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 ھفتھ تحلیل    
 تالش الریجانی برای اختصاص آرای کارگران به خود!

  

  صادق کار

اسالمی، در یک ھمایش ب اصطالح کارگری ک اخیرا در بنا ب گزارش "ایلنا"علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
ھمایش ملی کارگران ساختمانی ایران" ک در (سالن " قم توسط یکی از تشکل ھای وابست ب قدرت تحت عنوان

ھزار میلیارد تومانی دولت ب  ١٠٠اطھار(ع) شھر قم) برگزار شد با اشارە ب بدھی  اجتماعات مرکز فقھی ائمه
ن اجتماعی، علل اصلی این بدھی کالن را بی انظباطی و سئو مدیریت عنوان نمود. رئیس مجلس در سازمان تامی

قسمت دیگری از این سخنرانیش پس از خسارت بار خواندن بدھی دولت ب سازمان تامین اجتماعی و تفحص و 
رگران قالی باف بعنوان تحقیق مجلس،در این زمین از تصویب طرح قانون بیم یک میلیون کارگر ساختمانی و کا

اقداماتی ک مجلس برای کارگران انجام دادە یاد کرد و از پیشنھاد زائرسرای کارگری در شھر قم ک توسط تشکل 
  میزبان دادە شدە بود نیز حمایت کرد. 

رین علی الریجانی، ک در این ھمایش ب اصطالح کارگری، بعنوان سخنگو دعوت شدە بود، در واقع خود یکی از بدت
دشمنان طبق کارگر ایران است، ک در مقام ریاست مجلس در چند دورە گذشت نقش تعیین کنندەای در تصویب 

، خود یکی از بانیان، فقر و فالکت کارگران و غارت سرمای ھا و  لوایح ضد کارگری در مجلس داشت و بھمین واسط
غیرقانونی دولت ھا ی گذشت و قروض کالن  درآمد ھای صندوق تامین اجتماعی و بخشا مسئول برداشت ھای

  دولت ھا و تمردشان از توقف دست درازی و باز پرداخت آنان ب صندوق تامین اجتماعی است. 

او در این سخنرانی، از تفحص مجلس از تامین اجتماعی سخن می گوید و بدون روشن کردن جوانب، زمان و سبب 
جلس تحت کنترول میلیاردرھای فاسد حاکم، رفع مسئولیت نماید.و این آن، فریب کاران کوشش می کند از خود و م

در حالی است ک تا قبل از افشاء تالش یکی از برادران میلیاردرش برای تصاحب رانتی بخشی از واحد ھای متعلق 
ز ک بخاطر ب تامین اجتماعی در مقام ریاست قوە مجری در این ارتباط کوچکترین اقدامی نکردە بود. او زمانی نی

جویی از رقبای  ھم قماشش، موضوع را در مجلس پیش کشید، دیگر کار از کار گذشت بود و چیز زیادی برای  تالف
  نجات دادن از دست حریفان باقی نماندە بود و اگر ھم باقی می ماند، قرار نبود در راە تامین اجتماعی ھزین شود. 

گران ساختمانی، واقعیت این است، ک اوال، این طرح نیم بند، تحت  در مورد ادعای تصویب الیح بیم کردن کار
فشار اعتراضات کارگری ب مجلس تحمیل شدە وملھم از خواست مجلس نبودە و نیست، و ھم از این روی مجلس 
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ران در واقع برای پرھیز از تن دادن ب این مطالب در الیح خود آن را طوری تنظیم کردە ک شامل بخشی از کارگ
ساختمانی شود و ن ھم کارگران، بھمین جھت ن تنھا از روی لطف و کرم نیست، بلک تعدیل یک حق ھمگانی 

ب حقی است برای عدەای محدود، ثانیا سالھاست این طرح مطرح است، ولی تا کنون ب بھان ھای مختلف از 
کاری شدە و ھمچنان بخاطر اینک خوشایند اجرای آن سر باز زدە شدە و مثل توپ فوتبال میان دولت و مجلس پاس

ھیچ یک از جناح ھای حکومتی نیست، انتظار نمی رود در آیندە ھم، (مگر در صورت افزایش فشار اعتراضات) عملی 
شود، و ثالثا اگر واقعا الریجانی طرفدار بیم کردن کارگران ساختمانی و قالیباف است، چرا آن را در برنام 

  می دھد؟انتخاباتیش قرار ن

، جایگزین شدن  اما از ھم این ھا ک بگذریم، تغییرات انجام شدە در اکثر مواد حمایتی قانون کار، از آن جمل
قراردادھای بلند مدت و دایم، با قراردادھای موقت، توسط دولت و با ھمکاری گشادە دستان مجلس تحت ریاست 

و ب شرط تصویب آن پیشا پیش تقریبا از میان برداشت است. در الریجانی با دولت، عمال زمین اجرای این طرح را ول
این میان تنھا از وعدەھای الریجانی، وعدە ساختن "زوارسرا" بنا ب پیشنھاد (اکبر شوکت نماینده کارگران استان 

و قم) ممکن است عملی شود، زیرا ک عملی کردن آن ن تنھا ضرری ب رویکردھای ضد کارگری حکومت  نمیزند 
مانعی برای آن ھا نمی شود، بلک می تواند مفید ب فایدە ھم باشد. کارگران ساختمانی را در آن جا می توانند 
جمع کنند و الریجانی و دوستانش را بیاورند  تا بخاطر این ھم خدماتی ک محض رضای خدا برای کارگران انجام 

ن انجام دھند سخنرانی کنند و در این میان اکبر شوکت دادەاند و می خواھند وقتی دوبارە نمایندە شدند برایشا
  ھایی ھم ک بعنوان نمایندە کارگران بانی این امور خیر ھستند از عنایات الریجانی ھا مستفیض شوند.  

