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صادق کار

همانطور کە از قبل هم سرانجام و 
های  و برخی تشکل نتوسط فعاال

بینی شدە بود،  کارگری هم پیش
مجلس در هفتە گذشتە الیحە 
 ٧پیشنهادی دولت برای ایجاد 

 ٢١، صنعتی و منطقه آزاد تجاری
منطقه ویژه اقتصادی را بصورت یک 
فوریتی تصویب کرد. با تصویب 
عجوالنە و سریع این الیحە عمال 
بخش بزرگی از نیروی کار ٢١ 
منطقە کشور از شمول قانون و 
مقررات کار خارج خواهند شد و تابع 
مقررات ویژە مناطق آزاد صنعتی – 
تجاری کە الگوی تعدیل شدە قانون 
 کار فعلی است خواهند شد.        

این در حالی است کە قبل از این 
نیز کارگران شاغل در کارگاەهای 

نفر شاغل در  ٢١و  ٥دارای تا 
دونوبت از شمول قانون کار حذف 

عالوە بر آنها الیحە تغییر . شدند
کلی قانون کار کە تمام قوانین 
موجود در قانون کار را بە زیان حق و 

رمایان حقوق کارگران و بسود کارف
تغییر دادە، قرار است بزودی در 
مجلس تحت برسی قرار گیرد و 
کمتر کسی در مورد تائید تغییرات 

مد نظر دولت توسط مجلس تردید 
                                       . دارد

گفتنی است کە حتی بنا بە گفتە 
تشکل های وابستە بە قدرت، 
مقررات ویژە مناطق آزاد، با وجود 
این کە نسخە تعدیل شدە قانون کار 

مناطق مذکور اجرا نمی هستند در 
شوند و بە کارگران حتی اجازە 
تشکیل اتحادیە برای دفاع از حق و 

. شان هم دادە نمی شود حقوق
بصورت تام در  حق اخراج کارگر

 مرخصی ،قرار دارد انحصار کارفرما
های استحقاقی قانونی کاهش 
یافتە و تعیین ساعات کاری و اضافە 

بیمە . کاری در اختیار کارفرماست
ان در اختیار شدن کارگر

کارفرماست، قوانین تامین 
اجتماعی در این مناطق اجرا نمی 
شوند و تعیین دستمزد و افزایش 

ست، ادستمزد نیز ظاهرا توافقی 
ولی در عمل در اختیار کارفرماست، 
زیرا اجازە فعالیت بە تشکل های 
کارگری دادە نمی شود تا بتوانند در 
این مورد بە نمایندگی از طرف 

بر سر تعیین دستمزد و کارگران 
غیرە با کارفرما مذاکرە کنند. البتە 
واقعیت آن است کە اساسا حق و 

حقوق کارگران در سراسر کشور 
عمال فقط روی کاغذ وجود دارند و 
در چنین شرایطی کە هجوم همە 
جانبە علیە حق و حقوق کارگران 
توسط نهادهای دولتی و کارفرمایی 
بشدت و خشونت تداوم دارد، تفاوت 
چندانی در عمل بین مناطق آزاد و 
غیر آزاد وجود ندارد، زیرا از حکومت 
و دولت و دادگستری و زندان ها 
گرفتە، تا رسانەهای اصلی و حق 
فعالیت حزبی و اتحادیە ای همە در 
تیول صاحبان سرمایە است و اگر 
هم در روی کاغذ مجبورند ظاهر را 
اندکی حفظ کنند، بخاطر برخی 
مالحظات داخلی و خارجی و کسب 
مشروعیت حقوقی از نهادهای 
مانند سازمان تجارت جهانی است. 
کە البتە این گونە سازمانها ها هم 
کە خودشان برای از میان برداشتن 
موانع تجارت آزاد و بویژە از بین بردن 
حق و حقوق انسانی کارگر، 
تشکیل شدە و فعالیت می کنند، 
انتظاری بیش از این از دولتها 

داشتە و ندارند، کە اگر داشتند ن
مناطق آزاد تجاری در جهان بە 
جوالنگاە صاحبان سرمایە کە 
رفتارشان کم شباهت بە عصر 
.بردەداری نیست، تبدیل نمی شد  
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تداوم و تشدید یک طرفە و   
جانبدارانە،تغییرات پیاپی در قوانین و 
 –مقررات ناظر بر مناسبات کارگری 
ر کارفرمایی توسط دولت و سای

نهادهای حکومتی کە همراە با 
جلوگیری از فعالیت سندیکاهای 
کارگری و سرکوب اعتراضات و 
فعالیت های سندیکایی و بسط 
اتحادیە های کارفرمایی صورت گرفتە 
و می گیرد، آشکار ماهیت واقعی 
حکومت و نهادهای حکومتی را برمال 
می کند و نشان می دهد کە آنها با 

ار این وجود پیامدهای فاجعە ب
سیاستها هنوز نە تنها در فکر 
بازنگری در سیاست هایشان 
نیستند بلکە اصرار بیشتری بر تداوم 
آنان دارند و بە زعم خودشان تالش 
میورزند با تصویب قوانین و مقررات 
ضد کارگری و فریب افکار عمومی و 
تشدید سرکوب فعالیتهای کارگری، 
همە موانع حقوقی و مقاومت های 

ران و دیگر موانع پیشبرد بحق کارگ
این سیاستهای بغایت ارتجاعی و 
ناکارآمدشان را بی توجە بە مقاومت 
و مخالفتهای کارگری از میان 

