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 ھفتھ تحلیل 
 نگرانی از برآمد چپ، دلیل تشدید سرکوب اعتراضات کارگری است

 

 صادق کار

در حالی کھ اعتصابات کارگری در اعتراض بھ عدم پرداخت دستمزد ھا و پائین بودن سطح دستمزد در تعدادی از 
واحدھای پیمان کار منطقھ عسلویھ ھمچنان تداوم دارد و کمتر ھفتھای است کھ یک یا چند اعتصاب کارگری در 

پیمانکار بھ جای پرداخت بھ موقع و منظم واحدھای صنعتی این منطقھ بھ وقوع نپیوندد، اما صاحبان شرکت ھای 
دستمزد و حقوق کارگران شان با سئواستفادە از بی قانونی حاکم در منطقھ و پشت گرمی بھ حمایت مسئولین دولتی 

مشغول ایجاد چنان تغییراتی در قراردادھای کار ھستند کھ بھ زعم خودشان بتواند مانع ھر گونھ اعتراض حق 
ر حالی است کھ محتوی قرارداد ھای کار موجود بھ اندازە کافی ضد کارگری و محدودکنندە خواھانھ شوند و این د

 است و کارگران شاغل در این منطقھ نیز برخالف کارفرمایان، از حق تشکل محرومند. 

با این ھمھ اما مسئولین ادارە کار در مقابل این دخالت غیرقانونی نیز سکوت کامل کردەاند و تا کنون حاضر 
شدەاند، با کارفرمایان خاطی برخورد قانونی کنند.ن  

اما از این ھا گذشتھ، در شرایطی کھ سطح کنونی دستمزدھا حتی طبق برخی آمارھای رسمی حدود یک سوم خط 
فقر است، و صاحبان واحدھای تولیدی در منطقھ عسلویھ سود سرشار می برند، با اینگونھ تغییرات یک جانبھ 

مسئولین حامی شان فکر می کنند کھ می توانند کارگرانی را کھ زندگی شان وابستھ بھ گرفتن چگونھ کارفرمایان و 
بھ موقع دستمزد شان است وادار بھ دست برداشتن از مطالبات  و اعتراظات شان کنند؟ آیا فھم این واقعیت این ھمھ 

و ممنوعیت تشکل و اعتصاب کھ  دشوار است؟ مگرنمی بینند کھ این ھمھ فشار، تعدی و زورگویی و بگیر و ببند
علیھ کارگران تا کنون اعمال کردەاند نتوانستھ است حتی مانع گسترش فزایندە اعتراضات و اعتصابات شوند؟ پاسخ 

ھمھ این ھا روشن و گویاست، اما راستی چرا کارفرمایان کمتر اتفاق می افتد کھ دست از اینگونھ زورگویی ھا 
 بردارند؟
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کندگی و سازمان نایافتگی کارگران و مزد بگیران دلیل اصلی این برخورد جبارانھ جواب روشن است، پرا
 کارفرمایان و مسئولین دولتی علیھ عموم مزدبگیران و نگرانی از رشد اندیشھ و نفوذ چپ است. 

لو در زمینھ تشکل یابی البتھ از لحاظ نظری پیشرفت ھای خوبی داشتھایم و گام ھای ھرچند نھ خیلی بلند بھ ج
برداشتھایم، ولی ھمچنان تا رسیدن بھ چنان وضعیت مطلوبی کھ بتوانیم سیاست ھای ضد کارگری کارفرمایان و 

دولت را بھ عقب برانیم، ھنوز راە درازی داریم و موانع متعددی بر سر راھمان قرار دارند کھ باید سعی کنیم آنھا را 
ارفرمایان و دولت ھستند و برخی دیگر موانعی ھستند کھ از سر راھمان برداریم. بخشی از این موانع از طرف ک

خود ما آنھا را ایجاد کردەایم یا اینکھ آنھا را دیگران بر ما تحمیل کردەاند. اما ما برای اینکھ بتوانیم خود را سازمان 
ع دولتی و دھیم باید نخست موانعی را کھ خودمان بین خودمان ایجاد کردەایم از میان برداریم تا بتوانیم موان

 کارفرمایی را کھ مانع سازمانیابی ما ھستند خنثی کنیم. 

اکنون زمینھ تشکل یابی در میان تودە مزدبگیران بھ نحو بی سابقھای رشد کردە و کارگران زیادی ھستند کھ بھ رغم 
قابل توجھی می کنند،  آگاھی از پیامد ھای اقدام ایجاد تشکل  اقدام بھ این کار می کنند و کارگران نیز از آنھا حمایت

اما این حد از تالش ھا با تمام تاثیرات مثبت شان برای غلبھ بر موانع دولتی و کارفرمایی کافی نیست. حقیقت این 
است کھ ظرفیت بل قوە جنبش کارگری و سازمان ھای کارگری بسی بیش داست و این میسر نمی شود مگر با ایجاد 

ن ھای کارگری صرفنظر از گرایشات شان. شعار دادن و اعالم ھمبستگی حداکثر ھمبستگی میان احزاب و سازما
ج یک از  ھای پراکندە با وجود مثبت بودنشان، واقعی این است کھ تاثیر مطلوب را نھ در این زمینھ بلکھ در ھ

 موضوعاتی کھ دغھدغدە نیروی چپ است ندارد. 

بش چپ است، افزایش سرکوب ھا و سرکوب اعتراضات کارگری در واقع بخش مھمی از سرکوب کل جن
سیستماتیک شدنشان نیز نشان می دھد کھ نگرانی از گسترش برآمد چپ بھ یکی از دغدغھ ھای مھم حکومت تبدیل 

 شدە، بھمین خاطر سازمان ھای چپ مناسب است با در نظر گرفتن این مسئلھ رفتار و مناسباتشان را تنظیم کنند. 

