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 ھفتھ تحلیل  
 طلب یک حق ھمگانی و قانونی گلولھ و زندان نیست

 
مس خاتون آباد در مجتمع در روز سھ شنبھ ھفتھ گذشتھ، در پی یک رشتھ اعتصاب و اعتراض توسط کارگران 

تن از کارگران این مجتمع صورت گرفت، ماموران انتظامی و امنیتی بھ  ١٣٠شھر بابک کھ در اعتراض بھ اخراج 
تن از کارگران مبارز و حق طلب شرکت  ٢٨تجمع اعتراضی کارگران و خانوادەھایشان یورش بردند و حداقل 

 کنندە در تجمع را بازداشت نمودند. 

تن کھ تنھا جرمشان اعتراض بھ اخراج و خواست اصلی شان کار است  ٢٨امنیتی و بازداشت این ھجوم مامواران 
در حالی صورت گرفت کھ قبل از آن و در پی آغاز اعتراضات کارگران، شورای تامین شھر طی مصوبھای 

 خواستار بازگشت بھ کار کلیھ کارگران اخراجی بھ کار شدە بود. 

پیداست، حداقل اخراج ھمھ کارگران بھ دلیل عدم نیاز مجتمع مس خاتون آباد نبودە،  چنان کھ از البالی گزارشات
نفر از طریق انجام آزمون استخدام شدەاند.و بھ نظر می رسد انگیزە  ١٥٠زیرا کھ پس از این اخراج دستھ جمعی 

ارزانتر و ایجاد محل  ھای دیگری، مانند، تصفیھ کارگران سابقھ دار وفعال در امور صنفی، استخدام نیروی کار
ھای شغلی برای اقوام و بستگان مسئولین و مدیران مجتمع نیز در پس اخراج ھا وجود دارد کھ این مسایل از دید 

 کارگران اخراجی پنھان نماندە و بھ خشم و خروش شان و مقاوت شان افزودە. 

ود آوردە، ولی آلودگی ھایی کھ ایجاد تن شغل بوج ٢٨٠فعالیت این مجتمع بزرگ صنعتی در واقع گرچھ برای حدود 
کردە زیان ھای زیادی نیز برای کشاورزی و دامداری و کالء محیط زست منطقھ بھمراە داشتھ وبھ سالمتی 

کارگران و مردم منطقھ آسیب رساندە. با این اوصاف بسیار طبیعی است کھ مردم بومی انتظار داشتھ باشند، در 
انی کھ این مجتمع بھ کارش ادامھ می دھد ازامنیت شغلی بھرمند باشند. مقابل این آسیب ھا حداقل تا زم  
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کارگران مجتمع مس خاتون آباد، این اولین بار نیست کھ با چنگ و دندان بھ دفاع از شغلشان برمی خیزند. در سال 
از کارفرما نیز آنھا در اعتراض بھ اخراج دستھ جمعی و با خواست استخدام در مجتمع کھ قبال قولش را  ١٣٨٢

گرفتھ بودند، مبادرت بھ یک رشتھ اعتراض و تحصن و بستن جادە نمودند کھ با ھیلی کوپتر بھ مسلسل بستھ شدند و 
 چھار نفرشان در اثر آن یورش وحشیانھ نیروھای انتظامی جان باختند. 

اشتن شغل برای کارگران سال پیش اما اھمیت د ١٠با وجود این واقعھ تلخ، و وقوف کارگران بھ برخوردھای مشابھ 
چنان حیاتی است کھ حاضر نیستند از مبارزە در این راە دست بکشند زیرا بیکاری بخصوص در مناطق محروم 
برای بسیاری از مردم در حد چیزی مشابھ پایان زندگی است. و در یک چنین حال و ھوایی تنھا ابلھان امنیتی و 

ان ھستند کھ تصور می کنند گویا با کشتار و زندان می توانند میلیون انتظامی و صاحبان سرمایھ و حامیان دولتی ش
ھا بیکار و گرسنھ را از مبارزەای کھ بر سر مرگ و زندگی است بازدارند و ھمچنان حاضر بھ درس گرفتن از 

 گذشتھ نیستند. 

برای بیکاران طلب کار یک حق ھمگانی و قانونی است و دولت مطابق قوانین موجود و وعدەھایش موظف است 
کار ایجاد کند. وقتی کھ دولت بھ جای ایجاد اشتغال شاغلین را ھم بیکار می کند، کارگران حق دارند بھ آن اعتراض 

کنند. کارگران مجمتع مس خاتون آباد نیز چیزی بھ غیر از این نخواستھ و 
 نفر از کارگران ھم از این رو غیر قانونی است ٢٨نکردەاند. سرکوب و بازداشت 

و در این میان آنکس کھ بایستی مجازات شود، کسانی ھستند کھ دستور سرکوب 
 ١٠اعتراضات مسالمت آمیز را صادر کردە و می کنند و مقدم بر آن کسانی کھ 

سال پیش چھار کارگر این مجتمع را بھ قتل رساندند بایستی در ھمان موقع کھ 
 مرتکب این جنایت شدند، محاکمھ و مجازات می شدند. 