و مهر پایانی بر یک مقاومت .بردارند
تصویب الیحە بسط . سالە بکوبند ٧٧

مناطق آزاد تجاری در مجلس گام 
بزرگ دیگری است در راستای 

ها کە نە توسعە و تداوم این سیاست
بیش از پیش تنها حقوق کارگران را 

کە اقتصاد مولد از میان بر میدارد،بل
و بە  داخلی را نیز تضعیف می کند

بسط نفوذ کنسرن های فراملی بر 
اقتصاد کشور یاری می رساند و در 
این میان عدە محدودی از قدرتمندان 
و تجار و داللها نیز از فیض آن بهرمند 

                                  .می شوند

وضعیت معیشتی و حقووق  در نیتجە
شووهروندی کووارگران بوویش از پوویش 

.   تضعیف می شود  

و همان طور کە تجربە مناطق آزاد تجاری نشان دادە تحول چندانی نیز در اقتصاد و 
اکنون دامنە مخالفت با این گونە سیاست ها در میان . اشتغال ایجاد نخواهد کرد

و آنها نیز از زوایای مختلف آن را مورد اقتصاددانان غیر وابستە و عدالتخواە تعمیم یافتە 
اما بقول یکی از آنان کە اخیرا . نقد و انتقاد قرار دادە و با آن بە مخالفت برخواستەاند

سیاست دولت را نقد کردە بود، دولت توجهی بە این انتقادات کە از جانب این گروە 
                                                        !مطرح می شود توجەای نشان نمی دهد

شاید بیشترین دلیل این بی توجهی بە دلیل آن باشد، کە اساسا انگیزە افزایش 
سود سرمایە داران بر یافتن راە حل های مناسب برای فائق آمدن بر رکود و بیکاری 
نزد دولتمردان و مجلس ارجحیت دارد و سودخواهی و افزون طلبی سرمایەداری 
حاکم عقل و چشمشان را چنان کور کردە کە حتی در اوج نارضایتی های ایجاد شدە 
 از این شرایط قدرت تشخیص شان را از دست دادەاند.                                        

بهر حال با تصویب چنین قوانینی و تشدید سرکوب نمیتوان چنان نظمی را کە مطلوب 
صاحبان سرمایە باشد بە قیمت از میان برداشتن بدیهی ترین حقوق حقە کارگر و 

                                                           . گرسنە نگە داشتن کارگران حفظ نمود

ت و بسط همبستگی شان بە مقابلە با این گونە قوانین کارگران با تداوم اعتراضا
      .برخواهند خواست و آنها در این مبارزە تنها نخواهند ماند
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 از تجربه دیگران
 

 ها ها و سیاست تعاریف، تئوری ؛اقتصاد غیررسمی

 (بخش پایانی)

 

 :از انتشارات سازمان زنان در اقتصاد غیررسمی

 (ویگو)در راه جهانی شدن و سازمانیابی 

 

 گودر: ترجمه /  مارتا آلتر چن: نوشته

 آیندۀ اقتصاد غیررسمی -

فرصوتهای شوغلی رسومی ایجواد نموی شوود و  در اقتصاد جهانی اموروز تعوداد کوافی
اسووتخدام . بسوویاری از مشوواغل رسوومی موجووود هووم در حووال غیررسوومی شوودن انوود

این روش مجورای اصولی . غیررسمی برای اشتغال کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت
کارگران . استخدام و درامد اکثریت نیروی کار و جمعیت در جهان در حال توسعه است

یاس با کارگران رسمی، متوسط درآمد کمتری دارنود و بوا ریسوکهای غیررسمی، در ق
                                                                                   .بیشتری مواجه اند

از شانس کمتری برای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و حمایتهای قانونی برخووردار 
.برای طرح حقوق و درخواستهای مشترکشان قرار دارند اند و در موقعیت ضعیفتری  



 ها برای مطالبۀ حقوق قانونیاجتماع زباله گرد: 5102دهلی نو، ژانویه 
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اقتصاد و نیروی کوار غیررسومی بوه عنووان پایور گسوترد  

هوم . اقتصاد و نیروی کار جهانی به سازمانیابی نیاز دارند
شرکتهای غیررسمی و هم کارگران غیررسومی بایود بوه 

در اقتصواد دارنود ارج مجودد یابنود و در  خاطر سوهمی کوه
 .برنامه ریزیهای جامع و چارچوبهای قانونی منظور گردند

سیاست فراگیوری کوه بتوانود تموام نگرانیهوای هموراه بوا 
نیواز بوه . اقتصادی غیررسمی را پاسخ دهد، وجوود نودارد

ایووون . مجموعوووه ای از موووداخالت سیاسوووی وجوووود دارد
اهداف معین برای غلیه بور  مداخالت باید متوجه و ناظر بر

بایود نیازهوا و ریسوکهای مبتالبوه . محدودیتهای معین اند
خوویش : "گروه های مختلف کوارگران غیررسومی باشوند

غیررسووومی، بوووه سوووان کوووارگران مزدبگیووور " فرمایوووان
غیررسمی، کارگران و شرکتهای سطح بواال و شورکتهای 
 خرده ریز غیرسمی، آنها که از پذیرش مقررات پرهیز می
کنند و آنهائی که وجود قوانین و مقررات موجوود برایشوان 

 .بی اهمیت یا نامناسب است

یووک نتیجوور سیاسووی کووالن دیگوور ایوون اسووت کووه تمووام 
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باید از زاویر تأثیری کوه 
بر اقتصاد غیررسومی و اجوزاا اصولی متشوکلر آن دارنود، 

ه این فور  قرن گذشت ١١در اواسط دهر . بازبینی شوند

در بانووک جهووانی و متسسووات دیگووری حوواکم بووود، کووه 
سیاستهای اقتصادی نموی تواننود اقتصواد غیررسومی را 