در ھر صورت ھدف از این ھمایش ک در واقع توسط یکی از تشکل ھای ب اصطالح کارگری وابست ب محافظ 
دە بود، چیزی جزء فراھم کردن امکان تبلیغات انتخاباتی برای برگزیدگان این جناح و جلب آرای کاران سرھم بندی ش

کاران ک پروندە  کارگران ناراضی از سیاست ھای ضد کارگری دولت در انتخابات آتی مجلس ب کاندیداھای محافظ
  ب مراتب سیاە تری از دولت در برخورد با حق و حقوق کارگران دارند نیست. 

تمام قراین مستنند موجود و تجربیات تا کنونی ھمگی داللت بر افزایش تعرضات بازھم بیشتر کل نھادھای حکومتی 
ب حق و حقوق کارگر و قوانین رفاھی و تامین اجتماعی دارند و اگر در آستان انتخابات ، حرفی از حق و حقوق 

سرخرمنی مانند، "بیم ھم کارگران ساختمانی و  کارگر ب میان می کشند و مانند الریجانی وعدە ھای پوچ و
، ن  قالیباف" می دھند، تنھا برای برای دزدیدن آرای کارگران است. مطمعنا ھمانطور ک روحانی در انتخابات گذشت

ف تنھا ب ھیچ یک از وعدەھای ک ب کارگران داد عمل نکرد بلک خالف آن ھا  رفتار کرد، الریجانی ھا نیز ک با وقو
ب نارضایتی گستردە کارگران و مزدبگیران از سیاست ھای ضد کارگری دولتی ھای میلیاردر می کوشند، ب نفع 

خودشان از این نارضایتی کارگری سئواستفادە کنند. نظر ب سوابق و جایگاە طبقاتی الریجانی و ھمفکران محافظ 
رگران ساختمانی و قالیباف برای پذیرش بیم ھمگانی کارایشان، پیشاپیش با اطمینان میتوان گفت ک اگر فشار کا

ک یک حق قانونی و بدیھی است فزونی نگیرد، مجلسی ک تحت سیطرە این جماعت باشد، ب این مطالب تمکین 
  نخواھد کرد و حتی دور از انتظار نیست ک لوایح ضد کارگری دیگری را ب تصویب برسانند. 

، نمایندگان واقعی خودشان را ب مجلس بفرستند و ھموارە تا کنون در تمام انتخابات ب ک ارگران اجازە دادە نشدە ک
اند، پس از رسیدن ب کرسی ھای قدرت ب آرای کارگران  جناح ھای مختلف حکومتی ک حق کاندیدا شدن داشت

مردم را ب فالکت و فاجع خیانت کردە و قوانین را ب زیان کارگران و ب سود کارفرمایان دگرگون کردەاند و کشور و 
  کشاندەاند. 

اکنون دیگر کارگران نباید فریب این دستجات را بخورند و دل ب وعدەھای فریبکاران شان خوش کنند. ھیچکس ب 
جزء خود کارگر و مزدبگیر نمیتواند مطالبات آنھا را نمایندگی کند. انتخاب شدن و انتخاب کردن یک حق ھمگانی 

حق ک از کارگران و مزدبگیران و دگر اندیشان دریغ شدە و می شود، باید بویژە در ھنگام  است. برای کسب این
انتخابات مبارزە کرد و زمین وارد شدن نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران یدی و فکری  ب مجلس را فراھم کرد و 

نین ب سود کارگران و زحمت کشان کوشا ھم از این طریق مانع تصویب لوایح ضد کارگری گردید و برای  بھبود قوا
  شد. 
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 از تجربھ دیگران  

 ۶بخش  –ھای آموزشی و سیاسی  کار کودک، گزینه

  نوشته:

JAY CHAUBEY, MIMA PERISIC, NADINE 
PERRAULT, GEORGE LARYEA-ADJEI, NOREEN 

KHAN 

 ترجمه: گودرز

  ھای تحقیق حاضر سوال -٣

  چه عواملی بر تصمیم خانواده برای فرستادن کودک
 به کار تاثیر دارند؟

  چه عواملی بر عدم حضور کودک در مدرسه و جذب
 وی به کار تاثیر عمده دارند؟

 سیاسی برای دولت وجود دارد تا در این ی  آیا گزینه
ھای  موضوع مداخله کند؟ اگر چنین است چه گزینه

 سیاسی موجوداند؟
 

ھایی برای پاسخ به  وجوی فرضیه در جست -۴
  سؤاالت این تحقیق

ھای علمی موضوع نشان  زمینه ی ما در پیش مطالعه
ھا  دھد که تعداد کثیری از عوامل در تصمیم خانواده می

اند؛ گرچه بسیاری از  ستادن کودکان به کار مؤثربرای فر
شان  آنان متغیر قابل محاسبه ندارند و یا درباره

گاه الزم است از  اطالعات آماری موجود نیست و
طور غیر مستقیم در  متغیرھایی استفاده کرد که به

ھای دیگر موجود و قابل استخراج باشند. عالوه بر  داده
ھا خود وابسته به  ین متغیردانیم که برخی از ا این می

پذیری  طور مثال فقر و آسیب اند. به متغیرھای دیگر
توانند از درون متغیرھای دیگری  اند که می متغیرھایی

مانند متوسط درآمد سرانه، سطح متوسط فقر در 
ھای مزدبگیر و  کشور، امکان رشد موجود برای خانواده

ما  سطح خدمات عمومی ھم استخراج شوند. بنابراین
ی کار کودک و متغیرھای متعدد در  در ابتدا رابطه

کشور را خواھیم  ١٧۵ی اطالعات موجود برای  مجموعه
   ١آزمود (...)

