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 تحلیل هفته 

 اجماع در مجلس برای

از میان برداشتن قانون کار   

 

  

صادق کار

بر اساس اخبار منتشر شدە الیحە 
موسوم بە اصالح قانون کار، کە 
توسط دولت روحانی تنظیم شدە 
جهت برسی بە مجلس شورای 

فرستادە شدە و هئیت اسالمی 
رئیسە مجلس نیز خبر وصول الیحە 

تائید وصول . مذکور را تائید نمودە
این الیحە توسط هئیت رئیسە 

ست امجلس در واقع بە معنی آن 
کە این الیحە بزودی در دستور 

سی مجلس قرار خواهد گرفت و ربر
بە احتمال زیاد نظر بە ترکیب 
مجلس و ائتالفی کە در مجلس 

و محافظە " امید"ون میان فراکسی
کاران بە اصطالح میانە رو شکل 

چنین ضدیت اکثریت  گرفتە و هم
قریب بە اتفاق جناح های مختلف 
حکومتی با پارەای از قوانین 
حمایتی موجود در قانون کار فعلی، 
کە البتە حاصل مبارزات و تالش 
های خود کارگران و سازمان های 
مدافع حقوق کارگران است، الیحە 

بە تصویب برسد و از لحاظ  مذکور
تی حقوقی و قانونی مواد حمای

 . دقانون کار از میان برداشتە شو

سابقە ضدیت کارگزاران نظام 
فقاهتی با حق و حقوق کارگر حتی 

. گردد بر می ٧٥بە قبل از انقالب 
 آنها کە اكثرشان بازاری و کاسب
کار بودند، قانون کار پیش از انقالب 

اشکاالتی کە  را با تمام ایرادات و
از موضع ارتجاعی قبول  ،داشت

نداشتند و بویژە با پارەای اصالحات 
مثبت کە بتدریج در قانون کار پیش 

بشدت و بە  ،از انقالب وارد شدە بود
همان اندازە کە از تغییر قوانین 
مالیاتی ناخرسند و برآشفتە بودند 

دلیل اصلی . می ورزیدند ضدیت
ز با قانون کار پیش ا آن ها مخالفت

انقالب هم عمدتا آن بود کە قوانین 
جدید مناسبات سنتی استاد 
شاگردی را کە مناسباتی بشدت 
ظالمانە بود تهدید می کرد و 
منفعتی را کە صاحبان کسب و 
کارهای کوچک و متوسط کسب 
می کردند در معرض تهدید قرار می 
داد و توسعە صنعت و نیاز روزافزون 
بە نیروی کار از یکسو و بسط 

ارس و آموزش نیز بر مخالفت مد
 . آنان می افزود

پیشنویس ارتجاعی و ضد کارگری 
احمد توکلی دقیقا و بند بە بند، این 
ضدیت و قانونی را کە جریان بازار و 
موتلفە در پی جایگزین کردنش با 

در  ،ددنقانون کار قبل از انقالب بو
 . خود بازتاب دادە بود

نویس گرچە بخاطر تالش  این پیش
فت شدید و افشاگرانە و مخال

سازمان های کارگری و مخالفت 
کار رژیم تازە  بخش های غیر کاسب

و مصلحت اندیشی بخش دیگری از 
هنگام می  رژیم کە تغییرات را زود

پس زدە شد و بجای آن  ،دانست
قانون کار فعلی پس از کشمکش 
های شدید بتصویب رسید، اما 
مخالفت با همین قانون نارسا و 

برخی مواد حمایتی مخدوش بخاطر 
غاز تصویبش مثبت آن، کە از همان آ

         در شورای تشخیص مصلحت
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ولی آنهایی کە خود 
 را چپ می خوانند

چگونە می خواهند 
تاری و این تناقض رف

شان را  اعتقادی
؟توجیە کنند  
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و ، آغاز گشت نظام شروع شدە بود

بتدریج باغلبە ائتالف رفسنجانی و 
خامنەای و موتلفە مخالفت ها 

و طی یک دورە بیست  ،شدیدتر شد
سالە در ابتدا اکثر کارگران با توسل 

قانون کار و سپس با  ١٩١بە مادە 
های مانند طرح  طرح تصویب

رواج شتابان  استادشاگردی،
قراردادهای موقت و صدور بخشنامە 
های دیگری کە هرکدامشان بە 
نحوی مواد حمایتی قانون کار را 

