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 ھفتھ تحلیل  
  سزای اعتراض بھ بیکاری و تبعیض گلولھ نیست جناب سردار!

 صادق کار

  
 

آذر، بھ نقل از سردار محمدرضا اسحاقی، خبر کشتھ و مجروح شدن  ٢٦خبرگزاری "ایلنا" در روز چھارشنبھ، 
 چھار نفر از ساکنان روستای "شھرویی"بھبھان توسط نیروھای انتظامی خوزستان را منتشر کرد. 

ھ نسبت بھ روند استخدام در بنا بھ گفتھ فرماندە انتظامی خوزستان، این چھار نفر در جریان یک حرکت اعتراضی ک
آذر شکل گرفت کشتھ و مجروح شدند.  ٢٥توسط مردم بومی منطقعھ در  ٢پاالیشگاە گاز بیدبلند   

از آنجایی کھ بعلت سانسور و یک طرفھ بودن خبر رسانی، ھنوز نھ چند و چون این واقعھ بدروستی روشن است و 
لع منتشر شدە و نھ اساسا راست و دروغ بودن داستان شروع نھ از تعداد واقعی تلفات آن خبری از طرف منابع مط

تیراندازی از بین معترضین محرض شدە، اظھار نظر راجع بھ این حادثھ دشوار می نماید، ولی با این وجود از میان 
سطور این گزارش کوتاە، فرمادە  نیروی انتظامی خوزستان، بھ روشنی ھرچھ تمامتر می شود دریافت کھ گزارش 

بھ استثنای سبب اعتراض معترضین، کھ روشن است بھ بیکاری و اعتراض بھ عدم استخدام بیکاران منطقعھ او 
 بودە، وارونھ نشان دادن ماجرا است. 

آنطور کھ این فرماندە نیروی انتظامی مدعی گردیدە، علت کشتھ و مجروح شدن این چھار نفر تیراندازی متقابل 
بھبھان بھ رامھرمز، پس از دخالت نیروی انتظامی برای پایان دادن بھ تجمع عدەای از میان معترضین در مسیر 

معترضین بودە است. بر اساس اظھارات سردار فرماندە، ھرچھار  کشتھ و مجروحان از اھالی بومی بودەاند و این 



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  :Iranian Labour Bulletin – No112 ١١٢سال دوم ، شماره  ٢٠١۵دسامبر  ١٩ -  ١٣٩۴آذر  ٢٧جمعه 

 

 

- 2 - 

ن حال عدم اشارە خود می رساند کھ این افراد در اثر تیراندازی نیروھای انتظامی کشتھ و مجروح شدەاند، و در عی
این سردار سپاھی بھ کشتھ و مجروح شدن اشخاصی از نیروھای انتظامی، در این ماجرا، اساس ادعای تیراندازی 
از میان معترضین را زیر سوال می برد و بھ نظر می رسد کھ داستان تیراندازی از میان جمعیت معترض بیش از 

تھ، خود فرماندە انتظامی خوزستان برای توجیھ بھ گلولھ بستن آن کھ واقعیت خارجی داشتھ باشد، ساختھ و پرداخ
 بیکاران بومی معترض و بستگان شان و کشتھ و مجروح کردن حداقل سھ نفر از آنان باشد. 

اعتراض بھ بیکاری امری است کھ در سراسر کشور مدتھای مدیدی است بھ شکل ھای گوناگون جریان دارد و 
اشتغال و افزایش فزایندە شمار بیکاران و نبود چشم انداز روشن روز بھ روز فزونی  بخاطر ناتوانی دولت در ایجاد

می گیرد و بیکاران برای فشار آوردن بر مسئولین ھر روزە در پی یافتن اشکال اعتراضی موثرتری بر می آیند. 
ەاند، قبل از این نیز بھ کرات مسدود کردن جادە و شاھراە ھا کھ بیکاران بھ تنگ آمدە منطقعھ بیدبلند بھ آن متوسل شد

توسط کارگران معترض در نقاط مختلف کشور بعنوان یک روش مورد استفادە قرار گرفتھ. مضاعف بر آن در 
شرایط بیکاری وسیع جوانان این منطقعھ، طبیعی است کھ سپردن محل ھای محدود اشتغال بھ افراد غیر بومی، 

نھادھای حکومتی با افراد مرتبط با خودشان، یا با اغراض سیاسی بخصوص ھرگاە، بخاطر قوم خویشی و مناسبات 
معینی صورت گیرد سبب ساز خشم بھ حق مردم و اعتراض آنان شود. بنا بر این ھیچ تفاوت دیگری در این میان 

جزء این کھ تبعیضی ھم بربیکاران بومی روا داشتھ شدە کھ اعتراضشان را بیشتر حق بھ جانب کردە است، با 
اضات مشابھ پیشین نیست کھ کشتن و مجروح کردن بیکاران را بتوان با آن توجیھ کرد. قبل از این نیز البتھ اعتر

گاھا نیروھای سرکوبگر مشابھ کشتار تعدادی از کارگران در خاتون آباد بھ روی تجمعات مسالمت آمیز کارگری 
 آتش گشودە بودند. 

