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اعتصابگزارش یک   

8صفحه   

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته 

بدون عملشعار  ؛شورا های اسالمی کار کانون های هماهنگی  

گانە کە در بە دو گزارش جدابنا 
اە در م دهم و دوازدهم شهریور

، منتشر شد( ایلنا)خبرگزاری 
تعدادی از کانون های هماهنگی 

های  استان شوراهای اسالمی کار
تهران، البرز، سمنان و آذربایجان با 

در قانون  نیە هایی با تغییرصدور بیا

و قانون کار را خط قرمز  الفتکار مخ
نظر بە این کە . ندخود اعالم کرد

کانون های هماهنگی شوراهای 
جزء زیر مجموعە  کار، اسالمی

هستند و معموال بدون ( خانە کارگر)
هماهنگی و اجازە شورای مرکزی 
خانە کارگر اقدام نمی کنند، انتظار 

پیشین،  می رود حسب سوابق  

سایر کانون های هماهنگی نیز بە 
تبعیت از این چند کانون مبادرت بە 

     . اعالم موضع هایی مشابە کنند

با وجود این کە در گذشتە نیز بارهاا 
بە هنگاااام حادشااادن ایااان یاااا آن 
مسئلە کارگری کانون های وابساتە 
بە خااانە کااارگر اقاادامات مشااابهی 

 گااە در نهایات بە کردەاند، اماا های 
آنهاااا وااااادار بااااقی نماندەاناااد و در 
نهایت با گراتن امتیازات کاوچیی از 

خودشاان از  دولت هاای وقات بارای
و بدتر از  مواضعشان دست برداشتە

آن در اغلااب اوقااات پاار از گااراتن 
امتیازتی برای خودشان با طراحان و 
مجریان سیاست های ضاد کاارگری 
. علاایە کااارگران همدساات شاادەاند

ایاان  د نیساات کەایاان بااار نیااز بعیاا
در نهایااات  تشااایا هاااای وابساااته
باا وجاود . مشابە گذشتە راتار کنند

ایاان ساااباە، امااا بە لحااا  ایاان کە 
پارەای از تغییرات ماد نظار دولات در 
قااانون کااار موقعیاات و نااا  کااانون 
هااای هماااهنگی وابسااتە بە خااانە 
کااارگر را تیااعی  ماای کنااد و زمیاانە 
اعالیاات آنااان بە شاایا کنااونی را از 

ی برد، ایان تشایا هاا نمای بین م
 موجودیااااتتواننااااد بخاااااطر حفاااا  

هام کە شادە، بە آساانی  شانخود
بهماین . از کنار ایان مسائلە بگذرناد

 جهااات کااااانون هاااای هماااااهنگی
ایااان باااار  شاااورای اساااالمی کاااار، 

مجبورند بارای بااای خودشاان هام 
کە شدە، حداقا در ماابا برخای از 

 "منظور از تاکید بر . تغییرات بایستند
نااه تغییاار یااا اصااالک قااانون کااار هرگو

نظاار تشاایا هااای / محیااوم اساات
، کە در "شااودکااارگری بایااد تااامین 

هاا، آمادە ناا ر بار ییی از این بیانیە
در گذشتە نیز . همین مسئلە است

زمانی کە در دولات هاای خااتمی و 
احمدی نژاد این تشیا ها احساس 

کنار گذاشتە شدن از قادرت کردناد، 
تاا بە  انگیزە حف  قدرت سابب شاد

هااای هاار دو  جلااد منتاااد سیاساات
پار از روی کاار آمادن . دولت بروناد

دولاات روحااانی و وزیاار شاادن علاای 
ربیعاای داماانە انتاااادات خااانە کااارگر 
نسبت بە حجم اقدامات ضد کارگری 

اماا باا . دولت روحانی محدودتر شاد
شاادن سیاساات هااای دولاات و  رو

وزات کار و تغییرات ماد نظار آنهاا، بە 
شاااد، اجتناااا  از  دالیلااای کە ذکااار

موضااع گیااری علاایە تغییاارات باارای 
کانون ها ناممین گردید. هام از ایان 
روساااات کە بە رغاااام پیشااااینیە و 
عملیاارد بااد کااانون هااای همااانگی، 
اعتااراآ آنهااا صاار  نظاار از نیاات و 
مااااادار پایبناااادی و تعهدشااااان بە 
شعارهایی کە می دهند، در ماطاع 
کنونی، می تواند بە شرط آن کە در 
حد شعار نماند و با اقدامات عملای 
تشایا هااای ماادعی همااراە شااود، 

مثمرثمر واقع گردد. ایان تشایا هاا 
نیز باید بدانند کە بدون سازماندهی 
یاااش رشاااتە اقااادامات عملااای و بە 
میدان کشااندن کاارگران، جلاوگیری 
از هی  یش از تغییرات مد نظر دولات 
ممیااااااااااااااااان نیسااااااااااااااااات.
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با این وص  باید منتظر ماند و دید، 
کە آنها بین انجام اقدامات عملی و 
بی عملی کدام یش را انتخا  می 

ست کە بی اقدر مسلم آن . کنند
رگران ها نزد کا عملی و انفعال آن

بە معنی همراهی با دولت تلای 

خواهد شد. آیا برای ییبار هم کە 
شدە این ها کە هم رسمی 
هستند و هم مدعی نمایندگی 
کارگر هستند، بخود خواهند آمد و 
نسبت بە حر  هایی کە می زنید، 
متعهد خواهند ماند؟آیا از امیاناتی 
کە در اختیار دارند،  جهت دااع از 
حاوق کارگر بهرە خواهند گرات؟. 