ادامە یافت  ،تعلیق و تعطیل می کرد
های  و اینک دیگر در عمل فقط بخش

ارتجاعی و ضد کارگری قانون کار 
هستند کە اعمال می شوند و یک 

عمومی در حاکمیت نیز  اجماع
پیرامون این رویکرد شکل گرفتە کە 
زمینە حقوقی کردن فرایند قانون کار 

پس از . زدایی را فراهم کردە است
روی کار آمدن دولت روحانی تالش 
 برای از میان برداشتن رسمی
قوانین حمایتی کار و تامین 

اعی بە بهانە رفع موانع سرمایە اجتم
افتە و سابقەای ی گذاری شدت بی

وزیر کار امنیتی کابینە روحانی نیز بر 
خالف تبلیغات دروغ و تناقض گویی 
های کارگزاران اصلی خانە کارگر، در 
فراهم کردن زمینە این کار نقش 

ها از  آن. درخوری داشتە و دارد
یکسو ظاهرا با تغییر قانون کار کە 
می دانند علیە کارگران و بسود 
کارفرمایان است، مخالفت می 

رزند، اما از سوی دیگر از دولت و و
ربیعی کە خودش نیز عضو شورای 
مرکزی خانە کارگر هم هست و در 
کارگردانی و توجیە اقدامات ضد 

نقش  خودش ،کارگری دولت
 ،اساسی غیر قابل کتمان دارد

حمایت می کنند! در واقع مثل 
همیشە نقش شریک دزد و رفیق 
قافلە را بازی کردە و می کنند و 
تالش می کنند با این رفتار متناقض 
خاک بە چشم کارگران بپاشند تا 
آنها نتوانند بە ماهیت دشمنانشان 
  پی ببرنند.                                 

 

اما بخشی از جریاناتی کە خودشان را اپزوسیون می خوانند، نیزز واقعیزت ایزن 

اسززت کە بززا دعززوت کززردن از مززردم و شززرکت در انتخابززات بقززول خودشززان 
مهندسی شدە و رای دادن بە لیست "امید" نقش داشتەاند و عمزال بە ایجزاد 
شرایطی کە امکان تغییزر رسزمی قزانون کزار را فزراهم آوردە، در ایزن اقزدام بزا 
دولت و سایر جناح های حکومتی همدسزت شزدەاند. و از آن بزدتر بخشزی از 
آنها بنام "چپ" این کار را کردەاند. خوب البتە از بخش غیر چپ اپزوسیون نمی 

یراد گرفت، چون غالبشان لیبرال های طرفدار نئولیبرالیسم و شود بدین خاطر ا
طرفززدار آزادی بززی قیززد و شززرط کززنش سززرمایە و بسززتن دسززت و پززای کززارگر 
هستند و دفاع آنان از لیست طرفداران سینە چاک اقتصاد نئولیبرالی دولت، بزا 
منافعشان انطبزاق دارد و یقینزا نیزز از رسزمی کزردن بزی حقزوقی کزارگران در 
مجلس حمایت خواهند کرد. ولی آنهایی کە خود را چپ مزی خواننزد و از قبزل 
می دانستند کە رسزمی کزردن بزی حقزوقی کزارگران جززم برنزامە دولزت و در 
دستور کار دولت و مجلزس اسزت، چگزونە مزی خواهنزد ایزن تنزاقض رفتزاری و 
اعتقادیشان را توجیە کنند؟ تصویب الیحە ضد کارگری دولزت در مجلزس، یقینزا 
سبب خشم و بیزاری باز هم فزونتر کارگران از این دولت و برنامەهایش خواهد 

با این همە حتی تصویب چنین الیحەای از نظزر کزارگران و سزازمان هزای . شد
واقعی کارگری و بعبارتی اكثریت بزرگ جامعە ایران کە کارگر و کارمند و اقشزار 

تە خواهد شزد و نە مزانع تزداوم تهی دست دیگر هستند نە بە رسمیت شناخ
مبززارزات کززارگران و زحمتکشززان بززرای احیززام حقززوق شززهروندی، سززندیکایی و 

