
 ی بولتن کارگر              

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                                   

    423ه  شمار  هارم چسال /  7142  آوریل   9/  4931فروردین   41دو شنبه                                                                                                                                       

 

 

دستگیری فعاالن کارگری 
 در سال جدید

11صفحه   

 

  

 

فروش  مقابله با
ارزان کار  

5صفحه   

 
 

 

 تحلیل هفته

؛منطق مبارزە طبقاتی   

 کسی را گریزی نیست

 

بنا بە گزارش خبرگزاری 
حسین حبیبی، دبیر کانون "ایلنا"

هماهنگی شوراهای اسالمی کار، 
در هفتە گذشتە با ارسال نامە 
سرگشادەای بە علی ربیعی وزیر 
کار، خواستار تحقق بخشی از 

کارگران " ندەبرزمین ما"مطالبات 
نامە  نحبیبی در ای. شد

:" سرگشادە، خواهان پس گرفتن
الیحه اصالح قانون کار در مجلس 
شورای اسالمی، توقف فوری 
توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
به رسمیت شناختن قراردادهای 
استخدامی دائم برای کارگران 
 دارای مشاغل مستمر، به دور نگه
داشتن اموال سازمان تامین 

ف، اجتماعی از هرگونه دخل و تصر
پایان دادن به برخوردهای امنیتی و 

های صنفی  قضایی با فعالیت

کارگری و به رسمیت شناختن 
استقالل کارگران در تشکیل نهاد 

مطالبه صنفی  ۶صنفی به عنوان 
یاد شده است که در خاتمه سال 

برای کارگران تحقق نشده  ۵۹
                         "باقیمانده است

 حسینخواستەای کە  ٦این 
استار تحقق حبیبی از وزیر کار خو

شان شدە، جزء بخشی از مطالبات 
عاجل کارگران و تشکل های 
مستقل کارگری است کە تشکل 

ها برای تحقق  سال های مذکور 
شان تالش و مبارزە کردە و هزینە 

وزیر کار نیز در آغاز  ،پرداخت کردەاند
دوران وزارتش وعدە انجام بعضی از 

اما در عمل از  ،ها را دادە بود آن
 .سرباز زد این مطالبات انجام

هم  "خانە کارگر"دوستان حبیبی در 

بە دلیل مناسبات حسنە و بردارنە 
ای کە با ربیعی داشتند بە رغم 
تشدید فشار ها بە کارگران در 
دوران وزارت ربیعی و امتناع وی از 

تا  ،انجام وعدەهای کە دادە بود
هم . کنون از او حمایت کردەاند

سد کە اکنون نیز بە نظر نمی ر
با انتشار این   تشکیالت خانە کارگر

نامە سرگشادە کە بوی مخالفت با 
عملکرد وزیر کار از آن بە مشام می 

گر شکاف در درون  رسد و بیان
حمایت  ،شوراهای اسالمی است

حرفەای  نعالوە بر آن مسئوال. کنند
و نان خور خانە کارگر نیز برحسب 

از  ،موقعیتی کە دارند نمی توانند
درخواست هایی کە در این همە 

حمایت کنند، چرا کە تنها  نامە آمدە 
پایان دادن به برخوردهای " اجرای، 

      های  امنیتی و قضایی با فعالیت

 صادق کار
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صنفی کارگری و به رسمیت 
شناختن استقالل کارگران در 

دودمان خود " 'تشکیل نهاد صنفی
خانە کارگر را کە یک تشکل وابستە 

عی و است و وسیلە اعمال نفوذ ربی
. را برباد می دهد ،دولت است

ربیعی هم بە تنهایی نە قدرت 
 متحقق کردن این خواستە ها 

را دارد و نە بر حسب وظیفەای کە 
پذیرفتە و آگاهانە هم پذیرفتە بە 

ها را متحقق  صورت داوطلبانە آن
حبیبی و  حسینگویا . خواهد کرد

ن بخش از بدنە شوراهای اسالمی آ
نامە قرار  کە در پشت انتشار این

. خودشان جریان را می دانند ،دارند
تصویب   قبل از انتشار این نامە و

میزان افزایش دستمزد در پشت 
همین  ،صحنە کوشش کردە بودند

ولی  ،خواست ها را پیش ببرنند
گفتە می شود حتی . ناکام ماندەاند

 قرار بودە کە ایشان و دوستانشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روزی کە قرار بودە مقدار افزایش 
در  ،ستمزد رسما اعالم شودد

اعتراض بە مماشات نمایندگان 
دولت و  شوراهای اسالمی با

برپا  کارفرمایان تجمع اعتراضی
را  آن ها کنند، کە ظاهرا جلوی

نامە سرگشادە حسین . گرفتەاند
چند روز بعد از " ایلنا"حبیبی را هم 

" مهر"انتشارش در خبرگزاری 
                              . منتشر کرد

 یف این قضایا،معهذا فارغ از کم و ک
با وجود مخالفت وزیر کار و هم 
دستانش در خانە کارگر با محتوای 
این نامە امکان چندانی برای برای 
پیشبرد مطالبات مورد درخواست 

