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 ھفتھ تحلیل 
  

  مالست! لحاف سر بر ک کارگر، حقوق سر بر ن دعوا

 

 صادق کار

 بخش ادغام برای دولت طرح دنبال ب اجتماعی تأمین سازمان کنترل سر بر حکومتی ھای جناح میان کشمکش
 تھدید و افشاگری ب دعوا طرفین کار و گرفت شدت اخیر ھای ھفت در بھداشت، وزارت در اجتماعی تأمین درمان

  .شد کشیدە دیگر ھم

 کند می محدود را نفوذش و قدرت ی دایرە ک این دلیل ب ادغام طرح با رسد می نظر ب ک دولت کار وزیر ربیعی علی
 کنند. مخالفت طرح با وی از نیابت ب تا فرستادە میدان ب را طرفدارانش است، مخالف

 ١۵ نمود، افشاگری ب تھدید اجتماعی تأمین از شان ھای سوءاستفادە خاطر ب را ادغام مخالفین بھداشت وزیر 
  کشیدند. پیش را دولت سالمت تحول طرح با ارتباط در بھداشت، وزیر از تفحص موضوع مجلس نمایندە

 ھا آن کاش "ای: گفت نمایندە، ١۵ این تفحص طرح ب واکنش در بھداشت، وزیر ھاشمی زادە قاضی حسن سید
 کجا اند، کرده پرداخت اجتماعی تأمین به سال ٣٠ طی درمان برای کارگران که پولی ببینند تا کنند تفحصی و تحقیق
 .است" شده ھزینه

 تھران اطراف اکنون شد، می ھزینه درمان ی حوزه در پول این اگر ھا سال این طول "در: کرد خاطرنشان بھداشت وزیر
  بود." بیمارستان از پر

 ی بودج کردن میل و حیف ب معاونش تومانی میلیون ٨٠ ی ماھان حقوق به خاطر را بھداشت وزیر توکلی احمد
 روز یک شما محترم معاون گفتم محترم وزیر "به: نوشت توکلی یادداشت از نقل ب »ایلنا« و کرد متھم سالمت طرح

 در چقدر ایشان مگر. دارند درآمد تومان میلیون ٨٠ تا ۶٠ ماھانه و ھستند خدمت مشغول بیمارستان در ھفته در
  برسانید." ماه در تومان میلیون ٢٠٠ به را حقوق این دارید تصمیم که دارند نقش ملی ناخالص تولید
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ای در مجلس، درمان و بھداشت کمیسیون عضو پزشکیان  تحت و داد، انجام او با »ایلنا« ارتباط ھمین در ک مصاحب
 وزیر بر سختی ، ب»شد منتشر کنیم نمی خم سر ھا کلفت گردن در برابر/کنند می تھدید را تفحص موافقان« عنوان

 اما داده دیگری کس را درمانی ھای ھزینه شدن رایگان "دستور: گفت مصاحب این از قسمتی در و تاخت بھداشت
 کنند". پرداخت را پول این خواھند می ھا بیمه از

 کارگری ی جامعه "اتفاقاً : گفت بھداشت وزیر اظھارات به پاسخ در مجلس کارگری فراکسیون رییس نایب پور قاضی
 ھمین در و کند می برخورد صادقانه اجتماعی تأمین سازمان استقالل حفظ و سالمت تحول طرح اجرای با مواجھه در

 بشود". سالمت تحول طرح ھای چاله کردن پر صرف اجتماعی تأمین سازمان منابع که داد نخواھیم اجازه راستا

 اظھارنظر مورد این در ک ھایی آن شمار. نیست الذکر فوق افراد ب محدود البت ادغام، طرح حکومتی نامخالف تعداد
ای سخنان ی ھم ولی. است دولت طرح ناموافق از بیشتر کردەاند،  بدل و رد ناموافق و نامخالف بین ک افشاگران

 نقش اجتماعی تأمین سازمان اموال از سوءاستفادە در حکومتی ھای جناح ی ھم ک دھند می نشان اند، شدە
 سازمان این درآمدھای و ھا سرمای و امکانات از بھین ی استفادە سر بر ن چنان ھم نیز ھا آن کنونی نزاع. اند داشت