 
 
 از تجربھ دیگران 
  بخش چھارم –اجباری کار 

 ٢٠٠٨مھ  –ھای صنفی  المللی اتحادیھ کنفدراسیون بین

 ترجمھ: گودرز

  ادامھ - ھایی برای ارعاب و اجبار  شیوه

وضوح  ھا ممکن است بھ ھای فراوانی برای ارعاب و اجبار فرد بھ کار کردن وجود دارد. بعضی از این شیوه شیوه
  اند. ختصار ذکر شدهشان در ذیل بھ ا دیده نشوند. معھذا برخی
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  زندانیان کارگر

کار  زندانیان را اگر بھ حکم یک دادگاه معتبر بھ کار محکوم شده باشند، از شمول منع بھ ٢٩ی شماره  معاھده
  ی مذکور استثنا نموده است، مشروط بر آن کھ شرایط زیر فراھم باشند: اجباری مطابق معاھده

نماید. در واقعیت اما  را برای کار تحت کنترل بخش خصوصی منع می "معاھده مشخصاً در اختیار گذاشتن زندانی
اوالً زندانیان بسیاری امروزه در زندان برای کار جھت منافع بخش خصوصی (ظاھراً تحت تعلیم برای بخش 

عنوان تامین شرایط آزادی  خصوصی بھ تولید محصول برای کارفرمای خصوصی و یا در خارج از محیط زندان بھ
ی زندان و کنترل زندانی بھ بخش  شوند. ثانیاً در بسیاری موارد ھم کل اداره کار گماشھ می ضمانت) بھ قید بھ

فقط در صورتی قانونی است کھ  ٢٩ی  ھای معاھده خصوصی واگذار شده است. استثنای این موارد از ممنوعیت
ھا تحت فشار باشند یا بھ مجازات  تم زندانکھ از سوی سیس آن ھا شده باشند، بی زندانیان شخصاً داوطلب این استخدام

بیشتر تھدید شوند. اما پرواضح است کھ در شرایط زندانی و محیط زندان تقریباً غیرممکن است کھ بتوان امنیت 
داوطلبانھ و بدون احساس فشار بگیرد. چنین شرایطی فقط باید با  الزم را برای زندانی فراھم کرد تا بتواند تصمیمی

خارج از زندان قیاس گردد، بھ این معنی کھ حقوق و دستمزد و سایرحقوق اجتماعی، امنیت محیط کار و شرایط کار 
  ی جمعی حاصل گردد. منافع از طریق مذاکره

  

کارگر و کارگران نباید در استخدام و یا در اختیار 
کارفرمای خصوصی اعم از فرد و یا شرکت 

 خصوصی قرار گیرند.

باید تحت  زندانیکار  و
ظارت و کنترل یک ن

 مسئول دولتی باشد،

بھ حکم دادگاه قانونی بھ  بایدزندانی  و
عنوان مجازات جرم بھ کار محکوم 

 شده باشد، 
  

  اضافھ کاری اجباری

کاری  مند بھ اضافھ ی کارگران عالقھ معموال ھمھ
نیستند، اما بسیاری از آنان بر این باورند کھ 

منطقی نیست وقتی کارفرمایشان در شرایط سخت 
کاری بپرھیزند.  زیر فشار قرار دارد، از اضافھ

کاری در چھ صورتی معادل کار  این کھ اضافھ
ترین مباحث  اجباری است بھ یکی از مھم

ی حدود قانونی کار اجباری تبدیل شده  درباره
است. دو نکتھ در این باره حائز اھمیت اند: یک، 

المللی کار در  ی تخصصی سازمان بین کمیتھ
کاری  ھا معتقد است کھ حدود اضافھ ی معاھده باره

ست. این عنوان غیر اجباری قابل تفسیر ا ھای کاری بھ نامھ تنھا در چھارچوب قوانین داخلی کشوری و موافقت
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کاری وقتی صریحاً  پذیری کارگر در صورت امتناع قابل تعبیر است. اضافھ محدوده اما بیشتر در چھارچوب آسیب
اجباری است کھ کارگران بھ اخراج تھدید شوند یا درآمدشان با حقوق معمولی کفاف مخارج زندگی شان را ندھد و 

 باشند.ھیچ امکان دیگری جز تسلیم در مقابل کارفرما نداشتھ 

  قاچاق انسان

سازمان ملل متحد قاچاق انسان را چنین تعریف کرده است: "... استخدام، حمل و نقل، انتقال، دریافت و استقرار فرد 
گیری، فریب، تقلب، سوءاستفاده از قدرت، ناشی از آسیب پذیری افراد یا در  از طریق تھدید و اجبار، گروگان

توانند او  مادی کھ منجر بھ رضایت دیگرانی گردد کھ بر شخص کنترل دارند و می ی مبادلھ مالی و سایر منافع نتیجھ
تواند شامل فحشاء یا سایر  برداری می افزاید: "بھره برداری در اختیار شخص ثالث قرار دھند"، و می را برای بھره

داری یا برای  مشابھ برده کاری، بیگاری و سایرانواع داری، خدمت ھای جنسی، کار و خدمات اجباری، برده استفاده
 استفاده و اھدای اعضای بدن باشد."

  مشخصاً قاچاق انسان باید حداقل شامل سھ شرط از جدول زیر باشد:

  نتیجھ و بازده  +  وسیلھ  +  پروسھ

استخدام، انتقال، حمل و 
نقل، اعزام، دریافت و 

  اسکان

تھدید، اجبار، گروگان،   و
تقلب، فریب، سوءاستفاده 

  از قدرت

ی جنسی، خشونت  فحشا، پورنوگرافی، سوءاستفاده  و
جنسی، کار اجباری، خدمتکاری، کار در ازای 

بدھی، کار در ازای دستمزد غیرعادالنھ، بردگی، 
  بیگاری.

