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 ھفتھ تحلیل  

 !شدمسئولین دولتی  نشینی عقب باعث پتروشیمی، در متحدان اعتراض

  صادق کار 

  

 
، و ماھشھر ی منطق پتروشیمی و نفتی تولیدی در واحدھای شاغل صنفی فعالین گزاراشات ب بنا  از تن ھزاران عسلوی

 مطالبات ب دولتی مسئولین و خصوصی مالکان رسیدگی عدم ب اعتراض در »فارس خلیج ھلدینگ« رسمی کارکنان

 روز چھار از ک شدە خصوصی نفتی واحد ٢٠ ب قریب کارگران. کردند خودداری کارشان ھای محل در غذا گرفتن از شان، صنفی

اند دارند، شرکت اعتراض این در تاکنون پیش  ب ذیربط دولتی مسئولین و ھا واحد این صاحبان توجھی بی ی ادام صورت در گفت

  بعدی اقدام و داد خواھند ادام مسئولین و کارفرمایان واکنش با متناسب مقتضی، اشکال ب را شان اعتراضات شان،  مطالبات

 . کردەاند اعالم کارشان محل واحدھای مقابل در تجمع را خود

 چنان ھم »فارس خلیج ھلدینگ« ی زیرمجموع ھای شرکت ی شدە خصوصی واحدھای در ک کارگر ھزار شش ب قریب

 شدە و پایمال شان حقوق و حق خصوصی کارفرمایان و دولتی مسئولین میان پنھان تبانی اثر در معتقدند کارند، ب مشغول

 . شدە است گذاشت روشن نا استخدامی لحاظ از شان شغلی وضعیت
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 بھداشت و بازنشستگی صندوق با ھا آن ی رابط شدن روشن و گذشت دوماە در بھرەوری معوقه پاداش و سھام سود پرداخت

 تا خصوصی بخش ب ھا شرکت واگذاری آغاز از کارگران توسط ھا آن پیگیری رغم ب ک است مطالباتی دیگر از نفت، بھداری و

 . برند می سر ب بالتکلیفی در عمال ھا واحد این در شاغل کارگر ھزاران آن تبع ب و است ماندە پاسخ بی کنون،

 ب گردیدە، منتشر »ما نفت« در کارگران اعتراض روز سومین با ھمزمان آذر ١٧ در کارگری اعتراض این با ارتباط در ک گزارشی

 بودەاند بازنشستگی صندوق پوشش تحت قبال ک ھا شرکت این کارگران حذف از خبر  نفت وزارت ارشد مقامات از یکی از نقل

 بر داللت کارگری، ی پردامن اعتراض این شروع از پس روز س خبر این انتشار. است دادە آیندە سال از نفت جامع سیستم از

 استخدام ھنگام ب ک دارد تعھداتی قبال در نفت وزارت مسئولین کامل مسئولیتی بی و کارگران واکنش و نگرانی بودن بجا

 است. پذیرفت ھا را آن

 این از قبل بایستی کم می دست کردند، واگذار شان زدوبند به نزدیکان با را ھا شرکت این ک مسئولینی اخالقاً  و قانوناً 

 و نفت وزارت ھم نیز اینک ھم. کردند می تعھداتشان رعایت ب مکلف را جدید مالکان کتاب، و حساب بی ی  راھزنان ھای واگذاری

 مطالبات و اعتراض روی ھمین از و ھستند کارگران در قبال شان تعھدات انجام ب مکلف اخالقاً  و قانوناً  ھا شرکت این غاصبان ھم

 از بخش آن تنھا قضایی اصطالح ب و مقامات دولت و کارفرمایان ک زمانی. است قانونی و بجا کامالً  ھا شرکت این کارگران

 مدعی نظام در اساساً  انسانیت و اخالق و ھستند شان نفع ب و مردم حقوق و حق علی ک پذیرند می را خودشان قوانین

 ھنجار یک صورت ب فساد و عدالتی بی و ظلم ک زمانی و است شدە سرکوب ابزار از جزیی و ندارد اعراب از محلی اخالق

 . است. ماندە باقی مزدبگیران سایر و کارگران برای اعتصاب و اعتراض جز دیگری انتخاب مگر درآمدە،

 با تجمع، تھدیدشان ب اعتراض کارگران و از قبل ک دولتی مسئولین اعتراض، این با مرتبط گزاشات از یکی اساس بر

 ک شدند مدعی و برداشتند عقب ب گامی کارگران، واکنش این مقابل در بودند، کردە برخورد کارگران شکایت ب اعتنایی بی

اند که کارگران ی دریافت نامه از بعد  تامین و کار قانون مقررات به کارگران این استخدامی وضعیت کامل انتقال زمان "تا: پذیرفت

   داشت". خواھند قرار نفت وزارت استخدامی مقررات پوشش تحت ھا آن ھمگی چنان ھم اجتماعی،

 بود، شدە موافقت آنان اصلی ی خواست با کارگران، اعتراض از قبل است، مدعی دولتی مسئول این ک طور آن اگر طبیعتاً 

 این خود دولتی، مسئول این ادعای بودن مبھم و نادرست از گذشت حال این با. داشت نمی وجود شاید نیز اعتراض این ضرورت

 . است متحدان اعتراض ھمین ی نتیج ک است نشینی عقب یک این ک دھد می نشان واکنش

  !کشان زحمت مشکالت قفل کلید مبارزە و اتحاد باد زندە پس
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 از تجربھ دیگران 

  

 ۴بخش  –ھای آموزشی و سیاسی  کار کودک، گزینه

  نوشته:

JAY CHAUBEY, MIMA PERISIC, NADINE PERRAULT, 

GEORGE LARYEA-ADJEI, NOREEN KHAN 

   ترجمه: گودرز

  عدالتی بی

 طبقه سن، ملیت،-قومیت جنسیت، اساس بر ھایی عدالتی بی که نویسد می خود ١٩٩٧ گزارش در »کودکان نجات برای اتحاد«
 معنای از عمومی دریافت. شوند می اعمال کار کودکان به نسبت کاری شرایط و کار نوع خانوادگی، نفوذ اجتماعی، موقعیت و

 ھا اقلیت و اقشار برخی برای است ممکن وقت تمام کار و است متفاوت مختلف ھای فرھنگ و اقشار در ھم کودکی و کودک
 طبیعی امری رود، می مدرسه به برادرشان وقتی دختران، کار اقشار برخی در است ممکن سویی از. باشد پذیرفته شده کامالً 
 و شھرنشینان میان در آن از مادی ھای استفاده و اجتماعی و آموزشی خدمات در تبعیض و عدالتی بی نقاط برخی در. باشد

 شھر به اجباری یا و داوطلبانه مھاجرت برای کودکان بر فشار است ممکن روستا در که طوری به است؛ پذیرفتنی ھم روستاییان
 این از استفاده برای گاھی ھم شھرنشین کودکان. باشد داشته وجود غیرقانونی و قانونی کارھای به یازیدن دست برای

 . شوند می رقابت وارد درآمدزا و کاری امکانات

 دامن ھا عدالتی بی افزایش به بانکی امور در انتقالی شرایط و مالی بازار در اصالحات و اقتصادی بحران ھا زمینه از بسیاری در
 غیر کار بازار ھم داخلی تولیدات افزایش و تجارت در آزادسازی زمان ھم. برد می باال را کودک کار بازار در تقاضا و عرضه و زند می
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 اقتصاد ی قاعده بی رشد و اقتصادی عدالتی بی. شود می شامل ھم را کودک کار طبیعتاً  که دھد، می افزایش را ارزان و متخصص
 برای دولتی گذاری سرمایه کاھش و سو یک از فقیر ھای خانواده پذیری آسیب از ناشی که انجامد می کودک کار افزایش به ھم

 ھای نیاز به پاسخ و خانواده درآمد کمبود به کودک کار زمینه این در. است دیگر سوی از اجتماعی خدمات سایر و آموزش
 و کودک برای جذابی بدیل به مالی، تأمین بدون و نازل سطوح در موجود آموزش مقابل در را، آن و کند می حیاتی کمک خانواده
  .سازد می تبدیل کشند می زجر مالی امکانات کمبود از که خانواده

  دسترسی به اموزش

نویسد که "کار کودک و  می ١٩٩٩فایف در گزارشی در 
دیگر نیستند اما نقص در  ناقض یک موزش لزوماً آ

مھمی برای  ی تواند زمینه موزشی میآسیستم 
رفع این  ،مشکالت کار کودکان را فراھم نماید. از این رو

  باشد".  مسئله حل از بخشینقص باید به نحوی 

 آورد دست و تحصیل وضع دو ھر مشخص طور به
 از تر پایین سطح در کار کودکان مابین کودک، آموزشی

 ھا کشور از بسیاری گرچه. دارد قرار انتظار مورد حد
 این ولی آورند می فراھم را مجانی اجباری تحصیالت

 افزار، نوشت و کتاب ی ھزینه لباس، خرج جمله از تحصیل برای مختلف ھای ھزینه. است رایگان کالً  تحصیل که نیست معنا بدان
 کودکان که طوری به. است تحمل حد از بیش فقیر ھای خانواده برای ھمه آموزگاران، مخفی ھای ھزینه گاھی و ونقل، حمل

 . شوند می تحصیل ترک به مجبور مدرسه، ی ھزینه جمله از اقتصادی به دالیل بسیاری

 پایین را کودکان کار درصد تواند می متوسطه -مقدماتی و ابتدایی آموزش امر در مناسب گذاری سرمایه که رسد می نظر به
 به نوجوانان جلب در ھا کشور این و اند رفته ابتدایی مدارس به مدرسه سن در کودکان ٪٩۴ کاراییب و التین آمریکای در. بیاورد

 و کار کودکان درصد بیشترین آفریقا سحاری جنوب مناطق در اما مقابل طرف در. اند بوده موفق ھم دبیرستان و متوسطه مدارس
 در کودکان سوم یک و آفریقا مرکز و غرب کودکان از نیمی به نزدیک. شاھدیم را ابتدایی مدارس در کودکان نسبی تعداد ترین کم

 آفریقای و ترین کم کاراییب و التین آمریکای که دانیم می چنین ھم آمار این به توجه با. اند مدرسه از خارج اما آفریقا جنوب و شرق
 کار مناطق این در سال ١۵ زیر کودکان چھارم یک مثال طور به. اند شاھد را کودک کار تعداد بیشترین آفریقا سحاری زیر و مرکزی

 ھا خانواده حاد، پذیری آسیب موارد از بسیاری در. است بیستم یک درصد این کاراییب و التین آمریکای در که حالی در کنند می
 مادی مشکالت رفع برای مشخصی منافع آنان کار از که حالی در کنند، نمی احساس مدرسه به کودکان فرستادن از نفعی ھیچ

 نگرند، می نیز آنان بقای برای آموزشی عنوان به شان کودکان کار به ھا خانواده ھا نمونه این از بسیاری در. برند می نصیب خانواده
 . کنند جلوگیری بعدی ھای نسل در ناگزیر فقر از شاید تا

