ادعاها ی کذب و پرونده
سازی
علیه فعاالن صنفی
صفحه 7
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رضا شهابی هستیم
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صفحه 9

تحلیل هفته

کولبران،
قربانیان سیاست های تبعیض آمیز رژیم
در کردستان

صادق کار

کشتە شدن دو کولبر کرد بنام
های 'حیدر فرجی' و 'مامهقادر'
توسط نیروهای امنیتی در ٣١
شهریور بە هنگام عبور از مرز
"هنگە ژال"در بانە موجب تعطیلی

و تظاهرات گستردە مردمی در
روزهای  ٣١و  ٣١شهریور شهر بانە
و تجمع اعتراضی در شهر سنندج و
برخاستن موجی از خشم و اعتراض
در سراسر کردستان شد .دامنە

اعتراضات البتە بە کردستان و مردم
کرد محدود نماند و شمار بزرگی از
احزاب و سازمانها و شخصیت های
سیاسی اپوزیسیون نیز بە اشکال
مختلف آن را محکوم نمودند.
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کشتە شدن کولبران کە بە واسطە
نبود کار و سپردن محل های خالی
اشتغال بە غیر بومی ها بە ناچار
برای تامین معاش بە این شغل توان
فرسا و پر خطر روی آوردەاند ،البتە
تازگی ندارد و هر از چند گاە خبر
بعضی از آنها را مردم شنیدەاند ،اما
افزایش فزایندە کشتە ها و سکوت
مقامات دولتی محلی و کشوری در
قبال این کشتار ها کە گفتە می
شود تنها در سال جاری  ٦نفر از
کولبران شهر بانە توسط نیروهای
امنیتی را شامل می شود ،این بار
با واکنش های گستردە مردمی،
مواجە شد و حتی وجود جو امنیتی
و حضور پرشمار نیروهای نظامی
هم
کردستان
شهرهای
در
نتوانست مانع از خیابانی شدن
اعتراضات مردم شود.

آنها البتە برای توجیە جنایاتشان
و کشتن کولبران فقیر و
زحمتکش مجبورند مانند گذشتە
دروغ بگویند چون می خواهند
جو کردستان را امنیتی نگاە
دارند و سیاست هایی را کە تا
کنون مانع توسعە اقتصادی و
ایجاد اشتغال و افزایش آمار
بیکاری بە  ٠٤درصد در کردستان
شدە را توجیە کنند و بر تبعیض
و ستم ناروایی کە بی دلیل بر
مردم کرد روا داشتە و می
دارند ،سرپوش نهند

همین اعتراضات کە بواسطە جو
امنیتی سنگین دور از انتظار مقامات
دولتی و نظامی بود موجب
محکومیت این کشتار خشن و بی
رحمانە توسط پارەای از نمایندگان و
مسئولین گردید و آنها را بر آن
داشت تا برای فرونشاندن التهابی
کە در پی این کشتار بر شهرهای
کردستان حاکم شدە و جلوگیری از
توسعە دامنە اعتراضات بە صحنە
بیایند و مشتی وعدە توخالی دیگر
بە مردم بدهند.
محسن بیگلری
مجلس خواستار
قضایی و دستگاە
محکومیت عوامل
مجازات شد.

نمایندە بانە در
رسیدگی مراجع
های ذی ربط ،و
حادثە بە اشد

بە گزارش "یورو نیوز""محدباقر
نوبخت ،سخن گوی دولت نیز روز
سهشنبه در پاسخ به سوالی
درباره طرح وزارت کشور برای
سامان دهی کولبران از ارائه این
طرح در هیات دولت خبر داد و گفت
که هیات دولت تا حدودی قانع شده
است تا کسانی که از این طریق
ارتزاق می کنند به کارشان ادامه
دهند .آقای نوبخت در واکنش به
این که یکی از این افراد ده یار بوده
است گفت« :حساب این افراد جدا
از کسانی است که از این مطلب
سود می برند .اما این که چرا یک
دهیار کولبری می کند باید تحقیق
کنیم و ببینیم که چرا چنین اتفاقی
افتاده است"با این وصف اما از
واکنش دادستان عمومی و انقالب
کردستان کە از سویی وعدە
تشکیل پروندە برای متهمین "این
رویداد" خبر دادە و از سوی دیگر

