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 ھفته تحلیل 

 ی دولت به آرای معلمان! نیاز دوباره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کار صادق

 معلمان صنفی کانون ی مدیرە ھییت یاعضا از دیگر یکی لنگرودی بھشتی محمود خان ب شھریور پانزدھم در امنیتی ماموران
 با و دستگیر نیز را وی اش، شخصی وسایل از مقداری ضبط و صنفی شناس سر فعال این ی خانه وجوی جست از پس و ریختند

 ب اعتراض در ک معلمان توسط پیاپی صنفی اعتراضات رشت یک پی در لنگرودی، بھشتی محمود دستگیری از قبل .بردند خود
 در معلمان صنفی ھای کانون فعال اعضای از چند تنی گرفت، صورت معلمان ی معوق صنفی مطالبات ب مسئولین توج عدم
 رسول از غیر ب اکنون ھم .شدند زندانی و بازداشت امنیتی ماموران توسط قانونی صنفی ھای فعالیت دلیل ب صرفاً  نوبت چند

اند، طفرە کردنش آزاد از تاکنون، محکومیتش، پایان رغم ب و برد می سر ب زندان در پیش سال شش از ک بداقی  علی رفت
 . شوند می نگھداری زندان در نیز بھلولی مھدی و نیکنژاد محمدرضا عبدی، اسماعیل باغانی، اکبر

 در شرکت و صنفی ھای فعالیت خاطر ب معلمان صنفی ھای تشکل اعضای از تن ھا دە نژاد احمدی جمھوری ریاست دوران در 
 گذشت انتخابات ھنگام در معلمان صنفی کانون .شدند ھا زندان ی روان و بازداشت در فعال معلمین طلبان حق اعتراضات

 این انجام امید ب داد، مدنی و صنفی ھای فعالیت گذاشتن آزاد و زندانیان کردن آزاد با ارتباط در روحانی ک وعدەھایی خاطر به
 و کانون زندانی اعضای از تعدادی آزادی برای کانون رھبری روحانی پیروزی از پس .کرد حمایت روحانی از فعاالن ھا وعدە

 وزیر با جمل آن از روحانی، دولت مسئولین با آموزان، دانش و مدارس ناھنجار وضعیت و معلمان ی معوق مطالبات ب رسیدگی
 اصلی نقش آن در ظاھراً  لنگرودی بھشتی آقای ک ھا وگو گفت این اما .شد وگو گفت وارد اطالعات وزیر و وقت پرورش و آموزش

 آن ک- زندانی معلمان از تعدادی کردن آزاد برای اطالعات وزیر با پرورش و آموزش وزیر وسطات ی وعدە جز ثمری ھیچ داشت، را
 ک ھایی مصاحب در بھشتی آقای خود .نداشت دیگری ثمر -بردند زندان ب نیز را دیگری ی عدە بلک نشد عملی تنھا ن ھم
  نمود. اذعان مسئولین با ھایش وگو گفت بودن ثمر بی بر داد، انجام ھا وگو گفت از پس

 گذشته سال دو طی .نبود روحانی ی وعدە خلف و مذاکرات ماندن نتیج بی جز چیزی نیز معلمان اعتراضات سرگیری از ی انگیزە
 کودکان تعداد نگرفت، صورت معلمان با رفتار و مطالبات و حقوق و حق با ارتباط در نژاد احمدی دوران ب نسبت محسوسی تغییر

 سازی خصوصی سیاست و یافت فزونی حتی بود، معلمان ھای دغدغ جزو صنفی مطالبات کنار در ک مدارس ب نیافت راە
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 ھیچ ترتیب بدین و گرفت قرار دولت کار دستور در گذشت از تر جدی آموزش امر پیش از بیش شدن طبقاتی و پرورش و آموزش
 . نکرد تغییر معلمان برای چیز

 با معلمان صنفی کانون ی مدیرە ھیئت اعضای از عدەای ھمراە ب ک آن از بعد روز یک لنگرودی، بھشتی آقای ک شدە گفت
 ھیچ ھنوز گرچ .است شدە بازداشت داشت مالقات معلمان مشکالت و مطالبات طرح برای جمھور، رییس مشاور نوبخت
 بھشتی آقای متعاقب بازداشت و مالقات این ک رود می گمان ولی نشدە، منتشر مالقات این ب راجع ای رسمی گزارش

   .نبودەاند مجلس اسفند انتخابات با ارتباط بی لنگرودی

 این در ک بدی بسیار ی سابق رغم ب جھت ھمین به و دارد معلمان میلیونی چند رأی ب نیاز انتخابات برای دوبارە ظاھراً  دولت
 نفوذ از ک صنفی کانون رھبران ب تازەای ھای وعدە دادن با و ببازماید دوبارە را خود شانس ک است ندیدە بد دارد، زمین

 ب ک لنگرودی بھشتی آقای بازداشت .کند خود آن از را معلمان از عدەای رأی است، برخوردار معلمان میان در گستردەای
، انجام اوین بازرسی دوم ی شعب حکم  میان احتمالی انتخاباتی توافق یک راە سر بر تراشی مانع برای رود می گمان نیز گرفت
 .باشد گرفت انجام دولت حکومتی رقبای توسط دولت و کانون

 بگیرد بھرە اعضایش مطالبات ب رسیدن برای مناسب ھای فرصت و امکانات از بخواھد صنفی تشکل یک ک که این بر ایرادی
 وعدەھای خلف درنظرداشت بدون را تجرب ھمان   دوبارە صنفی تشکل یک ناموفق ی تجرب یک پی در ھرگاە اما نیست، وارد

 خطایی دیگر این شود، گزیدە دوبار سوراخ یک از معروف قول به و کند تکرار الزم ھای تضمین گرفتن بدون بخواھد مقابل، طرف
   .شود تمام خوشنام و معتبر تشکل یک اعتبار رفتن دست از قیمت ب است ممکن ک است

 رسد نمی نظر ب و دیگرند، ھم مغایر دولت، ھای ایدەآل و برنام با صنفی کانون ھای ایدەآل و مطالبات شد، اشارە ک گون ھمان
 در ک ندارند ھم دیگری ی چارە و قادرند نیرومند سندیکایی نھادھای وصف این با ولی .بیاید کنار معلمان با بخواھد دولت ک

