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دستمزد را افزایش مطالبه 

به مطالبه ای ملی تبدیل 

 کنیم

  

 تحلیل هفته

 ترفند مجلس

 برای تفرقە در میان جنبش مزدبگیران
 

نمایندگان مجلس در روز شنبە 
همین هفتە، بە هنگام رسیدگی بە 
برنامە بودجە دولت برای سال 

، سقف مالیات کارمندان و آیندە
طبق . تعیین کردند را  کارگران

گزارشات منتشر شدە، در جلسە 
شنبە مجلس، سقف معافیت 

 055و  میلیون یکلیاتی کارگران ما
 میلیون دوو کارمندان  هزار تومان

این تصمیم  ،تعیین شد تومان
مجلس بالفاصلە توسط تعدادی از 
نمایندگان تشکل های دولتی 
تبعیض آمیز خواندە شد و محکوم 

  .                                    گردید

البتە افراد معترض تنها صرف عمل 
آمیز نامیدند و نسبت بە را تبعیض 

ولی  ،این مصوبە اعتراض کردند
هیچ کدام در مورد انگیزە پشت این 

 چنین آن هم. مصوبە چیزی نگفتند
ها هیچ کدام بە بستن مالیات بە 
دستمزدهای زیر خط فقر اعتراضی 
نکردند و بە نوعی عامدا یا ناآگاهانە 
در مسیری کە نمایندگان دنبال آن 

و کارگر و کارمند درغلطیدند  ،بودند
را بە انگیزە حمایت از کارگر درمقابل 
.                           هم قرار دادند

منطقا سقف معافیت مالیاتی 
حداقل بایستی در حد سطح خط 

در  تومان میلیون ٤فقرکنونی یعنی 
و هر حقوق  نظر گرفته می شد،

بگیری کە کمتر از این مبلغ دریافتی 
افیت شامل این مع داشت ماهانە

                . .              .می گردید
بنا براین قاعدتا هیچ کارگری  

 اساسا مشکلی با این کە سقف 

مالیاتی کارمندان اندکی بیشتر 
 ،ندارد و اگر اعتراضی هست شود،

اعتراض بە این است کە چرا بە 
درآمدهای ماهانە زیر خط فقر 

وگرنە همە  می شود،مالیات بستە 
لیل واقعی این برخورد دوگانە د

         .مجلس نشینان را می دانند
وجود این مصوبە باعث می شود کە 
همان مقدار اندکی کە بە 
دستمزدها افزودە می شود و 

صورت   ی از دستمزد کە بەبخش
دادە  ... اوالد و سابقە، حق مسکن

می شود، دوبارە بە عنوان مالیات از 
وق دولت ر و بە صنددرآمد کارگر کس
و این در حالی  ،برگرداندە شود

است کە دولت و کارفرمایان از 
چنان  افزایش واقعی دستمزدها هم

                         . طفرە می روند

 صادق کار
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اعمال  با این اوصاف اما هدف از 
چنین تبعیضی توسط نمایندگان  

مجلس در شرایط کنونی چیزی جزء 
افشاندن بذر تفرقە در میان بخش 
های مختلف مزدبگیران کە حول 
افزایش دستمزد مشغول فشردە تر 

 . نیست ،کردن صفوف خود هستند
ف معافیت برای اجتناب از تعیین سق

ها  آن، مالیاتی برمبنای خط فقر
سقف معافیت مالیاتی کارمندان را 
کە تعدادشان بسیار کمتر از کارگران 

تا  ،نیم میلیون باال بردەاند ،است
چنان  ارگران را همسقف معافیت ک

و یک سوم   پائین و در حد یک دوم
دارند و از فشار فزایندە خط فقر نگە 

ستگان کە ش، معلمان و بازنکارگران
در هفتە های گذشتە با تجمع های 
چند هزار نفری در مقابل مجلس و 

هزار نفری و  ٠١١گردآوری طومار 
ارسال نامە های جمعی و اشکال 

و   دوشدوش بە  ،دیگر اعتراضی
هم صدا با هم بە سطح 
دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض 
کردند و خواهان افزایش دستمزد 
هایشان متناسب با هزینەهای 