کشتە شدگان را متهم بە حمل
مواد محترقە نمودە است.
پیداست کە با در نظر داشت
اظهارات دادستان انقالب کردستان،
بە رغم وعدەهای نوبخت و نمایندە
بانە ،این بار نیز مانند گذشتە نە
انتظار می رود کە کسی بخاطر این
قتل ها مجازات شود و نە نظر بە
مخالفت های پیشین فرماندهان
نیروهای امنیتی و سپاە ،دیگر
کولبری کشتە نشود .بە فرض این
کە بنا بە گفتە دادستان عمومی و
انقالب کردستان کولبران مقتول
حامل "مواد محترقە" بودە باشند،
این موضوع کشتار آنها را توجیە
نمی کند .زیرا کە پیش از قتل آنها
ماموران نمی توانستەاند از محتوی
کولە هایشان مطلع بودە باشند و
حتی اگر می بودند هم آنها را
حسب روال معمول امنیتی ها پیش
از تخلیە اطالعاتی نمی کشتند ،و
در صورتی کە مقاومت هم می
کردند کە نکردەاند ،چرا بە
پاهایشان شلیک نکردەاند؟ هم
قراین حکایت از آن دارند کە
از این رو اتهامات دادستان ساخت و
پرداختە خود او و همدستان امنیتی
اش است .آنها البتە برای توجیە
جنایاتشان و کشتن کولبران فقیر و
زحمتکش مجبورند مانند گذشتە
دروغ بگویند چون می خواهند جو
کردستان را امنیتی نگاە دارند و
سیاست هایی را کە تا کنون مانع
توسعە اقتصادی و ایجاد اشتغال و
افزایش آمار بیکاری بە  ٠٤درصد در
کردستان شدە را توجیە کنند و بر
تبعیض و ستم ناروایی کە بی دلیل
بر مردم کرد روا داشتە و می دارند
سرپوش نهند.
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در این میان مقامات دولتی امثال
نوبخت و بیگلری نمایندە بانە و سقز
هم دارند همچنان بە مردم وعدە
های دروغ می دهند ،چون
خودشان نیز بقول "عبدالە رمضان
زادە" ،طی  ٠سال گذشتە اقدامی
جدی برای ایجاد تعادل و توازن در
سرمایە گذاری ها ننمودە و سهم
سرمایە گذاری ها در استان
کوچکی مانند سمنان زادگاە
روحانی و عدە دیگری از دولتمردان
بسی بیشتر از استان پهناور
کردستان است .قبل از این ها یک
کمیسیون پنج نفرە هم برای
رسیدگی بە وضعیت کولبران کە
تعدادشان گفتە می شود بالغ بر
 ٠٤هزار نفر گردیدە و همچنان
تعدادشان بخاطر افزایش بیکاری رو
بە ازدیاد است ،تشکیل شدە بود
کە تا کنون کوچکترین اقدام عملی
در این جهت انجام ندادە است.
علی ربیعی وزیر کار نیز در سفر
تبلیغاتی اش بە کردستان کە پیش
از انتخابات انجام داد ،وعدەهای
بسیاری از آن جملە سرمایە گزاری
و بیمە کردن کولبران دادە بود کە تا
کنون نشانی از انجام شان موجود
نیست .کولبری شغلی نیست کە

کسی از روی میل و رغبت بە دنبال
آن رفتە باشد ،انتخاب این شغل کە
هنوز مسئولین از به رسمیت
شغل
عنوان
به
شناختنش
خودداری می کنند ،روی ناگریزی
است .هرگاە بودجە کالنی کە طی
 ٨٣سال گذشتە صرف حفظ جو
امنیتی و میلیتاریزە کردن کردستان
شدە صرف توسعە کردستان می
شد ،و آزادی های اساسی مردم
کردستان مورد احترام قرار می
گرفت و بە آنها اجازە دادە می شد
در امور ادارە کشور و سرزمین
مادری شان مشارکت واقعی
نمایند ،امروزە کردستان با این همە
معضل الینحل روبه رو نبود و امنیت
مرزهای کردستان امن تر از امروز
بود و بە احتمال زیاد معضلی بنام
"کولبری"هم وجود نمی داشت.
با این وصف معلوم است وقتی کە
دولتمردان جز دادن وعدەهای
تکراری توخالی کاری برای برای رفع
مشکالتشان نمی کنند چارە دیگری
برای دفاع از حقوق شان جز آن کە
خود راسا اقدام کنند و مانند آن چە
در هفتە گذشتە در بانە و سنندج
رخ داد ،پیش روی خود نمی بینند،