حبیبی و دوستانش در خانە  حسین
کارگر وجود ندارد و این تشکل بە 
دلیل وابستگی رهبرانش بە دولت 

نخواهد  همراهینە تنها آنها را 
بخاطر  ،کە ممکن استبل ،کرد

ای توبیخ یا نامە چنین نوشتن 
ولی مادامی کە . تصفیە شان کند

       ها بە مطالبات مذکور پایبند  آن

 

 

 

 

 

 

 

برای متحقق  شوندبمانند و حاضر 
تالش کنند، منطقا تشکل  آن کردن

های مستقل و عموم کارگران نیز 
در  . ها را همراهی خواهند کرد آن

سط هر حال مطالبات کارگران تو
این . تشکل ها اختراع نمی شوند

گر نیازهای کارگران  بیان مطالبات 
. در یک برهە زمانی معین اند

اتحادیە ها و سندیکاها تشکیالتی 
 هستند کە کارگران در چهار چوب
آن مطالباتشان را مشخص می 

و قدرت تحقق شان را پیدا  ،کنند
این مطالبات ریشە در . می کنند

بە همین خاطر  میان کارگران دارند و
ها و  تشکل حذف یا سرکوببا 

کسی نمی تواند  ،تصفیە افرادشان
ها  مطالبات کارگران را همراە با آن

کما این کە سرکوب  .از بین ببرد
های  مطالبات کارگران و تشکل

ایی و پایمال سازی حقوق سندیک
طی بیش از سە دهە کارگران 

موجب از میان رفتن مطالبات نشدە 
ە جایی رسیدە کە و حتی کار ب

بخشی از اعضای تشکل های 
وابستە نیز پس از مدتی خواستار 
متحقق نمودن مطالبات معوقە می 

این منطق مبارزە طبقاتی . شوند
است و کسی را از آن گریزی 

   . نیست
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سرکوب مطالبات کارگران 
ایی های سندیک و تشکل

و پایمال سازی حقوق 
طی بیش از سە کارگران 

دهە موجب از میان رفتن 
مطالبات نشدە و حتی کار 

ە جایی رسیدە کە ب
بخشی از اعضای تشکل 
های وابستە نیز پس از 
مدتی خواستار متحقق 

نمودن مطالبات معوقە می 
 شوند
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 نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری

 4  - در گفتمان اجتماعی 
 

 2002نوامبر  –نوارز  مریم

 گودرز: ترجمه

 
 کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپایی -2

 توسعه تاریخی کنفدراسیون 2-1

 
 اهداف استراتژیک

و مواضع ضعیف آغازین، اهداف آن در اسناد  3۵91بدلیل عدم تجانس اولیه اعضا در بدو تاسیس کنفدراسیون در سال 
 :س بطور غیر شفاف و مبهم تنظیم شده بودندمجمع مؤس

برای نمایندگی و پیشبرد منافع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کارگران در سطح اروپا بطور عام و در ارتباط با 
 ( .EFTA)از جمله در جوامع اروپایی، و سازمان تجارت ازاد اروپا  -مؤسسات اروپایی بطور خاص

اعضای خود در سطوح کشوری و ملی در عرضه اطالعات و بررسی احتمال همکاری  در آغاز راه به ETUC کنفدراسیون
شرکت در چانه زنی ها و مذاکرات قرارداد در . در سیاست های ملی و روش های اجرائی خدماتی را ارائه می داد

کشوری  سطح اروپایی بطور مشخص رد شده بود، چرا که این امر در محدوده اتحادیه های صنفی در سطح ملی و
بود که امید های اروپایی در بین اعضا رشد پیدا کرد و راه حل های ملی و ساختار  3۵91تنها در دهه . شناخته می شد

. های شرکتی کشوری نشان دادند که ناکافی و ناتوان از حل مسائل مربوط به فشار های رقابت با جهانی سازی اند
و اعضای کنفدراسیون اتحادیه های صنفی بریتانیا، از ردشدن ( TUC)ی تغییرات استراتژیک در کنگره اتحادیه های صنف

مضاف این . ETUCادغام اروپایی تا تایید راه حل اروپایی در پاسخ به تاچریسم و کمیسیون اروپا و بعد اصالح جهت گیری 
این . یی درگیر کندکه پرزیدنت ژاک دلورس سعی کرد اتحادیه های صنفی را بیشتر با پروسه تصمیم گیری های اروپا

باعث صدور بیانیه حمایت از یک بازار مشترک داخلی تحت شرایط  ETUCدرک نوین در میان اعضای کنفدراسیون 
 :مشخصی شد

  با یک برنامه سیاسی برای اقتصاد کالن همراه باشد که بیعدالتی های منطقه ای را محدود نماید و هدف ایجاد کار را
 دنبال نماید، و

 ای اجتماعی اروپایی کمک نماید، وبه تشکیل فض 
 در توسعه یک سیاست صنعتی اروپایی پیش قدم شود. 