 رفاھی قوانین اصوالً  و نمایند شان ھای خواست پذیرش ب وادار را ھا آن و بگذارند اثر ھا دولت ی برنام روی مناسب ھای موقعیت
 آرای نبایستی باشد شدە دولت با وگو گفت وارد قصد این با اگر معلمان صنفی کانون .ازمبارزەاند نوع این محصول عمدتاً 

 خاطر به زندانند در ک آنانی و است مطالبات از یکی تنھا زندانی کارگران و معلمان آزادی .بفروشد دولت ب مفت را اعضایش
 .دیگر چیز ھیچ ن و اند زندان در ک است مطالبات پیگیری

 

  
 

 
 از تجربه دیگران 
 

  ٣-حقوق کارگران و جنبش مردم ساالری در ایران 

 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 فرھاد نعمانی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس

 ھریسسھراب بھداد، استاد و صاحب کرسی جان 

  رجمه: گودرزت

 فراملیتی و دولتی طبقاتی، قدرت ساختار آنالیز

 ھای قدرت و دولت طبقه، بین حاضر ی پیچیده قدرت ساختار سه بین مدام تبادالت اساس بر سیاسی و اقتصادی ھای چالش دموکراتیزاسیون، ی پروسه در
 . گیرد می شکل فراملیتی

 



   
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  Iranian Labour Bulletin – No: 98  ٩٨ سال دوم ، شماره ٢٠١۵ سپتامبر ١١ جمعه

 

 

- 3 - 

 طبقاتی قدرت ساختار

 را طبقات معاصر، داری سرمایه جوامع در. شود می تعریف طبقه اقتصادی - اجتماعی منافع اساس بر طبقاتی ساختار بالطبع داری، سرمایه ی جامعه یک در
 بر اول ی درجه در بندی طبقه این. کرد تقسیم سیاسی مبھم نیروھای ی طبقه و کار ی طبقه میانی، ی طبقه بورژوازی، خرده داری، سرمایه به توان می

 مراحل با ارتباط در تخصص و اقتصادی مسائل در گیری تصمیم قدرت تولید، ابزار مالکیت: اند شده تعریف اقتصادی - اجتماعی منافع از شناسه سه اساس
 فراگیری و دموکراتیزاسیون ی پروسه از حمایت. نیستند دولت و حاکم طبقات منافع با مستقیم ی رابطه در ھمیشه کار و میانی طبقات منافع روی این از. تولید

 . است استوار حاکم طبقات بر آنان خطر پذیرش سطح به عمدتاً  سیاست، در حاکمیت تحت طبقات

ھای سیاسی است. مشارکت دموکراتیک تنھا در  پایدار برای موکراسی، مستلزم کاھش نابرابری ی هپروسبنابراین یک 
ھا و تبعیضات  ھای حقوق بشری پاسخی به نابرابری ی کارگر و سازمان صورتی تثبیت خواھد شد که در ساختار طبقه

  .فرھنگی، دینی، قومیتی و جنسیتیھا و تبعیضات طبقاتی، افتصادی،  نابرابری گوناگون شکل گرفته باشد: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 دولتی قدرت ساختار

 محصول خود دولت ساختار. است مھم قدرت ساختار در نیز جامعه با دولت ی رابطه فراگیر، دموکراتیزاسیون ی پروسه یک در
 نفع به طبقاتی ھای چالش بر عموماً  که دارد نفوذ دولت بر نیز حاکم ی طبقه زمان ھم. است طبقاتی چالش نفوذ تحت و

 بین در طرف بی داور یک که حاکم، ی طبقه دست ابزار تنھا نه داری سرمایه دولت روی این از. راند می فرمان حاکمه ی طبقه
 . است اجتماعی ھای گروه و طبقات مابین قدرت تعادل ی وزنه بلکه نیست، ھم طبقات

 نفوذ طریق از طبقاتی منافع از دولت استقالل که است الزم ماندگار دموکراسی برای که است داده نشان مداوماً  تاریخ
 حاکمیت تحت یا بوروکرات اند، مذھبی یا و تئوکرات گرند، ستم متمرکزند، که ھایی دولت. گردد متعادل آن بر مدنی ی جامعه

 . نیست پایدار ساالری مردم یک شان حاصل نتیجه در و شوند شریک مدنی ی جامعه با قدرت در توانند نمی طبیعتاً  اند، نظامیان

 فراملیتی قدرت ساختار

 طور به. نماید می محدود را ملی ھای سیاست و گیرد می خود تاثیر تحت را طبقات و دولت ی رابطه فراملیتی قدرت ساختار
 تأثیر به توانند می ژئوپولتیک تأثیرات و جنگ. بگذارد تاثیر طبقاتی ساختار بر تواند می خارجی ملل به اقتصادی وابستگی مثال

 فراملیتی ی سرمایه که آن مضافاً . بیانجامند دیگران اعتباری بی و ھا دولت بعضی از ای توده ھای حمایت یا طبقاتی اتحادھای بر
. است شده ساالری مردم ی توسعه مانع و داده افزایش را اقتصادی ھای عدالتی بی دموکراسی، اسمی حاکمیت تحت

 مدنی ی جامعه ی ساالرانه مردم ی توسعه به نظامی، و امنیتی نیروھای نقش و اندازه گسترش برای سرمایه آن از استفاده
 . گذارد می تأثیر طبقاتی ی رابطه بر و زده لطمه
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 فراملیتی و دولتی طبقاتی، قدرت ی رابطه در تعادل جایی جابه

 در. سازد محتمل را اجتماعی عدالت که آید پیش تغییراتی قدرت ارتباط در باید آید، حاصل ماندگار دموکراسی یک که آن برای
 تعداد ببرد، باال میانی اقشار و کارگران تعداد به افزودن با را طبقاتی قدرت تعادل امکان تواند می داری سرمایه که حالی

 . شد نخواھد منتج اجتماعی دموکراسی یک به لزوماً  تنھایی، به اقشار این اعضای

 به. شوند ھمراه مشترک عمل در مشابه منافع با طبقاتی با اگر کنند کمک قدرت تعادل جایی جابه به توانند می محرومان
  . شود تبدیل »خود برای کار«ی  طبقه به تواند می »خود در کار« ی طبقه دیگر عبارت

