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 ٥٩فرودین  ٨بنا بەگزارشی کە در 

منتشر "وشیدا"در سایت خبری 

شدە، کارگران شهر زابل در صورتی 

می توانند تحت پوشش بیمە قرار 

گیرند کە یک دورە آموزش حرفەای را 

در این گزارش بە . گذراندە باشند

مد کارگری کە سە نقل از اح

دستش را بە هنگام کار از   انگشت

بخاطر این  :"دست دادە، گفتە شدە

" ودسرکار بر باید نیست، کە بیمە 

هنوز بە دلیل عمل  وی کە یوجود با

ولی ، نداردجراحی آمادگی کار 

مجبور شدە برای گذران امورات 

 . گرددبازبە سرکار خود زندگی 

مسععع ود جعععوان دانشعععجویی کە بە 

ل نیععاز مععالی خععانوادەاش نا ععارا دلیعع

درس اش را ناتمععععععام گذاشععععععتە و 

مشغول بکار شدە نیز، پس از اشارە 

بە کمبود کار، بە خبرنگار تهیە کنندە 

               ایعععععن گعععععزارش، گفعععععتە اسعععععت،
   

اما برای این کە  ،ساعت کار می کند ٢١در مقابل مقدار نا یزی دستمزد، روزانە "

بتواند، تحت پوشش بیمە کارگری قرار گیرد، همزمان با کار در حال گذراندن یک دورە 

کارگر، پیدا کردن کار در -رشگر، این دانشجو بنا بە گفتە گزا. "آموزش حرفەای است

 . را با پول یارانە می گذرانند خود شهر بسیار دشوار است و عدەای از مردم امورات

مشروط کردن بیمە کارگر بە گذراندن یک دورە آموزش حرفەای، کە نە امکانش برای 

باشد،  همگان فراهم شدە و نە اساسا عدە زیادی حتی اگر امکانش هم فراهم شدە

وش حیلە گرانە دیگری توسط دارند، اساسا  یزی جز رنبە دالیل عدیدە، شرایطش را 

و برنامە ریزان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای دور زدن قوانین و  نمسئوال

طبق . محروم کردن ت داد بیشتری از کارگران از پوشش بیمەهای اجتماعی نیست

ری کە مشغول بە کار می شود باید تحت پوشش قوانین تامین اجتماعی هر کارگ

ذیربط در ادارات کار و تامین اجتماعی  نەهای اجتماعی قرار گیرد و مسئوالبیم

بایستی شرایط بیمە شدن کارگر را فراهم کنند و حق ندارند بیمە کردن هیچ کارگر 

ە ی کنند کیشاغلی را کە حق بیمەاش را می پردازد منوط بە  نین شرط و شروط ها

 . خود غیر قانونی و مغایر با وظایف و ماموریت سازمان تامین اجتماعی اند

اگر قبل از این کارفرمایان بودند کە بخاطر گریزهای مالیاتی و سرباز زدن از پرداخت 

 ن، اینک خود مسئوالسهم بیمە هایشان از بیمە کردن کارگرانشان طفرە می رفتند

بخاطر عمل نکردن بە ت هداتشان بجای آن کە با  دولتی نیز بە تقلید از آنان و دقیقا

کارفرمایان متخلف برخورد قانونی کنند، با وضع مقررات من درآوردی مغایر با قوانین، 

این روش جدیدی است کە ب د از وزیر . جلوی بیمە شدن کارگران شاغل را می گیرند

هایشدن علی ربی ی باب شدە و مقصود از آن  یزی جز محدود کردن پوشش   
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و هم راستا کردن سازمان تامین اجتماعی بیمه ای 

با سیاست های ضد کارگری موجود در برنامە 

ششم توس ە و شانە خالی کردن از باز پرداخت 

. دیون کالن دولت بە صندوق تامین اجتماعی نیست

هە کە دوبرابر شدن ت داد حوادث شغلی طی یک د

احمد یقینا آخرین نمونە آن نبودە و نیست، بیش از 

اجرای قوانین کار و عدم هر  یز نشانە بارز 

. اجتماعی توسط دولت ها و کارفرمایان است

کارگری کە سە انگشت خودش را حین کار بە هر 

دلیلی از دست می دهد، در واقع بایستی بجای 

محروم شدن از حمایت تامین اجتماعی تحت 

بیمە از کار افتادگی قرار گیرد و برای  پوشش

اشت پیشگیری از حوادث مشابە، کارشناسان بهد

طنز تلخ این جاست  ،کار علل را جستجو و رفع کنند

کە کاهش حوادث کار و بهبود و گسترش خدمات 

بیمەای و تامین اجتماعی نیز از جملە وعدەهای 

علی ربی ی بود کە در این مورد نیز مانند سایر 

او بود خالف آن رفتار می ( برنامە)دی کە در موار

 . شود

برخالف جنجال هایی کە بطور حساب شدە، قبل از 

وزیر شدن ربی ی در مورد بهم خوردن توازن میان 

هزینەها و درآمدهای تامین اجتماعی بە منظور 

زمینە سازی برای ت دیل خدمات تامین اجتماعی 

وجود  صورت می گرفت، سازمان تامین اجتماعی با

 نی های دولت ها و دزدی های مسئوالدست دراز

حکومتی امثال س ید مرتضوی ها، اما این سازمان 

همچنان از ظرفیت مالی الزم برای اجرای ت هداتش 

برخوردار است و اذعان مدیر کل سازمان تامین 

این اجتماعی بە تراز شدن هزینە ها و درآمدهای 

در حالی  و این ،سازمان موید همین واق یت است

است کە دولت و کارفرمایان هم اکنون بالغ برصد 

این رفتارها . وق بدهکارنددهزار میلیارد بە این صن

مایندگان تشکل های بیش از بیش ضرورت حضور ن

در مدیریت این سازمان و نظارت بر مستقل کارگری 

عملکرد آن را بار دیگر نظر بە همسویی دولت و 

حق و حقوشان برجستە مایان علیە کارگران و فرکار

 . می کند

 

