها را مهیا نمیکارفرمایانی که شرایط ایمنی کارگاه

 .زنند این اتفاقات را به حداقل رسانددستمزد کارگران سرباز می

کند و نگاه انسانی به های ماشین را پیدا ای که کارگر حکم مهرهدر جامعه
است که شاهد این وقایع وحشتناک خواهیم بود. با او از بین برود معلوم 

های توان جلوی بروز فجایع در محیطبرگرداندن نگاه انسانی به کارگران می
 .کار را گرفت

پس از انفجار معدن یورت مشخص شد که کارگران این معدن با  ■
دستمزدهای زیر حداقل رسمی دستمزد کار میکردند، این در حالی 

سخت و خطرناک است. وضعیت کارگران معدن است که کار آنها 
یورت یک استثناء است یا در موارد بیشتری کارگران مشاغل سخت 

 و خطرناک را با دستمزدهای زیر حداقل انجام میدهند؟

هاست که بیشتر به یک فاجعه وضعیت دستمزد و معیشت کارگران سال
 .شبیه است

بر سر موضوع میزان دستمزد هاست ما در اتحادیه }آزاد کارگران ایران{ سال
کنند هایی که زیر حداقل تعیین شده دستمزد پرداخت میو آمار باالی کارگاه

 .ایمفعالیت و اعتراض کرده
کند بیش از چهار میلیون ها اعالم میدر مملکتی که وزیر کارش در رسانه

کنند ،معلوم است که عمق فاجعه نیروی کار زیر حداقل دستمزد دریافت می
 .قدر است چه

معدن یورت نه اولین و نه آخرین مکانی است که کارگران آن در شرایط سخت 
 .کردندکردند ولی حداقل مزد را نیز دریافت نمیو زیان آور کار می

فاجعه دردناکی که در معدن یورت اتفاق افتاد باعث شد نگاه کل جامعه به 
اطالع رسانی  شرایط وحشتناک کاری کارگران جلب شود و در سطح وسیعی

صورت بگیرد که کارگران ایران تحت چه شرایطی و با چه سطح دستمزدی 
 .کنندبرای ادامه زندگی جان می

وزارت کار اجرای طرح کارورزی را بطور رسمی اعالم کرده که  ■
طبق آن قرار است بیکاران با تحصیالت عالی با مبلغی حدود یک 

جرای طرح کارورزی چه سوم حداقل دستمزد به کار گرفته شوند، ا
 تاثیری خواهد داشت؟

واقعیت این است که این طرح در 
چندین سال گذشته با عناوین 
متفاوتی دائم روی میز مسئولین 
قرار داشته: یک روز به نام 

و روز پیش از آن به نام « کاروزری»
 .«شاگردی–استاد »طرح 

ها به علت ناتوانی در حل دولت
ی اینکه معضل بیکاری، هر کدام برا

نشان دهند برنامه ای دارند، هر از 
ای را پیش های مسخرهگاه طرح

کشند که نه بیکاری را حل می
 .خواهد کرد و نه معضل جامعه را

تواند نیروی ها فقط میاین طرح
ها برای ای را که سالتحصیل کرده

اش دریافت مدارک دانشگاهی
انگیزه تر روانه هزینه کرده، بی
کند و انگیزه  کشورهای دیگر

 .تحصیل را از نسل جوان بگیرد
من اعتقادی ندارم که نیروی 
تحصیل کرده به این طرح پاسخ 
مثبتی بدهد و حاضر شود نیرو و 
توان خودش را با حقوق یک سوم 

شده و با کمترین حداقل مزد تعیین
ای در های قانونی و بیمهحمایت

 .اختیار کارفرمایان قرار دهد
هاب در این مملکت هزینه ایاب و ذ

تر است، از سیصد هزار تومان بیش
چطور یک نفر با لیسانس و فوق 

شود با دریافت لیسانس حاضر می
سیصد هزار تومان در خدمت 
کارفرمایانی قرار بگیرد که هیچ 
تضمین ادامه کاری برای او فراهم 

 کنند؟نمی
کردند که بعد الاقل اگر تضمین می

به از طی دوره کارورزی ،فرد 
استخدام در میاید، میشد تصور کرد 
که نیروی کار از فشار بیکاری به این 