گزونە  گونە کە طزی بزیش از دودهە ایزن و نە همان گردیدشان خواهد انسانی
لوایح و طرح ها کوچکترین اثری در افزایش سرمایە گذاری و رونق بخزش تولیزد 

                      .بوجززززود خواهززززد آورد نداشززززتەاند، تغییززززری اساسززززی در ایززززن زمیززززنە
                                                    

عامل اصلی عدم سرمایە گذاری در بخش تولیزد وجزود دولزت در دولزت و نبزود 
از همزین روی . چشم انداز روشن برای سرمایە گزذاری در بخزش تولیزد اسزت

چنزانەە انگیززە واقعزی دولزت از تهزیە ایزن الیزحە کمزک بە سزرمایە گزذاری در 
بخش تولید است، راەکارهای مناسبتری مانند افزایش مالیات بخزش تجزاری و 
داللززی، جلززوگیری از واردات بززی حسززاب و کتززاب، افزززایش تعززرفە گمرکززی و 
اختصاص درآمدهای ناشی از آنها بە بخزش تولیزد وجزود دارد کە نتزیجە بخزش 
خواهند بود. اما مشکل آنجاست کە ترکیب دولت و حکومت و فرادسزتی تجزار 

حتزی تغییزر قزوانین . ی مزی شزودو دالالن در حکومت مانع انجام چنین اقدامات
بسود سرمایە داران بواسطە این کە قدرت خرید کارگران را کاهش مزی دهزد، 
می تواند بە رکود بیشتر دامن بزند و در عمل بخش تولیزد را نیزز بجزای تقویزت 
تضزعیف هزم بکنزد، امزا سزرمایەداری، تولیزدی کزوتە بزین ایزران ظزاهرا متززوجە 
نیسززت کە از میززان برداشززتن قززوانین حمززایتی موجززود، بززیش از آن کە بسززود 
بخش تولیدی باشد در خدمت منافع سزرمایەداری تجزاری و داللزی اسزت و از 
منظر منافع خودش هم کە شدە نبایستی از حذف قوانین حمایتی کە از ابتزدا 
خواست تجار و دالالن بودە پشتیبانی کند. از این ها گذشتە حذف ایزن قزوانین 

اامنی اجتمزاعی، افززایش هزینەهزای دولزت، افززایش تبعات مختلفی ماننزد نز
         .را در پززی خواهززد داشززت کە در مجمززوع بسززود هززیەکس نیسززت...بزەکززاری 
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 از تجربه دیگران
 

ها و  تعاریف، تئوری ؛اقتصاد غیررسمی
 ها سیاست

 (14بخش )

 

 :از انتشارات سازمان زنان در اقتصاد غیررسمی

 (ویگو)و سازمانیابی در راه جهانی شدن 

 

 گودر: ترجمه /  مارتا آلتر چن: نوشته

 

 

 

 ادامه - رویکرد سیاسی جامع -5

افزایش توان تولیدی شرکتهای  – 4هدف شمارۀ 
 غیررسمی و دستمزد نیروی کار غیررسمی

دارد که برای افزایش در این باره توافق وسیعی وجود 
توان تولید شرکتهای غیررسمی و درآمدهای نیروی کار 
. غیررسمی، خاصه کارگران تهیدست، باید کوشید

اقدامات هدفمند مثل : روزکردهای استاندارد عبارت اند از
و ... ارائه خدمات مالی، حمایتهای شرکتی، آموزش،

اقدامات عمومی و حمایت دولتی مثل ارائه خدمات 
نیروی کار غیررسمی به امکانات مولد، . ساختیزیر

مهارتهای تکنیکی و شغلی، و حدمات زیرساختی نیاز 
 .دارد، تا بتواند در بازار به رقابت برخیزد

اما افزایش توان تولیدی شرکتهای غیررسمی و 
درآمدهای نیروی کار غیررسمی همچنین نیازمند 

 :از جمله. تغییراتی در محیط وسیعتر نهادهاست

محیط سیاستگذاری  :محیط سیاستگذاری مساعد
اقتصادی باید حامی اوپراتورهای غیررسمی، خاصه 
کارگران تهیدست باشد، چشم خود را بر آنان نبندد و 

این نیز به نوبۀ خود . علیه آنان دست به تبعیض نزند
ایجاب می کند که تبعیضات موجود در سیاستهای 