اخالل ایجاد  ،واقعی زندگی شدند
و  نە دولت در غیر این صورت ،کنند

 نە نمایندگان مجلس هیچ کدام
دلشان برای کارمند نسوختە کە 

ی تخفیف مالیات بخواهند با اندکی
و اگر موج  ،بە آنان کمک کنند

   برای افزایش دستمزد ها اعتراض
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبود محال بود کە این بە اصطالح 
نمایندگان کە اکثر قریب بە اتفاق 
شان یا خودشان و بستگانشان 
صاحب سرمایە هستند و یا حقوق 
نجومی بگیر و چاکران صاحبان 
سرمایە هستند، حاضر بە چنین 

                        .کاری می شدند

نیز از نتایج بە واقع همین تبعیض  
                !همین اعتراضات است

دانند کە عامل می کارمندان هم  
افزایش دستمزدهایشان بیش از هر 
چیز منوط بە تدوام اعتراضات و 
همراهی با سایر مزدبگیران اعم از 

و  بودهکارگر، معلم، پرستار و غیرە 
نمایندگان مجلس برای ترفند این 

مقابلە با افزایش دستمزد همە 
.            گروە های مزد بگیر است

قانونی  های اعمال چنین تبعیض  
علیە کارگران و کارمندان در حالی 

کە سرمایە داران و نجام می شود ا
انی کە حقوق های نجومی کس

مقدار مالیاتی کە  می گیرند،
رسمی نسبت بە درآمدهای غیر 

در مقایسە با کارگران می شان 
بسیار کمتر است و مجلس  ،پردازند

شینان نیز بە جای رفع این تبعیض ن  

سطح معافیت هائ مالیاتی خود و 
.       ارباب هایشان را باال می برند  

 

 

 

 

راە مقابلە با این ترفند مکارانە و 
تفرقە افکنانە مجلس سرمایە داران 
و رانت خواران، ادامە تالش های 

موثر و مشترک هفتە ، رزشمندا
های گذشتە گروە های مختلف 

و توسعە دامنە   جنبش مزدبگیران
آن بە میان تعداد هرچە بیشتر 
  .زحمت کشان یدی و فکری است

تبعیض اصلی نە بین سطح  
کە کارگر و کارمند بل معافیت مالیاتی

تبعیض بین سرمایەداران و همە 
                        .مزدبگیران است

تالش  با می توانند رهبران کارگری 
میان  یاز بروز چنین تفرقە های خود

گروە های مختلف جنبش مزدبگیران 
هوشیارانە جلوگیری کنند و اهداف 

برای ایجاد  ،مجلس سرمایە داران
ماعی زحمت تاجبدنه شکاف در 
افزایش دستمزد تفاوت کشان حول 

                     ..      خنثی کنند را
 با گسترش اعتراض تردیدی نیست،

 ،و همبستگی فزایندە مزدبگیران ها
کنار تداوم  دررژیم، از این پس 

ی فیزیکی، از روش های ها سرکوب
بیشتر  ،این چنینی نرم افزاری

د کرد، از همین روی استفادە خواه
با تاثیر  الزم است کە هوشیارانە

گذاری و آگاهی بخشی در بین 
زی چنین کارگران، در خنثی سا

پیگیر تر از گذشته  یترفندها ی
.                              تالش کنیم  
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اعالم اعتصاب دیگری در قبرس: 5102فوریه   

  

 

 

 ازتجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده
 (11بخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 گودرزترجمه 

 

 بندی انتظارات برای آینده و جمع

 در جنوب

 

چالش  ،در رابطه با وضع استخدامی ،بنطر می رسد
، همه بر حول هستندهایی که در آینده بر سر راه 

. مذاکرات جمعی و قراردادهای گروهی دور خواهند زد
همان طور که قبال هم گفته شد، روند منفی نسبت به 

است و اکنون  دت گرفتههاست که ش این موضوع مدت
به شکل کاهش پوشش قراردادها، افزایش تخلفات 

جانبه  اجرائی، تأخیر در تجدید قراردادها و افزودن یک
موادی که دارای بار منفی برای کارگران اند، به چشم 