 در کار به مجبور دختران و زنان از بیشتری تعداد بالطبع دارد، وجود زنان به نسبت جنسیتی تبعیض که کشورھایی در معموالً 
 پسر ١٠٠ ھر مقابل "در که: خوانیم می ٢٠٠٧ سال در کودکان کار ی مطالعه در یونیسف گزارش در واقع در. اند کودکی دوران
 به دختران فرستادن ھا خانواده جوامع برخی در. اند مانده دور به تحصیل از مشابه شرایط در دختر ١١۵ آموزشی سیستم از خارج

 . کنند" نمی مبادرت بدان و دھند نمی تشخیص مناسبی گذاری سرمایه را مدرسه

 ھا سنت و فرھنگ

 تغییر مرور به تحصیل به آنان دسترسی ی باره در ویژه به دارند، می ارجح دختران بر را پسران که فرھنگی آداب و ھا ارزش ھا، نُرم
. پابرجایند بسیاری مشکالت چنان ھم وجود این با. است شده حاصل برابر شرایط کردن برآورده در ھایی پیشرفت و اند کرده

 برخی در. ند تر محروم عالی مدارس و متوسطه ھای رده در ویژه به ای، حرفه تعلیمات و آموزش به دسترسی از چنان ھم دختران
 روند می خانه از و کنند می ازدواج دختران که دلیل این به رسد، می نظر به موردی بی گذاری سرمایه دختران آموزش ھا فرھنگ از
 . آنان خود به نه و رسد می ھمسرشان ی خانواده به شان تحصیل نفع نتیجه در و
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کار، نیز  ایمنی، سالمت و رفاه کارگران در محیط
 ١٠ھای با  ھایی را که در حال حاضر متوجه کارگاه محدودیت

 ٢٠ھای به ترتیب دارای  کارگراند، در نظر دارد به کارگاه ٢٠و 
ترین تغییر مورد نظر،  کارگر تقلیل دھد. با این حال مھم ۴٠و 

تغییر در "قانون قرارداد کار" است. مھم از آن رو که قرارداد 
دھد؛ کارگرانی که  کارگران را پوشش میاز  کار حدود نیمی

دست مھاجر [از دیگر ایاالت] اند.  شان کارگران تھی بسیاری
 ۵٠ھای دارای تا  تغییرات پیشنھادی در این قانون شرکت

 ٢٠دارد (در حال حاضر  کارگر را از شمول قانون کار معاف می
  نفر).

خواسته مطرح کرد.  ١٣اعتصاب ماه سپتامبر منشوری را با 
ھا بود که  ھا یکی مھار قیمت ی این خواسته از جمله

نارضایتی از افزایش آن بسیار است، دیگری ایجاد 
اقدام دولت ا.د.م. برای   ھای شغلی محدود و سومی فرصت

  آھن، دفاع و بیمه. سازی راه خصوصی

مانموھان سینک در سخنرانی خود در اجالس کنگره، به 
یز پرداخت و نسبت به تر ن مسائل کارگری در ابعاد وسیع

ھای اجتماعی و اقتصادی دولت ا.م.د. ابراز نگرانی  سیاست
کرد. او خواھان روندی برای توسعه شد که "ھم فراگیر و 

زیست باشد به نحوی که بتوان نسبت   ھم دوستدار محیط
  به توزیع عدالت و پایداری محیط زیست اطمینان حاصل کرد".

ھای  ات کارگران به الیحهدولت ا.م.د. در پاسخ به اعتراض
ی  اش، دست به انتصاب یک کمیته قانونی پیشنھادی

وزیران زده است که وظیفه دارد "روند اصالحات را به  بین
نحوی که مبتنی بر مشورت [با کارگران] باشد، تضمین 

حمایت  بهھای کارگری  کنند". اکنون که کارگران و اتحادیه
ی  مینان دارند، کنگرهوسیع حزب اپوزیسیون دولت کنونی اط

تواند آغاز توجه بیشتر به  ھای کارگری ھند می ملی اتحادیه
ی تغییرات مورد  شرایط کار در ھند و لزوم بازاندیشی در باره

نظر در قانون کار را اعالم دارد. بدون حداقل دستمزد تضمین 
شده، بدون قرارداد، سالمت، ایمنی و حق بازنشستگی، 

نیل به  ،افی و بھداشت در محیط کاربدون محدودیت کار اض
ھای  پیشرفت اقتصادی ممکن نیست. به عالوه اتحادیه

کارگری و احزاب اپوزیسیون باید در مذاکرات با دولت 
ی کار،  پذیرتر جامعه ھای آسیب ھای بخش مشخصاً نگرانی

  خاصه زنان و مھاجران، را در نظر داشته باشند.

ھای بیشتری به  اعمال محدودیتقوانین کار کودک نیز باید با 
ی کارگری  اجرا درآیند. سرانجام این که نگرانی جامعه

ھا نیست. کارگران خانگی و  محدود به کارگران کارخانه
  اند. کشاورزی نیز بخشی حیاتی از این جامعه

  

  اسپانیا

  ی اروپا نامنعطف ترین شرایط کار در اتحادیه

  ٢٠١۵دسامبر  ٢اخبار اسپانیا، 

خواھد اسپانیا را به پذیرش شرایط  جدیدی که میگزارش 
گوید که "اسپانیا، به ھمراه  تر کار ترغیب کند، می منعطف

ی اروپا  ترین شرایط کاری در اتحادیه ال، دارای نامنعطفغپرت
  است".*

این کلیشه در اسپانیا رایج است که گویا "کارگران غالباً 
احت نھار کنند، دو ساعت استر کارشان را دیر شروع می

کنند". اما طبق  دارند و پس از آن ھم یک خوابی می
شنبه انتشار یافت، مردم  تحقیقی که گزارش آن روز سه

ترین ساعات  ترین و نامنعطف اسپانیا عمالً یکی از طوالنی
کار را در اتحادیه اروپا دارند. واقعیتی که گاه در تعادل زندگی 

   آنان اثر مشخص دارد.

