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:اشاره  

نزدیک آخر سال که می شود ، بازار نمایشات چانه زنی مابین دولت با تشکل های کارفرمایی و کارگری مورد حمایت 

یت داغ می شود و بعد از دوره ای تکراری دولت حرف آخر را در پرده تحمیل می کند و در آخر باز هم سفره نان کارگران حاکم

...کوچک تر از سال پیش می شود، این داستان غم انگیر زندگی کارگران در جمهوری اسالمی ایران است  

 

در حالی کە سە روز بیشتر بە پایان سال و شب عید 

نماندە، اما متاسفانە شمار بزرگی از کارگران و 

مزدبگیران شاغل در موسسات، تولیدی و خدماتی، از 

شهرداری ها و مترو گرفتە تا معادن و پتروشیمی ها و 

احدهای بزرگ و کوچک خصوصی و دولتی کە تا و

ماە حقوق معوقە دارند، هنوز  ٢١برخی از آنها تا 

تنها در طی هفتە . دریافت نکرده اندحقوق هایشان را 

، کارگران دولتی جاری، بنا بە گزارش رسانە های مجاز

معدن چشمه پودنه، کارخانه پارسیلون و کارکنان، 

سنگ آهن بافق کارگر شرکت معدن  ۰۶۶۶آباد،  خرم

کارکنان شهرداری اندیمشک، کارگران خدماتی مترو 

 ٢١تا  ٣عسلویه، بین  ١٢و ١۶های  کارگران فازتهران، 

 ست کە دستمزد ها و حقوق شان را نگرفتە و بها ماە

وضع . مین جهت دست بە اعتصاب و اعتراض زدەانده

نیست، و تازەترین  نبازنشستگان نیز بهتر از شاغال

عتراضات پیاپی بازنشستگان ذوب آهن نمونە آن ا

 .اصفهان در دو هفتە گذشتە بود

 

 

البتە این ها تنها مشت نمونە خروارند، کە اگر 

موسساتی را کە بهمین وضع  دیگرار رسانەها اخب

گرفتارند، می نوشتند، جای خالی برای پرداختن بە 

 . سایر موضوعات برایشان نمی ماند

در آستانە نوروز سال گذشتە، کە هنوز برجام بە 

فرجام نرسیدە بود و ذخایر ارزی آزاد نشدە بودند، با 

وجود دشواری وضع، ولی اوضاع از این لحاظ بە 

 ناین در حالی است کە مسئوال. ز نبودوخامت امرو

دولتی وعدە دادە بودند کە پس از برجام وضع 

پرداخت دستمزدها بهتر شود، کە خوب این وعدە 

نیز مانند سایر وعدەها عملی نشد و وضع چنان کە 

 . می بینیم بدتر هم شده است

خوب، تا قبل از فرجام برجام و آزاد شدن میلیاردها 

ب های بلوکە شدە نفتی، بهانە دالر ذخیرە ها و طل

 ندادن منظم دستمزدها، کمبود پول بود،
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ولی حاال کە بهرر حرال مبلری زیرادی پرول وارد کشرور 

شدە، چرا وضع بە جای این کە بهتر شود بدتر شدە 

است؟ بر سر این پول ها چە آمدە؟ چرا مبلی و مکان 

های مصرف را بە مردم نمری گوینرد؟ از کجرا معلروم 

 میلیررارد ٠۶۶اسررت کە ایررن پررول هررا بە سرنوشررت 

درآمررد نفترری دوران احمرردی نرر اد مبررتال نشررود؟ چرررا 

کارگران و خانوادەهایشان باید در شب عید بە جرای 

جشررررن و شررررادمانی مرررراتم نرررران روزانە شرررران را 

بگیرند؟مسررئول ایررن هررمە برری رحمرری و شررقاوت 

کیست؟ چرا هیچ کرس بە ایرن مسرایل تروجە نمری 

کند؟چرا پول برای پرداخت این همە ریخرت و پراش و 

دەها میلیونی حقوق و پاداش مدیران ارشد پرداخت 

دولتی و خصوصی هست ولی برای پرداخت حقروق 

 کارگر نیست؟چرا همە وعدەها دروغ از کار درآمد؟

آیا جزء این است کە وضعیت کرارگران و مزدبگیرران و 

برخورد دولت و حکومرت برا حرق و حقوقشران ماننرد 

دورە احمدی نر اد هریچ تیییرری نکرردە و در مرواردی 

 . هم بدتر هم شدە

در آن موقع هم با وجود درآمدهای بی سابقە نفتری 

و بودجە کافی دستمزد و حقوق کارگران در زیرر خر  

فقر نگە داشتە می شد، امسال نیز با وجود افزایش 

گذشرتە رفترار دولرت و  درآمد کشور نسبت بە سرال

ایرن قارایا . حکومت با کارگران کمافی سابق اسرت

ل آنطرررور کە دولرررت و نشررران مررری دهرررد کە مشرررک

کارفرمایان ادعا می کننرد، صررفا بە دلیرل مشرکالت 

کە اگرر اگرر . اقتصادی و سودآور نبودن تولیرد نیسرت

کسرب و کررار و تولیررد سرود دهرری نداشررتند، نە ایررن 

همە هجروم بررای خریرد واحردهای تولیردی از طررف 

سرمایە داران وجود داشت، نە صدها میلیارد دالر بە 

جی می توانست سرازیر شود، سوی بانک های خار

نە ایررن هررمە قصررر و ویررال و ماشررین هررای میلیرراردی 

توس  آنهایی کە بە بهانە نداشتن پول دستمزدها را 

پرررس از ماەهرررا سررررمایە گرررزاری و بە جیرررب زدن 

سررودهای کالن،قطرررە قطرررە بە کررارگر ن مرری دهنررد 

وجود می داشت و نە حقوق های چنرین کالنری کە 

دها میلیررون مرری شررود بە بعاررا سرراالنە بررالی بررر صرر

اگررر تولیررد مقرررون بە صرررفە . مرردیران دادە مرری شررد

نیست و این تنها بهانە و وسیلەای بررای بە بردگری 

                                   کشررررررررررررررراندن کرررررررررررررررارگران نیسرررررررررررررررت،

                          