                                .بیگاری تن دهد
اما وقتی قرار است نیروی کار 
شش ماه تا دوسال را بدون هیچ 
تضمین ادامه کاری در خدمت 

دانم کارفرمایان باشد، بعید می
استقبالی صورت بگیرد و مشکلی 

ا از معضل بیکاری میلیونی جوانان ر
 .               حل کند

این طرح فقط باعث خواهد شد که 
بیش از گذشته نیروی تحصیل کرده 
از کشور خارج شود و دوم اینکه 

ای برای ادامه نسل بعدی انگیزه
 .تحصیل نداشته باشد

در عین حال تعداد معدودی که به 
این طرح پاسخ مثبت داده و ثبت 

کنند، لقمه چربی برای دولت و نام 
کارفرمایانی هستند که مفت و 
 .مجانی از نیروی کار آنان سود ببرند
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 ؛مشکالت کارگری
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صنفی جنبش اتحادیه های 

 در بنگالدش
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■ 

دانید در چند روز آینده اجالس ساالنه سازمان بین همانطور که می 
شود، بنظر شما این اجالس در رابطه المللی کار در ژنو برگزار می

 با ایران به چه مسائلی باید بپردازد؟

به نظر من بزرگترین مشکل کارگران ایران نداشتن حق اعتراض به این سطح 
های اخیر با زدن هاست. همانطور که شاهد هستید در سالوقیحقاز بی

اتهام امنیتی به کارگران معترض و بریدن احکام سنگین توسط قوه قضاییه،کل 
 .ها را بگیردحقوقیسیستم حاکم سعی دارد جلوی اعتراض به بی

سال گذشته آقایان عظیم زاده و عبدی، و امسال نیز آقای عبدی از داخل 
عتصاب غذا و تالش کردند با به خطر انداختن جانشان، خواستار زندان با ا

های صنفی و مدنی شدند و تالش برچیده شدن اتهامات امنیتی از فعالیت
 .اللملی را به این مسئله جلب کنندکردند توجه جامعه و نهادهای بین

در حال حاضر تمامی فعالین شناخته شده جنبش کارگری و معلمان با احکام 
روبرو هستند و با چماق اتهامات امنیتی حکم زندان طویل المدت  سنگین

 .برایشان تعیین شده است

های اخیر حکومت پا را فراتر گذاشته و در هر کارخانه و کارگاهی که در سال
زنند )ماهها عدم پرداخت دستمزد و عدم واریز کارگران دست به اعتراض می

شوند و قوه قضائیه به عرفی میحق بیمه(، رهبران اعتراضات به دادگاه م
 .کندعنوان بازوی توانمند سرکوب، احکام زندان و شالق برای آنان تعیین می

المللی کار باید به دولت ایران فشار بیاورد که کنم سازمان بینمن فکر می
های مستقل خود را در کارگران حق داشته باشند بطور آزادانه تشکل

           .  ها بوجود بیاورندکارگاه

دولت حق ندارد این همه 
حقوقی را به کارگران ایران بی

تحمیل کند و جلوی فعالیت و 
ها را اعتراضات صنفی و مدنی آن

هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد 
 .و هم دهانمان را ببندد

و دوم اینکه کارفرمایان نباید اجازه 
داشته باشند دستمزد کارگران را 

ها بدون هیچ ماهبه گروگان بگیرند و 
مانعی دستمزد کاری را که کارگر 

 .انجام داده به او پرداخت نکنند

و در پایان این که دستمزدی 
متناسب با سبد هزینه معیشت 
یک خانوار کارگری و در خور یک 
انسان قرن بیست و یک تعیین 

 .کنند
مطالبات انباشته کارگران آنقدر زیاد 

را شود تمامی آنها است که نمی
ترین و لیست کرد، ولی پر اهمیت

ها همین بود که ترین خواستفوری
 عنوان کردم

 

 

 

 

 

 

و گذاری در مترو تهران؛گشت  

فروشِ زناِن دست  

 

 

 ایلنا:

ندا احمدی -نسرین هزاره مقدم   

ست که پدیده بدیهی
فروشی محصول اقتصاد دست

بیماری است که شغل ایجاد 
کند. اقتصادی که در آن نمی
های ملی عادالنه توزیع ثروت
شود، اقتصاد بیماری که نمی

