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  يا چوب حراج زدن به نيروی کار" کارورزی"طرح 
 

 کارگر ايران زير ۀبزرگ ديگر به طبق ۀرژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی در حال سازمان دادن يک تعرض وحشيان

طرح " وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی از اجرای ًاخيرا. است" کارورزی"نام اجرای طرح 

ھا در  نام وی در مورد آخرين وضعيت ثبت. و به راه افتادن يک سامانه برای ثبت نام کارورزان خبر داد" کارورزی

 به ئیھا  در استان٩۵اين سامانه از مصوبات دولت يازدھم بوده است؛ ما در سال ":  کارورزی اعالم کردۀسامان

  ." کرديمئی آن را اجرا٩۶ را در آورديم و در سال ئی کرديم و اشکاالت اجراءصورت پايلوت اين طرح را اجرا

در دولت به دنبال طرح شکست خورده ای در دستور کار دولت روحانی قرار گرفته است که " کارورزی"طرح 

دست اندر کاران دولت روحانی اين طرح را درست پس . ياد می شد" شاگرد استادی"احمدی نژاد از آن به عنوان طرح 

 عمل در آورند، ۀاز آن که نتوانستند طرح ضد کارگری اصالح قانون کار را با توجه به اعتراضات کارگران به مرحل

ً با ايلنا صراحتا مصاحبهدر ) خدائی( از اعضای شورای عالی کار به طوری که يکی. در دستور کار خود قرار دادند

 اصالح قانون کار شاھد زايش طرحی ديگر باشيم که عقب ماندگی ۀگيری اليح قرار نبود که با بازپس: "مطرح می کند

ر را مغاير با در رابطه با اين طرح بسياری از حقوقدانان نظام طرح مزبوھمچنين ".  روابط کار بازگرداندۀرا به حيط

 قانون کار رژيم خوانده اند و حتی مھره ھای جمھوری اسالمی در تشکل ھای رژيم ساخته در محيط ھای کارگری آن

به رغم اين، دولت روحانی با پيگيری تمام .  امنيت شغلی کارگران اعالم کرده اندۀرا مغاير قانون کار و سلب کنند

  .ع سرمايه داران و کارفرمايان زالو صفت می باشد کردن اين طرح در جھت منافئیمشغول اجرا

 شده و اکنون ھم ءھا اجرا صورت آزمايشی در تعدادی از استانه  ب٩۵اين طرح که وزير کار مدعی است در سال اما 

  برطرف گشته چيست؟"  اشئیاشکاالت اجرا"

ن ليسانس و باالتر واجد شرايط اسالمی، فارغ التحصيالوزارت کار جمھوری " طرح کارورزی "ۀ اوليۀبر اساس نسخ

 ۀکنند و سپس با گذشت سه ماه بايد در سامان سراسر کشور ثبت نام می  در اداره ھای کاريابی درءاين طرح، ابتدا

ی کنند تا امکان يابند که به کارگاه ھا معرفی و به عنوان کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام نويس

" کار ورزی"که فرد جويای کار در سامانه ھای  پس از اين. شوند) بخوان بيگاری(موزش کارورز مشغول دريافت آ

 که دنبال کار آموز و در واقع کارگر مجانی ئی شرکت ھاکارخانه ھا ووزارت کار ثبت نام نمود ، دولت وی را به 

کت کار کنند تا آموزش الزم را  ماه در آن کارخانه و شر۶ تا ۴کارگران جديد بايد به مدت . ھستند ، معرفی می کند
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در تمام اين مدت کارگران برای تأمين زندگی خود ھيچ مبلغی از طرف صاحبان کار دريافت نخواھند کرد، چرا . ببينند

که طبق طرح مزبور کارفرمايان ھيچ تکليفی برای پرداخت حقوق و دستمزد به آموزش گيرندگان نخواھند داشت و تنھا 

 رفت و آمد کارگران ۀکه حتی به سختی می تواند ھزين( معادل يک سوم حداقل دستمزد می باشد دولت مبلغ ناچيزی که

 مزبور در ۀ بيگاری، شرکت يا کارخانۀپس از پايان اين دور. به آن ھا پرداخت خواھد کرد) مين نمايدأبه محل کار را ت

بر اساس اين طرح، دولت تا دو سال سھم حق . صورت تمايل می تواند، کارگر به اصطالح آموزش ديده را استخدام کند

  . کارفرما برای اين کارگر را ھم به کارفرمايانی که کارگران آموزش ديده را استخدام کنند ، پرداخت خواھد کردۀبيم

 ٣٠٠وزارت کار جمھوری اسالمی دولت با پرداخت مبلغ ناچيز " طرح کارورزی"ھمانطور که معلوم است بر اساس 

ن شده از سوی شورای عالی کار می يي ھزار تومانی تع٩٣٠ در واقع کمتر از يک سوم حداقل دستمزد ھزار تومان که

 ماه نيروی کاری را در اختيار سرمايه داران قرار می دھد که ۶ تا ۴برای مدت " بيت المال"باشد، آن ھم از  حساب 

 ۀبه ھر شکل که می توانند، اين نيروی کار را تحت استثمار قرار بدھند و شيربدون پرداخت کمترين مزدی به آنان، 