یقینا نتیجە این اعتراضات بە مراتب
بیشتر از همە وعدەهایی است کە
مسئولین دولتی تا کنون برای تامین
امنیت کولبران و ایجاد اشتغال
دادەاند و هیچ کدامشان را عملی
نکردەاند.
تا زمانی کە بیکاری گستردە وجود
دارد و بیکاران محروم از دریافت
مقرری دوران بیکاری و هر نوع
حمایت دیگری هستند ،شغل
کولبری در مناطق مرزی وجود
خواهد داشت.
تا وقتی وضعیت بە همین منوال
باشد ،دولت باید از کولبران حمایت
مالی کند و اگر نمی کند حداقل
دست از قتل و شکنجه آن ها بە
بهانە مبارزە با قاچاق ،بردارد و
بجای آن بە فکر مبارزە با قاچاقچیان
دانە درشتی باشد کە دایرە
نفوذشان تا درون نهادهای حکومتی
و امنیتی امتداد یافتە و با قاچاق
انبوە ،ضربات خردکنندەای بە
تولیدات داخلی وارد نمودە و میلیون
ها نفر از آن جملە نزدیک بە نیمی
از نیروی کار کردستان را بیکار کرده
اند.
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از تجربه دیگران

آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی
(بخش چهارم)
ناگیاه راماسامی
دانشگاه پوترا – مالزی
ترجمه :گودرز

 حق عضویت در مرکز اتحادیه های صنفی مالزی MTUCتعدادی از اتحادیه ه ای عضو مرکز مدتهاست که هیچ گونه منافعی از عضویتشان نداشته اند و برخی از آنان هم تعداد
زیادی کارگر عضو دارند .در نتیجه این وضعیت برای جنبش کارگری اصال خوب نیست .حدوداً دو هفته قبل از نشر این
گزارش ،مجتمع مالزیائی مؤسسه دبیران و کارکنان اداری ( )MAICSAیک عفو عمومی صادر کرد که بر اساس آن
کارکنانی که در پرداخت حق عضویت تأخیر داشته اند بتوانند با پرداخت مبلغ جزئی عضویت خود را بروز نمایند .آیا این
استراتژی مناسبی برای بروز کردن عضویت ها و منطبق کردن اتحادیه بنام همبستگی کارگری خواهد بود؟