توان کار کودک را  مبتنی بر اطالعات گردآوری شده می
گروه تقسیم کرد: مذکر (پسر)، مؤنث (دختر) و  سهبه 

ھایی که در تحقیق بر ارتباط  کل جمعیت. متغیر
اند شامل کار کودک در یک  ی مورد نظر قرار گرفتهمعلول

 اند: ھای دیگر در زیر آمده ای از متغیر قسمت و مجموعه

  

دھد که در تصمیم  دیاگرام باال سه عامل را نشان می
اند: فاکتور  خانواده برای فرستادن کودک به کار نافذ

اجتماعی و فرھنگی، فقر و محیط اقتصادی که در آن 
فرھنگی در -کنند. اعتقادات اجتماعی زندگی می

جوامعی که کار کودک را به عنوان یک روش معمول 
  ده دارند. کنند، نقش عم زندگی نگاه می

فرھنگی  - ھا به شرایط اجتماعی اولین سری فاکتور
فرستند و  اند. والدینی که فرزندشان را به کار می مربوط

گیرند. ھر دو گروه باور  یا خودشان آنان را به کار می
شود و  ای وارد می ندارند که به کودک از این راه صدمه

شان این امر نکوھش شده نیست.  در نرم اجتماعی
تر اجتماعی بود که در  ر خانواده در شرایط پیشرفتهاگ

                                                             
 اند. آمدهاصلی  ی های در نوشت ضمیمهاطالعات مورد بررسی در  ١

ار محدود آن برای خواننده، بسی ی هبولتن کارگری، به دلیل استفاد
مندان می توانند به  درج آن نخواھد کرد. عالقه به اقدام

http://www.unicef.org/Child_Labor_Education_and_Policy_
Options.pdf  مراجعه کنند. یک جمله از متن در ارتباط با این

 ضمیمه حذف شده است که با (...) مشخص شده است.

http://www.unicef.org/Child_Labor_Education_and_Policy_Options.pdf
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ھای اجتماعی علیه کار کودک بود، ممکن بود  آن ارزش
ھای [جامعه]، مقاومتی ھم در مقابل  که در حاشیه

  کار کودک دیده شود. 

فرھنگی را در جوامعی که کار کودک  -عوامل اجتماعی
این پذیرند، چگونه باید ارزیابی کرد؟ فرض ما بر  را می

ھا در سطح سواد و تحصیل زنان  است که این متغیر
اند. با این فرض اگر سایر شرایط  خوبی لحاظ شده به

تر  مساوی باشند، کشورھایی با سطح بیسوادی باال
برای زنان در عین حال با کار کودکان ھم توافق 

بیشتری دارند. سواد زنان از درون متغیرھایی مانند 
ی امتیازات تحصیل و  بارهفقر، کمبود اطالعات در 

امکانات آتی که کودک در صورت کار از آن محروم 
گذرد. از سوی دیگر سطح پایین سواد  خواھد بود، می

مانع از آن است که فرد سنت فرستادن کودک به کار را 
  مورد سؤال قرار دھد. 

ھا با  ی دوم متغیر مجموعه
فقر خانواده در ارتباط 

که در  است. کما این
ات پیش دیده مطالع

ھای  شود، خانواده می
فقیر به درآمد ناشی از کار 
کودک برای گذران زندگی 

اند. ما درآمد  خود وابسته
تر از یک دالر در روز را  کم

خط فقر برای کشورھای 
ایم و شاخص کمبود مواد  مورد مطالعه فرض کرده

غذایی و نارسایی جسمی را ھم به عنوان متغیری از 
ھا نتایج مشخصی  ایم. اما این متغیر هفقر در نظر گرفت

را ارائه نکردند و در نتیجه بعداً حذف شدند. البته ھیچ 
ھا  ارتباطی این متغیر دلیل مشخصی پیدا نشد که بی

ھا در  ھای موجود توجیه نماید؛ شاید ھم داده را با داده
سطح ملی و کشوری آن قدر تحلیل رفته باشند که 

ری عمال مردود شده باشند. اھمیت متغیرھا از نظر آما
ھای مجدد در  در نھایت این متغیرھا نیاز به بررسی

  آینده دارند.

ھا به  ی عوامل در تصمیم خانواده سومین مجموعه
فرستادن کودکان به کار از شرایط عمومی اقتصادی در 

گیرد. اگر اوضاع اقتصاد کشور  کشور نشأت می
مردم را جذب  سامان باشد، طوری که تعداد زیادی از به

بازار کار کند یا اگر اقتصاد به سرعت در حال رشد 
ھا ممکن است فکر کنند که  باشد، آن وقت خانواده

تر از کار است و این، بر آینده و  تحصیل کودک مھم
امکان اشتغال او و درآمدزایی خانواده در آینده موثر 

گذاری در تحصیل کودک  رو سرمایه خواھد بود. از ھمین
ای به حساب آورند. در این  گذاری بایسته مایهرا سر

صورت خانواده ممکن است سختی امروز را بپذیرد و 
کودک را برای ادامه تحصیل به مدرسه بفرستد، به 

که در آینده شرایط بھتری نصیب خانواده گردد.  امید آن
ھای مختلفی را در این مدل در نظر گرفتیم و  ما متغیر

طور عام  ایم که به یافته بھترین شاخص را نرخ رشد
  عامل اقتصاد عمومی را نمایندگی نماید. 

عوامل به دسترسی به آموزش و   چھارمین مجموعه
تحصیالت اختصاص دارد. امکان اشتغال کودک و بازده 

کننده در  تواند عامل تعیین خودی خود می مالی آن به
تصمیم خانواده برای فرستادن کودک به مدرسه باشد. 