با این حال اگر با وضعیت جهانی مقایسه . می خورد
شود، با وجود تندخویی های کارفرمایان که در سپهر 
عمومی خواستار برچیدن کامل این قراردادها هستند، باز 
هم تغییرات و شکست کارگران و اتحادیه ها در کل قابل 
اغماض است و به آن بدی که در عمل می توانست 

گرچه تراکم عضویت در اتحادیه ها در . باشد، هم نیست

ولی در این مورد هم بطور فاحشی از  ،حال کاهش است
پا باالتر است و با وجود کاهش تعداد متوسط اتحادیه ارو

اتحادیه ها اما جنبش اتحادیه ای قبرس همچنان پرتوان 
                                                                 .است

چالش ها احتماال جدی تر و دشوار تر  ،در سطح جامعه
      . مان بحران اقتصادی و مالی ، بویژه در گفتهستند

                                                             

دستمزد ها سقوط کرده و بدتر از این هم در راه است، 
چنان غیر قابل کنترل و در سطوح  چرا که بیکاری هم

بسیار باالیی قرار دارد، حداقل دستمزد ها مستقیماً 
تهدید می شوند و نه فقط عمالً در سطح بازار کار بلکه 
. حتی بعنوان اجرای قوانین هم تهدید می شوند

مان عمومی برای لغو یا کاهش  فشارهای زیادی در گفت  
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همزمان بودجه خدمات . دگردنها اعمال می  شدید آن
بشدت  ،اجتماعی درست در زمانی که به آن نیاز است

در آستانه از دست تن و هزاران پیدا می کند کاهش 
، زیرا قادر به پرداخت می گیرندقرار  دادن خانه هایشان

                                      .قسط وام هایشان نیستند

اتحادیه ها هم توان یاری به اعضایشان را که در بیکاری  
و حتی از دادن  نیستندبا دشواری های مالی روبرویند، 

خدمات به اعضایی که کار می کنند و با دشواری های 
مضاف . هم به سختی بر می آیند ،هستند عمده روبرو

بر این باید از انبوه توده هایی ذکر کرد که مجبور شده اند 
خانمانی به توده  با کار های موقت و سردرگمی و بی

              ..                         اقشار پروکاریات بپیوندند
                                                

ی صنفی، گرچه دیر، اما باالخره به مقیاس و اتحادیه ها
تأثیر تغییرات ساختاری در بازار کار در آستانه قرن بیست 

پی بردند و به تدریج برای سازماندهی و پذیرش  ،و یک
کارگران مهاجر و جوانان تازه وارد بازار کار شده اقدام 

اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، موفقیت محدود بوده . کردند
موفقیت های ( به بعد 0505)ما در دهه اخیر است، ا

. گیری نسبت به دهه اول این قرن دیده می شوند چشم
اتحادیه ها به این درک رسیده اند که کارگران غیر 

ها قبرس را ترک  قبرسی قرار نیست که به این زودی
کنند و منافع اعضای شهروند قبرس در اتحادیه نه در 

یر قبرسی بلکه در جذب و ایزوله کردن کارگران قانونی غ
.نان در ساختار اتحادیه هاستآمشارکت   

روند حاضر در نتیجه بسمت تأکید بر توسعه سطح  
پوشش عضویت و مشارکت در مذاکرات جمعی و 
قراردادهای گروهی به کارگران مهاجر تغییر کرده است، 
بجای آن که هدف خاموش ماندن در برابر استثمار بیشتر 

این البته تازمانی است . ارفرما باشدمهاجران وسیله ک
      .که به منافع اعضای اتحادیه ها لطمه ای وارد نشود
                                                

همان طور که در باال گفته شد، استقبال عمومی، 
همانند سایر ارگان های اقتصادی عمومی دیگر روبه نزول 

متقن و قابل اعتمادی در داشته است، گرچه داده های 
.این موارد موجود نیستند  

این ادراک البته در ابراز نظرات در سپهر عمومی و حتی  
به اقرار خود فعاالن اتحادیه ای در تماس شان با اعضای 
.بدنه اتحادیه ها قابل رؤیت است  

نشانه های کمی موجود اند که اتحادیه ها تغییر عمده  
ا ادراک درونی شان بر ای را انتظار می کشند، ام  

 

 

 

 

 

 

 

ینده دشوار تر خواهد بود و عالوه آآن است که شرایط 
ین بنوعی این باور که اتحادیه ها بعنوان بخش عمده ابر