. گردند تسھیل ارتباطات نوین ھای ُفرم و سریع عمومی ترابری شھرنشینی، شدن، صنعتی اثر بر توانند می ھا تالش این
 ارتباطی ی وسیله عنوان به ھا جایی این جابه به توانند می ھم سیاسی احزاب و اجتماعی ھای تشکل صنفی، ھای اتحادیه
 . نمایند کمک اقتصادی -اجتماعی ی عادالنه ی توسعه و دموکراسی بین مھمی

 ساالری مردم ی پروسه بر را اقتصادی -اجتماعی اتحادھای و دولتی ھای سیاست عدالتی، بی تأثیر چگونگی تیلی چارلی
 : است داده توضیح چنین

 ھای عدالتی بی قاطع کاھش و مالی ھای شبکه و عمومی ھای سیاست ی مجموعه در تعاملی تغییرات از ساالری مردم
 بدون. است اجتماعی روابط در تغییر شدنی تعریف ھای مکانیسم به وابسته خود ی نوبه به که کرد خواھد ظھور اجتماعی

 دموکراسی، سوی به ھا دولت شکلی تغییرات صرف مالی، ھای شبکه و اجتماعی ھای عدالتی بی ی زمینه در عمده تغییرات
 . بود خواھند غیرممکن و ناپایدار

 و مدنی ی جامعه حکومت، طبقات، مابین قدرت، ی رابطه در تعادل تغییر با تنھا پایدار اجتماعی دموکراسی یک خالصه، طور به
 - اجتماعی و سیاسی برابر انتخاب حق از نیز ھا آن نھایت   در چه چنان است؛ ممکن محرومان نفع به فراملیتی نیروھای
 صنفی ھای اتحادیه سیاسی، احزاب مانند مدنی ی جامعه مستقل و پیشگام ھای سازمان رو این از. گردند برخوردار اقتصادی

 فرصت ساالری مردم معاصر طبقاتی جوامع در تا یابند تحکیم و اقتدار باید دانشجویان و اقوام زنان، ھای تشکل و کار ی طبقه
 . باشد داشته تعمیق

. شد قائل تفاوت) طبقه گیری شکل( خود برای  طبقه و) طبقه ساختار( خود در ی طبقه بین باید قدرت ی رابطه در تغییر برای
 ھای شورا و ھا اتحادیه و کارگری احزاب توان و قدرت اما دارند، وجود کار ی طبقه اعضای مشابه تعداد با زیادی ھای کشور
 مشترک عمل برای الزم فضای ایجاد برای کافی شرط کار ی طبقه ساختار دیگر عبارت به. نیستند قیاس قابل شان صنفی

 . است ضروری دموکراسی سوسیال و ساالری مردم تحکیم برای فضا این و نیست اقتصادی و سیاسی

 شده تضمین حقوق از که زیرا ند، بیشتر فشار تحت معموالً  کنند می زندگی گرا تمامیت ھای حاکمیت تحت که ای توده طبقات
 و اداری و قضایی سیستم دولت، سوی از فشار و ستم تحت روزانه آنان. نیستند برخوردار تشکل و تجمع برای جمله از

  . دارند قرار ھا رژیم گر سرکوب مؤسسات

 از گاه که  است ای توده طبقات طوالنی و اندیشمندانه ھای کنش ھمانا این باشیم داشته نظر در که است اھمیت حائز
  . شود دموکراتیزاسیون ی پروسه و ساالری مردم تعمیق باعث تا کند می گذر متوالی ھای نسل

 اما گرایانه آرمان ھای دیدگاه که اند کرده زندگی کسانی تاریخی اشتباھات دوران در ایران مردم طوالنی بسیار ھای مدت برای
 .اند آورده ارمغان به را بزرگ ھای خطا با توأم
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 باشد، او »بریتانیای فرسوده«اگر ارمغان دیوید کامرون یک 
در رفراندوم مربوط به  »آری«نخواھد توانست مردم را به گفتن 

 اروپا متقاعد کند

 اخبار خارجی 
  

  بریتانیا

در  »کارگران فرسوده«درصدی  ١۵افزایش 
  سال ۵عرض 

  
  ٢٠١۵سپتامبر  ٩ایندیپندنت، 

  

 تعداد به تاکنون، ٢٠١٠ سال از جدید، برآوردھای طبق
 که کنند می کار افراط به چندان بریتانیا در که کسانی
 سرویس به نتیجه در و اندازند می خطر به را خود سالمت

 ١۵ آورند، می رو اجتماعی تأمین سیستم و ملی بھداشت
 . است شده افزوده درصد

 ھای اتحادیه ملی مرکز« توسط یافته انجام تحقیقات
 ۴/٣ از بیش حاضر حال در که دھند می نشان »کارگری
 این. اند )burnout( شغلی فرسودگی دچار کارگر میلیون

. است ٢٠١٠ سال در مشابه تعداد از بیشتر ھزار۴۵٣ تعداد
 موارد ،٢٠١٠ از پیش ی دھه یک در که است حالی در این

 داشته کاھش طوالنی کار ساعات از ناشی فرسودگی
 . است

 ۴٨ از بیشتر قاعدتاً  شان ھفتگی کار ساعات که آنھایی
 استرس، قلبی، ھای بیماری خطر معرض در است، ساعت
 کیفیت این. اند دیابت و مغزی ی سکته روانی، ھای بیماری

 عواقبی نیز افراد این بستگان و دوستان ھمکاران، برای
  .دارد

کند: "ھستند افراد  ھای کارگری اضافه می مرکز اتحادیه
کنند و حداقل  کاری می بسیاری که بدون دستمزد اضافه

ی  اند که خواھان خاتمه یک میلیون نفر اعالم کرده
  کاری اند." اضافه

افزایش فرسودگی شغلی در تمام مناطق بریتانیا مشاھده 
شاھد بیشترین  »ھامبر«و  »یورکشایر«شود، اما  می

اند: در این مناطق تعداد کارگرانی که در قیاس با  افزایش
کنند، حدوداً  ساعت کار می ۴٨بیشتر از  ٢٠١٠سال 

  درصد افزایش یافته است.٣٠

 تعداد بیشترین با بعدی ی منطقه دو ،»لندن« و »ویلز«
 شمال و »شرقی دلند می« توسط که اند، فرسوده کارگران