در دهه اول عمر خود عمال نقش یک تشکل نرم و انعطاف پذیر به منظور البی از مؤسسات  ETUCپس از آن که 
ن را جان تازه بخشید که اجتماعی را بازی کرده بود، پروژه بازار واحد بار دیگر ایده ادغام درونی اعضای کنفدراسیو

 . ختم شد 3۵۵3سرانجام به پذیرش یک برنامه گسترده برای اروپایی سازی سیاست های اتحادیه ای در جریان کنگره 

به شک و تردید ها و بحث و جدل های گسترده در ETUC  دهی یک گفتمان اجتماعی بین اعض تالش ها برای سازمان
در گرفت که طبیعت کنفدراسیون و تنوع دیدگاه های درونی " اتحادیه های صنفی راه و روش های اروپایی سازی"باره 

 .اعضا در ان را آشکار ساخت

 

 

 

 از تجربه دیگران
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نسبت به پدیده فراملیتی  ETUCاین شرایط به نوعی سازش و توافق ماهوی بر سر لغو محدودیت دیدگاه  3۵۵1در 
که فعالیت اتحادیه های صنفی اروپائی فقط مکمل ساختار آن منتهی گردید و بیانیه ای را بدنبال داشت دایر بر این 

به جایگاه فعالی  ETUCاما تا . سیاست های ملی است و سعی دارد امنیت حداقلی کنش های کارگری را تامین نماید
در این . طول کشید 3۵۵9و  3۵۵٦برای شکل دادن به سیاست اجتماعی اروپا باز گردد، کار تا بحث های استراتژیک 

کنفدراسیون در آن زمان ابتکار . ه حق وتو اعضا در آن ملغی شد و اصالحات ساختاری بیشتر عمالً جا افتادموقع بود ک
چانه زنی با همراهان اجتماعی در ارتباط با قانونمندی کارکنان نیمه وقت را علیرغم مخالفت صریح کنفدراسیون اتحادیه 

 .های آلمان بدست گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختن رای اکثریت و حذف حق وتو و دیگری رفع ابهام در کنترل تصمیم گیری های  در نتیجه دو اتفاق، یکی برسمیت
افزایش داد و تشکل های  ETUCکنفدراسیون وسیله واحد های عضو، در عین تناقض اعتماد اعضا را به سیاست های 

یکی دو سال قبل از آن  ملی را علیرغم مقاومتشان به پذیرش درجه ای از اروپایی سازی ترغیب نمود، پدیده ای که تا
 .غیرقابل قبول بود

 :به شکل ذیل فرموله کرد 3۵۵۵کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های صنفی سرانجام اهداف خود را در آئین نامه ی سال 
 ،ترغیب آزادی های سیاسی و تاکید بر حقوق بشر و حقوق اتحادیه های صنفی 
 ن و مردان،لغو هرنوع تبعیض و توصیه به رفتار برابر با زنا 
 ،توسعه اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشتن تعادل جغرافیائی و زیست محیطی 
 دموکراتیزه کردن اقتصاد، و 
 ،دسترسی آزاد به کار تولیدی برای همه 
 ،توسعه و بهبود آموزش فنی و حرفه ای و تربیت مداوم نیروی کار 
 بهبود مستمر شرایط زندگی و کار. 
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پیمان تشکیل  امضاء از سال ۶1
 3۵۹9مارس  42اروپا که در  اتحادیه

با شرکت ( شهر روم ) در ایتالیا 
 –آلمان " هفت کشور اروپایی 

 –هلند  –بلژیک  –ایتالیا  –فرانسه 
 .، می گذردبرگزار شد" پرتقال 

این پیمان گان کنند ءامضا در آن روز
 جامعه اقتصادی اروپا توانستند،نامه 

که اصل تجارت  کنندگذاری بنیان  را
برابر و مقرارات مساوی کار قانونی 

ه یکی از با دستمزد قانونی ک
، بودیته شروط بوجود آمدن این کم
راعایت  در سراسر این اتحادیه

شاهد اکنون ولی متاسفانه شود، 
کشورهای  درموج فروش کار ارزان 

 . اروپایی هستیم 
 

 سندیکایبه همین مناسبت 
F.G.T.B  تظاهرات سراسری

در شهرهای بزرگ را گسترده ای 
موج "بلژیک برای مخالفت با  

 .برگزار کرد "ازران فروش کار
 در گوبلت مارکدبیر اول سندیکا 

، مسئول به پارلمان اروپانامه ای 
های  دولتکمیسیون اقتصادی و 

ها  اروپا که اکنون تعداد آناتحادیه 
، را کشور عضو رسیده است 49به 

 :"متذکر شد مورد خطاب قرار داد و
متاسفانه ما شاهد رقابتی بین 
کارفرمایان برای جذب کارگران و 

تکشان دیگر کشورهای های زحم
با ،  رکا انمهاجر به عنواناروپایی 

با تاکتیک و ارزان کار  تهیه هدف
کشورهای در  یی کارخانه هاجابجا

مشاغلی . هستیم مختلف اروپایی

تکنولوزی  –نگهبانی  –ساختمانی  –فلزکاری  –حمل و نقل  "از جمله 
این موج رقابتی  "سرویس خدمات عمومی و حتی پست  –ارتباطات  –