پس چگونە است کە یک شرکت پیمانکار گاها با پنج 

واسطە بە پیمانکار اصلی وصل است؟ االن 

 ٠۶تا  ١۶محصوالت غذایی صادراتی ایران، بین 

درصد گرانتر از محصوالت مشابە ساخت ترکیە در 

ار هم دارد و دستمزد اروپا عرضە می شود و خرید

     کارگر در ترکیە از ایران بهمین نسبت باالتر است؟

تنها در مورد دستمزد و حقوق های معوقە نیست 

کە با کارگر چنین با بیرحمی برخورد می شود، 

برخورد دولت و حکومت با کارگر در تمام زمینە ها از 

حق تشکل گرفتە تا ایمنی و بهداشت کار مشابە 

رخوردها کە روز بە روز هم خشن تر و این ب. است

    غیر انسانی تر می شود

 

جای هیچ گونە ابهامی در این مورد کە امروزە دولت 

و کارفرمایان از عدم پرداخت بە موقع دستمزدها بە 

نوعی برای سرکوب کارگران و سود اندوزی بیشتر 

با رفتن احمدی . بهرە می گیرند باقی نمی گذارد

تقویت شد که وضعمان بهتر می ن اد چنین تفکری 

شود اما نشد، با پایان یافتن تحریم ها گمان می 

بردیم وضعمان بهتر می شود اما بدتر شد، اگر در 

مافیایی  -مقابل سیستم استثمارگر سرمایه داری 

جمهوری اسالمی ایران کوتاە بیاییم و رهبران 

زندانی مان را تنها بگذاریم، سال دیگر وضع مان از 

ە هست بازهم بدتر خواهد شد و باز هم این ک

 !خواهیم گفت، سال بە سال دریی از پارسال

 

 از تجربه دیگران

 کار اجباری 
 بخش دهم 

 

 ١۶۶٠مه  –کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی 

 ترجمه گودرز

در مقابله با کار  ITUC٢کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی 
 (نهم ادامه از بخش)اجباری 
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 بازار غیررسمی
مللی اتحادیه های صنفی برنامه عمل وی ه ای را تنظیم کرده است که مسائل مربوط به بازار غیر کنفدراسیون بین ال

 –یک کارگاه آموزشی بین المللی با هدف بررسی نقش کارگران در بازارهای غیر رسمی . رسمی را در نظر می گیرد
سیاسی با مشارکت رهبران اتحادیه ها چالش هایی برای اتحادیه ها، تشکیل شده است که از جمله به نیاز برای بحث 

به منظور ایجاد . با هدف تبیین یک سیاست کلی برای اتحادیه ها در قبال کارگران در بازارهای غیررسمی برداخته است
حساسیت و تحریک رهبران اتحادیه ها برای بحث در این باره و فرموله کردن یک سیاست جامع درباره بازارهای 

ن یک برنامه عمل و دستور کار مشترک که نتیجه خروجی این دیدارها و مذاکرات را تامین نماید، غیررسمی، برای تبیی
پروژه ای تنظیم خواهد شد که بصورت منطقه ای و ناحیه ای مالقات های وی ه ای با حاور نمایندگان دولتی و اتحادیه 

راهنمای عملی . اتحادیه ها ترتیب دهند های صنفی، سازمان های حمایت و همبستگی، و فدراسیون های بین المللی
 .برای ایجاد و نظارت بر نتایج و تصمیمات این تشکل ها نوشته و تبیین خواهد شد

 کار کودکان

سازمان جهانی کار، کار  ٢٠١بر اساس کنوانسیون . درصد قربانیان کار اجباری را تشکیل می دهند 0۶تا   0۶کودکان بین 
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی متعهد . زینه ترین نمونه های کار کودک استاجباری یکی از بدترین و پره

است که تالش تاریخی جنبش اتحادیه ای را در جهان برای ریشه کن کردن کار کودک پیش برد و شرایطی را فراهم 
 .شان دریافت نمایندنماید که کودکان بتوانند به مدرسه بروند و کارگران دیگر هم حقوق متناسبی برای کار

در تمامی تظاهرات خود علیه کار کودکان تبلیی می نماید و در عین حال از ریشه ها، تاثیرات و علت و  ITUCکنفدراسیون 
در این راه پیگیر تدارک عمومی و جهانشمول . معلول ها در بازار های رسمی و غیررسمی نیز چشم پوشی نمی کند

ای همه کودکان و حمایت مالی از خانواده ها با افزایش آگاهی عامه و تعهد اجتماعی آموزش آزاد، اجباری و مجانی بر
به تالش برای تایید و مقنن نمودن تعدات بین المللی کشور ها از طریق تصویب قوانین . به این اصول ادامه می دهد

می نماید تا از طریق ارتباط بین و اجرای انها در زنجیره تولید تالش  ٢٠١و  ٢٣٠معادل محلی در تصویب معاهده های 
اقدام علیه کار کودک و کنش در راه احترام به سایر استاندارد های معاهدات کارگری و اجرای آنها، همکاری با سازمان 

و سازمان های دیگر وابسته به سازمان ملل  IPEC٢، برنامه بین المللی برای ریشه کنی کار کودک ILOبین المللی کار 
ف، با تبلیی توسعه و همکاری های سندیکایی که به منظور حذف پدیده کار کودک انجام می شود، با ادامه مانند یونیس

اعمال فشار بر مؤسسات بین المللی اطمینان حاصل گردد که بجای تشویق کودکان به ترک تحصیل و ورود به محی  کار 
الزم . ریشه ها و علل پدیده کار کودکان ادامه یابدمقدمات ریشه کنی کار کودک فراهم شود و تحقیقات میدانی درباره 

است که در این تحقیقات مساله بعد جنسیتی لحاظ گردد و  ضمنا تشویق جوانان به کار با هدف مهم تر ممانعت از کار 
 .کودک در تااد قرار نگیرد

را در قبال پدیده کار کودک  با سازمان های غیر انتفاعی دیگری که اهداف و مواضع آن ITUCکنفدراسیون بین المللی 
پشتیبانی می کنند، همکاری دارد اما با اولویت دادن به شیوه های بدتر و خطرناک تر کار کودک  و سوء استفاده از 

