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د را دستمزافزایش مطالبه 

به مطالبه ای ملی تبدیل 

 کنیم

  

 تحلیل هفته

مدیران؛ حقوق های نجومی  

کارگران و مزد بگیرانبرای فقر و فالکت   
 

در هفتە گذشتە سرانجام پس از 
سبد "هفتە ها بحث و جدل در مورد 

علی خدایی " هزینە خانوار کارگری
نمایندە کانون شوراهای اسالمی 
وابستە بە خانە کارگر و عضو 
شورای عالی کار از توافق شورای 

سبد "عالی کار بر سر تعیین هزینە 
بنا بە گفتە خدایی . خبر داد" خانوار
معیشت "سبد قیمت ماهانە  ،شورا

و  را دومیلیون " وارهای کارگریخان
هزار تومان تعیین و بر سر آن  ٩٨٤

و   با وجود این کە تعیینکرد، توافق 
پذیرش این مبلغ بین یک تا یک و 

د نیم میلیون تومان کمتر از برآور
هزینە های خانوار توسط نهادهای 
رسمی است، معهذا پذیرش این 
مبلغ در شورای عالی کار بە معنی 
اذعان نمایندگان دولت و کارفرمایان 
بە دستمزد های یک سوم خط فقر 
است و این اذعان در شرایطی 

ت می گیرد کە دولت مدعی صور
درصد  ٨است تورم را بە حدود 

بە رغم  با این وصف اما. تقلیل دادە
اظهارات مقامات " `توافق"این 

دولتی و کارفرمایی نشان می 
ها در عمل بە بهانە  دهند کە آن

های مختلف حاضر بە اجرای آن 
برای مثال یکی از . نیستند

نمایندگان کارفرمایان بالفاصلە پس 
ما در " از اعالم این خبر گفت

وضعیتی نیستیم کە حتی بتوانیم 
دستمزدها  درصدی ٧بە اندازە تورم 

( نقل بە معنی!" )را افزایش دهیم
نیز ضمن " جهان صنعت"روزنامە 

اذعان چند بارە بە ناکافی بودن 
سطح دستمزد کارگران و عدم 
انطباق آن با هزینەهای زندگی، 
اجرای مصوبە شورای عالی کار را 
موجب نابودی تولید خواند و با این 
موضع گیری، نشان داد کە حتی بە 

نمایندگان کارفرمایی   ەتوافقاتی ک
متعهد  دارند،در شورای عالی کار 

گوی دولت هم بە  سخن. نیست
در  نوبە خود بی تفاوت نماند و 

واکنشی غیر مستقیم تقصیر 
شکاف بین دستمزدها و هزینەهای 
زندگی را بە گردن دولت های 
گذشتە نهاد و تلویحا گفت کە دولت 

درصد  ٠١حاضر بە افزایش بیش از 
علی ربیعی . مزدها نیستبە دست

وزیر کار هم بعد از این توافق بدون 
این کە آن را تائید و یا تکذیب کند 
تصمیم گیری در مورد افزایش 

را بە سید   ٤٩دستمزد سال 
حسن هفدە تن معاونش سپرد و 
وی را کە در سر سپردگی اش بە 
کارفرمایان شک و شبهەای نیست، 

علی خدایی و سایر ! سپر بال کرد
بران خانە کارگر و کانون های ره

           شورای اسالمی کار نیز کە

 صادق کار
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خودشان بهتر از هرکسی از 
مسایل پشت پردە خبر دارند، 
کوشش می کنند با بزرگ نمایی در 

کە بە قول معروف   مورد این توافق
هنوز نە بە دار است و نە بە بار، بە 
کارگران بقبوالنند کە گویا بە وظیفە 

ان خوب عمل کردەاند نمایندگی ش
و دست آوردی برای کارگران 

در هر صورت اعالم ! داشتەاند 
میزان افزایش دستمزد در 
روزهای آتی محکی خواهد بود 

این  برای ارزیابی دقیق تر از
توافق شورای عالی کار در 
مورد سرنوشت دستمزدهای 

.چند مرتبە زیر خط فقر کارگران  

می  البتە این توافق و باالتر از آن 
توانست با نظر داشت ظرفیتی کە 
برای افزایش دستمزد در میان 
کارگران وجود دارد، از فروردین سال 

مشروط بە آن کە  ،عملی گردد ٤٩
اخبار و اطالعات مربوط بە مذاکرات 
پشت پردە شورای عالی کار آن 
طور کە بود توسط آقای خدایی و 
دوستانش در این شورا بە اطالع 

می شد و از کارگران رساندە 
. کارگران تقاضای حمایت می شد

اما امسال نیز درست بخاطر نگرانی 
از تاثیر حضور کارگران در تصمیمات 
شورای عالی کار، آقای خدایی بە 
رغم هشدار های پیشین از انجام 
آن طفرە رفتند و فرصت ها را 

نمایندگان کارفرمایان نیز . سوزاندند
ن با تظاهر بە نگرانی راجع بە پائی

بودن دستمزدها و افت قدرت خرید 
سعی کردند با دادن امید   کارگران

کاذب بە کارگران مانع اقدامات 
اعتراضی بە موقع و موثرشان در 

ها  د شوند و آنزفرایند تعیین دستم
را در مقابل کار انجام شدە قرار 

اما بە رغم این همە دوز و . دهند
برای تن ندادن بە افزایش  کلک کە 
ستمزدها صورت گرفت، واقعی د

 هم زمان با آن، مجلس با هم
دستی شورای نگهبان بە یک بارە 

درصدی  ٩١تصمیم بە افزایش 
حقوق ماهیانە مدیران دولتی گرفت 

 ٤٩و حقوق رسمی آنان را ابتدا بە 
 میلیون رساند، و سر انجام در پی 

 

 

واکنش های اعتراضی گستردەای 
کە بە این تصمیم صورت گرفت بە 

درصد از  ٠١ار عقب نشست و ناچ
آن کاست و فاصلە دستمزد بین 
حداقل بگیران با مدیران دولتی را از 

. برابر تقلیل داد ٤١برابر بە  ٠١
حدود یک هفتە قبل از آن نیز 

بند مربوط  شورای نگهبان با حذف 
بە ضمانت اجرایی اعالم دارایی 
مقامات در کمیسیون تلفیق برنامه 

ع از درآمد ششم، عمال امکان اطال
و ثروت مقامات حکومتی را منع 
کرد. مجموع این اقدامات موید 
آن است کە جار و جنجالی کە 
تحت عناوینی مانند مبارزە با 
فساد و حقوق های نجومی 
توسط جناح های مختلف 
حکومت بە راە انداختە شدە بی 
اساس اند و همە جناح ها چنان 
بە فساد و حقوق های نجومی 
آلودەاند کە نمی توانند از آن دل 
بکنند. نظام مجبور است عدەای از 
مدیران را با دادن حقوق های 
نجومی و انواع امتیازات اقتصادی 
دیگر برای خود نگە دارد تا با کمک 
شان بتواند نظم نا عادالنە کنونی را 

انگیزە حمایت این مدیران . حفظ کند
کە خیلی هایشان از چند جای 

گیرند و مختلف حقوق کالن می 
درآمدهای غیر رسمی اغلب شان 
چند برابر حقوق های رسمی شان 

. چیزی غیر از پول نیست ،است
اصوال در یک نظامی کە مسئوالن 

 ،اصلی اش سراپا آلودە بە فساد اند
توقع نمی رود کە مدیران ارشدش 

 به. با حقوق های پائین کار کنند
مین جهت از اعضای شورای ه

از همە این نگهبان هم کە خودشان 
امتیازات برخوردارند و بواسطە 

بر اعمال  نظارت استصوابی  
نمایندگان مجلس کنترل دارند، 
انتظار نباید داشت کە خالف منافع 
و امتیازات خودشان برخورد کنند و یا 

نظارت و حسابرسی دارایی  مانع 
های مقامات کە ناشی از فساد و 

. نشوند ،غارت اموال عمومی است
دامە این وضع مستلزم آن نتیجتا ا

است کە حقوق کارگران و 
 مزدبگیران در زیر خط فقر باقی 

 

 

تا هم سود بری صاحبان  ،بماند
  سرمایە تضمین شود و هم
  بخشی از هزینە فساد و ثروت

برای همین . مقامات را جبران کند
است کە بە هنگام تعیین 
دستمزدهای زیر خط فقر، هیچ 

شینان، اعتراضی از میان مجلس ن
شورای نگهبان، دولت و رهبر بە 
.گوش نمی رسد  

متاسفانە بە رغم تبلیغات  
فریبندەای کە بر سر توافق بر سر 
سبد هزینە خانوار از طرف تشکل 