 ت می گیرداست، در شرایطی صورکه به زیان اکثریت کارگران و زحمتکشان 
و  ،وضعیت بد اقتصادی رنج می برند از رشد بیکاری و هاکشور خود که 

 در بازار کاراز سقف تعیین شده، حاضر هستند که با دستمزد کمتر کارگران 
  .کنندکار  اییپارو کشورهایاتحادیه 

برای بهره بردن هرچه بیشتر از کارگران ارزان و زیر پا گذاشتن  ،این رقابت بازار
ادامه . است را با چالشی جدی روبه رو کرده نین و مقررات این پیمان نامهقوا

که با به مخاطره انداختن  کارگر میلیون هابرای  ،تهدیدی استکت این حر
به چنین به هر شکل  ،برای زیستنصرفا  ،خودامنیت شغلی و حقوق اجتمای 

 . عملی تن می دهند
نسانی را پیش می برند که رقابت های ضد اقایان ، کارفرمایان سود جو این آ 

پرنسیب ها و مقررات باز ها با  نآهیچ کار  را لکه دار کنند و اروپا اتحادیهدامن 
به قانون درنتیجه و  ،و  رعایت نمی شودنداشته ه اروپا مطابقت کار در جامع

زیان  ،کار قانونی برابر بر دستمزد قانونی است" که  اتحادیهاولیه 
 .بسیاری وارد کرده اند

استفاده کردن غیر انسانی از کارگران و زحمتکشان مهاجر ارزان قیمت   
سال  ۶1را در  نآکه شما ، رد با سیاست اروپای سوسیال و برابر مغایرت دا

های اروپا می  ، کمیسیون اقتصادی و دولتما از پارلمان .پیش امضاء کرده اید
 عرف خواهیم که جلوی این سیستم بازار کار که کم کم از طرف کارفرمایان به

 . گرفته شود  ،تبدیل شده است
برای منع و مقابله با هرات و مبارزه با برگزاری تظا هرسال F.G.T.F سندیکای

ده از وضع موجود و تهیه کار سرمایه داران برای سوء استفااین موج رقابتی 
خواهد تاکید  آنکامل تا تحقق  خود مطالباتنخواهد نشست و از پای ارزان 

 .کرد
 :تیمسمطالبات زیر هاز این رو ما خواستار

  
 اساسنامه بازار کار جامعه اروپا اصالح  -
 ئین نامه خدمات بازار کار و بازرسان کار آاصالح کردن  -
 جامعه اروپا  تا سطح امنیتوق های هماهنگ کردن حق -
همه برای تضمین شرایط طبیعی کار، حقوق ثابت و برابر دستمزد  -

 اروپا  اتحادیهکشور عضو  22ی مکارگران و زحمتکشان در تما
 
 

 

 دیگر کشورها
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 F.G.T.B بلژیک تظاهرات سراسری سندیکای
 

ارزان فروش کار مقابله با  
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لغو مقررات عرفی و ضد  -

از فروش کار ارزان انسانی 
  کارگران مهاجر

 الویت داشتن حقوق بشر و -
اجتماعی در مقابل بازار  حقوق

در ضد انسانی و تجارتی 
 اروپا  اتحادیه

لغو اضافه کاری بیش از اندازه  -
 کارگران مهاجر 

  جلوگیری از ادامه موج غیر انسانی بازار کار در اروپا -
 ایجاد مقررات قوی تر در بازار کار برای اروپای بهتر  -
ن در بازار مالیاتی کارفرمایاه و تقلب های از سوء استفادجلوگیری  -

 کار 
د ر ، بازار کار در تمامی عرصه های کارتقویت سازمان بازرسی 

 اروپا اتحادیهتمامی کشورهای عضو 
اروپا برای کنترل بازار  اتحتدیهانس بازرسان بازار کار ژپشتیبانی از آ

   کار
 
 

 
 
 
 

 ر جهان د یکارب تنلیون یم 200
 

 
 
 

 
 
 
 

ملیون شغل را هم اکنون در سراسر جهان  ۶11ایجاد " سازمان جهانی کار
 امری ضرور و فوری میداند

 
در جهان بیکار  تنملیون  411این سازمان هم اکنون  مطابق محاسبات 

 21به این تعداد  ههر سالاگر شرایط به صورت فعلی ادامه پیدا کند، هستند و 

 .خواهد شداضافه بیکار ملیون 

 تاریخ به ،طی مصاحبه ای در مادرید" سازمان جهانی کار " مدیر کل گای رایدر

 هشتم فروردین )  4139مارس  49

 

 

نه تنها بحران  :"گفت( 31۵۶سال

اقتصادی جهانی را که از سال 

نشده تمام  ،شروع شد 4119

   بلکه پیش بینیاست، 

بر تعداد بیکاران  ر سال ه مکنمی 

شود و این امر نتایج اضافه 

خواهد اجتماعی فاجعه باری را در 

 .داشت
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 ۶11راه حل ایجاد " سازمان جهانی کار "  باال در برابر آمارهای اعالم شده در 