  

ی بین کارگر و  ی حائز اھمیت این است کھ در تعریف کار اجباری، خود عمل و بازده اقتصادی آن چندان اھمیتی ندارد کھ رابطھ نکتھ
اند. این عوامل عمدتاً در فاز  کند. برخی پارامترھای اجبار و فشار در این مورد شاھد بر کار اجباری کارفرما در این مورد نقش بازی می
ھاست ولی کار اجباری البتھ بھ اشکال دیگر ھم بدون  دھند. کار اجباری بازدھی از قاچاق انسان پایانی قاچاق انسان خود را نشان می

  انی وجود دارد.قاچاق انس

شان بیشتر توجھ دارند اما نباید از دید دور داشت کھ در  ھا بھ کنترل مرزھای ھا برای کار اجباری، دولت ی انتقال انسان در مرحلھ
شوند. وقتی کھ کار اجباری در داخل مرزھا صورت  طور قانونی و داوطلبانھ ھم وارد کشورھا می بسیاری از مواقع کارگران بھ

  تر خواھد بود؛ چرا کھ در این صورت پست بازرسی وجود ندارد تا احیاناً پلیس بتواند قاچاقچی را دستگیر کند. کار پلیس مشکل گیرد، می

ھا در اعمال کنترل بیشتر خواھد بود. بالطبع قوانین داخلی باید در مورد پیگیری  ی دولت ی کار اجباری وظیفھ رو در مرحلھ ھم از این
  تر عمل کنند.   مایان در کار اجباری ناشی از قاچاق انسان جدیجرم و تنبیھ کارفر
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 زی شل در امریکا اجتماع کارگران در برابر دفتر مرک ٢٠١۵فوریه  ٨

 اخبار خارجی 
  امریکا

ی شیمیایی،  پاالیشگاه و کارخانھ ٩اعتصاب در 
  برای عقد قراداد جدید

  ٢٠١۶فوریھ  ١رویترز، 

پاالیشگاه و  ٩بھ دنبال فراخوان اعتصاب در 
ژانویھ،  ٣١ی شیمیایی در روز یکشنبھ،  کارخانھ

ھای مربوطھ دست بھ  حادیھکارگران عضو ات
اعتصاب زدند. ھدف از اعتصاب اعمال فشار بھ 

ھا برای عقد قرارداد جدیدی  مدیریت این شرکت
 ۶٣است کھ باید مجموعاً شامل حال کارگران 

  شرکت گردد.

بھ این سو نخستین مورد  ١٩٨٠اعتصاب کھ از سال 
در حمایت از یک قرارداد سراسری است، متوجھ 

درصد ظرفیت  ١٠کھ مجموعاً  ھایی است شرکت
ھای  دھند. ناآرامی پاالیش امریکا را تشکیل می

کارگری در این بخش ناشی از تغییرات قیمت نفت خام 
ھا واداشتھ  ھا را بھ کاھش ھزینھ است کھ ظاھراً شرکت

  است.

ی فوالدکاران متحد اعالم کرده است شرکت  اتحادیھ
ی  کننده ھا نقش ھدایت ھلندی شل، کھ از جانب شرکت

ھا  ھا را دارد، پس از آن کھ اتحادیھ مذاکرات با اتحادیھ
پنجمین پیشنھاد این شرکت را رد کردند، بھ مذاکره 

   پایان داده است.

گوید: "شل از  ی مذکور می الملل اتحادیھ پرزیدنت بین
ی پیشنھاد متقابل (در برابر پیشنھاد ما) سر باز  ارائھ

ای جز  برای ما چاره زد و میز مذاکره را ترک کرد.
  اعالم توقف کار باقی نماند".

وگوھا را از سر خواھیم گرفت.  گوید: "ما گفت شل می
ھا از طریق مذاکره  مان با اتحادیھ ما بھ رفع اختالفات

تر مذاکرات را از سر  متعھدیم و امیدواریم ھرچھ سریع

  گیریم".

بینی  ای را کھ برای مقابلھ با اعتصاب پیش شل برنامھ
ی  ترین پاالیشگاه و کارخانھ نشده دارد، در بزرگ

تکزاس، بھ اجرا گذاشتھ » دیرپارک«اش در  شیمیایی
  است تا عملیات بھ طور معمول ادامھ یابند.

گویند  وگو با اتحادیھ] می ھای دیگر [طرف گفت شرکت
جا کھ  اند کھ "تا آن شان خواستھ یران باتجربھکھ از مد

ممکن است کارگران دیگری را بھ کار گیرند تا 
توانند از قیمت نفت خام  اعتصابیون تصور نکنند کھ می

  ابزاری برای فشار بسازند".

گوید کھ پاالیشگاه این شرکت در  شرکت تسورو می
کارسون کالیفرنیا بھ کار خود مشغول است و مدیریت 

یشگاه آناکورتز در واشنگتن، کار کارگران پاال
ساعت آینده خود بھ عھده خواھد  ۴٨اعتصابی را در 

چنین کار در پاالیشگاه مارتینز این شرکت،  گرفت. ھم
ی  ریزی شده واقع در کالیفرنیا، برای عملیات برنامھ

  نگھداری متوقف خواھد شد.

گوید: "عالوه بر شل و  ی فوالدکاران متحد می اتحادیھ
ی دیگر کھ بھ شرکت ماراتون  تسورو، سھ کارخانھ
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ی  پترولیوم در تکزاس و کنتاکی تعلق دارند، و کارخانھ
اند. حداقل  لیوندل بازل در ھوستون، نیز در اعتصاب

ی حوادث مرگ  ھا دارای سابقھ دوتا از این کارخانھ
  آوراند".