ن تیراندازی ماموران انتظامی، بھ بیکاران بودە باشد در دست ھم اکنون نیز قرینھای کھ حاکی از تصادفی بود
نیست. گسترش فزایندە و سکون ناپذیر کارگری و شکست سیاست سرکوب در اثر مقاومت کارگران و ناتوانی 

حکومت در ایجاد اشتغال، این ظن را کھ حملھ مسلحانھ پاسداران استبداد و فساد عمدی، و با نیت تشدید و خشن تر 
شیوە سرکوب بھ منظور شکستن مقاومت کارگران و مزدبگیران در برابر سمتگیری ضد کارگری برنامھ   کردن

ششم حکومت صورت گرفتھ باشد را تقویت می کند. با این وصف ھمانطور کھ تا کنون گسترش مداوم و پلھ بھ پلھ 
از این پس نیز نمی تواند تعللی در سرکوب ھا نتوانستھ، کارگران و مزدبگیران را مرعوب نماید، تشدید سرکوبھا 

مبارزات کارگران ایران برای احیاء و ارتغاء حقوق انسانی، شھروندی و سندیکائی شان بوجود آورد. مگر نھ این 
است کھ ھم اکنون ھمزمان با علنی شدن برنامھ ضدکارگری ششم حکومت موج بیسابقھای از اعتصابات و 

و خدماتی از واحدھای پتروشیمی و نفتی، تا موسسات آموزشی و درمانی اعتراضات کارگری، در مراکز تولیدی 
را در برگرفتھ و صدای حق طلبی و مقاومت کارگران و مزدبگیران از ھر سویی حتی در زندان ھا و شکنجھ گاە 

 ھای رژیم طنین انداز است؟

اعتصاب و اعتراض است، با ھمین نھ آقایان تھمت تیراندازی بھ کارگران نمی چسبد، سالح کارگران، تفنگ نیست، 
سالح ھا کارگران شما را نیز مانند سلفت ان سرانجام سرجایتان خواھند نشاند، ھر گلولھای کھ در بیدگل شلیک شدە 
باشد، توسط کسی غیر از خود شما شلیک نشدە و قاتل بیگناھانی کھ کشتھ شدە و مجروح شدەاند، کسانی جزء خود 

فندھای بی اعتبار شدە کھ دیگر کسی آن ھا را باور ندارد، بردارید. سزای اعتراض بھ شما نیستد. دست از این تر
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بیکاری، فقر و تبعیض، گلولھ نیست. سالحی را کھ در دست دارید و حقوقی را کھ میگیرید، از پول ارزش اضافی 
ھ در سرکوب کارگر و از زحمت کارگر است. بنا بودە کھ از این سالح، برای دفع ھجوم خارجی استفادە شود و ن

 روستایی حق طلب جناب سردار. 

 
 از تجربھ دیگران 

۵بخش  –ھای آموزشی و سیاسی  کار کودک، گزینھ  

 نوشتھ:

JAY CHAUBEY, MIMA PERISIC, 
NADINE PERRAULT, 

GEORGE LARYEA-ADJEI, NOREEN 
KHAN 

 ترجمھ: گودرز
  سطح تحصیل والدین

ارزیابی ھای کیفی سازمان جھانی کار در جمھوری 
مینیکن، اکوادر، غنا، فیلیپین، آفریقای جنوبی و ود

ترکیھ نشان می دھند کھ سطح تحصیل والدین بر 
اشتغال کودکان در کارھای خطرناک مؤثر است. 

 بیشتر والدین کودکان استثمارشده از تحصیالت رسمی
محروم بوده اند و بسیاری از آنان اصالً بیسواد اند. بنا 
بھ تحقیقات انجام یافتھ در لبنان، تعداد افراد خانواده و 

سطح تحصیل مادر نیز نقش بارزی در کار کودک 
 دارند.

ثابت شده است کھ سطح نازل تحصیالت والدین در 
کار کودک موثر است. یک تحقیق محیطی درباره 

داکا در بنگالدش کھ توسط یونیسف در کودکان کار در 
% ٧٠انجام شد، نشان می دھد کھ تقریبا  ٢٠٠٤سال 

نان آوران ارشد خانواده کودکان کار بیسواد بوده اند، و 
سال سابقھ تحصیل داشتھ اند،  ٥تا  ١% آنان ٢٥گرچھ 

 اما در عمل بیسواد بھ حساب می آمده اند.