 -8چالش های پیش روی جنبش کارگری
مسائل زیادی روبروی جنبش کارگری قرار دارند که به چالش های مهمی در برابر توان اتحادیه ها برای حمایت از کارگران
تبدیل شده اند .برخی از این مسائل بقرار زیر اند:
 قدرت و نفوذ شرکت های چند ملیتی ( )MNCsاز سال 07٠٤
به بعد که با سیاست های ضد اتحادیه ای شان چندبرابر
شده است .این سیاست ها مانع رشد و نفوذ اتحادیه ها
شده اند ،استاندارد های تثبیت شده حداقلی را منحل
کرده ،و مانع تصویب قوانین الزم برای تعیین حداقل دستمزد
ها شده ،قدرت مذاکره جمعی اتحادیه ها را ازبین برده و
همزمان بازار را از کارگران مهاجر خارجی اشباع کرده اند.
 لیبرالیزه کردن تجارت و محدود کردن قانون کار که ناشی از
جهانی سازی و گلوبالیزاسیون است و باعث رقابت در بازار سال گذشته سازمان بین المللی کار به شرایط کارگران مهاجر در مالزی
به دولت این کشور اعتراض کرد و خواهان بهبود این شرایط شد
می گردد.
 توسعه تکنولوژی بدون درنظر گرفتن اثرات آن بر زندگی کارگران.
 استاندارد های پایه کار و عدم مطابقت با کنوانسیون  ٣٠در آزادی تحزب و حق تشکل و عدم وجود قوانینی که با
روح کنوانسیون های  ٣٠و  7٣هماهنگ باشد .قرارداد با پیمانکاران جزء و برونسپاری کار به پیمانکاران خارج از
کشور.
 قوانین نامناسب کار داخلی که اتحادیه ها را از بسیاری فعالیت های اقتصادی منع می نماید.
 قدرت چانه زنی و نفوذ کمپانی های چندملیتی افزایش چشمگیر یافته است .بهانه آنها این است که استاندارد
های کار و مواد قانونی پوشش دهنده حقوق کارگران باعث فرار سرمایه گذاران از بازار مالزی می شود.
 روند دائمی تغییرات ساختاری ،ادغام شرکت ها ،و خرید شرکت های کوچک تر ،بویژه وسیله چندملیتی ها ،و
کوچک سازی مداوم نیروی کار باعث ازبین رفتن مشاغل ،کار ،و شرایط زندگی در سراسر جهان شده است.
 سیستم سنتی کار تغییر کرده است و بیشتر بسوی انعطاف در نوع کار میل می کند.
 بازسازی ساختاری ،متمایل به ساختار افقی و افزایش شدت کار شده است.
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حفاظت از محیط زیست
رقابت صدمه انگیز "نزول به اعماق"  ،کاستن از هزینه به هرقیمت وسیله کارفرمایان ناعادل و نتایج گسترش
پروکاریا (الیه های متنوع با وضع نامطمئن و متزلزل کاری).
افزایش مشارکت زنان دربازار کار ،احتمال باالتر تبعیض نسبت به زنان ،دستمزد های پایین تر برای زنان ،شرایط
نامناسب کار زنان و سوء استفاده جنسی از آنان.
تجاوز به حقوق اتحادیه ای
مصرف زدگی ،مسائل زیست محیطی و اجتماعی مانند مواد مخدر ،اعتیاد به الکل و دخانیات ،اچ ای وی ،و ایدز و
مشکالت درمانی.

 -9برنامه کار مناسب
اقدام برای بهبود وضعیت زندگی و شرایط کار کارگران بخش عمده ای از اهداف استراتژیک سازمان جهانی کار  ILOتحت
عنوان کار مناسب برای همه است که شامل اشتغال ،به رسمیت شناختن حقوق و کرامت انسانی ،حمایت اجتماعی،
و گفتمان می گردد .به عنوان بخشی از برنامه کار مناسب اتحادیه های صنفی ،اتحادیه نمی تواند کار اجباری را تحمل
کند یا نادیده بگیرد .اتحادیه باید نقش برجسته ای را در محدوده های کار کودکان ،کارگران مهاجر ،کارگران خانگی،
تبعیض در کار و مبادالت غیر رسمی بازی کند .شیوه ها و اعمال متفاوتی در این موارد بکار گرفته شده اند که می توان
آنها را در سه ستون تفکیک کرد :تحق یق و جمع آوری اطالعات ،باالبردن سطح آگاهی عمومی ،و بسیج برای کاهش
آسیب پذیری.
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از جهان کار

در جهان کار چه می گذرد؟
(بخش سوم)
کامرون تایت
اشاره:

در بخش پیشین این نوشته ،زیر نام "تغییر واقعیت دارد" ،سه روند کلیدی که در کار شکلدهی مجد به بازار کار اند تشریح
شدند -1 :سطوح باالتری از اضطراب ،استرس و احساس ناامنی در اثر تغییرات در جهان کار -2 ،تشدید احساس سختی و
مشقت کار و انتظار سختکوشی بیشتر از کارگران در حالی که دستمزد آنان راکد یا در حال سقوط بوده است و  -3افزایش
شمار کارگرانی که کارشان را بی فایده و معنا برای جامعه می یابند