ای از جنبش اجتماعی نقش بازی می کنند و نه فقط 
                .شریک در اجتماع اند، بیشتر قدرت می گیرد

صاب های صنفی افزایش از سویی گرچه گزارش از اعت 
یافته اما این اعتصاب ها عمدتاً کوتاه مدت و در مقیاس 
کوچک و بیشتر محلی و محدود بوده اند و در سطح 

خیر در تاکارگاهی و بدالیل مربوط به تخلف از قوانین و 
                             .پرداخت دستمزد ها دیده شده اند

ب بزرگتر بود که در سطح یک اعتصا ،استثنا در این مورد 
و در بخش کارگران ساختمانی  0500کل حرفه در سال 

و  0500های  بوقوع پیوست و بطور مشابه در سال
حتی اعتصابی که در اتحادیه های . هم تکرار شد 0502

بعنوان اعتراض به  0502کارکنان بخش عمومی در سال 
خصوصی سازی ها صورت گرفت، بیشتر جنبه سمبولیک 

در کل اگر با اوج اعتراضات قبلی مقایسه شود،  .داشت
می توان گفت که عکس العمل اتحادیه ها باتوجه به 
شرایط بحران اقتصادی در بازار کار بالنسبه مالیم و آرام 

                                         ..                 بوده است
                                                       

استراتژی و توجه اتحادیه ها در برخورد با کاهش 
حق و حقوق اعضا در شرایط حاضر دو لبه داشته 
است، تاکید بر موقتی بودن اقدامات ریاضتی 
براساس پیش بینی لزوم تغییرات و درخواست 
مذاکره برای رسیدن به توافق رسمی با آن 

                                                          .سیاست ها

اصرار اتحادیه ها بر موقتی بودن از این نظر مهم بود که  
بتوانند نگرانی اعضایشان را کاهش دهند و از سوی دیگر 
برای آن که بتوانند راه را برای مذاکره با کارفرمایان برای 

                 .بازگشت حقوق به شرایط سابق باز بگذارند

اصرار بر توافق دوطرف بر سیاست ها هم  عالوه بر این 
با وجود اثرات منفی که بر تصویر اتحادیه ها داشت از آن 
رو اهمیت پیدا کرد که اساساً بدعت اعمال تغییرات بطور 

                       .جانبه از سوی کارفرما را مانع شود یک

استراتژی  ،تا آنجا که به اصل مطلب مربوط می شود  
ها آن بود که موارد مهم تر مانند دستمزد ها و  اتحادیه

حقوق پایه استخدامی های تازه را که امور حاضر بودند 
را حفظ نمایند و مسایل دیگر مانند کمک کارفرما به 
صندوق بازنشستگی و پرداخت اضافه کاری را، که 
بیشتر به اینده مربوط می شوند، مشمول مذاکره 

                                                            .بشناسند
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 دیگر کشورها 

 
 

(مارس  8) به پبشواز روز جهانی زن   

 

  ؛اسپانیا
، برای حقوق برابر   

برای زنانبیشتر کار روز  11۱  
 
 

 

که زنان مساوی  در اسپانیا برای آن

می  ،با مردان حقوق دریافت کنند

 میزانه باید دستمزدشان در سال ب

تا به این  ،رشد کند درصد25

تساوی دست پیدا کنند و یا به 

می روز بیشتر کار  051 ،عبارتی

کنند تا برابر با مردان حقوق دریافت 

در برابر  این اختالف درآمد . کنند

کاری با ارزش مساوی و یا برای 

      .           استکارهای مشابه 

این گزارش را بخش زنان در حوزه 

" سیون های کارگریکمی" کشوری 

  .                      تهیه کرده است

مطابق این مطالعات مجموعه 

در سال حقوق بگیران در اسپانیا 

 082میلیون و  02معادل بر  0502

، از این تعداد ندبوده اتن  855هزار و 

، دهند را زنان تشکیل می درصد 28

 دریافتی بانوانسط حقوق متو

رو و یو 422هزار و  01معادل 

 هزار و02متوسط دریافتی مردان 

                   .یورو بوده است 404

                                                 

         

 

 

 

 

 