 . شوند می تعقیب غربی

 در که که است خواسته دولت از کارگری ھای اتحادیه مرکز
 مصوب »کار ساعات مقررات« به نسبت خود ھای دیدگاه
 کار مقررات، این موجب به. کند نظر تجدید اروپا ی اتحادیه
 . باشد ساعت ۴٨ باید حداکثر ھفتگی

 اوگرادی، فرانسس کارگری، ھای اتحادیه مرکز دبیرکل
 بر حاکم طوالنی کار ساعات فرھنگ که دھد می توضیح
 به را آنان سالمت و زند می لطمه کارگران کارآیی به بریتانیا

  . اندازد می خطر

 کار ساعات مورد در تری سخت مقررات به "ما: گوید می او
 اگر. »کار ساعات مقررات« از تخطی به نه و داریم نیاز

 او باشد، »فرسوده بریتانیای« یک کامرون دیوید ارمغان
 مربوط رفراندوم در »آری« گفتن به را مردم توانست نخواھد

 ".کند متقاعد اروپا به

 مردان که دھد می نشان چنین ھم مذکور مرکز تحیقیق
 کار بیشتر زنان به نسبت تناسبی بی طرز به چنان ھم
 سال در زن ٨٧٣٠٠٠ برابر در مرد ٢۵۴۴٠٠٠. (کنند می

  ). جاری

 اند، شغلی فرسودگی دچار که زنانی تعداد افزایش البته
 که حالی در است، درصد ١٨ برابر ٢٠١٠ سال به نسبت

 . است درصد ١۵ مردان مورد در داده این

 صنایع از عبارتند فرسودگی گرفتار ھای بخش ترین بزرگ
 ۴٣( داری جنگل و ماھیگیری کشاورزی، ،)درصد ۶۴( معدن
 بھداشت ،)درصد ٣۶( غذایی سرویس و داری ھتل ،)درصد

 . درصد ٣١ با آموزش و) درصد٣٢( اجتماعی خدمات و
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، آلمان غربی رونق زده، توافقی را برای تأمین نیروی ١٩۶١اکتبر 
وجب این قرارداد کار مورد نیاز این کشور با ترکیه امضا کرد. به م

ستمزد حداقل و اسکان برخوردار ترین کارگران از دحتی ناکارآزموده
 شدند می

 آلمان

 مورد در اش اشتباھات از باید "آلمان: مرکل
 بگیرد" درس» مھمان کارگران«

 ٢٠١۵ سپتامبر ٩ یتر، رو

 سپتامبر، ٩ چھارشنبه روز آلمان، صدراعظم مرکل، آنجال
 آلمان که گفت کشور این پارلمان به خطاب سخنانی طی
 در» مھمان کارگران«قبال  در خود اشتباھات از باید

 شرایط و بگیرد درس] دوم جھانی[ جنگ از پس ھای سال
 از را آلمان ی جامعه در پناھندگان و مھاجران انتگراسیون

  ورود آنان به کشور فراھم آورد. بدو

آلمان غربی آن زمان به دلیل  ،ھای پس از جنگ در دھه
کمبود نیروی کار دست به تشویق مھاجرت کارگران به 

آلمان زد، اما آنانی را که از کشورھایی نظیر ترکیه، یونان، 
توصیف کرد. انگار که  »کارگر مھمان«ایتالیا به آلمان آمدند، 

ھا ھمین که کارشان را در آلمان انجام دادند، به  آن
  اھند گشت.خو شان باز زادگاه

ھزار مھاجر ٨٠٠مرکل گفت: "اکنون که آلمان در انتظار ورود 
  در سال جاری است، باید روش دیگری را اتخاذ کند." 

 یا پناھنده عنوان به که "کسانیاو خطاب به پارلمان گفت: 
 دارند نیاز ما کمک به آمد، خواھند ما نزد به جنگی مھاجر

 است الزم که افزود و شوند" انتگره سریعاً  بتوانند تا
 چه ھر یافتن و آلمانی زبان آموختن برای الزم ھای کمک
 . گیرد صورت آنان به کار تر سریع

 خواھند ما کشور جدید شھروند آنان از "بسیاری: افزود او
که  زمانی- گذشته قرن ۶٠ سالھای تجربیات از باید ما. شد

 ھم و بیاموزیم -کردیم دعوت آلمان به را» مھمان کارگران«
 . بدانیم آنان وضع اولویت را انتگراسیون کار، آغاز از

 نه به خاطر که مھاجرانی که کرد تصریح چنین ھم مرکل اما
 زندگی یک دنبال به بلکه جنگ، یا سیاسی تعقیب از گریز
 نخواھند پذیرفته آیند، می اروپا اقتصاد ترین بزرگ این به بھتر
 . برگردند باید و شد

 جنگ یا سیاسی تعقیب از که ھایی "آن: او گفت
 آیند، می ما نزد به اقتصادی دالیل به بلکه اند، نگریخته

 ممکن آنان شخصی وضع گرچه. بمانند آلمان در توانند نمی
 از ما و است حقیقتی این اما باشد، دشوار بسیار است
 کنیم". نمی شرم حقیقت این بیان

 وضع به رسیدگی باید آلمان که گفت چنین ھم مرکل
 واجد که را آنانی و دھد سرعت را پناھندگان و مھاجران

 . گرداند باز تر سریع نیستند، پناھندگی شرایط

 برای حلی راه یافتن در باید آلمان که گفت چنین ھم او
 عھده به را اروپا ی اتحادیه در رھبری نقش پناھندگی بحران
 کوتاھی موضوع این به رسیدگی در اروپا "اگر :افزود و گیرد
 بشری، گستر جھان حقوق یعنی کلیدی، دالیل از یکی کند،
 ".داد خواھیم دست از را اروپا ی اتحادیه تأسیس برای

را  ھا آن کرد، محکوم را پناھندگی مراکز به حمالت موج او
 نیروی تمام با که گفت و انگیز"خواند نفرت و آور "شرم
 . کرد خواھد اقدام حمالت این عامالن علیه قانون

  

 