  تبعیض جنسیتی
آسیب از کار کودک اند،  کودکانی کھ بیشتر در معرض

عموماً قربانی تبعیضات تحمیلی دیگر از جملھ بر 
اساس جنسیت، نژاد، قوم، طبقھ اجتماعی و اقتصادی و 
محرومیت ھای محل زیست و ناتوانی ھای جسمی ھم 

 ٢٠٠٤قرار دارند. بر اساس تحقیق یونیسف در سال 
ھم دیده می شود کھ دختران در سنین پایین تری از 

بھ کار مجبور می شوند. این تفاوت بیشتر در پسران 
مناطق روستایی و دوردست محسوس است. در اثر 

سنت ھا و عادات اجتماعی، دختران بیشتری از ھمان 
 کودکی بھ اجبار بھ کار کشیده می شوند.
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جنسیت نقش عمده ای در نوع کار کودکان بازی می 
کند. دختران بویژه در کارھای خانگی بھ کار 

می شوند؛ در حالی کھ پسران بیشتر در  مشغول
کارھای سخت و خطرناک، مثالً در معادن و 
کوره پزخانھ ھا، بھ کار گرفتھ می شوند. در 

اغلب مواقع کار دختران کمسال ناشناختھ مانده و 
در آمار رسمی دیده نمی شود. چنین وضعیتی بھ 
ویژه در کارھای کشاورزی، کاشت و برداشت و 

بیشتر کارھای کودکان  وجین محصول، کھ
تمرکز می یابد، دیده می شود. برخی از مشاغل 
پسران کمسال نیز، در بخش ھایی مثل فحشا و 
بازار سکس کھ عمدتا بخشی زنانھ فرض می 

شوند، عمدتاً نادیده گرفتھ می شوند. از این رو بھ 
تحقیقات عمیق تر و جدی تری در امر تفاوت ھای 

ز است تا بتوان نتایج جنسیتی بازار کار کودک نیا
بھتری از سیاست ھای رفع تبعیض از کودکان کار 

 بدست آورد.

  آسیب پذیری
یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در کار کودک 
ریسک اجتماعی برای خانواده و نحوه مدیریت 

استراتژیک این تھدیدھاست. نبود بدیل ھای مؤثر و 
قابل دسترس، از جملھ فقدان شبکھ ھای تامین 

جتماعی، ممکن است بھ ترغیب خانواده بھ فرستادن ا
کودک بھ کار بیانجامد.  خانواده ھای با محدودیت در 

امکانات مالی ممکن است بھ کار کودک در زمان 
فشارھای اقتصادی و عدم دسترسی بھ اعتبارات مالی 
مورد نیازشان روی آورند. این قبیل خانواده ھا باور 

ر کودک در تأمین نیازھای دارند کھ بازده اقتصادی کا
  خانوادگی شان مھمتر از تحصیل کودکان شان است.

از تحقیقات میدانی در چند کشور دیده شده است کھ بین 
کار کودک و استراتژی ھای بقا در خانواده ارتباط 

مستقیم وجود دارد. والدینی کھ خود برای بقای خانواده 
انند با مشکالت بزرگ روبرو اند و بھ سختی می تو

نیازھای خانواده شان را تامین کنند، در فقدان بدیل 

ھای دیگر بھ ناچار بھ کار کودک متوسل می شوند. 
شرایط ذیل ھم بھ چنین تصمیم ھایی برای کار کودکان 

کمک می کنند: خانواده با تعداد بیشتر فرزندان، 
 خانواده ھای تک سرپرست، خانواده با مادران شاغل.

الوالد غالباً برای تامین نیاز ھمھ خانواده ھای کثیرا
افراد خانواده با مشکل روبرو شده و بناچار بھ کار 

کودک روی می آورند. برخی خانواده ھای تک 
سرپرست، وقتی او ھم قادر بھ پیدا کردن کار نباشد، بھ 
فرستادن کودک بھ کار مجبور می شوند تا نیاز خانواده 

ھ کار کشاورزی را تأمین کنند. بسیاری زنان ھم یا ب
می پردازند یا در بازار کار می کنند. در برخی موارد 
کھ برای فرزند کوچک امکان نگھداری بچھ در طول 

روز و مدرسھ برای فرزندان بزرگتر وجود نداشتھ 
باشد، مادران بھ ناچار فرزندان شان را ھم بھ سر کار 
می برند و بھ مرور این کودکان ھم بکار گماشتھ می 

کمک خرج خانواده باشند. در شرایط دشوار  شوند تا
ھم دیده شده است کھ برخی از این کودکان عمالً برای 
کار بھ عوامل واسطھ واگذار می شوند و یا بھ سودای 

زندگی بھتر فروختھ می شوند، ولی در نھایت در 
 محیط ھایی بدتر از خانھ شان بھ کار گرفتھ می شوند.
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بھ محیط کار می  عوامل دیگری نیز کھ کودکان را
ناکارآمد، مشکالت فردی، تبعیض   رانند، خانواده ھای

بھ دستیابی جنسی، ازدواج ھای سنتی یا عالقھ کودک 
سریع بھ پول اند. در بعضی جوامع ھم تمایل خود 

کودک بھ مصرف گرایی و ھزینھ ھای زاید آنان را بھ 
سوی کار کانالیزه می کند تا بھ مھاجرت یا قاچاق 

پناه ببرند. تحقیق نشان می دھد کھ پسران بیشتر انسانی 
تحت نفوذ دوستان خود و دختران با فشار خانواده بھ 

 این راه می روند.