 .دختران و پسران کار آنها را هدف مستقیم کنش های خود قرار می دهد

بیشتر مناطق تحت نفوذ خود به مسئله کار در  ITUCبه دلیل وسعت بیشمار محی  میدانی کار کودک، کنفدراسیون 
 .مالحظه نمود csi.org-www.itucلیست آخرین اقدامات در این زمینه را می توان در لینک . کودک بطور وی ه نگاه می کند

 حقوق اتحادیه های صنفی

ین عملی و پایدار برای ریشه کن کردن کار اجباری و تجارت اتحادیه های مستقل، دموکراتیک تأثیرگذار بهترین تام
البته این شرای  ناگوار برای . در موارد بسیار اما کارگران از حق پایه برای تجمع و تشکل برخوردار نیستند. انسان اند

ست، از جمله کارگرانی که در خطر جذب به کمپ کار اجباری و تجارت انسان اند حاوی آسیب های بیشتر و واقعی تر ا
در بیشتر مواقع این افراد به هیچ وجه . برای کارگران مهاجر، خدمتکاران خانگی و کارگران در بازار غیر رسمی و سیاه

دائما در حال نظارت بر شرای  کار و کشف تجاوز به  ITUCکنفدراسیون . اجازه و حق تشکل و سازماندهی جمعی ندارند
ارش ساالنه ای را منتشر می کند که در آن دولت ها را بوسیله مکانیزم های حقوق اتحادیه ای کارگران است و گز

 .تحت فشار قرار می دهد ILOموجود محلی، منطقه ای و ملی و در مشارکت با سازمان جهانی کار 

 

                                                           
1
 International Programme for Elimination of Child Labor 

http://www.ituc-csi.org/
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 موریتانی –جهان 
 ١۶٢1مارس  ٢1کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، 

 تصویب پروتکل منع کار اجباری، گامی به سوی آزادی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین دستور داد که صدور ویزا برای 
ر در عربستان کارگرانی که برنامۀ کا

نیز در . سعودی را داشتند، متوقف شود
برنامۀ مهاجرت برای کار تجدید نظر شد و 
چهار آژانس کاریابی که در قاچاق انسان 

با این . دست داشتند، تعطیل شدند
وجود عنایتی به درخواست جبران 
خسارت قربانیان نشد و فعاالن ضد 
 .بردگی هنوز از زندان آزاد نشده اند

این مصوبه گامی : "ارو می گویدشارون ب
البته مقامات . در جهت درست است

موریتانی باید با منافع ریشه دار و 
قدرتمندی که پشت برده داری قرار دارند، 
دست و پنجه نرم کنند و به برده داری 

ما دیگر دولتها . برای همیشه پایان دهند
را نیز به تصویب پروتکل فرامی خوانیم و 

ی را برای رهائی از شر مبارزه ای جهان
با  .دنیا از کار اجباری سازمان می دهیم

میلیون انسان که هنوز در دام  ١۶وجود 
بردگی اند، به شمول آنهائی که در 

زنجیره های تولید شرکتهای چندملیتی 
کار می کنند، حرکتی عظیم در سطح 
بین المللی ضرورت فوری دارد تا بتوان 

 ".آزاد کردتمام آنان را از بردگی مدرن 

 

 

تصویب پروتکل سازمان بین المللی کار در منع کار اجباری توس  مویتانی، 
هزار کارگری است که از بردگی در این کشور اثر پذیرفته ٣۶۶موجب امید 

 .اند

سرازمان  ١۶٢٠که پیشتر پروتکل سرال  –موریتانی به نیجر، نروژ و بریتانیا 
ایررن پروتکررل مررتمم . وسررتپی –بررین المللرری کررار را تصررویب کرررده انررد 

 .این سازمان در بارۀ کار اجباری است ١2کنوانسیون 

شررارون بررارو، دبیرکررل کنفدراسرریون بررین المللرری اتحادیرره هررای کررارگری 
موریتانیررائی هررائی کرره در : " در ایررن برراره مرری گویررد( ITUC. ک.ا.ب.ک)

ا بردگی زندگی می کنند، خواه گله داری کنند، خواه در مزرعه کار کننرد یر
زنان و دخترران غالبراد در معررض . در خانه، تحت کنترل کامل اربابانشان اند

دولت موریتانی باید باالخره به این زنجیررۀ . سوء استفاده و آزار جنیس اند
  ".بردگی که از مادر به دختر انتقال می یابد، خاتمه دهد

 علیرغم دعاوی دولت قبلی موریترانی کره دیگرر در ایرن کشرور بررده داری
وجود ندارد، سازمانهای محلی ضد بردگی با حمایت نیرومند اتحادیه های 
کارگری موریتانی، بر این پای فشرردند کره کره بررده داری هنروز واقعیتری 
گسترده است و حتی آنان که از بردگی رهائی یافته اند برا تبعری ، بهرره 

مقامرات کشرور سرازماندهی فعالیتهرای . کشی و سرافکندگی مواجه اند
اهگرانه در این باره را برای اتحادیه ها منع کرده اند و تعداد ی از فعراالن آگ

ضد بردگی، از جمله دیرام اولد عبید، به دلیل قد علم کرردن در برابرر بررده 
 .داران قدرتمند هنوز در زندان اند

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در سرتتامبر سرال گذشرته 
های کارگری موریتانی در مبارزه علیه قاچاق کارگران به حمایت از اتحادیه 

خانگی همچون نمودی از بردگی مدرن در کشورهای عربری خلریج فرارس 
در نتیجه وزیر کرار موریترانی متعهرد شرد کره طرحری قرانونی را  .دست زد

 .برای تصویب پروتکل سازمان بین الملی کار ارائه دهد
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 هنگ کنگ

 یک ششم  کارگران خانگی خارجی، کار اجباری می کنند

 ١۶٢1مارس  ٢1اخبار هنگ کنگ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنا بره تحقیقری کره در میران کرارگران 

