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 ھفتھ تحلیل 

  !واھند حقوق سندیکایی کارگران را از میان بردارند خود زنی استخ رای دادن بھ کسانی کھ می

  

  صادق کار

نام داوطلبان برای نمایندگی مجلس، استراتژی تعدادی از  مناسبت آغاز ثبت آذر بھ ٢٨در » سخن معلم«وبالگ 
طلب برای حضور در انتخابات آتی مجلس را منتشر کرد. طراحان  ھای معلمان نزدیک بھ جریانات اصالح سازمان

ارای طرح و برنامھ و معتقد بھ کارھای فکر ، د ی فرھنگیان و معلمان خوش این استراتژی ضمن دعوت از "ھمھ
مند در سراسر کشور برای حضور و نامزدی در این انتخابات..."، بھ رغم پیوندھا و  تشکیالتی و ضابطھ

طلب، گفتھاند در انتخابات آتی ، "... از  شان، با جریانات اصالح ھای سیاسی و تشکیالتی گذشتھ و کنونی نزدیکی
  کند."  دستھ و یا حزب سیاسی حمایت نمی لیست و یا فھرست ھیچ گروه،

ھای معلمان از آنان،  استقالل از جریاناتی کھ بھ رغم برخورداری از پشتیبانی بخش ھایی از تشکل   البتھ اعالم
ی  شان بنا بھ گفتھ ی انتخاباتی تاکنون ھیچ اقدام قابل توجھی در ارتباط با مطالبات معلمان انجام ندادەاند و در برنامھ

گذاری  کھ در نشست شورای عالی سیاست-معلمان ایران  حی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمیمصل
و  از معلمان و مطالبات آنان"دیده نشده، در ذات خو اقدامی مثبت است نامی " - طلبان نیز شرکت کردە است اصالح

اما این گروە بھ  ھا دارد. بقاتی آنھای اجتماعی و ط و رشد آگاھی  ھا  حکایت از تاثیر نارضایتی معلمان بر این تشکل
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رو است و  اش، با دشواری و اغتشاش فکری روبھ رسد کھ ھنوز در مورد چگونگی پیشبرد استراتژی نظر می
 خواھد فراکسیون مستقل معلمان را از فعل بھ عمل درآورد. داند چگونھ می خودش ھم نمی

منتشتر شدە است، از آن جملھ تعریف و تمجیدھای  شان رجوع بھ برخی دیگر از نظرات این گروە کھ در وبالگ
دھند کھ ظاھراً الگوی  نشان می  کند،  ی این وبالگ از علیرضا محجوب می غیرمتعارفی کھ یکی از اعضای تحریریھ

در مجلس است. کھ البتھ نظر بھ شناختی کھ » فراکسیون بھ اصطالح کارگری محجوب«ھا از فراکسیون  مطلوب آن
گونھ  پشتیبانان محجوب و کم و کیف و نتایج عملکرد فراکسیون بھ اصطالح کارگری وی دارند، اینھا از  خود آن

فراکسیونی مشابھ  رسد کھ تشکیل  آید. و بھ نظر نمی شان خیلی جور در نمی برخوردھا با ادعای استقالل خواھی
سخن «ش و پرورش بگشاید. آیا فراکسیون محجوب توسط معلمان بتواند گرھی از گرەھای مشکالت معلمان و آموز

ھای محجوب بھ ھمان احزاب و دستجاتی کھ  از وابستگی» فراکسیون مستقل معلمان»  ھای و استراتژیست» معلم
  اطالعند؟ ھا ھستند، بی ظاھراً در پی استقالل از آن

پارلمانی متعارف، ھای  شان در نظام واقعیت این است کھ نمایندگی کارگران و مزدبگیران یدی و فکری و مطالبات
ھا نیرومندتر و  از طریق احزاب و اتحادیھ ھای کارگری واقعی قابل پیگیری است. ھرچھ این احزاب و اتحادیھ

توانند  ھا را از آن خود کنند، بھ ھمان نسبت ھم می ھای پارلمان تر باشند و بتوانند شمار بیشتری از کرسی یافتھ سازمان
خاطر  ثیر بگذارند. تشکیل و پایداری جوامع رفاە در کشورھای پیشرفتھ عمدتاً بھروی قوانین بھ سود زحمتکشان تا

در ایران ما   ست کھ برای مردم حائز اھمیت است. اما  وجود این سازوکار است. مبارزات پارلمانی ھم از این روی
ن و انصار حکومت داران و اعوا فاقد سازوکارھای دمکراتیک ھستیم و قدرت در انحصار بخش کوچکی از سرمایھ

  ھای نظام در ھر انتخاباتی محدود و محدوتر شدە است.  است و گردش قدرت از طریق پارلمانی حتی برای خودی

ی حقوق مردم و بیش از ھمھ حقوق انسانی و شھروندی مزدبگیران و سایر  با این وصف در چنین شرایطی کھ ھمھ
ھا  شود و دِر مجلس بھ روی آن ن وضعی لگدمال شدە و میتری زحمتکشان توسط احزاب سرمایھداری حاکم بھ خشن

خواھی و مبارزە در این عرصھ برداشت، بلکھ بایستی از ھر  بستھ است، مسلم است کھ نھ تنھا نبایستی دست از حق
مان بھرە بگیریم. مقصود از کارزار انتخاباتی و مشارکت، در واقع  جھت احقاق حق و حقوق فرصت و امکانی 

پاسخ ماندە کارگران و معلمان و جلوگیری از پیشبرد سیاست ھای ضد  ی تحقق مطالباِت بی اھم کردن زمینھمتوجھ فر
کارگری احزاب دولتی از طریق فرستادن نمایندگان واقعی زحمت کشان بھ مجلس است. اما استراتژی انتخاباتی 

در نھایت رای دادن بھ کسانی است کھ ظاھراً شرکت در انتخابات در ھر حال و صورت و بھ تبع آن » سخن معلم«
  با مطالبات معلمان سر ناسازگاری داشتھ و دارند و آن را نیز خودشان پنھان نکردەاند. 