بیکاران فعلی پاسخ گوی تواند هم  ملیون شغل را پیشنهاد می کند که می

  ".راه گشا شودبوده و هم برای نیروهای جوانی که هر سال وارد بازار کار 

 :استبقرار زیر ،شوند که در برابر این پیشنهاد ایجاد می اکنون پرسش هایی

 توان این مقدار اشتغال را ایجاد کرد؟ چگونه می

 ؟می شودآیا شرایط زندگی در آینده بهتر 

 ؟خواهد بودگوی همه نیازهای آینده  با امکاناتی که در دست داریم، آیا جواب

با توجه به شرایط دشواری که بازار کار با آنها مواجه است و تغیرات پی در  

برنامه ای را تدارک " ان جهانی کارسازم" افتند  پی که در بازار کار اتفاق می

کشور مورد بحث و  351که هم اکنون در " آینده اشتغال" دیده با عنوان 

نتایج این مطالعه و بررسی در سال  ،از این رو امید است قرار دارد،بررسی 

در معرض  تعیین گشته،"سازمان جهانی کار" سالگی 311که مقارن با  413۵

 .افکار عمومی قرار گیرد

 :"ادامه داددر در مصاحبه اش   گای رایدر 

 بلکه یک نیاز فوری است، می، رامون آینده اشتعال نه تنها درستبحث پی 

ولی  را داراست،بسیار متفاوت از گذشته شرایطی دانیم که بازار کار امروز 

 ،ترس و وحشت کند و یا به بد بینی سوق دهد دار بهنباید ما را وا این موضوع 

 .آنکه ممکن است روبوت ها جایگزین انسان در محل کار شوندفقط بخاطر 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باید مطمئن باشیم که سرنوشت

از پیش نوشته نشده است  مان 

را از طریق مذاکره و  بلکه باید آن

 .                .توافق بسازیم

از همه " سازمان جهانی کار  "

خواسته  ها در همه جهان  دولت

ایجاد اشتغال را در مرکز  است که 

هایشان قرار دهند،  سیاست گزاری

صورت  امری که تا کنون انجام 

 .نگرفته است

گای رایدر در مقابل این سوال که  

ملیون اشتعال را در جهان  21

پاسخ  توان ایجاد کرد؟  چگونه می

رشد بیشتر اقتصادی و یا  یا :"داد

. تقسیم ساعات کار و کار مشترک

صورت باید بفکر یک  در غیر این

 .انی باشیممستمری ماهیانه همگ
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 قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار 

 5 بخش
 

 

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 تعریف انتظارات متقابل از 

به منظور نیل به همدیگر برای توزیع قدرت و منابع و 
عدالت اجتماعی، زوال این قرارداد در نتیجۀ تشدید 
نابرابری و دیگر تحوالت در جهان کار، و نیز چالشهای 

گزاری برای تجدید قرارداد اجتماعی، به بحث  سیاست
در این شمارۀ بولتن بخش سوم نوشته از . ذاردگمی 

 .نظر می گذرد
 
ها و نهادهای  های پیش روی سیاست چالش .4

  ملی ناظر بر قرارداد اجتماعی 

گفته، که به تشدید نابرابری و  بیشتر روندهای پیش
های اجتماعی  ناامنی درآمدها منجر می شوند، ارزش

حول عدالت و برابری و نهایتاً خود قرارداد اجتماعی را به 
اگر دستاوردهای اقتصادی در چنگ . چالش می کشند

ثریت جامعه از رشد ثروتمندترین ها محدود شود، و اگر اک
اقتصادی بهره ای نگیرد، چفت و بست اجتماعی به خطر 

اکنون تقریباً همگان تصدیق می کنند . خواهد افتاد
که سطوح حاد نابرابری مانع از رشد پایدار 

های توسعۀ  اقتصادی می شود و پتانسیل
البته به نظر می  .اقتصادی در آینده را تحلیل می برد

های  نوز باید به سیاسترسد که این آگاهی ه
مشخصی ترجمه شود تا بتوان نابرابری فزاینده را به 
طریقی مؤثر و بامعنا نشانه گرفت و یک قرارداد اجتماعی 

 .نو را به کرسی نشاند

ها موجود در برابر قرارداد اجتماعی  یکی از چالش
چگونگی تقویت نمایندگی گروه های مختلف کارگران و 

طرف کارگران، این چالش شامل در . کارفرمایان است
های سازماندهی برآمد مشترک کارگران  دشواری

غیررسمی و کارگرانی که خارج از مناسبات استخدامی 
مرسوم و مستقر قرار می گیرند، و نیز ضرورت تحقق 
ائتالفهای گسترده در بین سازمانهائی که دارای منافع 

 همچون تعاونی ها، گروه های کاربری، –مشرکی اند 
" های عضو بنیاد سازمان"های واسطه ها و دیگر  انجمن