انگی مهرراجر در هنررگ کنررگ انجررام خرر

( ترن 1یکری از )درصرد آنران  ٢1شده، 

 .به کار اجباری کشیده شده اند

گزارش مرکز عدالت هنگ کنگ، اولین 

گزارش در این باره اسرت و در تحقیرق 

از هزار کارگر خانگی مهاجر تهیه شده 

درصررد از ایررن افررراد  ٠/1فقرر  . اسررت

موردی از بهره کشی را به اعالم نکره 

" آینردۀ روشرن"گزارش نام کنائی . ندا

 .را به خود گرفته است

دوسوم پرسرش شردگان اعرالم کررده 

انررد کرره مررورد بهررره کشرری حرراد قرررار 

از مصرادیق  حردت و نروع آندارند، امرا 

تعداد ساعات . کار اجباری ندانسته اند

کار برای تمام پرسش شدگان به طور 

سرراعت در هفترره برروده  1۶متوسرر  

 .است

کشررور مختلررف  ٠از  پرسررش شرردگان
بوده اند و در نقاط مختلف شهر هنرگ 
کنرگ بره طرور تصرادفی انتخراب شررده 

 .اند

سؤاالت پرسشنامه متوجه شرای  کار 
و استخدام پرسش شدگان بوده اند و 
شامل سؤاالتی از این قبیل نیز می 
شده اند که که آیا تلفن دستی آنان 

ضب  شده است، آیا آنان به زور به کار 
ده اند، آیا به عنوان تنبیه از وادار ش

 .غذا، آب و خواب محروم شده اند

 

 

درصد آنان محروم از جائی متعلق به خود برای خوابیدن بوده اند، محل  ٣/٣2
 –کررودک یررا بزرگسررال  -درصررد از آنرران بررا محررل خررواب یررک نفررر  ١/٣1خررواب 

درصد آنان در آشتزخانه یا فااهای عمومی خانه می  ١. وده استمشترک ب
 .خوابیده اند

                                                 

              

 

 

مرکز مذکور تأکید می کند که خشونت فیزیکی تنها یکری از جنبره هرای کرار 
کار اجباری می تواند با ایجاد بدهکاری های فوق العادۀ کرارگر . اجباری است

هکاری هرا بزرگتررین در واقع، این دست برد. به دفاتر استخدامی اعمال گردد
معیار برای پیش بینی وضع آتی این گروه کارگران است، از این نظر که تا چه 

بریش از یرک سروم . میزان در معرض کشیده شدن به کار اجبراری قررار دارنرد
درصرد درآمرد سراالنه شران  ٣۶پرسش شدگان بدهکاری هائی حداقل برابر 

 .داشته اند

بنگراه : "نویسرندگان گرزارش، مری گویرد ویکتوریا ویسنیوسکی اوترو، یکی از
های کاریابی و استخدام، دالالن و رباخواران در این فاجعه نقش بسیاری بره 

فقدان مقررات و مجازات سخت برای این قبیل بنگراه هرا و افرراد . عهده دارند
نیز اثرات معینری در ایرن وضرع ضرد حقروق بشرری کرارگران خرانگی خرارجی 

  ".دارد

ام آن یک سال طول کشیده است، نشان می دهرد کره از این تحقیق که انج
" قاچراق"کارگر خارجی که به کار اجباری کشیده شده اند، یکی شان  1هر 

 .شده بوده است

این اظهارات دولت را تأئید نمری کنرد کره "بنا به اعالم گزارش، یافته های آن 
و راه  مکرراد اعالم می کنند شاهدی دایر بر این که هنرگ کنرگ مرکرز، مقصرد

 ".ترانزیتی برای قاچاق انسان باشد، وجود ندارد

 1سال گذشته یک زن اهل هنگ کنگ به خاطر شکنجۀ خدمتکارانش به 
 . سال زندان محکوم شد
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 3102تظاهرات کارگران معدن کریون در چریان اعتصاب فوریه 

 ی لتن کارگر بو                  
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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 کلمبیا

 توافق اتحادیه معدن زغال سنگ کریون با پرهیز از اعتصاب

 ١۶٢۰مارس  ٢۰رویتر، 

ل سنگ کلمبیا، با شرکت بهره بردار این معدن به توافق رسیدند کره در اتحادیه کارگری معدن کریون، بزرگترین معدن زغا

 ٢0دیروقت سه شنبه . ازای افزایش دستمزدها و تقسیم سود، از اقدام به اعتصابی که اعالم کرده بودند، انصراف دهند

 .مارس هر دو طرف مذاکره این خبر را تأئید کردند

درصرد  0۶میلیون ترن یعنری نزدیرک بره  ٣٣بالی بر  ١۶٢0تولید آن در سال  اعتصابی در معدن کریون در شمال کلمبیا، که

تمام تولید زغال سنگ کلمبیا بود، می توانست در حال حاضر که این کشور با رکود اقتصرادی مواجره اسرت، اثررات قابرل 

 .توجهی به بار آورد

یت شرکت کریون با پادرمیانی وزیر صنایع کلمبیا توافق بین اتحادیه کارگری معدن کریون، که سینتراکاربن نام دارد، و مدیر

  .کارگران عاو اتحادیه حتی رأی به اعتصاب نیز داده بودند. ممکن شد

مرا بره یرک توافرق دوسراله : "یائیرو کوئیرز، رئیس اتحادیه می گوید

بره موجرب ایرن توافرق دسرتمزدها افرزایش خواهنرد . دست یافتیم

ان نیرز اصرالخ خواهرد شرد و یافت و در وضع ایمنی و آموزش کرارگر

 ".بنابراین دلیلی برای اعتصاب باقی نمی ماند. بهبود خواهد یافت

نامیرده " تروافقی دشروار"مدیریت شرکت در اعالمیره ای توافرق را 

درست در زمانی که قیمت زغرال سرنگ در حرال تنرزل "است، زیرا 

 ".است، حاصل شده است

بیلیترون . یبر.اچ.کریون یک شرکت چندملیتی شرامل شررکت بری

سررری .ال.اسرررترالیائی، گلرررن کرررور کسرررتراتای سوئیسررری و پررری

قرررن  ٠۶ایررن شرررکت از اواسرر  دهررۀ . امریکررائی اسررت-انگلیسرری

 گذشته دست به تولید زغال سنگ در کلمبیا زد و امتیاز بهره 

، بره شردت "ارویانا سولیستیانینگ سری"او یکی از خدمتکارانش را، به نام 
گراه هنرگ زخمی و در حالی که به دشواری می توانسرت راه بررود، در فرود