ای نباشد،  ای معقول مدرسه رو اگر در فاصله از این
ای  خانواده ھم عالقه

کشیدن وی از کار  به
و فرستادن کودک به 

مدرسه نخواھد 
ویژه که  داشت، به

چنین اقدامی در 
کارھای فصلی به 
ضرر مادی خانواده 

ھم خواھد بود. بر این 
اساس امکانات عینی 

آموزشی ھم در 
تصمیم خانواده برای فرستادن کودک به مدرسه و 

  کند.  تحصیل نقش قابل توجھی بازی می

ی امکانات آموزشی، بر تصمیم  عرضهچندین عامل در 
جای کار تأثیر  خانواده در فرستادن کودک به مدرسه به
ی تحصیل و  خواھند داشت: فاصله تا مدرسه، ھزینه

مقدار شھریه، کیفیت تحصیالت عرضه شده که معموالً 
آموز به تعداد معلمین  با نسبت متوسط تعداد دانش

حیط تحصیلی شود، تعداد آموزگاران زن، م محاسبه می
ی تحصیل در  ھای درسی، و امکان ادامه و برنامه

تر که ممکن است در تصمیم خانواده برای  سطوح باال
فرستادن کودک به مدرسه با توجه به بازده مالی آن 

ھا  ھای ضرور برای این متغیر مؤثر باشد. اما داده
رو کل این  راحتی قابل استخراج نیستند. از این به

ی آموزشی در نسبت متوسط  عرضه ھا برای متغیر
ھای عمومی اجتماعی نسبت به  گذاری سرمایه
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ین است. برای اولین بار یاتحادیه در جنوب امریکا بسیار پادرصد کارگران عضو 
اران خارجی تعلق دارد، به د سازی، که به سرمایه کارگران یک واحد اتومبیل

 پیوندند واحد کارگران اتومبیل سازی می ی هاتحادی

  امریکا

واگن از عقد قرارداد جمعی با کارگران فولکس 
  پرھیزد تنسی می

ی  درصد کارگران این واحد به اتحادیه ٧٠
  سازی پیوستند. سراسری کارگران اتومبیل

  ٢٠١۵دسامبر  ٢٣رویتر، 

سازی در شکایتی  ی واحد کارگران اتومبیل اتحادیه
علیه فولکس واگن، مدعی شده است که این 

برای بخشی از شرکت از عقد قرارداد جمعی 
کارگران این شرکت در چاتانوگا، تنسی، پرھیز کرده 

شنبه تسلیم دادگاه  است. این شکایت روز سه
  ملی مناسبات کار شده است.

کارگر ماھر  ١۶١درصد از  ٧٠دسامبر بیش از  ۴روز 
در واحد تولیدی فولکس واگن، به پیوستن به 

سازی رأی  ی سراسری کارگران اتومبیل اتحادیه
کارگر مونتاژ مشغول  ١۴۵٠ند. در واحد چاتانوگا داد

  اند. به کار

این عده به اتحادیه به رویدادی مھم برای  پیوستن
اتحادیه تعبیر شده است. زیرا این نخستین بار 

است که در جنوب امریکا کارگران یک واحد 
دار خارجی تعلق دارد، به  سازی، که به سرمایه اتومبیل
  پیوندند. سازی می ی واحد کارگران اتومبیل اتحادیه

به دادگاه ملی  فولکس واگن علیه انتخابات اقدام کرد و
مناسبات کار شکایت برد تا مانع از برگزاری آن شود. 

خواھد بخشی از کارگران آن  گوید که نمی مدیریت می
  توسط اتحادیه نمایندگی شود و بخشی نشود.

گوید:  گری کاستیل، مسئول مالی اتحادیه می
"فولکس واگن از عقد قرارداد جمعی پرھیز کرده و 

ل زده است. با پرھیز از عقد دست به نقض قانون فدرا
آمیز،  قرارداد جمعی پس از یک انتخابات موفقیت

فولکس واگن نه تنھا به زیان کارگران عمل کرده است، 
چنین تا نقض قوانین فدرال نیز پیش رفته  بلکه ھم
  است."

شنبه، مقامات مسئول فولکس واگن حاضر به  روز سه
  ی توضیح در این باره نشدند. ارائه

ی سال  سازی در فوریه ی واحد کارگران اتومبیل هاتحادی
پذیرای یک شکست در انتخاباتی داخلی در  ٢٠١۴

میان کارگران این واحد شده بود. اتحادیه این شکست 
مداران ضداتحادیه  ھا و سیاست را ناشی از البی گروه

 ارزیابی کرده بود.
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 کارگران ایران  
  از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفت گذشت

 
برنامه ی ھنوز از اعالم رسمی فرستاده شدن طرح 

ششم توسعه به دولت برای قانونی کردن تخلفات 
تاکنونی کارفرمایان و صاحبان سرمایه، چند ھفته ای 

نگذشته است که جناب آقای احمد غریوی مدیرکل 
تعاون و رفاه اجتماعی زنجان به گزارش ایلنا اعالم 

فرموده اند که طرح استاد شاگردی در زنجان احیا می 
گزاری جلسات کارشناسی با بر«شود. وی افزود

درصدد احیای نظام استاد شاگردی ھستیم که البته 
اجرای آن نیازمند اصالحاتی در قوانین و مقررات کارو 

مدیرکل تعاون و رفاه  به ادعای» تامین اجتماعی است.
اجتماعی زنجان طرح استاد شاگردی، حمایتی که 

کند جایگزین مناسبی  صاحب کار از شاگرد خود می
حمایت بیمه ای است. آقای مدیرکل بھتر از برای 

ھرکسی میداند طرح احیای نظام استاد شاگردی نه 
تنھا برای حل مشکالت عدیده ی کارگران نیست بلکه 

تدبیری است برای غارت بیشتر و سخت تر کردن 
معیشت کارگران و بازگشت به دوران ماقبل سرمایه 

دیک به داری(که کارگران کارگاھھا از حق و حقوقی نز
یک برده برخوردار بودند). این تصمیم گیرندگان 

ھیچگونه تصور عینی از تاثیر منفی حاصل از نارضایتی 
کارگران آگاه با عدم توان مالی برای رفع نیازمندی ھای 