هرگاە کە  ،باشید ئنآقایان مطم
کارگران از شما تعهدی در راستای 

شان ببینند از  دااع از حق و حاوق
شما . آن حمایت خواهند کرد

خودتان بهتر می دانید کە در هر 
صورت کارگران زیر بار این تغییرات و 

ت کار سیاست های دولت و وزار
کە  ها همین اعتراآ. نخواهند رات

در واقعیت امر  ،دگیر د صورت میدار
اعتراضاتی هستند میمونا ضد این 
روییرد کە ارونشاندنی هم 
نیستند. نگذارید کە برای تسهیا 
پیشبرد این ها از شما بی  از این 
علیە کارگران سوء استفادە شود. 

شما کە محدودیت تشیا های 
مستاا را ندارید، امیانات کارگران 
را قبیە کردەاید، مدعی نمایندگی 
کارگران و مدااع حاوقشان هستید، 
دادن بیانیە کاای نیست، برای 
جلوگیری از تغییر قانون کار بە زیان 
کارگران اقدامات عملی را سازمان 
دهید. کارگران را بە تظاهرات ارا 
بخوانید. چرا این کمیسیون بە 
اصطالک کارگری در مجلر، زبان در 

دولت کە از خط  کام کشیدە؟
تان عبور کردە، چرا هی  قرمزهای

                         کاری نمی کنید؟

 

                                   

 
 از تجربه دیگران

 
 

 فدراسیون اتحادیه های کارگران                                  

 نفت و دموکراسی درعراق     
 (بعد از صدام حسین)

 "ششمبخش "

 

 گیری استبداد شغال خارجی و اوجمقاومت در برابر ا

 (ادامه از شمارۀ قبل) – 

 

هی  یش از ائتال  های  0202در انتخابات ماه مارس 
سیاسی عراقی مواق نشد اکثریت را بدست آورد و 

کرسی مورد نیاز در مجلر نمایندگان، که  061صاحب 
این باعث شد که کشور در یش . عیو دارد، بشود 103

در این دوران خبرگان . ماهه اروااتد 9خ بحران و دوران برز
جامعه مدنی عراق نتوانستند و یا نخواستند که مردم را 
بسوی یش توااق با منااع مشترک رهنمون گردند و به 

پیشاراول . گفتمان ضرور برای دموکراسی دامن بزنند
آنان در این زمان خود نخست وزیر مالیی بود که می 

اهرم کنترل را رها نیند و خواست در راس قدرت بماند و 
از این رو تا پایان کار خوی  به مبارزه طوالنی و تهاجم 

 . چندوجهی ادامه داد

و بن بست سیاسی دولت در عراق  0202در میانه سال 
در حالی که مردم در دمای تابستان با قطع برق و کمبود 
سوخت برای براه انداختن دستگاه های تهویه و تامین 

واجه بودند، نارضایتی ها و اعتراضات به آ  آشامیدنی م
چندین اعتراآ و تحصن در . ناطه انفجار رسیده بود

سراسر عراق برپا شده بود، از جمله یش تظاهرات بزرگ 
در پاسخ به تظاهرات، دولت عراق به . در نصیریه و بصره

برخوردی تند در دو مرحله علیه اعتراضات دست زد و 
 . حاوق مدنی را هد  قرار داد
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 در عراق " روز خشم"از تظاهرات : 5122فوریه  52

 

 

 

 

مرحله اول شاما تصویب قانونی برای منع هرگونه تجمع 

ماررات جدید از جمله به نیروی . اعتراضی صلح آمیز بود
امنیت عراق اجازه می داد از هر نوع شیوه و تینیش 
عملی از جمله نیروی قهریه برای متفرق کردن مردم از 
ری حیور در تجمع ها استفاده نماید که طبعاً به دستگی
در . ها و قتا و جرک بسیاری از رهبران اعتراضات انجامید

سایه این ماررات سرکوبگرانه جدید 
بود که بزودی دولت اتهاماتی را علیه 

 IFOUادراسیون عمومی اتحادیه ها 
وارد کرد و ارمان احیار و بازداشت 
عواد و سایر اعیای ارشد ان از جمله 
دبیرکا آن االح عبود اومرا را صادر 

رد، چرا که با رسانه های عراقی و ک
بین المللی مصاحبه کرده و از شرایط 
بحرانی و غیر قابا تحما کارگران 
عراقی صنعت نفت  سخن گفته 

 .بودند

مرحله دوم اقدام دولت، برکناری و 
جایگزینی کریم وحید، وزیر غیرمحبو  

در نگاه اول بنظر می . برق و انرژی بود
حرکتی رسید که این اقدام مالیی 

برای تامین رضایت معترضان باشد که 
اما . خواستار استعفای او بودند

مالیی او را برکنار کرد و وزارت برق را 
تحت مدیریت شهرستانی قرار داد که 

مدت کوتاهی بعد . خود وزیر نفت بود
شهرستانی همان سیاست خشن 
علیه اتحادیه های نفتی را به بخ  