امروز اگر کارگر اخراجی خاتون آباد اعتراضش برای داشتن شغل از طریق 
اعتراض با بازداشت و گلولھ پاسخ دادە شود، این ھا در فردای ھای پیش رو باید 

برای حفظ امنیت و بقاء این مجتمع و صاحبان آن بفکر لشگری باشند کھ ھزینھ آن 
رت آیا بھ سود ھمھ نیست کھ چند برابر سود خالص مجتمع خواھد بود. در این صو

بجای این رفتارضد انسانی و پول پرستانھای کھ ھیچ حد و مرز، انسانی، میھنی، 
وجدانی، اخالقی و حتی دینی را جزء سود ھرچھ بیشتر بر نمی تابد و در این راە 

یرد و بھ آن گردن از انجام کمتر جنایتی دریغ ندارد سالح را غالف کند و بجای سرکوب، حق و حقوق کارگر را بپد
نھد؟نھآقایان در جامعھای کھ اكثریت مردمش در فقر و تنگ دستی و تحت فشار باشند، امنیتی برای ھیچکس باقی 

 نخواھد ماند.
 از تجربھ دیگران 

  سومبخش  –کار اجباری 

مه  –ھای صنفی  المللی اتحادیه کنفدراسیون بین
٢٠٠٨ 

 ترجمه: گودرز

  ھایی برای ارعاب و اجبار شیوه

ھای فراوانی برای ارعاب و اجبار فرد به کار کردن وجود  شیوه
وضوح دیده  هھا ب دارند. ممکن است بعضی از این شیوه

ھا در ذیل به اختصار ذکر  نشوند، معھذا برخی از این روش
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  اند. شده

  کار در ازای بدھی

 ی رابطه ھای مقید کردن ترین راه وام و بدھی یکی از رایج
زادی و یا انتخاب آکارگر به کارفرماست. کارگران ھمیشه این 

را ندارند یا حتی از نتیجه و عاقبت پذیرش یک وام یا 
مساعده از کارفرما اطالع کافی ندارند. در اکثر مواقع کارگران 

از در لحظه و برای تامین احتیاجات عاجل به یک برای رفع نی
رو در ھمان لحظه است که  وام سریع احتیاج دارند. از این

طور کامل از دست  هکارگر تمام کنترلش را بر شرایط کار ب
با افزایش تصاعدی نرخ بھره  دھد. بدھی معموالً  می

رود که فرد  غذا و مسکن چنان باال می ی ھزینه ی عالوه هب
ن را جبران کند و از زیر بار بدھی خارج آتواند  اه نمیگ ھیچ

شوند در ازای  شود. این نوع کارگران در نھایت مجبور می
دستمزد بسیار کم یا حتی بدون ھیچ مزدی به کار ادامه 

شان برای بازپرداخت بدھی  مزد روزانه ی هدھند، چرا که ھم
ر بسیا ی شود. نمونه به کارفرما به حساب وی واریز می

معمول این نوع در ھندوستان، پاکستان، نپال و کشورھای 
زیرزمینی و پنھانی از  ی شود. استفاده دیگر بسیار دیده می

این شیوه و تقلب در قراردادھا، پرداخت حقوق به صورت 
جنس، پرداخت دستمزد زیر حداقل دستمزد قانونی، 

العاده برای خرید ابزار، محل  ھای فوق ھزینه ی مطالبه
ھای  نقل از کارگر، توقف کار برای مدتو سکونت، غذا و حمل

طوالنی، تغییر در قراردادھا، عدم پرداخت حقوق یا کم کردن 
باعث بدھی ھرچه بیشتر کارگر و افزایش  ،از مبلغ واقعی

  شمار این پدیده شده است.  بی

کارگران خودرا با  ،ن است که در موقع دریافت حقوقآنتیجه 
شان کفاف  بینند که حقوق روبرو می حساب ھایی صورت

شوند  دھد و در نتیجه بازھم مجبور می ن را نمیآپرداخت 
که باز از کارفرما مساعده بگیرند و زیر بدھی بیشتر بروند. 

ھا در بولیوی، برزیل، پرو و پاراگوئه مکررا دیده  این نمونه
  اند. شده

رود.  میکار  هکار در ازای بدھی عمدتاً در قاچاق انسان ھم ب
ونقل، تھیه  قاچاق، حمل ی بدھی ممکن است بابت ھزینه

مدارک سفر و ھزینه برای ترتیب دادن کار به حساب قربانی 
گذاشته شود. برخی از مھاجران از بستگان خود، رباخواران 

 ی ای و گاه خود قاچاقچی انسان برای تامین ھزینه حرفه
ی یکی از کنند. تعھد به بازپرداخت این بدھ سفر قرض می

ھاست، چه در مورد  ترین عوامل کنترل در قاچاق انسان مھم
کارگران ارزان و چه در مورد قربانیان جنسی و تجارت 

  سکس.