هدفمندی اقتصادی موجود رفع شوند و سیاستهای 
همچنین الزم است که . طراحی و متحقق گردند

سیاستهای کالن و خریدهای دولتی متوجه تقاضا برای 
 .کاالها و خدمات شرکتها و کارگران غیررسمی گردند

کارگران تهیدست برای رقابت مؤثر  :بهبود مقررات تجاری
در بازار نه فقط به منابع و مهارتها، بلکه همچنین به 

رۀ مساعد احتیاج دارند؛ مذاکره در بارۀ توانائی مذاک
قیمتها و دستمزدها برای کاالها و خدماتی که عرضه 
می کنند، در تناسب با هزینه های 

 .تولید و مخارج زندگی

چنان  - چارچوبهای قانونی مناسب
که در باال آمد کارگران تهیدست در 
اقتصاد غیررسمی به چارچوبهای 

برای قانونی جدید یا بسط یافته ای 
حمایت از حقوق و مقام آنان به 

احتیاج « کارآفرین»عنوان کارگر یا 
این حقوق می توان از  دارند؛ از زمره 
اشتغال در فضای ) حق کسب

، حقوق کار، حق تجارت و (عمومی
 .حقوق مالکیت نام برد

 حمایت در برابر ریسک و نامطمئنی

 ریسکها و کارگران تهیدست نیازمند حمایت در برابر - 
نامطمئنیهای همراه با کارشان و نیز حمایت در برابر 
خطرات معمول بیماری، از کارافتادگی، بیکاری و مرگ 

 .اند
در مجموع دو راه کلی برای افزایش توان تولید شرکتهای 
غیررسمی و درآمد کارگران در اقتصاد غیررسمی وجود 

از طریق : راه نخست تقویت جهات مثبت است. دارند
ایتی برای بهبود دارائیها و درآمدها و اقدامات حم

دسترسی به بازار، تأمین هویت و حقوق قانونی، و 
: راه دوم تضعیف جهات منفی است .افزایش توان تولیدی

از طریق اقداماتی که نه فقط از ریسکها می کاهند، بلکه 
همچنین عدم تعادلهای بازار و سیاست یا موانع نهادی و 

تها و کارگران غیررسمی عمل هر آنچه را که علیه شرک
انجام این دسته دوم از . می کند، نشانه می گیرند

اقدامات مستلزم تشخیص آن است که عدم تعادلهای 
به سود شرکتهای  بازار و موانع قانونی کی و چگونه

بزرگ رسمی و به ضرر شرکتهای کوچک غیررسمی، به 
 می و به ضرر کارگران غیررسمی، بهسود کارگران رس
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مردان و به ضرر زنان در  به سود
 .درون این کاتگوریها، عمل می کنند

مثال تصور کنید چگونه می توان 
همین چارچوب جامع را در مورد 
نیروی کار غیررسمی در شهرها به 

در بسیاری از شهرها در . کار گرفت
سراسر دنیا، به علل مختلف کمبود 
شدید کار وجود دارد؛ از جمله به 

سیاستهای دلیل تراکم جمعیت، 
سرمایه گذاری که مشوق استقرار 
صنایع در خارج از شهرهایند، یا 
استفاده از تکنولوژیهای سرمایه 

دولت و بخش خصوصی . محور
نیازمند آن اند که در مورد سیاست 
و مکان سرمایه گذاری که ایجاد کار 
شهری در آن اولویت دارد، تجدید 

در همین حال در بسیاری . نظر کنند
در سراسر دنیا ظرفیتهای  از شهرها

موجود اشتغالزائی در اقتصاد 
غیررسمی یا دست کم گرفته شده 
یا نابود شده اند؛ خواه در اثر برنامه 
های نوسازی شهری که غالباً 
اماکن استقرار مشاغل غیررسمی 
را ویران می کنند؛ خواه توسط 
برنامه های نوسازی شهری که از 
آمیختن امر معیشت اقتصاد 

می با نقشه های شهری غیررس
عاجز اند؛ خواه در اثر سیاستهای 
خرید شهرداری که اقتصاد 
غیررسمی را از ارائۀ پیشنهاد 
قیمت برای کاالها و خدمات مورد 

 .نیاز شهرداری محروم می کنند
در این بافتار، بخش بزرگی از نیروی 
کار غیررسمی مالیات، اجاره و گاه 
حتی به اشکال مختلف به میامات 