چالش
نشانه های متعدد حاکی از آن اند که مادام که چشم انداز یک اتوماسیون
کامل و جهانی که در آن
کار به معنای فروش
اجباری نیروی کار برای
هنوز
زندگی،
گذران
حاصل نشده و تا نیل به
این چشم انداز مدتی
انتظار الزم است ،تغییرات
در جهان کار واقعی
خواهند بود و انسانها هم
– اعم از کارگر و غیر –
این تغییرات را حس می
حسی از کار که دائما ً تشدید می شود
که
مدتهاست
کنند.
حسی از کار که دائما ً تشدید می شود
اقتصاددانان بازار کار در
کار تشخیص گرایشهای نگران کننده در بازار کار بوده اند و سه گرایشی را که
در این نوشته از آنها نام بردیم  -زوال مشاغل میانی ،راکد شدن دستمزدها و
اتمیزه شدن محیط کار – با فاصلۀ بسیاری از دیگر گرایشها،
آشکارترینگرایشهای مبتنی بر داده های بازار کار اند .اما برجسته ترین تغییر و
جابجائی واقعی ،تغییر در تلقی یا موضع انسانها نسبت به کار است.
تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیۀ اروپا "چرا"ها و "به چه منظور"های
متعددی را برانگیخته است .قاعدتاً در ماه ها و سالهای آینده این چراها مورد
تجزیه و تحلیل و مباحثه قرار خواهند گرفت .اما به نظر می رسد توافقی در
حال شکل گیری است دایر بر این که بسیاری ،به خروج رأی دادند ،زیرا از
شتاب تغ ییرات در زندگی و در جماعات شان به شدت احساس نگرانی و
ناامنی می کردند .از این رو این ابداً تصادفی نیست که درست همین دغدغه
ها شاخص آشکار فضای کار و نیروی کار بریتانیا نیز باشند.
قطعاً جهان در حال تغییر کار تنها دلیل پشت رأی  25درصد از مردم بریتانیا به
خروج از اتحادیۀ اروپا نیست .اما به همان سان که تجربۀ انسانها در عرصۀ کار
با وضع اقتصاد در ابعاد وسیعتری پیوند خورده است ،وضع بازار کار نیز بخشی
از دالیل اقدام آن  25درصد را تشکیل می دهد .متقابال ً این نیز درست است

که اگرچه تمام پاسخها به احساس
عدم امنیت و نگرانی مردم را نمی
توان در محل و مناسبات کار
جستجو کرد ،اما قطعاً بخشی از
آنها را می توان.
پس این موضوع دارای اهمیت
اساسی است که اگر رهبران
جامعه – خواه رهبران سیاسی،
اقتصادی یا اجتماعی – قادر باشند
اعتماد از دست رفتۀ مردمی را ،که
احساس می کنند در کوران تغییرات
کشور به حال خود رها شده اند،
بازیابند ،در این صورت حتماً باید
نگرانیها و ترسهای این مردم را که
از جهان کارشان ناشی می شود
مورد توجه قرار دهند .دارای اهمیت
بسیار است که که ما از جهانی که
در دهه های آینده در پیش رو
خواهیم داشت ،تصویر نسبتاً
روشنی داشته باشیم .مهمتر از
این اما این است که ما به درستی
بتوانیم چگونگیهای تغییر در جهان
کار را چنان که هم اکنون در حال
وقوع است درک کنیم .تنها در این
صورت که خواهیم توانست به راه
حلهائی برای رفع نگرانیهای فزاینده
در میان نیروی کار در بریتانیای امروز
دست یابیم.
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صدای معلم

ادعاها ی کذب و پرونده سازی
علیه فعاالن صنفی

محمود بهشتی لنگرودی:
اتحادیه آراد کارگران ایران

در تاریخ  02شهریور ( دو روز پیش )
نامه ای از دادستانی به دست
وثیقه گذارم رسید.
در بخشی از نامه اینچنین نوشته
شده است:
نظر به این که شما به عنوان وثیقه
گذار محکوم علیه محمود بهشتی
لنگرودی می باشید و با توجه به
این که در موعد مقرر محکوم علیه
را به این مرجع معرفی ننموده اید
دستور ضبط وثیقه صادر می گردد.
در حالی که این ادعا دروغ محض
است لذا برای روشن شدن اذهان
مخاطبان  ،توضیحات زیر ارائه می
گردد:
همان گونه که در جریان هستید ،
سال گذشته پس از سه بار
اعتصاب غذا و متعاقب آن وخامت