گوید:  ی لیوندل می کارگران اعتصابی کارخانھیکی از 
رود. من نگران این کھ کار  "اعتصاب خوب پیش می

  ی معکوس بدھد نیستم". نتیجھ

گوید: "تمام  ی فوالدکاران متحد می اتحادیھ
ھا را نمایندگی  ھای دیگری کھ این اتحادیھ آن پاالیشگاه

 کند، از جملھ پاالیشگاه  اکسون موبیل در بیومونت می
ساعتھ  ٢۴تکزاس، دارند تحت مقررات تمدید قرارداد 

  کنند". کار می

ی کنونی کھ رو بھ انقضاست،  سالھ قرارداد سھ
ھزار کارگر قراردادی را در تعداد قابل توجھی از ٣٠

دھد، کھ مجموعاً دوسوم ظرفیت  ھا پوشش می پاالیشگاه
  دھند. پاالیش امریکا را تشکیل می

ھ توسط اتحادیھ رد شد، ھا ک آخرین پیشنھاد شرکت
پنجمین پیشنھاد از زمان شروع مذاکرات برای عقد 

 ٢١یک قرارداد جدید سھ سالھ بود. این مذاکرات از 
  اند. ژانویھ شروع شده

ی فوالدکاران متحد خواھان دوبرابر شدن  اتحادیھ
ی دستمزدھا نسبت بھ قرارداد پیشین  افزایش ساالنھ

ان آن است اوالً کاری چنین خواھ است. این اتحادیھ ھم
کھ در گذشتھ بھ پیمانکاران فاقد اتحادیھ داده شده است، 

از این پس بھ پیمانکاران واجد اتحادیھ سپرده شود، 
تری برای پیشگیری از فرسودگی  ثانیاً سیاست روشن

کاری اتخاذ شود و ثانیاً سھم کارگران برای پرداخت 
  ش یابد.ھای بھداشتی خارج از پاکت بیمھ کاھ مراقبت

   
  کاھش قیمت نفت خام

ھای مجزا مثل شرکت والرو انرژی، اخیراً  پاالیشگاه
» شیل«سودھای ھنگفتی بابت پاالیش ارزان نفت خام 

ھای  اند. این در حالی است کھ شرکت کسب کرده
ھای نسبتاً باالی استخراج  مجتمع مثل اکسون با ھزینھ

زار این نوع نفت در برابر قیمت کم نفت خام در با
  رو بوده اند. روبھ

گویند کھ سقوط تند قیمت نفت خام از ماه  گران می تحلیل
 ٣٠دالر بھ زیر  ١٠٠ژوئن بھ این سو، از بیشتر از 

ھا را در مذاکرات  دالر در ھر بشکھ، موضع اتحادیھ
  تضعیف مرده است.

در نخستین ساعات روز دوشنبھ قیمت نفت در 
ران نفت با استناد گ بازارھای آسیا کاھش یافت. معاملھ

توانند بھ  گویند کھ این اعتصابات می بھ اعتصابات می
کاھش تقاضا بیانجامند و افزایش قیمت محسوسی، 

ی گذشتھ  درصد، را کھ بازار نفت در ھفتھ٨معادل 
  خوش تالطم کنند. تجربھ کرد، دست

  

  

  بریتانیا

تر از ھمکاران  پوست کم دستمزد کارگران رنگین
  شان سفیدپوست

  ٢٠١۶فوریھ  ١.بی.سی.، بی

پوست در  دھند کھ کارگران سیاه تحقیقات نشان می
تری  تمام سطوح آموزش و پرورش دستمزد بسیار کم

در قیاس با کارگران سفیدپوست بھ ازای کار مشابھ 
  کنند. دریافت می

ی  ھای مربوط بھ دستمزدھا توسط کنگره تحلیل داده
 ٢٣ی  لھی یک فاص ھای کارگری نشاندھنده اتحادیھ

درصدی میان دستمزد متوسط کارگران سفید و سیاه 
  است.



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٠١٦فوریه  ٥ - ١٣٩۴بھمن  ١٦ جمعه   

 

  Iranian Labour Bulletin – No:119 ١١٩م ، شماره سوسال 

 

 

- 7 - 

ھای کارگری اعالم کرده است کھ  ی اتحادیھ کنگره
 ٣٣/١۴التحصیالن سیاه بھ طور متوسط  دستمزد فارغ

پوند در ساعت است. در برابر دستمزد فارغ 
  پوند در ساعت است. ۶٣/١٨التحصیالن سفید 

ھای  اتحادیھ ی فرانسس اوگریدی، دبیرکل گنگره
گوید: "نژاد ھنوز ھم نقش بزرگی در  کارگری، می

تعیین دستمزدھا دارد. واقعیت خشن این است کھ در 
تر از  تمام سطوح آموزش، کارگران سیاه و آسیایی کم

  کنند". ھمتایان سفیدشان دریافت می

ھا را نادیده  تواند این داده افزاید: "دولت نمی او می
دست بھ اقدام واقعی برای رفع بگیرد و اکنون باید 

  ھا بزند". تبعیض پرداخت
  

  "دخالت الزم است"

ھای راھبر در  ، یکی از اندیشکده»تراست رانیمد«
تر از این اعالم کرده بود کھ  برابری نژادی، پیش

شکاف دستمزدھا ربطی بھ نوع دانشگاه و محل 
تحصیالت عالی کارگران ندارد، زیرا کارگران 

ھا فارغ  ترین دانشگاه کھ از برگزیده پوستی نیز، سیاه
   اند. خوش این شکاف اند، دست التحصیل شده

ھای کارگری کھ مبتنی  ی اتحادیھ در واقع تحلیل کنگره
در » مطالعات نیروی کار«ی  ھای مؤسسھ بر داده

دھد کھ  انجام یافتھ، نشان می ٢٠١۵و  ٢٠١۴ھای  سال
ترین  ھا برای کسانی کھ دارای عالی شکاف پرداخت

  تر است. ھا ھستند، عمیق کیفت

دھد کھ صرف  گوید: "این تحقیق نشان می اوگریدی می
بھ رفع تبعیض نژادی  تحصیالت عالی کمک کمی

ای است کھ مستقیماً رفع  کند و نیاز بھ مداخلھ می
  نابرابری نژادی در محیط کار را ھدف گیرد".