نی او طی ارما. برق هم منتاا کرد
نیروهای پلیر را برای اشغال به 

دااتر مرکزی و ستاد اداری اتحادیه 
در  (IEUWU)کارگران صنعت برق 

بصره گسیا داشت و بالااصله 
اتحادیه کارگران برق را هم غیرقانونی 
اعالم کرد و بسیاری از آن دااتر را هم 

 .بر طبق قانون دوران صدام حسین تعطیا کرد

این حر  : "است که گفت از شهرستانی ناا قول شده
من از همان اول که به وزارت برق راتم . تازه ای نیست

این قانون را اجرایی کردم و همچنان متعهدم که آن را 
هر کارمندی که حاوق می گیرد . بطور کاما اعمال نمایم

تا کار ویژه ای را انجام دهد دیگر مجاز نیست اعالیت 
ی که باشد، چه دیگری را هم بعهده گیرد؛ تحت هر نام

اتحادیه باشد و چه کار بشردوستانه و خدمات ملی یا هر 

 ."کن  دیگر

ادامه یاات،  0202بن بست سیاسی عراق تا نوامبر 
توااای بین گروه های مختل  امیا شد که راه را برای 

 0202سرانجام در دسامبر . تشییا دولت هموار می کرد
غم هم دولتی معرای شد اما مشخص شد که علیر

تمام امیدها هی  تغییری در سیستم موجود حاصا 
مالیی همچنان نخست : نشده است

وزیر باقی ماند و بسیاری از پست 
های مهم هم به وزرای دیگر کابینه 
رسید که ااط جایشان را با هم عوآ 

یش تغییر عمده تعیین . کردند
شهرستانی بعنوان جانشین نخست 

ورد گویی برخ. وزیر در امور انرژی بود
قدرتمدارانه شهرستانی در سرکو  
اتحادیه ها و تظاهرات های اعتراضی 

در جامعه مدنی به مذاق مالیی 
خوش آمده بود و باعث ارتااء ماام او 

شهرستانی تا آن زمان . شده بود
قرارداد عمده نفتی  03ااتخار امیای 

با کمپانی های بزرگ نفتی بین 
المللی را با خود داشت، این در حالی 
بود که عراق قانون نفت و انرژی  را به 
تصویب پارلمان نرسانده بود و مخالفت 

های جدی در ماابا آن در اقشار 
مختل  صنفی و ازجمله اتحادیه های 

 .وجود داشت IFOUنفتی و 

همزمان با روزهایی که شهرستانی 
کار در پست جدید خود در بغداد را 
آغاز می کرد، اولین تظاهرات بهار 

در . م در تونر آغاز شده بودعربی ه

حالی که رژیم های بظاهر مستحیم 
و قدیمی در سراسر منطاه شروع به 
ریزش کردند و توده های مردم دوران 
تازه ای از دموکراسی و اعتراآ را 
تجربه نمودند، در عراق مردم با 
شیست مداوم دموکراسی نوپای خودشان در ارائه 

این وضع به . دندروبرو ش 0221قولهای داده شده از 
هفته های متمادی تظاهرات اعتراضی در سراسر عراق 

انجامید  0200اوریه  03در " روز خشم"منجر شد و به 
تظاهرات عمده پر از نماز  01که در جریان  حداقا 

در بغداد هزاران نفر در . جمعه در کشور صورت یااتند
ط میدان آزادی تظاهرات کردند و نارضایتی خود را از شرای

 .اعالم کرده خواستار پایان حیومت مالیی شدند
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 .کارکنان یک بانک در کلکته در حال اعتصاب: 5122ژوئیه  52

 استه ها دست به اعتصاب زد ماه گذشته نیز بخش بانکی در هند برای همان خو 
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 بیش از یک میلیون کارگر دست به اعتصاب خواهند زد                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2312اوت  33رویترز، 

 

بی  از یش میلیون کارگر هندی در 
و جند بخشهای بانیی، مخابرات 

 0بخ  کوچش دیگر روز جمعه، 
سپتامبر، دست به اعتصا  خواهند 

هد  اعتصا  اازای  . زد
دستمزدها و اعتراآ به اصالحات 
مورد نظر دولت نارندرا مودی، 

نخست وزیر هند، در قانون کار و 
برنامه برای بستن برخی شرکتها 

 .ضررده است

، 0202اوت  12امروز سه شنبه 
هند، به  اتحادیه های کارگری

شمول کنگرۀ سراسری اتحادیه 
های کارگری هند و مرکز اتحادیه 
های کارگری هند، درخواست دولت 
. را برای انصرا  از اعتصا  رد کردند
آنها اعالم کردند که دولت خواسته 

 .های آنها را نادیده گراته است

مودی از آغاز نخست وزیری اش در 
، برخی اصالحات 0202ماه می 

یال را به اجرا گذاشته اقتصادی س

است و می کوشد قوانین کار برای جلب سرمایه های خارجی به هند و انجام 
 .کند" سبش"کسب و کار در هند 

نظر دارد با خصوصی سازی برخی واحدهای دولتی در سال مالی  دولت
 .به درآمدهای خود بیاازاید( میلیارد دالر 10/8)میلیارد روپیه  022جاری، 