ترین شرایط کار در  فال، دارای نامنعطغبا پرتاسپانیا، ھمراه 
ی اروپا، خاصه به لحاظ تعداد ساعات کار است. طبق  اتحادیه

گویند  ھا می درصد اسپانیایی ۶٠تحقیق گفته شده، حدود 
شان  که ساعات نامنعطف کار اثر منفی بر زندگی خانوادگی

نام "آشتی دادن کار و زندگی  با این تحقیق کهدر دارد. 
ھای  وادگی در اسپانیا" توسط انستیتوی سیاستخان

  ،خانوادگی اسپانیا انجام شده است

ھای گردآوری شده توسط انستیتوی ملی آمار، وزارت  داده
ی اروپا به کار گرفته  ی آمار اتحادیه بھداشت اسپانیا و اداره

  اند. شده

بر این نظر  –نفر ١٠نفر از ھر ٨–اکثریت قاطع مردم اسپانیا 
ساعات طوالنی کارشان اثر منفی بر زندگی است که 

خل تعادل آن است. اکثریت خانوادگی آنان دارد و مُ 
شدگان معتقدند که ساعات کارشان "بسیار سفت و  پرسش

  تر باشد". سخت" است و "باید منعطف

ساعات کار در اسپانیا چندان کمکی به والدین برای سامان 
ھماھنگی با کنند، زیرا ھیچ  شان نمی دادن به زندگی

ساعات مراقبت از کودکان و اوقات مدرسه ندارند. برای 
بعدازظھر  پنجو  چھاروالدینی که مجبورند بین ساعت 

شان را از مدرسه بگیرند، استراحت طوالنی نھار و  فرزندان
  معناست. کار تا دیروقت عصر و شب بی

نویسد:"در حالی که در  چنین می گزارش تحقیق ھم
ای اروپایی مثل ھلند، سوئد و دانمارک، بسیاری از کشورھ

دھند که در صورت لزوم  ان اجازه میگرھا به کار شرکت
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دورکاری کنند، در اسپانیا کار کردن از راه دور برای کارفرمایان 
ھا  درصد اسپانیایی ٩٢بی معناست". بنا به این تحقیق 

  اند. ھرگز دورکاری نکرده

ادواردو ھرتفلدر، پرزیدنت انستیتوی 
گوید: "در اسپانیا  ھای خانوادگی می سیاست

فقدان فرھنگ دورکاری کامالً مشھود است. ما 
از این بابت از سوئد، لوکزامبورگ، بریتانیا، 

  ایم". ال عقبغاتریش، فرانسه و پرت

ھای خانوادگی در گزارش  انستیتوی سیاست
خواند که برای  مردم اسپانیا را فرامی ،خود

از جمله ساعات کار  منعطف کردن شرایط کار،
منعطف اقدام کنند و بیشتر مرخصی بگیرند و 
خودشان را از شر فرھنگ "خودنمایی کاری" 

خالص کنند (منظور از خودنمایی کاری ماندن تا دیروقت در 
محل کار است، از ترس این که مبادا انجام کار از چشم 

  دیگران دور بماند).

ر کارگران بلکه به ھا، نه فقط به خاط افزاید: "شرکت او می
تر عمل کنند.  خاطر کسب و کار خودشان ھم باید متعطف

تواند برای جذب استعدادھا ھم  ساعات منعطف کاری می
مفید باشد. اسپانیا از موقعیت خوبی برای جلب 

المللی برخوردار است. اما به این منظور  استعدادھای بین
  باید خود را با شرایط منعطف کاری تطبیق دھد".

افزاید: "کارگران در اروپای شمالی و امریکا، از  و میا
چنین مسئولیت بسیاری برخوردارند و  خودمختاری و ھم

شوند. از این رو  غالباً بر اساس نتایج کارشان قضاوت می
اند، اھمیت  تعداد ساعات کار، و این که کی و کجا کار کرده

  چندانی ندارند".

نامنعطف کار غالباً با * الزم به تأکید است که نقد شرایط 
ھدف اختیار بیشتر کارفرمایان برای نقض حقوق و قوانین کار 

  گیرد.  انجام می

  

  برزیل

  دو ھفته اعتصاب در پرنامبوکو

 ٧الملل کارگران ساختمانی و چوب،  بین
  ٢٠١۵دسامبر 

ی کارگران ساختمانی پرنامبوکو،  اعتصابی که توسط اتحادیه
رود که  فراخوانده شده است، میی مارتا،  اتحادیه

ی مارتا از  چھادھمین روز خود را پشت سر بگذارد. اتحادیه
ی سراسری  ھای وابسته به ُکنتیُکن کات (اتحادیه اتحادیه

کارگران ساختمانی برزیل) به رھبری دولسیلنه ِدموراییس 
است. انجمن کارفرمایان برزیل، سیندوسُکن، در واکنش به 

 ششھاد نھایی خود را دایر بر افزایش اعتصاب، پیشن نای
درصدی دستمزدھا ارائه کرده است. اما نه کارگران و نه 

   اند. ھای کارگری این پیشنھاد را نپذیرفته اتحادیه

الملل کارگران  ی محلی بین نیلتون فرایتاس، نماینده
 ،ای به انجمن کارفرمایان برزیل ساختمانی و چوب، در نامه

پیشنھاد آنان را غیرقابل قبول اعالم کرده است زیرا "این 
اندازی در میان  افکپیشنھاد عالوه بر این که در صدد ش

کارگران است، برای جبران تنزل قدرت خرید کارگران در خالل 
  یک سال گذشته ھم کافی نیست".