 تداوم وآن  بر تسلط به خاطر بلک اجتماعی، تأمین سازمان واقعی صاحبان و شدگان بیم درمان و رفاە جھت در
 در نقشی تاکنون اش تاسیس ابتدای از گاە ھیچ آن واقعی صاحبان ک است سازمانی ھای سرمای از سوءاستفادە

اند آن ی ادارە  اعمال ب تن داوطلبان دارند، ھم با ک اختالفاتی رغم ب رژیم ھای جناح از یک ھیچ چنان ھم و نداشت
 .داد نخواھد ،کند کوتاە صندوق از را آنان دست بخواھد ک دیگری تغییر نوع ھر یا اجتماعی بر تأمین کارگری کنترل

  مالست! لحاف سر بر بلک کارگر، حقوق حفظ سر بر ن جناحی و ھا دعوا واقع در آری،

ھای ب درازی دست ک دارد واقعیت این  و ِحّدت و قوت ب نیز روحانی دولت توسط اجتماعی تأمین سرمای
وە  سھم اجتماعی، تأمین سازمان درآمد، کمبود ی بھان ب ظاھراً  ک حالی در دولت. دارد ادام گذشت ھای ش

 حقوق کسی تر کم ب ک دادە، تغییر طوری را بیکاری ی بیم دادە، افزایش را شدگان بیم داروی و درمان پرداختی
 پرداخت را اجتماعی تأمین ب ھایش بدھی کند، می خوداری بازنشستگان حقوق افزایش از کند، پرداخت بیکاری

 طرح ی ھزین ادغام، طرح با دارد قصد دھد، می مدیرانش ب میلیونی ٨٠ تا ۶٠ ھای حقوق توکلی قول ب و کند، نمی
 کار، این انجام صورت در ک است روشن پیشاپیش. کند تأمین اجتماعی تأمین صندوق از نیز را اش سالمت تحول

  .شد خواھد ھست ک این از تر وخیم لحاظ ھر از اجتماعی تأمین شدگان بیم وضعیت

 و اندازی دست ب نسبت ھموارە گذشت سال ھا دە طول در کارگری مستقل ھای تشکل و کارگران
 خواھان و نمودە مخالفت و اعتراض آن بر دولتی مدیریت و اجتماعی تأمین ھای سرمای از ھا دولت ھای سوءاستفادە

 تأمین مدیریت سپردن و دولتی مدیریت رفتن کنار اجتماعی، تأمین ب دولت دیون پرداخت ھا، آن ب دادن پایان
 و کنترل اگر. شدەاند بازنشست و شاغل کارگران منتخب و مستقل کارگری سندیکاھای نمایندگان ب اجتماعی

 مدیران و ھا دولت توسط اجتماعی تأمین ھای سرمای چنین این مسلماً  شد، می اعمال واقعی سندیکاھای نظارت
، ھای حقوق از ن صورت آن در شد، نمی غارت دولتی  دولتی، معاونان و مدیران میلیونی ٢۴ و میلیونی ٨٠ ماھیان
 شان میان نزدیکان را کارگران صندوق ھای دارایی ھا، مرتضوی سعید مانند کارانی جنایت و دزدان ن بود، خبری

 گرفت، می است کارگران مال ک صندوقی از ک میلیونی دە چند حقوق با نامی تن ھفدە آقای ن کردند، می تقسیم
 نعمتش ولی کارفرمایان تقدیم دستی دو را کارگر حقوق و حق ی ھم کند، دفاع کارگر حقوق از ک این جای ب

، دارو و درمان از اجتماعی تأمین سازمان تعھدات اجرای برای ھم کافی ی بودج صورت آن در! کرد می  تا گرفت
  . داشت وجود شدگان بیکار و بازنشستگان برای مناسب حقوق

ا ، بگیران حداقل حقوق ک نیست، آور شرم این آ  مدیر معاون یک ب آن وقت شود، پرداخت تأخیر با ماە ۶ بازنشست
  شود؟ دادە میلیونی ۵٠٠ وام و تومانی میلیون ٢۴ حقوق کارگران ب متعلق وجوە از اجتماعی تأمین در دولتی،

 نشود، نیرومند و مستقل تشکیالت و تشکل صاحب کارگر ک زمانی تا ھا، مخالفت این ی ھم وجود با نیز اکنون
  .شد نخواھد بھتر نشود، تر بد اگر کماکان وضع