گر حضور  مقایسه این دو رقم دستمزد دریافتی در برابر کار مساوی بیان 

این تبعیض . فاحش در دنیای کار و دستمزد میان مردان و زنان است تبعیض

یا  دهای تمام وقترو قرا بلکه به نوع قرارداد ،شود متوقف نمی بهمین جا

 کند، بعنوان مثال در حالی دائم و یا موقت ادامه پیدا می نیمه وقت و قرادهای

از  درصد 8مردان تنها  ،شوند قراردهای موقت را شامل می درصد04که زنان 

                                                    .          هستنداین نوع قراردادها دارا 

شروع شد  0554 که در نتیجه بحران اقتصادی که ازکند  این گزارش اضافه می

در  ،ها حاکم این شکاف گرای توسط دولت راستغیر موثر و تصویب قوانین 

الزم به  ه، البتاستزمینه دستمزدها بطریق چشم گیری افزایش یافته 

ها در رده های باالی شغلی کمتر و در میان  ست که این شکافیادآوری ا

                                       .طبقه متوسط و حقوق بگیران جزء بیشتر است

برای مقابله با این تبعیضات اجتماعی و حرفه  ،کند این گزارش پیشنهاد می

ی زنان ایجاد گردد و ای الزم است امکانات برابر برای دسترسی به بازار کار برا

های اجتماعی شرایطی باید برای زنان مهیا  در همان حال با تعمیق سیاست

شود که بتوانند رابطه ای منطقی و عادالنه میان زندگی خانوادگی و حرفه 

                                                         ..                    ایشان ایجاد کنند

                                 

 ی بولتن کارگر           
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2112ژانویه  –گزارش سازمان اُکسفام   
 

 درصد ۱۱یک اقتصاد انسانی، طراحی شده برای 

ما به اتفاق هم باید به ایجاد یک حس مشترک همت کنیم و امور را برای 
 0درصد است، و نه  11طراحی اقتصادی که هدف مقدم آن تأمین منافع 

از این اقتصاد بهره " نامتناسب"گروهی که باید به نحوی . رصد، سامان دهیمد
رف نظر از این که آنان در اوگاندا زندگی می کنند صببرد، همانا تهیدستان اند، 

انسانیت سرشار از استعدادهای حیرت انگیز، ثروتهای . یا در ایاالت متحده
ها را به کار گیریم تا اقتصاد  ما باید این گنجینه. عظیم و رؤیاهای بیکران است

انسانی تری را ایجاد کنیم که همه، و نه فقط عده ای ممتاز، از آن بهره مند 
 .می شوند

در این . یک اقتصاد انسانی جامعه ای عادالنه تر و بهتر را به بار خواهد آورد
این . اقتصاد امنیت شغلی و پرداخت دستمزدهای درخور، تضمین شده اند

هیچ کس در ترس از . ار همسانی با مردان و زنان خواهد داشتاقتصاد رفت
هر کودکی شانس آن را . هرینه های ناشی از بیماری به سر نخواهد برد

این اقتصاد در چارچوب محدودیتهای . خواهد یافت که قوای خود را متحقق کند
ل سیارۀ ما عمل خواهد کرد و دنیائی بهتر و بادوامتر را به نسلهای آتی تحوی

 .خواهد داد

اما ما نمی توانیم همچنان . بازار موتوری حیاتی برای رشد و موفقیت است
تظاهر کنیم که گویا این موتور است که ماشین را هدایت می کند و به آن 

بازارها باید محتاطانه در جهت منافع عمومی مدیریت شوند، . جهت می دهد
وزیع گردند، پاسخ مسئوالنه که دستاوردهای رشد به نحوی عادالنه تبه نحوی 

ای به تغییرات اقلیمی داده شود و خدمات بهداشتی و آموزشی مناسبی به 
 .در فقیرترین کشورها ارائه شوند –خاصه، اما نه فقط  –تمام افراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک اقتصاد انسانی باید واجد 
تعدادی عناصر مرکزی، متوجه رفع 