چھ شد، و آیا » سخن معلم«بھ ھر جھت موعد داوطلب شدن بھ سر آمد و مشخص نشد کھ سرانجام تکلیف استراتژی 
انجام دادند و یا نھ؟.ولی مطابق یک نظرخواھی کھ در وبالگ آن ھا اقدامی در جھت تشکل فراکسیون مستقل شان 

 ١٢٧٥درصد از  ٧٣، »ھای مدنی معلمان با احزاب سیاسی موافقید؟ آیا با ائتالف تشکل« با عنوان» سخن معلم«
دادەاند. » نھ«پرسی شرکت کردەاند، بھ این پرسش جواب  ی گذشتھ در این ھمھ نفری کھ تا پایان چھارشنبھ شب ھفتھ

کنندگان در آن از  ی ناخوشایندی دارد کھ شرکت پرسی خود تا حدود زیادی حکایت از تجربھ ی ھمین ھمھ نتیجھ
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ی ھمکاری با  ھایی باید باشند کھ این تشکل سابقھ ھمکاری با احزاب دارد، کھ البتھ منظور از احزاب، در این جا آن
  .ھا را داشتھ و ھنوز ھم دارد آن

طلبان کھ در انتخابات تاکنونی شرکت کردە و بھ  ھای معلمان ھوادار اصالح وقتی کھ اکثر قریب بھ اتفاق تشکل
شان در  ی خودشان نتیجھای نگرفتھاند و در عوض عدەای از پیگیرترین رھبران اند، بھ گفتھ طلبان رای دادە اصالح
سازی مدارس کھ مورد  ر جریان است، وقتی خصوصیھا د از آن ی دیگری  ی عدە اکنون محاکمھ اند و ھم زندان

یک از  ی دولت است، وقتی کھ حکومت بھ ھیچ ی کار آیندە ی تشکالت معلمان است در دستور برنامھ مخالفت ھمھ
مطالبات معلمان حاضر نیست پاسخ مثبت دھد، رای دادن بھ احزاب حکومتی و سرمایھداری، اعم از تندرو و 

شان کھ بعضاً نیز ممکن است در صورت پیروزی بھ شکلی روی حیات و ممات  ھای اوتمعتدل، بھ رغم برخی تف
زحمتکشان اندکی اثر مثبت ھم داشتھ باشند، بھ قیمتی کھ برای آن پرداخت می شود نمی ارزد، زیرا کھ این احزاب 

ھا مشارکت در ھمگی قصد حذف کامل قوانین رفاھی و سرکوب معلمان را دارند، و نیتجتان رای دادن بھ آن 
 سرکوب خود و خود زنی است. 

توانستند  خواستند، می ھای معلمان اگر می قدر مسلم آن است کھ این تشکل ھم بھ تنھایی و ھم با ھمکاری سایر تشکل
معلمان را  بھ طور مستقالنھ، عدەای از افرادشان را کاندیدادی نمایندگی مجلس کنند و ھمان مطالبات عمومی 

ھا با  گونھ فعالیت شان، و تقویت این تر این بود کھ برای نشان دادن استقالل مھشان تبلیغ کنند. و مطلوبعنوان برنا بھ
بردند. نتیجھ  شان را پیش می ھای مستقل اجتماعی مانند کارزار بخشی ازفعالین جنبش زنان و دیگران، برنامھ گروە

شان در  ادی بھ مطالبات معلمان دارند و نھ دغدغھھایشد بھتر از رای دادن بھ کسانی بود کھ نھ اعتق ھم ھرچھ می
 مورد آموزش و پرورش با معلمان یکی است. 

 
 
 از تجربھ دیگران 

 

 ٨بخش  –ھای آموزشی و سیاسی  کار کودک، گزینھ

  نوشتھ:

JAY CHAUBEY, MIMA PERISIC, 

NADINE PERRAULT, GEORGE 

LARYEA-ADJEI, NOREEN KHAN 

 ترجمھ: گودرز

  

  پایانی ی ھنتیج

ی کار کودک  این مقالھ تعاریف گوناگون موجود درباره

ی موضوعی ھریک و  را ارائھ داده و با توجھ بھ حوزه

گیرد کھ برای سئواالت  ھای موجود نتیجھ می داده

ھای  ی داده موردنظر این تحقیق تعریف و مجموعھ

بھترین ابزار مطلوب خواھد بود. بنابراین یونیسف 

ی یونیسف  تحقیق حاضر عالوه بر استفاده از مجموعھ

پیشنھادھایی را ھم برای لحاظ نمودن در بررسی و 

  نماید. ھا ارائھ می ی داده چنین بھبود مجموعھ ھم
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نام و  تحقیق حاضر علل کار کودک و تغییرات ثبت

ی دانایی  ھزمین حضور در مدرسھ را بر اساس پیش

موجود بررسی و سپس با مقابلھ بین کار کودک از یک 

نماید  سو و متغیرھای موثر از سوی دیگر، سعی می

ی علت و معلولی قابل قبول در این موارد را  رابطھ

شود:  ی علیتی پیشنھاد می کشف کند. مشخصاً دو رابطھ

یکی عامل کار کودک است و دیگری علت تصمیم 

  کودک بھ مدرسھ و تحصیل.  والدین بھ فرستادن

توجھ داده شده است کھ دالیلی وجود دارند کھ نشان 

رود ممکن است کھ  دھند کودکی کھ بھ مدرسھ می می

بھ کار درون خانھ و بیرون آن ھم بپردازد. بھ این دلیل 

بررسی علیتی کار کودک و فرستادن کودک نحقیق ما 

بھ مدرسھ را از ھم جداگانھ بررسی کرده 

  است.