ی مارتا، نیز اعالم  دولسیلنه ِد موراییس، دبیرکل اتحادیه
پیشنھاد کارفرمایان در مقایسه با سطح  کرده است که

  تورم، که جیب کارگران را خالی کرده، بسیار پایین است.

الملل کارگران ساختمانی و چوب خواھان اعالم  بین
  ی مارتا شده است. ھمبستگی با اتحادیه
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  ایرانکارگران 
فتۀ ی در ھگررجنبش کای اادھیدر و روخبان امیااز 

  گذشتھ

در جمھوری اسالمی امروز دیگر ھیچ جناح صاحب 
قدرت وتاثیرگذاری (راست اصول گرا و راست 

طبقھ حق و حقوق ظاھر از در اصالح طلب) کھ حتی 
کند حمایت زحمتکشان شھر و روستا سایر کارگر و 

  وجود ندارد. 

در دھھ ی شصت نگاه جناح راست بھ طبقھ کارگر در 
پیش نویس قانون کار آقای توکلی مادیت یافتھ بود. آقای 

توکلی کھ در پیش نویس قانون کار پیشنھادی خود از 
 بھ کاربردن لفظ کارگر ابا داشت بھ جای کارگر،

  کار می برد. را بھ  "مزدور واژە"

 ،در قانون پیشنھادی جناح راست، یک کارگر
موجودی در حد یک برده ی ھزار وچھارصد سال 

شد کھ کارفرما مجاز بود وی را در  پیش ارزیابی می
گذارد. بھ عبارت بصورت لزوم در اختیار دیگری 

ھمانند  یانو کارفرما انصاحبکاراز نظر آن ھا، دیگر 
  ل کارگران بودند. اختیار دار کامبردەداران، 

  

این بی پروایی در مجاز دانستن چنین اختیاری از 
 کردن  بی حقوقکوشش برای طرف کارفرما و 

کارگران باعث شکست برنامھ ی برده سازی کارگران 

در آن کھ  "خط امام"در دھھ ی شصت شد. جناح 
بھ تازگی از سرکوب احزاب و سازمان ھای زمان 

از واقعیت ھای جاری در محیط و  چپ فارغ شده بود
کار و تاثیر افکار چپ بر طبقھ ی کارگر آگاھی داشت 

توسط نخست وزیر وقت آقای میر حسین موسوی 
قانون کاری بھ مجلس ارائھ داد کھ با نگاه جریان 

داشت .در زیادی راست غالب بر مجلس ،فاصلھ ی 
واقع قانون کار ارائھ شده بھ مجلس علیرغم نواقص 

ملھم از اندیشھ اسالمی داشت بیش از آن کھ  زیادی کھ
، تا حدود معینی متاثر از اندیشھ چپ بود. بھمین باشد

خاطر این قانون بھ رغم جرح و تعدیالتی کھ مجلس و 
شورای نگھبان در آن بوجود آوردند با مخالفت شدید 

نمایندگان جناح محافظھ کار و شورای نگھبان روبرو 
بھ عھده ی آن را یب حاکمیت ناچار شد تصوشد و 

و این مجلس نیز  مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذارد
 . آن را بھ تصویب رساند ٦٨آبان سال  ٢٩سرانجام در 
از فردای تصویب قانون کار در مجمع با این وجود 

محافظھ کار تشخیص مصلحت نظام توطئھ ھای جناح 
  برای اجرایی نشدن مفاد مترقی قانون کار آغازشد. 

ت رسیدن آقای رفسنجانی بھ عنوان رئیس با بھ قدر
جمھور بخشی بزرگی از کارگران تحت نام مناطق 

آزاد تجاری ومناطق ویژه ی صنعتی از شمولیت قانون 
کار خارج گردیدند. سیاست خنثی سازی مفاد مترقی 
قانون کار ھمواره با شدت و ضعف در دستور کار 

اجم ھیچگاه تھاما وجود داشتھ است. دولت ھای بعدی 
بھ قانون کار بھ اندازە دولت آقای روحانی شدید، 

صریح و سازمان یافتھ نبودە، و دست کارفرمایان 
برای پایمال سازی حق و حقوق کارگران این ھمھ باز 

گذاشتھ نشدە. البتھ در این ارتباط اسناد و مدارک 
پرشماری وجود دارند کھ ما در این جا فقط بھ یک 

ە می کنیم، کھ مشتی از خروار نمونھ تازە ازآن ھا اشار
  است. 

