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میلیون ایرانی در  ۵۴
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زادیآبهاری که ارمغانش   

زمستان ادامه  نیست،
 است
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 تحلیل هفته

 ضد کارگریمبارزە علیە سیاست های 

 حاکم دو جناح 

حول ، جدل در هفتە گذشتە بحث و
رکود و بیکاری و فقر گرانی کە از 

اوج  ،چند ماە پیش شروع شدە بود
خامنەای در . کم سابقەای یافت

پیام نوروزی و در جلسە سخنرانی 
اش بە مناسبت عید، از وضعیت بد 

نتقاد کرد و در یک اقتصادی مردم ا
هم سویی آشکار با محافظە کاران 
مخالف و منتقد دولت بر سیاست 
های اقتصادی دولت تاخت و سال 

سال اقتصاد "جدید را بار دیگر 
نام نهاد و از دولت " مقاومتی

 . خواست کە آن را بە اجرا بگذارد

در پی سخنرانی و انتشار پیام 
روحانی با نوشتن  ،نوروزی خامنەای

مە بە خامنەای بە او قول داد کە نا
فرمان وی را بە اجرا درآورد و خطاها 

اما بە . و کمبود ها را جبران کند
رغم این عقب نشینی و تمکین 
روحانی، دامنە حمالت هماهنگ 

محافظە کاران رقیب بە سیاست 
رسانە ها و  های اقتصادی دولت در
ل شان شدت تریبون های تحت کنتر

کە خودشان همە آنهایی  گرفت و
بیشترین نقش را در پیدایش وضع 
موجود داشتەاند و دارند، از سران 

ل لیاردر موتلفە، کە عالوە بر کنترمی
بنیاد های مستضعفان و کمیتە 
امداد امام، و در اختیار داشتن 
انحصار بازرگانی داخلی و خارجی، 
بخش عمدە نقدینگی را نیز در 
اختیار دارند، و سپاهیانی کە نگران 

اهش سهم شان از پول نفت و ک
پروژەهای پول ساز کالن اقتصادی 
هستند، از امامان جماعت کە عمال 
درآمدهای نجومی بنیاد های 

مالی را در تملک دارند و  -مذهبی 
حاضر بە دادن مالیات و صورت 
حساب هایشان بە هیچ کس 
نیستند، الی سران دستگاە قضایی 
کە امنیت قضایی برای کسی جزء 

ان فاسدشان قائل نیستند هم دست
و دمار از روزگار هرکس کە از بی 

در می  ،نتقاد کننداعدالتی و فساد 
آورند، همگی بە ناگهان جلد عوض 

نگران  ،منتقد بی عدالتی کردە و
. بیکاری و رکود شدەاند ،گرانی ،فقر

تو گویی همگی این ها فراموش 
کردەاند کە خودشان طی نزدیک بە 

ت های چهار دهە مشوق سیاس
ل کنتراقتصادی کنونی بودە اند و 

نهادهای اقتصادی، مجلس دستگاە 
نیروهای سرکوب و زندانها  ،قضایی

را بە عهدە داشتە اند و هیچ قانونی 
بدون اذن آنها بە تصویب نرسیدە و 
اگر هم رسیدە بە فرمان رهبر و 
. شورای نگهبان ابطالشان کردەاند

های  ها اینک از سیاست آیا آن
شان روی برتافتەاند و می  گذشتە

خواهند در آنها تجدید نظر کنند؟ 
 .جواب این سوال قطعا منفی است

 صادق کار
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ها وضعیت بد اقتصادی را بهانە  آن
قرار می دهند تا بە وسیلە آن 

تضعیف کنند  موقعیت جناح رقیب را
در میان  را موقعیت متززل شان و

 . مردم استوار کنند

ت های بنا بر این انتقادات و مخالف
 ظاهری این جماعت با سیاست

با سابقە و  های اقتصادی دولت 
و پر از  هم خوانی نداردمنافع شان 

 .تضاد و تناقض است

از سویی دیگر شاهد هستیم که،  
خبرگزاری فارس کە وابستە بە 

حالی از قاچاق کاال سپاە است، در 
د کە خود سپاە در انتقاد می کن

نقش  انواع و اقسام قاچاق 
سی داشتە و دارد و بخش اسا

های کشور را می عظیمی از درآمد
 ان،بلعد و آن را صرف سرکوب منتقد

فساد ادامه  ،بی عدالتیگسترش 
ماجراجویی های همراه با ادامه 

کشور نظامی اش در داخل و خارج 
 سیاست هامی کند و عمال با این 

 .بە بحران اقتصادی دامن می زند

هرا ظا اسالمی که رهبران موتلفە 
خودشان را نگران رکود و راندە 

جمعیت  تن ازمیلیون  ٠٤شدن 
کشور بە دامن فقر نشان می 
دهند، اما کیست کە نداند این ها 
بیشترین سهم را در وارد کردن 

در داخل  اکثرشانکاالهایی کە 
تولید می شد و بە تعطیلی و رکود 
کشاندن واحد های تولیدی و 

و فقر و بیکاری درنتیجه گسترش 
 ایرانیمیلیون  ٠٤خانمان براندازی 

نقش مستقیم داشته اند و در 
 ،قوانین حمایتی حذف ادامه با

در پایمال سازی بیشترین سهم را 
حقوق کارگران و زحمتکشان طی 

و از  سال گذشته عملی کردند 73
برای همین راە بیشترین ثروت را 

خود و باند های وابسته به خود 
 اندوختەاند؟

 

 

 

 

ەعسگر لخاتمی حبیب الاز زمان 
اوالدی دبیر کل وقت هئیت موتلفە، 

حتی نفت بە  از واگذاری صنایع و
و  بخش خصوصی حمایت کرد

است مشوق همین سیاستی بودە 
 ،کە دولت روحانی در پیش گرفتە

اما نە عسگر اوالدی و نە هیچ یک 
دیگر از سران موتلفە حرفی از 

شرکت تحت  ٠٤٤واگذاری بالغ بر 
کە  ،مستضعفان د پوشش بنیا

بزرگترین موسسە مالی در 
بخش خصوصی خاورمیانە است بە 

ل خودشان نزدەاند، چون تحت کنتر
ها بە صورت  است و سود آن

مستقیم و غیر مستقیم بە جیب 
خودشان و متحدین شان در 
حکومت می رود؟ خامنەای مرتب 
دم از برتری اقتصاد بە اصطالح 
مقاومتی می زند، و مدعی است 

گویا با کاربست آن مشکل رکود کە 
بر طرف خواهد ... و فقر و بیکاری

شد، ولی هیچکس بە درستی از 
رهبر " اقتصاد مقاومتی"جزئیات 

نمی داند، آن  حکومت اطالع ندارد و
چە خصوصیاتی دارد و تفاوتش با 
سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت 
روحانی چیست؟ قدر مسلم آن 
است کە مدل اقتصاد 

رهبر مانند مدل بانک "یمقاومت"
داری اسالمی اگر از مدل اقتصاد 
نوع سرمایە داری بدتر نباشد، بهتر 

لذا جایگزینی آن با مدل  .نیست
بر خالف ادعای  ،نئولیبرالی
هیچ کدام از مشکالت  ،خامنەای

اصوال . کنونی را بر طرف نخواهد کرد
رفع بحران های اقتصادی فراهم 

زم ممکن کردن زمینە های ال
تورم و رکود ، گرانی ،بیکاری. یستن

از زمان ریاست جمهوری 
رفسنجانی و بە اجرا نهادن 

و ادامە آن در " تعدیل"سیاست 
دولت های بعدی تا کنون الینحل 
باقی ماندە و حتی تشدید هم 

 در آغاز دوران خاتمی . شدە است

 

 

 

 