طبقات فرودست نصیب چندانی از 
 ها و امکانات ندارند.فرصت

 

 

 

 

در همین فضای بیمار اقتصاد است 
که این روزها راهروهای تاریک و 

های پرازدحام مترو محل سالن
کار و امرار معاش زنانی کسب و 

شده که چاره دیگری برای گذران 
های متوالی زندگی ندارند و ساعت

را برای ارتزاق خانوار در فضای 
گونه تاریک و بسته و بدون هیچ

برند و در سر میامکانات و امنیت به
این میان ترس از مامور و بازداشت 
و ضبط اموال قسطی و عاریه مزید 

 بر علت است.

 

 

 

طور که مسئوالن ید همانشا
فروشی چهره اندیشند، دستمی

دلخراشی داشته باشد اما پاک 
هم با قوه کردن صورت مساله آن

کند. قهریه مشکلی را حل نمی
ی ناگوار به همین زدودن این چهره

ها هم نیست. سادگی
ست فروشی زنان واقعیتیدست

که در بازاِر کاِر بیمار این روزها انکار 
ست، بازار کاری که زناِن شدنی نی

های شغلی فاقد "فرصت
 شود.شایسته" را شامل می
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گذشته شهرداری اواخر سال 
گیرد که صورت تهران تصمیم می

ظاهر زشت مساله را پاک کند. به
فروش مترو برخورد با زنان دست

گیرد. اوج برای چند وقت اوج می
این برخوردها در بهمن ماه و اسفند 
است. ماموراِن مرد و زن با خشونت 

کنند، با زناِن دستفروش برخورد می
شود، چند اموال زنان ضبط می

شوند و ساعت بازداشت می
گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد 

گیرد، ها اوج میاست که نگرانی
ی ترس از این است که این دغدغه

اصطالح زیباسازی شهر، به
ی دلخراش دیگری از نوع حادثه

مرگ "علی چراغی" رقم بزند. این 
برخوردها با انتقاد فعاالن کارگری و 
حامیان حقوق زنان مواجه 

ود. از همین روست که این شمی
روزها از شدت برخوردها کاسته 
شده، زنان دستفروشِ مترو 

کنند و ماموران؛ تر تردد میآزادانه
ظاهرا از خشونت و برخوردهای 
تند، حداقل برای مدت کوتاهی 

 اند.منصرف شده

 متروی تهران، ایستگاه انقالب

در اولین روزهای ماه دوم بهار به 
و پرتردد یک ایستگاه شلوغ 

رویم. در قطارهای بین شهری می
ایستگاه متروی انقالب گوش به 

سپاریم که هایی می زن ِدرد و دل
شان اسبابِ کسبِ روزی بر دوش

 کند.به سختی سنگینی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدیجه: شوهرم روزگاری 
کارگر ساختمانی بود و حاال 

 گیر استزمین

سال دارد و اهل  ٣2خدیجه 
سال  ١2گوید کرمانشاه است. می

است که به ناچار سرپرستی 
 افتاده.اش خانوار بر دوش

گوید: شوهرم کارگر خدیجه می
ساختمانی بود حاال به سِل 
استخوان مبتال و از کارافتاده است. 

ساله دارم. خرج  4و  ١٠دو فرزند 
 درمان شوهرم هم باالست.

اش بیمه ندارند. از خدیجه و خانواده
"تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی" 

اش چیری به خدیجه و خانواده
ام. مه جا رفتهگوید هنرسیده. می

بارها کمیته امداد رفتم و همه 
مشکالتِ شوهرم را گفتم اما تا 
امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. 
شاید کسی صدای ما را 

 شنود.نمی

خدیجه، ژیلت و دستکش 
فروشد و درآمدش این روزها می

خوب نیست. اگر هر روز، در مترو 
باشد و روزی چند ساعت کار کند، 

هزار تومان درآمد  6٠٠، ٥٠٠ماهی 
دارد. خانه استیجاری خدیجه، 
فرزندان و همسر مسلولش؛ قلعه 

  خان است. حسن

ساله با کتِف  63گِل پری
 فروش استشکسته دست

سال دارد. شوهرش  6٣گل پری
کرده، اما قبال سیگارفروشی می

این روزها بیمار دیالیزی است که 
سنگین  خرج درمانش خیلی 
فرما ویشاست. شوهرش بیمه خ

دارد. در این شرایط هم که بیکار و 
 2٥٠گیر است، باید ماهی زمین

هزار تومان به تامین اجتماعی 
 بپردازد.