الیحه ی  ٣٣ھرچند تبصره   زندگی بر تولید ندارند.
برنامه ششم توسعه شامل امکان خروج کارکنان از 

به کارگاھھای فراتر از ده نفره به مدت  قانون کارمربوط
ھا که این حد از بی    دو سال میشود. صاحبان کارگاه

حقوقی کارگران نیز سبب رضایتشان نشده برای بی 
حقوقی پایدار کارگران خود به احیای طرح استاد 

رسد به وجود آوردن  شاگردی رو آورده اند. بنظر می
خانه برای کل وضعیتی ھمانند وضعیت کارگران کوره پز

طبقه ی کارگر مدل مورد پسند دولتمردان جمھوری 
اسالمی و کارفرمایان وسرمایه داران ایران و نتیجتا 

سمتگیری شان باشد. صنف کارگران کوره پزخانه 
شاخص ترین صنفی است که در تاریخ خود فاقد 

تشکل مستقل و تداوم دار بوده است. با وصف این که 
ء کارھای سخت و زیان آور است کار کوره پزخانه ای جز

در » بازنشستگی پیش از موعود ب علت سختی کار« 
این رشته کاری کمتر دیده شده است. اساسا بندرت 

کسی به مرحله ی بازنشستگی در صنف کارگران 
درصد کارگران در این  ٩٠کوره پزخانه میرسد. حدود 

ماه در سال امکان کارکردن دارند  ١٠تا  ٦رشته بین 
دتا فاقد قرارداد کار و یا دارای قرارداد سفید امضا وعم

ھستند. بندرت پیش می آید که کارفرما معادل مدت 
زمان کاری بیمه ارسال کند و در نتیجه یک کارگر کوره 

پزخانه ھیچگاه نمی تواند شرط سی سال پرداخت 
بیمه را برای بازنشستگی پر کند. در بھترین حالت 

ق بیمه می پردازد. با یک کارفرما سالی چھار ماه ح
محاسبه ی ساده متوجه می شویم که کارگر کوره 

بازنشستگی باید   پزخانه برای رسیدن به مرحله ی
سال کار کند. با وجود ھفته ای شش روز  ٨٠نزدیک به 

ساعت کارروزانه اغلب  ١٤تا  ١٢کار و یک روز تعطیلی 
کارفرمایان از فرستادن لیست بیمه ی کارگران 

طفره می روند. نھادھای اجرایی وقانونگذاری  ھمچنان
نیز وارد عمل نمی شوند تا کارفرمایان را مجبور به 

مساعدی    رعایت موازین قانون کار نمایند.علیرغم قول
  که وزرای کار در دولت ھای مختلف داده اند که

ھا را  ھا، بازرسی دھم. باید بیمه دستور پیگیری می « 
وقت ھمه  رفرما ثابت شود آنبیشتر کنند. اگر تخلف کا

، درعمل ھیچ اتفاقی نمی »  کنند..... را حساب می
افتد جز آنکه کارگر معترض را به سادگی اخراج می 

  کنند. 
  ٩٤سوم دیماە 
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اخبار تشکلھا  

  

  واحد در اعتراض به تاخیر پرداخت حقوق روشن شد چراغ اتوبوس ھای سامانه چھار شرکت

تجریش امروز ساعت ھفت و سی تا حدود نه صبح در - رانندگان خط ھفت بی آر تی شرکت واحد مسیر راه آھن 
اعتراض به تاخیر چھار روزه در پرداخت حقوق آذر ماه در یک حرکت اعتراضی خود جوش چراغ ھای اتوبوس ھایشان 

  را روشن کردند. 

ان ذکر است رانندگان شرکت واحد سال ھاست که بیست و ھفتم ھر ماه حقوقشان را دریافت می کنند. در شای
حال حاضر مدیریت، حراست و بازرسی شرکت واحد برای جلوگیری از اعتراضات رانندگان در خطوط حضور بسیار پر 

  .رنگ دارند

ندگان شرکت واحد حمایت کرده و عدم پرداخت به سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتراضات صنفی کارگران و ران
  .موقع حقوق این کارگران و رانندگان زحمت کش را محکوم می کند

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  ١٣٩۴آذر ٣٠

  
  اعتراض به الیحۀ برنامۀ ششم

کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان تھران 
با صدور بیانیه ای مراتب نارضایتی و اعتراض خود را 
نسبت به الیحه برنامه ششم توسعه اعالم داشته 

  است.

در بخشی از مقدم این بیانی ک توسط خبرگزاری 
منتشر شدە، پس از اشارە ب  ٩٤"ایلنا " در دوم دیماە 

انقالب و جنگ ایران و عراق آمدە نقش کارگران در  
   است:

الیحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید در این 
فرسا حکم تیرخالص بر  روزگاران سخت وطاقت

ھا دارد که پیامدش  ھای قانونی آن ھا و حمایت خواسته
آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کار و 

د؛ به ھمین نابودی سازمان تامین اجتماعی خواھد بو

منظور کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان 
تھران به عنوان نماینده قانونی کارگران موضوع اصل 

قانون اساسی در راستای انجام وظیفه و تامین  ١٠۴
ھای موکلین خود با توجه به دالیل ذیل به  خواسته

ھای پایانی دوره  دولت نمایندگان مجلس نھم که در ماه
مجلس دھم به سر  ٩۴اسفند  ٧انتخابات  نمایندگی و

برند مراتب نارضایتی و اعتراض را خود نسبت به  می
الیحه ششم توسعه اعالم داشته و مصمم ھستیم تا 

با برگزاری تجمع صنفی و اعتراضی کارگران؛ دولت و 
مجلس را متوجه این امر نماییم که حق ندارند جامعه 

و به بھانه  بزرگ کارگران را در حاشیه فرض نموده
 wto گذاری و توسعه اقتصادی و پیوستن به سرمایه