 ازتجربه دیگران

 کار اجباری 
 (بخش دوازدهم)

 8002مه  –کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی 

 ترجمه گودرز

 چه باید کرد؟

 کارگران در دام کار اجباری به اتحادیه های صنفی نیاز دارند

گرچه اکثر قربانیان کار اجباری عضو اتحادیه ها نیستند، این کارگران 
نیاز دارند و باید به کمک اتحادیه ها  بی شک به نمایندگی اتحادیه ها

اما این پروسه چالش های خود را دارد، . در این جنبش آبدیده شوند
چرا که بسیاری از این کارگران مهاجرند، برخی حتی اقامت و یا حق 

ارهای فصلی و موقتی اشتغال کار قانونی هم ندارند، و تعدادی به ک
خشونت و تجاوز کارفرمایان هم نجائی که عمدتا تحت فشار، آاز  ،دارند

این . قرار دارند، بعید است که حتی به اتحادیه ها شکایت ببرند
کارگران بالطبع تحت ستم و در معرض آسیب و حتی دور از دسترس 

 . بوده و از همین رو نیاز به حمایت اتحادیه های صنفی دارند

 مواضع سیاسی پایه اتحادیه صنفی

 نامه عمل اضافه کنیدپدیده کار اجباری را به بر. 
  برنامه سیاسی تبیین کنید و نقشه راه و استراتژی با هدف گیری

 .بخش ها و حوزه های ویژه ای درباره کار اجباری تنظیم نمایید
  مسئولین سازمانی تعیین نمایید که همراه با ساختار های ویژه

ا مانند واحد ها، کمیته ها، مراکز مطالعاتی، کمیته اجرائی و کاری ب
 .پدیده کار اجباری و تجارت انسانی برخورد نمایند

  امکانات مورد نیاز برای حمایت کسانی که این مسئولیت ها در
مبارزه با کار اجباری و تجارت انسان را برعهده دارند در اختیارشان 

شان را با کنفدراسیون اتحادیه های صنفی  قرار دهید و زمینه ارتباط
ITUC فراهم نمایید. 

 و مقررات و ضوابط موجود ( کارگر، کارفرما و دولت)مع سه گانه از تج
استفاده کنید تا تبیین و تصویب و اجرای مصوبات سازمان بین 

، و 19، 818، 812، 801، 21، 821، 18المللی کار ازجمله معاهدات 
 .را در راس دستور کار قرار دهید 841

  به موضوعات مورد موادی را در ارتباط با کار اجباری و تجارت انسان
از راهنمایی های . مذاکره در قرارداد های جمعی کار اضافه کنید

کارآمد فدراسیون جهانی اتحادیه ها در ارتباط با چهارچوب قرارداد 
 .های جمعی برای حرفه ها استفاده کنید

  کارفرمایان و موسسات کاریابی را مجبور کنید که استاندارد های
 .یندبنیادی کار را مراعات نما

 با هرنوع تبعیض و بی عدالتی مبارزه کنید. 
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  ،در تبیین قوانین و معاهدات شفاف و واضح در سطح ملی مشارکت کنید
قوانین و اجحاف گران به حقوق کارگران و عاملین تا بتوان متخلفین از این 

 .تبعیض را به دادگاه کشاند
 

 

  
 

 گسترش ظرفیت ها

اتحادیه های صنفی را باید آموزش داد تا توانایی آن را داشته باشند که پدیده 
کار اجباری و قربانیان این سوء استفاده ها را سریعاً تشخیص دهند و وقوع 

 .ر ثبت نموده و مدارک مربوطه را جمع آوری نمایندکار اجباری را در محیط کا

جامعه را باید آموزش داد تا به ریسک و خطرات تجارت و قاچاق انسان 
این موضوع می تواند بعنوان بخشی از برنامه درسی مدارس . آگاهی یابد

درآید و با کمک روزنامه نگاران به موضوع مورد توجه نشریات تبدیل شده و 
این باره در سپهر عمومی و وسایل ارتباط جمعی منتشر گزارش هایی در 

 .ردندک

 افزایش آگاهی و باالبردن سطح توجه عمومی

گاهی بخشی در باره کار اجباری و تجارت انسان آی را برای یها فعالیت
مثالً می توان به برگزاری سمینار، میزگرد، جلسات سخنرانی و . ترتیب دهید

شی، تظاهرات و تجمعاتی در بارۀ کار بحث، برنامه های فرهنگی و ورز
 .اجباری و تجارت انسان اقدام کرد

به کمپین و بسیج نیرو برای باالبردن حساسیت و توجه عمومی در مجامع 
 .کاری، در بین اعضای اتحادیه و سازمان های وابسته دست زنید

با کمپین در سطح ملی و در سطوح منطقه ای و محلی به باالبردن توجه و 
این اقدامات از جمله در مدارس، در اجتماعات . یت عمومی بپردازیدحساس

آسیب پذیر از نمونه های سنتی کار اجباری، در محیط مهاجران و مناطقی 
که بطور سنتی هدف انواع کار اجباری و تجارت انسانی قرار دارند، موثر 

 .خواهند بود

هدف سوداگران به مجامع مربوط به اقلیت های قومی و زبانی که معموالً 
گزارشات تحقیقی، برشور ها و  .تجارت انسان اند، باید توجه خاص داشت

کتابچه های اطالعاتی تهیه نمایید و از تأسیسات زیربنایی موجود مجامع 
 .اجتماعی و اتحادیه های صنفی برای پخش این انتشارات استفاده کنید

 ارتباطات شبکه ای

 محیط کار، نیروی انتظامی و سایر  انبا مسئوالن، شبکه های موجود، بازرس
 

 