در بسیاری از مواقع کودکان بھ دنبال بحران ھای 
طبیعی، ناامنی ھای اجتماعی و درگیری ھای سیاسی 

بھ بازار کار بسیج می شوند. نمونھ این وقایع در 
ر تسونامی جنوب ھند، زلزلھ پاکستان، سالھای اخی

HIVشیوع ایدز و  در آفریقا بوده اند. کودکان عموماً  
آماج مقدم این بحران ھا ھستند؛ بحرانھائی کھ انان را 

در معرض خطر و تھدید گسیل بکار غیر قانونی قرار 
می دھند. بحران ھا و درگیری ھای اقتصادی و سیاسی 

ر در بدئترین سرایط باعث افزایش تعداد کودکان کا
انسانی و کارھای خطرناک می شوند و انان را حتی بھ 

مزدوری جنگی، شرکت در درگیری ھای نظامی یا تن 
 فروشی در بازار سکس می کشانند.

  بحران ھای اقتصادی
خود می ١٩٩٩مارکوس در گزارش  نویسد کھ نزول  

اقتصادی و برنامھ ھای ریاضت اقتصادی بھ کاھش 
خانواده ھای فقیر، قطع تامینات  توان اقتصادی

اجتماعی و کاھش سرمایھ گذاری ھای دولتی در بھ 
اموزش، افت کیفیت تحصیالت عمومی می انجامد. این 

وضع نیز بھ نوبۀ خود باعث کاھش تمایل کودکان بھ 
رفتن بھ مدرسھ و افزایش ھزینھ آموزش برای خانواده 

رآمد می گردد. بحران اقتصادی ھمچنین باعث کاھش د
خانواده ھا شده و ھمزمان اقشار کارفرمایی مانند 

کشاورزی و صنایع بزرگ را ھم تحت فشار قرار داده 
است و در نھایت باعث کمبود کار شده و خانواده ھای 

 آسیب پذیر را بیش از پیش بھ کار کودکان وابستھ می
 کند.

 
 
 

 اخبار خارجی 
  ھلند

  حذف یک چھارم مشاغل در بانک رابو
  ٢٠١۵دسامبر  ١٠فولکس کرانت، 

یک بانک رابو در صدد است دوازده ھزار شغل، یعنی 
چھارم کل مشاغل در این غول بانکی ھلند، را در 

سال آینده حذف کند. پیشتر از این بانک رابو  ۵خالل 
ھزار شغل را اعالم کرده بود. روز پنجشنبھ ٣حذف 

نھ ھزار  ٢٠٢٠گذشتھ بانک اعالم کرد کھ تا سال 
شغل دیگر از مجموعھ مشاغل موجود در این بانک 

مشاغل باید منجر بھ  حذف خواھند شد. حذف این تعداد
   میلیارد اورو گردد. ١صرفھ جوئی ساالنھ ای برابر 

این یکی از پردامنھ ترین عملیات برای حذف مشاغل 
در بخش بانکداری ھلند است؛ بخشی کھ مدتھاست بھ 
لحاظ تعداد مشاغل کوچک و کوچکتر می شده است. 

بانک رابو ھمچنین در صدد است دست بھ تغییات 
شاخۀ مستقل این  ١٠۶منھ ای بزند. ساختاری پردا

بانک کھ ھمراه با ھم و در کنار دفتر مرکزی، بانک 
رابو را تشکیل می دھند، از روز اول سال آیندۀ 

میالدی در ھم ادغام می شوند و یک بانک واحد را 
تشکیل خواھند داد. در حال حاضر ھر یک ار این 

شاخھ ھا دارای اجازۀ کسب، مدیریت، حسابداری و 
  ساب بانکی مخصوص بھ خود است.ح

ساختار منطقھ ای بانک رابو ھمیشھ یکی از نقاط قوت 
این بانک بوده است. این ساختار وابستھ بھ و ناشی از 

موقعیت کشارورزان و باعداران ھلند بوده است کھ 
 ٣۵راھی بھ دیگر بانکھای ھلند نداشتھ اند. سھم 

 درصدی از ٢٢درصدی این بانک از سپرده ھا و 
وامھای بانکی، مرھون ھمین نقطۀ قوت منطقھ ای آن 

است. بانک رابو نمی خواھد این نقطھ قوت را از 
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یا ثابت مانده یا  –در دوره ای طوالنی  –پس از آن 
  افت کرده بوده است.