این شاخص ها چنان بحرانی شدە 
 بودند، کە رفع شان جزء اولویت

هفت گانە دولت خاتمی در  های
ولی . بود" سامان اقتصادی"برنامە 

در عمل دولت خاتمی نیز بە دلیل 
منتهی با  ،ها ادامە همان سیاست

توفیق چندانی در  آهنگ کندتر،
در دوران . رفعشان بە دست نیاورد

احمدی نژاد با بستە تر شدن فضا 
 ترمحافظە کارانە ی سیاسی و

شدن سیاست های اقتصادی و 
فزایش فساد و اختالس بە سرعت ا

. بر وخامت اوضاع افزودە شد
سیاست های اقتصادی دولت 
روحانی نیز کە کم و بیش مشابە 

همان طور  ،دولت رفسنجانی است
کە در آن زمان بە وخامت اوضاع 

نمی توانست نتایج  ،دامن زد
. متفاوت تری در پئ داشتە باشد

راە خالصی از بحران اقتصادی 
ر سیاست های تجدید نظر د

اقتصادی دولت در جهت منافع 
جامعە و در بازکردن فضای سیاسی 
و تغییر اساسی درمناسبات 
خارجی و پایان دادن بە دخالت های 
نظامی و ماجرا جویانە در امور 

اما . داخلی دیگر کشورها ست
مسئلە این جاست کە جناحی از 
حکومت تنها حاضر است آن بخش 

د کە منافع از این الزامات را بپذیر
گروهی اش انطباق دارند و جناح 

کدامشان را فعال  دیگر پذیرش هیچ
بە سود منافعە اش نمی بیند و تن 

جنگ بە عبارتی . بە آن نمی دهد
محافظە کاران در مقطع کنونی 
با دولت نە بر سر راهکار های 
موثر جهت رفع بحران در جهت 
منافع مردم و کشور بلکە 
معطوف بە منافع گروهی 

با این اوصاف معلوم است  .است
تا وقتی وضعیت بە همین منوال 

 -است و در این جنگ حیدری 
 هموارە عدەای جانب نعمتی 
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یکی از جناح های قدرت را می 
گیرند و با انواع وسایل جلوی 
حضور جریانی کە می تواند بە 
این دور باطل مهر پایان بکوبد و 
جامعە را در مسیر درست قرار 

فقر و  ،رفتە می شوددهد گ
بیکاری و رکود بە رغم تغییر 

چنان وجود خواهد  دولت ها هم
داشت و گریبان مردم را رها 

مین جهت ه به .نخواهد کرد
موثرترین راە مقابلە با فقر و بیکاری 
 و گرانی، ومعضالتی کە ناشی از آن

مبارزە علیە سیاست هاست، 
های هر دو جناح در راستای 

 اتیک تشکل یک ثقل دمکر

 

 

 

 

 

 

بە لیست  اگر. مردمی است
انتخابات ریاست  کاندیداهای

 ،، دقت شودجمهوری و شوراها
می بینیم کە اکثریت قریب بە اتفاق 
اشخاصی کە در دورهای گذشتە 
مسئولیت داشتە اند و کارنامە 
خوبی نداشتەاند، دوبارە نامزد 

وضعیت بە شکلی . شدەاند
است کە همین اشخاص کە از 

دهای قدرت و جناح ها طرف نها
مورد حمایت قرار دارند دوبارە 
مسئولیت های اصلی را از آن 

و دوبارە همان  خود خواهند کرد
 . خواهند کرد کە تا کنون کردەاند

            

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری

 3  - در گفتمان اجتماعی 
 

 2002نوامبر  –نوارز  مریم

 گودرز: ترجمه

 

 کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپایی -2

 توسعه تاریخی کنفدراسیون 2-1

 ساختار سازمانی و عضویت – ادامه

مهمترین تغییر به رسمیت شناختن حق رأی برای اعضای هیئت دبیران بود که باعث شد کمیته مالی و روابط عمومی  
ین شود که در عمل موجب تقویت سیاسی هیئت دبیران شد و امکانات دبیرخانه را نیز از نظر با هیئت اجرائی جایگز

این اصالحات . نیروی انسانی و توان مالی افزایش داد ITUC را به یک کنفدراسیون واقعی تبدیل کرد که توان و گنجایش  
که در آن اختیارات کمیته مدیران  3991ال بدنبال یک عقب نشینی در س. مذاکرات جمعی در گستره اروپا را داشته باشد

شاهد تبیین گسترده اختیارات  3991و  3991و دبیرخانه یک بار دیگر کاهش یافت، سال های  ETUC در فعالیت های  
در اثر بحث های استراتژیک پایه ای در کنفدراسیون، کمیته مدیران اختیار یافت که برای ورود در مذاکرات . فراملیتی بود

از آن زمان به بعد موافقت های جمعی کمیته با رای تمایل اکثریت رسمیت یافته اند و در نتیجه . ی تصمیم بگیرداروپای
به شورا های اقتصادی اختیارات و نفوذ بیشتری در درون کنفدراسیون داده شد و در نتیجه . حق وتوی اعضا باطل گردید  

 

 از تجربه دیگران

 

 

جنگ محافظە کاران 
در مقطع کنونی با 

دولت نە بر سر 
راهکار های موثر 

جهت رفع بحران در 
منافع مردم و  جهت

کشور بلکە معطوف 
بە منافع گروهی 

 است
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5102 -پانزدهمین کنگرۀ کنفدراسیون اروپائی اتحادیه های کارگری   

 

 

 

 

 

 

 

بخشی و منطقه ای بپردازند و شوراهای  رد هایی برای مذاکرات جمعی در سطوحآنها توانستند به تبیین قوانین و راهب
 .اقتصادی به این ترتیب توانستند استقالل خود را در امور بخشی و منطقه ای تامین نمایند

 :به شرح ذیل است ETUCساختار سازمانی  3993در حال حاضر در نتیجه اصالحات 

 کنگره 
o دراسیون باالترین ارگان تشکیالت کنفETUC 
o  متشکل از نمایندگان فدراسیون های ملی به نسبت اعضای

 هریک
o هر چهارسال یک بار تشکیل می گردد 
o  سیاست ها و آیین نامه های داخلی کنفدراسیون را تصویب

 می نماید و
o اعضای هیئت دبیران، رئیس و دبیرکل را انتخاب می نماید. 

 هیئت دبیران 
o چهار بار درسال تشکیل می شود 
o عداد اعضای ان به نسبت تعداد نمایندگان انتخابی سازمان ت

 های ملی تعیین می شود
o با دو سوم آرا در باره وظایف و تعداد نمایندگان در مذاکرات با شرکای اجتماعی اروپایی تصمیم می گیرد . 

 هیئت اجرائی 
o  عضو انتخابی در هیئت دبیران تشکیل می گردد، 13از 
o 8  می دهد وبار در سال تشکیل جلسه 
o تصمیمات مصوب هیئت دبیران را در مابین جلسات اجرا میکند و بر جریان ان نظارت می نماید. 

 دبیرخانه 
o مسئولیت های روزانه کنفدراسیون را بر عهده دارد 
o هماهنگی بین ارگان های اتحادیه اروپا و نمایندگان کارگری را برعهده دارد و 
o را بر عهده دارد مسئولیت اجرای وظایف درونی کنفدراسیون. 