ایون فور  را بایود کنوار . پوشش دهند و بور آن موتثر افنود
بیشوووتر سیاسوووتهای اقتصوووادی و اجتمووواعی . گذاشوووت

. مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد غیررسمی تأثیر دارنود
خوواه مثبوت، خوواه  –ن توأثیرات چالش ایون اسوت کوه ایو

خاصووه ردگیووری آثووار منفووی : ردگیووری شوووند -منفووی 
سیاسووتهای مختلووف بوور گووروه هووای متفوواوت کووارگران 

 .غیررسمی

این مهم مستلزم تشخیص و رسویدگی بوه ایون واقعیوت 
اسووت کووه آثووار اسووتخدامی رشوود اقتصووادی از مجوواری 
و بازارها، سیاستگذاریها و نهادهای اجتماعی، اقتصوادی 

سیاسووی بووه طوورق مختلووف بوور شوورکتهای رسوومی و 

غیررسمی، بر کارگران رسومی و غیررسومی، بور زنوان و 
 .مردان و بر دیگر گروه های اجتماعی عمل می کنند

عووالوه بوور ایوون، بوورای اطمینووان از تناسووب پاسووخهای 
سیاسوووت بوووه محووودودیتها و ریسوووکهائی کوووه کوووارگران 

جوه انود، غیررسمی، خاصه کارگران تهیدست بوا آنهوا موا
آنان باید بر آمارهای رسمی دسترسی داسشوته و حوق 
. نماینوودگی در رونوودهای سیاسووت سوواز داشووته باشووند

کوششووهای فعلووی بوورای بهبووود انوودازه گیووری اقتصوواد، 
اسووتخدام و شوورکتهای غیررسوومی در آمارهووای رسوومی 
مربوط به نیروی کار و دیگر آمارهای اقتصادی، باید تقویت 

 .شوند و تداوم یابند

مهمتوورین ایوون کووه کوششووها بوورای تقویووت سووازمانهای 
کارگران غیررسمی و ارتقواا نماینودگی ایون سوازمانها در 
روندهای قانون کذار و سیاست ساز، باید تشدید شوند و 

 .تداوم یابند

: وجود یک پارادایم جدید اقتصادی اساسیترین امور اسوت
مدلی از یک اقتصاد التقاطی که سنتی و مودرن، کوالن و 

آنچوه موورد نیواز . خرد، رسمی و غیررسومی را در برگیورد
است، مدلی اقتصادی که اجازه دهد کوچکترین واحدها و 
کووم قوودرت توورین کووارگران در کنووار بزرگتوورین واحوودها و 

مووودلی کوووه بوووه . قدرتمنووودترین بوووازیگران عمووول کننووود
تولیدکنندگان خانگی سهیم در تولید کاالهوای بوا زنجیور  

ده بستان با بازیگران مسلط در بازار ارزش جهانی، برای ب
. بومی در زمینوه هوای مربوو ط بوه خودشوان میودان دهود

مدلی که بوه تولیدکننودگان خیابوانی اجوازه دهود در کنوار 
موزعووان و فروشووندگان صوواحب امیتوواز، در کنووار فروشووگاه 
هووای خوورده فووروش و عمووده فووروش و مراکووز خریوود، در 

مودلی کوه . دمناطق مرکوزی تجواری برآمود داشوته باشون
خرد با دسترسی به زبالوه هوا، " زباله پردازان"اجازه دهد 

امکان دادن پیشنهاد قیمت بورای مودیریت زبالوه هوا را در 
مدلی کوه اجوازه . رقابت با شرکتهای بزرگ داشته باشند

دهوود کووارگران سوواختمانی غیررسوومی از برخووی مزایووا و 
موودلی کووه . حمایتهوای کووارگران رسوومی برخوووردار شوووند

ازه دهود کوارگران غیررسومی حمول و نقول مبتنوی بور اج
مقووررات واحوودی در سیسووتمهای خصوصووی و عمووومی 

مودلی کوه اجوازه دهود خورده . حمل و نقول جوذب شووند
زمینداران و کارگران کشاورزی روزمزد بتوانند با زمینوداران 

مدلی که اجازه دهد . بزرگ و مزارع اشتراکی رقابت کنند
مبتنی بر مقررات عادالنه ای بوا  تولیدکنندگان خرد بتوانند

چنوود سووال پوویش .بازارهوای تخصصووی بووه رقابووت برخیزنوود
اسوتقبال کورد و هنووز نیوز چنوین " تنوع زیستی"جهان از 
امووروزه جهووان بایوود بووه اسووتقبال تنوووع اقتصووادی . اسووت
توسوعه انضومامی و پایودار ایون هور دو را ایجواب . بشتابد
 .می کند
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 اخبار خارجی
 

 نجها 

سازمان نقش کلیدی 
در توسعۀ های کارگری 

 پایدار
 کنگره بین المللی اتحادیه های کارگری

یک دسوتورکار جسوورانه و جهوانی، 
هدف، موا را بورای از  ٢٧مشتمل بر 

میان برداشتن فقر و نیل بوه اهوداف 
مهمی در راستای توسعر پایودار توا 

، در برابووووور وظوووووایف ١١٧١سوووووال 
 .سنگینی قرار داده است

دستورکار سنگین و پیچیوده ای این 
است و نیل به اهداف آن 
تنهووووا از عهوووود  دولتهووووا 

نقوووش . برنخواهووود آمووود
اتحادیووه هووای کووارگری، 
جامعوور موودنی، مقامووات 
محلووی و مجووالس ملووی 
بووه خوووبی در آن تعریووف 

امووا نقووض . شووده اسووت
جهوووان کسوووب و کوووار و 
بخووش خصوصووی در نیوول 
بووه  ١١٧١بووه اهووداف آن تووا سووال 