 پوست! بدرانند را ژیان اتفاق، شیربود  چو را مورچگان
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 از تجربھ دیگران  
 

 سیاسی و آموزشی ھای گزینه کودک، کار
 ٢ بخش –

 :نوشته
JAY CHAUBEY 

MIMA PERISIC 
NADINE PERRAULT 

GEORGE LARYEA-ADJEI 
NOREEN KHAN 

  گودرز: ترجمه
  
 کشی بھره برای یونیسفھوم فم و تعریف ٢ .١
 کودکان کار از

 ملل سازمان اضطراری ھای کمک صندوق( یونیسف
 کار از (ILO) کار جھانی سازمان تعریف) کودکان برای

 کودکان خانگی و محلی ھای کار بر تاکید با را کودکان
 کار یونیسف. داد تعمیم آن اقتصادی کار بر عالوه

 :کند می تعریف ذیل شرح به را کودکان

 اقتصادی ھدف با کار ھر در که ساله ١١-۵ کودکان -١
 در ساعت ٢٨ از بیش که کودکانی یا و مشغولند

  .باشند مشغول خانه در) تولیدی( کار به ھفته

 بازده با کار نوع ھر به که ساله ١۴-١٢ کودکان -٢
 در ساعت ١۴ زیر سبک کارھای جز به( اقتصادی

 ھفته در خانگی کار ساعت ٢٨ از بیش یا و) ھفته
  .مالی بازده با

 خطرناک کار نوع ھر در که ساله ١٧-١۵ کودکان -٣
    .باشند مشغول

 را ُحسن این یونیسف ی به وسیله شده ارائه تعریف
 که دستمزدی کارھای تمام تئوریک نظر از که دارد

. شود می شامل را دھند می انجام احتماالً  کودکان
 نشان آفریقایی صحاری جنوب کشور ١٨ در تحقیقات

 در ویژه به کودکان کار جدید، تعریف این که دھند می
 که است داده نشان ھمیشه از بھتر را دختران مورد

 پنھان تحقیقات بسیاری در صورت این غیر در
 دختران پسران، ی اندازه ھمان   به نتیجه در. ماندند می
 که ILO بیانیه با که کنند، می کار دستمزد برای نیز

 برای که دارد احتمال دختران از بیش پسران گوید می
  .است تضاد در کنند کار مزد

 از استفاده در ھایی محدودیت به را توجه اما ھوبلر
 ھوبلر نظر از کودکان کار. کند می جلب یونیسف تعریف

 سالمت برای -١: است اھمیت حائز جھت دو از
 تحصیل ادامه با تواند می - ٢ و است مضر کودکان
 معیار یونیسف تعریف. گیرد قرار تقابل در کودکان

 و فیزیکی رشد در ممانعت به توجه برای مناسبی
 ی رابطه ی درباره کافی اطالع اما است، کودک روانی

 ارائه تحصیلی سیستم در حضور و کودک کار
 از مشخصی تعداد که است آن حقیقت. دھد نمی

 دارند، اشتغال دستمزدی کار به که کشور یک کودکان
 امکان کودکان ی بقیه که آن ی دھنده نشان عمل در

 آن سوم نگرانی. نیست دارند، را آموزش از استفاده
 نوعی به دختران به نسبت یونیسف تعریف که است

 یونیسف تعریف در خطایی. شود می قائل تبعیض
 ساعات از مشخصی تعداد که دلیل این به دارد، وجود

 را عمل آن آنکه از قبل دارد وجود موردی ھر در کار
  .آورد حساب به بتوان کارمزدی عنوان به

 خانه در دختر یک ولی بازار، در پسری که کنید فرض
 کار ساعت یک از بعد ساله ١٠ پسر یک. کند کار
 حالی در شود، می شناخته مزدبگیر کودک عنوان به
 کار ساعت ٢٨ از پس تنھا سن ھمان   در دختر یک که
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 الزم عالوه به. شد خواھد شناخته مزدبگیر ھفته در
 قضاوت بتوان تا باشد مشخص کار ساعات که است

 بودن غیرقانونی یا و قانونی از نظر صرف کار آیا که کرد
  .نه یا است تضاد در وی تحصیل با آن