 

 

مؤسسات ملی، منطقه ای و بین المللی 
مربوطه همکاری کنید تا برای مسائل مختلف 
از نظارت تا تعقیب و پیگیری، و از سازماندهی 
تا بهسازی قربانیان پاسخ های مناسب پیدا 

عالوه بر این به شبکه های متراکم . شوند
اتحادیه های  تری که بر محورنقش اصلی

بطور مثال . صنفی تشکیل شود، نیاز است
حمل و نقل، سفر، ارتباطات و مخابرات، بخش 
های هنری و سرگرم کننده، امکان دارد که 
بتوانند به آموزش برای تشخیص و شناسایی 

. تجارت انسان در محیط اجتماعی کمک نمایند
ائتالف ها و اتحاد هایی با سازمان های 

در مقابله با کار اجباری و جامعه مدنی که 
تجارت انسان تجربه عملی دارند، ایجاد کنید و 
شبکه های ارتباط با مؤسسات غیر دولتی در 
کشور های مبداء و مقصد برای تجارت انسان 

حادیه ها را که می تواند مکمل کنش های ات
بویژه در بازسازی و .باشد تقویت نمایید

بهسازی، مشاوره حمایتی، دمسازی 
ماعی، آموزش و تربیت حرفه ای، و اجت

اشتغال و درآمدزایی برای قربانیان کار اجباری 
و تجارت انسان اتحادیه ها باید ارتباط های 
مستمر با سایر موسسات غیر انتفاعی و غیر 

با دیگران .دولتی را حفظ کرده و تقویت نمایند
همکاری کنید و ارتباط و مالقات بین اتحادیه 

صد و مبداء را تقویت ها در کشورهای مق
نمایید و نیل به توافقاتی برای همکاری بین 

کارکنانی را . انها را مورد توجه قرار دهید
استخدام کنید که بتوانند با محیط های 
کارگری آسیب پذیر ارتباط برقرار کنند و در 
تنوع زبانی، فرهنگی و قومی کارکنان خود 

 . بکوشید
یه های توافقنامه های دوطرفه بین اتحاد

صنفی، چه مستقیماً و چه بواسطه شبکه 
فدراسیون های بین المللی برای ترویج 
مهاجرت های قانونی و پیشگیری از تجارت 

. انسان و مبارزه با آثار آن ضروری است
کارگران باید تشویق شوند که در کشورهای 

. مبداء و مقصد به اتحادیه های همیار بپیوندند
یه های همیار در کشور مبادله کارکنان با اتحاد

های مقصد و مبداء را باید ترویج و تشویق 
باید توافقنامه هایی را تنظیم و اجرا کرد . نمود

 که کارگران مهاجر بطور اتوماتیک به عضویت
اتحادیه همیار در کشور مقصد پذیرفته شوند و 

 .تحت حمایت قرار گیرند
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 اخبار خارجی 

 

 8012مارس  89اینداستری آل، 

 ضرورت گذار عادالنه به اقتصاد پایدار

 8012مارس  89اینداستری آل، 

و  82تحادیه های کارگری امریکا در روزهای اتحادیۀ جهانی اینداستری آل، کنگرۀ بین المللی اتحادیه های کارگری و کنگرۀ ا

مارس در واشنگتن امریکا گرد هم آمدند و به بررسی راه های پیش روی جنبش بین المللی کار برای مواجهه با  82

 .چالشهای ناشی از توافق محیط زیستی پاریس در دسامبر سال گذشته پرداختند

گی گذار موضوع مرکزی در بررسیهای سه سازمان نامبرده چگون

عادالنه با مالحظۀ وضع کارگرانی که از این چالشها آسیب می 

برخی از اتحادیه های وابسته به اینداستری آل در . بینند، بود

بخشهای ماشین سازی، انرژی و معادن نیز به این دیدارها پیوستند 

 .و مسائل ویژه ای را که این بخشها با آنها مواجه اند، مطرح کردند

صندوق "، وزیر انرژی امریکا، سامانتا اسمیث، رئیس ارنست مونیز

گروه مشاوران در "، و دیوید کرین، مدیرعامل پیشین "جهانی طبیعت

 .، نیز به مباحث پیوستند"انرژی هسته ای

کارگران بخش انرژی، خاصه در بخش زغال سنگ اما همچنین در 

صنایعی که به سختی به انرژی وابسته اند، از کوششهائی که 

ق توافقات پاریس باید برای کنترل گازهای گلخانه ای و محدود طب

کردن تغییرات محیط زیستی صورت گیرند، به شدت متأثر خواهند 

 .شد

در آینده سهم انرژیهای تجدیدپذیر به سرعت افزایش خواهد یافت و نسبت دائماً فزاینده ای را در ترکیب مصرف انرژی 

نبش کارگری باید اطمینان یابد که این کارگران نیستند که بهای تعبیه های محیط در چنین احوالی ج. تشکیل خواهد داد

 .زیستی در کارخانه های شان را می پردازند

اتحادیه های امریکای شمالی بر چشم اندازهای تکنولوژیک، از جمله بر تکنولوژی پیشرفتۀ جذب، ذخیره و تجزیۀ کربن 

ندوقی برای گذار عادالنه را برای تسهیل مسائلی که کارگران با آنها مواجه تأکید داشتند، اما همچنین ضرورت وجود ص

 .خواهند شد، تأئید می کردند

اولیت نخست ما همیشه دفاع از مشاغل موجود : "در اینداستری آل، می گوید" توسعۀ پایدار"برایان ُکلر، رئیس قسمت 

به مشاغل پی می " پایداری بخشیدن بیشتر"ذار عادالنه برای اکنون ما این اولیت را با مطالبۀ یک گ. کارگران بوده است