گذاران خارجی را  داران و سرمایه صرفا منافع سرمایه
ھای قانونی شرایط  تامین نمایند و با کاھش حمایت

برداری نوین از نیروی کار را فراھم  کشی و بھره بھره
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العمل کارگران مواجه  آورند در غیر اینصورت با عکس
  .شد خواھند

 

ماه به  ۶ـ افزایش تدریجی سن و سابقه به میزان ١
حداقل سن و سابقه جھت احراز شرایط بازنشستگی 

سال و بازنشستگی  ۶۵به  ۶٠سال و از  ۵۵به  ۵٠(از 
سال آخر خدمت به  ۵سال) و محاسبه  ٣۵به  ٣٠از 

جای دو سال آخر خدمت جھت برقراری مستمری 
قوق کار است که برخالف ح ٢۴بازنشستگی در تبصره 

قرارداد کار را عقدی رضایی؛ شخصی؛ معوض؛ مستمر 
داند؛ و این ادعا که میانگین بازنشستگی  و الحاقی می

باشد و کشورھای در حال  سال می ۴٢در ایران 
توسعه و پیشرفته نیز اقدام به افزایش سن 

ھای  اند برای حل بحران صندوق بازنشستگی کرده
د چرا که منشاء باش بازنشستگی منطقی نمی

وجودی صندوق تامین اجتماعی نتیجه فرایندی است 
ھای  به نام روابط کار و شرایط کار در واقع پرداخت

شود به عنوان  نیروی کار که حق بیمه از آن کسر می
شود که درصدی به  منابع و ورودی سازمان قلمداد می

ھای اجتماعی تعلق  درمان و درصدی به سایر حمایت
دار  اگر این روابط کار و شرایط کار خدشهگیرد و  می

شود و حق بیمه یا واریز نشود یا کمتر از نرخ واقعی 
واریز شود تراز میان منابع و مصارف در صندوق 

شود مشکل  خورد و می بازنشستگی به ھم می
موجود که ناشی از تصمیماتی است که مجلس 

 .گیرند شورای اسالمی و دولت می

ت به سازمان تامین اجتماعی ـ تعھداتی که دول٢/١
داشته و از آن غافل شده مثل معافیت از پرداخت 

نفر ـ سه درصد قانون  ۵ھای  سھم کارفرما در کارگاه
التفاوت سھم درمان  حرف و مشاغل آزاد ـ مابه
ـ تخفیف در میزان حق بیمه  مشمولین تامین اجتماعی

سھم کارفرما ـ حق بیمه بافندگان قالی ـ کسورات 
تر از موعد در ازای اشتغال  از بازنشستگی زود ناشی

نیروی جدید ـ و مستمری ارفاقی ناشی از 
درصد  ٢٣بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتی ـ 

شود  حق بیمه دوران سربازی و سایر تعھدات که می

ھزار  ١٠٠بدھی دولت به تامین اجتماعی بیش از 
 .میلیارد تومان

و  ١٩١نفر موضوع ماده  ١٠ھای زیر  ـ خروج کارگاه ٣/١
ھا از شمول بعضی مقررات قانون  مستثنی شدن آن

ھا از بیمه  کار و تامین اجتماعی که کارگران این کارگاه
شدن و پرداخت مزد واقعی محروم شده و متقابال حق 
بیمه یا پرداخت نشده یا کمتر از میزان واقعی پرداخت 

 .شده

ن نوسازی ـ بازنشستگی زود ھنگام مانند قانو١/۴
صنایع که باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی از 

مانده نیروی کار به  ھای باقی دریافت حق بیمه سال
 .نرخ واقعی محروم شود

ـ در قانون نظام صنفی؛ اقدام به بازرسی از کارگاه ١/۵
توسط سازمان تامین اجتماعی ودر صورت شکایت 

لذا  کند کارگری که امنیت شغلی ندارد تحقق پیدا می
اش یا  گیرد وھم اینکه حق بیمه کارگر مزد قانونی نمی

شود یا کمتر از میزان واقعی پرداخت  پرداخت نمی
 .شود می

ھای پیمانکاری و استاد  ـ افزایش استخدام١/۶
شاگردی برای فرار از پرداخت مزد قانونی و سایر 

 .ھا و متقابال به خطر افتادن پرداخت حق بیمه حمایت

رت بر اجرای صحیح روابط کار و شرایط ـ عدم نظا٧/١
ھای مشمول قانون کار و ھمچنین  کار در کارگاه

افزایش قراردادھای موقت کار و سفید امضا که نتیجه 
آن عدم دریافت مزد قانونی توسط نیروی کار و عدم 

واریز حق بیمه واقعی به سازمان تامین اجتماعی 
 .باشد می

ت تدبیر و امید الیحه ششم توسعه دول ٣٣ـ تبصره ٢
حکایت از نوعی تضاد و تناقض بین تئوری و عمل دارد؛ 

دھد تفاوت بین  رئیس جمھور قبل از انتخابات وعده می
درصدی حقوق را  ٣۵درصدی و افزایش ۴٠نرخ تورم 

کند که  ) در صورت انتخاب شدن پرداخت می٩٢(سال 
تاکنون به وعده عمل نشده؛ حق مسکن توافقی در 

را دولت عمل ٩۴ار جھت سال شورای عالی ک
قانون  ١٠درصد سھم دولت مربوط به ماده ۵٠کند؛  نمی

نوسازی صنایع که قانون شده به عھده کارفرمایان 
دھد کارگران فوق  شوداتفاقی که رخ می واگذار می

شوند. تئوری و نظر آری  موفق به بازنشستگی نمی
عمل و تحقق وعده داده شده ھیچ. آنوقت مستثنی 

 ٢٩ھای زیر  التحصیالن دانشگاھی و گروه رغشدن فا
 ٧۵سال از قوانین کار و تامین اجتماعی و پرداخت 

درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار 
دھند آنھم به منظور  به مدت دو سال را ارائه می
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ترغیب کارفرمایان و یاھدف کمک به کاھش ھزینه 
شناسی  رنیروی کار در حالی که براساس نظرات کا

سھم دستمزد در قیمت تمام شده کاال و خدمات کمتر 
در  ٣٣ایحال ره آورده تبصره  درصد است؟! علی ٨از 

ترین حالت محروم شدن دو سوم نیروی  خوش بینانه
 ۵٠الی  ١٩ھای اصول  کار به مدت دو سال از حمایت

قانون اساسی و قانون کار به خصوص مواد آمره آن 
ن محروم شدن نیروی کار به طور ترین حالت آ بدبینانه

باشد چرا که قدرت  ھای قانون می دائم از حمایت
زنی و امنیت شغلی و مالی  گیری و چانه تصمیم

کارگران به واسطه افزایش یکطرفه قدرت کارفرمایان و 
داری کاھش خواھد یافت، به عبارتی  آوردگاه سرمایه

 گسترش نابسامانی در قراردادھای کار روابط کار و
شرایط کار (عدم پرداخت مزد قانونی؛ افزایش مدت 

کار؛ عدم پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی، 
ھا، به خطر افتادن شرایط  کاھش تعطیالت و مرخصی

کار نوجوانان و زنان، عدم رعایت مقررات حفاظت و 
ایمنی بھداشت کار و بازرسی) محو تشکالت کارگری 

پی خواھد داشت به ھا جمعی را در  و مذاکرات و پیمان
نھایت بحرانی   ھای کارگری و در  عبارتی افزایش بحران

عظیمی که گریبان سازمان تامین اجتماعی (درمان و 

ایی) را خواھد گرفت و شاغل و  ھای بیمه حمایت
 .بازنشسته را دچار مشکل خواھد کرد

لذا شایسته است به منظور ترغیب و تشویق 
ی کاال و خدمات، ھا گذاری و کاھش ھزینه سرمایه

انحصار و رانت از اقتصاد کشور حذف شده، آزادی و 
استقالل تشکالت کارگری و کارفرمایی و اعتراضات 

صنفی نھادینه و به رسمیت شناخته شود؛ نظام 
اقتصادی کشور در سه بخش دولتی، تعاونی، 

قانون اساسی به طور  ۴۴خصوصی موضوع اصل 
ھای  سیاستتفکیکی و قانونی فعالیت نمایند و 

اقتصادی دولت اعم از داخلی و خارجی مورد اصالح و 
 .بازنگری قرار گیرد

در پایان از دولت و مجلس شورای اسالمی 
خواھیم ضمن تجدید نظر در الیحه ششم توسعه و  می

گرایی در  و تحقق سه جانبه ٢۴و٣٣ھای  حذف تبصره
نظر  کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه از افرادصاحب

شناسان شورای اسالمی کا رو سایر تشکالت در  و کار
  .مسائل مرتبط با کارگران نیز دعوت به عمل آورند

 
  
صدای کارگر  

  :کارگرییک فعال صنفی 

لزوم پایبندی دولت به قانون کار در تدوین برنامه ھای 
  توسعه

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری گفت: ظاھرا نویسندگان 
متن پیشنھادی الیحه برنامه ششم توسعه تحت تاثیر 

ھای سرمایه داری مدرن درصدد ھستن تا به  اندیشه
نام رونق اقتصادی کارگران جوان را از شمول مقررات 

  .کار و تامین اجتماعی مستثنی کنند

 

گو با ایلنا با اشاره ناصر آقاجری، فعال کارگری، در گفت
ھای برنامه ششم توسعه گفت: دولت در  به کاستی

ھا ملزم به رعایت اصول مندرج در قانون  تدوین برنامه
اساسی و قانون کار است. چرا که این قوانین، حاصل 

  .ھای کارگری است زحمات و تالشھای تاریخی نسل

وی ادامه داد: جزئیات منصوب به متنی که ظاھرا 
زمان برنامه ریزی برای الیحه برنامه ششم توسط سا

دھد که در این  توسعه پیشنھاد شده است نشان می
خصوص به روشنی مواد قانون کار نادیده گرفته شده 

  .است

 ٣٣آقاجری در تشریح این مطلب افزود: در تدوین تبصره 
دستمزد برابر زیر پاگذاشته -این الیحه، قانون کار برابر

  .شده است

ھا یا  : دولت که ظاھرا کلید ھمٔه قفلوی افزود
مشکالت را در دستان خود دارد، راه حل بیکاری جوانان 

بر اساس پیشنھاد سازمان «را کشف کرده و آن را 
الیحه برنامه ششم  ٣٣مدیریت وبرنامه ریزی، درتبصره

  .توسعه گنجانده است

آقاجری ادامه داد: بر اساس این تبصره، دولت قصد 
 ٢٩حداقل دستمزد را به کارجویان زیر  درصد ٧۵دارد 

سال به مدت دو سال پرداخت کند و این نقض آشکار 
  .حقوق صنفی تصریح شده کارگران است

این فعال صنفی کارگری گفت: این وضع در حالی 
ھای دینی توصیه شده است تا  است که طبق آموزه

دستمزد کارگر پیش از خشک شدن عرق او پرداخت 
ھای مختلف  بینیم با تفسیر می شود اما در عمل

قانونی در عمل زمینه تاخیر ھای طوالنی در پرداخت 
  .معوقات مزدی کارگران فراھم شده است

وی گفت: از نظر اشخاصی که درصدد خروج ھرچه 
ھای قانونی ھستند، یک  بیشتر کارگران از حمایت