چنان  های دولتی بە راە افتادە، هم
 ،کە ما در یادداشت های پیشین

بینی می کردیم امسال  پیش
نیزمیزان افزایش دستمزد کارگران 

های قبل  چندانی با سالتوفیر 
نخواهد داشت و توافق ظاهری 

ار بر سر سبد هزینە شورای عالی ک
با هزینەهای و  های زندگی نە

نیازهای امروزین زندگی انطباق دارد 
 و نە تضمینی برای عملی کردن آن

مادامی کە کارگران بە  است،
همراە دیگر مزدبگیران بە شکل 
گستردە و در ابعاد سراسری بە 

تحول واقعی در تعیین نیایند  صحنە
سقف دستمزد کارگران تحقق 

نمایندگان تشکل . نخواهد یافت
های وابستە امسال نیز بە عینە 
نشان دادند کە بخاطر منافع و 
وابستگی هایی کە بە حکومت و 
سرمایەداران دارند، حاضر بە میدان 
آوردن کارگران بە عنوان پشتوانە 

د مذاکرات مربوط بە دستمزد نشدن
شان در شورای  نیستند و توافق و

عالی کار حکم همان حلوای نسیە 
بە هر جهت با این دستمزد ! را دارد

 ها نە می شود زندگی کرد و نە آن
برای تحمیل  ،هایی کە بە شکلی

نقش داشتە و دارند   آن بە کارگران
.شان رسیدەاند بە هدف  

مبارزە علیە تردیدی نیست که  
با  دستمزدهای زیر خط فقر

قوت بیشتر ادامە خواهد یافت 
و هیچ قدرت و نیرویی نمی 
تواند مبارزە گرسنگان برای نان 

                       !را از میان بردارد
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چنانچه قبال هم گفته شد، بحران اقتصادی که قبرسی های ترک تبار در 
ریشه . از مشکالت ساختاری استشمال از آن تاثیر گرفته اند، عمدتاً ناشی 

عمیق این مسائل در عدم وجود یک هویت تحت حمایت بین المللی است که 
در عمل منجر به اتکای بیش از اندازه به ترکیه شده است و قصد ترکیه برای 
تغییر ماهوی صحنه سیاسی اقتصادی در شمال جزیره قبرس بر اساس 

تین بار نیست که دولت ترکیه بر در واقع این نخس. رهنمود های نئولیبرالی
دولت در قبرس شمالی فشار وارد می کند تا سیاست های اقتصاد ریاضتی را 

اما آنچه جدید است آن که، اکنون دولتی در آنکارا بر سر کار است . اجرا نماید
در . که می تواند بطور مداوم و برای مدت طوالنی این فشار را اعمال نماید

به ندرت دولت های  ٤١و  ٧١های پرتشنج دهه های گذشته بویژه در سال
پایداری بر سر کار بودند که بتوانند این خواست ها را بطور مستمر بر قبرس 
شمالی اعمال نمایند و در نتیجه نمی توانستند اقتصاد قبرس شمالی را آن 
.طور که می خواستند شکل دهند  

هویت ملی در مقابل  از سوی دیگر بخش قبرسی ترک تبار هم دائما از کارت
. آنکارا استفاده می کرد تا مانع از اعمال این سیاست ها در دراز مدت شود

هروقت که زمان انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری فرا می رسید دولت 
ملیون ترک قبرسی تحت ریاست دنکتاش از آنکارا می خواست که این 

دام کمونیست ها یا احزاب مقررات را لغو نماید تا ترک قبرسی های جزیره به 
این شرایط همواره با افزایش حقوق . یونانی قبرس یا ترکیبی از این دو نیافتند

البته این شرایط به مرور . ها در بخش عمومی و کارکنان دولت تکمیل می شد
)با سرکار آمدن دولت توسعه و عدالت  AKP پایان یافت و ترک  ٤١١٤در سال ( 

ر شرایط جدیدی می یابند که چندان با آن اشنا قبرسی ها اکنون خود را د
 ٤١١٩تا  ٤١١٠نیستند، بویژه پس از ان که برنامه کوفی عنان در سالهای 

.باجرا گذاشته شد که با رشد دورقمی اقتصاد همراه بوده است  

سه پروتکل اقتصادی با آنکارا امضا شدند که کاهش شدید بودجه های 
صی سازی در شبکه های برق و آب و عمومی یکی از شرایط آن بود، خصو

سایر خدمات دولتی، که همگی مستقیماً اتحادیه های صنفی را هدف قرار 
تا کنون فقط عملیات در فرودگاه ارکان تیمبو و شرکت نفت ترکوقبرس . می داد

خصوصی شده اند و هیچک دام به بیکاری و اخراج بخش بزرگی از کارگران 
ن دو کمپانی بزرگ دولتی دیگر، شرکت هوائی اما ملی کرد. نیانجامیده است

ترکوقبرس و مؤسسه واردات تجاری 
ETI باعث بیکاری گسترده و اخراج  
کارکنان شد که البته بعداً 
بیشترشان طبق قانون خصوصی 

در سایر مؤسسات  ٤١٠٤سازی 
دولتی استخدام شدند، گرچه 
عمدتاً با کاهش حقوق و دستمزد و 

عمل مزایا روبرو شدند که در 
هشداری به اتحادیه های صنفی 
برای خصوصی سازی های آینده 
.بود  

قابل ذکر است که اتحادیه ها 
مستقیما هدف تهاجم دولتمردان 
ترکیه که مامور بکار در جزیره اند 

مشخصاً سفیرکبیر ترکیه . قرار دارند
که به معمار رفرم اقتصادی در 
قبرس معروف است، در انظار 

ئمی از اتحادیه عمومی به انتقاد دا
او . های قبرس شمالی می پردازد

، ٤١٠٠در مصاحبه ای در سال 
زمانی که پست دیگری داشت، 
گفته بود که بزرگترین مشکل 
جمهوری ترک قبرس شمالی 
TRNC تعداد زیاد کارکنان دولت و ،
. حقوق بسیار باالی آنان است

اتحادیه های قدرتمندی هم هستند 
دار  که مانع هر نوع رفرم معنی

اقتصادی می شوند و شیوه 
عملشان بطور مشخص باعث 

او . تخریب اقتصاد عمومی می شود
پیشنهاد کرده بود که کالً اختیارات و 
قدرت اتحادیه ها بشدت کاهش یابد 
و مقرراتی برای کنترل این حقوق و 

بالتبع این . اختیارات وضع گردد
وضعیت باعث شد که اتحادیه ها 

وی را عنصر  علیه او شورش کنند و
دولت ترکیه . نامطلوب اعالم نمایند

هم برای آن که بر این زخم نمک 
بپاشد او را بسمت سفارت کبرای 

با عنایت به این . ترکیه منصوب کرد
 سیاست ورزی آنکارا به نظر می 

 تاریخچه جدایی ها -قبرس 

 و چالش های مشترک آینده 
 پایانیبخش 

 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 ٤١٠٩دسامبر 

 ترجمه گودرز

 بندی انتظارات برای آینده و جمع

 درشمال

 

 ی بولتن کارگر           

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                       

 521ه  شمار  چهارم سال /  6152مارس    1/  5931اسفند    51شنبه یک            

9 

 از تجربه دیگران

 



 

 

 

 

 

رسد که مبارزه با این پروتکل ها و سایر مقرراتی که از سوی پارلمان جمهوری 
ی وضع می شود مهمترین هدف و چالش اتحادیه های ترکی قبرس شمال

                                                   .فی را در آینده نزدیک تشکیل دهدنص

در واقع واگرایی های عمده ای بین دو جامعه ترک و یونانی قبرس وجود دارند 
در عکس که درعمق و همچنین در تأثیرات بحران اقتصادی دیده می شوند و 

در شمال جزیره، نرخ بیکاری در . العمل اتحادیه های صنفی هم تبلور میابند
ثابت است و نسبت به جنوب دستمزد ها هم به نظر ثابت می % ٠١حدود 
گرچه صاحبان کسب و کار از باال بودن حداقل دستمزد شکایت دارند و . رسند

مختلف حرفه پیشنهاد می کنند که چندین کف دستمزد بر اساس بخش های 
ای تعیین گردد تا آن را کنترل کنند، تا کنون اما لغو حداقل دستمزد ها بطور 

خوشبختانه نشانه ای از بحران در امر وام مسکن . جدی مطرح نشده است
در جهت منفی وقتی که در باره تالش اتحادیه ها برای . هم دیده نمی شود

دیه ای صحبت می کنیم، سازماندهی و ادغام کارگران مهاجر در جنبش اتحا
شاهدیم که اتحادیه های ترک قبرسی هیچ وقت صدایشان را در برابر 
استثمار گسترده مهاجران بلند نکرده اند که در عمل نشانه بزرگترین ضعف 

مایه تأسف بیشتر آن است که این موضوع اصال در سپهر افکار . آنهاست
                                                .عمومی به بحث هم گذاشته نمی شود

با عنایت به این شرایط جای تعجب نیست که اتحادیه های ترک قبرسی با 
چالش های جدی تری روبرو اند؛ چالس هائی که حتی از مشکالت در جنوب 