اوضاع جسمانی و نگرانی های پزشکی  ،با موافقت دادستانی  ،از
بیمارستان مستقیما به منزل آمدم و بنا بود این روند تداوم داشته باشد.
پس از گذشت یک ماه  ،اولین نامه ی ضبط وثیقه به دست وثیقه گذار رسید .
به همراه وی به دادستانی رفتم و گفتم آماده ی بازداشت هستم  .دستور
دهید بازداشتم کنند.
جناب حاجیلو دادیار وقت ناظر بر زندان و نماینده ی دادستان در امور زندانیان
سیاسی  ،مدعی شد که ما بازداشت نخواهیم کرد و رویه ی ما این گونه
نیست و بهتر است که خودتان به زندان برگردید .به ایشان گفتم که من
موظف بودم که خودم را به دادستانی معرفی کنم و چنین کردم ،حال خود
دانید.
گفتند که فعال به منزل برگردید تا خبرتان کنیم.
به همین ترتیب نامه های دوم  ،تا پنجم  ،هریک به فاصله ی یک ماه به
دستم ان رسید و با وجود عوض شدن نماینده ی دادستان و آمدن جناب
حاجی مرادی به جای جناب حاجیلو  ،همین روند تکرار می شد و من به
وظیفه ی قانونی خود در ارتباط با معرفی خود به دادستانی عمل کردم و آن
ها هم اصرار بر این داشتند که خودم  ،بدون سروصدا به زندان بازگردم.
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هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم
که در صورت بازگرداندنم به زندان و
از اولین روز بازداشت دست به
اعتصاب غذای خشک خواهم زد.
آخرین باری که به دادستانی رفتم
بهمن ماه سال  72بود.
جناب حاجی مرادی به محض دیدنم
گفت که جناب بهشتی  ،وقتی ما
با شما کاری نداریم چرا به این جا
مراجعه می کنید؟
گفتم پس چرا نامه ی ضبط وثیقه
می فرستید ؟ پاسخ داد که این
نامه ها به صورت معمول و در
سیکل اداری ارسال می شود .
االن دستور می دهم که دیگر
برایتان نامه هم نفرستند.
و از آن تاریخ به بعد  ،نه نامه ای
برایمان ارسال شد و نه تماس و
تهدیدی.
طی ده روز گذشته  ،دو بار ،
نفراتی از طرف دادستانی به
منزلمان آمدند و از مدیر و سرایدار
ساختمان  ،در باره ام پرسش
هایی را مطرح کرده اند و عجیب
این که با وجود حضورم در منزل با
خودم گفت و گویی نکردند.
پس از آن  ،مجددا از دادستانی
تماس گرفتند و اعالم کردند که
دستور ضبط وثیقه صادر شده است
و در صورتی که زندانی  ،ظرف 0٤

روز پس از ابالغ کتبی حکم ،
عملیاتی خواهد شد.

به دادستانی مراجعه نکند  ،ضبط وثیقه

از آن جایی که ابالغ های تلفنی هیچگونه ارزش حقوقی ندارد قرار شد که
منتظر نامه ی رسمی دادستانی بمانم و این نامه با محتوایی که عرض کردم
و تصویرش را در کانال خودم گذاشته ام به دست وثیقه گذار رسید.
از آن جا که مطابق مفاد نامه  ،فرصتی  0٤روزه برای معرفیم تعیین گردیده و
از آن جا که نمی خواهم برای وثیقه ی مذکور مشکلی ایجاد شود در وقت
مقرر به همراه وکیل محترم و وثیقه گذار به دادستانی خواهم رفت تا تعیین
تکلیف شود.
اما تصمیم بنده همان است که قبال اعالم کرده ام.
از آن جا که حتی به گفته ی خود حضرات  ،این گونه پرونده سازی ها و احکام
 ،در شرایط خاص دوره ی احمدی نژاد صادر شده و هیچ گونه مبنای حقوقی و
قانونی ند ارد  ،خودم را ملزم به تمکین این گونه احکام ناعادالنه نمی دانم.
من  ،یک معلم هستم  ،یک فعال صنفی و عضو هیات مدیره ی یک تشکل
قانونی به نام کانون صنفی معلمان.
حقیقتا  ،کدام کشور عقب افتاده ی جهان سومی را سراغ دارید که برای
معلمانش  ،احکامی چنین ظالمانه صادر کرده باشد.
 0۱سال زندان  ،برای فعالیت صنفی  ،مدنی و قانونمند؟!!!
آن هم در جامعه ای که جنایتکاران و رانت خواران و مفسده جویان  ،در آرامش
کامل به اعمال خالف مشغول هستند ؟!!!
با این وصف  ،در موعد مقرر برای تعیین تکلیف به دادستانی خواهم رفت.