ه بحران مسائلی باشد که منجر ب
این . نابرابری امروزی شده اند

 گزارش فقط شروعی است برای 

ترسیم شمائی از این مسائل، اما 
همچنین پایه ای برای آن که بتوان 

 .بر آن بنا کرد

 :در یک اقتصاد انسانی

درصد  ۱۱ها برای  تحکوم .1
 کار خواهند کرد

حکومت محاسبه پذیر بزرگترین 
لید سالح در برابر نابرابری مفرط و ک

ها  حکومت. اقتصاد انسانی است
باید صدای همه را بشنوند، و نه این 
که فقط به اقلیتی خاص و البیگران 

ما باید شاهد . دهند آنان گوش فرا
تقویت مجدد فضای مدنی، خاصه 
برای زنان و گروه های حاشیه ای 

هرچه حکومت محاسه . باشیم
، جامعۀ ما عادالنه تر شودپذیرتر 

 .خواهد بود

ها همکاری کنند و  ومتحک .2
 بتنه رقا

جهانی شدن به معنای مسابقه ای 
برای صعود به باال و باالتر به قیمت 
نقض حقوق کار و فرار مالیاتی، به 
معنای برخورداری عده ای معدود از 
آن و بی نصیبی دیگران، نمی تواند 

ما باید یکبار برای . پیدا کندادامه ی
های  همیشه به دوران بهشت

 کشورها باید، . تی خاتمه دهیممالیا

 ی بولتن کارگر           
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بر پایۀ حقوق برابر، با هم همکاری کنند تا به تفاهمی جهانی و حلقه ای 
ها و صاحبان ثروت سهم عادالنۀ  کارآمد دست یابند تا تضمین کنند که شرکت

ها را بپردازند، محیط زیست حفاظت شود و دستمزد عادالنۀ  خود از مالیات
 .کارگران پرداخت گردد

 

 ندشرکتها برای تأمین منافع عموم کار کن .3

ی از کسب و کار باشند که آشکارا به آن نوع یها ها باید حامی مدل حکومت
از سرمایه گذاری دست می زنند که تأمین کنندۀ منافع همگان است و ناظر 

دستاوردهای فعالیت اقتصادی باید نصیب کسانی . بر یک آیندۀ پایدار است
یعنی نصیب جامعه،  –ردها را ایجاد و تولید می کنند گردد که این دستاو

خرید و فروش ، معامله"ها و  باید به البیگری شرکت. کارگران و جوامع محلی
ها به  ها باید تضمین کنند که شرکت حکومت. پایان داده شود" دموکراسی

شان دستمزدی عادالنه ای و به دولت مالیاتی عادالنه می پردازند و  کارگران
 .مسئولیت خود در قبال آینده زمین عمل می کنندبه 

 

 .پایان دادن به تمرکز مفرط ثروت برای پایان دادن به فقر مفرط .4

. باید به آن خاتمه داد. کنونی ارکان آیندۀ ما را سست می کند" طالئی"دورۀ 
آنها نباید . ها باید سهم عادالنۀ خود را به جامعه پرداخت کنند ثروتمندترین

برای انجام این مهم ما باید . شوندازات ویژه ای برخوردار تیاز ام د،دهناجازه 
ما باید مالیات بر . ها باشیم شاهد پرداخت سهم عادالنه شان از مالیات

دارائی و درامدها را افزایش دهیم، از میدان عمل برابرتری مطمئن شویم و راه 
 .های فرار مالیاتی را ببندیم

 

 ری برای مردان و زنان خواهد داشتباقتصاد انسانی کارکرد برا .5

برابری جنسیتی در مرکز اقتصاد انسانی قرار دارد، و باید تضمین کند که 
نیمی از بشریت در زندگی اش از شانسهای برابری با نیمۀ دیگر برخوردار 

موانع بر سر راه پیشرفت . باشد و بتواند زندگی اش بر این پایه معنا بخشد
های بهداشتی،  سی به امکانات آموزشی و مراقبتزنان، از جمله در دستر

های اجتماعی دیگر نباید نقش  نرم. باید برای همیشه از میان برداشته شوند
مشخصاً کار بدون دستمزد باید به عنوان کار . زنان را در جامعه تعیین کنند

 .توزیع گردد رسمیت یابد، کاسته شود، و باز

 

 ر شوددرصد باید مها ۱۱ژی به نفع تکنولو .6

. های عظیمی برای بهبود زندگی بشری است تکنولوژی نوین دارای قابلیت
ها، خاصه در امر کنترل تکنولوژی، میسر  این اما تنها با دخالت فعال حکومت