میلیون یورو بود که از حق عضویت ها  5.5بالغ بر  3991مالی اش در سال  منابعکارمند دارد، و  ETUC 54کنفدراسیون 
به نسبت فدراسیون های اتحادیه ای در سطح ملی، (. سنت برای هر یکهزار عضو 31تقریبا معادل )تامین می گردد 

را  ETUCبا وجود این کمیسیون اروپا برخی از مؤسسات مربوط به . برخوردار استکنفدراسیون از منابع مالی متوسطی 
عالوه بر آن . از آن جمله اند ETUCO، و مؤسسه آموزشی ETUIاز نظر مالی تامین می نماید که مؤسسه تحقیقات 

ه نوبۀ خود باعث می هزینه سفرها و ترجمه برای جلسات گفتمان اجتماعی را هم کمیسیون اروپا تامین می نماید که ب
 .به سازمان های اروپایی افزایش یابد ETUCشود درجه وابستگی 

منعکس کننده تفاوت نظرهای درونی اعضا در باره موضعگیری های سازمان در  حالدر عین  ETUCتوسعه سازمانی 
در فعالیت های ساختار سازمانی کنونی به سمت همیاری نرم . ارتباط با پروسه تصمیم گیری های اروپایی است

 ETUCاتحادیه های صنفی ملی و بسوی سازمان های چتری فراملیتی اروپایی سیر می کند که در استحکام امکانات 
 ETUCبا این وجود . برای فعالیت در سطح اروپایی و انعطاف پذیری در ارتباط با اعضا در سطح ملی تأثیر داشته است

 .یتی استتنها در یک محدوده جزئی یک سازمان فرامل
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 حمایت از اعتصاب معلمان در آرژانتین
 

مدندتن به خیابان ها آ زصدها هرا  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ده ها سال است که سیاست در آرژانتین از طریق 

پیدا می تظاهرات عظیم خیابانی سمت و سوی خود را 
تقریبا تمامی معضل های سیاسی بعد از یک . کند

                توده ای که در میدان مایو درتظاهرات عظیم 
.           حل می گردد برگزار می شود،بئنوس آیرس      

  
رئیس جمهور فعلی آرژانتین این  "ماریسیو ماکری" 
سنت را بهم زد و از طریق کارزار انتخاباتی تقریبا بی سر 

                                              .و صدا انتخابات را برد
طریق ماه در اریکه قدرت، فشار از  31ولی اکنون بعد از  

تظاهرات کارگران و زحمتکشان را با دعوت سندیکاها و 
 هایش تجربه می علیه سیاستاتحادیه های کارگری 

در مقابل کاخ  تنروز دوم فروردین صدها هزار . کند
ریاست جمهوری برای پشتیبانی از اعتصاب معلمان 

 .دست به تظاهرات زدند بخش دولتی  راستخدامی د
اجتماعی عظیم، تاریخی و بسیار چشم گیر که یقینا حد 

ژانتین را به آزمایش مقاومت ماکری رئیس جمهور فعلی آر
شان  اعتصاب معلمان بخاطر دستمزد پایین ،خواهد گذارد

                                .آغاز شده استپیش سه هفته 
دانند که وضعیت  دولت ، همگی میدولت و مخالفان 

آموزش همگانی خراب است و در عین حال همه ادعا 
 معلمان می. کنند حرا اصال خواهند آن کنند که می می

همگانی پرداخت  گویند اولین قدم برای بهبود آموزش
حقوق مناسب به معلمان است و در این رابطه تقاضای 

ست که ا اضافه حقوق می کنند، این در حالی درصد11
 بوده و امسال قطعا  درصد 01رشد تورم در سال گذشته 

 

 
 
 
 

در حال حاضر، . برخوردار خواهد بود درصدی 11افزایش از 
 .کند اضافه حقوق را پیشنهاد می درصد 38دولت 

آموزگاران اعتصابی در تظاهرات بسیار وسیع دوم 
های آرژانتین به بئنوس آیرس  فروردین که از تمامی ایالت

پشتیبانی چشم گیری را بدست آوردند،  ،ه بودندآمد
که چه نتایج سیاسی این تظاهرات خواهد  پیش بینی آن

ولی بطور قطع نطفه  به نظر می رسد،دشوار  ،داشت
جنبشی بزرگ در حال بسته شدن است که در انتخابات 

رئیس جمهور . روبرو خواهد شد "ماکری"با  مهر ماه 
که این مصاف را با بی تفاوتی کند  نیز وانمود می آرژانتین

        .کند تا نشان دهد بر اوضاع مسلط است نظاره می
های آماری نشان  که واقعیت دارددر مقابل دولت ادعا 

دهند که مدارس خصوصی بلحاظ کیفی باالتر از  می
در : گوید مدارس دولتی هستند و بعنوان مثال می

ابتدایی  دانش آموزان در دوران درصد 11 مدارس دولتی
که در  یک متن ساده پایه ای را نمی فهمند، در حالی

مدارس خصوصی این رقم به دو دانش آموز از هر ده نفر 
                                               .پیدا می کندکاهش 

 دولت با آموزگاران اعتصابی با بی اعتنایی برخورد می
لتی در حد گوید اگر آموزش در مدارس دو کند و می

 مطلوب نیست، بخشی از مسئولیت این کار بر عهده آن
و اضافه می کند بخاطر همین اعتصابات پی در  ،ستها

دهند  پی است که پدران و مادران ترجیح می
دولت . فرزندانشان در مدارس خصوصی تحصیل کنند

ه ب درصد 38کند پول ندارد تا بیشتر از  ادعاء می
دهد اگر تورم باالتر از  می حقوقشان اضافه کند و وعده

.                                                    استاین مقدار   

 دیگر کشورها
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پشت این " رئیس جمهور" دولت راست گرای ماکری
کریستینا فرناندز رئیس هدایت تظاهرات و اعتصابات 

عنوان رهبر ه که ب ،جمهور پیشین آرژانتین را می بیند
در راهپیمایی . یه عمل می کنددولت در سا انمخالف

چندصدهزار نفری که در حمایت از اعتصاب معلمان با 
موفقیت چشمگیری بانجام رسید گرایشات متفاوت 

ما برده " جریانهای چب با شعارهای متفاوت نظیر 
و " یماهخو ماهم انسان هستیم و غذا می"  " نیستیم

حضور " ماهم سرپرست خانواده مان هستیم" یا 
                                                               .داشتند

 :گفتیکی از رهبران اعتصاب معلمان در مصاحبه ای 
اعتراضی باال بردن حقوق  هدف اصلی از این حرکات"

تقویت و حمایت بیشتر از آموزش و پرورش  ،معلمان
."مردم بوده استدولتی برای   

سراسری  های اعتصاباعتراضات وسیع پیش درآمد این 
 31برای روز  ی کارگریدر آرژانتین است که سندیکاها

                                           .فروردین تدارک دیده اند
 
 
 

 
 
 
 
 
آموزش دولتی و همگانی در آرژانتین در همه دنیا نمونه 

آرژانتین . انجام گرفت 3881بود که پایه گذاری آن از سال 
بیسوادی خیلی پیش تر از خیلی کشورهای  به معضل 

 3911ولی از سال . اروپایی از جمله اسپانیا پایان داد
 ،دیکتاتوری و بحران های اقتصادیحکومت بخاطر حضور 

. های فراوانی شد آموزش عمومی دستخوش آسیب
اکنون هیچکس منکر آن نیست که آموزش دولتی دارای 

ذاری های علی رغم سرمایه گ  ،استکیفیتی پایین 
                    .کالنی که در این عرصه انجام شده است

هم اکنون بخش مهمی از طبقه متوسط از دبستان و 
شان  های خصوصی برای آموزش فرزندان دبیرستان

کنند و خیلی نادر است که طبقه ممتاز به  استفاده می
ماریسیو ماکری که . مدارس دولتی حتی نزدیک شوند

 ،از متول ترین خانواده های آرژانتین است متعلق به یکی
، او های دولتی آموزش ندیده است هیچگاه در آموزشگاه

دوران تحصیلش را در مدرسه کاردنال نیومن گذرانده 
 .چنین هستند کابینه اش این است، و تقریبا تمام اعضاء

                                       
  

 
 
 
 
 
 

  

 ایمنی درآمدها، روابط کار و دیالوگ اجتماعی نابرابری، نا -۵

 

 سازمان بین المللی کار

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

دید نابرابری و دیگر تحوالت در عدالت اجتماعی، زوال این قرارداد در نتیجۀ تش
جهان کار، و نیز چالشهای سیاستگزاری برای تجدید قرارداد اجتماعی، به 