 در باید یونیسف که است معتقد ھوبلر باال دالیل به
 کودکان دستمزدی کار احتساب برای خود تعریف

به  شده انجام کارھای تمام باید اوالً . نماید تجدیدنظر
 که را چه آن فقط نه و کرد گزارش را کودکان ی وسیله

 یونیسف ثانیاً . است شده گنجانده یونیسف تعریف در
 را خانگی کار که باشد ھایی روش تبیین دنبال به باید
 ھفتگی کار ساعت ٢٨ معیار زیرا دھند، پوشش بھتر
 تبعیض در حق به عموماً  و است باالیی بسیار رقم

  .انجامد می خانگی کار محیط در دختران

 از قویاً  و عمدتاً  تحقیق این ی ادامه در ما این، وجود با
 علیرغم. کرد خواھیم استفاده یونیسف فعلی تعریف

 ھای داده و یونیسف تعریف بر ھوبلر ایرادات پذیرش
 که داریم اعتقاد ما آن، اساس بر شده آوری جمع

 ILO کار جھانی سازمان تعریف از یونیسف تعریف
 ی توسعه بر کودکان خانگی کار تأثیرات و است بھتر

   .دھد می پوشش تر دقیق را ھا آن فیزیکی و ذھنی
 یونیسف تعریف شد، گفته ھم قبال که طور ھمان

 عمل بھتر ھم دختران خانگی کار مورد در ویژه به
  .کند می

 است آن تحقیق این اھداف از یکی که است بدیھی
 بازیگران سایر و کار جھانی سازمان یونیسف، از که

 و تعاریف مورد در ھوبلر تذکرات به بخواھیم عمده
 روا ویژه توجه کودک کار برای شان آمارگیری متدلوژی

 را معیار و تعریف یک نداریم قصد اما ضرورتاً . دارند
 مورد موضوع اساس بر بلکه کنیم، حذف کامل طور به

 از مھم و پیچیده مواقع بعضی در است ممکن تحقیق،
 این از ھم. کنیم استفاده بیشتر گیری اندازه معیار یک
 معیاری ایرادات بحث وارد این از بیش که است رو

 یونیسف تعریف از عمدتاً  تحقیق این در و نشده
.کرد خواھیم استفاده
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http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
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کرد. با این حال مدیریت شل پاکستان به عوض 

ی انصاف و رفتن به پشت   تصدیق موجودیت اتحادیه
میز مذاکره با اتحادیه برای عقد قرارداد جمعی، پیش 

ھای کارگری  ت اتحادیهی سراسری ثب  از آن که اداره
گیری از کارگران برای رسمیت  آباد کار رأی در اسالم

ی محل کار را به انجام رساند، تقاضای   اتحادیه
اکتبر سال  ٣٠استیناف حکم مقدماتی را کرد. روز 

  جاری این تقاضا نیز رد شد.

ھای کارگری  عمران علی، رییس فدراسیون اتحادیه
و کارگران عمومی، که  صنایع شیمیایی، انرژی، معدن

چنین ریاست شورای ملی اینداستری آل در  ھم
نوامبر،  ١٧گوید: " روز  پاکستان را به عھده دارد، می

شل پاکستان به عوض این که به کارگران اجازه دھد 
خواھند یا نه، رأی گیری  در این مورد که آیا اتحادیه می

رنجر متوسل شد و  کنند، به نیروھای شبه نظامی 
ای آنان را به کارخانه کشاند. به دنبال آن ھم، پ

ھای واسطه  کارگر جدید را از طریق بنگاه ١٠٠مدیریت 
استخدام کرد و در صدد است که کارگران را با 

بندی روغن مایع، تنبیه و اخراج  سپاری کار بسته برون
  کند".

ی جھانی   کمال اوزکان، معاون دبیرکل اتحادیه
گوید:"چطور ممکن  اره میاینداستری آل در این ب

کند با  است این شرکت چندملیتی عظیم جرأت 
آمیزی  کارگران خود در پاکستان چنین رفتار توھین

داشته باشد؟ کارگران شل در کراچی نیز ھمان 
شان را برای داشتن قرارداد کار مناسب  حقوق قانونی

خواھند. من ابداً فکر  و داشتن اتحادیه در محل کار می
که این مطالبات مجوزی برای واکنش  کنم نمی

مدیریت شل در کشاندن نیروھای امنیتی به کارخانه 
ایستاده باشند. اینداستری آل در کنار فدراسیون 

  ".است
  

  آفریقای جنوبی
  افزایش دستمزد کارگران خانگی

  ٢٠١۵نوامبر  ٢۵راھنمای کار افریقای جنوبی، 

حداقل دستمزد جدید در آفریقای جنوبی 
مشخصاً در حمایت از کارگران خانگی تعیین 

  شده است.