ها و برای  ها تغییرات رادیکالی در راه اند و اگر ما برای گذاری عادالنه در این بخش با این حال در برخی از بخش. گیریم

 ".ها مبارزه نکنیم، نصیب آنان مطمئناً گذاری ناعادالنه خواهد شد کارگران این بخش

. فوریۀ امسال گرمترین فوریۀ ای بود که بشر ثبت کرده است. های گلخانه ای اکنون به اوج خود رسیده استانتشار گاز

درجه متحقق نخواهد شد و  2این وضع اگر کنترل نشود، موافقتنامۀ پاریس برای محدود کردن افزابش درجه حرارت به 

 .واهد داشتپیامدهای اجتماهی، اقتصادی و محیط زیستی هولناکی برای همه خ
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های اتحادیه ای منافع مشترکی با  از منظر خاصی، جنبش

 .های غیر دولتی محیط زیستی دارند سازمان

ها با کارفرمایان  از منظر دیگری این جنبش در برخی نگرانی 

با این حال پاسخ کارشناسانه به یک گذار . مشترک است

نه و صنعتی و چگونگی انداختن این تغییرات به مجاری عادال

 . منصفانه، از درون جنبش کارگری بر خواهد آمد

ها و  گو با دولتو  ما خواهان یک کرسی در پشت میز گفت

های ذینفع ایم؛ زیرا سرنوشت کارگران، خانواده  دیگر طرف

ها و جوامع شان به این صنایع و به تصمیمات منخذه در این 

 گو حضورو  اگر ما در پشت میز گفت. باره وابسته است

 ".اشته باشیم، جایمان توی منوی روی میز خواهد بودد

: بر این زمینه اهمیت عدالت محیط زیستی روشن می گردد

بسیاری از جوامع کاری، به ویژه در کشورهای در حال 

 . توسعه، به شدت به صنایع تکی مثل معدن، وابسته اند

اما به علت ضعف یا بنود مقررات محیط زیستی ملی و 

سوده، این صنایع غالباً بزرگترین متخلفان محیط تکنولوژی فر

 .زیستی نیز هستند

یک گذار عادالنه به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد و بازار به 

 . اصطالح آزاد هم قادر به تحقق آن نیست

 این نوع گذار مستلزم گفتمان سازی و رایزنی هم با دولت

 . ها و هم با کارفرمایان است

ن کارگران اند که قربانی آخرین تقالها در غیر این صورت ای

برای رسیدن به اهداف توافق پاریس بی هیچ مالحظۀ 

اینداستری آل، کنگرۀ بین . اقتصادی خواهند شد-اجتماعی

المللی اتحادیه های کارگری و کنگرۀ اتحادیه های کارگری 

امریکا توافق دارند که باید در این راستا عمل کنند، و هم 

 .االن عمل کنند

ما : "جیرکی راینا، دبیرکل اینداستری آل، نتیجه می گیرد

مسئولیم توان هدایت این لحظۀ بحرانی تاریخی را از خود 

 .نشان دهیم

ما نمی توانیم با قوانین فیزیک مذاکره کنیم؛ اما می توانیم  

های صنعتی پایداری را نمایندگی کنیم و  و باید سیاست

رای تمام کارگران امروز و خواهان عدالت و کار آبرومندانه ب

 ".فردا باشیم

 

 

 بنگالدش

درهای دانشگاه به روی زنان بافنده 

 گشوده شد

 8012مارس  89گاردین، 

دانشگاه آسیائی بنگالدش برای زنان، دوره های کارشناسی 

صنایع نساجی فراهم آورده  مجانی ای را برای کارگران زن در

 .  است

سال داشت، پدرش در اثر سکتۀ  81وقتی روبینا یاسمین 

مادر روبینا به زحمت پولی فراهم آورد تا او . قلبی درگذشت

بتواند به تحصیل ادامه دهد، اما هزینۀ زندگی مدام افزایش 

تو باید مدرسه را : "سرانجام دائی او به او گفت. می یافت

 ".ه خانۀ شوهر برویترک کنی و ب

روبینا در ده تاپشه، در ایالت دیناجپور در شمال بنگالدش 

طبق گزارش یونیسف، که سال گذشته انتشار  .رشد کرد

 21سالگی، و  81درصد دختران در بنگالدش قبل از  56یافت، 

ازدواج . سالگی ازدواج می کنند 86درصد آنان حتی قبل از 

ر به معنای خالصی از فشار زودهنگام برای خانواده های فقی

البته به . مالی است؛ زیر به معنای یک نان خور کمتر است

 .معنای منتفی شدن تحصیل دختران نیز هست

روبینا از ازدواج خودداری کرد و برای آن که اجازه یابد 

خانواده رضایت داد و او . تحصیالتش را به پایان برساند، جنگید

حصیل به داکا، پایتخت پس از خاتمۀ ت. در مدرسه ماند

بنگالدش، رفت و به عنوان بازرس کنترل کیفیت در یکی از 

 .بسیارها کارخانۀ نساجی آغاز به کار کرد

، گپ و H&Mکارفرمای او، گروه تولیدی آنانتا، لباسهای مارک 

روبینا با اضافه کاری سنگین . نکست را تولید می کند

رساند و با ( یورو 886)هزار تاکا 80درآمدش را به ماهی 

ارسال پول برای خانواده اش توانست هزینۀ تحصیل برادر 

 .کوچکترش را هم تأمین کند

بهبود وضعیت او دیگر برای خودش متصور نبود، تا این که به 

در این جلسه به او در بارۀ . جلسه ای در کارخانه دعوت شد

برنامه ای اطالع داده شد، در نوع خود بی نظیر، دانشگاه 

آموزش رایگان : ی بنگالدش برای زنان، تدبیر کرده بودآسیائ

در سطح دانشگاه برای کارگران زنی که در کارخانه های 

 .نساجی بنگالدش کار می کنند
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 اخبار خارجی