 جھان

 المللی بین کنفدراسیون حمایت
 سازمان فراخوان از کارگری ھای اتحادیه

  مھاجران مورد در ملل

 
 ٢٠١۵ سپتامبر ٧ گاردین،

 اروپایی کشورھای از و اروپا از فرخوانی طی ملل سازمان
 برای و بپذیرند را مھاجر ھزار٢٠٠ مقدمتاً  که خواسته

 از پناھندگان و مھاجران ی گسترده موج به رسیدگی
 مشترک استراتژی یک به نیل برای- مدیترانه و خاورمیانه

 ھمکاری ھم با -اعتماد و ھمبستگی مسئولیت، بر مبتنی
 این از کارگری ھای اتحادیه المللی بین کنفدراسیون. کنند

 .است کرده حمایت فراخوان
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 کارگری، ھای انجادیه کنفدراسیون دبیرکل بارو، شاران
. نیست اروپا برای بحرانی وضع یک تنھا وضع "این: گوید می
 میلیون ٢ حدود با جھان،. است جھانی بحران یک این

 سال ٧٠ در مھاجرت جنبش ترین بزرگ با ترکیه، در پناھنده
 مواجه مفرط، فقر و مسلحانه مخاصمات از گریز در اخیر

 . است شده

 خود موطن از فرار به را مردم که اساسی دالیل که مادام
 تداوم مھاجرتی چنان وجود دارند، فشار ھم کنند، می مجبور
 خواه- عادی مردم. یافت خواھد نیز افزایش و داشت خواھد
 ھای گروه ھا، انجمن کارگری، ھای اتحادیه در خواه و فردی

 و بستگی ھم راه ضرورت –ورزشی ھای کلوپ یا عقیدتی
 بحران از رفت برون راھنمای مبانی عنوان به را شفقت
   ".کنند می خاطرنشان نیز دیگر انسانی بحران ھر و کنونی

 از برخی که است امیدوارکننده "این: افزاید می بارو
 قابل تعداد پذیرش برای را شان آمادگی اروپایی کشورھای

  . اند کرده اعالم سرکوب و جنگ از فراریان از ای مالحظه

  

  

 مطمئن و کنند تعقیب را ھا نمونه این باید ھا کشور دیگر
 جدیدشان کشورھای در سرعت به مھاجران این که شوند

 مشخصاً  که روندی جویند؛ مشارکت انتگراسیون روند در
  .ھست نیز آبرومندانه کار از برخورداری حق بر مشتمل

 ی زمره از که فارس، خلیج ی حاشیه ھای دولت پرھیز
 مخاصمات در عمیقاً  و اند جھان کشورھای ترین ثروتمند

 واقعاً  پناھندگی پذیرش در مشارکت از ند، درگیر خاورمیانه
  ".است اسفناک

 ھای اتحادیه اروپایی کنفدراسیون دبیرکل سگول، برنادت
 باید "اروپا: گفت کنفدراسیون، این به خطاب در نیز کارگری

 تشخیص و کند اشتراک کنونی بار برداشتن در منصفانه
 بلکه است، اشتباه تنھا نه ھا مرز بستن فقط که دھد

 است روشن. شد نخواھد ھم مھاجرت جریان قطع موجب
 داده اروپا مرزھای از تر فرا در نھایتاً  مسئله به پاسخ که

 ی جامعه و اروپا رھبران به خطاب در ما و شد، خواھد
 ھای علت ھم با ھمراه که خواھیم می آنان از المللی، بین

  ".بگیرند نشانه را انسانی ی سابقه بی جریان این ای ریشه

 رھبران از کارگری ھای اتحادیه المللی بین کنفدراسیون
 ھای حل راه یافتن برای که است خواسته »٢٠جی«

 نوامبر ماه در که خود، اجالس در باره، این در المللی بین
 بارو. بگیرند مسئولیت شد، خواھد برگزار جاری سال
 ھم با ھمکاری در باید جھان رھبران حال عین "در: گوید می
 سوریه، و عراق در خاصه ھا، درگیری به دادن پایان برای
  ".کنند اقدام

 

 اخبار داخلی 
 

 کارگری در ھفته ای که گذشتاخبار و رویدادھای جنبش 

تحصن چندباره ى کارگران مس سرچشمه در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجمع در پنجمین روز از دور جدید  .١
اعتراضات خود در مقابل نھاد ریاست جمھوری ، بیان روشن وضعیت فالکت بار امنیت شغلی کارگران ایران است. اگر 

مدیریت را مورد توجه قرار دھیم   کارفرما و عدم اجابت این خواست قانونی از طرف خواست حداقلی کارگران، مقاومت
و مطالبه ى عنوان شده در پایان دور قبل تحصن از مدیریت این  ابعاد این نا امنی بیشتر نمایان می شود. خواست 

الھا کاھش یافته است. تنھا مجتمع از افزايش مزایای مزدی در حدود دریافتی دوسال پیش از این بوده که طی این س
اقدام عملی کارفرما واریز مبلغی بابت دستمزد مرداد ماه است. به عقیده ى کارگران مبالغ واریز شده با میزان 
کارکردھا در ماه گذشته ھمخوانی ندارد. دالیل و توجیھاتى که مدیریت مجتمع سرچشمه برای کاھش مزایای مزدی 

توجه است. مدیریت صراحتا عدم پرداخت پاداش در قبال افزایش تولید و کسر دیگر  عنوان می کنند در جای خود قابل
مزایای شغلی را به پیامدھای تحریم و پایین آمدن قیمت مس در بازار جھانی ربط میدھد. این در حالی است که اصال 

قرار  در وضعیت مطلوبى  ٢٠٠٧در بازار جھانی در مجموع نسبت به سال   کاھش نرخ قیمت مس وجود ندارد. نرخ مس
دارد. ارزش ریال در دو، سه سال اخیر به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. یعنی ارزش واقعی مزدی که اکنون 
کارفرمای مجتمع مس سرچشمه پرداخت می کند کمتر از یک سوم مزدی است که چند سال پیش پرداخت میشده 

 .است
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جلس مدعی شده است ھرچند درسالھای اخیر فضای ایجاد اشتغال آقای علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری م .٢
در کشور باسختی پیش رفته و واحدھای زیادی از دست داده ایم اما نمی توان گفت که ھیچ کاری ھم در زمینه کار 
آفرینی صورت نگرفته است.تنھا مشکل آقای علیرضا محجوب این است که قادرنیست آدرس محل کارھای اشتغال زای 