برای شروع، همان طور که در باال گفته شد، سطح عضویت در . هم مهمتر اند
قابل اعتنا نیست و هیچ تالشی هم برای  اتحادیه ها در بخش خصوصی عمالً 

از آن بدتر آن که حتی . تغییر مسیر در آینده نزدیک در این راه متصور نیست
عضویت در اتحادیه های بخش عمومی و نیمه دولتی هم با تهدید اساسی 

گرچه درصد تراکم عضویت در اتحادیه ها در حد تراکم در جنوب . روبرو است
هم تدریجی و شدید نیست، اما خصوصی سازی در  نیست و شیب نزولی آن

KIBTEKشبکه های آب و برق و انرژی مانند اداره کنترل شبکه برق  ممکن  
است باعث تشدید این روند شده و به جنبش اتحادیه ها لطمات جدی وارد 

                                                                                             .نماید

حداقل در حال حاضر لطمات وارده به اعضای قدیمی تر چندان شدید نیست، 
. و این بیشتر بخاطر قدرت تاریخی اتحادیه هاست که در عمل بنفع اعضاست

با این وجود نرخ عضویت باز هم کاهش خواهد یافت، که در نتیجه باعث 
ا خواهد شد؛ مگر آن که کاهش اعتماد افکار عمومی و اعضا به توان اتحادیه ه

برونسپاری که هم . اتحادیه ها بتوانند دولت را مجبور به تغییر مشی نمایند
اکنون هم در صنف هایی مربوط به نظافت و امنیت بسیار گسترده است، 

بطور کلی . عامل دیگری است که عضویت در اتحادیه ها را تهدید می نماید
شدنی نیست،   رایط دشوار حلمشکالت جامعه قبرسی ترک تبار در این ش

در مجموع  مگر آن که معجزه ای اتفاق بیافتد، که آن هم بسیار نامنتظر است
در هر دوسوی جزیره چالش های عمده ای وجود دارند و دائما هم تاریکتر می 
شوند، نیاز به سازماندهی و بسیج و افزایش ظرفیت ها و بهبود ساختار های 

اعضای بدنه و مشارکتشان و تعهدشان را به سازمانی ضروری است تا نقش 
باید برای . جنبش افزایش دهد و تصویر اتحادیه ها را در انظار بهبود بخشد

جذب اعضای جدید اقدام بیشتر صورت گیرد تا به تهدید های بیرونی در افکار 
اتحادیه ها باید به اعضایشان اطمینان دهند که انها . عمومی پاسخ داده شود

                    .ندو تنها وسیله موجود برای تامین منافع کارگران ا اصلی ترین
                     

        

 

 

 

 

آنها همچنین باید بتوانند کارگران 
موقت و اعضای پروکاریا را مطمئن 
سازند که این شرایط شامل آنها 
هم خواهد شد و منافع آنان در 
نزدیک شدن به جنبش اتحادیه ای 

و نه در دوری گزیدن از جنبش  است
. جمعی و سازمانیافته کارگران

تجمع کارگران حول تشکل 
سازمانی شان و همبستگی تمام 
بخش های وابسته به نیروی کار نه 
تنها آرزویی دست یافتنی و مؤثر 
است، بلکه تنها راه موجود برای 
بازسازی و تجدید حیات جنبش 

رفت از خطر  اتحادیه ای و برون
ت روابط استخدامی دوران بازگش

                   .سیاه استثمار است
                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر           

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                       

 521ه  شمار  چهارم سال /  6152مارس    1/  5931اسفند    51یکشنبه             

4 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
کنفرانس کشورهای امریکای التین در  ٠٠٤1 در روزهای چهارم و پنجم اسفند

ها در بوئنوس  ، کارفرمایان، و نمایندگان دولتی کارگریسطح سندیکاها
در واقع این . لل کار کودکان و مبارزه با آن تشکیل شدآیرس برای ریشه یابی ع

کنفرانس بخشی از کارهای مقدماتی برای چهارمین گردهمایی بزرگ جهانی 
در بئنوس آیرس تشکیل خواهد  ٤١٠٧مین منظور در ماه نوامبر ه است که به

از طرف کانون متحده کارگران کلمبیا خانم لیخیا اینس آلزاته در این  .شد
از بین بردن شرایطی  ا تاکید برایشان در سخنان خود ب. شرکت کرد کنفرانس

 پای فشرد و در ،به کار اجباری تن دهندرا موجب می شود تا که کودکان 
 .همان حال پیشنهادات مشخصی برای ایجاد کار برای جوانان ارائه داد
، نمایندگان سندیکاهای کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، کستاریکا

اکوادور، ال سالوادور، ایالت متحده آمریکا، هاییتی، هندوراس، پاناما، پاراگوای، 
اروگوئه، پرو، جمهوری دومینیکن، سورینام، سانتا لوسیا، ترینیداد و توباگو، 

های سندیکایی بین  چنین نمایندگان فدراسیون اوروگوئه و ونزوئال و هم
نرانی افتتاحیه الئرته تشیرا در سخ .اللملی در این کنفرانس شرکت داشتند

و همه جانبه علل کار کودکان را از نقطه نظر سیاسی،  بررسی ریشه ای  
اجتماعی در سطح جهانی، منطقه ای و ملی مورد تحلیل قرار داده و اعالم 

شرط ضرور برای مقابله با این بی عدالتی اجتماعی تعمیق . داشت
روت و هم زمان مبارزه با فقر دمکراسی و حقوق بشر و توزیع عادالنه تر ث

از قبیل، ایجاد  طلب می کند،خود را خاص های  و البته این امر اهرم است
ساالن، تصویب قوانین کار منطبق با کرامت  بازار کار مناسب برای بررگ

انسانی، تضمین حقوق سندیکایی، تامین حقوق اجتماعی، گسترش خدمات 
رایگان بطور برابر برای همه  وزش درمانی و وسعت دادن هرچه بیشتر به آم

                                                                                     .ها  فرهنگ
 بعد از دو روز بحث و بررسی علل و شرایطی که کار کودکان را موجب می 

 شود و پیشنهادهای همه جانبه ای که برای جلوگیری از این ستم اجتماعی
                                                  :مطرح گردید، موارد زیر به تصویب رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اولین گام، حفظ آنچه از حقوق  -
اجتماعی و سندیکایی بدست 
آورده شده است و موازی با آن 
ایجاد بازار کار مناسب، تصویب 
قوانین کار مترقی، گسترش آموزش 

        . هداشت رایگان برای همهو ب
 

تمامی مذاکرات و بحث ها حول  -
قوانین کار باید متوجه پیش گیری و 
حذف کار کودکان در همه کشورها 

                               .تعیین شود
 

های مناسب  گسترش سیاست -
آن زات اموه برای رشد اقتصادی و ب

یع عادالنه ثروت، تعمیق عدالت زتو
.ماعی و تعمیق حقوق مدنیاجت  

 
 تاکید بر مسئولیت مستقیم دولت -

ها برای تخصیص بودجه های ضرور 
جهت گسترش پروژهای ساختاری 

                    .ها در تمامی بخش
  

تاکید و تایید مجدد قوانین سازمان  -
جهانی کار، هم در زمینه کارهای 
کودکان و هم تمامی تعهداتی که 

رسان پایان دادن  شان کمک انجام
 به کار کودکان در همه بخشها می

                                       .شود
 

طرح بحث کار کودکان در تمامی  -
های جهانی ،موضوع کار  کنفرانس

های فرا ملیتی،  کودکان در شرکت
وصغیت استثنایی کارگران مهاجر و 
بطور ویژه بررسی و جلوگیری از کار 

ن با تکیه به مواد اجباری کودکا
.تصویب شده سازمان جهانی کار  
 

 شرکت فعال در تمامی جنبش - 
های اجتماعی که پایان دادن به کار 

مریکای التین در نظر آکودکان را در 
 .دارند

کار کودکانعلیه کانون متحده کارگران کلمبیا در کنفرانس مبارزه   

را لغو کنید کودک ارک  
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 دیگر کشورها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار پیش

خوش تغییرات شگرفی است، که در  جهان کار دست
سازمان بین . اهند شدآینده نیز ادامه خواهند داشت و مدام تشدید خو

های پیش رو و  برای فهم بهتر چالش.( ک.ب.س: از این پس)المللی کار 
را راه انداخته است و در نظر دارد " آیندۀ کار"ها، ابتکار  گوئی مؤثر به آن پاسخ
. ک.ب.، که س٤١٠٤های پیش رو تا  را در سال" گوی سدهو  گفت"چهار 

 -٤کار و جامعه،  -٠: عبارت اند از تم 4این . صدساله می شود، سازمان دهد
برای . مدیریت کار -4 ،سازماندهی کار و تولید -٠کار شرافتمندانه برای همه، 

موضوعی " طرح بحث"های کلیدی یک سری  مرور بر این موضوعات و گرایش
و  های گفته شده تهیه شده اند که مشخصاً در ارتباط با گفت در بارۀ تم