در طرف کارفرمایان، این . می شود –جامعۀ مدنی 
های نمایندگی مؤثر منافع  چالش شامل دشواری

واحدهای اقتصادی خرد و متوسط و تقویت مناسبات بین 
های کارفرمایان ملی  های چندملیتی و سازمان شرکت

بستگی به تحقق این  یک دیالوگ اجتماعی مؤثر. است
 .گونه نمایندگی ها دارد

گوی وسیع پیرامون نقش کسب و کار در و  یک گفت
انتظار بسیاری می رود که . جامعه نیز باید صورت گیرد

کسب و کار در رشد فراگیر و توسعۀ پایدار نقش بسیاری 
بسیاری متوجه  پرسش هایو در عین حال  ایفا کند،

ر و خدمات عمومی در های بین منافع کسب و کا تنش
. شراکت بین بخش عمومی و خصوصی مطرح می شوند

های  از این زاویه باید توجه بیشتری به نقش سیاست
عمومی برای ارتقاء سهم و مشارکت مثبت کسب و کار 

 .در جامعه باشد

های مهم  تغییرات در جهان کار همچنین موجب چالش
در حالی که . های عمومی است دیگری در سیاست

های بازتوزیعی را  سترش نااطمینانی نیاز به سیاستگ
های مالیاتی در بسیاری از  دامن می زند، ظرفیت

این وضع تا . قسمتهای جهان دستخوش انقباض شده اند
های  حدودی نتیجۀ تحرک بیشتر سرمایه و رقابت

ی برای مواجهه با یها اگرچه کوشش. مالیاتی است
گرفته اند، اما حق بار صورت  های مالیاتی زیان رقابت

حاکمیت مالیاتی در نتیجۀ جهانی شدن و فشارهای 
فضای محدودتر مالیاتی و . مالی محدود شده است

 رقابتهای مالیاتی در سطح جهانی دامنۀ مانور 

 

 

 

 

 از جهان کار
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 ه چون جزئی از  ک قرارداد ج    اجت  عی" دست زد ع دالن "خواس   

 

 

 

 

 

های  ها را برای سرمایه گذاری در سیاست دولت
بازتوزیعی، از جمله در تأمین خدمات عمومی باکیفیت 

رض این که این خدمات ابزارهای با ف. محدود می کنند
ها برای مهار  گزاری اصلی اند که دولت سیاست

نابرابری در اختیار دارند، فضای محدود مالیاتی می تواند 
  .به نابرابری بیشتر منجر شود

های حمایت اجتماعی ابزارهای کلیدی برای  سیستم
های  های بازتوزیعی در همراهی با سیستم سیاست

واقع تعداد بسیاری از کشورهای در حال در . مالیاتی اند
های حمایت اجتماعی شان را با  توسعه اخیراً سیستم

چشم انداز تقلیل و رفع فقر و نشانه گرفتن نابرابری 
های سیاسی  مربا این حال برخی رف. رش داده اندگست

 در چندین کشور پیشرفته موجب تقلیل ظرفیت سیستم
نابرابری درآمدها و  های حمایت اجتماعی برای برخورد به

های بزرگی از اهالی در  تضمین امنیت درآمد برای بخش
این نکته خاصه در مورد . حال حاضر و در آینده شده اند
در حالی که بسیاری از . بازنشستگی قابل تأکید است

های حمایت  کشورها اقداماتی را برای تطبیق سیستم
از طریق  مثالً  -های متغیر جهان کار  اجتماعی با واقعیت

" کارگران خویش فرما"بسط پوشش برخی از انواع معین 
به عمل آورده اند، این اقدامات هنوز تا پوشش جهانی  -

  کوشش. و سطوح تأمینی کافی فاصلۀ بسیاری دارند

 

 

 های بیشتری ضرورت دارند تا تضمین کنند که مکانیسم
های حمایت اجتماعی می توانند به عنوان یک مکانیسم 

ناپذیر از همبستگی اجتماعی، مبتنی بر اصول اجتناب 
و این هر دو با عنایت به  -و برابری " تسهیم خطرات"

 .همچنان کارکرد داشته باشند –استطاعت و نیاز 

این که آیا کشورها قادر اند امکانات شغلی و حمایت 
اجتماعی کافی برای کارگران را در اشکال گوناگون 

ها برای  آمادگی آن فراهم آورند، آزمونی واقعی از
تنها در این صورت است . مواجهه با آیندۀ کار خواهد بود

های اقتصادی، به  که کارگران خواهند توانست از فرصت
های حاصل از دیجیتالی کردن و  شمول فرصت

تضمین حمایتهای اجتماعی برای . اتوماسیون، بهره گیرند
 کارگران خواه در اشکال جدید و خواه در اشکال قدیم
استخدام، که با درجات شکنندگی، نوسانات و خطرات 
. مختلف شاخص می شوند، دارای اهمیت حیاتی است

هائی برای  برخی کشورها هم اکنون از مکانیسم
تضمین حمایت اجتماعی برای کارگران بدون دستمزد و 