کارگر  ٨٠٩مدیریت شرکت "نیر پارس"، شرکتی کھ 
دارد، از مدتی پیش شروع بھ تبدیل کارگران رسمی 
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شرکت بھ قراردادی نمودە. بر اساس گزارشات موثق 
در پرتو عنایت دولت، تا کنون اکثریت کارگران 

رسمی این شرکت در اثر تھدید و فشار کارفرما، از 
حالت رسمی خارج شدە و تبدیل بھ کارگران قراردادی 

شدەاند! عالوە بر آن مدیریت شرکت اعالم کردە کھ 
قصد دارد باقی ماندە کارگران رسمی اش را نیز 

در ادامھ ی این اعمال فشارھا ھم چنین  قراردادی کند!
از، ابتدای سال جاری بیمھ ی تکمیلی کارگران رسمی 
باقیمانده کھ تعدادی از آنھا از ایثارگران جنگ ھستند 

اما در این میان ھفت کارگر رسمی و قطع شده است. 
سابقھ دار این شرکت بھ مقاومت برخاستھاند و حاضر 

فکر می کنید نشدەاند، تن بھ این خانھ خرابی بدھند. 
واکنش، کارفرما چھ بودە است؟ قطع مزایای قانونی کھ 

این کارگران قبال می گرفتند. کارفرما برای عبرت 
سایرین، مبلغی را کھ تحت عنوان پاداش اضافھ کاری 

و مبلغ دیگری را کھ بعنوان حق ماموریت دادە می 
شدە، قطع نمودە. بعد از این اتفاق، موضوع در "ایلنا" 

شدە، وزارت کار کھ خفھ خون گرفتھ، ولی فکر منتشر 
می کنید جواب مدیریت کارفرمایی چھ بودە است؟ 

مدیریت کلی ھم طلبکار شدە وخطاب بھ "ایلنا"نوشتھ 
بھ دنبال خصوصی شدن شرکت در مدت پنج  است:"

سال، مدیریت جدید اقدام بھ ایجاد تغییراتی با ھدف 
ت تا احداث ساختاری نوین و کار آمد کرده اس

قراردادھای کاری مربوط بھ کارکنان قدیم وجدید 
ھمسان و یکنواخت شود (یعنی تمام قرادادھای کاری 
موقت شود) .این تغییر با استقبال بسیاری از کارکنان 

نفرفوق  ھفت مواجھ شده است. در این میان متاسفانھ 
بدون توجھ بھ مقرارت با برخی ادعاھای نادرست 

راه کننده ای در فضای رسانھ موجب انتشار مطالب گم
  "ای شده اند.

واکنش مدیریت شرکت در واقع بھ وضوح نشان این 
قانون کار وتبصره  ھفت ماده ی دھندە نقض آشکار 

زیر پا گذاشتن کھ  کارفرما اطمینان دارداست. ھای آن 
ماده ی ھفت قانون کار در دولت آقای روحانی ھیچ 

د. کارفرمایان حتی پیآمد نا خوشایندی برای ایشان ندار
بھ این میزان از آزادی عمل نیز قانع نیستند. بطوریکھ 

از امسال بشدت اقدام بھ بستن قرارداد ھای حجمی 
کرده اند. این نوع قرار داد دیگر ھمان حداقل امنیت 

  شغلی استخدام موقت را ھم برای کارگران ندارد.

 
 
 

 
 

 

 اطالعیھ ھا 
در حالی کھ غارتگران اموال مردم و تجاوزگران بھ 
حقوق کارگران و زحمتکشان ھر روز بیش از قبل از 
حمایت ھای قانونی و حقوقی برخوردار می شوند، 

حقوق بگیران   مدافعان حقوق کارگران، زحمتکشان و
ستم ھر روز تحت فشارھای بیشتر قرار  و اقشار تحت

می گیرند، در دادگاه ھا مورد بی احترامی و توھین 
قرار گیرند و بھ حبس ھای طوالنی محکوم می شوند، 
در زندان از امکانات بھداشتی و درمانی محروم می 

  ...شوند و یا مورد ضرب و شتم قرار می گیرندو

صنفی  اعتصاب غذای محمود بھشتی، سخنگوی کانون
معلمان، در اعتراض بھ حکم غیرانسانی دادگاه و 
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زندانی شدن جعفرعظیم زاده و ضرب و شتم سعید 
مدنی و سعید فقیھ نصیری در زندان گوھر دشت از 
بارزترین نمونھ ھای آن است کھ در ماه ھای اخیر رخ 
داده است. انگار این روال عادی محاکم حقوقی شده 

رین رفتارھا با دزدان خشن ترین و غیرانسانی ت   کھ
گیرد کھ بھ خاطر گرسنگی، فقر و   خرده پایی صورت

بیکاری و از سر استیصال دست بھ دزدی می زنند، با 
غارتگران و دزدان بزرگ اموال عمومی، در پناه 
قانون، با رافت ومھربانی رفتار شود و عدالت 
خواھانی مانند بھشتی، رسول بوداغی، بھنام ابراھیم 

ود صالحی، جعفرعظیم زاده و... بھ جرم زاده، محم
  "بھ خطر انداختن امنیت ملی" بھ زندان ھای طویل

  ... المدت محکوم شوند و

مردم آگاه ایران کھ بھ خوبی می دانند چھ کسانی امینت 
ملی را بھ خطر می اندازند، می پرسند چرا در مظھر 
دادگاه ھا، بی عدالتی جرم نیست اما عدالت خواھی 

ینی است کھ شریف ترین انسان ھا بھ خاطر جرم سنگ
  کنند؟  آن باید چنین حبس ھای طوالنی را تحمل

رفع این فشارھا، تامین سالمت و امنیت زندانیان 
سیاسی و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی 
اولین گام برای اجرای عدالت است. این خواست نھ 

قوق فقط معلمان، بلکھ کلیھ زحمتکشان، مزد وح
  :بگیران است

تا پیش از آنکھ ضایعھ دیگری مانند از کار افتادن کلیھ 
ھای محمود صالحی و مرگ شاھرخ زمانی و... در 

نداده، باید بھ اجرای خواست ھای محمود   زندان رخ
بھشتی، معلم زندانی و سایر زندانیان سیاسی توجھ 