قصد این است که از این طریق آن . همیت خاص اندگوهای مورد نظر دارای ا
گوها در سطح ملی، منطقه ای و جهانی تسهیل و به اطالعات الزم و  گفت

 .تجهیز شوند
 

 توضیح بولتن کارگری

: های زیر انتشار یافته اند بخش با نام 4های گفته شده،  از سری طرح بحث
چالشتهای آینده  -٠آینده،  عرضۀ کار در -٤تغییرات تکنولوژیک و آیندۀ کار،  -٠

این است که . ک.ب.برنامۀ س. قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار -4در روابط کار و 
، به انتشار ٤١٠٨و  ٤١٠٧به موازات سازماندهی گفتگوهای مورد نظر در سال 

های گزیده در  بولتن کارگری در نظر دارد برخی طرح. طرح بحثها ادامه دهد
 .داین مجموعه را ترجمه کن

 

 1 -قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار 

 نابرابری، ناایمنی درآمدها، روابط کار و دیالوگ اجتماعی

 سازمان بین المللی کار

نوشتۀ حاضر نقش قرارداد اجتماعی بین دولت و دیگر آکتورهای بازار کار را، در 
به منابع و به منظور نیل  ،دیگر برای توزیع قدرت تعریف انتظارات متقابل از هم

عدالت اجتماعی، زوال این قرارداد در نتیجۀ تشدید نابرابری و دیگر تحوالت در 
گزاری برای تجدید قرارداد اجتماعی، به  های سیاست جهان کار، و نیز چالش

 .ذاردگبحث می 
 
 تغییرات جهان کار و پیامدهای آن برای قرارداد اجتماعی: مقدمه .٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت و شهروند در جهان کار بازار، دول
مدام در تعامل با یکدیگر اند و 

ها دائماً دستخوش  مناسبات آن
در نتیجۀ این روند اغلب . تغییر است

نوعی توافق مستتر حاصل می 
شود که به میزان وسیعی روابط 
میان آکتورها را تعیین می کند و 
اصول راهنما برای بنای نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را 

چنین توافقی . زدمستقر می سا
 .قرارداد اجتماعی نامیده می شود

ها  قرارداد اجتماعی، اگرچه در زمان
های مختلف متفاوت است،  و مکان

اما می تواند به عنوان توافق ضمنی 
و مستتری درک شود که روابط 
دولت و شهروندان، بین کار و 
سرمایه، یا بین گروه های مختلف 

 در اساس. اهالی را تعریف می کند
قرارداد اجتماعی بازتاب دهندۀ درک 
مشترک از چگونگی توزیع قدرت و 
منابع به منظور نیل به عدالت 

این درک هم ُبعد . اجتماعی است
مضمونی و هم روندی ناظر بر توزیع 

ُبعد . تدرت و منابع بازتاب می دهد
مضمونی قرارداد اجتماعی مرتبط با 
نحوه و میزانی است که اهداف 

ن برابری، عدالت، همچو -مشترک 
در جامعه تنظیم و  –آزادی و امنیت 

در حالی . اولویت گزاری می شوند
که ُبعد روندی آن مرتبط با نهادها و 
روندهائی است که به کار گرفته 
می شوند تا این درک مشترک 

 .شکل گیرد و مشروعیت یابد

 

 قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار
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 از جهان کار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مستقیمی به توانائی آن هم کارائی و هم اهمیت قرارداد اجتماعی بستگ
وقتی . برای انطباق با واقعیتهای نوین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند

ها رشد می یابند و قرارداد  جهان کار دستخوش تغییرات عمیق است، تنش
برای نمونه، اکنون این نگرانی . اجتماعی موجود را به زوال تهدید می کنند

قاط جهان، مفهومی که پس از جنگ گسترده وجود دارد که در برخی از ن
جهانی دوم از قرارداد اجتماعی دایر بر رشد اقتصادی، نبود بیکاری و وجود 

در عین . امنیت اجتماعی شکل گرفته است، دیگر از اجماع برخوردار نباشد
حال هستند کشورهای دیگری که هم اکنون می کوشند به یک قرارداد 

قتصادی، معارضات اجتماعی و اعتماد پائین اجتماعی باثبات با وجود نوسانات ا
مثالً تا آنجا که مناسبات . ها و نهادهای اجتماعی، دست یابند به دولت

استخدامی در میان است، این موضوع در این یا آن کشور حاوی تفاوتهای 
 .بسیار مهمی است

پایه ریزی و بسط یک قرارداد اجتماعی کارآمد و پایدار که بتواند واقعیتهای 
سیال در جامعه ای معین را بازتاب دهد، چالش مشترک آکتورهای آن جامعه 

کمیسیون بین "بنابراین نباید جای تعجب باشد اگر . است و باقی خواهد ماند
به عنوان راهی برای نیل به " المللی بررسی ابعاد اجتماعی جهانی شدن

اجتماعی قرارداد "فراخوانی برای یک  ٤١١4جهانی شدن عادالنه، در سال 
 :داد، که شامل وجوه زیر است" نوین

a)  تعهد به دیالوگ اجتماعی در امر فرمولبندی سیاستهای اقتصادی و
 اجتماعی؛

b)  تصدیق این که اقدام برای کارائی بیشتر و تولیدمندی باالتر باید با حقوق
 کارگران برای امنیت شغلی و فرصتهای برابر همتراز شود؛

c) ر و مدیریت برای بهبود کارآئی و اجتناب از تعهد به همکاری شریف بین کا
 .و کوچک کردن عرصۀ کار" کاهش هزینه ها"اقدام سخیف 

نوشتۀ حاضر، در پرتو تغییرات گستردۀ کنونی در جهان کار، بر ماهیت و قابلیت 
در سالهای اخیر، خاصه در اثر بحران اقتصادی جاری که یک دهه از آن می 

 گذرد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به جهان کار کنونی که به و 
سرعت در حال تغییر است، این 

 .فراخوان پژواک بیشتری یافته است

ماندگاری قرارداد اجتماعی مکث 
می کند، و با رجوع به مباحث 
کمیسیون پیشگفته در بارۀ قرارداد 
اجتماعی، بر موضوعات در هم 

توزیع : تنیدۀ زیر متمرکز می شود
نابرابری،  درامد، امنیت درامد و

. مناسبات کار و دیالوگ اجتماعی
نوشته مرور مختصری است  ٤فصل 

بر تحول قرارداد اجتماعی در 
و عارضه های سالهای اخیر 

فصل ". قرارداد اجتماعی زیر فشار"
با درنظرداشت تفاوتهای  ٠

کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه، نیروهای اصلی سهیم در 

ا تحقیق تضعیف قرارداد اجتماعی ر
به این پرسش  4فصل . می کند

چگونه این تغییرات : "می پردازد
نهادها و سیاستهای کالنی را که 
بنیان قرارداد اجتماعی اند، محدود 

شامل نتایج و  5فصل " می کنند؟
پیشنهادهائی برای پژوهشهای 

 .بعدی است

 

 

                                                          !      
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*/کیم میکی یونگ  

ترجمه هاله صفرزاده   

فعان حقوق کارگرکانون مدا  

 
 شوند، فرهنگ سرکوب را ایجاد می هنگامی که استبداد سیاسی، سرمایه داری و مردساالری در هم آمیخته می"

."    کنند  
شد و این رفتار  زنان کارگر در کره جنوبی زمانی اعتصابات کارگری را آغاز کردند که فعالیت کارگری به شدت سرکوب می

مبارزات این زنان رادیکال و پیشرو بود و همچنین نقض آشکار . ت کارگران مرد در دهه هفتاد بوددر تضاد کلی با عدم فعالی
 .فرهنگ پدرساالرانه و علیه هنجارهای جنسیتی سفت و سخت حاکم بر جامعه بود
 گسترش سرمایه داری در مقیاس جهانی و هنجارهای اجتماعی پدرساالری موجود، تولید منحصر به فرد، تقسیم بین
المللی کار و تحرک سرمایه، مفاهیم تجربی برجسته در زندگی زنان در اقتصادهای در حال توسعه هستند، رابطه 
همزیستی که بین سرمایه داری و مردساالری وجود دارد سبب شده که زنان در نقش کارگران صنعتی در کره جنوبی با 

در کارگاه، )نسیتی و جاسازی زنان در زندگی روزمره تفکیک ج. فشار کار زیاد و دستمزد اندک به کار گرفته شوند
عالوه بر این، رشد سریع شهرنشینی همراه با رکود مناطق روستایی سبب توسعه . تحقیرآمیز بود( …خوابگاه و 

.                 نامتوازن اقتصادی کره جنوبی شد این  در. صنعت صادرات محور نیاز به نیروی کار ارزان و ماهر زنان داشت .
به طور متوسط نرخ رشد ساالنه مهاجرت به مناطق . شرایط موجی از مهاجرات زنان جوان از روستا به شهرها رخ داد