از جمله کارگران چندکاره، چندکارفرمایه و  –آسیب پذیر 
این موارد می . خوردارندبر –به ظاهر خویش فرمایان 

توانند درسهای ارزشمندی را برای انطباق سیستمهای 
حمایت اجتماعی بر نیازهای اکنون و آیندۀ کارگران عرضه 

 .کنند
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 آن  و کارگران خیز جنوبنفت  شهرهای

 

 از کجا شروع کنم

 اینجا جنوب

اینجا عسلویه اینجا دشت آزادگان 
 اینجا ماهشهر اینجا آبادان

واما اینجا عسلویه پایتخت انرژی 
 …ایران اسالمی

 اینجا آلودگی است و فقط آلودگی

 یاآلودگی زمین هوا در

 :دریافتی

 از کجا شروع کنم

 اینجا جنوب

اینجا عسلویه اینجا دشت آزادگان 
 اینجا ماهشهر اینجا آبادان

واما اینجا عسلویه پایتخت انرژی 
 …ایران اسالمی

 اینجا آلودگی است و فقط آلودگی

 آلودگی زمین هوا دریا

اینجا هر نفسی که فرو می رود 
دی اکسید نیتروژن است و 

ور والبته اندکی اکسیدهای سولف
 اکسیژن

شدت آلودگی در منطقه آنقدر 
باالست که دیگر هیچ پایگاه انتقال 
خونی درکشور حاضر به گرفتن خون 

 …مردم این دیار نیست

از شدت آلودگی بخشی از کارکنان 
اقماری هستند والبته ماهانه 
مبغلی ذیل بدی وهوا در فیش 

 .حقوقیشان لحاظ می شود

کارگران که نه اما بخش عمده ای از 
تنها حق آلودگی که حقوقهایشان را 
هم سه ماه به سه ماه می گیرند 
و بومیانی که ساکنان همیشگی 
این دیارند به مرگ تدریجی محکوم 

 .اند

اینجا حتی میتوانید باران اسیدی را 
که درکتابهای جغرافیا خواندید را به 

 .شکل قطرات مرگ ببینید

یست با این حال اما انگار قرار ن
مسئولی این فاجعه ای چرنویلی را 
در پایتخت انرژی ایران اسالمی 

 …جدی بگیرد

اما در زیر سایه این فلرهای که 
همچنان می سوزند، غولی 

نفت !!!! ازمشکالت در شهرهای
 .وگازخیز جنوب وجود دارد

بیکاری و بیگاری جوانان بومی در 
شهرهای نفت وگاز خیز جنوب از 

و   ا آباداندشت آزادگان گرفته ت
ماهشهر خود حکایت تلخ دیگرست 
که گفتنش را دراین نگاره مجال 
نیست فقط همین یک جمله بس 

 که

اینجا دیگر مردم باهم مهربان 
 نیستند

غیربومیان شاغلی را که گویی به 
این منطقه تبعیدشان کرده اند و از 

 .مردم بومی طلبکارند

و بومیان بیکاری را که غیربومیان 
نطقه را به چشم یک شاغل در م

 .متجاوز نظاره می کنند

که البته فرهنگ بومی منطقه در 
تقابل با دیگر فرهنگهای وارداتی 

 .درحال قربانی شدن است

آمار باالیی اعتیاد و فحشا و دیگر 
بزه های اجتماعی روی دیگر سکه 

نفت خیز و گاز   شهرهای مهاجرپذیر
 جنوب است

اینجا فقط میادین نفتی و فازهای 
گازیست که توسعه می یابد و 
خبری از توسعه شهری و توسعه 

 …زیست محیطی نیست که نیست

زیرساختهای شهری در بیشتر 
شهرهای نفت وگاز خیز جنوب در 
حد یک روستای بزرگ بیشتر 

 …نیست

شاید هیچکس دراین سرزمین 
باورنکند که هنوز مناطقی در بوشهر 
وخوزستان هستند که هنوز گاز 

است ومردم هنوز رسانی نشده 
سلیندر به دوش هستند این هم از 

 …طنز تلخ روزگار ماست دیگر

عمده شهرهای نفت وگازخیز جنوب 
فقدان امکانات رفاهی تفریحی 
هستند که اگر درجنوب هتل های 
چند ستاره وکمپ های ورزشی 
مجهز و دهکده های ساحلی 
گردشگری زیبا را دیدید بدانید و 

امکانات دست مردم محلی کوتاه و 
و عده   .رفاهی برنخیل بلند است

ای و فقط عده ای ازاین امکانات 
 .استفاده می کنند

 گزارش
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 در سال جدیددستگیری فعاالن کارگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

       کانون مدافعان حقوق کارگر

سعید یوزی از فعاالن . رگری و اجتماعی دستگیر شده و به زندان ها برده شدنددر آستانه سال نو تعدادی از فعاالن کا
قدیم کارگری و عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران و شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد 

اه نیز پیام شکیبا، در اسفند م. تشکل های کارگری ایران در ابتدای سال جدید دستگیر و به زندان سنندج منتقل شد
فعال دانشجویی از محل کارش در کارخانه به زندان منتقل شد، همچنین دمحم رضا آهنگر عضو انجمن کارگران ساختمان 