حلی رشوه هم می پردازد، تا م
. بتواند در پی معیشت خود باشد

اما آنچه آنها به ازای این پرداختها 
دریافت می کنند، غالباً منفی 

بسیاری از تولیدکنندگان . است
خانگی از دریافت خدمات 
زیرساختی، که بایست به توان 
تولید آنان در این وضع زنجیر شده 

آنها . به خانه بیافزاید، محروم اند
ناگزیر اند تعرفه های اقامتی و نه 
تجارتی را بپردازند و در معرض 
مقررات طبقه بندی شده ای باشند 

که فعالیت تجاری را در مناطق 
با . مسکونی محدود می کنند

بسیاری از تولیدکنندگان خیابانی 
آنان . مثل جانیان رفتار می شود

مدم در معرض اخراج، چریمه و 
باله گردی کمتر ز. مزاحمت اند

هست که کارش به عنوان سهمی 
در مدیریت زباله ها و بازیافت، 

بلکه جلوی . تصدیق شده باشد
دسترسی بسیاری از آنها به زباله 
ها گرفته می شود و خیلیهاشان 
اجازه ندارند برای قراردادهای ناظر 
بر مدیریت زباله های جامد پیشنها 

هر سه گروه نامبرده . قیمت بدهند
ت شدن و پرداخت آمادۀ ثب

مالیاتهای مناسبی اند، مشروط به 
این که در برابر آن چیزی، و 
مشخصاً حق کسب معیشت، 

 .نصیب شان گردد
برنامه ریزان شهری و مقامات 
محلی باید اقتصاد غیررسمی را 

این اقتصاد مهمترین مولد . بپذیرند
مشاغل و معیشت در بسیاری از 
شهرها در جهان در حال توسعه 

آنها باید موضوع معیشت . است
اقتصاد غیررسمی، و نه فقط اماکن 
کسب غیررسمی، را در طرحهای 
شهری و برای توسعۀ اقتصاد 

این امر مستلزم . محلی منظور کنند
آن است که برنامه ریزان و مقامات 
شهری رویکردی را به 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و 
واقعیتهای شهری پیشه کنند که 

طردکنندۀ معیشت  دربرگیرنده و نه
اقتصاد غیررسمی و نیروی کار 

این کار . غیررسمی در شهر باشد
را هم آنان باید با پایان دادن به 
تخریب معیشت اقتصاد غیررسمی 

 .آغاز کنند

 

 اخبار خارجی
 

 بریتانیا

صدها کتابخانه و  یتعطیل
 یک چهارم کارمندانبیکاری 

 

 2112مارس  –بی بی سی 

سی ادعا می گزارشی از بی بی 
شغل در  0888کند که در حدود 

کتابخانه های بریتانیا ظرف شش 
سال گذشته از بین رفته اند، چیزی 
در حدود یک چهارم کل مشاغل 

 05588در همین زمان . موجود
داوطلب برای این نوع خدمات بکار 

کتابخانه  343گماشته شده اند و 
تعطیل شده اند که به نگرانی از 

 .دامن زده استآینده این شغل 
مؤلف کتابهای کودک آلن گیبون می 
گوید کتابخانه های عمومی با 
بزرگترین بحران تاریخ شان دست و 

دولت اما . پنجه نرم می کنند
مدعی است که شبکه ارتباطی 

فای را به منظور کمک به  وای
 .کتابخانه ها توسعه داده است

بی بی سی در گزارش خود که از 
سئول مؤسسه م 782مجموعه 

اداره کتابخانه های عمومی 
 :استخراج شده مینویسد

 343  کتابخانه تعطیل شده
واحد  037اند که از آن میان 

را کتابخانه های متحرک و 
واحد مستقر در  782

ساختمان های ثابت بوده اند 
واحد هم به خدمات  4و 

تحویل کتاب در منزل مشغول 
 .بوده اند

  تعداد واحد های بسته شده
واحدی است  008از بیشتر 

که وسیله دولت برآورد می 
واحد دیگر هم  008. شود

برای سال جاری پیش بینی 
 .شده است

  
  کتابخانه هم  024نزدیک به

ه گروه های اجتماعی غیر ب
انتفاعی منتقل شده اند در 

واحد دیگر هم  58حالی که 
برای ادامه فعالیت به 
مؤسسات غیر دولتی دیگر 

در برخی . واگذار شده اند
مناطق مانند لینکلن شایر و 
سوری این تغییرات باعث 
شکایت قانونی و مخالفت 