زنان هم که در مناطق روستایی باقی ماندند به کار کشاورزی . درصد بود  ٤١حدود  ٠٤٧١و ٠٤۹١شهری در دهه 
شهری نقل مکان کرده و اغلب به اقتصاد غیررسمی شهری زنان به عنوان خانواده تک نفره به مناطق . مشغول بودند
. درصد کل جمعیت مهاجر را زنان جوان بین سنین پانزده تا بیست و چهار ساله تشکیل میدادند4١٫٠. جذب میشدند

این مهاجرات برای والدین این. ندبنابراین این زنان بخش عمده و سازنده طبقه پرولتاریا صنعتی در کره جنوبی شد

درصد ٤٠گومی کره، روشن شد که به طور متوسط -در یک بررسی از زنان در کارخانه صنعتی دائگو. نیز مفید بود رگرانکا
٠٤٨٧کو، . )از کل درآمد کارگران دختر به پدر و مادرشان در مناطق روستایی پرداخت شده است  

عمدهای از موتور رشد ” دندانه“کارگر  زن. زندگی و کار این زنان تحت نظام سرمایه داری و مردساالری تغییر کرد
.اقتصادی کره جنوبی بود که در پشت تصویر پر زرق و برق از کره جنوبی سهمش به طور مداوم دست کم گرفته میشد  

درصد در  ٠۹٫۹و به  ٠٤٧١درصد در سال  ٠5٫٤به  ٠٤۹١درصد در سال  ٤٨٫٧نسبت زنان در نیروی کار، به عنوان مثال، از 
این افزایش قابل توجه نیروی کار زنان نشان دهنده اهمیت حیاتی مشارکت کار زنان در . ایش یافتافز ٠٤٨١سال 

درصد در  ٤٧٫٤، به ٠٤۹١درصد در ٤٠٫٠مشارکت نیروی کار زنان در تولید صنعتی، به عنوان مثال، از . اقتصاد کره است
 مان، نسبت زنان درگیر شده در فعالیت هایدر همان ز. افزایش یافت ٠٤٨١درصد در سال  ٠١٫٠و سپس به  ٠٤٧١سال 

درصد در سال  44٫٤، و سپس به ٠٤٧١درصد در سال  4١٫٨به  ٠٤۹١درصد در سال  ٠١٫٠تولید محصوالت کشاورزی از 
اما با وجود افزایش قابل توجه در اشتغال زنان ، اکثریت زنان در صنایع جانبی متمرکز شدند و با . افزایش یافت ٠٤٨١

سیم جنسیتی کار، بیشتر زنان از بخش سرمایه بر حذف شدندتوجه به تق . 
۹٤٫٠زن بودند، اما این تعداد به  ٠٤۹١درصد از کارگران صنایع پوشاک در سال  4٤٫٤  ٧۹٫٧و به  ٠٤٧١درصد در سال  

ی، ترکیب جنسیتی شغلی در تولید نشان میدهد که زنان بیشتر در صنایع ریسندگی، بافندگ. رسید٠٤٨١درصد در سال 
(  ٠٤٧٤وزارت کار،. )فاضالب، مواد غذایی، تولید کفش الستیکی، تولید کاله گیس، و مونتاژ الکترونیک مشغول به کارند

به عنوان مثال در صنایع تولید ماشین . زنان اقلیت مطلق کارگران در تمام صنایع سرمایه بر صنعتی به جز تولید دارو بود
، کشتی سازی ٠٤٧٠در سال . زنان داشته اند٠٤۹١درصد در سال  ٠٫٠ا با آالت صنعتی، تا به حال کمترین سهم ر

منزلت حرفه زنان کارگر در بخش تولید، به طور قابل توجهی پایین تر از . درصد داشت ٠٫٠کمترین سهم از زنان کارگر را با 
                                                                                                                                       بود مرد کارگران

کره جنوبیدر و مقاومت زنان کارگر  همبارز  

137۱ دهه   
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 ترجمه منتخب



 

 

 
با وجود سهم قابل توجه زنان کارگر در رشد اقتصادی کره، پاداش اقتصادی آنها در مقایسه با کارگران مرد بسیار اندک 

رصد دستمزد همتایان مرد را خود در سال د 5۹به عنوان مثال، با سطح آموزشی برابر، زنان کارگران در تولید حدود . بود
دریافت میکردند که در مقایسه با دیگر کشورهای تازه صنعتی شده آسیا مانند سنگاپور و هنگ کنگ، تفاوت  ٠٤٧٨

این تبعیض شغلی به زنان کارگر فرصت کمتری در سطح . دستمزد بین زنان و مردان در کره جنوبی باالترین است
صاحبان کارخانه ها . و سرکارگری قرار گرفته اند تعداد کمی از زنان در کارگاه در پست های مدیریتی . مدیریتی میدهد

، زنان به طور متوسط ٠٤٨4عالوه بر این، در سال . معتقد بودند که چهره مرد پدرساالر برای این مشاغل مناسبتر است
ساعت کار می کردند ٤4٠ساعت در ماه و مردان  ٤45 . 

. را در هم شکست” زنان مطیع آسیایی“قالبی از  مشارکت زنان کره جنوبی در اعتصاب های کارگری کلیشه و تصورات
، در طول بحران سیاسی کره جنوبی، ٠٤٧١در دهه . زنان کارگر در کره به عنوان بخشی از جنبش اتحادیهای شده است

مطالعات زیادی در مورد مبارزات و علل پیوستن . کارگران نساجی زن کره جنوبی در مرکز تظاهرات کارگری قرار داشتند
برخی از این مطالعات به طور خاص نشان میدهند که . کارگر کره جنوبی به جنبش کارگری انجام شده است زنان

در این تحقیقات آمده که کارگران زن به دلیل . مقاومت منفعل یک هنجار غالب در میان زنان آسیای جنوب شرقی است
پدرساالر و دولت سرکوبگر غیر فعال میباشند پراکندگی کارخانه ها در مناطق روستایی، نفوذ یک ساختار خانواده . 

“ زنان کارگر در غیاب سرپرستان . مقاومت زنان کارگر آسیایی در مقابل مدیریت پدرساالر صاف و ساده اما منفعل است
بیعی این انفعال ط. مرد آنان را مسخره کرده و ادای آنها را در میآورند در حالی که در حضورشان به آنها احترام میگذارند

٠٤٤5)بوز و آکوستا بلن ” .نیست و انجام آن نیاز به خودسرکوبی دارد ) 
بقای زنان به “: همچنین برای مقاومت منفعل زنان چنین استدالل میکنند

اما مقاومت و مشارکت زنان کره جنوبی ” .خودی خود یک عمل مقاومتی است
ردو بعد از آن خالف این مساله را ثابت ک ٠٤٧١در مبارزات دهه  . 

به منظور درک یک تصویر کلی از زنان، به طور خالصه سه اعتصاب را که در 
در جدول زیر اعتصابات . رخ داده است، به عنوان نمونه مطرح میکنیم٠٤٧١دهه 

در هر سه این . آمده است٠٤٨١و  ٠٤٧١کارگری در کره در طول دهه های 
لق مهاجمان درگیر اعتصابات بیش از هزار کارگر مشارکت داشتند و اکثریت مط

.      شدند” سنگ بنای جنبش کارگری کره ای“این اعتصابات . زن بودند         
                                                                                                     

د و در هر یک، آیتم هایی مانند تقسیم این سه مورد به دلیل اهمیت آنها برای جنبش کارگری کره انتخاب شده ان
. جنسیتی کار، تبعیض علیه زنان، شیوه های مدیریت مردساالرانه و یک رژیم سرکوبگر کار به چالش کشیده شده اند

به دلیل سانسور شدید دولتی، . این عوامل نشان میدهند که اعتصابات کارگری سیاسی و اغلب ضددیکتاتوری هستند
.                                      و حوادث روایات شخصی زنان کارگر و نوشته های زیرزمینی آنان استمنابع این اطالعات   

٠٤٧١ اعتراض بازار صلح  
در چند صد کارگاه کوچک در مرکزی به نام  ٠٤٧١در سئول تاسیس شد و تا سال ٠٤۹٠صنایع پوشاک کونجی در سال 

درصد از پوشاک داخلی را عرضه  ٧١دام شده بودند و این مغازه های کوچک هزار کارگر استخ٤١، حدود ”بازار صلح“
بسیاری از مفاد قانون کار ملی برای کارگران بازار صلح قابل اجرا نبود چرا که بسیاری از مغازه ها کوچک به طور  .میکردند

حادیه واحد بسیار دور از ذهن تشکیل اتحادیه از چند صد کارگاه کوچک تحت یک ات. کارگر داشتند ٠۹متوسط کمتر از 
نبود اتحادیه کارگری و تقسیم جنسیتی کار در کارگاه ها، شرایط کار را برای زنان جوان کارگر بسیار دشوار . تلقی میشد

اکثریت مطلق تولیدکنندگان پوشاک بازار صلح زنان جوان بودند بین سنین دوازده تا بیست و چهار سال همراه . کرده بود
بسیاری از برشکاران مرد بودند، در حالی که بقیه کارها مثل دوخت،اتو، بسته بندی . کوچکی از کارگران مردبا یک بخش 

.با این وجود زنان کمتر از نصف دستمزد مردان را دریافت میکردند. به عهده زنان بود… و   
کاری، هر اتاق را به محفظه هایی در  مالکان به منظور به حداکثر رساندن فضای. شرایط کار در بازار صلح غیرانسانی بود

به دلیل این . فوت بودند ٠دو طبقه تقسیم کرده بودند، در نتیجه، کارگران مجبور به کار در محفظه کوچک با ارتفاع 
خوانده میشد”خانه زنبور“یا ” اتاق زیرشیروانی“ساختار ساختمان به نام  ساعته، کارگران  ٠۹-٠٠در سراسر روز کاری  .