در این شمارۀ بولتن بخش سوم نوشته از نظر خواننده می . بحث می کذارد
 .گذرد

 
  (ادامه) کدام نیروها قرارداد اجتماعی را نابود می کنند؟ .1

و  نی شدن و مالی شدن اقتصادجهادر شمارۀ قبل بولتن از دو عامل 
به عنوان نیروهای محرکه ای که بر چالشهای  تکنولوژی و اشکال نوین کار

در این . موجود علیه یک قرارداد اجتماعی باثبات دامن می زنند، یاد شد
 .شماره بحث در این باره ادامه یافته است

 اقتصاد غیررسمی

دست به دست سطوح نازل در بسیاری از نقاط دنیا فقر و نابرابری حاد، 
 تضمین درآمد، با شیوع اقتصاد غیررسمی و فقدان حمایت همزاد با این نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجات نازل . اقتصاد همراه اند
توسعۀ مولد، کمبود حاد مشاغل 
درخور و شایسته، و نبود حمایت 
اجتماعی و شغلی برای اکثر 
کارگران از مشخصه های اقتصاد 

ی که به غیررسمی اند؛ کیفیت
درآمدهای ناچیز و درجات باالی 
ناامنی شغلی و درآمدی می 

نهادهای مناسبات کار، .  انجامد
همچون اتحادیه ها، در برخورد با 
این چالشها و یافتن راه های 
مناسب برای دفاع از منافع جمعی 
کارگران در بخش غیررسمی با 

 .دشواریهای بسیاری مواجه اند

 

۵ –قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار   
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ارای داللتهای عمیق و گسترده ای برای قرارداد اجتماعی اقتصاد غیررسمی د
در یک جامعه است، زیرا این اقتصاد عارضه ای از یک نارسائی قابل توجه در 

یک قرارداد اجتماعی مؤثر مستلزم . مناسبات بین دولت و شهروندان است
تعادل عادالنه ای بین حقوق و وظایف، کارکرد منصفانه و مؤثر قانون، اجرای 

. رست مقررات، وهمچنین وجود مکانیسمهای مؤثر حساب پس دهی استد
نتوانند به دولت برای تأمین خدمات و ( ونیز عامالن اقتصادی)اگر شهروندان 

حمایتهائی که به آنها نیاز دارند، اعتماد کنند، اگر قوانین به طریقی مؤثر و 
مند همچون ابزارهائی منصفانه به اجرا درنیایند، اگر چارچوبهای قانونمند و نهاد

ناکارآمد و ناتوان و نامؤثر تجربه شوند، اگر سیستم مالیاتی به عنوان 
مکانیسم مؤثر و منصف برای عرضۀ خدمات عمومی عمل نکند، آن گاه احترام 

 .چندانی به چارچوبهای قانونی گذاشته نخواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضعیف نهادهای بازار کار

اایمنی درآمد به ویژه با تغییراتی در الگوهای استخدامی و افزایش نابرابری و ن
کسب درآمد، بیکاری و خرده اشتغال، و نیز افول فاحش سهم کار همراه بوده 

دستمزدهای واقعی در بسیاری از نقاط دنیا منجمد شده اند و در پی . است
طبیعت . قافلۀ رشد کارآمدی، سود و درامد سرمایه و شرکتها لنگ می زنند

تغیر مناسبات کاری و استخدامی، همراه با تضعیف نهادهای بازار کار به م
تشدید این روندها، و در نتیجه به نابرابری و ناامنی شغلی بیشتر انجامیده 

 .اند

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادهای بازار کار نه فقط با 
و اند، بلکه در ریرونی روبب چالشهای

بسیاری از کشورها از ناتوانی در 
سریعاً متحول شوندۀ تطبیق شرایط 

حفظ . مناسبات کار نیز رنج می برند
این نهادها در خط متناسب با 
نیازهای متغیر کارگران و کارکنان یک 

آکتورهای بازار " درونی"مسئولیت 
 .کار نیز هست

در این ارتباط نقش اتحادیه ها و 
قراردادهای جمعی کار به طور ویژه 

از پس از . ای اهمیت بسیار دارد
به این سو،  1118سال  بحران

قرارداد جمعی در بسیاری از 
کشورها زیر فشار و محدودیتهای 

این وضع . فزاینده قرار گرفته است
به کاهش بلندمدت عضویت در 
اتحادیه های کارگری انجامیده 

 .است

این نگرانی وجود دارد که روندهائی 
از این دست در آینده با برآمد 

و اشکال " اقتصاد حسب تقاضا"
استخدامی حتی " غیر استاندارد"

تنوع . سرعت بیشتری پیدا کنند
بیشتر ترتیبات کاری، انتقال به 
حاکمیت شرکتی سهامداران یا 
حاکمیت بازاربنیاد و ظهور شبکه 
های جهانی تولید، همگی مبین 
چالشهای سنگینتر در برابر 
مناسبات کار و قراردادهای جمعی 

با این حال در جریان بحران . اند
قتصادی جهانی اخیر، کشورهائی ا

که با اتخاذ سیاستهای معین دست 
به حمایت از قراردادهای جمعی کار 
زدند، موفق شدند پوشش این نوع 
قرارداد را، خاصه در مشاغل خرد و 
متوسط و نیز برای مهاجران و 

غیر "کارگرانی که در اشکال 
استخدامی مشغول به " استاندارد

 .کار بودند گسترش بخشند
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:جعفر عظیم زاده  

  آزادیدور نیست  

 

 

 

 

 

 

 

قبل از آخرین روزهای تحویل سال 
نو، هر کاری کردم دستم برای 
نوشتن به یاد یاران در بندم یاری ام 

اسماعیل عزیز، این معلم . نکرد
برجسته و اسطوره ایستادگی را بار 

یم بهنام ابراه. دیگر به بند کشیدند
زاده مظهر مقاومت ما کارگران در 
برابر ستم را نزدیک به هفت سال 
است به بند کشیده اند و ارش 
صادقی، امیر امیر قلی، سعید 
شیرزاد، مهدی شاندیز، علی 

علی شریعتی، نرگس  معزی، 
دمحمی، عبدالفتاح سلطانی و دهها 
انسان عزیز و شریف دیگر در 
لحظاتی که همه مردم ایران در 

ر کشور به دیدار هم می سراس
شتابند و چند روزی را فارغ از همه 
درد و رنجهایی که دارند میگذرانند 
به زنجیر کشیده اند و آنان دور از 
عزیزانشان در باشکوه ترین روزهای 
سال در کنج زندانهای کشور بسر 

.                    می برند  
یاد این انسانهای بزرگ، گرامی 

در عین حال  ترین، عزیزترین و
دردناک ترین لحظه های من در عید 

.                   نوروز است   
دهه هاست اقلیتی ناچیز در این 

و شریف ترین انسانها را  مملکت منافع چپاولگرانه خود را امنیت کشور نامیده 
این غیر قابل تحمل ترین . با این بهانه مسخره و پوچ و واهی به بند کشیده اند

که میتوان تصورش را کرد چیزی است . 
مشتی دزد و غارتگر با سیطره بر سرنوشت مردم یکی از ثروتمندترین  
کشورهای جهان، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر کارگران را تا واپسین 

میگویند کلیه فروشی انسانها برای سیر کردن . روزهای سال نمی پردازند
وابی و کارتن خوابی، تکدی گری فقر و گرسنگی، گورخ .شکم ایرادی ندارد

حداقل مزد و . کودکان و بزرگساالن و تن فروشی زنان در خیابانها بیداد میکند
میلیون نفر از جمعیت یک جامعه هشتاد  50زندگی و معیشت نزدیک به 

تعیین میکنند و آنوقت  میلیونی را آنطور که منافع چپاولگرانه شان اقتضا میکند 
ولی همچون اسماعیل عبدیها باید در گرامی ترین انسانهای شریف و مسئ

.                                           روزهای سال در کنج زندانها باشند  
آیا این وضعیت قابل تحمل است؟ آیا میشود بی سابقه ترین شکلی از فقر و  
 فالکت را بر مردمان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تحمیل کرد و آنوقت
زبانشان را نیز برای حرف زدن و انتقاد از کام کشید؟ اگر چنین وضعیتی در 
طول تاریخ بشر ضامن بقا سیستمی بوده است اینجا نیز در ایران چنین 