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".اولین کسی بودم که بلند شدم و اعالم کردم که می خواهم این برنامه را پیش ببرم! از جایم جستم: "روبین می گوید

در چیتاگونگ برای آموزش باهوشترین و با استعداترین دختران و تربیت نسلی از رهبران زن،  2001دانشگاه کمذکور در سال 

و )کشور آسیائی  86یک دانشگاه منطقه ای است و دانشجویانی از  دانشگاه آسیائی بنگالدش برای زنان. شدتأسیس 

 .را به خود جلب کرده است( خاورمیانه

                                                

 

 

 

 

این دانشگاه از محل هدایای مالی اهداکنندگان، به 

و بنیاد بیل و ملیندا گیتس، ( Ikea. )آ.ا.ک.شمول بنیاد ای

-مؤسس آن، کمال احمد بنگالدشی. ایجاد شده است

امریکائی، می گوید که برخالف بسیاری از دانشگاه های 

آسیائی، که فقط کسانی را می پذیرند که شهریه 

اصل مقدم ما جذب مستعدترین افراد، صرف نظر "بپردازند، 

 ".از استطاعت و خاستگاه آنهاست

های دانشگاهی کارگران کارخانه های نساجی نیز  هزینه

از محل هدایای مالی تأمین می شوند، اما دانشگاه از 

صاحبان کارخانه ها می طلبد که دستمزد کارگران شان 

 . را، مادام که تحصیل می کنند، بپردازند

خانواده های این زنان متکی به درآمد آنان اند و در صورت 

ماومیتا . ازۀ تحصیل نخواهند دادقطع دستمزد، به آنان اج

 باساک، یکی از نخستین فارغ التحصیالن دانشگاه، ایو 

 

حبان وظیفه را به عهده گرفته است که موافقت صا

 .کارخانه ها را با اعزام کارگرانشان به دانشگاه جلب کند

در بدو امر پاسخ مساعد چندانی دریافت : "او می گوید

ها غلبه  اما سرانجام برهان قاطع او بر مقاومت". نکردم

او استداالل می کند که این یک فرصت طالئی برای . کرد

ست صاحبان کارخانه هاست تا به تقویت نیروی کارشان د

که در اثر سانحۀ رانا پالزا سخت  –زنند، شهرت شان را 

بهبود بخشند و به این برداشت که  -آسیب دیده است 

کارخانه های نساجی کارگاه های محقری اند، خاتمه 

 .کارخانه در این برنامه شرکت کرده اند 6فعالً . دهند

 22درخواستی که برای تحصیل انجام شده، فعالً  561از 

روبینا یکی از پذیرفته شدگان . یرفته شده اندتاشان پذ

او در ژانویه دورۀ کهاد علوم انسانی را شروع کرده . است

 .است

 

http://asian-university.org/impact/
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 بریتانیا

 چه خواهد شد؟ "تاتا"آیندۀ کارگران فوالد 

 

 8012مارس  20، .سی.بی.بی

از آنان در تأسیسات النارکشایر و اسکانثورپ کار می کنند که قرار  تنهزار1البته . هزار کارگر در بریتانیا دارد11 "تاتا"فوالد 

 هزار کارگر دیگر چه؟10. شوند منتقلیتال گریبول است به گروه لیبرتی و کاپ

هزار کارگر 80با فروش تأسیسات النارکشایر و اسکانثورپ 

باقی می مانند که آینده شان تماماً بستگی با این دارد که 

دولت بریتانیا می خواهد با صنعت فوالد در این کشور چه 

علیرغم درخواست کمک کارگران از دولت، هنوز از  .کند

مکی که کارگران و اتحادیه ها امید آن را داشته اند خبری ک

 .نشده است

را از طرح  "تاتا"آنها همچنین امید داشتند که حمایت 

جسورانه ای که برای سامان کار ارائه کرده بودند، جلب 

طبق این طرح، شرکت تاتا با صدهامیلیون پوند ضرر . کنند

ه، در عرض دو ساالنه، مشروط به سرمایه گذاری فوق العاد

اما شب . سال به شرکتی سودآور تبدیل خواهد شد

و " غیر قابل پرداخت"گذشته مدیریت شرکت این طرح را 

 .دانست و آن را رد کرد" پرریسک"

همه " در مدت زمانی معقول"می گوید که می خواهد  "تاتا"

با "معنای دیگر مدت زمان معقول هم . چیز را بفروشد

است که هرچه سریعتر " معقول"ها پوند در روز ضرر می دهد  وقتی شرکتی میلیون. تاس" سرعت هر چه بیشتر

 .جلوی آن را بگیرد

گفته به گروه  ، و به عنوان شاهد به فروش تأسیسات پیش"کسی را پا در هوا رها نخواهد کرد"تأکید می کند که  "تاتا"

اما در این مورد که این دو ". تمام خرده ریزها را هم بخرندشاید این دو شرکت . "لیبرتی و کاپیتال گریبول استناد می کند

 .هزار کارگر برخوردارند، تردید جدی وجود دارد 4ی بیشتر از خرید پورت تالبوت با یشرکت از توان و اشتها

اما ابداً . است" در جستجوی گزینه های بادوام"این که دولت باید کاری بکند، قطعی است و دولت هم می گوید که 

 .قرار دهد، ندارد" بادوام"تمایلی به این که ملی کردن موقتی یا جزئی تاتا را زیر تعریف 

. دولت اسکاتلند موقتاً تأسیسات النارکشایر را ملی کرد تا به این ترتیب پلی برای انتقال آن به گروه لیبرتی ایجاد کند

 .تانیا بودالبته ابعاد اقدام آن بسیار محدودتر از اقدام احتمالی دولت بری

و  زمان هم می تازد. جود داشته باشددر حال حاضر امید کارگران پورت تالبوت رنگ باخته است، بی آن که پالن دومی و