 .ن شده استصراحت کمتری بیا

در ایوون بوواره کووه چگونووه مووی توووان 
بخووش خصوصووی را بووه ارائوور سووهم 
متثری در اجرای این برناموه ترغیوب 
کرد و کشاند، نظرات مختلفی وجود 

 .دارند

بخووش خصوصووی نیووز بایوود مشوومول 
هموووان اسوووتانداردهای شوووفافیت و 
محاسوووبه پوووذیری گوووردد کوووه دیگووور 
بخشها؛ خاصه اگور قورار باشود ایون 

و ابتکووارات نوواظر بوور  بخووش از مزایووا
همکووواری بووورای توسوووعه برخووووردار 

  .گردد

از جملووه اسووتانداردهای مووورد نظوور 
بایووود از احتووورام و رعایوووت اصوووول و 
استانداردهای سازمان بین المللوی 

پیمانهوای "از جملوه از . کار نوام بورد
بیانیور سوه "و " پایه ای بین المللی

جانبووووه شوووورکتهای اجتموووواعی و 

سازمان  "سیاست گذاری اجتماعی
نامبرده؛ همچنین سند پایر سازمان 

" حمایت، احترام و درمان"ملل برای 
اصول راهنمای کسب و کار و "و نیز 

سوووازمان ملووول، و " حقووووق بشووور
اصول راهنمای شرکتهای "سرانجام 

سووازمان "متعلووق بووه " چنوودملیتی
 ".همکاریهای اقتصادی و توسعه

د در زمینوور یووبیشووترین اصووالحات با
ت شوورکتهای بووزرگ شووفافیت فعالیوو

بخوش خصوصوی بایود : انجام شوند
خود " بین کشوری"فعالیتهای مالی 
ایوون گووزارش بایوود . را گووزارش دهوود

شووامل وضووع مالیوواتی و روشووهای 
خرید این بخش باشد، به نحوی کوه 

بخوووووش " مشوووووارکت قهرمانانوووووه"

خصوصی در روندهای توسعه، بدون 
رعایووت واقعووی مقووررات مالیوواتی و 

 .ممکن گرددپرداخت مالیات غیر

اسناد پاناما، که اخیراً افشا شودند، 
ضرورت ایفوای : مبین یک ضرورت اند

نقوووش بوووازیگران حرفوووه ای چوووون 
حقوقدانان، حسابداران و متسسات 
مووالی قابوول اعتموواد در نظووارت بوور 
استفاده از سواختارهای غیرشوفاف 
و بهشووتهای مالیوواتی، کووه فوورار از 
مالیات، فساد و پولشوئی را ممکون 

 .ندمی کن

بدون شوفافیت مالیواتی نموی تووان 
پتانسوویل منووابع بووومی را بووه عنوووان 
منابع مالی پایدار برای توسوعه، بوه 

فوووووووروم جهووووووانی . فعوووووول درآورد
، بووا "َشووفافیت و مبادلوور اطالعووات"

عضووووو، بوووور اجوووورای  ٢٧٧داشووووتن 
استانداردهای بین المللوی نواظر بور 
تبادل اطالعوات بایود نظوارت داشوته 

 .باشد

همکاریهای اقتصادی و  هم سازمان
توسوووعه و هوووم هووور عضوووو آن بوووه 
استقالل، هردو به عنوان شوریک در 
سووازمانهای بووین المللووی سیاسووت 
ساز، در موقعیتی انود کوه از طریوق 
مکانیسوومهائی چووون فوووروم گفتووه 
شده و از مجرای استراتژیهای خوود 
بوورای توسووعه در سووطح ملووی یووا 
جهانی، اقدامات، استانداردها ابوزار 

ی ای را تقویوووت کننووود کوووه اجرائووو
پاسووووخگوی نیازهووووای کووووارگران و 

 .اقتصاد واقعی اند

شوووورکای "دیووووالوگ اجتموووواعی و 
یعنووووی سووووازمانهای " )اجتموووواعی

نیز می توانند ( کارگری و کارفرمائی
نقشووی کلیوودی در نیوول بووه اهووداف 
برنامر توسعر پایدار بازی 

دیلوووگ اجتموواعی  .کننوود
بوووووه توووووأمین مالکیوووووت 
دموکراتیووووک اقتصووووادی 

ردامنووه و دسووتیابی بووه پ
اهداف اجتماعی توسعه 
کمک می کند، احترام به 
استانداردهای بنیانی کار 
را تضوووووومین و برابووووووری 
اجتماعی را تقویوت موی 

 .کند

ان و کارفرمایان باید، رنمایندگان کارگ
از مجووورای دیوووالوگ اجتمووواعی، در 
شوووووکل دادن بوووووه اسوووووتراتژیهای 
سیاسوووی و اقتصوووادی موووتثر بووورای 

سوووهیم شووووند و  توسوووعه پایووودار
همزمووووان در رونوووودهای موووودیریت 
کشمکشووهای اجتموواعی و تقویووت 

 .صلح مشارکت ورزند
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 ی بولتن کارگر             
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار

   549ه سال سوم شمار /  2152 / ژوییه    29/  5931مرداد    2شنبه                                                                                                                                               

 بریتانیا

 تعطیل صدها کتابخانه

 (بخش دوم) –و بیکاری یک چهارم کارمندان 
 2112مارس  –بی بی سی 

پروفسووور پیتوور ریوود مسوو ول بخووش 
نشووگاه رابوورت موودیریت اطالعووات دا

: گووووردون در ابوووردین موووی نویسووود
اسکاتلند تا بحال بوه نسوبت وضوع "