هاست گوید: کتفم مدتمی
ام، نه شکسته اما نه فرصت داشته

پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. 
آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. 

 گیر بود که برپسرم روزگاری کشتی
اثر یک حادثه، مصدوم شد، حاال او 

گیر است و مدام در خانه، هم زمین
 کند.سیگار پشت سیگار دود می

ساله با کتِف شکسته  6٣گِل پری
کند. بار سنگین هر روز کار می

اش است به معاش سه نفر بردوش
هزار تومان  4٠٠ی ماهی اضافه
ی یک واحد استیجاری در اجاره

عِد چهار گوید: بجنوب شهر. می
سال کار کردن، یک میلیون تومان 

 انداز هم ندارم.پس

گل از موقعِ ناهار است و پری
ای ناِن بیات بیرون بساطش لقمه

کشد. الی نان چیزی نیست می
ی غذای مقدار ناچیزی از مانده جز 

خورد، گل غذا میدیشب. پری
 ریزد.....کند و اشک میصحبت می
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شوهِر مینا با یک دختر جوان 
 رفت، او ماند با دو بچه

میینا حدودا سی ساله است. از 
گوید و میعاشق شدن شوهرش 

تر. فرارش با یک دختر جوان
گوید: مجبور به طالق شدم و می

ها را که حضانت بچهبه خاطر این
بگیرم، یک خانه موروثی در 
شهرستان داشتم که به نام شوهر 
سابقم کردم. دو دختر نه و یازده 
ساله دارم. ظهرها که دخترها را 

برم، خودم راهی مترو مدرسه می
جورابِ زنانه و وم و تا عصر می 

 فروشم.سر میآدامس و گلِ 

مینا از برخوردهای ماموران 
گوید: دو ماه قبِل ست. میناراضی

ام را عید؛ گرفتندم و همه اجناس
ضبط کردند. مینا بارها، برای چند 
ساعت در بازداشت بوده. اما 

گوید: سال جدید اوضاع بهتر می
 شده انگار کاری به کارمان ندارند.

پرسیم نظرت درباره وقتی می
فروشان ساماندهی دست

کنی اگر چیست؟ فکر می
به شما غرفه  شهرداری بخواهد 

شود؟، بدهد، اوضاع بهتر نمی
گوید: زند و با ناامیدی میلبخند می

ما را به خیر اینها امیدی نیست. 
غرفه پیشکش، همین که 

مان را ضبط نکنند، راضی اجناس
 هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 بریممیاز رنجی که 

های زناِن هرچه بیشتر پای صحبت
نشینیم، بیشتر و فروش میدست

بریم که بیشتر پی به دردهایی می
کنند. دردهایی که هر روز تجربه می

قبل از هر چیز ریشه در نرخِ بیکاری 
های مضاغِف زنان و فقدان فرصت

شغلی مناسب دارد. براساس 
جدیدترین اطالعات مرکز آمار ایران، 

ساله  24تا  ١٥ی جوانان بیکار
درصد است. سهم  26.١معادل 

و  22.٣مردان از این آمار بیکاری 
 درصد است. 42.٨زنان 

عالوه بر بیکاری، افزایش 
های اجتماعی از قبیل آسیب

افزایش آمار طالق و از هم 
ها، عدم پاشیدگی خانواده

های دولت از بیماران و از کار حمایت
های توانمند بیمهافتادگان و فقدان 

های آور هزینهو افزایش سرسام
معاش، علل زیرساختی بحران 
دستفروشی زنان است که بدون 

زدودن چهره دلخراش  رفع آنها
فروشی به هیچ وجه دست
 ساز نیست.چاره

جلوی هرچه را با ضربِ زور و 
اش را جای اجبار بگیرید، هزینه

 دیگر باید بپردازید

عضو  «زهرا کریمی موغاری»
 هئیت علمی دانشکده علوم 

 

 

 

اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران 
مسئله اشتغال زنان  معتقد است:

دستفروش در مترو تهران را 

توان از منظر اقتصاد می
بررسی کرد. به گفته وی،  خانوار 

زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود 
شان کار کنند؛ و اعضای خانواده

کننده درآمد برخی از بانوان تأمین
خانوار هستند. حال آنان برای امرار 

توانند دستفروش معاش می
کنار خیابان یا.... باشند. در  مترو،

برابر ممانعت از اشتغال این افراد 
بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای 

های اجتماعی آن به صورت آسیب
مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی 
فرصت شغلی و درآمد بهتری 

نباشد، این قبیل مشاغل  موجود
 گیرد.شکل می

موغاری در پاسخ به این پرسش که 
حلی برای این مشکالت پیدا آیا راه»

گوید: ناگزیر ، می«شودمی
هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل 

های بهتری ایجاد کند، این صحنه
ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی 
هرچیزی را که با ضربِ زور و اجبار 

اش را جای دیگر باید بگیرید، هزینه
 بپردازید.

در پایان تنها چیزی که به ذهن 
ی رسد، اصول فراموش شدهمی

هایی که در ست. وعدهقانونی
قانون اساسی به ملت داده شده 
و وظایفی که دولت در قبال مردم 

 دارد.

قانون اساسی  4٣بند دوم ماده 
گوید: تامین شرایط و امکانات می

رسیدن به  کار برای همه به منظور
اشتغال کامل وظیفه دولت است. 

ست تا تنها همین یک "بند" کافی
  ایم.دریابیم این روزها کجا ایستاده
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، کارگریدر هفته گذشته؛ شامل اعتراض ها، اعتصاب های  اخبار کارگری تیتربخشی از 
 راه اندازی کمپین پرستاران به شرح زیر تقدیم شما می شود.حوادث کار و 

  

 

 

    تجمع اعتراضی مردم دلوار مقابل بخشداری /

  ساختمان شهرداری تجمع کارگران شهرداری نی ریز مقابل /

 نفعبه وزیر پزشک و ذی« نه»کمپین پرستاران همچنان ادامه دارد؛  /

 تجمع کارگران توسعه صنعت آذربایجان برای معوقات مزدی /

  معناستبندی بیتنگنایی پر از مصیبت/ سهمیه« بیمه کارگران ساختمانی» /

   شهرستان آملکشته و زخمی بر اثر سقوط لودر در معدن هردورود  2  /

   نگرانی کارگران ماشین سازی تبریز از تبعات خصوصی سازی /

  چکش برقی معیوب کارگر چاه کن را به کشتن داد /

  واگذاری سهام بانک رفاه و شستا به بازنشستگان و کارگران تصویب شد /

   گمرک مهران در اعتصاب /

  به زندگی کارگر جوان پایان داد برق گرفتگی در شهرستان آذر شهر /

 موع کارگر بلبرینگ سازی تبریز برای بازنشستگی پیش از 35معطلی  /

  خودکشی و مرگ یک زندانی در زندان قزلحصار کرج /

  مرگ دلخراش کارگر معدن در هرسین  /

   کارگر در آستانه تعطیلی  600با  الماس یزدکارخانه  /

 درباره معدن زمستان یورت منتشر شدمتن گزارش کمیسیون صنایع  /

  سال فعالیت 50نباتی قو پس از تعطیلی کامل کارخانه روغن /

  !درباره کارگر فضای سبز قربانی حادثه تیراندازی دیروز /

  مرگ کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان در اثر سقوط سنگ /

 نتیجه خاتمه یافت وه ملی فوالد اهواز بیتجمع یک روزه کارگران گر /

 سقوط از ساختمان  مرگ یک کارگر ساختمانی در ساوه بر اثر /

  شوندکارگر اجبارا بیکار می 200به واگذاری روغن قو به افراد خاص در دولت گذشته رسیدگی شود/ /

 !همکارانش مقابل مجلس لبات خود وجان باختن آموزشیار نهضت سوادآموزی در راه دستیابی به مطا /

 دهندگان نهضت سوادآموزی  تجمع اعتراضی آموزش /

 !یک کارگر فضای سبز درحادثه تیراندازی مرقدخمینی جانش را ازدست داد /
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 .ماه حقوق6دراعتراض به عدم پرداختتجمع کارگران کارخانه روغن نباتي نهال گل بروجن  /