کشور  ١٧۵ای را از  تحقیق ما دالیل قاطعانھ

دھند  کند کھ نشان می مورد مطالعھ ارائھ می

نام  کار کودک مؤثرترین متغیر در ثبت

آموزان در دوران ابتدایی و متوسطھ  دانش

نام دختران در مدرسھ  ویژه ثبت است. بھ

طور ثابت و قاطع تابعی از درصد کار  بھ

  است. کودک و سایر متغیرھای آموزشی

ی خود تابع متغیرھای  نوبھ کار کودک ھم بھ

دیگر ازجملھ فقر و شرایط اقتصادی است، 

کھ سطح متوسط سواد در زنان ھم  ضمن آن

ھای  کھ خود عاملی برای اعمال سنت

فرھنگی و اجتماعی در پذیرش کار کودکان است، در 

کند. از این رو، بُعِد جنسیت بھ  آن نقش عمده بازی می

ی کار کودک نقش دارد و نشان  در پدیده خودی خود

ی کار  دھد کھ دختران خردسال در ارتباط با پدیده می

  پذیرترنداند. کودک از پسران آسیب

سھ سیاست مشخص بھ شرح ذیل در بخش پایانی 

  اند: توصیھ شده

کن کردن کار کودک،  برای ریشھ -١

پذیر  ھای آسیب ھای مالی بھ خانواده کمک

ویژه  ناپذیر است. این کمک بھ ضرور و اجتناب

  تر از پسران خواھد بود.  برای دختران الزم
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ھای موجود نقش  توان در داده وضوح می بھ -٢

بخشی،  آموزش مادران را از طریق آگاھی

ودک و منافع ی خطرات کار ک ویژه در باره بھ

  تحصیل کودکان، مالحظھ کرد. 

ی  ای از عوامل وابستھ بھ عرضھ مجموعھ -٣

امکانات آموزشی از اھمیت برخوردارند و 

  باید بیشتر مورد مطالعھ قرار گیرند. 

ی دولتی در  ھا بالطبع نیاز بھ افزایش بودجھ این سیاست

ھای موجود در  خدمات عمومی دارند تا فاصلھ

مابین اقشار باالیی و پایین جامعھ ی خدمات  عرضھ

چنین آگاھی عمومی از خطرات کار  کاھش یابد و ھم

کودک برای کودکان و صدمات آن بھ جامعھ افزایش 

  یابد.

عالوه، این تحقیق چندین موضوع را برای بررسی و  بھ

تحقیق  -١نماید:  تر توصیھ می ی بیشتر و عمیق مطالعھ

چنان  ز کار کودک ھمتر ا بر تعریف استاندارد و جامع

مورد نیاز است. این بدین معنی نیست کھ لزوماً باید 

ھای کار  تعریف واحدی داده شود کھ تمام مشخصھ

ای  کودک در برگیرد. متعاقباً ضروری است کھ گزاره

تعریف شود کھ کار کودک را با یک مشخصھ، 

ھا، یا حتی لیستی از  ای از این مشخصھ مجموعھ

ن تعریف نماید. این بھ ی مشخصات آ مجموعھ

  ھای آینده در این راه کمک خواھد کرد. گذاری سیاست

ای در این تحقیق  چنان سئواالت پاسخ داده نشده ھم -٢

ی تحصیالت  کھ دوره طور مثال دلیل آن موجوداند. بھ

تر بھ کار کودک حساس است، ھنوز پیدا  متوسطھ کم

سطھ در ی متو نشده است. آیا دلیل این است کھ در دوره

ی دولتی زیاد صرف  کشورھای مورد مطالعھ بودجھ

دوش  نشده است و بخش خصوصی خود ھزینھ را بھ

گرفتھ و این بخش بر پای خود رشد کرده است؟ یا دلیل 

ای زیر حد  آن است کھ آموزش متوسطھ ھمیشھ بودجھ

مورد نیاز داشتھ است، با وجود آن کھ از نظر تعداد 

ی  چھ در نتیجھ داشتھ و آن آموزان رشد نام دانش ثبت

شود ناشی از آن است؟ کل این  محاسبات دیده می

  تر نیاز دارند. سئواالت بھ تحقیقات بیشتر و عمیق

در بسیاری از کشورھا، آموزش ابتدایی بازده مالی 

چندانی ندارد، گرچھ از نظر اجتماعی شاید بازده 

 ھا ارزش باالیی برای رو خانواده این ازداشتھ باشد. 

تحصیالت ابتدایی قائل نیستند. از سوی دیگر 

ھا ارزش دارد  تحصیالت متوسطھ بیشتر برای خانواده

ولی با تمام بروبیاھای آن و عوامل درگیر چندان در 

درآمد نیست. در  ھای کم دسترس بسیاری از خانواده

ی عمومی برای افزایش  چنین شرایطی افزایش بودجھ

اد بیشتر، کمک ی تحصیالت متوسطھ بھ افر عرضھ

ی کار کودک خواھد  کن کردن پدیده تری بھ ریشھ مھم

  بود. 