 .این ترکیب دشواری است
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 سایه فقر بیشتر بر هفت سین گارگران

 رضا کریمی

به دنبال افزایش چهارده درصدی به حقوق کارگران، 
ظاهرأ یکصد هزار تومان به قدرت خرید کارگران افزوده 

ر حد تورم این افزایش در خوشبینانه ترین برآورد، د.شد
به واقع چیزی به قدرت واقعی خرید کارگران . بود 14سال 

نوروز را کارگران شاغل این هفته بر سر . افزوده نشد
سفره ی هفت سینی که فقر بیش از سال پیش بر آن 

بر طبق محاسبه ی . سایه افکنده بود به پیشباز رفتند
کمیته ی مزد کارگری، هزینه ی سبد معیشت یک خانوار 

نفره ی کارگری دو میلیون و هفتصدهزار تومان  چهار
انتظار میرفت گروه کارگری بتواند . ارزیابی شده بود

نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت را قانع کند که نرخ 
افزایش حقوق حداقل را برمبنای ماده ی چهل و یک 
قانون کار و تبصره ی یک و دو ی آن یعنی نرخ تورم 

یشت یک خانوار چهار نفره ی کارگری اعالمی و سبد مع
مزد بر مبنای قانون صورت   نه تنها افزایش. محاسبه کنند

اخراج تعدادی از نگرفت ، بلکه نماینده ی دولت با 
کارگری از جلسات شورای عالی  های نمایندگان تشکل

تحقیر کارگران امر تعیین نرخ افزایش مزد را   کار از موضع
وه ی مرسوم هر ساله ی این بار هم شی. پیش برد

ش خصوصی و دولت، نمایندگان ائتالف کارفرمایان بخ
را ناچار به مجاز و وابسته به قدرت حاکمه  های تشکل

نگاهی . کردقدرت  تسلیم به تصمیم صاحبان سرمایه و
کاری  های ل ضعف و ناتوانی نمایندگان تشکلکوتاه به عل

انون مجاز در مقابل تعرض صاحبان ثروت و قدرت به ق
ست که اینان قادر نیستند در امر ا دهنده ی آن کارنشان

تعیین نرخ افزایش مزد ساالنه، ائتالف سرمایه داران و 
در چند دهه ی . کننداز قانون   را وادار به تمکین دولت 
همیشه و در همه جا شاهد بده بستان های این اخیر 

و بله قربان گو بوده ایم و در  رنگ کارگری کم تشکل های
ارگر از شمول قانون کار بخش بزرگی از طبقه ی ک نتیجه

این نمایندگان در قبال چنین امری از خود . نداخراج شد
سکوت و بی تحرکی  نداده اند،نشان  یکمترین واکنش

رداد های موقت و قرارداد های در قبال قرااین ها 
جمی با دستاویز پیمانی و اخیرأ قرارداد های ح موقت

قانون  9قراردادن تفسیر من درآوردی وزارت کار از ماده ی 
، گواهی است از نگون بختی کارگران کار وتبصره های آن

به دلیل تکیه بر تشکل های دولت ساخته در جمهوری 
حد و مرز پایمال شدن  اسالمی ایران، پرواضح است که

 یحقوق کارگران به همین چند مورد محدود نم حق و
 . و تا چنین است پایانی نخواهد داشت شود

 

 

 

قانون اساسی که منطبق بر  25علیرغم اینکه طبق اصل 
احزاب، "سازمان جهانی کار است  19مقابله نامه ی 

هیچ که .... های سیاسی و صنفی  ها،انجمن جمعیت
توان ازشرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت  نمی فردی را

طبق تبصره ی چهارم ماده   ".ر ساختدر یکی از آنها مجبو
کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از " قانون کار  818ی 

انجمن صنفی یا نماینده ی , سه مورد شورای اسالمی کار
قانون کار  و با اشاره به این که "کارگران را داشته باشند

های کارگری را قانونی نمی  دیگر اشکال تشکل" ا.ا.ج"
قانون کار، از این ماده ره کرد که در اصل باید اشا ،شناسد

 8199تا سال چرا که  ،کند قانون اساسی را نقض می
های تابع  های بزرگ دولتی از قبیل شرکت شرکت نشاغال

وزارت نفت و شرکت ملی فوالد ایران و شرکت ملی صنایع 
طبق ماده ی . از حق تشکل یابی برخوردار نبودندمس ایران 

« تخابات قانون شوراهای اسالمی کارآئین نامه ی ان»یک 
واحدهایی از حق تشکل شوراهای اسالمی برخوردار   فقط

. ائمی داشتندشاغل استخدام د تن 11بودند که بیش از 
های بزرگ دولتی مجاز به  شرکت نهرچند قانونا شاغال

 .شدند کار تأسیس شوراهای اسالمی

از این  ولی قراردادهای استخدامی کارکنان این واحدها قبل
به قرارداد استخدام موقت تبدیل شده بودند و کارکنان  تاریخ 

یکی . نبودندکار عمال قادر به راه اندازی شورا های اسالمی 
وابستگی به کارفرمایان و  ها از نقاط ضعف مهم این تشکل

است که اعتبار آنها (( اساسنامه ای بطور قانونی و)) دولت 
اصلی ترین علت . ر می کندرا نزد کارگران به حق خدشه دا

ضعف جنبش کارگری در ایران فرهنگ تشکل گریزی مردم به 
 .ویژه طبقه ی کارگر ایران است
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 وادث کارح

 نیان حوادث کار آینده ای مبهم در انتظارخانواده قربا
 بهروز فدائی

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

ی و اراده ی رضا چند سال بعد به رأ و ستسندیکای کارگری فعال بوده ا 21فقط در تهران  8100درد آور است که سال 
بی آنکه نظام استبدادی هزینه ی چندانی بابت آن . شوند کارگری در سراسر کشور منحل می های شاه همه ی تشکل