دولت هی  : "بیرکا مرکز اتحادیه های کارگری هند، می گویدتاپان سن، د
از  -اقدام محسوس و اعالی را برای رسیدگی به خواسته های اتحادیه ها 

جمله برای توق  خصوصی سازیها در بخشهائی چون دااع و راه آهن، و 
 .انجام نداده است -اازای  حداقا دستمزد 

، وزیر دارائی هند، در روز سه شنبه علیرغم قول آرون جایتلی: "او می اازاید
دایر بر این که دولت بن های دو سال گذشته کارگران دولتی را پرداخت خواهد 
کرد و حداقا حاوق کارگران ساده را اازای  خواهد داد، اعتصا  روز جمعه 

 ."برگزار خواهد شد

اتحادیه ها همچنین با دستورالعما دولت برای سرمایه گذاری بیشتر 
 .ای بازنشستگی دولتی در بازار بورس مخال  اندصندوقه

ییی دیگر از اتحادیه های بزرگ هند، اتحادیه سراسری کارگران، که تا حدودی 
وابسته به گرای  ناسیونالیست هندوی است که پدر ایدئولوژیش حز  مودی 

 .محسو  می شود، اعالم کرده است که به اعتصا  نخواهد پیوست

اما . زغال هند نیز در صدد اند به اعتصا  بپیوندندبرخی از کارگران شرکت 
ذخیرۀ سوخت کاای دارند و بنابراین وقفه ای "مدیران شرکت می گویند که 

 ".در تأمین زغال مورد نیاز نیروگاه های برق ایجاد نخواهد شد
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 جهان

 از وضع زنان در بازار کار جهانی امروز

 دیدبان حقوق بشر

 

حامله باشی، مریض باشی، هزارویش گراتاری داشته باشی یا  ارقی نمی کند"
این اشردۀ صحبتهای پو پاو، کارگر ییی از کارخانه ." نه، باید بنشینی و کار کنی

اگر وقفه ای در کارت : "او می اازاید. های نساجی کامبوج در بارۀ کارش است
د سرکارگر بر سرت بیااتد، پارچه ها روی ماشین در برابرت خروار می شوند و اریا

کار می کند، " کندتر"اگر دیده شود که کارگری که حامله است . آوار می شود
 ."قراردادش دیگر تمدید نخواهد شد

اخراج بابت حاملگی؟ این یش بیماری رایج بومی در کارخانه های نساجی کامبوج 
سر است؛ کارخانه هائی که به تولید برندهای بین المللی صاحب بازار در سرا

 .دنیا، مشغول اند

میلیارد دالر گم شده؟ خیر، کاای است این را به سودهای دزدی کارارمانی  8
بیاازائید که حاضر نیستند دستمزد خدمتیاران و دایه هائی را که در خانه هاشان 

 .به کار اجباری کشیده شده اند، بپردازند

ند، اما اساساً سهم در حالی که زنان کارگر حیوری کانونی در اقتصاد جهانی دار
این . نادیده می ماند –و سوء استفاده ای که آنان در معرآ اش قرار دارند  –آنان 

نیته به ویژه در مورد بخشهائی که زنان در آنها حیور مسلط دارند، مانند کار 
یعنی کارهای پوشیده از چشم عموم و به اصطالک  –خانگی و صنعت نساجی 

 .صادق است –" بدون مهارت"

 کار عمیقاً بی قدر شدۀ زنان

سازمان بین المللی کار تخمین می زند که کار خانگی ییی از عادیترین اشیال 
زن نان آور، ییی از آنان و  01در سطح جهانی از هر : استخدامی برای زنان است
. زن نان آور، ییی از آنان به کار خانگی اشتغال دارد 4در امرییای التین از هر 

کارگران خانگی از سراسر دنیا برای خانواده هاشان، در برخی از وجوه ارسالی 
 .کشورها مثا اندونزی و ایلیپین، به میلیاردها دالر در سال بالغ می شود

این واقعیت که والدینی بچه هاشان را به دست مراقبت دیگران می سپرند، باید 
تها برای آموزش و باید ارص. تلنگری برای راتار دورانیشیده با این کارگران باشد

کسب جواز کار را رسمیت بخشید، باید تشخیص داد که کارگران خانگی 
. می کنند تا مگر امیان کار در بیرون از کشورشان پیدا کنند" رها"ارزندانشان را 

پخت و پز، نظاات، بچه  –اما علیرغم اهمیت اقتصادی و اجتماعی کار خانگی 
این نوع کار عمیااً  –محسو  می شوند " هکار زنان"داری و پرستاری، که سنتاً 

 .بی قدر می شود

درصدشان در کشورهائی کار می کنند  02از کارگران خانگی در سراسر دنیا ااط 
 12حدود . که قانون کار ملی آنها برای آنان حاوق و حمایت برابری را قائا است

مارات به ترتیب از ا –درصدشان در کشورهائی کار می کنند که به درجاتی 
کارگران خارجی را از شمول کاما قانون کار محروم  –متحدۀ عربی تا سنگاپور 

همچون حق حداقا دستمزد، پرداخت  -می کنند و آنان را بدون هر حق پایه ای 
به حال خود می  –... اضااه کاری، استراحت کاای در روز، تأمین اجتماعی، 