گیری آخر بھ دالیلی کھ قبالً گفتھ شد مستقیماً  این نتیجھ

چنان  از محاسبات تحقیق ما استخراج نشده است، اما ھم

  نیاز بھ توجھ ویژه دارد.

کھ آموزش ابتدایی بازده بسیار خوبی نسبت  نھایتاً این
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رو  این ازی آموزش عمومی دارد.  بھ مصرف بودجھ

ی آموزش  توان فرض کرد کھ باال بردن بودجھ می

تواند در جذب کودکان بیشتری بھ مدرسھ و  عمومی می

ھای اھداف  آموزش بیانجامد. این فرض با توصیھ

ی ھزاره ھماھنگ است. با وجود این، باید در  توسعھ

د نیاز است کھ چنان در برخی موار نظر داشت کھ ھم

پذیر پرداخت شود  ھای آسیب ھای مالی بھ خانواده کمک

ی کودکان را بھ مدرسھ و محیط آموزشی  تا بتوان ھمھ

 جلب کرد.

 
 
 

 اخبار خارجی 

  بریتانیا

دریافتی مدیران ارشد در پایان دومین روز کاری سال 
  ی کارگران پیشی گرفت نو از متوسط دستمزد ساالنھ

  ٢٠١۶ی  ژانویھ ۵بی.بی.سی.، 

مرکز «ی  ی گروه عمل و اندیشکده بنا بھ محاسبھ
، دریافتی مدیران »ھای ھنگفت [تحقیقات] دریافتی

شنبھ پنج ژانویھ، از متوسط  ارشد در پایان روز سھ
  ی کارگران پیشی گرفتھ است. دستمزد ساالنھ

» ھا ی چاق و چلھ شنبھ سھ«شنبھ را  این گروه روز سھ
نفر  ١٠٠شامل » ھا چاق و چلھ«اعالم کرده است. 

شود کھ دریافتی ھر یک  ترین مدیران اجرایی می عالی
برابر پنج میلیون پوند بوده  ٢٠١۴از آنان در سال 

است. این مبلغ با دستمزد متوسط کارگران بریتانیا کھ 
  پوند است، مقایسھ شده است.  ٢٧۶۴۵

ی  شکاف ناعادالنھ«ھدف این گروه آشکار کردن 
   است.» درآمدھا

گروه مذکور را بھ عنوان » آدام اسمیث«ی  مؤسسھ
ورد انتقاد قرار داده و م» اقتصاددانان کافھ نشین«

  ادعای آن را جدی نگرفتھ است.

گوید: "این  ی مذکور می سام باومان، مدیرعامل مؤسسھ
باور داشتھ » مرکز...«ادعا معتبر نیست، مگر آن کھ 

تواند درآمد مدیران  ھا می باشد بھتر از خود شرکت
  ارشدشان را تخمین بزند."

در صورتی افزاید: "ادعای این گروه تنھا  او می
ھا ابداً  بامعناست کھ فرض را بر آن بگذاریم کھ شرکت

ای برای کسب سود ندارند. بھ  دغدغھ
  معناست." عبارت دیگر، این ادعا بی

تخمین "مرکز..." حاکی از آن است کھ 
ساعت  ١٢مدیران ارشد، حتی اگر روزی 

کار کنند و خیلی کم بھ مرخصی بروند، 
عت پوند در سا ١٢۶٠درآمدی برابر 

خواھند داشت. از این قرار یک مدیر ارشد 
ساعت کار کند تا بھ  ٢٢کافی است فقط 
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وقت  ی یک کارگر تمام ی متوسط دستمزد ساالنھ اندازه
درآمد داشتھ باشد. با توجھ بھ این کھ نخستین روز 
کاری در سال جدید دوشنبھ بود، چنین مدیرانی در 

بھ چنین  -تر از دو روز یعنی کم-شنبھ  پایان روز سھ
  اند. درآمدی نائل آمده

گوید: "این  ، می»مرکز...«استفان استرن، مدیرعامل 
محاسبھ، با ھر میزان دقت، قبل از ھمھ اعتبار ادعای 
دولت دایر بر محدود کردن درآمدھای ھنگفت را، از 

ھا بھ  داران برای وتوی پرداخت طریق دادن حق سھام
  است".مدیران ارشد، با تردید مواجھ کرده 

افزاید: پرداخت اضافی ھنگفت بھ مدیران ارشد  او می
  ھاست". موجب سلب اعتماد از شرکت

اضافھ پرداخت ھنگفت بھ مدیران ارشد از زمان 
) بھ این سو، موضوع مباحثات ٢٠٠٨بحران مالی (

  اجتماعی وسیع و حاد بوده است.

مدیر ارشد  ١٠٠ھای تشویقی بھ  ارزش معمول بن
درصد افزایش داشتھ ۵٠، ٢٠١۵ل سال بریتانیا در خال

است. این در حالی است کھ افزایش دستمزد متوسط 
درصد)  ۶/١بیشتر از  پوند (کمی ۴۴۵کارگران فقط 

  بوده است.

اند  ھای بریتانیایی موظف شرکت ٢٠١٣از سال 
ھا  جزییات حقوق مدیران ارشدشان را اعالم کنند. آن

ین مدیران را ھای بھ ا اند پرداخت چنین موظف شده ھم
  داران برسانند. بھ تصویب سھام

خواھان اقدامات و مقررات بیشتری، » مرکز...«
ھای  کمیتھ«چون استقرار نمایندگی کارگران در  ھم

کنند، و نیز  کھ پرداختی بھ مدیران را تعیین می» پاداش
انتشار تفاوت باالترین پرداخت و متوسط پرداخت در 

  یک شرکت معین شده است.