در . نزدیک به هزار و سیصد سندیکا رسید دیکا هاکارگری تعداد سن نر بحبوبه ی انقالب با کوشش فعاالیا د. کندپرداخت 
 .تعداد سندیکاها به دو عدد کاهش یافته بود 91اعتبار قانون کار سابق در سال آخرین سال 

 

بعد از گذشت حدود نه ماه از واقعه 

که دادگاه دو بار حکم علی رغم این

 پرداخت خسارت به خانواده جان

، کارفرمای کرده استباخته را صادر 

اصلی و کارفرمای پیمانکار از پرداخت 

نمی را  و آن می روندخسارت طفره 

 .پذیرند

این خبر نشان دهنده این واقعیت تلخ 

سرمایه داران و چنین است که 

در بخش آموزش ایمنی ی کارفرمایان

ین امنیت محل و ابزار کار، کار، تام

کنترل مستمر ایمنی و همچنین 

جبران خسارات پس از وقوع حوادث 

هیچ گونه مسئولیت و تعهدی را 

 د و با اتکا به حاکمانننمی پذیر

 خودامنی برای  شرایط اسالمی

که حتی با توجه به  ایجاد کرده اند

صدور حکم دادگاه از اجرای آن شانه 

با روزانه جه و در نتی خالی می کنند

 جان هزاران کارگر و آینده خانواده آن

به سوداگری خود ادامه می دهند ها 

بدون این که پاسخ گوی جان کارگران 

.                                       شوند  

شهرام دمحمی با سیزده سال    

            کار بخوبی واقف بود سابقه

                      

، نهم تیر ماه شدهطبق اخبار منتشر

بدنبال آتش سوزی در واحد  8114

پتروشیمی مارون شهرستان بندر 

 14ماهشهر شهرام دمحمی کارگر 

ز جهت جلوگیری از ساله این مرک

و نجات جان  یتوسعه آتش سوز

با به  ،کارگرانی که مشغول کار بودند

خطر انداختن جان خود، میان آتش 

رود، فلکه  اصلی مخزن گاز را  می

 می بندد و از یک فاجعه که می

جان از دست رفتن توانست به قیمت 

بدنبال . جلوگیری کند شود،ها تن  ده

 این حادثه شهرام دمحمی با

درصد در بیمارستان  10سوختگی 

بندر امام بستری گردید اما با وخامت 

حال ایشان برای ادامه معالجات به 

پس از ، که شود تهران منتقل می

یازده روز بر اثر شدت جراحات وارده 

                                   .درگذشت

این خبر و اقدام شجاعانه شهرام 

جامعه  دمحمی انعکاس گسترده ای در

و وسائل ارتباط جمعی یافت و 

مقامات مختلف حکومتی به تقدیر از 

مثل ، اما واکنش ها ایشان پرداختند

.همیشه از حرف فراتر نرفت  
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 یادداشت

نروشن معیشت کارگراآینده ناو خصوصی سازی   

                                         جعفر حسین زاده

        

 

 

 

 

 

 

 
 

وقوع حادثه، اولین  که در موقع

مسئولیت ایشان نجات جان خویش 

اما با گوش سپردن به ندای  است،

خطر انداختن جانش به ه انسانی و با ب

اما کرد، ها همکار خود عمل  نجات ده

بهای  نتیجه آن از دست دادن گوهر گران

بود و برای همسر و چهار وی زندگی 

فرزند بجای مانده از ایشان آینده ای 

 .نامعلوم

وقتی با شهرام دمحمی که به حق مورد 

 گیرد این توجه و تمجید همگان قرار می

شود و حقوق  گونه رفتار می

 چنین پایمال می بازماندگانش را این

کنند با هزاران مورد دیگر که هیچ 

انعکاسی ندارند و در شرایطی که از 

کمترین پشتیبانی قانونی برخوردارند، 

 .چه می کنند

رخوردها با زندگی و این شرایط و ب

ادامه خواهد  سرنوشت زحمتکشان

قوانین به نفع کارگران یافت، و تا وقتی 

های واقعی کارگران  تغییر نکند، تشکل

 ،تشکیل نشود و در قوه های سه گانه

نمایندگان منتخب کارگران حضور نداشته 

چنین سرنوشت شومی هر روز و باشند 

ادامه پیدا می  هر لحظه در کشور ما

د و آمار حوادث کار و ناقوس مرگ کن

              .کارگران به صدا در خواهد آمد

جهت نیست که حاکمان میهن ما  بی   

خود نوکیسه گان بعد از انقالب که 

هستند و دستی در تجارت و چپاول 

با  شان طبقاتی منافعمردم دارند، 

بخش های مختلف گروه های مافیایی 

در همه حال و  سرمایه داران گره خورده

از  در خط مقدم سرکوب و جلو گیری

عمل می  انکارگرمستقل  یابی لتشک

صه را بطور این عر نفعاالکنند و 

       سرکوبو  سیستماتیک مورد پیگرد

  

                                

دهند تا از پیگیری حقوق کارگران و زحمتکشان به هر نحوی جلوگیری  قرار می

 .کنند

 

 

                

                                       

خصوصی سازی صنایع موورد نظور دولوت در راسوتای توامین اهوداف برناموه 

به مجلس حاکی  8116ششم نظام و ارائه آن همراه با الیحه بودجه سال 

 .اسوت رژیوم جمهووری سوالمی در از آینده ناروشن کارگران و زحمتکشوان

هوایی اسوت کوه توا  تورین برناموهی از  ضد کوارگر بخشیولت این برنامه د

اجورای . کنون برای اقتصاد و علیه منافع زحمتکشان تهیه دیده شده اسوت

معیشت زحمتکشان دارد و سیار ناگواری در بپیامدهای  چنین برنامه هایی

قراردادهای موقوت و سوفید امضوا،  هر چه بیشتر عامِل گسترشِ در نهایت 

ها  ، تعطیلِی کارخانوهآن هاران، کاهش دستمزِد نابودی امنیِت شغلی کارگ

                       .شووووودافوووووزایشِ خانموووووان برانوووووداِز بیکووووواری در کشوووووورمان خواهد و