  عدم امنیت دولتی

اند. در  کار اجباری ی ھا خود عامل پدیده برخی اوقات دولت
در ایجاد کار اجباری مسئول  ھا مستقیماً  این موارد دولت

مردم  در برمه رای نمونهبرند. ب نفع می بوده و حتی از آن
 ی کره دراند، یا  طور معمول مجبور به کار برای رژیم نظامی هب

به   یا غیررسمی  شمالی زندانیان بدون ھیچ حکم رسمی
شوند و یا در سودان  میلیشیای تحت  کار گمارده می

ھا  زند و بعد گروگان گیری دست می حمایت دولت به گروگان
ھا  نماید. در برخی اوقات ھم دولت بیگاری مجبور میرا به 

فاقد  اند چرا که اصوالً  عامل کار اجباری  طور غیر رسمی هب
اند، یا در منطقه حضور ندارند تا از حقوق  تشکیالت منسجم

شود عوامل دولتی  مردم دفاع کنند، یا فساد مالی باعث می
  ایند.به عاملین کار اجباری کمک نم با اخذ رشوه عمالً 

  محدودیت آزادی رفت و آمد و سفر

ھا برای اجبار به کار آن است که  ترین شیوه یکی از مرسوم
فیزیکی مانع حرکت کارگران شوند. این حقیقت  صورت هب

دشواری برای بسیاری از کارگران خانگی است که آنان را به 
شان محدود کنند. زنانی که در فحشا و  محل سکونت

ھا و  در آپارتمان معموالً  ،شوند می بیگاری جنسی گرفتار
جا را  اند و توان خروج از آن ھا محصور شده خانه فاحشه

ھای  ندارند. کارگران برده و کنیزان و غالمان ھم در محدوده
خروج  ی شوند. این بیگاران اجازه کاری دوردست محصور می

شان را ھم ندارند و در  از منطقه حتی برای خرید مایحتاج
عنوان گروگان  هشان را ب شوند کودکان ز مجبور میصورت نیا

در محل کار باقی بگذارند و به شھر بروند. این کارگران 
شوند که ھیچ راھی  بسیاری از اوقات به نقاطی برده می

برای بازگشت ندارند. استفاده از محافظان مسلح برای حصر 
یار کارگران و جلوگیری از فرار آنان از کارگاه و اردوی کار بس

 معمول است.

اند و در  و فرمال  ھا بسیار رسمی برخی اوقات محدودیت
طور مثال شرایط  هنتیجه تاثیرات فیزیکی بیشتری ھم دارند. ب

شود و  نان میآغیرمعمول بسیاری از مھاجران مانع از حرکت 
ترک محل کار و نفی شرایط حاکم بر محل کار را غیر ممکن 

سازد. در بسیاری  یک کارفرما میھا را محدود به  نآنموده یا 
ھای خلیج فارس چنین شرایطی بر محیط کار  نشین از شیخ

غالب است. در برخی مناطق حتی محدودیت عبور شبانه و 
 شود.  منع تجمع برای کارگران مھاجر اعمال می

  خشونت، تھدید و ترس و وحشت

ھای بسیار  ھای خشن، ابزار و شیوه اضافه بر این روش
ھای  ری ھم وجود دارند که بر افراد و یا گروهمعمول دیگ

گردند: از سوءاستفاده و تعرض  کارگران اجباری اعمال می
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http://goo.gl/5kGkeV
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ھای چوبی ساخته شده بودند. من در  نھارخوری با پانل
خوردم. دانشجویانی که  ترین نھارخوری غذا می زانار

ھا را  ترین ارزان کردند، ارزان ھا در شھر کار می تابستان
داد از  خوردند. یکی از مسئوالن کوره به من دستور می می

میان توده گازھای خفه کننده بگذرم. و من این را تنبیھی 
  دم.کر ام تصور می خوانی با پوست سفید" بودن کتاب"بابت 

ژو دارند:  با ھانگ پورت تالبوت و گاری از یک نظر تفاوت مھمی
ای دارند که فوالدکاران را  ھای کارگری ھا اتحادیه ھر دوی آن

یک از کارگرانی که من در چین با  کنند. ھیچ نمایندگی می
اش نداشت. چرا  ادیهحھا صحبت کردم، ھیچ انتظاری از ات آن

ھای  ھا بازیچه اتحادیهداشت؟ در چین  باید انتظاری می
   اند. دولت

کرده  برایم جالب است بدانم دنگ شیائوپینگ چه فکر می
است. او رھبر بزرگ چین است که راه خود را از میان بالھت 

این پرسش را مطرح  ١٩٩٠مائوییسم گشود. او در سال 

کنند؟" و خود پاسخ داد:  کرد: "چرا مردم از ما حمایت می
حال ترقی است. اگر اقتصاد ما دچار رکود "زیرا اقتصاد ما در 

ی سیاسی مواجه خواھیم  گاه ما با یک مسئله شود، آن
  شد".