: ؟ اما تاریخ درس دیگری به همه ما انسانها آموخته است!خواهد شد
یان را نمیشود و هیچ کس و هیچ خدائی نیز نمیتواند هم فقر و فالکتی بی پا

بر مردمان یک کشور ثروتمند تحمیل کند و هم زبانشان را ببرد و آنان را در کنج 
.                                           زندانها به بند کشد   

دور نیست روزهایی که ما کارگران و معلمان و عموم مردم شریف ایران، 
برومندی همچون امیر امیر  اسماعیل عبدی ها، بهنام ابراهیم زاده ها و جوانان

قلی، ارش صادقی و وکالی متعهدی همچون عبدالفتاح سلطانی و زنان 
برابری طلبی همچون نرگس دمحمی ها را بر روی دوشهایمان از زندانها خارج 

.    کنیم  
3191اسفند ماه  سی ام  –جعفر عظیم زاده   
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تلویزیون خدمت گذار بدون چون 
وچرای سیاست های نو 
لیبرالیستی حاکمیتِ پس از جنگ، 
مستندی از کار و کارگران تهیه کرد 
و پخش نمود که سندی زنده است 

سال مناسبات ضد  18در افشای 
کارگری و مردمی این حاکمیت 

ی دستورهای صندوق بین دنباله رو
  .                             المللی پول

در این مستند آقای محجوب به 
عنوان نماینده ای از کمیسیون کار 
مجلس و همه ی مجلسیان وفا دار 
به تعدیل ساختاری و خصوصی 
سازی و مدیر ارشد کارگران دولتی 

که بله ( شوراهای اسالمی کار)
وقت  گویان اوامر دولت های

هستند، مورد پرسش قرار می 
دوربین گزارشگربه میان . گرفت

کارگاه های کوچک می رفت و 
کارگران را در حال کار نشان می داد 
سپس از آنها می پرسید ماهیانه 
چه مقدار حقوق می گیرید و آنها 

هزار  111و یا  111مبلغی بین 
تومان در ماه را بدون مرخصی بدون 

حق اوالد و  بیمه بدون سنوات یدون

پرسش . را اعالم می نمودند. . . 
شما حاضرید با :بعدی گزارش گر 

این حقوق کار کنید و پاسخِ آن 
موجود مفلوک شده در زیر سیاست 
های بدتر از دوران قاجاریه پاسخی 

دوربین تلویزیون روی . مثبت می داد
آقای محجوب قرار می گرفت و از 
ایشان می خواست علت 

الح قانون کاررا بگوید مخالفتش با اص
چنین : ایشان اعالم می نمودند

چیزی واقعیت ندارد و هیچ کارگری 
زیر حداقل حقوق قانون کار، کارنمی 
دوربین باز می گشت روی  .کند
کارگر دیگری در کارگاه دیگری و 
همان پرسش و پاسخ ها تکرار می 

و باز جناب به اصطالح نماینده . شد
همان  کارگران در مجلس با خنده

. گفته هایش را تکرار می کرد
دوربین یک حقیقت پنهان شده را 
باز بیشتر به سایه جهل و بی 
خبری عمومی وشیوه فریب و ریا 

در . رانه گزارشگر می کشاندکا
حقیقت گزارشگر می خواست 
بگوید که کارگران با همین حقوق 
می توانند در تهران اجاره خانه 
بدهند و هزینه آب وبرق و گازی را 

که هر ساله اول سال اعالم می 
شود امسال گران نمی شود ولی 
دو ماه پس از عید بدون اعالم قبلی 

گی درصد خیز برمی دارد و زند 11
مردم را به چالش می 

بچه کارگرها هم که . گیرد،بپردازند
نیازی به آموزش وسواد ندارند باید 
بیسواد و ابله باقی بمانند که با یک 
گونی سیب زمینی خودشان را 
بفروشند وگاهی هم تنها با یک 

چنین . آبمیوه ای که بیماری زاست
خانواده ای به بهداشت هم نیاز 

ها از نظر ندارد همه این هزینه 
دولت مردان و گزارشگران 
. سرسپرده اشان غیر ضروری است

عدد  391هزار تومان پول  111این 
نان سنگکی می شود که دولت 

تومان  011طی دو سال از دانه ای 
تومان رسانده 3111به دانه ای 

است ولی هنوز نرخ تورمش تک 
یا در واقع یک !!! رقمی است

تهران خانواده کارگری چهار نفره در 
با این حقوق تنها قادر به خرید 

دانه و یک چهارم نان  1روزانه 
 سنگک در روز می شود یا برای هر 

 یادداشت منتخب
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نفر یک دانه نان و نزدیک به یک دوم 
خانه اشان هم باید گورهایی . نان

باشد که در دوران قاجاریه هم به 
این افتخار جمهوری اسالمی مفتخر 

ن گردش دوربین به چی. نشده بودند
می رود تا کار شالقی در بخش 

که . خصوصی چین را نشان دهد
آنها هم شبانه روز بدون تعطیلی و 

و حقوقشان . شدید کار می کنند
ناچیز است ولی گزارشگر مامور و 
به فرمان، نمی پرسد آیا بچه های 
آنها هم درخیابان کار می کنند و یا 

وضع ! در مدرسه درس می خوانند؟
آن چگونه  بهداشت وهزینه های

و سپس پرسش . . . است و 
آیا : ریاکارانه اش را مطرح می کند

1کپی برداری کنیم  -3ما باید   – 
یا  -1اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم 

را مانند " کامل"خصوصی سازی 
و یا خصوصی سازی .اروپا پیاده کنیم

چینی را کاربردی نماییم؟ این 
جماعت ریاکار تصور می کنند 

ان اگر از وحشت شالق کارگران ایر
و زندان لب هایشان را دوخته اند 
متوجه جهل وبی خبری آنها 

در چین خصوصی سازی . نیستند
عملی نشده در آنجا از سرمایه دار 
خواسته شده با سرمایه اش زمین 
و ابزار و نیروی کار را بخرد و تولید 

در چین هیچ کارخانه دولتی را . کند
ه با وام در اختیار سرمایه دارانی ک

های دولتی اقدام به خرید می کنند 
و هنوز هم وام هایشان را پرداخت 

تا به جای . نکرده اند قرار نداده اند
مدرن کردن کارخانه ابزارش را 
بفروشند وپولی بیش از وام 
خریدشان، را کسب کنند، وتازه 
زمین هایش را برای ساخت وساز 
آماد ه فروش نمایند و بدین گونه 

پیمای خصوصی و صاحب هوا
فرودگاه خصوصی شوند و 
فرزندانشان ماشین های میلیاردی 
سوار شوند که پول خون هزاران 
خانواده ی فقر زده ی کارگری ایران 

البته خنده های جناب . است  

 

 

 

 

محجوب هم به این دلیل بود که 
گزارشگر بی خبر از الیحه ای که 
دولت به اصطالح اصالح طلب 

اصالح طلب  خاتمی به مجلس همه
بردند و کارگاه های زیر ده نفر را از 
شمول قانون کار خارج کردند و از آن 
پس همه ی فوق لیسانسه ها 
وکارشناسان، به خصوص خانم ها 
را درتهران و همه ایران با همین 

هزارتومان استخدام می کنند؛  111
این پذیرفتن از روی میل و اشتیاق 
نیست، بلکه از روی اجباری است 
که دولت های پس از جنگ به 
جامعه ایرانی تحمیل کرده اند و 
چنانچه اعتراضی بکنند برادران دیگر 