  

  

  ھند

در » اصالحات«خواھند  ھا از دولت می اتحادیھ
  مناسبات کار را متوقف کند

  ٢٠١۶ژانویھ  ۵اکونومیست تایمز، 

ھای کارگری از دولت  ژانویھ، اتحادیھ ۴روز دوشنبھ، 
در مناسبات کار » اصالحات«ھند خواستند کھ روند 

پیش برده » تسھیل کسب و کار«را، کھ زیر عنوان 
ھای کارگری سراسری  اتحادیھشود، متوقف کند.  می

بند است،  ١۴ی مشترک کھ حاوی  ھند در یک قطعنامھ
ی  اند کھ مطابق توصیھ از جملھ از دولت خواستھ

، دستمزد حداقل را بھ »ھفتمین کمیسیون دستمزد«
یورو)  ٢۵٠بیشتر از  ھزار روپیھ (کمی ١٨ی  ماھانھ

افزایش دھد، سقف معافیت مالیاتی را تا سالی 
یورو) باال ببرد،  ٧١٢٠روپیھ (معادل  ھزار۵٠٠

ی  امکانات ایجاد مشاغل را تقویت کند و بھ بودجھ
  ھای اجتماعی بیافزاید. تخصیص یافتھ بھ بخش

ی مذکور آمده است: "روند اصالح قانون  در قطعنامھ
کار کھ زیر عنوان تسھیل کسب و کار توسط دولت 

ر شود، ناظر بر ایجاد شرایط برای "اجی دنبال می
کردن و اخراج" بالمانع کارگران و راندن اکثریت آنان 

ی حمایتی قانون کار است و باید  بھ بیرون از حوزه
بر  افزاید کھ "ھیچ متممی متوقف گردد". قطعنامھ می

ھا و کارگران،  قانون کار نباید بدون رضایت اتحادیھ
  کھ سود و زیان اصلی متوجھ آنان است، تحقق یابد.

ھای کارگری سراسری یک  تحادیھاز این، ا  پیش
موردی را برای دیدارشان با آرون  ١۵دستورکار 
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 کارگران ایران 

  
ھفتھ  در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از
    گذشتھ  ی
 

در این چند روز بھ روال معمول چند سالھ ی اخیر 
کارگران چندین معدن زغال سنگ ناچار شدند برای 

. دریافت حقوق معوقھ ی خود دست از کار بکشند
کارگران معترض از رفتن بھ داخل معدن خود داری 

ال اکرده یا در جلوی اماکن دولتی تحصن نمودند.احتم
موارد اعتراض و اعتصاب کارگران معادن بیش از 

ت. با این وجود آنی است کھ بھ رسانھ ھا راه یافتھ اس
تعداد موارد انعکاس یافتھ در مورد اعتراضات 

کارگری نسبت بھ گذشتھ رو بھ ازدیاد گذاشتھ است. 
خالصھ ای از اعتراضات وخواستھ ھای چند تجمع 

خبرگزای  "ایلنا"اعتراضی کارگران بھ نقل از
کارایران درپی آورده خواھد شد." کارگران معدن 

اض بھ عدم پرداخت زغال سنگ البرز شرقی دراعتر
دو نیم ماھھ حقوق خود در پی قول برخی از مسئوالن 

استانی کھ خواستھ ھای آنھا رسیدگی خواھد شد بھ 
" در پی دو روز  -- تجمع اعتراضی خود پایان دادند." 

 ٥٠٠دریافت    اعتراض کارگران معدن ملچ آرام با
ماه  ١٠ھزار تومان و قول پرداخت یک ماه حقوق از 

ریافت نشده با وعده پیمانکار معدن بھ کار دستمزد د
خود بازگشتھ اند. تمام این کارگران سالھای زیادی 

" در -- است کھ بصورت موقت کار می کنند" 
ماھھ ی مطالبات مزدی خود و  ١٠اعتراض بھ تعویق 

عالوه بر آن حق بیمھ با تاخیر چند ماھھ بھ تامین 
ان اجتماعی پرداخت می شود کارگران معدن زمست

یورت غرب مقابل فرمانداری آزاد شھر تجمع کردند." 
رکود صنعت زغال سنگ در ایران علل چندگانھ ای 

  دارد. 

ھرچند تعویق پرداخت چند ماھھ ی حقوق کارگران 
ولی ھیچ  ،عمدتا ریشھ دربحران این صعنت دارد

شماری قدرت مقابلھ ی کارگران باعث میشود کھ 
ز فروش زغال سنگ کارفرما آخرین بخش پولی کھ ا

دریافت می کند را صرف ھزینھ ی پرداخت حقوق 
کارگران نماید. بھ گفتھ ی کارگران معدن زغال سنگ 

البرزشرقی،چندی پیش بخشی ازمطالبات معدن 
ازسوی شرکت ذوب آھن اصفھان بھ کارفرما پرداخت 

شد. انتظارمیرفت کارفرما بخشی ازمعوقات مزدی 
ر حالیکھ کارفرما مبالغ کارگران را پرداخت نماید. د

بدست آمده را خرج سایر بدھی ھای مالی معدن کرد. 
درجواب بھ کارگران معترض کارفرما اعالم کرده کھ 

کارگران برای رسیدن بھ دستمزدھای معوقھ خویش 
مطالبات معدن از  بار بایست تا زمان دریافت دیگر می