 .های گسترده شده است

 ی بولتن کارگر   
   (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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 اعتراض کودکان به طرح تعطیل چند کتابخانه در هلند

 

 ی بولتن کارگر             
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار

  547ه  سال سوم شمار /  7152 / ژوییه   52/  5931تیر      72شنبه  

 

ه گیبون نویسنده کتاب سای
مینوتاور، برنده جایزه کتاب پیترآبی 

از ساعات کار کاسته : "می گوید
شده است و موجودی کتابها هم 

داوطلبان . بشدت کم شده است
دیگر کسانی نیستند که برای کمک 
به کارکنان آمده باشند انها در واقع 
. جایگزین کارمندان شده اند

مجموعه اینها باعث کاهش شدید 
ما در  .سطح خدمات شده است

محدوده خطرناکی روزگار می 
 ."گذرانیم

فیلیپ پولمن نویسنده تریولوژی 
هم می " مواد تاریک او"فانتزی 

خدمات کتابخانه ها نباید : "گوید
وی ". صرفا بر دوش داوطلبان باشد

: به بی بی سی آکسفورد میگوید
این سوء استفاده از نیت خیر "

داوطلبان و امادگی شان برای 
من از کار . م استخدمت به عمو

داوطلبانه استقبال می کنم ولی 
گذاشتن تمام بار کاری که وظیفه 
قانونی بخش خدمات عمومی است 
. بدوش آنان سیاست خوبی نیست

بعد چه؟ آیا ما باید سپس دنبال 
معلم داوطلب هم برویم تا جایگزین 
آموزگاران بشوند، چون که نمی 
توانیم معلم استخدام کنیم و سطح 

ام آموزگاران پایین رفته استخد
 "است؟

چهار منطقه هستند که بیش از 
نیمی از کتابخانه هاشان بسته 
شده است، از ساختمان گرفته تا 

اینها عبارتند از سفتون در . موبایل
مرسی ساید، برنت در شمال 

 .لندن، استوک در ترند، و ساندرلند
ایان آنستیس که خود کتابدار است 
و خبرنامه کتابخانه های عمومی را 

 ،اداره می کنددر ایام بیکاری اش 
وضعیت بی سابقه ای پیش : "گفت

 ."امده است
 
 
 

شورا ها از همان آغاز می دانستند که بستن کتابخانه ها : "اضافه می کند او
نها سعی کردند که از آ بنابراین. عموم مردم نامطلوب استچقدر برای 

برای . سرویس کتابخانه ها در موارد اساسی که به چشم نمی آمد بکاهند
از ساعات کار کاستند، بودجه . روش های مختلفی را تجربه کرده اند این کار

برای خرید کتاب را شدیدْا کاهش دادند، بودجه تعمیرات اساسی و همچنین 
 ..."استخدام کتابداران را به حداقل رساندند

در کل این سیاست ها به سرویس های خدماتی کتابخانه ها لطمه جبران " 
اعث شد اعضای وفادار کتابخانه ها از خدمات چنان ناپذیری وارد کرد، که ب

سیستم کتابخانه های عمومی ما همیشه . ناامید شوند که دیگر باز نگردند
امروز چنان شده است که فقط . رشک و غبطه تمام کشورهای دیگر بود مایه

از سوی همکارانمان  ،برای مثال زدن خطری که کتابخانه ها را تهدید می کند

 ".کشورهای دیگر بکار می روددر
 

 
 

 

 5673به  9404در سال  0924از تعداد کتابخانه های تحت کنترل شورا های محلی 

 :کاهش یافته است که از آن میان

 505  ،0واحد موبایل، و  059ثابت ساختمانی،  946کتابخانه تعطیل شده اند 

 .غیره اند

  واحد هم  35واحد به مجامع محلی و  060واحد منتقل شده است،  959مالکیت

 .برون سپاری شده اند

 34 واحد موبایل،  5واحد ساختمانی،  94ه اند، کتابخانه هم تازه شروع بکار کرد

 .تا متفرقه 99و 

 000 واحد هم از اکنون برای تعطیل در سال آینده انتخاب شده اند. 
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 سهم کارگران از درامد ملی به درصد