توس  مجلۀ تایم، به خاطر خبر رسرانی  ١۶٢٠ارویانا در سال . کنگ رها کرد
زن پرنفوذ سال  ٢۶۶از رفتاری که رئیس اش با او کرده بود، به عنوان یکی از 

داسرتان ایرن زن در بسریاری رسرانه هرا در سراسرر جهران تیترر . اعالم شد
 .اصلی شد

است که بهره کشری در هنرگ علیرغم توجه رسانه ها، مرکز عدالت معتقد 
ایررن مرکررز . کنررگ بسرریار شررایع تررر از آن اسررت کرره عمومرراد تصررور مرری شررود

همچنین معتقد است که مقررات و سیاست هرای محلری بررای حمایرت از 
 .خانگی خارجی ابداد کافی نیستند کارگران

 یافته های این تحقیق مؤید : "پیا موکیت، مدیرعامی مرکز عدالت، می گوید

 

سیار به فشاری است که برای نیاز ب
تیییررر سیاسررت هررا و قرروانین بایررد 

خاصه در ارتبراط برا کرار  اعمال شود؛
قاچررراق انسررران و حقررروق  اجبررراری،

در هنگ کنگ به این  کارگران خانگی
 ".تیییر نیاز است

هنرگ کنرگ بایرد ایرن : "او می افزاید

مسررائل را تصرردیق کنررد و دسررت برره 

حل آنها بزنرد؛ دیگرر نمری تروان ایرن 

 ".همه آشیال را الپوشانی کرد
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 .را از دولت کلمبیا گرفته است ١۶٣٣برداری از معدن کریون تا سال 

 0/٣بره میرزان  ١۶٢0تولید زغال سنگ ایرن کشرور در سرال . کلمبیا پنجمین صادرکنندۀ بزرگ زغال سنگ در جهان است

 .میلیون تن رسید 0/٠0درصد کاهش یافت و به 

 .است تنهزار ٢۶تعداد کل کارگران . درصد از کارگران آن ست 0١اتحادیۀ کارگری شرکت کریون شامل 

 .روز به درازا انجامید ٣١این اعتصاب . رخ داد ١۶٢٣آخرین اعتصاب در این شرکت در فوریه سال 

 

 کارگران ایران

 خصوصی سازی در خانمان برانداز ناقوس 
 "ت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کش"

 

در هفته گذشته، نگرانی و استرس کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تته در پی خصوصی سرازی ایرن واحرد 
شاید بتوان گفت امر واگذاری این واحد عظیم تولیردی بره بخرش خصوصری اسرفبارترین . تولیدی هر روز بیشتر می شود

هرچنرد . تا کنون برای کارگران آن رخ داده اسرت ٢٣٣٠ین مجتمع تولیدی در سال حادثه ای است که از زمان راه اندازی ا
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تته با تصویب مجلس به شرکت سهامی تبردیل گردیرد ولری ایرن  ٢٣00که از سال 

همچنان وابسته بره در واقع این واحد تولیدی تحت مدیریت دولتی، . تیییر و تبدیل، تنها امری صوری و اساسنامه ای بود
وقتی که ویرانه ی این مجتمع با تجهیزاتری فرسروده و ماشرین آالتری کهنره . وزارت کشاورزی و منابع طبیعی باقی ماند

ومدیریتی غیر کارآمد با ظرفیت تولیدی ده هزارتن، از جهاد کشاورزی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرران واگرذار 
کت اعتراضات دسته جمعی کارگاران این مجتمرع مری گذشرت و کرارگران مجتمرع کشرت و گردید، مدتها از زمان آغاز حر

مرا »شان، برا شرعار  صنعت نیشکر هفت تته در پی نابسامانی حاکم بر مجتمع و عدم پرداخت به موقع حقوق ماهیانه 
شرایعه ی خبرر فرروش هرزار  در واکنش به. پا به میدان مبارزه گذارده بودند« کارگرهفت تته ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم

هکتار از اراضی کشاورزی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تته، اعتراضات و اعتصاب هایی به اشکال مختلف صرورت 
گرفت از جمله بست نشستن در کارخانه، بستن جاده ی اهواز به اندیمشک، راهتیمایی اعتراضی در نقاط مختلف شهر 

در پی رو در رویی کارگران و مدیریت مجتمرع، اکثریرت قریرب بره اتفراق کرارگران . یو تحصن در مقابل اماکن دولتی و ادار
آن را تأسریس  ٢٣0٣نیشکر هفت تته با اماای نامه ای، دسته جمعی خواستار بازگشایی سندیکای خود کره در سرال 

ن هیئرت بازگشرایی با این خواسته به عنوان مسئله ای امنیتی برخورد شد و کسانی که تحرت عنروا. کرده بودند شدند
دراولرین . اعرالم موجودیرت کررد ٢٣٠1برا ایرن وجرود سرندیکا در سرال . سندیکا نامه را اماا کرده بودند بازداشت شردند

نشست همگانی، با رأی بیش از هزارتن علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، قربان علیتور و دمحم حیدری بعنروان 
بازگشایی سندیکا با . مع صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت تته برگزیده شدندهیئت مسئولین سندیکای کارگران مجت

واکنش سخت مقامات امنیتی روبرو شد و تمام اعاای منتخب هیئت مدیره ی سندیکا، دستگیر و به اتهام تبلیری علیره 
نیشکر هفرت تتره اعالم گردید که مجتمع کشت و صنعت  ١٠/٢٢/٢٣20در تاریخ . نظام محاکمه و به زندان محکوم شدند

با تمام تجهیرزات وماشرین آالت، برا با دوازده هزارهکتار زمین قابل کشت و چندین کارخانه، کارگاه و ساختمان های متعدد، 