ی کارگری کھ دارای کارکردی چتری  ی اتحادیھ کنگره
خواھد کھ  ھای کارگری است، از دولت می در سازمان

ابعاد مسئلھ را تصدیق کند و دست بھ تدوین یک 
  استراتژی برای برابری نژادی بزند.

ژانویھ دیوید کامرون،  ٣١ی گذشتھ  روز یکشنبھ
نخست وزیر بریتانیا، بھ عنوان یک حرکت ضدتبعیض 

نام  ثبتھا باید نسبتی را کھ برای  اعالم کرد کھ دانشگاه
  کنند، اعالن کنند. اعمال می ھای قومی  اقلیت

ھای  وزیر بریتانیا گفت کھ شفافیت دانشگاه نخست
ی یک، مثل آکسفورد، را وادار خواھد کرد برای  درجھ

  کوشاتر باشند. ھای قومی  افزایش حضور اقلیت
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  آفریقای جنوبی

ھای  ی اتحادیھ مناقشھ بر سر تصمیم کنگره
میزبانی فدراسیون جھانی کارگری برای 

  ھای کارگری اتحادیھ

  ٢٠١۶ژانویھ  ٣١تمام آفریقا، 

انگیز فدراسیون توسط کنگره  میزبانی بحث
ممکن است باعث شکاف بین کنگره و 

  ھای کارگری خارجی شود. اتحادیھ

در سیمای بحران اقتصادی جاری در جھان، کھ با 
د ی رفاه و درآم گیر و شکاف فزاینده بیکاری توده

ھمراه است، ھستند نیروھایی در سراسر جھان، کھ 
ھا بھ نیروی سیاسی فائقھ  امکان تبدیل مجدد کمونیست

بینند؛ برخی بھ عنوان تھدید و برخی بھ عنوان  را می
ای را  شان ھم جنبش اتحادیھ فرصت. تقریباً ھمگی

  کنند. یابی مجدد تلقی می مجرایی برای این قدرت

ھای کارگری آفریقای  حادیھی ات تصمیم رھبری کنگره
ی  جنوبی (کاکاج) برای میزبانی ھفدھمین کنگره

ھای کارگری (فجاک)، در  فدراسیون جھانی اتحادیھ
شود. این  ای ناشی می نگاه برخی از چنین انگیزه

یک از  ی اخیر ھیچ روست کھ تا ھفتھ برداشت از آن
ی کارگری در آفریقای  ھای اتحادیھ دیگر فدراسیون

المللی کارگری  ھای بین یک از سازمان و ھیچجنوبی 
ھای  المللی اتحادیھ عمده، از جملھ کنفدراسیون بین

  اند. کارگری (کباک)، از این تصمیم مطلع نشده بوده

ای رسمی،  شاران بورو، دبیرکل کباک، اکنون در نامھ
اش برای میزبانی  از کاکاج در مورد تصمیم احتمالی

ھ است. کباک در یک ی فجاک توضیح خواست کنگره
تر انتشار داده بود، اعالم کرده بود کھ  بیانیھ، کھ پیش

ھای  فجاک را یک "سازمان واقعی از اتحادیھ
شناسد، زیرا در این فدراسیون،  کارگری" نمی

ای از جملھ از کره شمالی و سوریھ  ھای دولتی اتحادیھ
  نیز عضویت دارند.

و کاکاج در فجاک  البتھ موضوع عضویت رسمی
مناسبات نزدیک با آن، بیش از سھ سال است کھ 

 ٢٠١٢سال  مطرح است. پس از مراسم اول ماه می 
بالده نزیمانده، دبیرکل حزب کمونیست آفریقای 

جنوبی، از کاکاج دعوت کرد کھ بھ عضویت فجاک 
برد  تواند بھ پیش درآید. او اعالم کرد کھ "این اقدام می

ھان امروز کمک امر رھایی ملی و سوسیالیسم در ج
   کند".
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ی کاکاج، برخی از اعضای آن  در ھمان سال در کنگره
خواستار عضویت در فجاک، بھ عنوان "فدراسیونی 

بنیان شدند". یکی از  ضدامپریالیست و طبقھ
ی سراسری  ی این درخواست اتحادیھ عمده حامیان 

ی  فلزکاران آفریقای جنوبی بود کھ قدری پس از کنگره
  اج اخراج شد.مذکور از کاک

ی فجاک دوباره بھ  تصمیم دایر بر میزبانی کنگره
ھای ایدئولوژیک در درون کاکاج، کھ از پس  ی بند گروه

ی فجاک و شوروی  از جنگ جھانی دوم بر سر رابطھ
در آن وجود داشت، دامن زده است. کنفدراسیون 

ھای کارگری آزاد (کباک کنونی) در  المللی اتحادیھ بین
  مریکا و بریتانیا در برابر فجاک بود.اساس پاسخ ا

در سال » بلوک شرق«با فروپاشی اتحاد شوروی و 
خوش تغییر بسیار شد اما پابرجا  ، فجاک دست١٩٩٠
یکی بر دیگری، در یک جھان » پیروزی«ماند. 

ی آزاد خصوصی،  دوقطبی، متحقق شده بود: سرمایھ
محور،  مسامحتاً غرب، سرانجام بر اقتصاد دولت

مسامحتاً شرق، سیطره یافت و این دو مدل بھ عنوان 
  یگانھ آلترناتیوھای یکدیگر متصور شدند...