میلدرد اولیفانت، وزیر کار آفریقای جنوبی، اعالم کرده 
است که دستمزد حداقل برای کارگران خانگی از روز 

  اول دسامبر افزایش خواھد یافت.

گوی وزارت کار، افزایش حداقل  سیتمبله شوته، سخن
ارگران خانگی دستمزدھا در مناطق مختلف را برای ک

 ٢٧تر از  ساعت و کم ٢٧با کار ھفتگی بیشتر از 
گوید که برابر  کند و می ساعت تشریح می

این وزارت، » ستاد ویژه« ٧ی   ی شماره  نامه بخش
حداقل دستمزد کارگران به میزان الزم برای بھبود 
واقعی سطح زندگی آنان افزایش یافته است. او 

ساعت در  ٢٧یشتر از دھد: "یک کارگر که ب توضیح می
راند  ۴۴/١١تر از  کند، نباید دستمزدی کم ھفته کار می

ساعت  ٢٧تر از  در ساعت دریافت کند. کارگری که کم
 ٣٩/١٣تر از  کند، نباید دستمزدی کم در ھفته کار می

راند داشته باشد. این حداقل دستمزد تا آخر نوامبر 
معبتر خواھد بود و از آن پس حداقل  ٢٠١۶سال 

  جدیدی اعمال خواھد شد".

ی حمایت از کارگران در   دار وظیفه عھده» ستاد ویژه«
پذیر است. این ستاد حداقل  ھا و مناطق آسیب بخش

ساعات کار، حداقل دستمزد، تعداد روزھای مرخصی 
 کند. و مقررات ناظر بر اخراج کارگران را تعیین می
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 کارگران ایران  
 

  از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفت گذشت
طرح و برنامه ی حاکمیت برای قانون زدایی از رابطه 

ی کار و سرمایه این بار در خوزستان کلیک خورده 
دادگستری کل استان خوزستان با ابالغ   «:است

در    وکارگران شاغل  ای به پیمانکاران بخشنامه
اعالم کرد با   بندر امام خمینی   منطقه ویژه اقتصادی

ھای غیرقانونی بعضی از کارگران و  توجه به تجمع
تروشیمی الزم ھای پ  کارمندان در بعضی از شرکت

است جھت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل 
صورت وفق مقررات با  رعایت شود، در غیر این

این  ظاھرا..» .مخاطبان برخورد قضایی خواھد شد
بخش نامه، واکنش صاحبان قدرت و ثروت نسبت به 

اعتراضات و اعتصابات چند ساله ی اخیر در خوزستان، 
  نایع پترو شیمی است. به ویژه کارگران بخش ص

در واقع وسعت اعتراضات این بخش از طبقه ی کارگر 
ھیچگونه تفاوت اساسی با بخش ھای دیگر طبقه 

کارگر کشورمان ندارد. صدور بخشنامه ای این چنین 
خارج ازعرف قضایی، بر خالف نظر آقای علیرضا مقدم 
وکیل دادگستری استان خوزستان، نمی تواند ناشی 

« :ای جلو گیری ازاعتراضات فوق باشداز تعجیل بر
اعتراضات صنفی احتمالی کارگران شاغل در منطقه 

ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام باعث شده است 
» تا بخش نامه مورد نظر ایراد حقوقی داشته باشد.

بلکه بایستی آن را دعوتنامه ای برای سرمایه گذاران 
  خارجی ارزیابی کرد. 