ین این دو دسته کشورها قرار کشورهای دیگری مثا امرییا، در جائی ب. گذارند

مثالً این کارگران در امرییا . می گیرند
از حداقا دستمزد برخوردارند، اما 

  .حق تشیا اتحادیه ای ندارند

دیدبان "در سالهای گذشته سازمان 
رشته ای طوالنی از " حاوق بشر

نمونه های تأسفبار ناض حاوق 
کارگران خانگی از قبیا عدم پرداخت 

شیدن  از کارگران از دستمزد، کارک
سر صبح تا دیروقت شب گاه بدون 
هی  استراحت، ایجاد محدودیتهای 
ایزییی در محا کار، و در برخی 
موارد سوء استفادۀ ایزییی و 

را جمع آوری و مستند  -جنسی 

کارگران خانگی غالباً از . کرده است
کانالهای محدودی برای ادعای 
غرامت و گراتن اطالعات پیرامون 

یت قانونی که ممین است حما
 .شاما حال آنان شود، برخوردارند

البته این نوع سوء استفاده ها در 
. بخ  رسمی نیز رخ می دهند

تا  0201از سال " دیدبان حاوق بشر"
تحایای را در بخ  نساجی  0203

درصد کارگران آن زن  92کامبوج، که 
طبق این تحایق، . اند، انجام داد

قانونی بر  علیرغم تصریح حمایتهای
روی کاغذ قانون کار، مواردی چون 
اضااه کاری اجباری، نبود اوقات 

 استراحت، آزار جنسی، 
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 .ممانعت از تشییا اتحادیه و به کارگیری کودکان خردسال میرراً رخ می دهند

واقعیت با وجودی که کوششهائی برای رسیدگی به مسئله صورت گراته اند، 
هنوز مملو از این موارد است، خاصه در میان کارخانه های پیمانیاری دست دوم، 

 .که از وارسی در امان می مانند

 

 استثمار آنان که دور از پشم اند

در حالی که کار در کارخانه های نساجی نباید، به کیفیتی که در کار خانگی 

فاایت در زنجیره های انجام گیرد، اادان ش" پشت درهای بسته"جاری است، 
تأمین برای بسیاری از برندهای بین المللی، کارگران زن را به نحو مؤثری از چشم 

از آنجا که ااط تعداد کمی از . مصر  کنندگان و بازرسان کار دور نگه می دارند
برندهای بین المللی پوشاک اسم و آدرس تولیدکنندگان شان ر اعالم می کنند، 

دارد که انواع لباسهای موجود در بازار در شرایطی تماماً  احتمال باالئی وجود
 .استثماری تولید شده باشند

علیرغم این که برخی مسائا الینحا به نظر می رسند، اقدامات عملی و 
خواه شرکتهای بزرگ خواه خانواران  –روشنی وجود دارند، که دولتها و کارارمایان 

 .ن در محیط کار انجام دهندمی توانند برای بهبود حاوق زنا –خصوصی 

شرکتهای صنایع نساجی باید لیست تولیدکنندگان و تأمین کنندگان شان را 
آنها همچنین باید امیان . انتشار دهند، تا بهتر بتوان این شرکتها را زیر نظر گرات

بازرسیهای سخت و مستاا از کارخانه های شان را برای بازرسان معتبر، بی 
آنها همچنین می توانند در پیمانهای . کار اراهم آوردند طر  و متخصص در حاوق

، که "پیمان بنگالدش"همیاری برای ایمنی محا کار مشارکت ورزند؛ مثالً در 

 .تغییراتی در کا این صنعت را در نظر دارد

حمایت از حق تشیا، خواه برای کارگران نساجی خواه برای کارگران خانگی، یش 
انگی ای که در کشورهائی کار می کنند، که حق کارگران خ. امر کلیدی است

. تشیا برای آنان موجود است، محسوساً از امیانات حمایتی بهتری برخوردارند

آنان بیشتر به چشم می آیند، و بهتر 

توانسته اند دولت را نسبت به وضع 
آنان . حاشیه ای شان حساس کنند

تا کنون  0200توانسته اند از سال 
زی را برای کارزار مواایت آمی

استاندارد جهانی برای کار خانگی 
کشور  13پی  ببرند و اعالً در 

از حق حداقا  –دستاوردهائی 
دستمزد تا قانون جامعی با 

نیز داشته  –ضمانتهای اجرائی 
 .باشند

کارارمایان و دولتها باید روز جهانی 
زن را روز تعهد برای بهبود سهم زنان 
ضع کارگر، اازای  امیانات وارسی و

کار آنان، و حمایت از حق آنان برای 

این اقدامات به . تشیا قرار دهند
ااشای تبعیض و سوء استفاده کمش 
خواهند کرد و ارصتهائی را برای زنان 
به بار خواهند آورد تا در محیطی که 
به سهم آنان قدر، و به حق شان 

این . احترام می گذارد، کار کنند
ی را اقدامات می توانند میلیونها زن

که در کار چرخاندن چرخ خانوار و 

کارخانه اند، برای یش زندگی بهتر 
 .کمش کنند

 

 

 

 جهان

 مهاجرت و توسعه
 2312سازمان بین المللی کار، اوت 

 

خواست انسان برای دستیابی به شغا و معیشت 
. درخور، در کانون رابطۀ بین مهاجرت و توسعه قرار دارد

انسانهای بیشتری از  ما در سالهای پی  رو با عبور
در این اوضاع . مرزها در جستجوی کار مواجه خواهیم بود