ی فوالد  شاید دنگ شیائوپینگ نگران بسته شدن کارخانه
ژو باشد. آیا او تعجب خواھد کرد اگر ببیند که  شھر ھانگ

ترکیب -اش  ممکن است کارگران چین به جانشیان امروزی
پشت کنند؟ در این روزھای  -ینکنونی رھبری چ

   داری سرکش، این امر نامتصور نیست. گردانی سرمایه صحنه

 

 
 
 

 کارگران ایران 
 ی ھفته دری کارگر جنبش رویدادھای ور اخبان میا از

  ذشتهگ
  

تغییر یکی دو تبصرە در برنام ششم تغییری در 
  سمتگیری آن نمی دھد

  
ی  گوھا ی آغاز شده درمورد متن الیحهو گفت اعتراضات و

ی  برنامه رابطه با پیشنھادی سازمان مدیریت به دولت در
ی گذشته  ای شدن آن درھفته در پی رسانه ،ششم

   ادامه داشت.چنان  ھم

قای علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید روحانی اعالم آ
ھایی که  جمھور تبصره داشت به دستور آقای روحانی رییس

ی پیشنھادی  از الیحه ،اعتراض کارگران بود مورد ایراد و
ھایش  ششم حذف گردیده است ولی در صحبت ی برنامه

 ی برنامهی پیشنھادی  الیحه ٣٣ ی فقط از حذف تبصره
 ٣٣ و ٢۴ی  تبصره   ششم توسعه سخن به میان آورد.

طور صریح و روشن امنیت  هی پیشنھادی به دولت، ب الیحه
 شغلی و حقوق بازنشستگی را مورد تھاجم قرار داده بود و

  ھمین 

ھای  فعالین کارگری و بخش ی امر باعث واکنش گسترده
کارگر شد.  ی آگاه طبقه

  

ی کارگر ایران  وردھای طبقهآ و دستالبته حمله به حقوق 
ی  مختص به ھمین دو تبصره نبوده بلکه کلیت الیحه

سویی خالف  ششم توسعه، سمت و ی پیشنھادی برنامه
به  منافع و حقوق کارگران و فروشندگان نیروی کار دارد.

ی پیشنھادی  الیحه ، متن کاملی نمایندگان مجلس گفته
 ۴۶به مجلس که در ی ششم توسعه از طرف دولت  برنامه

صفحه ارسال شده است ھنوز در اختیار نمایندگان مجلس 
ششم  ی متن کامل برنامه گذاشته نشده است.
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رییس سازمان   محمد باقر نوبخت طبق اعالم توسعه
باشد. در ھمین  صفحه می ١٣٠٠تا  ١٢٠٠  مدیریت،

گوید:  عضو کمیسیون تلفیق مجلس می  جعفر قادری رابطه
یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت جمھور در  رییس

ششم به  ی ی برنامه نظام گفته است که نیازی به ارائه
ی احکام در این باره کفایت  ی الیحه مجلس نیست و ارائه

  کند.  می

جو انتخاباتی پیش  رسد دولت در شرایط حاکم و نظر می هب
اش به مجلس در  ی پیشنھادی رو حاضر نیست الیحه

صورت این امکان  اشته شود زیرا دراینمایندگان گذ اختیارن
شود که  با وجود  برای جناح مخالف دولت فراھم می

 دولت کنونی،با   در سمت گیری ضد کارگری اش نظری ھم
ی خود در شرایط و جو  خاطر کسب وجه هاما ب

ی  گیری ضدکارگری الیحه زوایای پنھان سمت  انتخاباتی
ی  ی تھاجم به ھمه برنامه در نتیجه، دولت را افشا نمایند و

  کارگر ناکام گذارده شود.  ی وردھای طبقهآ دست

 کار و ی زدایی از رابطه ی قانون ی ششم توسعه برنامه برنامه
ی دیگر  سرمایه است. توجه شما را به متن یک تبصره

ی ششم توسعه که مورد  ی پیشنھادی برنامه الیحه
 کنیم. با کمی توجھی فعالین کارگری قرار گرفت جلب می کم

سوی  ھای سمت و توان نشانه می ،دقت در متن این تبصره 
 ،به عبارت دیگر ی ششم توسعه دید. را در برنامه  ضدمردمی

) ٣٣و٢۴ی( نشینی دولت با قبول حذف دو تبصره عقب
ی ششم توسعه را چندان تغییر  گیری برنامه سمت

  دھد. نمی

گذاران و  ( جمھوری خودمختار سرمایه ١٣ ی تبصره
  غارتگران تجاری)

ھای اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش  در اجرای سیاست"
پذیری اقتصاد کشور و اجرای  توان مقاومت و کاھش آسیب

موضوع تقسیم  ،ششم توسعه ی ھای کلی برنامه سیاست
ھا، نواحی و  کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان

گذاری در  یهسواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرما

اقتصاد دریایی جنوب  ی یافته، توسعه تر توسعه مناطق کم
ھای دارای  کشور و ایجاد مناطق مھم اقتصادی در زمینه

برداری از استعدادھای سواحل جنوب  مزیت به منظور بھره
محلی، استفاده از  ی مندی جامعه شرقی کشور، بھره

المللی و کاھش عدم  ھای بین ھا و فرصت سرمایه
مکران به عنوان  ی ھای مناطق کشور، سازمان توسعه ادلتع

ریزی،  ای با شخصیت شرکتی برای برنامه سازمان توسعه
ھای توسعه در سواحل مکران ایجاد  اجرا و نظارت بر برنامه

 ی این سازمان و نیز محدوده ی اساسنامه .گردد می
 ،ھای مالی و معامالتی مربوط نامه جغرافیایی آن و آیین