کیل دادگستری استان خوزستان آقای علیرضا مقدم و
در دنباله ی اظھار نظراتش به دو مورد از ایرادات 

حقوقی بخش نامه می پردازد. طبق مندرجات بند اول 
بخشنامه، روابط کارگر و کارفرما طبق قانون کار 

مشخص می شود. آقای علیرضا مقدم اعالم می 

کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند و « کند
غال آنھا تحت قانون خاصی به نام مقررات اشتغال اشت

در مورد بند دوم » شود. در مناطق آزاد، قانونمند می
بخشنامه که مرجع رسیدگی کننده برای احقاق حق 
معترضین را دادگستری عنوان می دارد، آقای علیرضا 
مقدم توضیح می دھد که مطابق مقررات اشتغال در 

ه خواسته ھای مناطق آزاد، وظیفه ی رسیدگی ب
را، دفتر کار و اشتغال مناطق آزاد  کارگران معترض

  تجاری و ویژه ی صنعتی بعھده خواھد داشت.

در مورد بند پایانی و اصلی بخش نامه با استناد به 
قانون اساسی ایران که می گوید(تجمعات  ٢٧اصل 

قانونی  آرامی که مخل نظم عمومی نباشند، کامال 
است) غیرمجاز دانستن تجمعات صنفی را خالف 
قانون اعالم می دارد. تمام ایرادات حقوقی آقای 

ستان به علیرضا مقدم وکیل دادگستری استان خوز
بخش نامه ی صادره دادگستری کل استان خوزستان 
وارد و بجا است. آنچه در استدالل آقای علیرضا مقدم 
بعنوان ایراد مطرح شده ارزیابی و قضاوت ساده دالنه 

و دور از واقعیتی است که وی در مورد علت صدور 
ارزیابی آقای  چنین بخش نامه ای دارد. طبق باور و

دادگستری، تعجیل سبب  علیرضا مقدم وکیل
صدورچنین بخشنامه ای سراسر خالف قانون گردیده 
است. به عبارت دیگر در تحلیل و ارزیابی آقای علیرضا 
مقدم جایی برای آگاھانه و عامدانه بودن صدور چنین 
بخش نامه ای در نظر گرفته نشده است. اگر ارزیابی 
آقای وکیل از علت صدور چنین بخش نامه ای درست 

بود بعد از گذشت چندین روز از این نقد حقوقی  می
میبایستی بخشنامه پس گرفته می شد. سالیان 
سال است که تخلف کارفرمایان در مورد قانون کار 

نادیده گرفته می شود . کارفرمایان با تاخیر گاھا چند 
ماھه حقوق کارگران راپرداخت می کنند.در حالیکه 

پایان ھرماه حقوق  قانون کار باید در ٣٧طبق ماده ی 
کارگر پرداخت شود. مورد دیگر اقدام کارفرمایان به 

استخدام موقت کارگران برای کار با ماھیت دائم 
است. آیا چنین استخدامی جرم نیست؟ تحمیل قرار 

داد سفید امضا برکارگران جرم نیست؟ اغلب 
کارفرمایان آن بند از قانون کار را که کارفرما را موظف 

ارداد کار در چھار نسخه تنظیم وارائه کند زیر کرده تا قر
پا می گذارند. تا کنون ھیچ کارفرمایی بخاطرارتکاب 
یک چنین تخلفاتی بازداشت و زندانی نشده است. 
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اشتغال به کار  ماده ای ٥١ مقررات١٣٧٣در سال 
تنظیم گردیده و به تایید  نیروی انسانی در مناطق آزاد

از کارگران را از آقای رفسنجانی رسید که بخشی 
شمول قانون کار خارج کرد. تمامی این مقررات ب 

مقررات اشتغال ب کار در مناطق  ٥١استثنای ماده ی
آزاد که با منافع کارگران انطباق دارند، ضد کارگری 

ھا و  نامه مقاوله -٥١ماده است. (
المللی کار در  ھای سازمان بین نامه توصیه

).بخشنامه باشد. الرعایه می مناطق آزاد الزم
دادگستری کل استان خوزستان در خدمت حذف  ی

مقررات اشتغال نیروی انسانی در  تنھا ماده مترقی
  مناطق آزاد قرار می گیرد. 