 در دوران کنونی تحقیقات دولتی پشتوانۀ بسیاری از بزرگترین نو .می شود
مداخلۀ فعال اطمینان  ها باید با دولت. است ها، از جمله تلفن هوشمند آوری

یابند که تکنولوژی در راستای کاهش نابرابری، و نه افزایش آن، سوق داده 
 .شود

 

 

 

 

 

 

اقتصاد انسانی به انرژی  .2
دیدپذیر و پایدار مجهز تج

 خواهد بود

های فسیلی نقش راهبر  سوخت
رشد اقتصادی را تا دوران صنعتی 

اما این . شدن به عهده داشته اند
اقتصادی که نیازهای  نوع سوخت با

آینده را مقدم می دارد، سازگار 
آلودگی هوای ناشی از . نیست

ها  های کربنی به میلیون سوخت
مرگ پیشرس در سراسر جهان 
 انجامیده است، در حالی که خرابی
های ناشی از تغییر اقلیم، بیشترین 

ها را به تهیدست ترین و  آسیب
آسیب پذیرترین مردمان وارد می 

های تجدیدپذیر و پایدار  نرژیا. آورد
می توانند دسترسی جهانی به 
انرژی و رشد اقتصادی ای را میسر 

های  سازند، که مرزها و محدودیت
 .رداسیارۀ ما را محترم می شم

گیری گذاری و اندازه  ارزش .8
 بر آن چه واقعاً اهمیت دارد

ما برای حرکت بر پایه معیاری 
فراسوی تولید ناخالص داخلی، 

های  د اندازه گیری پیشرفتنیازمن
انسانی با استفاده از ابزارهای 

این ابزارها باید . بدیل مختلف ایم
قادر به اندازه گیری کار بدون 
دستمزد زنان در سراسر جهان 

آنها باید نه تنها فعالیت . باشیم
چنین درامد و  اقتصادی، بلکه هم

ها را اندازه  دارائی، و طرق توزیع آن
ار باید برای ساختن این ابز. بگیرند

های امروز  جهان بهتری برای نسل
و آینده به سیاست ناظر بر اقتصاد 

ارزش گذاری این . دهدپایدار پیوند 
ما را قادر خواهد ساخت معیاری 
برای سنجش پیشرفت واقعی در 

 .جامعه مان داشته باشیم

ما می توانیم و باید پیش از آن که 

بسیار دیر شود، اقتصادی انسانی 

 .  ا بنا کنیمر

 

 ی رگر بولتن کا          
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 تشکل ها

 
13۱1زاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد آاتحادیه دوم بیانیه   

 

در پیش استکارگری  های اعتراض طوفان  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

طوفان اعتراضات زیر و رو کننده کارگری در سال آینده سراسر کشور را کارگران،  در صورت عدم توجه به تامین معیشت
      .                                                                                                                            ر خواهد گرفتدر ب

برای تعیین حداقل مزد کارگران در  "عالی کار شورای"های رایج در  چون سالهای گذشته، خیمه شب بازی باز هم هم
سکوت مدعیان بر آورد سبد هزینه در نهادهای دست ساز کارگری در مورد عدم اطالع رسانی از مسائلی . جریان است

چنان ادامه دارد و  هم ،گذرد ها خانواده کارگری می عالی کار در باره سرنوشت زندگی و معیشت میلیون که در شورای
قانون کار که  20حداقل مزدی بر اساس ماده های گذشته شوهای تلویزیونی برای عبور از تعیین  مطابق معمول سال

.                                                                              یک فاکتور اصلی آن سبد هزینه می باشد در جریان است  

کارگری است ها خانواده  امروزه در شرایطی که کارد فقر و گرسنگی در حال تکه پاره کردن هست و نیست میلیون
ها و شوهای تلویزیونی  چیزی جز خشم و انزجار عمیق ما کارگران از وضعیت جهنمی  اجرای این خیمه شب بازی

                                                                                                                            .موجود را بر نمی انگیزد

در  های گذشته در تعیین حداقل مزد توام با قطع سوبسیدها هایی در طول دهه ها و سال پیش برد چنین سیاست 
، دیگر چیزی جهت از دست دادن برای طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته است که حال طرح ریاکارانه برخی 0281سال