سیاستهای مهاجرتی منصفانه و مؤثر که به حمایت 
کارگران مهاجر همت کنند و هزینه های مهاجرت کار را 
تالیا دهند، برای نیا به رشد اقتصادی و ارتااء نتایج 

ان، و توسعه برای کارگران مهاجر و خانواده های آن
همچنین برای کشورهای مبدأ و ماصد دارای اهمیت 

سازمان بین المللی کار همراه با دولتها . اساسی است
و سازمانهای کارگری و کارارمائی برای بهبود 
سیاستهای نا ر بر مهاجرت کاری دست به کار شده 

هد  این است که این سیاستها توسعۀ منصفانه . است
ی مردان و زنانی که با کارشان تری را با تمرکز بر نیازها

به امر توسعه بهره می رسانند و خانواده ها و جماعات 
شان را در کشورهای مبدأ و ماصد یاری می دهند، 

 .ممین سازند

 

 

 ی بولتن کارگر 
     (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار

343ه  سال سوم شمار /  6132 سپتامبر  1/ 3131شهریور     31شنبه    

2 



 

 

 

 

 

، که در مجمع عمومی 0212برنامۀ توسعۀ پایدار تا سال 
تصویب شده است، در  0203سازمان ملا در سپتامبر 

هدا  توسعۀ پایدار پیوند محیمی هشتمین هد  از ا
بین کار مناسب و مهاجرت، مشاغا تمام وقت و مولد، و 
کار درخور برای همه، با رشد اقتصادی پایدار، بادوام و 

حمایت از حاوق "بر  8.8هد  . جامع برقرار کرده است
کار و ارتااء ایمنی و سالمت محیط کار برای همۀ 

به ویژه زنان کارگر کارگران، به شمول کارگران مهاجر، 
تصریح " مهاجر، و آنها که به مشاغا متزلزل مشغول اند

  .دارد

هد  مهم دیگری که به کارگران مهاجر مربوط است، 
هد  دهم برنامۀ توسعۀ پایدار است، که از تالیا 

این هد  . نابرابری در درون و در بین کشورها می گوید
ۀ مهاجرت و تسهیا نظام مند، امن، منظم و مسئوالن"بر 

اجرای "تصریح می کند و از جمله از " جابجائی ااراد
و ( 02.1هد  " )سیاستهای مهاجرتی با مدیریت خو 

درصد اصا پول،  1تالیا هزینه های ارسال پول به "
 3امحای کریدورهای ارسال پول با هزینه های بی  از 

 .نام می برد( 02.1هد  " )درصد اصا پول

ی، معاون دبیرکا سازمان بین چنان که ساندرا پوالسی
نیا به این اهدا  نیازمند : "المللی کار اشاره دارد

اقدامات عملی در هر دو گروه کشورهای مبدأ و ماصد و 
این . همیاریهای ارامرزی دوجانبه و چندجانبه است

اقدامات از جمله وضع قوانین کار و ماررات مؤثر برای 
هادهای الزم مهاجرت کار در کشورهای ماصد، ایجاد ن

مجهز به زبانهای رایج و با حمایتهای  –برای تحاق آنها 
را شاما می  –الزم در برابر اجحااات و دیپورت احتمالی 

توجه اجتماعی باید به کارگرانی، مثا کارگران . شوند
خانگی مهاجر، معطو  گردد که در معرآ بیشترین 

استارار میانیسمهای استخدامی عادالنه، . ریسش اند
ه شمول ابزارهای نطارت و دیدبانی در سطح ملی، و از ب

طریق تواااات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای کریدور 
 .مهاجرت در سطوک عالیتر، دارای اهمیت است

این تواااات می توانند برای نمونه شاما پرداختهائی، 
همچون هزینه های استخدامی، باشند که در واقع باید 

. نه کارگران مهاجر، صورت گیرندتوسط کارارمایان، و 
استانداردهای بین المللی سازمان بین المللی کار در 
این باره ایجا  می کنند که که هزینه های استخدامی، 
نه مستایم و نه غیرمستایم، بر دوش کارگر مهاجر 

 .گذاشته نشوند

سازمان بین المللی کار از زمرۀ تأمین کنندگان اطالعات 
ای انجام ناشی است که به عهدۀ استراتژیش الزم بر

گروه متخصصان نا ر بر اهدا  توسعۀ پایدار نهاده شده 
این گروه زیر مسئولیت کمیسیون آمار سازمان . است

ملا کار می کند و از نمایندگانی از کشورهای عیو 
آژانسهای منطاه ای و . سازمان ملا تشییا شده است

و یفۀ . نندبین المللی به عنوان نا ر بر آن عما می ک
اصلی این گروه ارائۀ شاخصهای جهانی برای اندازه 
. گیری پیشراتها در نیا به اهدا  توسعۀ پایدار است
سازمان بین المللی کار، عالوه بر ارائۀ اطالعات 

نوشته ای  0203استراتژیش به این گروه، در اوائا سال 
 را در بارۀ کار درخور برای کارگران مهاجر تنظیم کرد که در
آن برخی شاخصهای تجربی عرضه شده و مورد بحث 