جام شده را ارائه نماید. این نماینده محترم مجلس علیرغم ادعای اولیه ناچار می شود بگوید حوزه اشتغال و کار ان
ھای سند چشم انداز در دستور   متاخر تر از سایر برنامه  از جمله اقداماتی ھستند که در برنامه ھای توسعه  آفرینی

 .کار قرار گرفته است

 

نوع محصوالت و  ٢٩خانه ى کارگر قزوین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ، لیستی از واردات آقای عیدی علی کریمی دبیر  .٣
كه در چند  كرده است   تن را ارائه ٥٨٤٧منسوجات که واحد ھای نساجی استان قزوین قادر به تولید آن بوده بالغ بر 

امر باعث تعطیلی کارخانجاتی  ى ریاست جمھوری احمدی نژاد وارد کشور شده است. این پایانی دوره  ساله ى 
ھزار کارگر گردیده است. آنچه این گفتگو را قابل توجه و دقت می  ٤مانند فرنخ، نازنخ، مه نخ و پوشینه بافت با بیش از 

باالی واردات اجناس پارچه ای که موجب بسته شدن چندین کارخانه شده بلکه  کند نه آمار و ارقام دقیق و حجم 
 در دولت آقای روحانی استتداوم ھمان سیاست 

 
 
 
 
 
 صدای کارگر 

  

 منشور حقوق سندیکایی کارگری

 حقوق کارگران – ١

مقامات دولتی  آنکه اجازه یا نظارت  ھای موجود بپیوندند و بی ھای کارگری تشکیل دھند ، به سندیکا کارگران حق دارند سندیکا
  . یا کارفرمایان الزم باشد ، در ھر فعالیات سندیکایی شرکت کنند

کارگران حق دارند در محل کار خود یا در ھر جای دیگر گرد ھم آیند ، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام  
 . مسائلی که به آنان مربوط است ، آزادانه ابراز دارند

ھا  ھای سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکا نشریات مورد نظر خود را بخوانند ، نشریه کارگران حق دارند ،
  .بپردازند

ھا  ھای دولتی یا خصوصی یا در محل کار دیگر ، در انتخابات نمایندگان کارگران ، نمایندگان سندیکا کارگران حق دارند در کارخانه 
ایی که در دفاع از منافع کارگران مسئول خواھند بود ، شرکت کنند . ھر کارگری حق دارد به ھای سندیک و رھبران سازمان

 . عنوان نماینده انتخاب شود

ھای سندیکایی یا نمایندگان منتخب خود ، ھر موضوعی را که به منافع عمومی ، خصوصی و یا  کارگران حق دارند با سازمان
   . آنان مربوط است ، مطرح کنند  شخصی

ھای سندیکایی شرکت  کارگران حق دارند در دفاع از منافع خود ، در ھر عمل مشترک اعم از اعتصاب ، تظاھرات یا دیگر فعالیت
آنان   ھای سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادات شخصی کارفرمایان یا مقامات دولتی تحت ھیچ شرایطی حق ندارند فعالیت. کنند

در استخدام ، شرایط استخدام و دستمزد به کار گیرند ، یا آن را وسیله اخرج یا اعمال جریمه  را عنوان دستاویزی برای تبعیض
 . بکار برند
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 آزادی فعالیت سندیکایی کارگری – ٢

ھا را باید خود آزادانه تدوین  ھا و چگونگی و حدود فعالیت آن ھای مربوط به سندیکا ھا ، اساسنامه و آئین نامه اعضای سندیکا
  . ھای خود را برگزینند بدون ھیچ گونه محدودیت ، رھبران و مسئوالن سندیکاکنند و 

سازمانھای سندیکایی کارگری حق دارند به دور از مزاحمت یا دخالت مقامات دولتی یا کارفرمایان بر اساس اساسنامه و آین  
از ھر مقام دولتی در محل کار خود گرد سازمانھای سندیکایی کارگری حق دارند بدون کسب اجازه  .ھای خود عمل کنند نامه

 .ھم آیند و به برگزاری کنفرانس ، کنگره ، میتینگ و حتا تظاھرت خیابانی اقدام کنند

ھا پرداخت خواھند کرد . از این رو ، حق  ھای کارگری حق عضویت خود را مطابق با اساسنامه سندیکا کارگران عضو سندیکا
نامه معین کرده است ، اخذ خواھد شد. پرداخت حق عضویت اختیاری است . موجودی ای که اساس ھا به ھمان شیوه عضویت
ھا تنھا بر عھده  ھا یا نظارت بر آن ھا ضبط ناشدنی است و نحوه اداره آن ھای آن ھای کارگری یا دیگر دارائی ھای سندیکا صندوق
 . ھای کارگری خواھد بود سندیکا

ھا باشد ، برخوردار باشند و از مقامات دولتی بخواھند که  بتی که مناسب با فعالیت آنھای کارگری حق دارند از محل ثا سندیکا
شود ، حق کارگران است .   واگذاری می ھا  ھا یا اماکنی که به آن شان قرار دھند . اداره محل سندیکا چنین محلی را در اختیار

 . اما مصونیت این اماکن باید تضمین شود

ن کارگران بپردازند، برای آنان مدرسه  در میا  رگری حق دارند به ھمه نوع آموزش یا فعالیتھای فرھنگیسازمانھای سندیکایی کا
، فرھنگی ، تفریحی و ورزشی فراھم آورند و خود آن   ، کتابخانه ، باشگاه یا ھر نوع امکان و دیگر تسھیالت اجتماعی ، آموزشی

 . را اداره کنند

ا نمایندگان کارگران حق دارند در محل کار خود بدون دخالت یا نظارت مقامات دولتی و ھای کارگری ی نمایندگان سندیکا
گیرند و مادام که به فعالیتھای سندیکایی خود مشغولند ، نباید مشمول ھر نوع جریمه ،   ھای خود را پی کارفرمایان مسئولیت

ھای کارگری در انجام وظایف خود به  ود نمایندگان سندیکاتنبیه یا توبیخ شوند .مقامات دولتی یا کارفرمایان حق ندارند از ور
 . ھای سازمانی جلوگیری کنند خانه