ششم  ی ر ظرف چھار ماه پس از تصویب قانون برنامهحداکث
  رسد. ت وزیران میأبه پیشنھاد سازمان به تصویب ھی

ھای اجرایی، نھادھا و  وظایف و اختیارات دستگاه  تمامی
امنیتی، قضایی و امور -به غیر از دفاعی  ،سسات عمومیؤم

ھای  ھای دولت و دستگاه دارایی  چنین تمامی خارجه و ھم
 ھا ھا و پروژه طرح  اعم از منقول و غیرمنقول و تمامیاجرایی 

سواحل مکران به  ی برداری یا اجرا) در منطقه (در حال بھره
شود. این محدوده از قوانین  این سازمان واگذار می

کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین  عمومی
و غیره   اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی

ھایی که توسط اشخاص حقیقی و  ده و فعالیتخارج بو
تابع قوانین مناطق  ،گیرد حقوقی در این محدوده انجام می

 ی باشد. نحوه گذاری مستقیم خارجی می آزاد و سرمایه
جذب و اخذ تسھیالت مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع 

اساس  ھای اقتصادی و مالی بر عوارض و انجام انواع فعالیت
ای خواھد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون  هنام آیین

  "ت وزیران خواھد رسید.أبه تصویب ھی ،برنامه

٢٨٫٠١٫٢٠١٦  

 
 
 

 
 

 

 اطالعیھ ھا 
کارگران کارخانھ ذوب فلز خاتون آباد شایستھ حمایت 

  ھستند
نفر در کارخانھ  ٢٠خبرھای متفاوتی از بازداشت 

ذوب فلز خاتون آباد منتشر شده اند. خبری حکایت از 
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بھمن در ادامھ اعتراضات  ٧آن دارد کھ شب سھ شنبھ 
کارگران بیکار شده کارخانھ ذوب فلزخاتون آباد، یگان 
ویژه با درخواست مسؤلین شھرستان شھر بابک بھ 

ھ کارخانھ یورش برده و محل تجمع آنان در نمازخان
نفر از آنھا را بازداشت کرده اند. این کارگران بعد  ٢٠

ازآنکھ مسؤلین شھرستان شھربابک برای بازگشت بھ 
کارآنان کاری نکردند (ھمانھائی کھ بھ یگان ویژه 
دستور سرکوب و بازداشت کارگران را صادر 
کردند)، روز سھ شنبھ مقابل درب کارخانھ تجمع 

دیگر می گوید کھ افراد بازداشت شده  کردند. خبر
کسانی ھستند کھ در آزمون استخدامی نمره الزم را 
کسب  ننموده اند. علت تجمع در این کارخانھ آشکار و 
غیر از حافظان وضع موجود و در این مورد 
بخصوص مسؤلین سیاسی امنیتی شھر بابک کھ 
بیکاری و بھ تبع آن بھ تباھی کشاندن زندگی توده ھای 
میلیونی کارگران امری طبیعی می دانند، برای ھر 
انسانی قابل فھم و در خور حمایت است. این انسانھای 
شریف و بھ ورطھ نابودی سوق داده شده، کھ بھ 
بیکاری یا بھ اخراج خود معترض بوده و تنھا علت 
تجمعشان استخدام یا اگر بر اساس یکی از خبرھای 

خ مسؤلین حفظ امنیت منتشره بازگشت بھ کار بوده، پاس
برای سرمایھ داران و کارفرمایان، ھمان گونھ کھ 
بویژه طی دو ماه گذشتھ در شھرویی، عسلویھ، بافق و 
دورود اتفاق افتاد،گسیل نیروھای امنیتی، انتظامی و 
یگانھای ویژه بوده تا آنھا را بھ گلولھ ببندند و یا 
 بازداشت کنند.در شرایط امروز پسا تحریم، سرمایھ

داری ایران با امید بھ عملی کردن سرمایھ گذاریھا از 
سوی سرمایھ گذاران داخلی و خارجی برای نجات 
اقتصادش از بحران، پاسخی غیر از رویاروئی و 
خشونت عریان ندارد.عملکرد ھم سو و یک دست دو 
ماه گذشتھ دستگاھھای دخیل در سرکوب، کشتار و 

حقوقھای بھ بازداشت کارگرانی کھ خواستار پرداخت 
عقب افتاده خود یا کار و یا بازگشت بھ کار بوده اند، 

وضعیت زندگی فالکت بار و روزگار وحشتناک 
کارگران در دوران طالئی بعد از لغو تحریمھا کھ از 
مدتھا قبل وعده اش بھ صاحبان سرمایھ داده می شد را 

  .ترسیم کرده است

از  اما با وجود سبعانھ ترین حمالت، کارگران دست
مبارزه برای دفاع از حق طبیعی حیات و دیگر حقوق 
انسانی خود بر نداشتھ و ھمچنان با جسارت بیشتر و 
ھمراه خانواده ھایشان با وسعت گسترده تر و 
قدرتمندتر بر حق خواھی خود مصر و پا بر جا ھستند. 
خانواده ھای کارگران با حضور خود در کنار 