کارگران به طور مداوم در معرض بوهای . نور کم و نبود تهویه محیط کار را خطرناک کرده بود. تند بایستندنمیتوانس
انواع بیماری های مرتبط با کار در میان کارگران شایع بود، . شیمیایی سمی بودند که از پشته منسوجات برمیخاست

                                                                                                        سل، سوءهاضمه، تنش های عصبی و
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از اخراج شکایت نمیکردن دلیل ترسکارگران به  …   
او درحالی که خود را به آتش کشید، فریاد . جرقه اعتصابها شد٠٤٧١خودسوزی یک کارگرجوان در ماه نوامبر 

کارگران هم انسان هستند”:میزد !” 
. ر زداو پس از آنکه بارها و بارها به شرایط کاری غیرانسانی در این بازار اعتراض کرده بود، دست به این عمل خشونت با
این حادثه تکان دهنده افکار عمومی را متاثر ساخت و زنان آگاه، دانشجویان و جنبش کارگری اعتراضات وسیعی را 

اتحادیه کارگری چرخ خیاطی. سازمان دادند  (Chonggye)  پس از خودکشی این کارگر تشکیل شد و دولت در همان ماه
صلح در درجه اول زندگی زنان کارگر در مرکز پوشاک را آشکار کرد که تظاهرات کارگران در بازار . آن را به رسمیت شناخت

.در پشت تصویر زیبایی از رشد ملی پنهان شده بود  

                                                              اعتصابات نساجی دونگ ایل
دونگ ایل یکی از پیشگامان . فته شده بودندزن در نساجی دونگ ایل به کار گر ٠٠١١مرد و  ٤5١، حدود٠٤٨١در سال 

تولید اصلی آن نخ است. بود ٠٤5١صادرات نساجی کره دهه  . 
دونگ ایل تقسیم جنسیتی دقیقی در کارگاه برقرار . اعتراضات زنان کارگر این شرکت نیز مشابه کارگران بازار صلح بود

ارای تحصیالت عالی و با دستمزد خوب و کارگران زن کمتر کارگران مرد د: کارگران به دو گروه تقسیم میشدند. کرده بود
فرصت . زنان مجبور به کار در سه شیفت بودند و همتایان مردشان در دو شیفت کار میکردند. آموزش دیده با درآمد کم

رب و شتم و های ارتقاء به کارگران مرد داده میشد، در حالی که زنان نه تنها امکان ارتقای شغلی نداشتند، بلکه مورد ض
، در انتخابات هیات مدیره اتحادیه اعضای زن اتحادیه به ٠٤٧٤در سال . آزار کالمی سرپرستان مرد کارگاه قرار میگرفتند

زیرا معتقد بودند که مردان عضو هیات مدیره هرگز به نیازهای اکثریت زنان توجهی  .یکی از کاندیداهای زن رای دادند
دیریت دونگ ایل برای مقابله با اتحادیه از پذیرش زنان برابر با مردان خوداری کرد و تقسیم بعد از این تغییر، م. نداشتند

 .بندی جنسیتی در مدیریت اتحادیه محیط خصمانه ای را بوجود آورد
برگزار شد، مدیریت با متوسل به تاکتیک های مختلف سعی در ممانعت از رای آوردن  ٠٤٧۹انتخابات دیگری در سال 

ر داشت و عالوه بر خرید آرا و تهدید، مدیریت از خشونت نیز علیه زنان عضو در روز انتخابات استفاده کرد و آنان زنان کارگ
مدیریت به منظور جلوگیری از رای دادن ساکنان خوابگاه کارخانه درهای آن را با میخ . را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد

ز زنان با لگد درب خوابگاه را بازکردند، در حالی که دیگران شروع به پریدن برخی ا. بست و آب و برق خوابگاه را قطع کرد
اما بعد از دستگیری چند تن از اعضا، . در این زمان، کارگران دست به اعتصاب زدند. از ساختمان چهار طبقه کردند

اکنندگان، پلیس پس از سه روز درگیری بین پلیس ضدشورش و اعتصاب غذ. اعتصاب غذا در مقیاس بزرگ شروع شد
با شروع پیشروی پلیس یکی از زنان . ضدشورش به طور کامل مسلح برای متفرق کردن کارگران در کارخانه مستقر شد

این یک اقدام . آنها شروع به عریان شدن کردند” .آنها ما را لمس نخواهند اگر ما خودمان را عریان کنیم“: فریاد زد
ورش و کارگران مرد کارخانه دور زنان نیمه برهنه و از لحاظ جسمی ضعیف شده پلیس ضدش. خودجوش اما بی فایده بود

در طی این سرکوب خشونت آمیز، در مجموع بیست و هفت زن کارگر به اتهام ایجاد اغتشاش عمومی . حلقه زدند
با توجه به  پنجاه زن دچار شوک شدند و بیش از هفتاد نفر زخمی شدند که چهارده نفرشان .دستگیر و زندانی شدند

با . دو نفر نیز به دلیل شوک روانی شدید در بخش روانی بستری شدند. آسیب های جدی در بیمارستان بستری شدند
 .توجه به شرایط مصالحه بین مدیریت و اتحادیه دست نیافتنی بود
” مزاحم“به عنوان حاضر به میانجیگری شد اما دونگ ایل، اتحادیه نساجی را  (NTWU) اتحادیه ملی کارگران نساجی

زنان کارگر به مقاومت خود ادامه دادند و اعتصاب خود را از کارخانه به مکان های عمومی دیگر کشاندند؛ در . معرفی کرد
اقدامی یک برنامه رادیویی که جشن ملی روز کارگر را پوشش میداد، قطع کردند و در یک کلیسای کاتولیک واقع در قلب 

ا کردندمرکز شهر سئول اعتصاب غذ آنها همچنان برای آزادی رهبران اتحادیه زندانی شان در مکانهای مختلف عمومی و  .
.                               با ظهور دیکتاتوری نظامی جدید به پایان رسید ٠٤٨١این مبارزه در سال . کارگری تجمع میکردند

  

                                           1373 "یو اچ" اعتصاب در کارخانه
افزایش  تن هزار 4تعداد کارگرانش به ٠٤٧١آغاز کرد و در سال  ٠٤۹۹کارگر در سال  ٠١صادرات کاله گیس را با  "اچ یو " 

با توجه به کاهش تقاضای ایاالت متحده، به عنوان راهی برای حفظ سطح سود، دست به  ٧١در اواسط دهه . یافت
، زنان اتحادیه برای انتخابات دیگری آماده میشدند، یک گروه از مردان ٠٤٧٨سال در . اخراج گسترده کارگران زد

ضداتحادیه با سطل پر از مدفوع انسان به دفتر اتحادیه نساجی دونگ ایل حمله کردند و محتویات سطل ها را بر سر 
                                                                        .                                                                   زنان ریختند
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پراکنده زنان درحالی که گریه میکردند و فریاد میزدند ” .این چیزی است که شما سزاوار آنید“: مزاحمان مرد فریاد میزدند
                                                                              .                                         پلیس دخالتی نکرد. شدند

 در مقابل درخواست اعضای اتحادیه برای جلوگیری از حمله، پاسخ پلیس این بود :                                          

                                                                                “ ”.ما همین اطراف منتظر خواهیم ماند. ...خفه شو،   
این تعطیلی نه تنها به معنای از دست دادن . ، این شرکت اعالم کرد که کارخانه را تعطیل کرده است٠٤٧٤در سال 

اهشان بود که تا ، مادر، خواهر و برادران کارگران در روستاهای زادگزنان کارگر، همچنین محرومیت پدر معیشت برای
کارگران اخراجی زمانی که دریافتند مدیریت با استفاده از پیمانکاران فرعی . حدی وابسته به حمایت مالی زنان بودند

.                                                      خشمگین شدند ،فعالیت کارخانه را ادامه میدهد  
با وجود . تار عادی سازی عملیات کارخانه و راه اندازی اعتصاب و تحصن شد، اتحادیه خواس٠٤٧٤در ماه آوریل سال 

، هیچ یک از ادارات (دریافت حق سنوات و بیمه بیکاری)های مکرر کارگران برای به دست آوردن جبران قانونی  تالش
ام به قطع آب و برق با ادامه اعتصاب مدیریت اقد. دولتی یا اتحادیه ملی کارگران نساجی کمکی به کارگران نکردند