دفتر ملی آمار اعالم کرده است کھ "با احتساب بن ھای 
 ۴/٢ھا در سھ ماھۀ اوت تا اکتبر کارگری، دستمزد

درصد نسبت بھ سال گذشتھ افزایش داشتھ اند. در حالی 
 ٣کھ این نسبت در سھ ماھۀ ژوئیھ تا سپتامبر برابر 

  درصد بوده است".
ناچیز ماندن افزایش دستمزدھا در حالی است کھ نرخ 

بھ این  ٢٠٠۶بیکاری بھ پائین ترین سطح خود از سال 
رصد رسیده و سھم جمعیت در بین د ٢/۵سو، یعنی بھ 

   صاحبان کار نیز بھ یک رکورد دست یافتھ است.
سال کھ از  ۶۴تا  ١۶نرخ استخدام (نسبت افراد بین 

درصد بوده  ٩/٧٣کار برخوردارند) در این سھ ماه 
  بھ این سوست. ١٩٧١است. این باالترین نرخ از سال 

ند کھ جرج اوسبورن، وزیر دارائی بریتانیا، تأکید می ک
"دستمزد حیاتی" مورد نظر او، کھ حداقل دستمزد را 

سنت در ھر ساعت  ۵٠بھ میزان  ٢٠١۶از ماه آوریل 
سالھ و بیشتر افزایش خواھد داد،  ٢۵برای کارگران 

موجب تقویت دستمزدھا خواھد شد. او می گوید: 
"طرح ما برای آینده ای موفق تر، آماده کردن 

اینده است و افرادی کاری با دستمزدھای فز
"دستمزد حیاتی" از سال آینده موجب تقویت این 
 طرح خواھد بود".

جزئیات گزارش دفتر ملی آمار، ھمچنین 
اطالعاتی را در مورد جابجائی ترکیب نیروی 
کار در بلندمدت نیز ارائھ کرده است. در حال 

درصد کارگران در بخش دولتی  ١/١٧حاضر 
مقدار از سال کار می کنند. این درصد کمترین 

  بھ این سو کمترین بوده است. ١٩٧١
دفتر ملی آمار ھمچنین متذکر شده است کھ درصد 
ملیتھای غیربریتانیائی در نیروی کار بریتانیا، بھ 

ھزار ٩٨۶میزان قابل توجھی افزایش داشتھ است: از 
درصد در کل  ٧/٣(معادل  ١٩٩٧نفر در سال 

ال حال میلیون نفر در س ٢٢/٣نیروھای کار، بھ 
  درصد در کل نیروھای کار). ٣/١٠حاضر (معادل 

ماه گذشتھ تعداد کارگران بریتانیائی در  ١٢در خالل 
ھزار نفر افزوده شده اند؛ در حالی ١٢٢کل نیروی کار 

ھزار کارگر ٣٢۶کھ حدود سھ برابر این تعداد، یعنی 
  غیربریتانیائی بھ نیروی کار افزوده شده اند.

  چین
  ناآرامی ھای کارینکتھ در مورد  ۵

  ٢٠١۵دسامبر  ١۵وال استریت ژورنال، 
اقتصادی رو بھ نزول چین، منجر بھ برخی  رشد

نارضایتی ھا، خاصھ در میان کارگران خطوط مونتاژ 
گردیده است. از دست دادن شغل برای بسیاری از 
کارگران بھ معنای تزلزل در آن قرارداد اجتماعی 

جر بسیاری [از است کھ زیر پوشش آن کارگران مھا
گوشھ و کنار چین] با پذیرش شرایط کار و زندگی گاه 
بسیار دشوار در مراکز تولید، برای آینده ای بھتر بھ 

نکتھ در بارۀ ناآرامی  ۵این مراکز روی آورده اند. 
  فزاینده در محیطھای کار در چین دارای اھمیت اند:

 چرا ناآرامی کاری در چین رو بھ افزایش است؟  -١
کاھش نرخ رشد اقتصادی در چین، افزایش با 

قیمتھا و کاھش تقاضای جھانی، بسیاری از کارخانھ 
ھا رو بھ تعطیل یا نقل و انتقال اند یا بھ بازسازی 

خود روی آورده اند. این وضع خاصھ در مناطق 
صنعتی، مثل ایالت گوانگ دونگ مشھود است. 
طبق آمار "بولتن کارگری چین"، کھ توسط یک 

ن مدنی مستقر در ھنگ کنگ منتشر می سازما
شود، شمار اعتراضات کاری نسبت بھ سال گذشتھ 

حدوداً دوبرابر شده است. بخش عمدۀ این 
اعتراضات برای جبران کاھش دستمزدھا و 

  پرداخت حق سنوات کار بوده اند.
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  واکنش حکومت چیست؟  -٢
اولویت دولت تک حزبی چین حفظ ثبات اجتماعی 

اعتراضات کاری موجب نگرانی است. افزایش 
جکومت چین است. کارگران و فعاالن کارگری می 

گویند کھ توسل دولت بھ نیروی پلیس برای مواجھ 

با این ناآرامی ھا افزایش یافتھ است. در روزھای 
اخیر دولت دست بھ سرکوب یک حرکت کارگری 
و بازداشت و بازجوئی از ده ھا فعال کارگری در 