  .شود

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ١٣٩۴آذر ١٩

 

 
 
 

 صدای کارگر  
 سازی را متوقف کنید خصوصی

آموزش کیفی، برابر و رایگان حلقھ مفقوده اتحاد و 
  پیوند کنشگران اجتماعی مستقل

چین کردن  در حالی روحانی با دست آذر ١۶روز 
ھوادارانش در سالن دانشگاه شریف سخنرانی نمود و 

ھای دست راستی خود و  ھا و سیاست کوشید برنامھ
سوتر دانشجویانی کھ  حامیانش را تئوریزه کند کھ آن

صدا   فرصت پیداکرده بودند در دانشگاه تھران یک
اگرچھ ». خواھیم دانشگاه پولی نمی«دادند  شعار می

آذِر دولتی و بھ سبک حامیان  ١۶مدیریت و مھندسِی 
کرد کھ بھ کمپین  اعتدال بایستی بھ سمتی سوق پیدا می

انتخاباتی ھواداران تغییر بنفش تبدیل گردد اما تأکید 
دانشجویان بر یک حق صنفی و آموزشی و مخالفت با 
خصوصی سازی و برون سپاری خدمات آموزشی و 

بخش خصوصی، در اصل خدماتی دانشگاه بھ 
ای دولت و حامیانش را بھ  ھای اقتصادی و پایھ سیاست

  .چالش کشید
عنوان یک شعار  دانشجویان این شعار را در حالی بھ

تر از  محوری در روز دانشجو مطرح کردند کھ پیش
ھای اجتماعی مانند جنبش زنان بر  این سایر گروه

ی ھا سازی در حوزه ھای خصوصی تبعات منفی سیاست
مختلف بر زندگی و زیست روزمره زنان تأکید نمودند 

سازی بھ اشکال مختلف  و نشان دادند کھ خصوصی
صورت گسترده در  زنان طبقات فرودست را بھ

  .دسترسی بھ خدمات عمومی محروم خواھد نمود

  
از سویی از یک سال پیش معلمان معترض بھ وضعیت 
نظام آموزشی، در کنار طرح مطالبات معیشتی، بھبود 

سازی آموزش را  کیفیت آموزشی و توقف خصوصی
ای تبدیل نمودند و بھ خاطر  عنوان یک مطالبھ پایھ بھ
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ھا از توبیخ و  پیگیری این حقوق متحمل انواع ھزینھ
زندان شدند. طرح این احضار و اخراج تا بازداشت و 

شعار در فضای دانشگاه نشان از درستی حرکت 
معلمان و پیشرو بودن آنان در طرح این مسئلھ 
اجتماعی است کھ تبعات آن فراتر از دانشگاه سایر 

ھای اجتماعی را نیز گرفتھ است. بنابراین  عرصھ
گیری نمود کھ مخالفت با  توان نتیجھ می

سازی  وصیصورت عام و خص سازی بھ خصوصی
صورت خاص در حال تبدیل شدن بھ یک  آموزش بھ

مطالبھ اجتماعی سراسری است و بایستی از آن بعنوان 
  .مھمترین چالش برنامھ ھای اقتصادی دولت یاد نمود

دولت روحانی را دنبال ھای اقتصادی  کسانی کھ برنامھ
سازی گسترده بھ  دانند کھ خصوصی کنند نیک می می

ھای دولتی و پولی  شرکتشکل اختصاصی سازی 
کردن خدمات عمومی از قبیل بھداشت و آموزش در 

وکار این دولت قرار دارد.  بطن سیاست رونق کسب
تاکنون، در عرصھ آموزش  ٩٢دولت روحانی از سال 

ھمگانی یک برنامھ مشخص داشتھ است برنامھ 
سازی کھ بھ شکل پولی کردن مدارس دولتی  خصوصی

پیگیری و دنبال شده و حمایت از بخش خصوصی 
است و تبعاتی چون افت کیفیت آموزشی در مدارس و 
تقویت شکاف طبقاتی را بھ دنبال داشتھ است. در این 

عنوان یک نمونھ سودآور از  میان آموزش عالی بھ
سازی برای صاحبان ثروت و قدرت چنان  خصوصی

سودآور بوده است کھ این افراد بھ فکر گسترش منطق 
بھ عرصھ آموزش عمومی بصورت سود و سرمایھ 

  .اند گسترده افتاده
ھای پس از  اگرچھ این سیاست جدید نیست و دولت

نژاد ھمھ بر  خاتمی تا احمدیو  جنگ، از رفسنجانی
اند اما با ھژمونی مجدد جناح  این مدار حرکت کرده

ھای  ھا با تئوریسین موسوم بھ کارگزاران و ائتالف آن
ھر چھ بیشتر با بازار اتاق بازرگانی برای پیوند 

جھانی، طبیعی است کھ نتوان راھی برای دولت جز 
  .سازی گسترده متصور بود پیشبرد خصوصی

عملکرد و فساد دولتی درگذشتھ این فرصت را بھ 
سازی داده است تا این بار با کمک  حامیان خصوصی

ھای داخل و خارج تحت نام  قدرت رسانھ
ی حذف ای را برا سازی ھجمھ گسترده خصوصی

وسوی این تبلیغات  خدمات عمومی تدارک ببینند. سمت

ای است کھ شھروندان را بین دو انتخاب قرار  گونھ بھ
ھای  دھند یا تن دادن بھ فساد دولتی از جنس اختالس می

ھای انقباضی  نژادی یا تبعیت از سیاست دوران احمدی
روحانی با حذف حمایت دولت از خدمات عمومی، 