شرکت ذوب آھن منتظر باشند. سمت گیری 
اقصادی جمھوری اسالمی بر کسی نیولیبرالیستی 

پوشیده نیست ولی ویژگی اجرایی سیاست ھای دیکتھ 
شده ی صندوق بین المللی پول وبانک جھانی در 

برخورد با حقوق نیروی کاررا باید خارج از چارچوب 
و لیبرالیستی ارزیابی کرد. شاید منصفانھ ئسمت گیری ن

لیستی و لیبرائاین باشد کھ بھ شیوه ی پیشبرد سیاست ن
در ایران "احیای برده داری با پوشش نیو لیبرالیستی 

. در غرب زمانی کھ شرکتی بھ ورشکستگی یاد شود"
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، رسد اموال آن شرکت بھ حراج گذارده می شود می
سپس ازپول حاصل از اموال بفروش رسیده ابتدا مزد 
کارکنان پرداخت میشود و بعد مالیات دولتی، بدھی بھ 

خت بدھی بھ دیگر شرکت ھا بیمھ ودرنھایت پردا
گردد. درایران اسالمی کارفرمایان  وافراد پرداخت می

شرکت ھای بحران زده ولی درعین حال ورشکستھ 
ابتدا پول حاصل از مطالبات را در بخشی از نشده 

برای خودشان بر می دارند و بخش دیگری را صرف 
آنگاه اگر چیزی از بازپرداخت بدھی ھا یشان می کند، 

کارگر یا بخشی از آن را می معوقھ اقی ماند مزد پول ب
نیولیبرالیستی    د. چنین شیوه پیشبردی سیاستنپرداز

است کھ بھ کارفرمای معدن زغال سنگ البرز شرقی 
اجازه میدھد دو نیم ماه حقوق کارگران را پرداخت 
نکند و پول حاصل از فروش زغال سنگ را خرج 

  نماید. یش سایر بدھی ھا 
نگاه کوتاھی بھ بحران جاری صنعت بد نیست در پایان 

فقره  ١٧٨. اکنون از ھ باشیمایران داشتدر زغال سنگ 
فقره ی آن فعال است.  ١١١معدن زغال سنگ فقط 

تولیدات این معادن تا چندی پیش بھ مصرف ذوب آھن 
شد.  رسید. بخشی ھم بھ ترکیھ صادر می اصفھان می

ن بودن کیفیت چندی پیش دولت ترکیھ بھ بھانھ ی پایی
تصفیھ ی زغال سنگ ایران از ورود آن جلوگیری 

بعمل آورد. دولت با واگذاری بخش بزرگی از معادن 
بھ بخش خصوصی ونیز اخیرا حذف پرداخت یارانھ بھ 

معادن و آزاد سازی ورود زغال سنگ برای مصارف 
ذوب آھن، عمال صنعت زغال سنگ ایران را بسمت 

است. عوامل دیگر  بحران و ورشکستگی سوق داده
بحران صنعت زغال سنگ ایران را میتوان چنین 

برشمرد: افت شدید قیمت نفت کھ باعث سقوط قیمت 
زغال سنگ در سطح جھانی شده است. بعلت دھھ ی 

چھلی شمسی بودن تجھیزات و ابزارمورد نیاز، امکان 
استخراج زغال سنگ از ذخایر معدنی باعث کم بازده 

استخراج زغال سنگ در کشور شدن ھزینھ بودن وپر 
می شود. اضافھ بر آن دولت و سرمایھ داران تمایلی بھ 

سرمایھ گذاری در این رشتھ ی صنعتی ندارند. در 
کشور بحران زده ی ما کھ سود سرمایھ روال معمولی 
را ندارد صنعت زغال سنگ قادر بھ تامین سود مورد 

بخش  انتظار سرمایھ داران نیست. آقازاده ھای فعال در
صنعت زغال سنگ از تولید زغال سنگ بھ بخش 

واردات زغال سنگ کوچ کرده اند. بھ این علت 
صاحبان قدرت و آقازاده ھا تمایلی بھ حل بحران 

  صنعت زغال سنگ ندارند. 
  ١٣٩٤دی  ١٧

 

 
 
 

 جعفر حسین زاده

پیش نویس برنامھ الیحھ پنج سالھ ششم نگاھی بھ 
 توسعھ اقتصادی دولت روحانی

 تکرار برنامھ ھای دولتھای گذشتھ 

برنامھ  الیحھ پنج سالھ  ششم توسعھ دولت پیش نویس 
تا بعد از تصویب  در روحانی بھ مجلس ارائھ شده  

سال آینده بھ مورد اجرا گذاشتھ شود. این  برنامھ نھ در 
راستای برآوردن خواستھ ھای گارگران و زحمتکشان 

نسخھ ھای صندوق بین المللی پول ودر راستای  ،بلکھ 
تامین برنامھ ھای سازمان تجارت جھانی و آماده 

سازی جلب سرمایھ ھای داخلی و خارجی در استثمار 
ر چھ بیشتر زحمتکشان طرح ریزی شده است.ھ  

پیش نویس برنامھ پیشنھادی  بجای ایجاد فرصت  
شغلی،توسعھ پایدار ورشد اقتصادی،امنیت شغلی و 

افزایش دستمزد، از ھم اکنون نگرانیھا ئی را در بین 
محا فل کارگری برانگیخت. دولت  تدبیر وامید آقای 

وسعھ  خود حسن روحانی رئیس جمھور، برنامھ ششم ت
را  بر پایھ نسخھ ھای تکراری برنامھ ھای چھارم  
دولت رفسنجانی  و پنجم دولت  احمدی نژاد تدوین 