بهتری از کتابخانه هوای عموومی در 
داشوووته ( انگلسوووتان)جنووووب مووورز 

است، اموا مطمو ن نیسوتم توا کوی 
 ."بتواند این وضع را حفظ نماید

در انگلسووتان بیشووترین کوواهش در 
تعداد کارکنان کتابخانوه هوا در هوارو 

غرب لندن واقع است، که در شمال 
شوورای  ١١٢١در سال . اتفاق افتاد

نفوور کتابوودار را  ٢61مسوو ول حقوووق 
 6١پرداخت می کرد ولی امروز فقط 

کارمند دارد که آنها هم در استخدام 
یک شرکت خصوصی اند که بصورت 

 .قراردادی کتابخانه را اداره می کند

از سوی دیگور بیشوترین افوزایش در 
در کتابخانوه  تعداد داوطلبوان خودمت

هووا در هماشووایر اتفوواق افتوواد کووه 
نفووور بوووه طوووور داوطلبانوووه در  ٢1١1

ایون در . کتابخانه خودمت موی کننود
نفر در آغاز این دهه  ٥6٧مقایسه با 

. بیش از دو و نیم برابور شوده اسوت
در هموووین زموووان تعوووداد کتابوووداران 

کواهش  ٥١٥بوه  ٧6١استخدامی از 
  .یافته است

مشاغل خوود را در کتابخانوه هوا از دسوت  درصد٧6منطقه میدلند شرقی هم 
تعوداد کارکنوان . داده است که خود بیشوترین درصود کواهش در بریتانیوا اسوت

نفور کواهش یافتوه  ٢١٢٧بوود کوه اکنوون بوه  ١١٢١نفر در سوال  ٢١١٥رسمی 
 .است

آنهووا مووی گوینوود . برخووی مسوو ولین معتقدنوود کووه تغییوورات اجتنوواب ناپووذیر بووود
ای جانبی اشتغال دارند، کلوپ های کتابخوانی را اداره موی داوطلبان به کار ه

کنند، قفسه ها را مرتب می کنند، و کارهای دیگور کوه در هور کتابخانوه ای بوا 
 .کتابخانه های دیگر متفاوت است

داوطلبوان موا : "آندرو گیبسوون عضوو شوورای فرمانوداری هماشوایر موی گویود
احتورام اسوتفاده کننودگان  خیلی مطلع و مصمم، و بسویار هوم موورد عالقوه و

حضوور داوطلبوان باعوف افوزایش سواعات کوار کتابخانوه هوا شوده . کتابخانه اند
از کسوانی کوه بوه یوک نظرخوواهی در بواره % 81: "او اضافه می کنود." است

 ."کتابخانه ها پاسخ دادند طرفدار افزایش تعداد داوطلبان تعلیم دیده اند

ما با کاهش شودید بودجوه :"گوید سو اندرسون عضو شورای منطقه هارو می
میلیون پونود روبورو ایوم و ماننود سوایر مسو ولین دولوت  1١های دولتی در حد 

هووای محلووی مجبوووریم بووا کوواهش بودجووه بسووازیم و از آن بهتوورین اسووتفاده را 
واحد از کتابخانه هایی که کمترین اسوتفاده  1بله ما مجبور بوده ایم که . ببریم

تعدادی از کارکنان هم . دوتای دیگر را درهم ادغام کنیم را داشته اند ببندیم، و
ولی مدل فعلی ما برای اداره کتابخانه هوای عموومی نوه فقوط قابول . رفته اند

دوام است بلکه آینده درخشانی هم برای ایجاد فضای مناسب اطالع رسوانی 
بوی بوی سوی تغییور عوادت در رابطوه بوا  ."و آموزش عمومی را نوید می دهود

نتایج زیر از گزارش آموار موسسوه دارائوی و . ه ها را مطالعه کرده استکتابخان
 :حسابرسی عمومی استخراج شده اند

  مدت زمان متوسطی که  ه کار با کامایوتر در کتابخانه هوای عموومی صورف
 .شده، در دو سوم کتابخانه ها کاهش یافته است

 کاهش یافتوه  در تمام مناطق تعداد کتاب های قر  گرفته شده از کتابخانه
 .است

  واحود  ٢١کتابخانه در اختیار شورای شهر اسوت و  8در دانکستر که هنوز
به گروه های محلی واگذار شده، تعداد مبادالت کتاب در فاصله دوسال از 

 .هزار کاهش یافته است 9١١میلیون به  ٢.١

تصوویر زیبوایی نیسوت، ولوی هنووز کتابخانوه : "دکتر بریونی بیردی می گوید
خطر آنجاست کوه موا پایوان کتابخانوه هوا را پویش . زیادی باقیمانده اندهای 

دروغ است اگر بگوئیم کارکنان . بینی کردیم ولی هنوز پایان فرانرسیده است
کتابخانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا از 

این کاهش یا قطوع پوی در پوی . انچه اتفاق افتاده تحت تاثیر قرار نگرفته اند
من نمی خوواهم عمور کتابخانوه هوا باایوان برسود، فقوط . حیه افراد داشته استتضعیف روبودجه ها بیشترین تاثیر را در 

 .شکل آن عو  خواهد شد و ما مجبوریم آن را باذیریم
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بطوور قطوع کتابخانوه هوای : "الیزابت الفورد از انجمن کتابداران ارشد می گوید

ا بهتر کمتری موجود خواهند بود وقتی که ما به اخر خط برسیم، ولی قطعاً آنه
موا سوعی موی کنویم نیواز اعضوایمان را بورآورده کنویم، . و خالق تر خواهند بود

 ."بیشتر و باالتر از آن که در خدمت کتاب باشیم

ایان استفن عضو شورا که مس ول هی ت مدیره کمیسیون فرهنگ، توریسم، و 
این که تعداد زیادی از موردم :"ورزش در انجمن دولتهای محلی است می گوید