ندن اعتراضات یا کارگران کھ بارھا در بھ ثمر رسا
آزادی بازداشت شدگان تأثیر بسزا داشتھ اند، ثابت 
کرده اند کھ دارای قدرتی تعیین کننده ھستند و این پیام 
را بھ گوش مسؤلین می رسانند کھ اگر شما با 
گردانھای انتظامی و یگانھای ویژه می آئید، ما نیز با 

  .نان آورانمان می آئیم

حمایت خود را از  اتحادیھ آزاد کارگران ایران
مبارزات کارگران بیکار شده و یا بیکاران جویای کار 
در محل کارخانھ ذوب فلز خاتون آباد اعالم و  از 
حضور و پشتیبانی دلیرانھ خانواده ھای آنان تقدیر می 
کند، ضمن اینکھ از بقیھ کارگران شاغل در این 
کارخانھ می خواھد کھ از خواست ھم سرنوشتیان خود 

کنند، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و  حمایت
تحقق خواست آنھا است. داشتن کار یا بیمھ بیکاری 
برای تمام افراد بیکار حقی انکار ناپذیر است و ھیچ 
بھانھ ای برای طفره رفتن از بر آورده کردن آن قابل 

  .پذیرش نیست

  اتحادیھ آزاد کارگران ایران

  ٩۴بھمن  ٨
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 صدای کارگر  

  کاالیی شدن آموزش، خالف قانون اساسی است

  

متن زیر مصاحبھ اختصاصی حقوق معلم و معلم و 
کانون صنفی معلمان کارگر با محمد حبیبی، عضو 

ایران در رابطھ با کاالیی شدن آموزش و اعمال 
سیاست ھای کوچک سازی دولت در حیطھ آموزش 

  :است

ھ می حقوق معلم و کارگر: ھمان دانیم اصل  طور 
ام قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران با  سی

ید نموده است. بھ  صراحت روی آموزش رایگان تأ
اصل مھم تا چھ اندازه  نظر شما در حال حاضر این

شود؟ آیا وضعیت اجرای این اصل در تمام  اجرا می
  ھای قبلی یکسان بوده است؟ دولت

محمد حبیبی: من فکر می کنم این اصل قانونی 
مدتھاست کھ با تفسیر ھای مختلف و اتخاذ رو 
یکردھای اموزشی سرمایھ محور درحال فراموشی 

امروز ھر است.درواقع از زمان دولت ھاشمی تا بھ 
کدام از دولتھا در طول ھشت سال سکانداری دولت با 
شیوه ھای مختلف تالش کرده اند سھم وظایف دولتی 
در قابل آموزش و تعلیم را کاھش دھند.یک زمان با 

خلق واژه ای بھ نام مدارس غیر انتفاعی، زمانی دیگر 
بھ نام مھرورزی و حاال با کلیدواژه ای بھ نام مشارکت 

افزایش نظارت ھای مردمی.درواقع بھ  اجتماعی و
عبارتی فرقی نمی کند کدام دولت سکان ھدایت اموزش 
کشور را در دست داشتھ باشد.عمال آنچھ کھ ھمواره 
درسیستم اموزشی کشور پیگیری شده است روند پولی 
کردن و کاالیی شدن اموزش در سطح کشور بوده 

نھ  است.درنتیجھ قابل پیش بینی است کھ درآینده ای
چندان دور بھ طور کل با تفسیرھایی خاص این اصل 

  .اساسی قانون اساسی بھ بوتھ فراموشی سپرده شود

اما آنچھ کھ در طول این دوسال در دولت روحانی 
دربخش آموزشی کشور اتفاق افتاده است از یک منظر 
متفاوت بوده است.عالوه بر پیگیری سیاستھای کاالیی 

ید درطول دوسال گذشتھ کردن آموزش، عمال دولت جد
از پرداخت سرانھ مدارس خودداری کرده و با تحت 
فشار قراردادن مدیران مدارس در بخشھای مختلف، 
تالش شده است کھ ھزینھ عادی مدارس از طریق 
پرداختھایی کھ بھ صورت اجبار و با شکلھای مختلف 
از اولیا دانش اموزان دریافت می شود،تامین شو. بھ 

مال مدارس دولتی  نیز در شرایط  عبارت دیگر ع
کنونی با شھریھ ھایی کھ از دانش اموزان دریافت می 
شود، اداره می شوند و سھم دولت در پرداخت بودجھ 
سرانھ مدارس بھ شدت کاھش یافتھ است. این مسالھ 
زمینھ ساز شکل گیری یک نوع فساد سازمان یافتھ در 

گزاری مدارس شده است.مواردی از فروش نمره تا بر
اجباری کالسھای فوق برنامھ برای درآمد زایی در 
مدارس بھ وفور مشاھده میشود.ودر این میان متاسفانھ 
ھمکاران ما بھ عنوان مدیران مدارس با عرض 
مغذرت بھ ایفای نقش سرپنجھ ھای فساد در سیستم 

  .اموزشی کشور مشغولند
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حقوق معلم و کارگر: با توجھ بھ  سخنان اخیر رییس  
ور، رویکرد دولت تدبیر و امید بھ سمت جمھ

سازی است. بھ نظر شما این تصمیم با  خصوصی
  زدایی آموزش در کشور منافاتی ندارد؟ محرومیت