 .قرار گراته اند

تصدیق آزادی حرکت انسانها به عنوان ااکتور کلیدی 
دومین مباحثات پیرامون "برای توسعۀ پایدار، در بیانیۀ 
توسط   0201که در سال " مهاجرت بین المللی و توسعه

. سازمان ملا برگزار شد، مورد تأکید قرار گراته است
خ  اعظم نظرات سازمان بین المللی کار پیرامون ب

رابطۀ بین مهاجرت بین المللی و توسعه، از جمله تأمین 
حق تمام مهاجران، نا  بی بدیا استانداردهای بین 
المللی برای کار، و همیاریهای دوجانبه و چندجانبه نا ر 

 .بر آزادی تحرک کار، در بیانیۀ مذکور وارد شده است

زمان بین المللی کار برای حمایت از تعهد یگانۀ سا
کارگران مهاجر و عرصه های کاری مرتبط با آن، در 
مباحثات کنونی پیرامون ابتیارات سیاسی نا ر بر 
تسهیا مهاجرت در پیوند با توسعۀ پایدار، دارای اهمیت 

اوروم جهانی در "این مباحثات هم اکنون در . بسیار است
" گروه مهاجرت جهانی" و نیز در" بارۀ مهاجرت و توسعه

سازمان جهانی در آن عیویت دارد و سازمان  08نیز، که 
ریاست آن را به عهده  0204بین المللی کار در سال 

 .داشت، جریان دارند
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 گزارش یک اعتصاب

 

 

که از دو  کارخانه کاشی خزر
مجموعه تولیدی دیوار و ک  تشییا 
د شده، زمانی کارخانه پررونای بو

که عالوه بر بازار داخلی،  به طوری
مترمربع هزار  122ماهانه در حدود 

جوار کاشی  نیز به کشورهای هم
.                          صادر می کرد  

میزان اروش کارخانه به دالیا 
 جمله رکود ساخت و ساز مختل  از

بحران سیاسی منطاه و ، در داخا
چنین به دلیا  توق  صادرات و هم

 و مدیریتی، کاه  یااتت مشیال
 91این کارخانه به تدریج از سال 

 از آن زمان دچار بحران مالی گردید و
پرداخت می  حاوق کارگران با تاخیر

 که این امر به نوبه خود موجب ،شد
نارضایتی و اعتراآ کارگران را 

کارگران کار می کردند، . اراهم کرد
.      اما از حاوق و مزایا خبری نبود  

عتراآ به این وضعیت و پر از در ا
ک  و قوس های بسیار سرانجام 
کارگران چاره کار را در دست 
کشیدن از کار برای تحت اشار قرار 
دادن کارارما و مدیران کارخانه 

 92اولین اعتصا  در اروردین . دیدند
آغاز شد و به ” دیوار“از خط تولید 

این . دکرنیز سرایت ” ک “کارگران 
“اعتصا ،  مدیر عاما ” انیبرازج
کارخانه را مجبور کرد که درمحوطه 
کارخانه در جمع کارگران حاضر شده 
. و به پرس  های آنان پاسخ گوید
در مذاکراتی که بین کارگران و 
مدیرعاما کارخانه صورت گرات، 
قرار بر این شد که اگر کارگران 
مشغول به کار شوند و تولید ادامه 

به تدریج حاوق های  پیدا کند،
معوقه و سایر مطالبات آنان پرداخت 

کارگران سرانجام این قول را . گردد
پذیراتند و به سرکارهای خود 

. بازگشتند و تولید را از سر گراتند
اما با بی تفاوتی و بدقولی مدیران و 
برآورده نشدن خواسته های خوی  
مواجه شده و پر از چندی مجددا 

از این زمان . دست از کار کشیدند
د اعتصا  کارگران به تناو  و به بع

 پراکنده و نامنسجمالبته به شیا 
با این توضیح که . ادامه یاات

خاموش کردن کوره ها و راه اندازی 
هزینه های   مجدد آن ها، هر بار

میاعفی را به کارخانه تحمیا می 
در این . برعلت می شد  کرد و مزید

اعتصابات که گاه با ترک محا کار 
غلب زمان بندی همراه بوده و ا

 مشخصی نداشتند، درگیری ها و
اختال  نظرهایی بین کارگران پی  

مدیریت کارخانه که به . آمد می
دنبال بهانه برای به تعطیلی 
کشاندن کارخانه بود، از ارصت 

که به  کردو اعالم  رداستفاده ک
دلیا اادان مواد اولیه و برخی 
مشیالت کارخانه قادر به ادامه کار 

 در حالی. تعطیا می شودنبوده و 
که مواد اولیه به مادارکاای وجود 
داشت و کارخانه درشرایطی به 
تعطیلی کشانده می شد که می 

توانست همچنان تولید را اا اگر نه 
مانند گذشته ی پررونق خود اا اما 

. ادامه دهد در سطحی پائین تر
همین جا یادآوری نمائیم که 
ار مدیریت کارخانه درست در گیر و د

اعتصابات و در شرایطی که  این
و مدیریت کارخانه از  نمسئوال

بدهی ها و مشیالت اراوان تولید و 
اروش صحبت می کردند اقدام به 
خالی کردن انبارهای کارخانه و 
خارج نمودن ماادیر زیادی کاشی از 