کنیم درگذشتھ و حال حامیان فعلی این البتھ اگر فرض 
سیاست از رانتی برخوردار نبوده و اختالس و فساد 

نژاد وجود داشتھ است؛ اما  فقط در دولت احمدی
واقعیت آن است کھ شق دیگری نیز متصور است و آن 

ھای مستقل برای نظارت بر  تقویت نھادھا و تشکل
ساختار قدرت و مشارکت واقعی ذینفعان در 

گیری و اجرای آن. مشارکتی کھ حق شھروندان  تصمیم
  .کند را بھ شرکت در انتخابات موسمی محدود نمی

ای روحانی با ایجاد دوگانھ  اگرچھ حامیان رسانھ
ھای روحانی  کوشند سیاست نژاد یا روحانی می احمدی

رفت از شرایط موجود ارزیابی نمایند  را تنھا راه برون
این دوگانھ مربوط بھ ولی واقعیت امر این است کھ 

عرصھ انتخابات در جھت کسب قدرت سیاسی است و 
برای کنشگران مستقل معتقد بھ تغییر، عرصھ عمومی 

ای کھ  تری را فراھم نموده است عرصھ زمین فراخ
ھای انتخاباتی  توان در آن بجای خزیدن در کمپین می

رنگارنگ بھ سمت تشکل یابی مستقل قدم برداشت و 
ماعی مختلف را حول خواستھ و مطالبھ ھای اجت گروه

  .مشترک متحد نمود
بھ نظر می رسد توقف خصوصی سازی بصورت عام 
در عرصھ ھای مختلف از بھداشت و آموزش تا محیط 
زیست می تواند حلقھ مفقوده اتحاد و پیوند بین 

دفاع    کنشگران عرصھ اجتماعی باشد، در این صورت
آموزشی  از حق تحصیل و برخورداری از خدمات

حق   برای ھمھ با تاکید بر  کیفی، برابر و رایگان
کودکان مناطق محروم و کودکان طبقات فرودست و 
رفع تبعیض جنسیتی از نظام آموزشی می تواند نقطھ 
شروع این پیوند باشد.این مطالبھ خاص بخاطر ھم 
پوشانی منافع اکثریت جامعھ ایران، قادر است بھ 

پیام مشخص را بدھد کھ صاحبان قدرت و ثروت این 
اکثریت زنان، دانشجویان، معلمان و دانش آموزان و 
خانواده ھایشان بھ ھمراه کارگران و سایر زحمتکشان 
مخالف بازتولید ساختار اجتماعی نابرابر از طریق 

ھا  سازی و پولی کردن مدارس و دانشگاه خصوصی
  ھستند.
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  کنشگر صنفی معلمان -جعفر ابراھیمی
  وق معلم وکارگرحقمنبع سایت 

   
 

 
 
 

 
 

 

 گزارش 
  عتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماھشھرا

  

 
کارگران شش واحد پتروشیمی بندر ماھشھر با 
اعتصاب در روزھای اخیر از وضعیت کاری خود 

  .ابراز نارضایتی کردند و خواستار بھبود آن شدند
ھزار کارگر شش واحد ، سھ "مانا"آذر ٢٠بھ گزارش 

پتروشیمی اروند، مبین، خوزستان، بوعلی سینا، بندر 
امام و تندگوبان در روزھای اخیر در اعتراض بھ این 

  .وضعیت دست از کار کشیدند
کارگران معترض می گویند از مدتی پیش کھ ارتباط 
استخدامی خود با وزارت نفت قطع شده مزایای 

ار، ودیعھ مسکن و پرداختی بھ آنان از جملھ سختی ک
  .مزایای شغلی آنان بھ شدت کاھش یافتھ است

بر  شانکارگران معترض خواستار پرداخت حقوق
  ھستنداساس قانون کار و تامین اجتماعی 

کارگران این شش واحد پتروشیمی بندر ماھشھر در 
روزھای اخیر در اعتراض بھ ادامھ این وضعیت دست 

با  شآن ایندگانبھ اعتصاب زده و خواستار گفتگوی نم
  ھستندمسووالن پتروشیمی بندر ماھشھر 

چند ماه پیش نیز در اعتراض این واحد ھا، کارگران 
بھ ادامھ این وضعیت دست بھ اعتصاب غذا زده و 
خواستار احقاق حقوق خود و برقراری مجدد رابطھ 

  .استخدامی با وزارت نفت شده بودند
واحد پتروشیمی فعال در بندر ماھشھر و بندر امام  ٢٢

میلیون تن مواد پتروشیمی تولید می ١٧ساالنھ حدود 
  .کنند

زنجیره تولید پتروشیمی در بندر ماھشھر بزرگترین 
  قطب تولید پتروشیمی در ایران و خاورمیانھ است.

  
  

پیاده روی دستجمعی فرھنگیان در ھمبستگی با 
 محمود بھشتی لنگرودی

) ھمزمان با ھفدمین روز آذر ٢١امروز جمعھ (
اعتصاب غذای محمود بھشتی، جامعھ ی فرھنگیان در 
بسیاری از شھرھای کشوردر حمایت از این فعال 
صنفی و دیگر معلمان زندانی در پیاده روی گسترده 

  .ای شرکت کردند
محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی 

کم ناعادالنھ دادگاه در معلمان ایران، در اعتراض بھ ح
اعتصاب غذا بھ سر میبرد و بر این باور است کھ تا 
زمانی کھ مسئوالن صدای دادخواھیش را نشنیده اند بھ 

  اعتصاب ادامھ خواھد داد.
    منبع: حقوق معلم و کارگر

 

 
 