  
  
صدای کارگر  

 
  بشنوند !مسئولینی ک حاضر نیستند صدای کارگران را 

 

آبان در خبرگزاری  ١٨بنا بر گزاشی ک در 
کارگر شرکت قطعات بتنی  ٢٠٠"ایلنا"منتشر شدە، 

روز است ک ب دلیل تعویق چھار ماھ  ٥گیالن  
دستمزد و حقوق شان و تبدیل استخدام موقت ب 

اعتصاب قرار دارند و در در محوط این واحد رسمی در 
 .تولیدی برای پیگیری مطالباتشان تجمع نمودەاند.

یکی از کارگران این کارخان ضمن انتقاد از بی 
ای مسئوالن استانی ب مطالبات کارگران در  توج
ارتباط با دالیل این اعتصاب  ب "ایلنا" گفت است: 

 ۴ یر در پرداختعمده مشکالت کارگران مربوط به تأخ
ماه حقوق نیست بلکه تامین امنیت شغلی کارگران 

اولین و » گیالن آفتاب یکتا«با حذف شرکت خدماتی 
  .رود ترین خواسته کارگران به شمار می مھم

بنا ب ھمین گزارش، این کارگر که به نمایندگی از  
سایر کارگران با این خبرگزاری اظھار نظر نمودە در 

روز تجمع که از   ۵ با وجود برپایی ادام گفت است:
آبان ماه) آغاز شده است، مسئولین این   ١٣دوشنبه (

اند در  واحد تولیدی و یا مسئوالن استانی سعی نکرده
جمع کارگران حاضر شوند و صدای ما را بشنوند، تنھا 

ای از  یکبار در روز پنجشنبه (چھارمین روز) نماینده
تماعی ھمراه با کارفرما جانب اداره تعاون کار و رفاه اج

در بین کارگران حاضر شد که ھمان سخنان کارفرما را 
  .کرد تکرار می

نفر از کارگران کارخانه قطعات  ٢٠٠ گفتنی است،
گیالن «بتنی گیالن که زیر نظر شرکت پیمانکاری 

ماه حقوق  ۴فعالیت دارند در اعتراض به» آفتاب یکتا
پیمانکاری طی معوقه و با مطالبه حذف شرکت 

روزھای دوشنبه، سه شنبه، چھارشنبه و پنجشنبه 
اقدام  -آبان ماه ١٨شنبه - ھفته گذشته و نیز، امروز 

به برپایی تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه 
  اند. کرده
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حوادث کار 
 

 کار ھمچنان قربانی می گیرندحوادث 
  

اثر حوادث کار در  بر یکارگر ساختمان ٥٤مرگ 
  ماه گذشته ٨مازندران طی 

، رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون بنا ب گفت
 ٥٤ماە  ٨،کار و رفاه اجتماعی مازندران طی مدت 

کارگر ساختمانی در دوم آذر  در مازندران در اثر حوادث 
  کار جانشان را از دست دادەاند.

کارگر معدن طبس  ٣کشته و زخمی شدن 
  براثرتصادف

 ٣بنا بر گزارشی ک در دوم آذر منتشر شدە است، 
 ٩٠نفر از کارگران معدن زغال سنگ "پروردە"ک در 

حادث رانندگی کیل متری شھر طبش قرار دارد در اثر 
  کشت و مجروح شدەاند.

سال در تجریش ب  ٣٥کشت شدن کارگر 
  ھنگام حفر چاە

بنا ب گزارش دیگری ک در سوم آذر در خبرگزاری 
سال ب ھنگام  ٣٥"ایرنا" منتشر شدە، یک کارگر 

لیل فروریختن دیوار و نشت فاضالب چاە حفر چاە، ب د
دیگری ک در مجاور چاە در حال حفر قرار داشت در اثر 

خفگی جان اش را از دست دادە.

  
  
  

گزارش  
 

  رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی "بندرامام" کارگران را تھدید ب پیگرد کرد!

رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی "بندرامام" در پی گسترش فزایندە اعتصابات کارگری در واحدھای توضیح: 
ای کارگران این واحدھا را تھدید ب پیگرد قضایی در صورت مبادرت ب  صنعتی این بندر اخیرا با صدور بخش نام

اموری ک ب مقامات قضایی ربط  اعتصاب نمود. بخش نام مذکور از طرف نھادھای کارگری دخالت غیرقانونی در
ندارد تلقی گردیدە و این عمل رئیس حوزە قضایی اعتراضات زیادی را بویژە در این بندر صنعتی در پی داشت است. 