ھای  ھای کارگری در بلوک شرق بھ تسمھ نقالھ اتحادیھ
دولت و حزب تبدیل شدند و در غرب، بھ درجات 
مختلفی در استقالل از حزب و دولت و سرمایھ، 

، اما از ھر ھا بودند اگرچھ ھمھ در صدد دلبری از آن
  آمد. ھا فشار می سو نیز بھ آن

ی آزادی تشکل و حق کارگران برای تشکیل و  ایده
ھای مستقل بھ عنوان ستون بنای کباک  مدیریت اتحادیھ

دولت کارگری «پذیرد کھ  باقی ماند. فجاک اکنون می
ھای کارگری برخوردار  باید از حمایت اتحادیھ» واقعی
  باشد.

ایدئولوژیک کھ پس از این اختالفات 
جنگ جھانی دوم سر برآوردند، جنبش 

خوش انشقاقات  ای را دست اتحادیھ
سیاسی و حتی مذھبی کردند: 

ھای مسیحی، کمونیست، سوسیال  اتحادیھ
دموکرات و چندین و چند قسم فدراسیون 

تزی برای این تز بود کھ  دیگر. این آنتی
ھای کارگری باید کارگران را  اتحادیھ
نظر از قومیت،  ح جھانی، صرفدر سط

شان  جنس و تعلقات سیاسی یا مذھبی
  متحد کنند.

ای آفریقای  ھای بروزیافتھ در جنبش اتحادیھ با گرایش
گرایی رایج پس  جنوبی، کھ ممکن است آن را بھ فرقھ

از جنگ جھانی دوم نیز بکشاند، مباحثھ بر سر چیستی 
یا عقل ھای کارگری ھم بازگشوده شده است. آ اتحادیھ

غالب خواھد شد یا این جنبش ضعیف شده و نایکپارچھ 
  میدان بیشتری را از دست خواھد داد؟
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 کارگران ایران 

ی ھفتھ در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از
  گذشتھ 

 

ی توسعھ و تصویب  رونمایی شدن از مضمون برنامھ
ی کمیسیون برنامھ و  ی دولت در جلسھ کلّیت الیحھ

ی  بھمن ماه در مجلس در ھفتھ ١٢بودجھ بھ تاریخ 
جاری و سکوت غیرمعمول فعالین تشکالت مجاز 

ی  وعده خلفی  کارگری و وابستھ بھ حاکمیت درباره
ھای  دولت آقای حسن روحانی برای حذف تبصره

ی ششم  ی پیشنھادی برنامھ الیحھ برانگیز حساسیت
ترین رویداد کارگری این ھفتھ  توان مھم توسعھ را می

 .شمرد

ی دولت بھ   ی ششم توسعھ ی پیشنھادی برنامھ الیحھ
 ٣٣ی  مجلس، حاکی از آن است کھ اعالم حذف تبصره

ی پیشنھادی دولت بھ مجلس کھ در پی  ازالیحھ
ی فعالین کارگری عنوان شده بود،  اعتراضات گسترده

با ایجاد    ٣٣ی  دروغی بیش نبوده و ھمان تبصره
ی  الیحھ ١۵اده م ۵تغییرات انشایی تحت عنوان بند 

ی ششم توسعھ دولت بھ مجلس  پیشنھادی برنامھ
  بازنویسی شده است. 

را حذف نموده  ٣٣یعنی دولت ظاھراً بند 
ی کارآموزی  درحقیقت با ھشت برابر کردن دوره   ولی

کردگان  (از سھ ماه بھ دو سال) برای تحصیل
ترین  دانشگاھی و باز گذاشتن دست کارفرمایان با سھل

ی کارآموزی  ای بیکارسازی افرادی کھ دورهشرایط بر
تر از حد معمول  ھم با دریافت حقوقی کم خود را آن
ی  الیحھ ٣٣اند، عمالً بند  بھ پایان رسانده استخدامی 

ی ششم توسعھ را بھ تمام و کامل  پیشنھادی برنامھ
  اجرایی کرده است. 

الیحھ برنامھ ششم توسعھ آمده  ١۵ماده  ۵بند   در
ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش  برای  است:

خصوصی و تعاونی بھ جذب نیروی کار جوان، 
ی ششم توسعھ نسبت بھ جذب  کارفرمایانی کھ طی برنامھ

التحصیالن دانشگاھی با مدرک حداقل کارشناسی بھ  فارغ
صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سھم کارفرما 

تاریخ شروع بھ ی بیکاری برای مدت دو سال از  و بیمھ
ی اجرایی این تبصره شامل  نامھ باشند. آیین کار معاف می

ی  ھای کاری اولویت دار، نحوه ی معرفی، زمینھ شیوه
تامین ھزینھ و سایر موارد، بھ پیشنھاد سازمان (سازمان 

ریزی) و وزارت تعاون، کار و رفاه  مدیریت و برنامھ
 رسد. اجتماعی بھ تصویب ھیئت وزیران می

تصور کنید پس  »مھر«گر خبرگزاری  ول گزارشبھ ق
اید. ھر  ھا دوندگی و گرفتاری، کاری را پیدا کرده از مدت

روز صبح باید در محل کار حاضر و مانند سایر نیروھا 
کار کنید، اما حقوق بسیار ناچیزی بھ شما پرداخت 

شود و در مورد شما تبعیض حقوقی وجود دارد.  می
ی  تان تعھدی ندارد و با ھمھ شغلی ی کارفرما در قبال آینده

ی  ھا دولت برای جلب رضایت کارفرما جھت اجازه این
جذب     ورود و شروع بھ کارتان در محیط کار و نھایتاً 
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احتمالی شما، کارفرما را از پرداخت حق بیمھ و سھم 
ی  کند. اگر ھمھ سال معاف می ٢ی بیکاری بھ مدت  بیمھ
اقل تا لیسانس درس خوانده ھا را قبول دارید، باید حد این

  باشید، تا شاید جایی شما را قبول کند.