ھای کارگری حق دارند بر پایه صنایع و حرف در محل ، ناحیه ، کشور و حتا در ھر منطقه از جھان فدراسیون تشکیل  سندیکا
 . ھای گوناگون باشد اقدام کنند تخصصدھند و به ایجاد کنفدراسیونی که در بر گیرنده صنایع، حرف یا 

 ھا در نمایندگی کارگران حق سندیکا – ٣

ای را که به منافع کارگران مربوط است ، بررسی  ھای کارگری حق دارند از منافع ھر کارگری دفاع کنند و ھر مسئله سندیکا
 .کرده و در باره آن اظھار نظر و دخالت کنند

ھای خدمات عمومی حق دارند با کارفرمایان و مقامات دولتی به  ھای کارگران در واحد دیکاھای کارگران و از جمله سن سندیکا
 .مذاکره بپردازند و قرار داد دسته جمعی منعقد کنند

ھای کارگری منافع انفردی و یا دسته جمعی کارگران را در تمام مجامع و امور کارگری ، به ویژه در خصوص تعیین دست  سندیکا
ای ، استخدام ، شرایط استخدامی و اخراج نمایندگی میکنند .مقامات دولتی نباید بین  نی کار آموزش حرفهھا ، ایم مزد

 . ھای کارگری در خصوص حق نمایندگی آنھا ھیچ تبعیضی قائل شوند سندیکا

ران مربوط است ، بر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگ  ھای کارگری حق دارند با سندیکا
به آن سازمان تعلق دارد   شرکت کنند و اگر شرایط اقتضا کند که از بین سازمانھای تنھا یک سازمان انتخاب شود ، چنین حقی

 . که بیشترین نمایندگی را در میان کارگران دارا باشد

 . دھا مراجعه کنن ھای کارگری حق دارند برای دفاع از حقوق کارگران به دادگاه سندیکا
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ھای کارگری حق دارند در اداره و تعیین خط مشی سازمانھای تأمین اجتماعی یا ھر سازمان دیگر که به مسائل  سندیکا
اجتماعی مربوط میشود ، شرکت کنند. سازمانھای سندیکایی کارگری باید در تمام مسائلی که مستقیم و یا غیر مستقیم به 

 . ھا ، طرف مشورت قرار گیرند انین و آیین نامهکارگران مربوط میشود ، بخصوص در تنظیم قو

 حق اعتصاب -۴

اش ، حق دارد بدون ھیچ گونه محدودیتی به حربه  حق اعتصاب یک حق سیاسی کارگران است .ھر کارگر ، صرفنظر از حرفه
ا سازمان دھند یا از اعتصاب توسل جوید . کارگران و سازمانھای سندیکایی کارگری حق دارند در دفاع از منافع خود اعتصاب ر

نباید تحت ھیچ عنوانی به   ھمبستگی  آنھا حمایت کنند. سازماندھی اعتصاب ، شرکت در اعتصاب یا تظاھرت به نشانی
 . دستاویز تنبیه ، جریمه یا ھر عمل توبیخی دیگر در باره کارگران ، چه به ھنگام اعتصاب و چه بعد یا قبل از آن بدل شود

 ھای کارگری لی سندیکافعالیت بین المل – ۵

سازمانھای سندیکایی کارگری حق دارند بر اساس انتخاب و خواست آزادانه ابراز شده اعضای خود به سازمانھای بین المللی 
 .سندیکایی کارگری بپیوندند

ھای کارگری  سازمانھای سندیکایی کارگری حق دارند در فعالیتھای بین المللی سندیکایی شرکت کنند ، با کارگران و سندیکا
 . ھای سندیکایی کارگری بین المللی تشکیل دھند کنند و حتا گرد ھم آیی و کنفرانس  سایر کشورھا اعالم ھمبستگی

، بدون ھیچگونه محدودیتی ،   سازمانھای سندیکایی کارگری حق دارند با سازمانھای سندیکایی بین المللی کارگری یا خارجی
  . رو، در ھر زمان الزم به نمایندگان آنھا گذرنامه و ویزا داده خواھد شدنماینده مبادله کنند .از این 

بر قرار کنند ، برای   سازمانھای سندیکایی بین المللی کارگری حق دارند با سازمانھای کارگری ھمه کشورھا روابط ھمبستگی 
و   نده یا نشریه بفرستند، به ھمبستگیدیگر سازمانھای بین المللی و سندیکایی کارگری عالقمند ، در صورت توافق ، نمای

ھای بین المللی کارگری اقدام  عالقه به برگزاری گرد ھمأیی و کنفرانس  ھای عضو و زی کمک متقابل اقدام کنند و در کشور
  . یا محلی حق عضویت دریافت کنند  کنند .سازمانھای سندیکایی بین المللی حق دارند از سازمانھای سندیکایی کارگری ملی

حقوق مندرج در این منشور تمام کارگران را بدون ھیچ گونه تبعیض از نظر حرفه ، تخصص ، سّن ، جنس ،نژاد ، ملیت ، زبان ، 
 . گیرد در بر می  آرای سیاسی یا اعتقادات مذھبی

 

 ١٩۵۴دسامبر  ١۴ورشو       ھای کارگری شورای عمومی فدراسیون جھانی اتحادیه
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 اطالعیه ھا 

  
 دا و سیما به کمک سوءتدبیرھای دولت و نھادھای امنیتی آمده استص

 بازداشت معلمان حقانیت این جنبش را آشکارتر می سازدبیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان ایران: 

 
 اشتراک

 
  ١٣٩۴شھریور,  ١۴شنبه, 

  

  

  

  

 

  

  

ھای ذھِن حتی غیرفعال تریِن آنان  ترین الیه چکیده :در این بیانیه با تاکید بر آنکه جنبش برابری خواھی معلمان ریشه در عمیق

نام در میان معلمان، تنھا حقانیت این جنبش را  افرادی این چنین خوشدارد، ھشدار می دھد که بازداشت و زندانی نمودن 

 آشکارتر می سازد و ھواداران آن را بیشتر می نماید، برخالف میل کوتاه اندیشان....