  ست.گوانگ دونگ زده ا
کارگران چگونھ اعتراضاتشان را سازمان می   -٣

  دھند؟
ھر اکسیون کارگری تھدید برای نظم در چین 

پنداشتھ می شود و بالقوه غیر قانونی است. اتحادیھ 
ھای کارگری مستقل نیز در چین غیرقانونی اند. از 
این رو اعتراض کارگری نوعی حرکت روی یک 

حتیاط بسیار لبۀ باریک است و کارگران باید با ا
عمل کنند. معموالً اگر کارخانھ ای کھ تعطیل شده، 

بزرگ باشد، کارگران در تعداد صدھا یا حتی 
ھزاران نفره بھ آرامی بھ راه می افتند و در برابر 

ادارات دولتی اجتماع می کنند. این نحوه عمل، حتی 
وقتی کارگران از رودرروئی با پلیس پرھیز می 

بندان منجر می شود و فشاری کنند، غالباً بھ راه 
است بر مقامات تا برای حل منازعھ [بین کارگران 

و مدیریت کارخانھ] وارد عمل شوند. کارگران 
واحدھای تولیدی کوچکتر گزینھ ھای کمتری 

دارند و در بیشتر موارد بھ دادگاه ھای کار 
شکایت می برند؛ راھی کھ کمتر نتیجۀ مطلوب 

  آنان را بھ بار می آورد.
  تاکتیکھای کارگران تغییر ھم می کنند؟  -۴

کارگران ناراضی در استفاده از رسانھ ھای 
اجتماعی، تبادل ایده و آموختن از تجارب دیگران 

مھارت یافتھ اند. مدیران بحرانھای شرکتی می 
گویند کھ شاھد تھدید کارگران بھ خودکشی، 

گروگانگیری مدیران شرکتھا و تھدید  بھ افشای 
ای آنان در صورت عدم پاسخگوئی بھ کثافتکاریھ

  مطالباتشان بوده اند.
استراتژی شرکتھا برای بستن کارخانھ ھا   -۵

  چیست؟
فعاالن کارگری می گویند: "یک رویکرد، پیشنھاد 
جبران خسارت پلھ بھ پلھ است: ابتدا کسانی کھ 
سابقۀ کار کمتری داشتھ اند و بھ یک تصفیھ حساب 

کسانی کھ سابقۀ کار سریع ھم راضی اند. سپس بھ 
طوالنی تری دارند، پیشنھاد مشابھی می شود. بھ 
این ترتیب از قابلیت کارگران برای مذاکره و 
اعمال فشار بھ مدیریت بھ عنوان یک گروه کاستھ 
می شود. برخی مدیران ھم از سیاست غافلگیری 
استفاده می کنند: کارخانھ را می بندند و تجھیزات 

 بھ جای دیگری منتقل می کنند. آن را در ایام تعطیل
 
 

  
ھفتۀ  در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از
  گذشتھ  ی
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د

برنامھ ی ششم راین ھفتھ الیحھ ی پیشنھادی ستاد د
 ٤٥توسعھ مشتمل بر یک ماده ی واحده و 

سازمان مدیریت و برنامھ ریزی در    توسط   تبصره
اختیار دولت گذاشتھ شد. شاید بتوان گفت تنھا نکتھ قابل 

آن است.  ١تبصره  ٢تایید موجود این الیحھ بند 
ھای مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و  آستان(

ھا و موسسات وابستھ  و شرکت ھای سازندگی قرارگاه
بھ اشخاص مذکور از سال اول برنامھ ششم نسبت بھ 

ھای اقتصادی خود، مشمول پرداخت  تمامی فعالیت
) با شناخت و تجربیاتی  کھ از دیدگاە شوند. مالیات می

و برنامھ ھای دولت تدبیر و امید آقای روحانی و 
مھ سازمان مدیریت و برنا  ھماھنگی تنگاتنگی کھ بین"

ریزی"و دولت وجود دارد، انتظار نمی رود دولت قبل 
از ارائھ این الیحھ بھ مجلس شورای اسالمی، اصالحی 
در جھت رعایت حق و حقوق قانونی پایمال شدە 
  کارگران و دیگر مزد بگیران بوجود آورد. 

با تغییراتی کھ در برنامھ ی ششم توسعھ، علیھ حقوق 
ء برنامھ ی تشدید کارگران دادە شدە، نام دیگری جز

تھاجم بھ سفره ی فقیرانھ کارگران و بازنشستگان و بھ 
قانون کار نمی توان نھاد. تھیھ کنندگان این برنامھ در 

راستای سیاست انطباق کامل قوانین کار با منافع 
کارفرمایان بھ خود اجازە دادەاند کھ در قالب ارایھ 

زیان برنامھ، قسمت دیگری از مواد قانون کار را بھ 
منافع و حق و حقوق کارگران تغییر دھند. بطور 

مشخص در این برنامھ، قوانین بازنشستگی و حداقل 
دستمزد، را تغییر دادەاند. اشکاالت این الیحھ البتھ 

محدود بھ تغییرقوانین کار نیست، از منظر یک برنامھ 
توسعھ ھمھ جانبھ ایرادات متعدد دیگری نیزدر این 