با شالق و . . . نهادهای حکومتی
زندان مزه عدالت ابوذر گونه را را به 

عامل " کامشان می ریزند تا دیگر
از سوی دیگرآموزش " .بیگانه نشوند

و پرورش دیگر استخدام رسمی 
تی بیکاره و دالل ندارد بلکه مش

واسطه بین این وزارت خانه و معلم 
تا معلم ها را با حقوق . ها شده اند

هزارتومانی را  111تا  111های 
البته با مدارک )استخدام نمایند

 31و پس بیش از ( کارشناسی
سال استثمار برده گونه ممکن 
است اگر همان برده ی مطیع و 
بدون اعتراض آنها باقی مانده 

یعنی بیش از . سمی شودباشد، ر
ده سال وزارت یک حقوق کامل به 
دالل بیکاره می دهد، درعوض 
هزاران خانواده فرهنگی را از حق 
قانونی شان محروم می کند تا 

سال رسمی  31شاید پس از
اقتصاد مقاومتی از نگاه . شوند

. دولت های پس از جنگ یعنی این
حاال متوجه می شوید چرا دولت 

تصاد مقاومتی را مدعی شده که اق
                   کاربردی کرده است؟

خبر خوش برای گزارشگر و دولت 
نولیبرال وقت، صندوق بین المللی 

بهبود روند "پول از دولت ایران برای 
 اقتصاد ایران و تک نرخی شدن تورم 

 

 

 

 

قدر دانی کرده ولی بدون تاسف 
نرخ بیکاری هم : اعالم نموده است

اخبار " )واهد ماند چنان باال خ
اسفند ماه  11خبر، روز  1شبکه 

یک معادله چند مجهولی؛ وضع ( 91
اقتصاد بزعم این نهاد امپریالیستی 
بهبود یافته ولی اشتغال هم چنان 
در رکود مانده است؟؟؟ این چگونه 

منظور این ! بهبودی است؟
استثمارگران بین المللی معلوم 
است با فروش نفت قدرت خرید 

ای وطنی برای واردات باال رفته دالله
است این می شود برای آنها بهبود 
فروش کاالهای شان وچرخیدن 
بیشتر چرخ های اقتصادی شان 
پس زنده باد دولت های پس از 
جنگ ایران که باعث رونق اقتصادی 
در چین که سرمایه گذاران ش 
امریکایی و اروپایی هستند، شده 

سرمایه داری وطنی که در . است
ابل واردات بدون اندیشه ی مق

آقایان فلج شده است بهتر است 
وارد کار بانک داری شود وبا بورس و 

تولید را به . . . رباخوری مدرن
برادران چینی و امریکایی و اروپایی 

البته همین صندوق بین . بسپارد 
المللی پول زمان احمدی نژاد هم 
به ایران آمد و از آن دولت هم دو 

این واقعیت بیان . مودبارقدر دانی ن
گر عدم تفاوت سیاست های درون 
مایه ای، این دولت های دنباله رو 
مناسبات امریکایی تعدیل ساختاری 

زمانی . و خصوصی سازی است 
که دولت مردان کم سواد اعالم می 
کنند اقتصاد مقاومتی را کامل 
کاربردی می کنند یا معنای اقتصاد 

دانند مقاومتی را نمی دانند ویا می 
و خود را به کوچه بانک جهانی 

به هر . امپریالیستی می اندازند
حال هیچ راهی برای بیان درد های 
کارگران وجود ندارد آنها تنها و در 
مانده اند چون؛ با تنها ره رهایی 
. خود که اتحاد است بیگانه شده اند

کارگران دولتی خود را به شوراهای 
 اسالمی کار سپرده اند که همه ی 

 ی بولتن کارگر         
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دانششان متمرکز شده روی مزد 
و هنوز به عمق روش های  91سال 

دولت های مجری تعدیل ساختاری 
وخصوصی سازی پی نبرده اند که 
با یک نوسان در نرخ ارز، می توانند 
همه تالش های آنها را به باد 

درصد  11اگر انها . نیستی بدهند
هم به حقوقشان اضلفه کنند به 

رفندهای مالی راحتی با این گونه ت
درصد قدرت خریدشان را پایین  01

.                                 می آورند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگران ونمایندگان شان باید از 
سندیکا ها و اتحادیه های مستقل 
دعوت به همکاری واتحاد کنند تا یک 
صدا از حقوق صنفی شان دفاع 

بدون اتحاد عمل همه . نمایند
به دنبال معلول  کارگران دویدن

هاست وبازده ای موقتی خواهد 
داشت و هرگز موفقیتی در کار 

با تعدیل ساختاری و . نخواهد بود
خصوصی سازی این مرده ریگ 
رفسنجانی ، گفتگو از اقتصاد 
.مقاومتی آب در هاون کوبیدن است  

کارگران ایران برای رسیدن به 
 حداقل های حقوق صنفی شان 

 

 

 

 

 

 

 

ه نماینده و دولتی رای باید تنها ب
که نو لیبرالیستی را نفی  بدهند

و حداقل، به قانون  می کند
اساسی روز های اول انقالب 

.                      بازگشت می کند  

اتحادیه                                     
 نیروی کار پروژه ای ایران

 سخن گو ناصر آقاجری

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ” فقر“ی در میلیون ایران ۵۴

 

 .اسحاق داراي لیسانس بازرگاني، فوق لیسانس مديريت صنعتي و دكتراي مديريت استراتژيك است آلیحیی  :اشاره

هايي همچون معاون وزير بازرگاني، نائب رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  وي در كارنامه كاري خود حضور در پست
الملل، معاون بازرگاني سازمان صنايع دفاع، وزير بازرگاني، عضو هیات امناء  دي و بینايران، معاون وزير صنايع در امور اقتصا

مقام بنیاد  دانشگاه هاي شرق كشور، رئیس انجمن علمي بازرگاني ایران، عضو هیات امناء بنیاد مستضعفان، قائم
رئیس هیات مديره سیمان تهران و ، (صنايع-اموال و امالك-سیاحتي-عمران: )هاي مستضعفان و رئیس هیات مديره سازمان

، وی از اعضای موثر در حزب دهها شرکت بزرگ اقتصادی، رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران را تجربه كرده است
نقشی اساسی داشته و به قول ( گذشته تا کنون سال 37طی ) موتلفه است که در این وضع خراب اقتصادی کشور

 .آش شور شده که آشپز هم صدایش درآمده استمعروف اکنون آن قدر این 

، ابعاد مختلفی از زوایای زندگی مردم را بازگو می کند که مطالعه آن وی در گفت و گویی که با قدس آن الین انجام داده
 .خارج کشور می تواند، بسیار به کار آید ونخصوصا برای فعاالن کارگر ی و سیاسی

عنوان می  س آنالینگو با قدو  یحیی آل اسحاق در گفت
درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل  11:"کرد

ساکنین شهرهای بزرگ دو سوم درآمد خود را / است
 .صرف اجارۀ مسکن می کنند

سط به پایین درصد مردم کشور جزو طبقه متو 11بیش از 
میلیونی مردم  01این مجموعه . شوند محسوب می

نمی توانند هزینه هایشان را با درآمد هایشان تطبیق 
 .معیشت هستند مشکلبنابراین دچار  ،دهند

یکی از مهمترین چالش  :او هم چنان ادامه می دهد
در حوزه اقتصادی است که به حوزه های  ،های کشور

از آن جمله می توان به  دیگر نیز سرایت می کند که
 موضوعات اشتغال، رکود، معیشت مردم، فساد 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       

   671ه  شمار  چهارم سال /  7167مارس     77/  6931فروردین   7دو شنبه  

 

 اندیشه

 

11 

http://media.qudsonline.ir/d/2017/01/22/4/700738.jpg?ts=1490092458000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادی، مشکالت نظام بانکی و آسیب های حاشیه 
نشینی، کمبود آب و صندوق های بازنشستگی و 
مسایل متعددی که متاسفانه در حوزه اقتصاد به صورت 
 . عمیقی ریشه دوانده اند اشاره کرد

در حوزه اشتغال : گانی ایران و عراق گفترییس اتاق بازر
و  میلیون 1 نطبق آمارهای ارایه شده از سوی مسووال