تا به حال هیچگونه اتهامی از جانب نیروهای امنیتی برای . شهرستان کامیاران نیز در اسفند ماه بازداشت شد
 .                                      .نامبردگان اعالم نشده است

بهنام ابراهیم . خیل زندانیان سیاسی دیگر پیوستند که برخی از آنان سالهاست عید را در زندان می گذرانند اینان به
زاده از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران، اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان، 

ات دهدار از فعاالن تشکل سراسری، امیر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، سعید شیرزاد فعال حقوق کودک، خب
نیز از مرخصی عید محروم ماندند و عید را در … امیرقلی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، مریم اکبری منفرد و 

 .                                                              .زندان سپری کردند

تبدیل دستگیری های خودسرانه فعاالن کارگری و اجتماعی به اتهام های واهی به امری عادی برای نیروهای امنیتی 
این دستگیری ها در آستانه سال نو همراه با . شده است و آنان خود را موظف به پاسخ گوئی به هیچکس نمیدانند

تحمیل دستمزدهای چندین برابر کمتر از خط فقر به کارگران و زحمتکشان بیانگر همان بن بست بدون چاره ای است که 
 .ان از اعتراضات کارگران و زحمتکشان جلوگیری کردمقامات گمان میکنند با ایجاد جو رعب و وحشت میتو

ما خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی هستیم و بار دیگر هشدار میدهیم که این 
ت بگیرو ببندها نه تنها مشکالت اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر این سیستم ضدکارگری را حل نخواهد کرد، بلکه اعتراضا

 . هر روزه کارگران و زحمتکشان را گسترده تر خواهد کرد

 تشکل ها

 

 

 ی بولتن کارگر         
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، سرفصل جدیدی از بولتن ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر
اخبار و حمایت از جنبش کارگری وظیفه خود را به  اطالع رسانی، که سعی دارد، در گسترش کارگری

.انجام رساند  
 

 99فروردین  12اخبار کارگری از اول فروردین تا 

 کارگر الستیک بارز کردستان چهار روز پس از افتتاح کارخانه50اخراج / 

 !جان باختن یک کارگر پتروشیمی تندگویان بر اثر سقوط بوم جرثقیل/ 

 !سفر معاون رئیس جمهوربه استان کرمانشاه ن بااعتراض فارغ التحصیالن بیکاردربیستون همزما/ 

 رصیاد دیگر در دریای خز 2ناپدید شدن  مرگ یک صیاد و/ 

 !نفر از کارکنان صنعت نفت200اخراج/ 

 ددرصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در سال جدی5/14افزایش / 

 است« محرز»ستاری سخت و زیان آور بودن شغل پر/ 

 تیتر اخبار
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 !کارگرجوان یک شرکت تولیدی ساوه براثر گازگرفتگی3جان باختن/ 

 !ارشده کارخانه فوالدزاگرس همزمان باسفر روحانی به کردستانتجمع اعتراضی کارگران بیک/ 

 کارگرکارخانه شیشه قزوین اخراج شدند 40/  

 !کارگر منابع طبیعی استان ایالم با ماه ها حقوق معوقه80اخراج/  

 !کارگرجوان ایستگاه گازهمدان زنده زنده درآتش سوختند2/  

 !وضعیت دشوار و دردناک کارگران در ایام عید، از زبان خودشان/ 

 !اهواز4کارگرشهرداری منطقه80ماه حقوق وعیدی بیش از 2عدم پرداخت / 

 !اعمال فشارپیمانکاربه کارگران برای امضای برگه تسویه حساب سال؟/ 

 !به اداره کار اهواز ارائه شکایت تعدادی از کارگران/ 

 !شهرداری اهواز 4کارگر منطقه  80ماه حقوق وعیدی3عدم پرداخت/ 

 !کارگردرهمین رابطه در اداره کاراهواز40شکایت / 

 !کارگر بخش حمل و نقل پاالیشگاه نفت آبادان 34عدم پرداخت حقوق اسفندماه وعیدی / 

 اعمال فشار کارفرما برای امضای برگه تسویه حساب پیش از پرداختن مطالبات؟

کارگرکارخانه روغن نباتی قو پرداخت  200 ماه حقوق وبخشی از عیدی بیش از2علیرغم وعده ووعیدها / 
 !نشده است

 !ماه حق وحق بیمه وعیدی2نسبت به عدم پرداخت رگران کارخانه روغن نباتی قوتجمع اعتراضی کا/ 

 !وجلوگیری از انتقال زباله ساری به چهاردانگه تجمع اعتراضی اهالی منطقه چهاردانگه / 

 !کارگران کارخانه سیمان باقران اولین اعتراض سال جدیدرا همزمان با حضور حسن روحانی رقم زدند/ 

 !کارگر بیکارشده کارخانه کاشی گیالنا13بالتکلیفی شغلی ومعیشتی / 

 !کولبر براثرریزش بهمن  4جان باختن / 
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