نمود کھ گویای این مثال است کھ درب بر روی ھمان 
پاشنھ ای کھ دولت ھای گذشتھ برنامھ داده اند می 
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چرخد  و با صراحت از نئولیبرالیسم  و سرمایھ داری 
یبانی می کند  و  کوچکترین سھمی انگلی تجاری پشت

از منابع ملی برای رفع ستم از طبقھ فرودست را در 
برنامھ ششم  توسعھ در قیاس با  تفاوتنظرندارد. تنھا

برنامھ ھای چھارم و پنجم در این است کھ  نقش بخش 
خصوصی در اقتصاد کشوررا  برجستھ تر و با 

اختیار صراحت بیشتر  بازار کار ارزان را در 
ارفرمایان داخلی و خارجی می گذارد .ک  

ھدف این برنامھ نھ حمایت از مزدبگیران ، بلکھ فراھم 
برای بخش خصوصی و  بیشتر کردن امکانات 

فساد و رانتی کردن  گسترش ھرچھ بیشتر شیوه داللی، 
و سوء استفاده ھرچھ  ھا کاھش دستمزد ،اقتصاد کشور

 بیشتر از کارگران و زحمتکشان است. 

برنامھ ھای  توسعھ اقتصادی  دولتھا در  نظام 
جمھوری اسالمی از شروع  تاکنون نھ حمایت از 

مستضعفان ( بخوان کارگران و زحمتکشان ) بلکھ 
مخالفت و ستیز با این طبقھ زحمتکش  بوده و ھیچ گاه 

در راستای تامین شعار ( حمایت از مستعضفان )  
ایشی  آن قدمی برنداشتھ و با کمک مجلس ھای فرم

بخش از قوانینی ھم  کھ  کارگران و زحمتکشان  با 
مبارزات چند سالھ خود بدست آوره اند را قدم بھ قدم بھ 

دگرگون نمودە. سود کارفرمایان   

 

مختصری از مضامین تعدیالت طرحھای دولت و 
 مجلس عبارتند: 

 ـــ زنده کردن طرح استاد و شاگری ؛

باز گذاشتن دست امنیت شغلی  و کردن ــ محدودیت 
کارفرمایان برای اخراج  و مقررات زدائی از حق و 

 حقوق کارگران؛ 

ـ خروج کارگاھھای زیر ده نفر کارگر ازشمول قانون 
 کار؛ 

ـ ترویج نامحدود قراردادھای موقت در کلیھ سطوح 
 شغلی  و عمالً کنار گذاشتن قراردادھای دائمی؛

بھ سازمان  (  دولت )بیمھ دولت ـ پرداخت نکردن سھم 
 تامین اجتماعی؛ 

ـ باز گذاشتن دست کارفرمایان برای عدم پرداخت  
مطالبات و دستمزد و اخراج کارگران بھ بھانھ ھای 

 مختلف.

ـ جلوگیری از تشکیل سندیکاھا و اتحادیھ ھای  مستقل 
 کارگری؛ 

ـ گردن نگذاشتن بھ تعھدات خود بھ کنوانسیون ھای 
وان عضو این سازمان؛  سازمان بین المللی کار بھ عن  

ـ واگذاری کارخانجات و کارگاھھای دولتی  بھ بخش 
 خصوصی ؛ 

ـ حمایت  بی چون چرا از کارفرمایان برای بیمھ  
نکردن کارگران، و خارج کردن  صندوق سازمان ت

نظارت کارگران. زیر امین اجتماعی از   

شتاب در خصوصی سازی ھر چھ بیشتر بھداشت و  - 
 درمان
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.....و .. -  

براساس پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامھ ریزی بھ 
این الیحھ حاکی از  ٣٣و  ٢٤دولت ،تبصره ھای 

فشارو حذف کارگران ، بازنشتگان، جوانان و بیمھ 
شدگان از سازمان تامین اجتماعی و پای مال کردن 

 حقوق نیروی کار و از کار افتادگان میباشد. 

: بھ منظور  این الیحھ آمده است ٢٤در تبصره 
جلوگیری از بروز بحران ، کنترل و کاھش مشکالت 

صندوق ھای بازنشستگی و تامین اجتماعی ، دولت 
مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامھ ششم 

 توسعھ بھ اجرا در آورد: 

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

از اول برنامھ ھرسال بھ میزان شش ماه، بھ اجتماعی 
 حداقل سن و سابقھ خدمت جھت احراز بازنشستگی . 

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

 تامین اجتماعی ممنوع خواھد بود . 

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

کشوری و لشگری بھ مدت سھ سال و صندوق تامین 
 اجتماعی بھ مدت پنج سال تعیین گردد. 

در تمامی صندوق ھای بازنشستگی و تامین اجتماعی  -
میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق پنج 

ال آخر خدمت بھ قیمت روز ( با احتساب ضرایب س
حقوق سنوات مربوط مصوب ھیئت وزیران ) محاسبھ 

 می گردد. 