    

ی ششم  الیحھ برنامھ ١۵ی  ماده ۵بند   برطبق
بیمھ   دولت کارفرمایان را از پرداخت سھم خود بھ    توسعھ
این   کند. ی بیکاری برای مدت دو سال معاف می و بیمھ

ی اجتماعی متعلق بھ  صندوق بیمھ  خاصھ خرجی دولت از
مخارج این معافیت     گیرد. کارگران صورت می

ھزار میلیادی دولت بھ ١٠٨بر بدھی   کارفرمایان،
شود کھ البتھ قرار ھم  میی اجتماعی افزوده  صندوق بیمھ

ی اجتماعی واریز گردد! بخش  نیست بھ صندوق بیمھ
-ی اجتماعی  ی بدھی کالن دولت بھ صندوق بیمھ عمده

ی  در طول چند دوره - ی کارگر ایران در واقع بھ طبقھ    و
ھای  ی ھمین بزل و بخشش ھای مختلف، نتیجھ اخیر دولت

  ھا بھ صاحبان سرمایھ است.  دولت

یگر برخورد نمایندگان، کارفرمایان و از طرف د
ی  الیحھ ١۵ی  ماده ۵بند   ی داران نیز در باره سرمایھ
در نوع خود قابل توجھ است. آقای   ی ششم توسعھ برنامھ

ھای  کانون کارفرمایی انجمن«پور رییس  بابک ھاشمی
ھای سراسری  ی شغلی و کاریابی صنفی دفاتر مشاوره

، »کسب وکار«ی  وگو با روزنامھ در گفت» کشور
 ١۵ی  امتیازات داده شده بھ کارفرمایان در این بند از ماده

را برای جذب نیروی کار کافی ندانستھ بلکھ برای ترغیب 
ای جداگانھ در  کارفرمایان جھت استخدام،خواھان ماده

ر وی انتظار  خصوص اشتغال شده است. بھ زبان ساده 
ی  ھ و بیمھمعافیت از پرداخت سھم کارفرمایان از بیم

  تر از آن ھم قانع نیست. بیکاری را دارد و بھ کم

 

 
 
 

 
 

 

 اطالعیھ ھا 
بنا بھ گزارش ارسالی اداره ی کار کردستان مجددا با 

تشکیل شورای کارگران شرکت تراکتورسازی 
 .کردستان مخالفت کرد

پی برگزاری تجمعات کارگران در بھمن ماه، در 
حراست این کارخانھ تعدادی از پرسنل را فراخوانده 
است و آنان را تھدید بھ اخراج نموده است. ھمچنین 

اداره کار سنندج طی تماس تلفنی و اخطار بھ چند تن 
از کاندیداھای نمایندگی خواھان استعفا و کناره گیری 

ر گردید. ھمچنین شرکت آنان از نمایندگی شورای کا
مالک این کارخانھ (تراکتور سازی تبریز) تھدید کرده 

است کھ در صورت پیگیری مجدد و تجمع پرسنل اقدام 
 .بھ جمع آوری و تعطیلی این واحد خواھد کرد

کارگران کارخانھ تراکتور سازی کردستان ھیچگونھ 
تشکل کارگری نداشتھ و تاکنون چندین بار از طریق 

با اداره کار خواستار شده اند تا مقدماتی فراھم مکاتبھ 
 .شود تا کارگران بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند

کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 
کارگری بر این باور است کھ کارگران تنھا با اتکا بھ 
نیروی خویش و بدون کسب اجازه از ھر نوع نھاد یا 

د اقدام بھ انتخاب نمایندگان خود و اداره دولتی می توانن
ایجاد تشکل مستقل نموده و برای دستیابی بھ 

 .مطالباتشان اقدام نمایند
کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 

 کارگری
١٣٩٤بھمن  12  



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٠١٦فوریه  ٥ - ١٣٩۴بھمن  ١٦ جمعه   

 

  Iranian Labour Bulletin – No:119 ١١٩م ، شماره سوسال 

 

 

- 12 - 

 
 

 

 صدای کارگر  

معلمان بخش خصوصی از وضعیت شغلی خود 
  ناراضی ھستند

 

فعال صنفی معلمان اعتقاد دارد؛ گسترش مدارس یک 
خصوصی کھ در دستور کار دولت فعلی قرار گرفتھ؛ 
مستقیما امنیت شغلی و معیشت معلمان را ھدف قرار 

  .داده است

نژاد (فعال صنفی معلمان) در گفتگو    محمدرضا نیک
کارگیری معلمان در بخش  بھ اینکھ بھ   با ایلنا؛ با اشاره

بارز بھره کشی است؛ گفت: بیشتر خصوصی مصداق 
درصد معلمان بخش خصوصی نیروھای آزاد  ٨٠از 

ھستند و نظام آموزش و پرورش تعھدی نسبت بھ 
 معیشت یا تامین امنیت شغلی آنان ندارند.

نیک نژاد با اشاره بھ اینکھ معلمان مدارس خصوصی 
شوند،  حق اعتراض ندارند و بھ راحتی کنار گذاشتھ می

صورت  تمزد غالب این معلمان بھدس افزود: 
شود، ضمن اینکھ  ای پرداخت می التدریس و جلسھ حق

  چندان خبری نیست.  از بیمھ و امنیت شغلی نیز

نیک نژاد با تاکید بر اینکھ رویکرد اصلی مدارس 
خصوصی جذب نیروھای آزاد است تا بھ راحتی از 

سوءاستفاده کنند، گفت: معلمان در مدارس    آنھا
ھای تابستان  ر ایام تعطیل ازجملھ ماهخصوصی د

 ١۵کنند. ھمچنین موظف ھستند  حقوقی دریافت نمی
  روز از بیمھ را خودشان پرداخت کنند.

این فعال صنفی معلمان درباره رویکرد 
سازی مدارس توسط دولت گذشتھ کھ در  خصوصی

دولت فعلی ھم ادامھ دارد، گفت: دولت فعلی بدون 
و مطالبات صنفی معلمان  توجھ بھ سطح معیشت مردم

سازی آموزش است  در پی خصوصی
سازی را ھم در تنظیم بودجھ و ھم در  خصوصی  و

  برنامھ ششم توسعھ اعمال کرده است.