رد کھ اعتبار و قابلیت اجرایی آن الیحھ بھ چشم می خو
را زیر سوال می برند. با این وجود قصد ما در اینجا 

نقد کلیھ ی سیاست ھای الیحھ ی پیشنھادی ستاد برنامھ 
اشاره مقصود از این چند سطر  ی ششم توسعھ نیست،

بھ آن مواردی است کھ صراحتا تعرض دولت و 
کارفرمایان بھ حقوق کارگران را تایید می کند و قصد 

دارند بطور یک جانبھ بھ آن جنبھ قانونی بدھند. بعنوان 
نمونھ توجھتان را بھ چند مورد ازتغییرات مورد اشارە 

در الیحھ مذکور کھ بھ احتمال زیاد در مجلس نیز با 
زیادی نخواھد شد و بھ زیان منافع و آنھا مخالفت 

  حقوق کاران ھستند جلب می کنیم. 

قانون بازنشستگی فعلی  ٢۴در تبصره   -١
افزایش الیحھ پیشنھادی  ١،٢،٣(بندھای 

تدریجی سن و سابقھ خدمت الزم برای 
ھای بازنشستگی و تامین  مشمولین تمام صندوق

اجتماعی از سال اول برنامھ ھر سال بھ میزان 
، بھ حداقل سن و سابقھ خدمت جھت ماه ۶

  احراز بازنشستگی). 

از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از  -٢
ھای بازنشستگی و  موعد مشترکین تمامی صندوق

  تامین اجتماعی، ممنوع خواھد بود.

حداکثر سنوات ارفاقی مربوط بھ شماغل سخت و  -٣
ھای بازنشستگی  آور برای مشمولین صندوق زیان

سال و صندوق تامین  ٣کشوری و لشکری بھ مدت 
گردد.) دولت برای  سال تعیین می ۵اجتماعی بھ مدت 

کھ بھ علت عدم پرداخت   برون رفت از بحران مالی
فات مالی بدھی خود بھ صندوق تامین اجتماعی و تخل

کھ در تامین اجتماعی تا کنون و بویژە در دوران 
ریاست جمھوری احمدی نژاد صورت گرفتھ، صندوق 

بازنشستگی را دچار بحران مالی نموده است. چنین 
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راه حلی را برای برون رفت از بحران پیشنھاد کرده 
  است.

در الیحھ، قانون حداقل دستمزد و مکلف بودن  
ن تغییر دادە شدە و با وجود این کارفرمایان بھ رعایت آ

کھ حداقل دستمزد ماھیانھ بھ سختی قادر است یک 
چھارم مخارج یک خانواده ی کارگری را تامین نماید، 

درصد کمتر از   25بھ کارفرما اجازە دادە شدە کھطبق 
حداقل دستمزد را بھ کارگر بدھد. با پیشنھاد (تبصره 

غارتگرانھ  کھ نامی جزء تھاجمی   )٢و١بند ھای  ٣٣
علیھ معیشت کارگران بر آن نمی توان نھاد و در الیحھ 

چنین انشاء شده است. (. مستثنی نمودن از شمول 
قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان 

سال در اجرای  ٢٩ھای سنی زیر  دانشگاھی گروه
ھای تخصصی بدو ورود بھ  طرح کارورزی (آموزش

ھای  ش عالی در کارگاهھای آموز کار و طی دوره
خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای ھر یک 

  از کارورزان.

  
ھای  تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه - 4

سال (کھ قبال سابقھ بیمھ تامین اجتماعی  ٢٩سنی زیر 
نداشتھ باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی 

ھای  زیرساختالمنفعھ در زمینھ  ھای عام (اجرای پروژه
اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با 

درصد حداقل  ٧۵مشارکت جوامع محلی) بھ میزان 
مزد تعیین شده مصوبھ شورای عالی کار حداکثر تا دو 

انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار   سال با ھدف
جدید.) تا امروز اتھام دولت ھای بعد از تصویب قانون 

زیر پا گذاشتن قانون    ھ دور زدن وکار این بوده ک
کارتوسط سرمایھ داران را اغلب نادیده می گرفتھ 
است. اکنون دولت ھمان تخلفات کار فرمایان را 

  الیحھ ستاد برنامھ ی ششم توسعھ قانونی می کند.   با

  
  
 
 
 

 حوادث کار 
در اثر انفجار پتروشیمی مارون تعدادی از کارگران 

  در یکی از واحدھای این کارخانھ مجروح شدند
  
بنا بھ گزارش خبرگزاری "ایلنا"حداقل سھ نفر از 

 ٢٧کارگران، شرکت مارون در اثر انفجاری کھ در 
آذر در واحد پلی اتلین این شرکت روی داد دچار 
  سوختگی شدند و در بیمارستان بستری شدند. 
الزم بھ یادآوری است کھ در تیر ماە سال جاری دراثر 

د، یکی از حادثھ مشابھی کھ در ھمین شرکت رخ دا
کارگران این شرکت بھ نام شھرام محمدی در اثر شدت 
    جراحات واردە کشتھ شد. 