سال  ٢٠یا باالی  ١٨جوان دانش آموخته که پس از 

http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/332924-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/332924-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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نظر کردن از در دیافت  ید به قیمت صرفآموزش دیده، با
چھارم دستمزد خود به استخدام سودگران و دالالن  یک

 .دربیاید

با این   کنند آقاجری گفت: کسانی که در دولت فکر می
شود ابتدا پاسخ بدھند  کارھا رونق اقتصادی ایجاد می

توان با حداقل مزد قانونی  که در کدام شھر ایران می
ھای یک خانواده را پرداخت  ھزینهیک خانه اجاره و 

کردکه تازه بتوان بخشی از جمعیت جوان جویای کار را 
 .از دریافت ھمین حداقل معاف کرد

  وی ادامه داد: 

  

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه احتماال آنقدر در 
ھای تعدیل اقتصادی  ھای مروجان سیاست غرق توصیه

ی آنھا با اند که فراموش کردند نسخه پیشنھاد شده
توان احدی از  قانون اساسی در تعارض است و نمی

شھروندان را از داشتن حق تامین اشتغال و معاش 
 .محروم کرد

شناسان سازمان  این فعال کارگری ادامه داد: آیا کار
ھای اجتماعی را  مدیریت و برنامه ریزی بقیه ھزینه

اند که اینک به سوی کاھش ھزینه نیروی  کاھش داده
اند؟ یا درست برخالف آمارھای غیر واقعی  مدهکار آ

ھا نسبت به سال قبل  بانک مرکزی ھمٔه کاال
اند و تنھا ھزینه کار ھر روز  درصد رشد داشته١٠٠

 .تر شده است نسبت به گذشته ارزان

گفت: قانون اساسی در    این فعال صنفی کارگری
رابطه با تمامی طرح ھا و لوایح از جمله قانون برنامه 

شود  توسعه یک سند باالدستی محسوب می ششم
و دولت و مجلس دولت نمی توانند در بحث حساسی 

استاندارھای  مانند تنظیم مقررات بازار کار حداقل
مقررات کار و تامین اجتماعی را    قانونی مورد اشاره در

  .دور بزنند
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گزارش  
  خلف وعدە پشت خلف وعدە تا کی؟

خبرگزاری "ایلنا" در یکم دی ماە در 
گزارشی ک در ارتباط با توافق سال 

گذشت کارگران معدن سنگ آھن 
بافق با مسئولین دولتی منتشر کرد، 

ب نقل از کارگران این معدن خبر از 
عدم اجرای این توافق توسط "شورای 

  تامین استان یزد" را داد. 

 بنا ب گفت کارگرانی ک این خبر را در
اختیار "ایلنا"قرار دادەاند، شورای 

تامین استان یزد در نشستی ک در 
شھریور گذشت برای رسیدگی ب  ٩

، ھنوز با وجود  این موضوع داشت
گذشت نزدیک ب چھار ماە از 

نشست مذکور، کارگران را از نتیج 
  جلس مطلع نکردە است. 

و تظاھرات خیابانی طوالنی و کم سابق ک از حمایت کارگران معدن بافق در سال گذشت طی یک رشت اعتصاب 
اكثریت مردم شھر نیز برخوردار شد، توانستند، مانع واگذاری سھام باقی ماندە این شرکت شوند. کار حرکت 

ھایشان چنان باال گرفت ک مقامات دولتی  اعتراضی کارگران معدن بافق و مردم شھر در اثر مقاومت بر سر خواست
را مجبور ب پذیرش مطالبات کارگران و امضاء توافق نام ای با کارگران کرد. اما این توافق از ھمان آغاز کار و وزیر کار 

ب اشکال مختلف با کار شکنی مسئولین محلی و دولتی و قوە قضائی مواج شد و مسئولین تا کنون از اجرای آن 
ران زیر توافق شان بزنند و باقی ماندە سھام را ب بخش سر باز زدەاند و کوشیدەاند با ایجاد تفرق و تھدید کارگ

خصوصی واگذار کنند. آنچ ک از خالل برخوردھای مسولین دولتی مشخص شدە آن است ک این توافق خوشایند 
مسئولین نیست و آنھا حاضر ب رعایت این توافق نیستند و سکوت شورای تامین استان یزد نیز موید ھمین موضوع 

مقاومت و ھوشیاری و پیگیری کارگران ھمچنان در حد گذست باقی ماندە و ھمین موضوع و نگرانی از است. اما 
پیامدھای واکنش کارگران و مردم شھر در صورت اعالم رسمی سبب شدەاند ک مسئولین  برای زدن زیر توافقشان 

اند. احضار مجدد  با کارگران و مردم شھر در جستجوی خرید زمان برآیند و در نتیج روی سکوت  ١١را در پیش گرفت
نفر از سازمانگران اصلی اعتصابات سال گذشت ک منع تعقیب شان مورد توافق قرار گرفت بود، بی تردید، بخشی 

ای است برای برھم زدن توافق توسط مسئولینی ک ب ھیچ یک از توافقت  از توطئ ھای مقامات حکومتی و مقدم
  متحدان کارگران  تن در نمی دھند.  شان، مگر در اثر مبارزە

با این وصف، کارگران برای اینک بتوانند، این قاعدە دولت را ب سود خودشان برھم بزنند، ب نظر نمی رسد ک چارە 
ای دیگر از اعتصاب و اعتراض با  دیگری جزء مراجع  ب تجربیات درخشان سال گذشت شان و برنام ریزی رشت

عطلی بی کم و کاست توافق سال گذشت در پیش رویشان داشت باشند. احضار مجدد خواست ایجاد بی م
کارگران توسط مسئولین قضایی یک نوع گرونگیری برای معامل کردن با کارگران برای چشم پوشیدن از توافق سال 

شود مقابل گذشت است. برای خنثی کردن این دسیس نھادھای سرکوبگر تنھا با توسل ب اعتصاب است ک می
  ب مثل کرد.