وی با تاکید بر اینکھ حتی در کشورھای لیبرال ھم این 
شود،  چنین بر خصوصی کردن آموزش تاکید نمی

در  گفت: پولی کردن ھر خدمت دولتی کھ بھ صراحت
ارزش فرھنگی  قانون بر رایگان بودن آن تاکید شده، 

کند و با سپردن آن بھ دست روابط  را کمرنگ می   آن
  کاھد. سودجویانھ بازار، از سطح کیفی آن می

نیک نژاد تصریح کرد: در شرایط پساتحریم، دولت 
سازی، با  جای کوبیدن بر طبل خصوصی تواند بھ می
دید و ھمچنین تجھیز و کارگیری و آموزش معلمان ج بھ

نوسازی مدارس بھ بخشی از وظایف قانونی خود جامھ 
زدایی آموزشی  عمل بپوشاند و در عمل بھ محرومیت

    بپردازد.

 
 
 

http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/344013-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/344013-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 گزارش 

قراردادھای جدید برای مقابلھ با اعتصابات کارگری 
  در مناطق آزاد/تصویر

 ١۶و  ١۵ایلنا: کارگران پیمانی شاغل در فازھای 
منطقھ ویژه عسلویھ می گویند در متن جدید قرار 
دادھای کار آنھا آمده است کھ در صورت اعتصاب، 

تواند بدون پرداخت مزد با آنھا تسویھ  پیمانکار می
کندحساب  .  

 

اند اعتراضات صنفی سال گذشتھ  کارگران بھ ایلنا گفتھ
این شرط در متن قرار دادھای   آنھا در گنجانده شدن

 جدید کارشان تاثیرگذار بوده است.

این کارگران می گویند از آنجا کھ برابر مقررات 
اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

توان با  وجود ندارد نمی کارگرانامکان فعالیت صنفی 
بین   بھ گستره این قراردادھای کار جدید در قطعیت

بینی  واحدھای فعال این مناطق دست یافت اما پیش
شود در صورت پذیرش این قراردادھای جدید از  می

سوی دولت و کارگران، شاھد تسلط این قراردادھا در 
  بازار کار مناطق آزاد باشیم.

 ھجدھمو ششم باری کھ در تاریخ پیشتر براساس اخ
منتشر شد ه   اسفندماه سال گذشتھ توسط خبرگزاری کار

منطقھ عسلویھ صدھا  ١۶و  ١۵فازھای   بود تنھا در
در اعتراض بھ مطالبات مزدی خود   کارگر پیمانکاری

  ھ اعتراض صنفی کرده بودند.اقدام ب

ھای پیمانکاری  کارگران معترض کھ از طریق شرکت
آرش «، »آذران گستر«، »ونوسان«، »آزمون فلز«

» پناه سازان«و » گستر تالش«، »توانمند«، »مکانیک
کردند مدعی بودند  در پروژه ھای این منطقھ کار می
  کھ بین دو تا پنج ماه مزد طلبکارند.

کارگران   زمان این اعتراضات،  ه ازبا گذشت چھار ما
تحت تاثیر واکنش  ھای پیمانکاری می گویند شرکت

متن جدید  رویکرد تقابلی اعتراضی آنان و با
  اند. قراردادھای کتبی را تنظیم کرده

برپایھ تصویری کھ توسط این کارگران از متن 
ھای  قراردادھای جدید کار تھیھ شده است شرکت

وط بھ حقوق درخواستی پیمانکاری در قسمت مرب
کارگر چھار شرط پیش بینی کرده اند کھ آخرین آن بھ 
مسئلھ محروم شدن کارگران معترض از دریافت 

  شود. مطالبات پایان کار مربوط بھ می

http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/281823-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-38/255783-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/258954-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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بصورت مشخص در چھارمین شرط آمده است: 
پرداختی حقوق با واریزی کارفرما بھ این شرکت «
بھ [گونھ اعتصاب باشد و در صورت ھر می ]پیمانکار[

  »شود. بدون دادن حق و حقوق تسویھ داده می ]کارگر

سھ شرط دیگری کھ در این قسمت از متن جدید 
 ١٧و  ١۶قراردادھای کارگران پیمانکاری فازھای 

منطقھ عسلویھ پیش بینی شده است نیز بھ موضوع 
  تسویھ حساب زودھنگام با کارگران اختصاص دارد.

قرارداد کار ظرف مدت یک  برپایھ این شروط چنانچھ
خاتمھ یابد ھیچ وجھی بھ کارگر پرداخت  کمتر ھفتھ یا

نخواھد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک 
تنھا بر   ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر مورد نظر

شورای عالی کار انجام   مبنای حداقل مزد مصوب
  خواھد شد.

طبق شرطی  در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز
کھ از سوی پیمانکار در قرارداد کار پیش بینی شده 

در صورت تسویھ حساب مبلغ مزد پایان کار «است 
  »سھ ماه بعد بھ کارگر پرداخت خواھد شد.

چنانچھ اقدام این گروه از پیمانکاران عسلویھ برای 
گنجاندن شرایط جدید یاد شده در متن قرارداد کار 

دعی مغایرت قانونی این توان م صحت داشتھ باشد می
شروط شد چرا کھ بصورت مشخص در ھیچ جای 
مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در خصوص محرومیت کارگر از دریافت 

  مطالبات پایان کار حرفی بھ میان نیامده است.

این مقررات کھ  ٣۴و  ١١بصورت مشخص در مواد 
اب با کارگر اخراجی بھ اشتغال کارآموز و تسویھ حس

اختصاص دارد بر الزام کارفرما بھ پرداخت کردن 
مطالبات مزدی کارگر یا کارآموز طرف قرارداد تاکید 

  شده است.

 
 