که  کرد،آن ها توسط چندین تریلی 
در ادامه، کارگران جلوی این کار را 

خالی کردن کاما انبارها  گراتند و از
پر از . به عما آوردندجلوگیری 

تعطیلی کارخانه، وقتی که کارگران 
محا کارخانه را ترک کردند مدیریت 

تمامی انبارها را تخلیه و کاشی 
به های باقی مانده در آن ها را 
     .محا های نامعلومی انتاال داد
                                  

انه تعطیا شد و بهر حال کارخ
به جز تعداد اندکی که در )کارگران 

حال گذراندن آخرین روزهای کاری 
خود و ورود به دوران بازنشستگی 

به بیمه بییاری ارستاده ( بودند
در حالی که در صورت باز . شدند

بودن کارخانه و ادامه روند تولید، 
کارگران می توانستند مطالبات 

ن را و آ پیگیر پرداخت نشده خود را
با . نمایند طلباز راه های مختل  

تعطیا شدن کارخانه و بیرون ماندن 
کارگران از آن، عمالً جهت مبارزه 
کارگران تغییر کرده و وارد مراحا 
دیگری، از جمله مرحله دعواهای 

                          .   حاوقی شد

همین جا یادآوری نمائیم که 
ا اعتراضات کارگران کاشی خزر، جد
از کارشینی هایی که از جانب 
کارارمایان و مدیران کارخانه به روند 
حرکت آن تحمیا می شد، به 

دالیلی چند نیز از انسجام و پختگی 
الزم برخوردار نبوده و در مجموع 
نتوانسته است کارگران را به سر 

به عنوان . کند منزل ماصود هدایت
مثال کارگران این کارخانه عمدتاً از 

قدیمی تشییا می شدند  کارگران
که به دلیلی ابهام برانگیز، تعدادی 
کارگر جدید از طریق شخص 

، مدیر جدید کارخانه به آن ”نودهی“
این مسئله سبب . ها اضااه شدند

می شد که به ویژه در مااطع 
حساس، میان کارگران قدیمی و 
استخدامی با کارگران جدید، در 
مورد اتخاذ راه ها و شیوه های 

برای رسیدن به خواسته  مناسب
 هایشان اختال  نظر به وجود آید
 این امر به نوبه خود مانع از آن 
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می شد که اعتراضات کارگران از 
یش سیاست و برنامه حسا  شده 
و منسجمی برای کسب مواایت 

کارگران به داعات . بهره گیرد
نارضایتی و اعتراآ خود را به 
صورتی واکنشی و خود به خودی 

داده و کم تر از شیوه های بروز 
ناشه مند و برنامه ریزی شده ای 

برای پیشبرد کار و به ویژه امر مهم 
تعداد . اعتصا  بهره می جستند

زیادی از آنان نیز به هنگام اعتصا ، 
و . محا کارخانه را ترک می کردند

حال آن که کارگران می بایست به 
هنگام دست کشیدن از کار، در 

ی می ماندند و آن درون کارخانه باق
نمایندگان . را ترک نمی کردند

کارگران نیزکه از طریق یش انتخابات 
آراء عمومی انتخا  نشده  اصولی و

 و چارچو  اختیارات و مسئولیت
مشخص نشده بود، در  های آنها

   مجموع از تیزبینی و پختگی الزم 

 

 

 

 

اتخاذ تصمیمات درست و جهت   

حسا  شده برای انسجام بخشی 
ه حرکت های اعتراضی کارگران و ب

هدایت آن ها تا رسیدن به خواست 
.ها و مطالبات شان برخوردار نبودند  

این مسائا ییی بعد از دیگری 
سبب می شد تا کارارمایان و 

نهایت بهره برداری   مدیریت کارخانه
را از این قیایا بنمایند و همه ی 
سعی و تالش خود را بیار گیرند تا 

مین و تا آن جا که به هر طریق م  

ممین است در بین کارگران تفرقه 
ایجاد کنند و سمت و سوی اعتراآ 
و مبارزه آنان را از مسیر درست آن 
که چیزی جز جلوگیری از تعطیلی 
کارخانه و دست یابی به حاوق 
حاه خوی  به شیلی منسجم و 
متحد بود منحر  نمایند و آن را به 
بیراهه تفرقه و سرخوردگی 

      و حال آن که پیشبرد   .دبیشانن

 

 

 

 

 

درست مبارزات کارگران این شرکت 
در این ماطع نیازمند تحلیا درست 
و واقعی از وضعیت این واحد تولیدی 
و زیر و بم های آن، بی  از همه 
برای رسیدن به خواست و ومطالبه 
مشخص شان، مبتنی بر یش 
     سیاست واحد و هماهنگ و یش
   

         

باط جمعی، در انی
عین استفاده از 
همه شیوه های 
. مبارزه بود
سیاستی که به 

دور از برخوردهای 
واکنشی آنی و 
خود به خودی 
دنبال شده و 
کارگران را حتی 
المادوربه سر منزل 
ماصود رهنمون 

نتیجه این که . شود
در پی به تعطیلی 
کشانده شدن 
کارخانه، و بییار 
شدن کارگران، در 

ست حال حاضر خوا
اصلی کارگران، که 
نگران زندگی وآینده 

راه هستند خود 
اندازی مجدد 

    .استکارخانه و بازگشت به کار 
     

 

 

 

 

کمیته هماهنگی برای کمک به 
 ایجاد تشکل های کارگری
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