لب خدمت در کتابخانه ها هستند تا انها را باز نگهدارند بهترین شاهد این داوط
 ."اصل است که مردم برای کتابخانه ها چقدر ارزش قائلند

شورا ها تمام تالششان را بکار می برند تا بتوانند کتابخانه ها را باز نگهدارند "
ا بوا توجوه هر شور. و تصمیم برای تعطیل واحد ها را به دقت بررسی می کنند

 ."به محدودیت ها و اولویت های منطقه ای خود تصمیم خواهد گرفت

کتابخانه ها سنگ بنوای : "سخنگوی دپارتمان فرهنگ، مدیا، و ورزش می گوید
از ایون رو حیواتی . جامعه اند و بخشی از ساختار جامعه شوناخته موی شووند

ان سیسووتم توالش کننوود کوه در برابوور نیواز اسووتفاده کننودگ اسوت کوه خالقانووه
 ."پاسخگو باشند

دولت به کتابخانه ها کمک می کند تا در نوسازی و مدرنیزه کوردن سواختاری "
اقدام نمایند، از جملوه ایون کموک هوا اجورای یوک پوروسه نصوب سیسوتم هوای 

در سراسر کشور است که هزار کتابخانه از آن استفاده موی کننود و " وایفای"
ای دیجیتال و خدمات مربوطه متصل شده تعداد بیشماری از مردم اکنون به دنی

 ." اند

گروه ضربت توسعه کتابخانه ها بورای یوک دیودگاه نووین بورای کتابخانوه هوای "
عمومی بررسی می کند تا بتواند خدمات آنها را بازسازی نماید به نحووی کوه 

 ." شایسته و مرتبط با نیاز جوامع محلی شان باقی بمانند

هنگ و تفریحات ایرلند شمالی دربواره کتابخانوه یک سخنگوی دپارتمان هنر، فر
و از " خدمات آنها کلیودی و در جبهوه مقودم اسوت"های عمومی می گوید که 

این رو امکانات مالی بیشتری برایشوان توامین شوده اسوت توا از قطوع بودجوه 
 .بیشتر برای این خدمات جلوگیری شود

ما ارزش بسیاری برای کتابخانه : "یک سخنگوی دولت اسکاتلند هم می گوید
های عمومی قائل ایم و معتقدیم هر یک از شهروندان ما باید به کتابخانوه هوا 

و کن اسکیت وزیر فرهنگ مجمع دولت ویلز هم می ." دسترسی داشته باشد
ورا هوا و ما در بحبوحه ریاضت اقتصوادی تصومیم گورفتیم کوه بودجوه شو: "گوید

 ."کتابخانه را حتی بهتر از خود انگلستان حفظ نماییم

 هلند

 فرصتهای شغلی جدید غالباً موقت اند
 فولکس کرانت

بازار کار رو بهبود است و مدام فرصتهای شغلی بیشتتری ایجتاد متی 
اما همچنین مدام عدۀ بیشتری از کارگران اطمینتان شتان را از . شوند

 .دهندفردای کاری شان از دست می 

سازمان اجرائی بیمر کارگران هلند با خوش بینی محتاطانه ای تحوالت مثبوت 
در مودت زموان گفتوه : قابل انتظار در بازار کار امسال و سال آینده را اعالم کورد

شده فرصتهای شغلی بیشتری خواهیم داشت و در برخی بخشوها حتوی بوه 
ین بوه تعوداد کوارگرانی اموا همچنو. دشواری بتوان نیوروی کوار الزم را پیودا کورد

افزوده خواهد شد که به مشاغل موقت اشتغال خواهند داشوت، و بنوابراین از 

این که فردا کاری خواهند داشت یوا 
. نوووه، ابوووداً مطمووو ن نخواهنووود بوووود

افزایش نااطمینانی بوه داشوتن کوار 
مووی توانوود موجووب کوواهش اعتموواد 
مصرف کنندگان و از این طریق ترموز 

 .رشد اقتصادی گردد

 مشاغل بیشتر

ار هوز١١١تا پایان سال آینوده حودود 
د فرصووت شووغلی دیگوور ایجوواد خواهوو

هزار کار ١٧تا پایان سال جاری : شد
خووویش "هووزار کووار ١٢دسووتمزدی و 

و در طوووول سوووال آینوووده " فرموووائی
هووزار  ١9هووزار کووار دسووتمزدی و 9١
در پایووان سووال ". خووویش فرمووائی"

میلیووون محوول  ١/٢١آینووده مجموعوواً 
کوچوک وجوود خواهنود  کاری بزرگ و

داشت، که این تعداد قدری از تعوداد 
محلهووای کوواری موجووود در پوویش از 

اما . بیشتر است ١١١1بحران سال 
میلیوون کوار  1/٧از این تعوداد حودود 

دستمزدی خواهود بوود کوه از تعوداد 
 ١١١1مربوطوووه در پووویش از بحوووران 

از سوال . کمتر است( میلیون 1/١١)
زار هو٧١١به این طورف حودود  ١١١1

فرصت شغلی مستقل به فرصتهای 
ایون تعودا . شغلی افزوده شوده انود
درصودی  ١نسبتاً کم به علت رشود 

جنوووین رشووود کوووم . اقتصووواد اسوووت
اقتصادی از قدرت کافی بورای ایجواد 

 .مشاغل بیشتر برخوردار نیست

تعداد فزایندۀ فرصتهای شتغلی 
 مورد نیاز

در حووال حاضوور تعووداد آگهووی هووای 
ش اسوت؛ اموا استخدام رو به افوزای

. این افزایش چندان برجسته نیست
انتظار می رود تعوداد کول فرصوتهای 
شووغلی پرشووده در سووال جوواری بووه 