پس از آن اعتصاب از کارخانه به سالن اجتماعات ملی حزب مخالف منتقل . کرد٠٤٧٤اوت، سال  ۹خوابگاه کارخانه در 
این حرکت به منظور جلب حمایت عمومی طراحی شده بود. شد  

دو روز . را به خود جلب کرددالنه مردم  به صدر اخبار ملی تبدیل شد و واکنش هم" اچ  یو " در نتیجه، اعتصاب کارگری
صحنه حمله . بعد از تغییر محل اعتصاب، صدها نفر از پلیس ضدشورش به آنان حمله کردند و همه را دستگیر کردند

.                  در این سرکوب یک زن کارگر کشته و بسیاری مجروح شدند. شد تشبیه می” یک میدان جنگ“پلیس به   
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کارگران شرکت در هفته گذشته 
واحد بار دیگر در اعتراض به 

توجهی به مشکالت تعاونی  بی
شان مقابل ساختمان  مسکن

شورای شهر و شهرداری تجمع 
آنها که بار قبل را برخورد . کردند

ازداشت مواجه شده بار و ب خشونت
هایی که  بار و بعد از قول بودند، این

فراکسیون کارگری شورای شهر به 
آنها داده بود از دفتر رئیس این 
.          فراکسیون هم رانده شدند
                            

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
در شنبه دهم اسفند سه تهران  

ت توجهی به مشکال اعتراض به بی
مقابل  ،تعاونی مسکن این شرکت

ساختمان شهرداری و شورای شهر 
، نیز پیش از این. تهران تجمع کردند

نیروهای امنیتی با تجمع قبلی این 
باری  کارگران به صورت خشونت

هم  کارگربرخورد کرده و چند
                  .بازداشت شده بودند

بار باالخره توجه  این برخورد خشونت
اکسیون کارگری شورای اعضای فر

شهر تهران و از جمله رئیس این 
فراکسیون یعنی محسن سرخو را 
به خود جلب کرد و این عضو شورای 
شهر با تذکر به شهردار تهران 
درباره این نوع برخوردها با کارگران، 

ای برای حل مشکل کارگران  جلسه
.             شرکت واحد تشکیل داد  

ساس با اینکه این جلسه بر ا
خواست کارگران پیش نرفت و 
فراکسیون کارگری شورای شهر 

های  فقط مشکالت یکی از پروژه
تعاونی مسکن را در مرکز توجه قرار 

با این حال کارگران به انتظار به  ،داد
های محدود  ثمر رسیدن همین قول

ماندن  نتیجه نشستند که بعد از بی
.     این جلسه بار دیگر تجمع کردند  

این دمحم حقانی، عضو پیش از 
فراکسیون کارگری شورای شهر به 

گفته بود که در جلسه این « میدان»
فراکسیون با نمایندگان کارگران و 
شوراهای اسالمی کار شرکت 
واحد، مسائل و مشکالت بررسی 
شده و گفتگوها با مدیرعامل 
شرکت تعاونی شرکت واحد انجام 

حقانی در این گفتگو . شده است
د که مشکالت مسکن حتی قول دا

های باقیمانده از  این کارگران در ماه
شورای چهارم حل شود اما این 

ها برای کارگران شرکت  بینی خوش
.                     واحد کافی نیست  

حسن سعیدی، عضو تعاونی 
مسکن اداره مرکزی شرکت واحد و 
نماینده اعضای پروژه سپیدار دو و 

گوید  می« میدان»سه در گفتگو با 
اتفاقا دلیل تجمع دیروز کارگران 
شرکت واحد این بود که هیچ اتفاق 
جدیدی بعد از برگزاری جلسه با 
فراکسیون کارگری اتفاق نیافتاده 

.                                      است  

به گفته او بعد از تجمع قبلی آقای 
سرخو گفتند جلسه فراکسیون 

کنیم و به  کارگری برگزار می
شکالت کارگران رسیدگی م

کنیم اما ایشان یکی از  می
های کارگران را که  گروه  ترین اصلی

هزارنفرند و اصال از تسهیالت  ۹
اند حذف  مسکن استفاده نکرده

.                                     کردند  

حقانی، عضو فراکسیون  دمحم
کارگری شورای شهر تهران پیشتر 

ت مسکن قول داده بود که مشکال
های  کارگران شرکت واحد در ماه

باقیمانده از شورای چهارم حل شود 
ها برای این  بینی اما این خوش

.                  کارگران کافی نیست  

گوید در شرکت واحد  سعیدی می
گروهی . دو گروه کارگر وجود دارند

که تسهیالت مسکن به ظاهر به 
آنها پرداخت شده ولی در حقشان 

ده و هنوز به مسکن اجحاف ش
های  خودشان در قالب تعاونی

 ۹اند و یک گروه  مسکن نرسیده
هزار نفری که اصال از تسهیالت 

آقای . اند مسکن استفاده نکرده
هزار نفر را در آن  ۹سرخو کل این 

جلسه فراکسیون کارگری کنار 
گذاشت و گفت به این موضوع ورود 

   .                             کنیم نمی

به گفته سعیدی در آن جلسه در 
مورد کارگرانی که عضو تعاونی 
مسکن هستند و از بین چندین 

ای که دچار مشکلند فقط  پروژه
پروژه سپیدار دو و سه انتخاب شد 

متوقف شده و االن  ٤١که از سال 
هم چهار سال از موعد تحویل 

                  .ها گذشته است خانه

ار بر این در جلسه فراکسیون قر 
شد که تعاونی مسکن مجمعی 
برگزار کند تا نماینده کارگران در 
مذاکرات آتی بین شورای شهر و 
شرکت واحد و تعاونی مسکن 
 .انتخاب شود و حضور داشته باشد
                   

این مجمع برگزار نشد و به تبع آن  
ای هم برگزار نشد و  هیچ جلسه

              .همینطور کار معطل ماند

روز  45از آن جلسه بیشتر از  
گذشته و این بود که کارگران 
تصمیم گرفتند که دوباره به 
شهرداری و شورای شهر مراجعه 
کنند و اگر مشکالت کارگران حل 

ماه بار  نشود در نیمه دوم فرودین
        . دیگر تجمع برگزار خواهد شد

                               سایت میدان: منبع

بار  برخورد خشونت  
 با کارگران شرکت واحد
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1931پیرامون حداقل مزد سال اتحادیه آزاد کارگران ایران  یهبیان  

؛بوق و کرنای تعیین سبد هزینه  

می شودسفره خالی کارگران پر ن  

 

های فراوان از سوی نهادهای دست  پس از فضا سازی
ساز کارگری حول تعیین سبد هزینه و دعوت آنان از 

، روز ٠٠٤٩قل مزد سال کارگران برای سکوت در مورد حدا
دهم اسفند ماه سبد هزینه یک خانوار کارگری به مبلغ 

 هزار تومان اعالم گردید و بدنبال آن ٩٨١دو میلیون و 
طی روزهای گذشته فصل دیگری از خیمه شب 
بازی نهادهای دست ساز کارگری برای تحمیل 
حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر 

.                                                       دایران آغاز ش  
همین مقدار سبد هزینه نیز تحت هر چند که تعیین 

ها و نهادهای  فشار اعتراضات ما کارگران و تشکل
اما نهادهای دست  ،مستقل کارگری صورت گرفت

دولت و صاحبان سرمایه حتی بر روی کاغذ  ،ساز کارگری
یک خانوار کارگری را که امروزه بنا  نیز سبد هزینه واقعی

بر مستندات غیر قابل انکار باالی چهار میلیون تومان 
را با حذف  اعالم نکردند و بنا بر اذعان خود، آن ،است

بسیاری از اقالم زندگی و با در نظرداشت پایین ترین 
هزار  ٩٨١های بازار، مبلغ دو میلیون و  سطح قیمت

                                                .کردند تعیین تومان
                 

های ضد کارگری خود، فقط به  اینان در تداوم سیاست
تعیین چنین مقدار آشکاری از ناچیز گرفتن سبد هزینه 
نیز اکتفا نکرده  و با هدف الپوشانی رویکرد واقعی شان 
در تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر  

ران، خیمه شب بازی دیگری را آغاز و با برجسته کارگ
به جای  خواست " تعیین سبد هزینه"کردن مسئله 

را  قانون کار، آن ٩٠بی کم و کاست ماده " اجرای"
اعالم کردند و  ٠٠٤1بزرگترین دستاورد کارگران در سال 

در ادامه، با براه انداختن تبلیغات سنگین در مورد تعیین 
ان آوردن برخی از به اصطالح سبد هزینه و به مید

" علمی"؟ و بهره گیری از عنوان پر طمطراق !کارشناسان
چنان در تالشند  تا از طریق عمده  در مورد آن، هم

و جا زدن آن به عنوان یک " تعیین سبد هزینه"سازی  
پیروزی برای کارگران، خواست افزایش  حداقل مزد حتی 