هزار تن شکر سفید در سال در حال حاضر و با امکان افزایش ظرفیت تا یکصد هزار تن در سال، به مبلیی کمتر  ۰٣ظرفیت تولیدی 
این خصوصی سازی و فروش بی اطالع کارکنان ایرن مجتمرع .ومان به شرکت زئیوس و آریاک واگذار گردیده استاز سیصد میلیارد ت

رها سازی ثروت ملری بره دامرن آقرازاده هرا بریش نبروده  که سالیان درازی از عمر خود را در آن مشیول به کار بوده اند در حقیقت 

خریداران برای خرید این مجتمع عظریم تنهرا  حقوق خود را طلبکار هستند وماه  ٠تا  ١کارگر این واحد تولیدی بین  ١0۶۶. است
سرال پرداخرت  ٠قرار بر این شده است کره مرابقی بردهی خریرداران در مردت . میلیارد تومان پرداخته اند که دو درصد قیمت واگذاری است ۰

 اگر دولت با همین نرخی که این مجتمع را به دو. شود
قرار بر این شده اسرت کره مرابقی . میلیارد تومان پرداخته اند که دو درصد قیمت واگذاری است ۰ن مجتمع عظیم تنها خریداران برای خرید ای

 اگر دولت با همین نرخی که این مجتمع را به دو. سال پرداخت شود ٠بدهی خریداران در مدت 
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 ی بولتن کارگر                   
 (اکثریت) رانگروه کارگری سازمان فداییان خلق ای کار
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شرکت یاد شده واگذار کرده حاضر به فروش آن به کارگران طلبکرار مری شرد، کرارگران قرادر بودنرد سرهم بزرگری از ایرن 

ورمان دارنرد، بره با تجربه ای که کارگران از امر خصوصری سرازی درکشر. مجتمع را بابت مزد معوقه ی خود صاحب شوند
وی ه کارگران بخش صنعتی، می دانند پیامدی جز فشار کاری بیشتر، قرارداد استخدام موقت، فروش زمین ها، دسرتگاه 

در بهتررین حالرت . ها وماشین آالت، و نهایتأ از بین رفتن این مجتمع صنعتی، و بیکار سازی و اخراج در انتظار آنها نیست
یکی بی مجازات رها . شاید بعد از مدتی زنجانی یا سعید مرتاوی دیگری را محاکمه کننددر نتیجه ی رقابتهای جناحی 

 .گردد و آن دیگری را برای سرپوش گذاشتن بر حیف و میل بزرگان و آقازاده ها به دار کشند
 

    رضا کریمی

 

 حوادث کار

 

 ایمنی کار منحصر به محل کار نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هفته قبل خبر سقوط اتوبوس حامل کارگران عسلویه که 

با . تن گردید، منتشر شد ٣۰منجر به زخمی شدن 

گشتی در اخبار حوادث چند سال اخیر با ده ها رخداد از 

این دست برمی خوریم که در حین نقل و انتقال کارگران 

رگ صدها و مجروخ از خانه به محل کار و یا برعکس به م

عدم موارد ایمنی، . شدن هزاران تن منجر شده است

کهنه و مستهلک بودن وسائیل نقلیه مورد استفاده، 

استاندار نبودن جاده ها، نبود کنترل و نظارت کافی و هم 

چنین ده ها دلیل دیگر منجر به حوادث مشابه در جاده ها 

مشترک  می شود، که همه این رویداد ها در دو مورد پایه

دارند، اول نبود مدیریت و دوم اهمیت ندادن به جان 

 .انسان ها در جمهوری اسالمی ایران

با مکثی روی آمار حوادث رانندگی در میهن ما و تلفات 

ناشی از آن به عمق فاجعه پی میبریم، عدم رعایت 

موارد باال مختص به کارگاه ها، کارخانجات و محل کار 

ه بالی جان بسیاری به وی ه نیست و در گستره کل جامع

اقشار پایین جامعه که از کمترین پوشش حمایتی 

طبق آمار ارائه شده، سالیانه حدود . برخوردارند، گردیده

سی هزار تن تلفات و چندین برابر آن معلولیت در حوادث 

 .رانندگی ثبت می شود
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 ی ولتن کارگر ب                   
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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برای حل این موصوع قاعدتا می توان ، در گام نخست قوانین و 