هووزار تووا از 2١هووزار برسوود کووه 199
این تعداد در . سال قبل بیشتر است

هووزرا خواهوود 1٧٢سووال آینووده بووه 
 .رسید

 نامزدهای کار بیشتر

در . بیکاری تدریجاً کواهش موی یابود
نوووده، تعووودا بیکووواران اواخووور سوووال آی

برخوووردار از حقوووق ایووام بیکوواری بووه 
 . هزار نزول خواهد کرد2١١

 ی لتن کارگر بو      
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اگر اقتصاد رونق بیشتری یابد، تعداد 
بیشتری از این عده با این تصوور کوه 
از شانس بیشتری بورای یوافتن کوار 
برخوردار خواهند بود، به جسوتجوی 

ی کوه کسوان. کار دست خواهنود زد
در جیتجوی کاراند، باید با پیامدهای 

جمعیووووت و " خاکسووووتری شوووودن"
سیاسووتهای ضوودتبعیض نیووز دسووتو 

سون بازنشسوتگی : پنجه نرم کننود
افووزایش  8/98در پایووان امسووال بووه 

ماه  ٧خواهد یافت و سال آینده هم 
زنوان هوم . به آن اضافه خواهد شود

دیگر با بچوه دار شودن بوه سوادگی 
 .دست از کار نمی کشند

 شانس بیشتر

مشاغل جدید خاصه در بخوش بوازار 
خدمات ایجاد خواهند شد، از جملوه 

کافوووه -رسوووتوران-هتووول"در بخوووش 
، تجووووارت کوووالن و بخووووش (ُهرکوووا)

علیوووورغم اخراجهووووای . سوووواختمان
بسیار در فروشگاه های زنجیره ای، 
حتی در بخش تجارت خورد هوم کوار 

علت . به وفور نسبی پیدا می شود
جوودد مصوورف در ایوون اموور افووزایش م

 .میان مردم است

بیشتر فرصتهای شغلی جدید هنوز 
از طریق دفاتر کاریابی واسوطه پیودا 

حوودود نیمووی از ایوون . مووی شوووند
فرصتها توسط این دفاتر سامان می 

کارفرمایانی هم کوه خودشوان . یابد
دست بوه پوذیرش کوارگر موی زننود، 

 .غالباً به بستن قراردادهای کار موقت متوسل می شوند

یشترین شانس بورای داشوتن شوغل ثابوت در بخوش اطالعوات و مخوابرات، و ب
این بخشها هم اکنون بوا کمبوود نیوروی . برخی دیگر زمینه های تکنیکی است

کار مواجه اند؛ از جمله به این علت که در اثور سوالهای بحوران تربیوت افوراد در 
 .این بخشها هم سیر نزولی داشت

مثالً توا . فرصتهای شغلی خواهد انجامیدسیاست جدید دولت هم به افزایش 
 .هزار فرصت شغلی اضافی در مهدکودکها ایجاد خواهند شد1پایان سال آینده 

. وضعیت برای یافتن کار در بخش مالی همچنان ناامیدکننده باقی خواهد مانود
در این بخش حتی باز هزاران فرصت شغلی دیگر از بین خواهند رفوت و تعوداد 

هوزار بوود، در پایوان سوال آینوده بوه ١12بیشوتر از  ١١١٧ل مشاغل، که در سا
 .هزار نفر تقلیل خواهد یافت١١٧

 نااطمینانی بیشتر

روندها جهت مثبتی گرفته اند، اما : "سازمان اجرائی بیمر کارگران می گوید
این . وضعیت در این یا آن بخش همچنان ناروشن و نامطم ن باقی خواهد ماند

به عالوه هلند به عنوان یک . گران موقت صادق استنکته خاصه در مورد کار
اقتصاد باز، همجنان وابیته به تحوالت در کشورهای دیگر است و اولین روند 

 ".منفی خروج بریتانیا از اتحادیر اروپاست
 
 
 
 
 

 یادداشت منتخب
 
 

 هجومی چندالیه علیه حقوق کار در ایران
 
 

 حقوق معلم و کارگرسایت :  به نقل از
 

 اکبری حسین

« اصالح»هجومی سه گانه برای »تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع  در
های دیگری در راستای لغو  بودم که از گزارش« قانون کار به سود کارفرمایان

 .مقررات کار با خبر شدم

تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیواری مجلوس  این بارسیل حادثه سهمناک
.رگران ایران را از شمول قانون کار خارج کندمصصم است تا گروه زیادی از کا  
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ه یک ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسالمی الیح

»فوریتی 

را در تاریخ چهاردهم تیر ماه « ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید
بنا به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت رئیس . کند تقدیم مجلس می ٢٧١8

منطقه ویژه اقتصادی  ٢١منطقه آزاد تجاری، صنعتی و  ٧جمهوری، الیحه ایجاد 
. شورای اسالمی تقدیم کردرا برای طی تشریفات قانونی به مجلس 

اینچه )شود در استانهای گلستان  براساس این الیحه به دولت اجازه داده می
، ایالم (برون ( ، (سیستان)، سیستان و بلوچستان (اردبیل)، اردبیل (مهران

، منطقه آزاد (بوشهر)، بوشهر (جاسک)، هرمزگان (بانه، مریوان)کردستان 
رسد ایجاد  که به تصویب هی ت وزیران می هایی تجاری، صنعتی را در محدوده

، (ابرکوه، میبد)، یزد (فسا)تواند در استانهای فارس  همچنین دولت می. کند
زنجان)زنجان  ) سرو، )، آذربایجان غربی (گچساران)، کهگیلویه و بویراحمد 