در این بندھا ، ھرسال بھ سن بازنشستگی پریودی 
اضافھ میشود ه و نیز سابقھ ارفاقی سنوات در مشاغل 

سخت و زیان آور برای مشموالن سازمان تامین 
ده سال مقرر شده  اجتماعی کھ طبق مصوبات سازمان

است بھ پنج سال کاھش پیدا کرده است  و بازنشستگی  
پیش از موعد را ھم ممنوع اعالم می کند . قبل از پیش 
نویس این برنامھ، کارگرانی کھ می خواستند بازنشستھ 

شوند ده سال آخر کار کرد آنھا برای حقوق 
بازنشستگی منظور شده بود ولی در این برنامھ بھ پنج 

کاھش پیدا کرده است . سال   

آمده است : بھ منظور ترغیب  ٣٣در تبضره 
کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی  بھ جذ ب 

نیروی کاربیکاران جوان بھ ویژه در مناطق کمتر 
توسعھ یافتھ و با ھدف کمک بھ کاھش ھزینھ نیروی 
کار، بنگاه ھای اقتصادی خصوصی و دولتی مجاز 

 ھستند اقدامات زیر را طی سال ھای برنامھ اجرا نمود
ه و منابع اعتباری و مورد نیازخود را در بودجھ 

 سنواتی لحاظ نمایند: 

ــ مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین 
اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاھی گروه ھای 

سنی زیر بیست و نھ سال در اجرای کارورزی ( 
آموزش ھای تخصصی در بدو ورود بھ کار و طی 

کارگاه ھای خصوصی و  دورھای آموزش عالی در
تعاونی ) حداکثر تا دوسال برای ھریک از کارورزان 

 . 

ــ تعیین حداقل  مزد برای کارگران جدید گروه ھای 
سنی زیر بیست و نھ سال ( کھ قبالً سابقھ بیمھ تامین 

اجتماعی نداشتھ باشند ) و مشمولین طرح اشتغال 
عمومی ( اجرای پروژه ھای عام المنفعھ در زمینھ 

زیر ساخت ھای اقتصادی ، اجتماعی و مدیریت محیط 
زیست و با مشارکت جوامع محلی ) بھ میزان ھفتادو 

پنج درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبھ شورای عالی 
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کار حداکثر تا دوسا ل با ھدف انگیزه بیشتر برای 
 بکارگیری نیروی کار جدید . 

طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور 
در تابستان سال نودو چھار، حدوداً یازده درصد و این 

سھم برای جوانان پانزده تا بیست دو نھ سال بیش از 
بیست دو سھ درصد برآورد شده است. بنابراین، نرخ 

بیکاری جوانان بیش از دوبرابر بیکاری میانگین 
برنامھ  ٣٣کشور می شود . براساس بند باال در تبصره 

دارد با کاھش دستمزد جوانان  ششم توسعھ، دولت بنا
زیر بیست و نھ سال در دوره کارآموزی بھ ھفتاد 

دوپنج درصد مزد سالیانھ، زمینھ ای را برای اشتغال 
این قشر از جامعھ فراھم  کند.سئوال اینستکھ با 

تصویب این الیحھ خانوارھای این  جوانان چگونھ می 
معاش توانند با ھفتادو پنج درصد حداقل دستمزد امرار

کنند . این شیوه محاسبھ پرداخت دستمزد بھ نیروی 
کارجوان ، احساس عدم امنیت شغلی کارگران جوان 

را تشدید خواھد کرد و اشتغال موجود را ھم با تزریق 
نیروی کار ارزان بھ بازار کار، سیکل معیوب اخراج 
و جایگزین کردن نیروھا را تشدید می سازد و پس از 

موزش نیروی کار،کارفرمایان دوسال دوره مھارت آ
میتوانند بدون ھیچ دلیلی کارگران زیر بیست دو نھ 

سال را اخراج و بھ جای آنھا کارگران جوان جویای 
کار را بدون پرداخت مزایای کامل استخدام کنند و 
برای کارفرمایان این امکان را فراھم می سازد تا 
ند. ھمواره ھفتادو پنج درصد حداقل دستمزد را بپرداز

فوق بھ صورت جدی زندگی این  ٣٣بنابراین تبصره 
بخش از نیروی کاررا بھ خطر می اندازد وبا بھره 

کشی دوسالھ و افزایش سن، فرصت ھای سنی جوانان 
از دست میرود و شانس تشکیل خانواده و شادابی و 

 امید را بھ مخاطره می برد.

 الیحھ برنامھ ششم توسعھ دولت تدبیر و امید بھ وضوح
اعالم میدارد کھ در این دوره پنج سالھ  پیش رو، طبقھ 

مزدبگیر چشم اندازی  برای بھتر شدن وضعیت  
دستمزد و معیشت خود نخواھند داشت  و آنھا فقط 

وسیلھ ای ھستند برای "بھبوداقتصادی" وھموار کردن 
جذب سرمایھ ھای خارجی و سمت دادن سرمایھ ھای 

خ سود سپرده ھا در داخلی با وعده سود بیشتر از نر
نزد بانکھا و صندوقھای موسوم بھ قرضھ الحسنھ 

وابستھ بھ نھادھای امنیتی و مذھبی و سود جوئی بیشتر 
سرمایھ داران و شرکای اقتصادی خصولتی . بھ باور 

تا زمانی کھ اقتصاد رانتی زمینھ ھای انباشت ن م
کند  سرمایھ ھای مشکوک و غیر نظارتی را فراھم می

بھ بھبود زندگی میلیونھا نفر در زیر خط فقر نمیتوان 
امید داشت. برای برون رفت از بحران موجود نھ اتخاذ 
و تبعیت از مقررات زدائی  صندوق بین المللی پول و 

شرکاء بلکھ گسترش حق نظارت کارگران و 
زحمتکشان در محیط کاری خود و تدوین قوانین 
عھ حمایت از سرمایھ فکری و یدی در راستای توس

 دموکراسی و عدالت اجتماعیست. 

١٣٩٤دی  ١٧  
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