ناسبات بر مبنای ارزش های انسانی تنظریم گرردد و منرافع و م

امنیررت انسررانی فررارغ از جایگرراه طبقرراتی، ملرری، مررذهبی و 

 .جنسی مورد توجه قرار گیرد

در قدم دوم می تروان بره آمروزش توجره ویر ه داشرت، پریش از 

شروع کار، همه افراد می بایست دوره آموزش عمومی و بنا به 

کار را طی کرده و در صرورت کسرب حرفه دوره تخصصی ایمنی 

آموزش ایمنی کار مستمر اسرت . گواهینامه اجازه کار پیدا کنند

و در فاصله زمان های معیین بنا به حرفه افراد در فاصله زمرانی 

سالیانه، سه ساله، پنج ساله و یرا ده سرال یکبرار در دورهرای 

کوترراه مرردت تکرررار مرری گررردد و در صررورت موفقیررت در امتحرران 

ه گواهینامه ایمنی کار شرکت کنندگان تمدید و مجوز کار مربوط

صادر می گردد، هزینه این دورها بعهرده کارفرمرا یرا موسسرات 

 .دولتی و نیمه دولتی خواهد بود

گام سوم می توانرد در حروزه نظرات و کنتررل تحقرق پیردا کنرد، 

نظارت بطور دائمی اعمال مری گرردد کارگراه هرا، کارخانره هرا، 

ی مکرران هررای مرررتب  بررا کررار و مررورد اسررتفاده جرراده هررا، تمررام

کمرک هرای )عموم، ابزار، ماشرین االت، وسرایل ترامین ایمنری 

و در کل تمامی وسرایلی کره ...( اولیه، وسائیل اطفای حریق و

در محل کار و ارتباطات زمینی، دریایی و هوایی مرورد اسرتفاده 

ورت قرار می گیرند مورد کنترل پریودیک قرار مری گیرنرد و در صر

سالم و کارا بودن با صردور گواهینامره و نصرب برچسرب، مجروز 

بهررره گیررری مجرردد صررادر مرری گررردد در غیررر ایررن صررورت از دور 

هزینه نظارت و کنترل را می بایسرت . استفاده خارج می شوند

 .ارگان های دولتی و نیمه دولتی تامین کنند

بررا مرروارد ذکررر شررده مرری ترروان شرراهد کرراهش حرروادث کررار و 

کره جران عمروم ...( حروادث راننردگی و)حروادث دیگرر  همچنین

مردم را به مخاطره مواجه می کند، بود برای رسیدن به حداقل 

شررای  برراال موانرع بیشررماری وجررود دارد، بررای مثررال نیروهررای 

مدافع نظام سرمایه داری در تمامی ارگران هرای قرانون گرذار و 

اهد به منرافع اجرائی دست باال را دارند و با هر اقدامی که بخو

سیاست های چند . آن ها خدشه ای وارد کند مقابله می کنند

دهه آنان نشان داده است که برایشان آمار باالی تلفات ناشی 

از حوادث کار نه تنها مهم نیست بلکه جان میلیون ها شرهروند 

لشگر انبروه بیکراران، بررای بدسرت    .ایرانی هم اهمیتی ندارد

و قرراردادی ترن مری دهنرد، فراوانری آوردن کار بره هرر شررای  

نیروی کار ارزان، نبود قروانین الزم و نبرود تشرکل هرای کرارگری 

شرای  مناسبی برای کارفرمایان و سرمایداران فراهم آورده کره 

از حداقل تعهدات خودشان نیز سر باز زننرد و کمتررین بودجره را 

 .برای آموزش، کنترل و نظارت ایمنی کار هزینه می کنند
                                           

به موارد ذکر شرده ده هرا دلیرل دیگرر مثرل وجرود انبروه 

کودکان کار که بردون هریچ دوره و آموزشری برا کمتررین 

دستمزد جای کارگران با سابقه را پر میکنند، می تروان 

 .اشاره کرد

 بهروز فدائی

 

 معیشت کارگران 

چشم انداز وضعیت معیشتی 
در سال  کارگران  

1۹۳۱ 
 

ها و تبلییات آن ها،  های رسانه بر خالف نوشته
و بدون عدالت اقتصادی و   دموکراسی به تنهائی

اجتماعی محلی از اعراب در فرهنگ سیاسی نوین 
نخواهد داشت، هر چند شواهد نشان می دهد که 
. دموکراسی نیز به همت سرمایه رو به افول است

هر روزه تالش می راستگرایان در دولت های غربی 
های  کنند تا از آزادی های سندیکاها و اتحادیه

همچنین از برگزاری اعتصابات به   کارگری بکاهند،
شکل عمومی تا آنجا که برایشان میسر است 

جلوگیری کنند و قوانینی به همین منظور را برای 
.تصویب به پارلمان ها ارائه می دهند  

حمیل قوانین و ت  اگر ایران را از جامعه جهانی
سرمایه داری بر کشورها و جهانی شدن و بازار آزاد 

خواهیم برد که طبقه کارگر   جدا نبینیم پی... و 
ایران  و بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان   جهانی

که در کشوری مستبد ، دیکتاتور و فاقد سندیکاها و 
های کارگری مستقل به سر می برند،  اتحادیه

.رتر و دردناک تری داردزندگی بسیار فالکت با  

پس از برجام گمان عمومی بر این بود که وضعیت 
اقتصادی با لیو تحریم ها ، استرداد پول های بلوکه 

  گذاران خارجی کالن سرمایه شده و سرازیر شدن 
به سمت کشور بهبود خواهد یافت و به تبع آن 

وضعیت طبقه کارگر و زحمتکشان نیز بهتر از پیش 
میزان دستمزد تعیین شده از سوی  خواهد شد، اما

دولت در سال پیش رو نشان می دهد که هیچ 
گونه تیییری در بهبود معیشت آنان صورت نخواهد 

.گرفت  
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 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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 زنان کارگر

 زنان کارگر و نابرابری دستمزد

 

بحث دستمزد از دیر بازچالشی بین کارگران و کارفرمایان بوده و سرمایه همیشه بدنبال کار ارزان است، بوی ه با سوء 
با توجه . از زحمتکشان را دو چندان می کنداستفاده از موقعیت زنان کارگر،میزان بهره بری و استثمار نسبت باین بخش 

که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و نزدیک به دو سوم ساعات کار انجام شده توس  زنان  به این
. های جهان به زنان تعلق دارد صورت می پذیرد، اما تنها یک دهم درآمد جهان و فق  یک صدم مالکیت اموال و دارایی

عامل موثر دیگر در اختالف درآمد بین مردان و زنان تبعی  . وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع  حاکم استبنابراین 
های ركود و تعدیل ساختاری تعداد كارگران زن  شواهد عملی حاکی از آن است كه در دوره.  در پرداخت دستمزد است

 اند  برای بقای خانواده در بخش غیررسمی كار كنند و این  زنان مجبور. کارخود را در بخش وسیعی از دست  می دهند

 

ئه آن به مجلس شود، اما تا کنون دولت موفق به ارا  تعیین دستمزد از طرف دولت بر مبنای درآمد و بودجه آن تعیین می
نشده و تنها بخشی از آن را به مجلس ارائه داده در نتیجه تعین دستمزد سال پیش رو بر مبنای بودجه سال قبل بوده 
. ، حقوقی که دولت، بخش خصوصی و شورای عالی کار بره ظراهر نماینردگان کرارگران برر سرر آن بره توافرق رسریدند

قرار دارد و هیچ گونه تاثیری بر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان نخواهد  بنابراین همچنان دستمزد کارگران زیر خ  فقر
شده اضافه کنیم باز در بر همران پاشرنه زیرر  اگر دیگر مزایا همچون بن خانوار و حق مسکن را دستمزد تعیین . داشت

صورت کامل به مزایا ی آنران کما این که در این زمینه دولت حتا ما به التفاوت تورم موجود را به . خ  فقر خواهد چرخید
                                                                       اضافه نکرده، و مرعوب فشار بخش خصوصی شده است