به امید اصالح امور
محمود بهشتی لنگرودی

.

8

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دو شنبه  02شهریور  66 / 6931سپتامبر  / 0262سال چهارم شماره 020

اطالعیه
اتحادیه کارگری "وردی" ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان)

ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی
صدای حقوق کارگران هستیم!
اخبار روز

آیت هللا سید علی خامنه ای گرامی،
اقای رئیس جمهور روحانی گرامی،
به نمایندگی از اتحادیه کارگری "وردی" ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان) ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستیم.
ما با تمام وجود حمایت و همبستگی خود را با رضا شهابی ،که هم اکنون در اعتراض به شکنجه و بد رفتاری که نسبت
به او به عنوان یک فعال کارگری و دمکراتیک انجام گرفته در اعتصاب غذا بسر می برد ،اعالم می داریم .
اتحادیه کارگری وردی ،عضو فدراسیون کارگران حمل و نقل اروپا ( ای تی اف) می باشد .این فدراسیون ،تشکلی
اتحادیه ای و فراگیردر اروپا است و اتحادیه های کارگری در کشورهای عضواتحادیه اروپا" ،منطقه اقتصادی اروپا" ،اروپای
مرکزی و اروپای شرقی را تحت پوشش خود دارد .این فدارسیون بیش از سه میلیون و پانصد هزار کارگر متشکل در
 5٨٤اتحادیه حمل و نقل در  ۱0کشور اروپایی را در بر می گیرد که در بخش های زیر به کار اشتغال دارند :راه آهن،
حمل و نقل جاده ای و لجیستیک ،حمل و نقل دریایی ،آبراهای درون مرزی ،هواپیمایی ،بنادر ،ماهیگیری و جهانگردی.
ما خواهان به رسمیت شناخته شدن و ارج گذاری به تالش انسان ها هستیم.
بهمین دلیل ما از مقامات ایران می خواهیم همه اقدامات الزم را برای آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی که
بعلت کوشش هایش در دفاع از حقوق کارگران در زندان بسر می برد ،انجام دهند .
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه ،در تاریخ  7اگوست  ،5٤0٠مجددا بازداشت
شده است .بنا به اظهارات دادستانی به همسر رضا شهابی ،او باید تا  55دسامبر سال  5٤0٣در زندان بسر ببرد.
تداوم حبس رضا شهابی ،نقض آشکار تعهدات بین المللی دولت ایران است .بازداشت فعالین کارگری به دلیل فعالیت
های آنان در دفاع از منافع کارگران ،آشکارا به معنی دست درازی به حقوق مدنی بطور کلی و حقوق سندیکایی بطور
اخص محسوب می شود" .کمیته آزادی انجمن" سازمان جهانی کار پیش از این از شما خواسته بود که حکم آقای
شهابی را منتفی اعالم کنید و او را بیش از این در زندان نگاه ندارید.
ما از شرایط وخیم زندان که بازداشت شدگان در آن قرارداده شده اند ،سخت نگرانیم و بیم به خطر افتادن جان آنها را
داریم .ما دولت شما را پاسخگو و مسئول بدتر شدن وضعیت بازداشت شدگان می دانیم.
به بازداشت خاتمه دهید! رضا شهابی را آزاد کنید و نسبت به وضع بد سالمتی او انسانی بر خورد کنید.