بنا بھ دوگزارش جداگانھ دیگر ھمین خبرگزاری، در 
سالھای  بھ ھنگام کار در مشھد  ٢٨آذر نیز کارگر ٢٨

در یک حادثھ شغلی جانش را از دست دادە و کارگر 
سقوط  از دیگری  در ھمین روز در تھران در اثر 

 متری مجروح شدە است.  ٢٥ارتفاع 
 
 
 

http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/330928-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 اطالعیھ ھا 

سندیکا ی کارگران شرکت واحد آزادی آموزگار دربند 
 را شاد باش میگوید

  

معلم زندانی محمود بھشتی لنگرودی با پایداری خود و 
مدنی   حمایت ھای سراسری معلمان ،کارگران ،فعاالن

پس از بیست روز  و تشکل ھای کارگری بین المللی
 اعتصاب غذا آزاد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آزادی و 
کارگران و عموم مردم   پیروزی ایشان را بھ معلمان ،

یخواه شادباش می گوید و خواستار آزادی بی قید و آزاد
و سایر معلمان و کارگران  شرط این معلم زحمتکش

  زندانی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
  حومھ

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 گزارش 
تداوم اعتراضات در واحدھای پتروشیمی  بھ رغم 

نشینی مسئولین و کارفرمایانعقب   

اعتراض ھزاران نفر از کارگران واحدھای پتروشیمی 
خصوصی شدە، علیھ نا مشخص گذاشتھ شدن عامدانھ 

وضعیت شغلی شان پس از واگذاری شرکت ھای 
مذکور کھ تا قبل از واگذاری شان بھ بخش بھ اصطالح 

خصوصی. تابع مقررات کارکنان شرکت ملی نفت 
عقب نشینی مسئولین دولتی با تبدیل بودند، بھ رغم 

اعتصاب غذا بھ اعتصاب و تجمع در پیرامون تعداد 
 زیادی از واحدھای خصوصی شدە، ادامھ یافت. 

 

بنا بھ گفتھ یکی از کارگران شرکت کنندە در اعتصاب، 
تداوم این اعتصابات و اعتراضات بدان خاطر است، 

کھ کارگران شآغل در واحدھای پتروشیمی خصوصی 
شدە، بھ دلیل تجربیاتی کھ از خلف وعدەھای مکرر 

پیشین مسئولین دولتی و کارفرمایان دارند، اعتمادی بھ 
این وعدەھا ندارند و می خواھند تا گرفتن تضمینات 
الزم بھ اعتصاباتشان ادامھ دھند و در صورت لزوم 

مانند گذشتھ ھزینھ ھای اعتصاباتشان را ھم مانند 
تقبل شوند. عدەای از ھمکارانشان م  

http://vahedsyndica.com/
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بھ نظر این کارگر، گرچھ مھمترین محرک این 
اعتصابات، نبود امنیت شغلی و مخالفت با تبدیل 

موقعیت شغلی از دایم بھ موقت است، اما افزایش 
دستمزد و پرداخت مزایایی کھ قبال کارگران از آن 

برخوردار بودند و با خصوصی شدن کم و یا از میان 
اندن کارکنانی برداشتھ شدەاند و افزون بر آن باز گرد

کھ بھ دلیل شرکت در اعتراضات پیشین از کار اخراج 
شدەاند نیز از خواستھ ھای اساسی کارگران اعتصابی 

 است. 

در مورد امکان موفقیعت این اعتصابات و پذیرفتھ 
شدن مطالبات کارگران، یکی از مھندسین شرکت کنندە 

در اعتصاب یکی از این شرکت ھا، بر این اعتقاد 

کھ امکان موفقیعیت این اعتصابات، بخاطر است، 
شرکت کادر فنی و متخصصین شاغل در این شرکت 

ھا و سود دھی باالی شرکت ھا زیاد است، ولی دولت 
و کارفرمایان بخاطر عواقب تن دادن بھ مطالبات 

کارگران، کھ ھم مغایر با برنامھ آنھاست و ھم ممکن 
تھدید و است بھ رویھ تبدیل شوند، کوشس میکنند با 

ارعاب و اخراچ سازمان دھندگان و یا بقول او، جھت 
دھندگان این حرکات، بھ مطالبات کارکنان این واحد ھا 

 تن در ندھند.

در مورد میزان موثر بودن این برخوردھا، این کادر 
مھندسی. معتقد است، کھاخراج سازمانگران کارساز 

 نیست، زیرا امروزە تقریبا ھمھ کارکنان و کارگران
ط ویژە حاکم بر این شرکت ھا و تجربیات  بخاطر شرا

چندین اعتصاب  و با سوادی اكثرشان در موقعیتی 
قرار دارند کھ می توانند جای فعالین اخراجی را پر 

 کنند و نقش آنان را ایفا کنند. 

 بولتن کارگری

 
 