محمد حبیبی: عمال سیاستھای کالن اموزشی در کشور 
بوسیلھ آن بخشی از دولت در حال طرح ریزی و 
اجراست کھ نگاه مسلط شان بھ اقتصاد کشور ،کاھش 

دولت بھ لحاظ اقتصادی در ھمھ زمینھ ھاست. تصدی 
در واقع رویکرد دولت کنونی نسبت بھ بخش آموزش 
ھمان رویکردی است کھ قرار است دربخشھای 
صنعتی و خدماتی دنبال شود.طنز تلخ ماجرا آنجاست 
کھ بخش اموزشی سازمان مدیریت و برنامھ ریزی بھ 
عنوان مجری سیاستھای اقتصادی دولت کنونی، 

رانسی بھ نام توسعھ عدالت آموزشی برگزار می کنف
کند، اما نھ درسند توسعھ ششم و نھ درصحبتھای رییس 
جمھور و فرادستان اموزشی نشانی از ھمان بحث ھای 
ارائھ شده در کنفرانس ذکر شده وجود ندارد. درواقع 
آنچھ کھ درحال پیاده سازی واجراست نھ محرومیت 

نھ ھای آموزش بر زدایی کھ بیشتر قرار دادن ھزی
دوش خانواده ھای ایرانی است. قطعا نتیجھ چنین 
سیاستھایی است کھ امروز شاھد افزایش صعودی 
کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعداد دانش 
اموزانی ھستیم کھ حضور در عرصھ کار وکسب 

  . معیشت را بر ادامھ تحصیل ترجیح می دھند

لت از نظر مالی حقوق معلم و کارگر: قطعاً دست دو
در دوره پسابرجام بازتر خواھد شد. بھ نظر شما آیا 

سازی  بازھم بر تصمیم خود مبنی بر خصوصی
  آموزش پافشاری خواھد کرد؟

محمد حبیبی: ھمانطور کھ در بخش اول اشاره کردم 
این یک سیاست کالن حکومتی است کھ تقریبا از بعد 

ر از دولت ھاشمی بھ شکلھای گونانگون در کشو

پیگیری واجرا شده است. قطعا ھمانطور کھ در طول 
این دوسال و باوجود فشارھای مالی و معیشتی کھ بر 
مردم وارد می شد،ا ین سیاست پیگیری می شد در 
دوره پسا برجام نیز نھ تنھا دنبال می شود کھ بھ نظر 
من شدت و حدت بیشتری خواھد یافت. در واقع یک 

زش و بھداشت درکشور نگاه غلط نسبت بھ مقولھ آمو
وجود دارد کھ بعید است در کوتاه مدت تغییری دران 
ایجاد شود.این درحالی است کھ در لیبرالترین 
کشورھای دنیا ھم امروز صاحب نظران و تصمیم 
گیران سیاسی و اقتصادی تقریبا بر این مسئلھ اتفاق 
نظر دارند کھ حمایت از بخش آموزش و بھداشت و 

اری ھمھ افراد جامعھ از کمک درجھت برخورد
  .آموزش و بھداشت مناسب از وظایف دولتھاست

   

حقوق معلم و کارگر: نظر کانون صنفی معلمان 
سازی  ایران(تھران) مشخصاً در مورد خصوصی

  آموزش در کشور چیست؟

محمد حبیبی: آنچھ کھ من اینجا بیان می کنم قطعا 
نظرات شخصی بھ عنوان یک فعال صنفی و عضو 

صنفی معلمان است.نظرات رسمی کانون از کانون 
طریق بیانیھ ھا و اطالعیھ ھای کانون بیان می شود. 
اما نگاھی بھ بیانیھ ھای کانون صنفی معلمان تھران و 
شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی در طول یکسال 
گذشتھ حداقل نشان می دھد کھ ادامھ سیاست کاالیی 

ی و کردن آموزش و رشد قارچ گونھ مدارس پول
دریافت شھریھ ھای اجباری از خانواده ھا  ھمواره 
مورد نقد شدید تشکلھای صنفی قرار داشتھ است. 
عالوه بر این در طول این چند سال و بھ خصوص 
یکسال اخیر یاداشتھا ومقاالت متعددی ازسوی فعالین 
صنفی و بعضا صاحب نظران اموزشی در رسانھ ھای 

ات تداوم چنین مختلف منتشر شده است کھ ھمگی آف



    
  گروه کار کارگری
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سیاستی را در بخش اموزش گوشزد کرده اند. بھ نظر 
من در حال حاضر مخالفت با ادامھ سیاست کاالیی 
شدن آموزش، بھ یک گفتمان برتر میان فعالین صنفی 
تبدیل شده است و تقریبا درمیان اکثر فعالین و تشکلھای 
صنفی این اتفاق نظر وجود دارد. اما متاسفانھ اساسا 

وین سیا ستھای کالن آموزشی در این کشور در تد
توجھی بھ نظرات مطرح شده وھشدارھای داده شده 
صاحب نظران و فعالین بخش آموزشی نمی 

شود.توجھات مقطعی ھم اگر در این مدت صورت 
گرفتھ بیشتر جنبھ نمایشی و ظاھری داشتھ و عمال 
سیاستھای آموزشی با ھمان متد از پیش تعیین شده 