، خراسان رضوی (ارومیه ( ، قزوین (خرم آباد)، لرستان (خواف، قوچان
شاهین شهر)و اصفهان ( تاکستان) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز  (

                                  .منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند( ساوجبالغ)

 ١9/2/٢٧١8در ادامه اخبار رسمی نیز، مجلس شورای اسالمی در روز شنبه 
دگان رساند؛ براین اساس نماین یک فوریتی بودن این الیحه را به تصویب می

منطقه آزاد  ٧مجلس شورای اسالمی با یک فوریت الیحه دولت برای ایجاد 
مطابق . منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند ٢١تجاری، صنعتی و 

این مصوبه کلیات و جزییات الیحه دولت پس از بحف و بررسی بر سر الیحه در 
جزئیات مربوط . کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد
.                 اند با این اخبار به نوعی الیحه مذکور را به دوبخش تقسیم کرده  

٢/  

اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و                
کیلومتر مربع به هم پیوسته و  ١٢با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت 

جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی  راه اتصال دریای آن به
.                                                                       شود قشم ملحق می  

/١  

مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق  
.       ند شداداره خواه ٢٧12و مناطق ویژه اقتصادی مصوب  ٢٧٧١آزاد مصوب   

براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی یک فوریت 
٧ایجاد »الیحه  در « منطقه ویژه اقتصادی ٢١منطقه آزاد تجاری، صنعتی و  

دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و 
لف و موافق، دبیر شورای عال ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخا

رای ممتنع از مجموع  ٢١رای مخالف و  ٢١١رای موافق،  ٢٧١نمایندگان با 
.                           نماینده حاضر با یک فوریت یک الیحه موافقت کردند ١89  

کلیات و جزییات الیحه دولت پس از 
بحف و بررسی بر سر الیحه در 
کمیسیون اقتصادی، مجددا در 

.خواهد شد صحن علنی بررسی  

اما آنچه از این الیحه نصیب کارگران  
مناطق آزاد صنعتی و تجاری و 
مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد 

                                   چیست؟

در بررسی قانون چگونگی اداره این 
:      آمده است ٢١مناطق در ماده   

مقررات مربوط به اشتغال  – ٢١ماده 
مه و تأمین نیروی انسانی، بی

اجتماعی و صدور روادید برای اتباع 
هایی  نامه خارجی به موجب آیین

که به تصویب هیأت  خواهد بود
                     وزیران خواهد رسید

 ٧/1/٢٧٧٧این مقررات در تاریخ 
مقررات اشتغال نیروی »تحت عنوان 

انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در 
صنعتی  –مناطق آزاد تجاری 

تصویب و  «جمهوری اسالمی ایران
به تایید رییس جمهور وقت رسیده 

شاکله این مقررات چیزی  است
حتی کمتر از الیحه اصالح قانون کار 
. پیشنهادی دولت به مجلس است

فصول و مواد بسیاری از قانون کار 
ترین  در این مقررات وجود ندارد عمده

موضوع آن براساس توافق و تراضی 
ماست ضمن آنکه به کارگر و کارفر

تعریف مزد و ساعت کار پرداخته 
است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم 
بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و 

گذارد اما هیچ سخنی  کار فرما می
در باره حداقل دستمزد در این الیحه 

در این مقررات از . وجود ندارد
سنوات و پاداش و عیدی خبری 

         در تمامی این مقررات. نیست
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کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارنود و حول اخوتالف در روابوط کوار 
بوه  گوردد حتوی درصوورتی کوه رای نهایت بوا توافوق کارفرموا حاصول می  در

. بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر اسوت از پوذیرش آن سور بواز زنود
نورخ . مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کواهش یافتوه اسوت
شود شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین می . 

ها در ایون مقوررات  ها و توصیه ناموه مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه
مواده )الجرا نیستند و تنها گفتوه شوده اسوت الزم الرعایوه هسوتند الرم ا

8٢) 

 ٧بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عموال قوانون کوار از 
.منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد ٢١صنعتی و _ منطقه تجاری  

این هجوم چند گانه و چند الیه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در 
گیوورد کووه کارفرمایووان  ملووی و بووین المللووی در حووالی صووورت می عرصووه

های تشویقی و ترغیبی دیگری  وسرمایه گذاران در این مناطق یا معافیت
که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است روبرو هستند از دریافت 

.های مقرر در قانون های مالیاتی برای دوره زمین و تسهیالت تا معافیت  

های تعدیل  دولت یازدهم به تبعیت از سیاست
اکنون به تعدیل حقوق کار درا یران همت 

بار  ای را که یک گماشته است و بنا دارد الیحه
با مخالفت مجلس روبرو  ٢٧١2در پنجم بهمن 

های  سیاست. شده است به تصویب رساند
انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر 

از یک سو طرح استاد  ،شود روز بیشتر می
شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز 

گردد و از سویی الیحه به اصطالح  می
شود و  میاصالحی بر قانون کار تقدیم مجلس 

هیچ توجیه  مدتهاست بی ٢١٢یا به بهانه ماده 
های دارنده تا ده نفر را  قانونی کارگران کارگاه

اند را بالتکلیف  شدهاز شمول قانون کار خارج 
و این همه به خاطر ارزان  ،گذاشته است

سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد 
 مناطق آزاد و ویژه به. و حقوق بگیران است

شود تا  مناطق آزادی استثمارکارگران بدل می
سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به 

.                                           دست آورند  
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سیاست های  علیه
ضد کارگری دولت 

 روحانی،
با همه ابزار موجود 

 اعتراض کنیم