یعنی آمار  ،جمعیت بیکار داریمتن میلیون  8تا  هزار 111
بیکاری ما میلیونی است که عمدتا گروه جوانان و تحصیل 

در صورت عدم . کرده ها کشور را شامل می شود
و در صورت عدم تامین درآمد  درآمدی وجود ندارد ،اشتغال

مسایل مختلف اجتماعی رخ می دهد و در نهایت به فقر 
  ..                                  منتهی می شود

آل اسحاق با اشاره به ناتوانی والدین در تامین هزینه 
متاسفانه یک پدر حقوق بگیر  :های فرزندانشان افزود

تمامی هزینه های باید فرزندان خود را اداره کند و 
متاسفانه درآمد سرانه کشور و . خانواده را تامین کند

قیمت های ثابت در حال حاضر به چیزی در حدود 
کاهش یافته  13۴۴درصد درآمدهای سال  70

 ۴۴  یعنی درحال حاضر نسبت به سال ،است
به این ترتیب  !سی درصد کاهش درآمد سرانه داریم

درصد  11بیش از . رفاه مردم دچار چالش شده است
 مردم کشور جزو طبقه متوسط به پایین محسوب می

 ،میلیونی مردم نمی توانند 14این مجموعه . شوند
 ،هزینه هایشان را با درآمد هایشان تطبیق دهند

یقینا اگر مساله . بنابراین دچار تنگی معیشت هستند
اشتغال هم داشته باشند با مشکالت فراوانی دست و 

رقم های تورم را  ناگر چه مسووال. دپنجه نرم می کنن
تک رقمی عنوان می کنند یا از افزایش رشد اقتصادی 

 ؛خبر می دهند اما حتی اگر این آمارها درست باشد
. هزینه های طبقه متوسط به پایین تامین نمی شود

 متاسفانه هزینه های پوشاک، مسکن، بهداشت و 

 

 

 

 

آمارهای آموزش نه تنها کاهش نیافته بلکه طبق 
بانک مرکزی بیست تا سی درصد افزایش داشته 

مردم امروز با مشکل اجاره بها رو به رو . است
هستند بخصوص مردمی که در شهرهای بزرگ 
ساکن هستند دو سوم حقوق خود را صرف اجاره 

متاسفانه در سالهای اخیر  .بهای مسکن می کنند
شاهد بودیم که طبقه متوسط جامعه در وضعیت 

بی قرار گرفته اند و فشار زیادی را به دلیل نامناس
 .افزایش بیکاری و عدم تولید تحمل می کنند

وی با اشاره به تاثیر گذاری مسایل اقتصادی بر کاهش 
بی شک عدم توجه به مشکالت :امنیت ملی گفت 

اقتصادی مردم می تواند منجر به کاهش امنیت ملی 
از  میلیون حاشیه نشین کشور یکی 31امروز  .شود

خطرات بزرگی به شمار می روند که به دلیل کاهش 
اشتغال و عدم درآمد مناسب به حاشیه نشینی روی 

یقینا عدم ساماندهی مشکالت اقتصادی و  .دآورده ان
 .اجتماعی بازتاب گسترده ای به دنبال خواهد داشت

از  :آل اسحاق با بیان راه حل موضوعات اشاره شده گفت
ا در حل مسایل اقتصادی جمله مهمترین راهکار ه

افزایش تولید است که با افزایش اشتغال رابطه 
اگر بتوانیم تولید داخلی را سامان دهیم . مستقیمی دارد

قسمت عمده ای از مشکالت اقتصادی و اجتماعی حل 
کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد و . خواهد شد

ت امکان فروش محصوالت از راهکارهای افزایش تولید اس
چرا که عمده مشکالت واحد های اقتصادی ما به کمبود 

متاسفانه انبارها پر است و . تقاضا مربوط است
محصوالت با هزینه های باال تولید شده اما بازاری 
در داخل و خارج از کشور ندارند بنابراین کاهش 

. قدرت خرید مردم با کاهش تقاضا در ارتباط است
ید دارند به دلیل تعدادی از مردم هم که قدرت خر

افزایش قاچاق و ورود محصوالت خارجی از 
کاالهای وارداتی استفاده می کنند چرا که 
کاالهای داخلی توان رقابت با محصوالت خارجی 

پایین بودن کیفیت محصوالت و باال بودن قیمت  .را ندارند
کاالها و عدم رقابت محصوالت داخلی با خارجی به دلیل 

ولوژی های جدید، بازاریابی و آموزش عدم استفاده از تکن
متاسفانه در کنار  .تهای مناسب در حوزه تولید اس

مسایل یاد شده مصرف هم به تولید داخلی ضرر می 
هر چند ما از شهرک های صنعتی و ماشین آالت . رساند

مناسب و زیر ساخت ها و نیروی انسانی خوبی برخوردار 
 .هستیم اما قادر به حل مشکالت نیستیم

یکی از مشکالت  :در این باره افزود  این فعال اقتصادی
. عرصه تولید، شامل تولید کنندگان متوسط می شود

این تولید کنندگان کوچک و متوسط که حدود 
 درصد از واحدهای تولیدی کشور را از نظر تعداد 9۵
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شکیل می دهند در بدترین وضعیت موجود قرار 
از سیستم بانکی دارند یعنی کمترین تسهیالت را 

درصد از واحدهای  6. کشور دریافت می کنند
تولیدی ما که شامل پتروشیمی ها، خودرو سازی 

درصد تسهیالت بانکی را  80می شوند بالغ بر ...و
این واحدها که واحدهای . کنند دریافت می

تکنولوژیکی هستند به اندازه واحدهای کوچک و 
درصد  ۴0 متوسط اشتغال زایی ندارند در حالی که

اشتغال کشور در گرو تقویت و رشد واحدهای 
متاسفانه افزون . کوچک و متوسط تولیدی است

درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط  70بر 
درصدی مشغول  30تعطیل است یا با ظرفیت 

فعالیت هستند در یک نگاه می توان گفت 
متاسفانه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در 

، با خارج کردن این واحدها از اند حاشیه قرار گرفته
حاشیه و توجه به آنها می توان به حل مساله اشتغال 
کشور تا حد زیادی امیدوار بود چرا که حل مشکالت 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به منزله حل 
مشکالت معیشتی و جهش در مسایل اقتصادی کشور 
 .خواهد بود

در این زمینه  وی با انتقاد از نوع سیاست گذاری دولت
متاسفانه توجه دولت به حل مسایل بین المللی  :گفت

است در حالی که باید نگاه مطلوب و جدی تری را به 
اگر مسایل . مسایل درون زای داخلی داشته باشد

اقتصادی درون زای برون نگر عملیاتی شود آن زمان 
بخش عمده ای از مشکالت کشور حل خواهد شد که 

ر گرو توجه به سیاست های اقتصاد تمامی این مسایل د
بی تردید اگر نگاه کلی و محوری به . مقاومتی است

 بندهای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و با عزم ملی 

 

 

 

 

 

می توان به تحقق دو مورد از  91دان روی کنیم در سال ب
 بندهای اقتصاد مقاومتی که شامل حل مساله اشتغال و

 .افتافزایش تولید می شود دست ی
اقتصادی و  ندولت، مجلس، فعاال:وی در این باره افزود 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تحقق این مهم 
نقش موثری دارند و می توانند با حمایت های خود به 
موضوعات مختلفی درخصوص واردات با محوریت تولید و 

خوشبختانه در حال حاضر از  .افزایش تولید کمک کنند
لی نداریم اما از نظر باور در اجرا و نظر تئوری مشک

در شرایطی . مدیریت ها با مشکل مواجه هستیم
هستیم که باید با عزم ملی و وحدت نظر حرکت کرد و از 
همه مهمتر اینکه نباید مسایل اقتصادی را با مسائل 

و قبول کنیم که ! حزبی و سیاسی و گروهی گره زد
 .ستمسایل اقتصادی با امنیت ملی در رابطه ا