کارفرما بره ترامین اجتمراعی بیشرتر مری شرد کره معمروا کارفرمایران   در صورت اضافه شدن مزایا میزان پرداخت بیمه
        .و این گونه اقالم ندارند و تاوان آن را بایستی کارگران و زحمتکشان بتردازند  اخت مالیات، بیمهای به پرد عالقه

دستمزد هشتصد و دوازده هزار تومانی به این معنی است که باز هم حقوق کارگران یک سوم خ  فقر براقی خواهرد 

ز سروی جمهروری اسرالمی ایرران رقرم زده شرده ماند و جهنمی دیگر در سال نو برای زندگی کارگران و زحمتکشران ا

                                                                                                                                     .است

 دنا      
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 ی بولتن کارگر                 
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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 .بررررررررررد چیرررررررررزی اسرررررررررت كررررررررره یونیسرررررررررف از آن بررررررررره عنررررررررروان تعررررررررردیل نرررررررررامرئی نرررررررررام می
 11مرزد در خانره،  هرای بی آمارهای رسمی، زنان حدود نیمی از جمعیت جهان هستند که با احتسراب فعالیت بر اساس

هررای اجتمرراعی ریشرره در  گرچرره نررابرابری جنسرریتی همچررون دیگررر نابرابری. دهنررد درصررد کررل کررار جهرران را انجررام می
شردن و  رویکررد  امرا رونرد جهانی. اسرت ی اخیرر نردارد و پریش از آن نیرز وجرود داشرته سازی و تحوالت چند دهه جهانی

 . است های نابرابری، برشدت نابرابری جنسیتی نیز تأثیر داشته  نولیبرالی حاکم بر آن، همچون دیگر عرصه

سیاستهای رژیم جمهوری اسالمی ایران در مورد دستمزد ها را باید در چار چوب برنامه های اقتصادی و اجتماعی برپایه 
.  ن المللی پول و بانک جهانی و از جمله برنامه آزاد سازی اقتصادی مورد توجه و ارزیرابی قررار دادنسخه های صندوق بی

روش تعین دستمزد سالیانه کارگران و سیاست دولت روحرانی در ارتبراط برا آن از سیاسرت هرای کلری و سرمت گیرری 
نی است که منجر و مَشوق روش تعیین اقتصادی آن جدا نیست، و این خصلت و ماهیت برنامه های اقتصادی دولت روحا
بره عبرارتی ایرن سیاسرت هرا در مقراطع . دستمزد و همراهی شورای عالی کار دسرت سراخته حکرومتی شرده اسرت

کرارگر از شرمول  ٢۶از جمله خارج کردن کارگاه های زیر . بسیاری  به سود بخش خصوصی به اجرا گذاشته شده است 
 .دستمزد و برابر نبودن دستمزد کارگران زن با مردقانون کار و پائین نگه داشتن حداقل 

جای تاکید دارد که بیشترین کارگران کارگاه های کوچک را  زنان تشکیل می دهند که نسبت دستمزد آنها در بسیاری از 
 . موارد نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است

این تفاوت تبعی  آمیرز در بخرش دولتری و خصوصری . استدستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان  
بررای … کراری، حرق ماموریرت و مندی، اضافه  هایی از دستمزد مثل حق عائله در بخش دولتی بخش. نمود متفاوتی دارد

 .زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان

درصد  ١0های مشابه با آقایان، به طور میانگین  ها در سمت وشهرهای بزرگ حاکی از آن است که خانمها در تهران  آمار
به گفته برخی مدیران از جمله دالیل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح . کنند حقوق کمتری دریافت می

 .درآمدشان و یا در بعای موارد ساعات حاور بیشترشان در محل کار است

حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی "قانون کار صراحت دارد که  0٢ماده   

".نفره کارگری را تامین کند 0ای باشد که معاش یک خانوار  تعیین شود و به گونه  

ها نشان میدهد که زنان کارگر بررسی و داده های آماری و پ وهشی در مورد ساختار کلی نیروی کار زنان و وضعیت آن

در کارخانه های تولیدی  نسبتاد بزرگ که تعدادشان زیاد نیست و همچنان رو به کم : بیشتر در این مشاغل  کار می کنند

که شرای    -قالی بافی : کارگر کار می کنند از جمله  ٢۶شدن می روند ، تعداد بیشماری در کارگاه های تولیدی زیر 

دارند و از تحت پوشش گرفتن قوانین کار ، بیمه اجتماعی ، بازنشستگی ، حقوق بیکاری ، مهد کودک  بسیار نامناسبی

بخش عظیمی نیز . طبقه بندی میشوند! ، مرخصی بعد از زایمان محرومند واد اکثراّ به عنوان کارگر ساده و بدون تحصص

سته بندی مواد غذایی و غیره مشیول بکار هستند،  اما بعنوان کارگر در خانه  و مزرعه ،  خدمتکار ، دوزندگی ، انواع ب

در آمار های کارگری  بحساب نمی ایند و از هیچگونه حمایت درمانی برخوردار نیستند واز دستمزد مناسب و 

.و همچنین کار در شرکت ها و پیمانکاری ها  بصورت نظافتچی، آبدارچی مشیول هستند .بازنشستگی محروم هستند  

ان کارگری که مزد کمتری دریافت می کنند بازنشستگی کمتری نیز خواهند گرفت  و از حق بیمه و خدمات در مجموع زن

.پزشکی رایگان نیز محروم هستند  

ما با دولتی ایدئولوژیک در ایران روبرو هستیم که اصوال عنصر برابری طلبی و . همه قوانین کار ایران در رابطه با زنان دارای عنصر تبعی  است

.یت با تبعی  علیه زنان در رویکرد و تفکر آن محلی از اِعراب نداردضد  

قانون  11در ماده  این در حالی است که . شرای  نامناسب کار و محی  غیربهداشتی و غیرایمنی از جمله معاالت کاری زنان کارگر است

با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز 

حسین زادهجعفر   :نویسنده                                                                                                               .ستممنوع گردیده ا  
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 ی بولتن کارگر                    
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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