  ود.دنبال می ش

 
 
 

 اقتصاد ملی 
در » ریجنت«نظر احمد سیف استاد اقتصاد دانشگاه 

  لندن در بارە خصوصی سازی مدارس

  

ابتدائی اقتصاد سرمایھ » اصل«اجازه بدھید از یک 
داری آغاز بکنم کھ یک بنگاه خصوصی مسئولیت 

ای  قانونی دارد کھ بھ سھامداران خود بھ ازای سرمایھ
اند سود بدھد در نتیجھ ھر چھ کھ ادعای  کھ گذاشتھ

مدافعان خصوصی سازی آموزش باشد ارجحیت یک 
بنگاه خصوصی دراین بخش این است کھ سود خود را 

   .بیشینھ نماید

در عمل برای اینکھ این کار صورت بگیرد مدیران 
ناچارند تا از ھزینھ ھائی کھ موجب افزایش سود 

شود بکاھند. در عرصھ آموزش، ھزینھ پژوھش  نمی
تاثیر آنی بر میزان سود ندارد و بعید نیست در یک 
نظام آموزشی خصوصی شده کاھش یابد و در نتیجھ 

   .کیفیت آموزش لطمھ خواھد خورد

سوی دیگر، بنگاھھای خصوصی باید در حفظ  از
خود کوشا باشند. در نتیجھ در عمل » اسرار تجاری«

در اینجا  –کسانی کھ از این خدمات خصوصی شده 
نمایند با اطالعات کمتری باید  استفاده می -آموزش

ھا  تصمیم گیری نمایند. این اطالعات در اختیار آن
   .گیرد قرار نمی

ای کھ باید از سوی  گفتھ، ھزینھھمان دلیل پیش    بھ
استفاده کنندگان از این خدمات پرداخت شود افزایش 

یابد چون یک بنگاه خصوصی باید برای بیشینھ  می
   .کردن سود خود بکوشد

البتھ توجھ دارید کھ حقوق پرداختی بھ مدیران 
بنگاھھای خصوصی شده از آنچھ در بخش دولتی 

ھا و  ست و این حقوقکنند بھ مراتب بیشتر ا دریافت می
درآمدھای بیشتر ھم باید از سوی استفاده کنندگان تامین 

  

در یک نظام آموزش دولتی، وقتی مشکل و  .شود
آید اینکھ بھ کجا باید شکایت برد  گرفتاری پیش می

البتھ ممکن است در عمل نھاد دولت  - روشن است
ولی در این  - کارآمد نباشد کھ آن مقولھ دیگری است

اند و  جود ندارد کھ مسئوالن مشخص و معلومتردیدی و
   .براساس قوانین جاری موظف بھ پاسخگوئی ھستند

چنین مسئولیتی در پیوند با بنگاھھای خصوصی وجود 
ندارد. قرار است مبادالت در یک آموزش خصوصی 
شده بھ صورت دلبخواھی و انتخابی صورت گرفتھ 
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تولید  »ادب کردن«در واقع آنچھ کھ با مبالغھ  - باشد
   .کنندگان از سوی بازار نام گرفتھ است

یعنی شمای خریدار تولیدات عرضھ کننده الف را 
ای نیست از عرضھ کننده ب  دوست ندارید، مسئلھ

خرید خواھید کرد و عرضھ کننده اولی یا کیفیت 
شود.  بخشد یا ورشکست می محصولش را بھبود می

   .نداردولی چرا چنین وضعیتی در باره مدارس وجود 

دھند آموزش مثل بسیاری  بر خالف وعده ھائی کھ می
ھای عمومی نماد آنچھ است کھ بھ آن انحصار  از حوزه

شود. یعنی این گونھ نیست کھ در یک  طبیعی گفتھ می
محل مشخص زندگی تعداد زیادی مدرسھ وجود داشتھ 

ادب کنندگی بازار » خصلت«باشد کھ والدین بتوانند از 
   .داستفاده نماین

تر باشد، بدیھی  اگر مدرسھ بعدی ده کیلومتر آن طرف
است کھ برای شمای والدین بود و نبودش تاثیر چندانی 
ندارد چون در آن صورت چگونھ باید فرزند خردسال 

تر بھ مدرسھ  خود را ھر روزه ده کیلومتر آن طرف

مند  برسانید تا ازمزایای آن مدرسھ بھتر بھره» بھتر«
   .شود

تواند  فرایند خصوصی سازی آموزش میالبتھ کھ 
متفاوت باشد ولی بھ ھرشکل و صورتی کھ خصوصی 

احتمالی آن ناروشن و » منافع«سازی انجام بگیرد، 
غیر مطمئن ولی معایب و مضراتش روشن و 

   .اند مشخص

درشرایطی کھ دولت ارایھ این خدمات را بھ مزایده 
ین گذارد، اگردولت بخواھد ھم چنان برارایھ ا می

خدمات نظارت تعیین کننده داشتھ باشد کھ نقض غرض 
شود و در آن صورت دلیل واگذاری ناروشن است  می

و اگر ھم نظارت نکند کھ بخش خصوصی ساز خود 
  را خواھد زد.

 
 
 

 
 