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان با اشاره به 
انتخاب مدیران کاردان و الیق در حل مشکالت اقتصادی 

در حقیقت کسانی که راننده مسیرهای  :اظهار داشت
راحت هستند نمی توانند مدیران موفقی در حوزه حل 
مشکالت اقتصادی کشور باشند بنابراین نوع انتخاب 

ت یا شکست مسایل اقتصادی کشور مردم در موفقی
مشکالت  96قطعا سال . بسیار حائز توجه است

اقتصادی بیشتری نسبت به سال گذشته خواهیم 
بنابراین مردم باید بدانند با نگاه سیاسی نباید  ،داشت

چرا که در حال حاضر ما  ،دست به انتخاب مسووالن بزنند
تا  ،یمشدیدا نیازمند تغییر نگرش مدیریتی در کشور هست

بتوانیم تولید ملی و اشتغال را به مرحله مناسب و در 
 .خور شان ملت ایران برسانیم
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 به نقل از اتحادیه کارگران آزاد ایران

 
ر کسی نیتی در ه .ری پایان یابدهر سال نزدیک به نوروز گندم سبز می کنند به نیت چهل روز تا با سبز شدن آن انتظا

اما  ،دو سالی است که خانم عبدی گندم سبز می کند ،کند ذهن خود دارد و با آن نیت تیمار جوانه هایش را می
 ........دهد تا جای پدر برایشان سبز باشد سبزیش را در روز اول عید هدیه به فرزندنش می

 .شویم ی اوتا شریک حس و حال نوروز برویمدی بعب اسماعیلستانه نوروز در خدمت خانواده آفرصتی شد که در اکنون 
 

امسال دومین سالی است که لحظه تحویل سال دور سفره هفت سین جای اسماعیل عبدی خالی ست و سین اصلی / 

 ؟شما کم است ،چیدن هفت سین بدون سرپرست چه حسی برای شما دارد
 

روزی است که همسرم  کنار سفره هفت سین نوروزی که ازدواج کردیم تا به حال دومین نو 3114از سال  :منیره عبدی
 .حضور ندارد

،  سال گذشته دستگیری ناگهانی سال و نیمه هستیم1اله و ماندانا س9امیرحسین  ,ساله31ما دارای سه فرزند مبینا  
 ماه بدون حکم در زندان و بدون مرخصی، سپس با دادن حکم شش سال31آقای عبدی و نگه داشتن ایشان به مدت  

سال ، من نیز جای خالی اش را خیلی حس می کردم . زندان ما را در شوک فرو برد و بچه ها خیلی بی تابی می کردند
امسال نیز برایمان سال نو طراوت سال هایی که اسماعیل همسرم در خانه بود را ... برما بسیار سخت گذشت 94

و روح زمستان همچنان در زندگی ما جریان ادامه زمستان است  ،زادی نباشدآبهاری که ارمغانش . ندارد
 .خواهد داشت

به ویژه که همسرم اسماعیل روحیه بسیار قوی و خوبی . ما همه  چشم انتظارش هستیم تا ترکیب خانواده کامل شود
البته . او پای آرمانش ایستاد و برای فعالیت های صنفی دستگیر شد. دارد و موجب شادی و نشاط در خانه است

، کمپین کشوری معلمان و گروه های حمایت در این مدت اعضای شورای هماهنگی انون های صنفی معلمان،اعضای ک
اما هیچ چیز برای بچه ها و من جای خالی  ،گزاریم که از آن ها سپاس ،به خانواده ما لطف و محبت بسیار داشته اند

 .اسماعیل را پر نخواهد کرد
هیچ خانواده ، کنیم شدن اعضای خانواده لطفی ندارد و من و بچه ها دعا میسفره هفت سین ما و سال نو بدون کامل 

 .ای به خاطر عقیده و آرمانش دچار چنین مشکالتی نگردد
 
 عبدی اقدامی انجام شده است که نوروز برای ماندانا طعم نو شدن را داشته باشد ؟ اسماعیلآیا برای مرخصی / 

 
ولی تاکنون ارایه کرده، ان درخواست مرخصی را از طرف خانواده به دادستانی بله ؛چندین بار مادر ایش :منیره عبدی

 .است نگردیدپاسخی مبنی بر پذیرفتن مرخصی از سوی دادستانی ارایه 
در ده روز گذشته بارها به دادستانی مراجعه کرده اند که به ( اقای سید حسین تاج)یکی از وکالی پرونده 
 مخالف  (قرارگاه ثارهللا) اییضابط قض ،ایشان پاسخ داده اند

 .این وکیل محترم تالش قابل تقدیری کردند که متاسفانه نتیجه بخش نبود .مرخصی آقای عبدی است
 

 گفت و گو

 

 نوروزی با منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی گفت و گوی
 

زمستان استادامه  نیست،زادی آبهاری که ارمغانش   
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در نیمه دوم تعطیالت به مرخصی بیایند و چشمان منتظر شما و مادرشون رو  همسر شما، چقدر امیدوار هستید که/ 
 روشن کنند؟

 
ریم این تالش ها نتیجه دهد و مرخصی داده شود و بچه ها حداقل در نیمه دوم تعطیالت کنار پدرشان امیدوا: منیره عبدی

زیرا مصادیقی که بر  ،باشند و البته بیشتر امید داریم که قوه قضاییه نسبت به پرونده ی معلمان یک تجدید نظر نماید
 .طبق قانون اساسی بوده استمربوط به تجمعات مسالمت آمیز  ،اساس آن معلمان محکوم شده اند

 
در حال حاضر تنها امکان . قطع تماس تلفنی است ،یکی از مشکالتی که در حال حاضر با انتقال ایشون با آن مواجه هستید/ 

 .توضیح دهیدکمی درباره مشکالت این دیدارها  ، خواهش می کنم،ستا ارتباطی شما دیدارهای حضوری
 

زیرا پیش تر هیچ اطالعی نسبت به این  ،اوین موجب نگرانی ما شد 141ی عبدی به بند انتقال ناگهانی آقا: منیره عبدی
 .انتقال به  خانواده داده نشده بود

در این مدت یک سال و نیم که همسرم در . به ویژه که امکان تماس تلفنی وجود ندارد .شرایط خاصی دارد 141بند 
اشتیم و از احوالش با خبر می شدیم، گفت و گوی تلفنی بهانه گیری و ما با ایشان از طریق تلفن ارتباط د ،زندان بود

من با داشتن سه فرزند نمی توانستم به مالقات های هفتگی زندان با توجه به مسیر  .دلتنگی بچه ها را کمتر می کند
که آن هم به  ،طوالنی و مشکالت که برای مالقات وجود دارد و زمان زیادی که برای یک مالقات کوتاه طول می کشد

 .صورت کابینی است بروم
این بود که تنها به همین . برای پدر و مادر ایشان نیز به دلیل سن باال و مشکالت جسمی این کار بسیار دشوار است

امکان متاسفانه از ما  این 141اما با انتقال ایشان به بند. تماس های تلفنی و شنیدن صدای اسماعیل اکتفا کرده بودیم
  ...و بچه ها بسیار دلتنگ پدرشان می شوند شدگرفته 

ما تصور می کنیم که تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان دیگرنیز بیشتر  ،دلیل انتقال ایشان را هم به ما نمی گویند
زیرا زندانیان سیاسی دیگری هستند که در بند های عمومی زندان اوین امکان . برای دعوت به سکوت خانواده است

موضوع تفکیک زندانیان سیاسی که دادستانی می گوید اجرا نشده است  .ا خانواده هایشان دارندتماس ب
 .می فرستند 3۴0فقط برخی افراد را برای محدود کردن به 
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 بهاران خجسته باد

 سال نو، بر شما کارگران

 و زحمتکشان فرخنده باد 

 

ه ای را به عرص 1391سال 
گسترده برای اتحاد و مبارزه 

بی عدالتی و احقاق  علیه
حقوق کارگران و زحمتکشان 

 تبدیل کنیم