 !لوشان« واریان»ماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه پاالیش روغن گیالن4عدم پرداخت  /

  مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ساختمان در ساوه /

  به چاهک باالبرمصدومیت یک کارگر جوان درپی سقوط  /

 باختگان و مصدومان معدن آزادشهر به بازپرسی معرفی شدند های جانوکالی خانواده /

 حریق در انبار کارخانه عدل پارچه/ /

 تجمع کارگران تعدیل شده معدن انگوران مقابل دفتر کارفرما  /

 تش سوزی بامدادی در پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر / حادثه تلفات نداشت آ /

 خواسته های کارکنان شرکتی مخابرات در صحن علنی مجلس مطرح شد /

 تشریح بخشنامه جدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  /

 هزار تن جغندر/بیکاری در کمین کارگران 50نگرانی کارگران فصلی قند و شکر شوش از عدم خرید  /

 تجمع صنفی کارگران شرکت ملی فوالد اهواز در مقابل استانداری /

 شاگردی است -نامه غیرقانونی استاد طرح کاروزی همان شیوه  /

ماه حقوق مقابل استانداری 4تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذراب اراک نسبت به عدم پرداخت  /
 !مرکزی

تجمع معلمان قراردادی وحق التدریسی سراسرکشور برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامیشان  /
 ! مقابل مجلس

سوادآموزی سراسرکشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی دهندگان نهضت تجمع اعتراضی آموزش /
 !مقابل مجلس

تجمع اعتراضی نیروهای آموزش دیده کمک پرستاری نسبت به بالتکلیفی شغلی مقابل وزارت  /
 !بهداشت

 !کارگر فوالد شادگان25اخراج /

 !ماه بیکارشدن11دوکارخانه سیمان وکانسرام طبس پس از عدم پرداخت مطالبات کارگران  /

های اضافی مقابل سازمان بازرسی سیم یاسوجدراعتراض به اخذ هزینهتجمع رانندگان تاکسی بی /
 !کهگیلویه و بویراحمد

تجمع اعتراضی کشاورزان نسبت به انتقال آب رودخانه سرمشک به سد صفارود مقابل فرمانداری  /
 !رابر

 !اردیبهشت وقربانیانش13روايت پزشك کارگران معدن زمستان يورت آزاد شهردرباره حادثه /

 !ساعت گذشته براثرحوادث کاری4٨کارگرطی4جان باختن  /

 !مرگ کارگر راهداری در پی برخورد خودروی سواری در آزادراه مشهد /

 !جان باختن کارگر مقنی درقم براثرریزش چاه /

 !جان باختن یک کارگر ساختمانی دراراک براثر سقوط از ارتفاع /

  کارگرجوان مرغداری را درگلپایگان گرفتبرق گرفتگی جان  /

 نفر که قصد فرار از موصل را داشتند توسط داعش اعدام شدند 163سازمان ملل:  /
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 دهندگان نهضت سوادآموزی مقابل مجلس تجمع کردند آموزش /

 التدریس برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند معلمان حق /

 ان اردبیل در اثر واژگونی آمبوالنس مرگ دو نفر از کارکنان بیمارست /

  چهار کارگر ساختمانی زیر آوار ماندند /

 معطلی کارگران سیمان وکانسرام طبس برای دریافت طلب مزدی /

 کارگران داروگر برای دومین بار به مرخصی اجباری رفتن /

 برای دریافت کارت مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی ناماغاز دومین مرحله از ثبت /

 ایجاد سازمان نظام مهندسی ایمنی در مناطق ویژه ضروری است /

 شودشدگان اجباری محاسبه میحق بیمه کارگران نیمه وقت مانند بیمه /

برای تجمع اعتراضی مشترک کارگران بیکارشده معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کار منطقه  /
  !دومین بار درسال جاری

 !ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل /

 سرگردانی کارگران خارجی قطر در سایه قطع روابط دیپلماتیک /

 معدن زمستان یورت« 4اکلن » آغاز بکار دوباره تونل  /

 «سال تحصیل مجبور به کولبری بشوم 20هرگز فکر نمی کرم بعد از »های کولبر جوان: بغض /
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