در ذیل متن بخش نام این مقام قضایی ب ھمراە اظھار نظر یک وکیل راجع ب این موضوع را جھت اطالع عالقمندان 
  منتشر کردەایم. 

  تن کارگری""بول

  متن بخشنام رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی "بندرامام"

تسنیم، متن کامل این تجمع به شرح  آذر ٢به گزارش 
 :زیر است

ھای غیر قانونی بعضی از کارگران و  با توجه به تجمع
ھای پتروشیمی الزم   شرکتکارمندان در بعضی از 

است جھت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل 
رعایت شود در غیر اینصورت وفق مقررات با مخاطبان 

   .برخورد قضایی خواھد شد
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حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما  -١
طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده 

  .مطالبه گردداست و طبق قانون فوق باید 
در صورتی که کارگری به حق و حقوق خود  -٢

توانند به دادگاه مراجعه کرده و  اعتراض دارند می
دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواھد نمود و در 
صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت 

شوند  مسئوالن مربوط موظف می  شود نمی
نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات 

  .ام نماینداقد
ھای پتروشیمی  تجمع و اخالل در نظم شرکت -٣

خالف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد 
شود  قضایی بعمل می آید مجدداً تکرار می

کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض 
گیری خواھد  دارید با ارائه فیش مطالبات آنھا پی

نی و شد از این تاریخ با ھر گونه تجمع غیر قانو
  .ھا، برخورد خواھد شد اخالل در نظم شرکت

  رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام

 یک حقوقدان و کارشناس روابط کار ھمین رابطه در
منع کارگران از برگزاری تجمعات " :می گوید

  "اعتراضی ایراد حقوقی دارد

یک وکیل دادگستری معتقد است دادگستری استان 
و بدون درنظر داشتن  خوزستان بصورت عجوالنه

شرایط قانونی، برای ممنوعت تجمعات اعتراضی 
کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام بخشنامه 

  .صادر کرده است

رسد  علیرضا مقدم با اعالم این خبر گفت: به نظر می
  که نگرانی از اعتراضات احتمالی کارگران شاغل 

باعث در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام 
شده است تا بخشنامه مورد نظر ایراد حقوقی داشته 

   .باشد

وی در تشریح جزییات این ایراد حقوقی گفت: در بند 
اول این بخشنامه آمده است که روابط کارگر و کارفرما 

طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده 
است در حالی که کارگران مناطق آزاد مشمول قانون 

اشتغال آنھا تحت قانون خاصی به نام کار نیستند و 
  .شود مقررات اشتغال در مناطق آزاد، قانونمند می

وی ھمچنین در خصوص بند دوم این بخشنامه که در 
آن از کارگران معترض خواسته شده تا برای احقاق 

حق به دادگستری مراجعه کنند، گفت: مطابق ھمین 
آزاد و مقررات در حال حاضر دفتر کار و اشتغال مناطق 

ویژه وظیفه رسیدگی به خواسته کارگران معترض را 
که    برعھده دارد و از سوی دیگر با توجه به این که

رجوع کارگران به نھادھای قضایی زمانبر و در اکثر 
موارد بدون نتیجه است حقوق کارگران از دادگستری 

تواند در  نمی  قابل پیگیری نیست و در عمل این نھاد
  . کارگران ورود کندمساله مطالبات 

این کارشناس حقوقی ھمچنین در رابطه با بند پایانی 
این بخشنامه و غیر قانونی دانستن تجمعات 

اعتراضی کارگران گفت: مقاوله نامه ھای سازمان 
جھانی کار حق اعتراض را برای کارگران محفوظ 

قانون  ٢٧اصل   دانسته، عالوه بر این، بر اساس
ت آرامی که مخل نظم عمومی تجمعا  اساسی ایران،
  .قانونی است   نباشند، کامال

لذا از آنجا که تجمعات اعتراضی   وی ادامه داد:
کارگران به ھیچ وجه مخل نظم و امنیت عمومی 
نیست، صدور چنین بخشنامه ھای عجوالنه ای 

مخالفت آشکار با حقوق اولیه کارگران و در تعارض با 
  گر و کارفرما است.ضوابط قانونی حاکم بر روابط کار

منبع" ایلنا"

  