                   .می بر درد و رنج ما کارگران باشدواقعیات از سوی نهادهای دست ساز کارگری و رسانه های دولتی مره

، عدم وجود افقی برای اشتغال کند، کلیه فروشی به امری عادی تبدیل شده است تن فروشی زنان بیداد می
نومیدی مطلق برای زیستن و  آماده ی به کار، آنان را در معرض جوانانو اخراج شده و  ها کارگر بیکار میلیون

باز ماندن کودکان از تحصیل بدلیل ، وی آوری به هزار و یک ضد هنجار انسانی قرار داده استافسردگی و ر
، پدیده کار کودکان در ابعادی وسیع بخشی از سیمای یک جامعه فقر خانواده ها ابعادی میلیونی پیدا کرده است

گذران زندگی سر به  آمار خودکشی کارگران بدلیل درماندگی و استیصال برایهشتاد میلیونی شده است، 
و در ابعادی وسیع  گوشت و میوه از سفره بسیاری از خانواده های کارگری برچیده شده ، فلک کشیده

توانستند شغلی و در آمدی داشته باشند با فروپاشی زندگی شان، به اعتیاد و  بسیاری از کارگرانی که تا دیروز می
سرما و گرسنگی  کشیده شده اند و در حال حاضر زندگی اکثریت قریب کارتن خوابی، گور خوابی، زباله گردی و مرگ از 

وقت اینان  نآ. ها خانواده کارگری به نحو بی سابقه ای در حال فرو رفتن در چنین جهنمی است به اتفاق میلیون  

 ی بولتن کارگر           
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نده های های گذشته مشغول خیمه شب بازی و اجرای شوهای تلویزیونی و اظهارات فریبکارانه نمای همچون سال
                                                                 .عالی کار هستند دست سازشان با نام نمایندگان کارگری در شورای

های مستقل کارگری در دهه های گذشته و محروم کردن کارگران از قدرت جمعی و چانه  اینان با ممنوعیت ایجاد تشکل
های طویل المدت و  آگاه و سرشناس جنبش کارگری به زندان نارگری، محکوم کردن فعاالزنی، سرکوب اعتراضات ک

های  زاد کارگران ایران و دیگر تشکلآهای مستقل کارگری همچون اتحادیه  های شدید بر معدود تشکل ایجاد محدودیت
الحال و همین فردا صبح قادر به  مستقل صنفی کارگران و معلمان، شرایطی را پدید آورده اند که طبقه کارگر ایران فی

اما اینان باید بدانند طبقه ای که قادر به چانه زنی بر سر زندگی و بقاء .  سازماندهی اعتراضات بزرگ و سراسری نیست
 ،به سرعت  به تغییرات زیر و رو کننده روی خواهد آورد تعیین شده ای، از پیش ی و بی هیچ نقشه توده وار ،اش نباشد
                          .ی برای بر هم زدن تمامی بنیادهای نظم غارتگرانه موجود را اجتماعا به پیش خواهد  بردو دگر دیس

سال چپاول و غارت دسترنج کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش  28این آن واقعیت بنیادی است که در پس 
خیمه شب بازی موجود و عدم تعیین حداقل مزد بر اساس اجرای  به این معنا در صورت تداوم. ستا مردم ایران جاری

کارگری خواهد بود که  های و رو کننده اعتراض های زیر قانون کار، سال آینده، سال طوفان 20بی چون و چرای ماده 
                                                  .گران در هم خواهد نوردید سرتاسر کشور را بی هیچ مالحظه ی مد نظر حکومت

 

0212یکم اسفند ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران   

 

 

 

 ی بولتن کارگر           

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                       

 521ه  شمار  چهارم سال /  6152فوریه    62/  5931اسفند   8یکشنبه             

 

مناسب، کرامت انسانی، دستمزد  
        شغلی بیمه و امنیت

؛حق انکار ناپذیر کارگران است    
 

 

 

 

  
 

برای رسیدن به زندگی بهتر،    
 مطالبه افزایش دستمزد

را به مطالبه ای ملی تبدیل کنیم    
 
 

 

 

۱ 