م کرده اند در بر اساس سبد هزینه ای را که خود اعال
حاشیه قرار داده و برای سالی دیگر موفق به تحمیل 

حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر طبقه کارگر ایران 
ها کارگر در ایران،  انگار که خواست مهم میلیون. بشوند

اعالم سبد هزینه و نه اجرای مقدار آن در تعیین حداقل 
                   .   مزد و رهایی از فقر و فالکت بوده است

فریبانه ای برای تحمیل م تداوم چنین سیاستهای عوا
هم در شرایطی که آنان  حداقل مزد ناچیز بر  کارگران، آن

به نحو بی سابقه ای از فقر و تنگدستی به جان آمده 
اند، بیانگر چیزی جز اصرار گستاخانه و عریان دولت و 

سترنج ما صاحبان سرمایه برای تداوم غارت و چپاول د
کارگران به بهای  خانه خرابی و رانده شدن طبقه کارگر 
ایران به مثابه اکثریت عظیم مردم یک جامعه هشتاد 
میلیونی به سوی مرگ از گرسنگی، سوء تغذیه مفرط و 
بی بهره شدن از بدیهی ترین و اولیه ترین امکانات 

          .                                            زندگی نیست
اما آن چیزی که در بحبوحه تقالی دولت و نهادهای 
دست ساز کارگری جهت تحمیل حداقل مزد ناچیز بر 

طبقه کارگر، بیش از پیش در حال خود نمائی است و  
های  آنان غرق در تالش برای پیشبرد سیاست

عوافریبانه خود از درک و مشاهده آن عاجزند ایستادگی 
کارگران در جای جای کشور در برابر بی محابا و متحدانه  

وضعیت مشقت بار کنونی است که میتواند با تداوم 
سیاستهای تاکنونی دولت روحانی در قبال زندگی و 

ها انسان، به یک اعتراض بزرگ و  معیشت میلیون
  .                                سراسری کارگری منجر شود

وم کردن تداوم اتحادیه آزاد کارگران ایران با محک
های تاکنونی دولت و نهادهای دست  سیاست

ها  ساز کارگری در قبال زندگی و معیشت میلیون
 خانواده کارگری و دعوت از عموم کارگران و تشکل
 های مستقل کارگری برای اعتراض به روند عوام

، بر اجرای 1931فریبانه تعیین حداقل مزد سال 
ای می قانون کار پ 11بی کم و کاست ماده 

فشارد و مصرانه خواهان حضور و دخالت نماینده 
های مستقل کارگری و نمایندگان  های تشکل

مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین حداقل 
.                       استمزد 
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زن روز جهانی  ی ازمختصر تاریخ  

(مارس 8)  

 

 

 

http://www.farsi.se/gy_boken/1_3_kvinnodagen.htm 

بعنوان  و از آن  يکی از روزهایی كه مردمان مترقی جهان ، جشن می گیرند 

فر خنده یاد می كنند، روز هشتم مارس يا هجدهم اسفند  و   روز خوب 

    .است

زنان كارگر كارخانجات نساجی   ٠٨٧5مارس  ٨روز   يعنی  در يک چنین روزی
و در اعتراض به پایین بودن سطح   در شهر نیویورك برای بهبود شرایط كارشان

قهر آمیز با  این حركت به درگیری . دستمزد شان ، دست به تظاهرات زدند
و آنرا  حمله کرد  و پلیس بطور وحشیانه به تطاهرات  انجامید  پلیس آمريکا  

اين . و دستگیر شدند زخمی  تظاهر كننده  از زنان  عده ای . سركوب نمود
کم کم به حقوق انسانی خود   نان کارگر ديگر همز  مسئله باعث شد که

حركت . را ادامه بدهند  آنها  و سعی کنند که راه  . آگاهی پیدا کنند 
ادامه  حالت آشكار و یا مخفی در کارخانه های مختلف   اعتراضی هر سال به

  . کرد پیدا

ساعت كار  ٠١با خواست  نساج آمریكا  زنان  مجددا  ٠٤١٧مارس   ٨ روز 

تظاهرات آنها با سركوب  كه این بار هم  می زنند  تظاهرات  به  دست  وزانه ر

در این . پلیس روبرو می گردد و به دستگیری بسیاری از زنان منجر می شود

نیز شركت  تظاهرات عده ی زیادی از مردان كارگر و زنان طبقات دیگر جامعه 

كیل كمیته ملی حزب سوسیالیست آمریكا به تش  ٠٤١٨ در سال . می كنند

در انتخابات اقدام می كند و در مارس  زنان  رأی  حق  كمپین  زنان برای 

كار برای  كردن  همان سال كارگران زن بافنده سوزنی با خواست ممنوع 

 ٨رویدادهای  . كودكان و كسب حق رأی زنان درنیویورك تظاهرات می كنند 

این روز  ٠٤١٤ال مارس همان سال سبب گردید كه در سال بعد یعنی س

 .تثبیت شود بعنوان نخستین روز ملی زنان در آمریكا 

این روز كم كم به روز مخالفت زنان 

و كارفرمایان  دولت  با  كارگر 

برای بهبود شرایط كار  سرمایه دار ، 

برای كل  حقوق اجتماعی   و کسب

در سراسر دنیای صنعتی ،  زنان 

 . تبدیل می گردد 

المللی  بین   کنگره ی در 

 ٠٤٠١سال  كه در  سوسیالیستها 

 برگزار گردید ،  دانمارك  در كپنهاگ 

  زن سوسیالیست " زتكین   كالرا" 

 ٨از حزب سوسیال دموكرات آلمان 

مارس را بعنوان روز جهانی مبارزه 

کنگره این  . زنان پیشنهاد می كند

یك    .پیشنهاد را تصویب میكند

و میلیون زن سوسیالیست و كارگر 

  دیگر اقشار اجتماعی همراه مردان

خواهان حقوق سیاسی ـ اجتماعی 

برابر برای همه زنان و مردان شدند 

در  ٠٤٠٠سا ل  مارس  ٨در  آنها . 

دانمارك ،  كشورهای آلمان ، 

تظاهراتی بر پا   و استرا لیا سویس 

و  جشن  و با   .می کنند 

 حق رأی ،  ، خواهان  سخنرانی 
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 بزرگ داشت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روسیه و چین  در همین سال . ار و آموزش حرفه ای برای زنان شدندحق ك

در مدتی كمتر از یك هفته    مارس بر گزار شد ٨تظاهراتی به مناسبت  هم 

نبود  به خاطر  در شهر نیویورك  " تریانكل"  در آتش سوزی  مارس  ٨از 

همین   .ندكارگر جان باخت زن  ٠4٤كار،  شرایط  بدی  و  دستگاههای امنیتی 

به طور وسیعی در سراسر  مارس سال بعد  ٨تظاهرات   موضوع باعث شد که

و  قرار گیرد  و بدی شرايط کار، مورد اعتراض   متمدن برگزار شود دنیای 

 .محكوم گردد

زنان   .جنگ جهانی اول ، میلیونها مرد به جبهه ها گسیل شدند  با شروع 

و  و كشتار   ارس را بر علیه جنگ م  ٨سوسیالیست در این سالها تظاهرات 

 .خرابی ناشی از آ ن برگزار کردند

در روسیه زنان علیه افزایش قیمت ها، تعطیلی كارخانجات  ٠٤٠٧مارس   ٨در 

این تظاهرات در رویداد انقالب فوریه . كارگران دست به تظاهرات زدند  و اخراج

 .زیادی داشت تأثیر  در روسیه  همان سال 

جلوه  روز جهانی زن  ۹١د از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه در سالهای بع

به  مارس را  ٨یونسكو  ٠٤٧٧بعدتر یعنی سال  زنان  چون  .نداشت  چندانی  

 از آن روز به بعد ، در چنین روزی . به رسمیت شناخت روز جهانی زن،   عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا هديه تقديم   مردان به زنان گل

سیله از مبارزات و بدينو  می کنند

  .قدردانی می کنند  زنان  انسانی

نفر از  ٠۹5اکنون در مجلس سوئد 

  4٧بیش از   نمايندگان ، يعنی

 .زن هستند  درصد آنها ،

به  توجه  اخیر با   سالهای در 

زنان  برای   كه نا بسامانی  شرایط 

برای زنان  در سراسر جهان و بویژه 

با حكومت  كارگر در كشورهايی 

روز  ینی ، ایجاد شده است، د

همان  تا  می رود  جهانی زن 

از  كه دفاع   جایگاه اولیه خود ،

و حقوق  شرایط بهتر كاری  

اجتماعی زنان می باشد را بدست 

 .آورد

 

 

 ی بولتن کارگر           

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                       

 521ه  شمار  چهارم سال /  6152مارس    1/  5931اسفند    51یکشنبه             

15 



 

 

 

1931 اسفند 18مارس برابر با  8  

سته بادجخروز جهانی زن 
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