با احترام،
کریستینه بهله
عضو هیئت مدیره فدرال

.
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تیتر اخبار
این صفحه ،اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگری در هفته ای که گذشت.
سرفصل جدیدی از بولتن کارگری ،که در گسترش اطالع رسانی اخبار و حمایت از جنبش کارگری به
شرح زیر ارایه می شود.

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
� وضعیت رضا شهابی رو به وخامت است!
�همبستگی جهانی با رضا شهابی و اسماعیل عبدی
�تجمع مردم سنندج در حمایت از کولبران
�اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه
�اعتراض پرسنل بیمارستان های دولتی یزد
�وخامت حال کارگر زن مصدوم حادثه انفجارکوره پزخانه وایقان
� عدم پرداخت یکسال مطالبات بخشی ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن
� تجمعات کارگران اخراجی شهرداری دوگبندان برای بازگشت بکار
�پایان موقتی اعتراض کارگران بهرهبرداری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پس ازسه روز درتهران
�فراخ وان ربابه رضایی برای تجمع مقابل مجلس دربیست وهشتمین روزاعتصاب غذای همسرش رضا
شهابی
�ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بهرهبرداری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نسبت به تحمیل قرارداد
پیمانکاری بجای قرارداد مستقیم!
� تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان به کامل اجرانشدن طرح طبقهبندی
مشاغل وعدم انعقاد قرارداد دائم
�تجمع مربیان پیش دبستانی استان گلستان در اعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل استانداری
� تجمع کارگران پارسیلون در برابر اداره کار خرم آباد
� تجمعات اعتراضی اهالی شهرستان بانه نسبت به کشتار کولبران مقابل بیمارستان صالح الدین ایوبی و
فرمانداری
� اعتراض رسانه ای کارگران ارگ قدیم بم نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه
�بر پرستاران درمراکز درمانی خصوصی چه میگذرد؟
�تجمع کشاورزان روستای حمزه خانی دراعتراض به قطع آب باغاتشان مقابل استانداری کهگیلویه و
بویراحمد
� جان باختن کارگر جوان درکاشان براثر ریزش بدنه کانال شبکه آب و فاضالب
�مرگ و ازکارافتادگی2کارگر نتیجه آتش سوزی عمدی ماموران شهرداری سنندج
� کشته شدن دو تن از شهروندان بانه ای به نام های حیدر فرجی و قادر بهرامی  21ساله و ٠٤سالە در
روستای مرزی هەنگەژال توسط شلیک مستقیم
� تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی کشورنسبت به عدم انعقاد قرارداد دائم و اجرانشدن کامل
طرح طبقهبندی مشاغل مقابل شرکت مخابرات ایران
� تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق
�
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تجمع کارگران شهرداری منطقه2آبادان دراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق مقابل ساختمان منطقه آزاد
اروند
� تجمع اعتراضی معلمان حق التدریسی مازندران نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری
�انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه :دامنه اعتراض به کشتار کولبران را سراسری کنیم
�عدم پرداخت 6ماه حقوق کارگران شهرداری بروجرد
عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران شهرداری بروات
� عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران شهرداری ارومیه
�مسمومیت غذایی 9کارگریک شیرینیسرای اهواز
�مرگ دلخراش یکی از کارکنان دهیاری آبطویل براثر آتش سوزی
�مرگ کارگرجوان دریک مرغداری حومه بابل بر اثر برقگرفتگی
�11میلیون حاشیه نشین و  8میلیون ساکن بافت فرسوده داریم
� بازداشت عامالن تیراندازی به دو کوله بر در بانه و آزادی بازداشت شده گان به قید وثیقه
�میوه و سبزی تازه رکوددار گرانی در هفته گذشته
�تئاتر خیابانی فعاالن مدنی شهر بردره ش کردستان در رابطه با وضعیت اسفبار و کشتار کولبران
�نزدیک به نیمی از دختران دانشآموز راهنمایی یا دبیرستان در مناطق مرزی ترک تحصیل میکنند
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بدون شرح