                                                    

از زمان دولت  ،های اقتصادِی ویران کننده در کل نا گفته نماند که این برنامه

” تعودیِل اقتصوادی“عنوواِن   سازندگی پس از جنگ  بوهعنوان رفسنجانی با 

آغاز و در دولت های بعد با خصوصی سوازی و هودف منود کوردن یارانوه هوا 

که در اصل برنامه های دیکته شده صوندوق بوین المللوی پوول  ادامه یافت،

. که در قالب انجام سیاست های نئو لیبرالی در ایران کلید خورده است بود
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اند که، با  حسن روحانی و وزیران او با صراحت اعالم کرده

ادامه  ن اجتماعی و در قوانین کار و تأمی زدایی و تغییر مقررات

بهبوِد “بانک و بیمه و  ،ه هانخاسازِی معادن، کار خصوصیسیاست 

بر بحران کشور  غلبه خواهند کرد و به دوراِن  -”کار و  فضای کسب

که این  ستا ترجمان این پیام آن .رکود اقتصادی پایان خواهند داد

نگ  های نخستین از دولت سازندگی پس از ج برنامه، همان برنامه

عمل  با شتابِ بیشتری به مرحله  است که در دوران  پسا تحریم 

                                                                         .خواهد رسید

این یعنی اراده گرائی دولت در واگذاری اموال عمومی  و میدان دادن 

برای کسب سود و استثمار بیشتر در نبود مقررات  مافیای حکومتیبه 

ت روحانی  رئیس کل سازمان خصوصی سازی دول. حمایت کارگری

سازمان خصوصی سازی برنامه ریزی کرده است "  :ه استاعالم کرد

             " . که واگذاری های صنایع را تا پایان امسال به اتمام برساند

، ر زمینه خصوصی سازی مراکز صنعتی، تولیدیبرنامه دولت د

خواهد خدماتی و معادن منجر به رواج بیش از پیش قرادادهای موقت 

دور  بطور حتم بعد از . این روند هم چنان ادامه خواهد یافتشد و 

 خواهد یافتکاهش سازی،از میزان کل نیروی شاغل  خصوصیجدید 

بیشتر مورد آسیب قرار امنیت شغلی و معیشت کارگران  در نهایت و

                                                                         .خواهد گرفت

 بزرگی از واحد تولیدی و خدماتیزم به اشاره است که امروز بخش ال 

یا به پشتوانه کاغذ ار را به صورت موقت قراردادهای جذب نیروی ک

                                              .دنمنعقد می کنهای سفید امضاء 

ن و از دیر باز تاکنون ، تامین معیشت و تنظیم دخل و خرج  از بزرگتری

در جمهوری های خانوارهای کارگران و زحمتکشان  مهمترین چالش

ادامه سیاست های مخرب اقتصادی حاکمیت بوده  و اسالمی ایران 

نه تنها مشکالت مردم را حل نکرده است، بلکه معیشت زحمتکشان 

                                       .روز به روز با فقر بیشتر توام شده است

تورم و سبد سالیانه حقوق و دستمزد با رشد   نبودن افزایش متناسب

، باعث در یک سال ها در مقاطع مختلف زمانی قیمتخانوار و افزایش 

شود تا خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی بین درآمدها و  می

هزینه های خود برقرار کنند، برنامه  خصوصی سازی  دولت روحانی  

و آینده کارگران و خانواده آنها با خطر سوق دادن  این روند را  تشدید

                    .بیشتر رهنمون خواهد کردبیش از پیش به سوی فقر 

  

 

 

 

 

دولت حسن روحانی مانند دولت های  گذشته 

گونه تمایلی به برنامه ریزی در این زمینه و  هیچ

ورود مستقیم به عرصه حمایت از معیشت کارگران 

زندگی  ه های صله بین درآمد ها و هزینو کاهش فا

چنان از پرداختن جدی و عملی  و همکارگران ندارد 

.                    ندمعضل پرهیز می کاین برای حل   

مسئله با  دولت نمونه آن را می توان به برخورد

شکاف حداقل دستمزد کارگران با هزینه های 

( 120000)که  حدوداً  11تامین معیشت در سال 

.                            در نظر گرفترا  است تومان   

سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در حالی که 

توسط فعاالن هزار توان  200میلیون   1کارگران 

کارگری و اقتصاددانان مستقل تخمین زده شده 

هزار  120است دولت با تحمیل سقف حقوق پایه 

                تومانی چه سیاستی را دنبال می کند؟

  نمایان بخوبی های دولت ریزی آنچه که در برنامه

ک رشد اقتصادی از تحر است، گرایش دولت به

گذاران بخش  طریق فراهم کردن فضا برای سرمایه

برای غارت چوب حراج خارجی همراه با خصوصی و 

ها و افراد نزدیک به نیرو دستاموال عمومی ب

وق بین المللی در قالب برنامه های صند یتحاکم

 . پول و سازمان تجارت جهانی است

نیروی کار را در منافع توان  نمیتردیدی نیست که 

واحدهای تولیدی و اقتصادی نادیده گرفت و شب و 

انسجام و اتحاد ملی . کرداقدام  کارگران روز علیه

 زحمتکشان برای احقاق حقوق ملی و صنفی می

به طریق  ،ند از بروز ورشکستگی اقتصاد  ملیتوا

آن از وخامت بیشتر شرایط زندگی خانواده  مناسب

 .جلوگیری کند ها

 