 که دست اندر کاران -در اين طرح جديد دولت روحانی حتی برای سرمايه داران زالو صفت . جانشان را بکشند

 در ح آموزشبرای تمديد زمان به اصطال ھيچ گونه محدوديتی –می نامند " کارآفرين"جمھوری اسالمی ، آن ھا را 

استثمارگر می توانند مدت ھای مديدی کارگر بی مزد در اختيار داشته " کار آفرينان"در نتيجه . نظر گرفته نشده است

  . فزايند خود بيۀسرمايباشند و بدون صرف ھزينه ای، از قبل کار و رنج کارگر بر ثروت و 

 که در طرح کاروزی چشم انداز استخدام آن ھا در در رابطه با استخدام کارگران بی مزد يا به اصطالح تحت آموزش

 برای ماه ھا دستمزد ًصورت تمايل کارفرما قرار داده شده بايد گفت در شرايطی که سرمايه داران زالوصفت عمال

 آن ۀکارگران استخدامی خود را نمی پردازند و مدت ھاست که يکی از بزرگترين معضالت کارگران حقوق ھای معوق

، چگونه می توان انتظار داشت که کارفرماھا پس از پايان دوران آموزشی به استخدام اين کارگران بی مزد ھا می باشد 

 ماه بھره وری از کار مجانی، ۶ يا ۴عکس، طرح مزبور به سرمايه داران امکان می دھد که پس از  ه ب. بپردازند

ًست کرده و مجددا از نيروی مجانی کار آن ھا برای آموزش درخوا" کارورزان"براحتی کارگران ديگری را تحت نام 

به واقع در شرايط کنونی با توجه به چند ميليون کارگر بيکار و با توجه به توازون قوای کنونی بين . سوء استفاده کنند

طور ه آن است که به سرمايه داران امکان می دھد که ب" کارورزی"کارگران و کارفرمايان ، مفھوم واقعی طرح 

 از نيروی کار مجانی سود برده و پس از پايان دوران کارآموزی ، کارگر آموزش ديده را به حال خود رھا قانونی

  .سازد

در حالی که در تبليغات دولت روحانی طرح کارورزی برای موضوع ديگر در رابطه با طرح مزبور اين است که 

از ارتش بيکاران را تشکيل می دھند ، مطرح آموزش و استخدام فارغ التحصيالن ليسانس و باالتر که بخش بزرگی 

 اين ۀ با ايلنا در بارمصاحبهجمھوری اسالمی در " شورای عالی کار"شده اما خدائی ، عضو به اصطالح کارگری 

معلوم نيست که چرا در اجرای اين طرح به کارفرمايان اجازه داده شده است تا کارورزانی با مدارک : "طرح می گويد

 اين عضو شورای عالی کار ۀگفتبه استناد ". خدام کنند و از معافيتی بيش از حق بيمه برخوردار شوندفوق ديپلم است

 کارورزان را از فوق ليسانس به  سطح تحصيالتًولين وزارت کار عمالؤرژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی ، مس

را ر چه بزرگتری از ارتش بيکاران بخش ھ" کارورزی"ر داده اندکه در اين صورت طرح ضد کارگری ييفوق ديپلم تغ

طرحی که خالف فصل پنجم قانون کار که به تفصيل شرايط . ثير خواھد گذاشتأ سرنوشت آن ھا تشامل شده و بر

 اين که کارگر ۀ کارگر را از دريافت حداقل حقوق قانونی به بھانًرا توضيح داده تدوين گشته و عمال" کارآموزی"

  . روم می سازدنيست، بلکه کارآموز است مح
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 دولت روحانی به بورژوازی دندان گرد ايران ۀرا تنھا می توان ھدي" کارورزی"به توجه به واقعيت ھای فوق، طرح 

دانست که در تمام اين سال ھا با به شيشه کردن خون کارگران ، با تحميل مصيبت ھای گوناگون به آن ھا ، به ثروت 

 که اگر در جريان بازديد روحانی از معدن يورت آزادشھر، کارگران با از اين روست. ھای عظيمی دست يافته است

ھمه خشم و نفرت به حق خود ، ماشين اين جنايتکار را آماج حمالت خود قرارداده و وی را مجبور به فرار نمودند ، 

ی اصلح نظام ھمين سرمايه داران در دوران انتخابات اخير از ھيچ کوششی برای معرفی روحانی به عنوان کانديدا

بنابراين ھم شادباش ھای سرمايه داران زالوصفت قابل فھم است و ھم دھن کجی . سرمايه داری حاکم کوتاھی نکردند

 مجانی نيروی کار آن ھا در قالب طرح کارورزی به کارآفرينانی که با ھمه وجود بر ۀدولت روحانی به کارگران و ارائ

  .ضد کارگر می باشند

دانند که بر اساس تجربيات تاريخی، آينده از آن کارگران می باشد و تنھا با مبارزه به ھر شکل ممکن کارگران ما بايد ب

با سرمايه داران و رژيم حامی شان، جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته اش می توان راه رھائی از قيد سرمايه و 

  .آينده روشن کارگران را تسھيل و متحقق ساخت

 

 
 مه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانماھنا: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]جوزا[ ، پانزدھم خرداد ماه۴١شماره 
 
 

 