ضد «ای از تالش برای  کانون صنفی معلمان ایران در پی بازداشت دو فعال حقوق صنفی معلمان در بیانیه گروه خبر: –کلمه 

 نشان دادن اقدامات دو عضو خود خبر داد.» امنیتی

ھای ذھِن حتی غیرفعال تریِن آنان دارد،  ترین الیه در این بیانیه با تاکید بر آنکه جنبش برابری خواھی معلمان ریشه در عمیق

ن جنبش را آشکارتر نام در میان معلمان، تنھا حقانیت ای ھشدار می دھد که بازداشت و زندانی نمودن افرادی این چنین خوش

  می سازد و ھواداران آن را بیشتر می نماید، برخالف میل کوتاه اندیشان.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه ھا با انتقاد از عملکرد دولت و نھادھای امنیتی تصریح شده که نتیجه این سوء تدبیرھا 

کار می روند:  ترین راه ترین و البته غیراندیشمندانه سراغ سادهپارچه و ھماھنگ با ھم، به  این که این مجموعه به صورت یک

ای علیه آنان با وارد نمودن اتھامات غیرواقعی و البته  ھا، دستگیری فعاالن آن، جوسازی رسانه اعمال محدودیت برای تشکل

  کمک صداوسیما. ی معلمان به نمایی اقدامات کوچک و ناچیز و گاه حتی انحرافی، برای رفع مشکالت جامعه بزرگ
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محمد رضا نیک نژاد از اعضای ھیات مدیره کانون صنفی معلمان تھران و مھدی بھلولی از فعاالن صنفی مستقل روز دوشنبه 

  ھفته گذشته پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی شان بازداشت شدند.

پیگیری وضعیت این دو معلم دربند به شعبه دو بازپرسی روز چھارشنبه نیز گزارش شد که ھمسران بھلولی و نیک نژاد که برای 

اوین مراجعه کرده بودند اجازه ورود به شعبه را نیافته و پاسخ روشنی از بازپرسی درباره ی وضعیت این زندانیان سیاسی 

  دریافت نکرده اند.

  شرح زیر است: سایت حقوق معلم و کارگر به متن این بیانیه به نقل از وب

جاری کلید خورد و ظاھراً زمان اجرای حکم پرونده  ھا و زندانی نمودن معلمان فعال صنفی که از بھار سال شتسریال بازدا

ھای  تر شده که بالقوه توانایی جایگزینی با چھره گران جوان ترھا فرا رسید، در تابستان متوجه کنش پیشین برخی قدیمی

  کاریزماتیک قبلی را دارند.

ھای  ترین چھره شود و اکنون دو تن از فعال رکل جوان کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و زندانی میابتدا اسماعیل عبدی دبی

  ھای صنفی معلمان.  ی فعالیت عرصه

ھای  ی مطبوعات در دفاع از حقوق معلمان، طرح ویژگی ای که در چند سال اخیر با حضور پویا و مداوم خود در عرصه دو چھره

نقد دوری گزینی تنگ نظرانه مسئوالن آموزشی از نوآوری در آموزش، توصیه به رعایت حقوق دانش  آموزش و پرورش نوین و

ی  چنین تأکید بر حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای ھمه آموزان، مخالفت با تجاری سازی آموزش و ھم

  اند. ر تبدیل شدهی آموزشی کشو فرزندان این آب و خاک، به صدایی رسا برای جامعه

جا آغاز می شود. دولتی که ھمچون پیشینیان خود، به رغم شعارھای پرطمطراق، در عمل تحولی بنیادین  مشکل نیز از ھمین

  کند.  ی پراشکال خود دنبال نمی ھای این زیرمجموعه یک از بخش را در ھیچ

ی  گران مدنی و صنفی را با دیده به دنبال آن کنشنھادھای سیاسی و امنیتی متعددی که کماکان نھادھای مدنی و صنفی و 

ی  چون پیشینیان خویش. وزارت خانه نگرند و تالش در القاء ضد امنیتی بودن آنان در افکارعمومی می نمایند، ھم سوء ظن می

ی و قانون مسئولی که برخالف قانون، نھادھای صنفی را بالتکلیف نگه داشته و با نادیده گرفتن مواد مختلف قانون اساس

  …خواند و  ھا را بدون ھیچ دلیل موجھی غیرقانونی می احزاب، این تشکل

ترین و البته  پارچه و ھماھنگ با ھم، به سراغ ساده نتیجه این سوء تدبیرھا این که این مجموعه به صورت یک

ای علیه آنان با  ، جوسازی رسانهھا، دستگیری فعاالن آن کار می روند: اعمال محدودیت برای تشکل ترین راه غیراندیشمندانه

ی  نمایی اقدامات کوچک و ناچیز و گاه حتی انحرافی، برای رفع مشکالت جامعه وارد نمودن اتھامات غیرواقعی و البته بزرگ

  معلمان به کمک صداوسیما.

د نماید، محکوم به ی باال ایجا ی طراحی شده روشن است در این میان ھر صدایی که اندک اختاللی در پیشبرد اھداف بسته

  خاموشی است. و این ھمان جرم بزرگ محمدرضا نیک نژاد ومھدی بھلولی است.



   
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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  جرم من این است که غیر از من ھمه ایران را دوست دارند،

  گیران؛ ی باج ھمه

  ی سرمایه داران؛ ھمه

  …ی پیله وران حرف  ھمه

شعور متعارف نسبت به این عزیزان ھستیم. لیکن اتھامات ھمانند موارد پیش، در انتظار وارد شدن اتھاماتی دور از ذھن و 

ی  ھای این جامعه و جامعه ترین انسان ترین، پویاترین و سالم ھرچه می خواھد باشد، ما یقین داریم محمد و مھدی از خالص

توسعه و ترقی  ای جز بھبود شرایط آموزش، معلمان، رشد و اعتالی دانش آموزان و در یک کالم معلمان کشورند؛ که دغدغه

  ی ایرانی ندارند. جامعه

  ھای ذھِن حتی غیرفعال تریِن آنان دارد.  ترین الیه ھمگان بدانند جنبش برابری خواھی معلمان ریشه در عمیق

نام در میان معلمان، تنھا حقانیت این جنبش را آشکارتر می سازد و ھواداران  بازداشت و زندانی نمودن افرادی این چنین خوش

  بیشتر می نماید، برخالف میل کوتاه اندیشان. آن را

  کانون صنفی معلمان ایران (تھران)

  
 