 محاسبۀ پیشین

 محاسبۀ جدید

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 هلند

 ها فضای بیشتری برای افزایش حقوق
 فولکس کرانت

 

بخش بیشتری از   در حال حاضر نسبت به آنچه تصور می شده است،
درآمد ملی به صورت سود نصیب کارفرمایان می شود تا به صورت 

 .دستمزد نصیب کارگران
مرکزی هلند در مورد سهم دستمزدها از درآمد  محاسباتی که اخیرْا بانک
طبق محاسبات قبلی . این نکته را نشان داده اند ناخالص ملی انجام داده،

اما . درصد بوده است 20سهم کار از درآمد ملی در پایان سال گذشته 
 . درصد نشان می دهند 23۳5محاسبات جدید این سهم را 

برای افزایش حقوقها فضای بیشتری  مستقیم از این نکته این است که  نتیجه
کالس کنوت،  .وجود دارد  نسبت به آنچه که تا کنون تصور می شده است،

رپیس بانک مرکزی هلند، که از چندی پیش این نکته را مطرح کرده است، می 
اگر کارفرمایان به دستمزدها اضافه کنند، قدرت خرید کارگران بهبود : "گوید

 ".ق اقتصاد کمک خواهد کردخواهد یافت و این به رون
سازمان کارفرمایان هلند و نیز اتحادیۀ شرکتهای کوچک و متوسط، افزایش 

که این  می نامند و مدعی اند" غیرقابل فهم"دستمزد کارگران را اقدامی 
. اقدام به از بین رفتن مشاغل و تنزل قدرت رقابت اقتصاد هلند خواهد انجامید

نتیجه محاسبات بانک مرکزی را تٱپیدی بر اما اتحادیه های کارگری، 
 .پیشنهادهای خود می دانند

االن : "خیس فان دیک، رئیس فدراسیون اتحادیه های هلند می گوید
حاال . مدتهاست که بحران برای شرکتهای بزرگ و قدرتمند خاتمه یافته است

 ".دیگر نوبت کارگران، و افزایش قدرت خرید آنان است
دلیدل ایدن . د دست به انجام محاسبات جدیدد زده اسدتبانک مرکزی هلند خو

اقددددام افدددزایش تعدددداد 
خدددویش "قابدددل توجددده 

اسدددت کددده " فرمایدددان
موجب شده روشدهای 
قبلددی بددرای محاسددبه 

سددهم سددرمایه و کددار  
( سدددددود و دسدددددتمزد)

در . ناکدددددددارا شدددددددوند
محاسبات قبلدی فدرض 
بر این بدود کده خدویش 
فرمایان درآمدی معادل 
 .درآمددد کددارگران دارنددد

اما واقعیت چیز دیگدری 
مسئله  .متوسط درآمد خویش فرمایان محسوسْا کمتر از کارگران است: است
این است که تا کنون در سطح کشور فقط یک محاسبه انجام مدی شدده  دیگر
وضع شرکتهايی که به کار صادرات مشدغول اندد، بسدیار خدوب اسدت و . است

. حقدوق بیشدتری بپردازندد این شرکتها به خوبی می توانند بده کدارگران شدان
هستند شرکتهای دیگری، مثال در بخش تجارت خرد، که هندوز وضدع دشدواری 

بانک مرزی هلند در کار تددبیر . دارند
سددهم کددار روشددی بددرای محاسددبه 

اسددت، بدده نحددوی کدده بددا وضددع هددر 
 .ه باشدبخش تناسب داشت

دفتددر مرکددزی آمددار هلنددد از همددان 
اواخددر سددال گذشددته مطددرح کددرده 
است که دستمزد متوسدط کدارگران 

بده ایدن سدو کداهش  788۲از سدال 
داشته و این درحالی اسدت کده بده 
. توان تولیدی آنان افزوده شده است

یعنی سهم کدارگران از درآمدد ملدی 
. به طور مضاعف کاسته شده است

سددو تددوان  بدده ایددن 788۲از سددال 
تولیددی کددارگران بده میددزان متوسددط 

درصددد افددزایش یافتدده  8۳0سدداالنه 
در حدالی کده دسدتمزد آندان . است 
درصد در سدال کداهش داشدته  8۳0

دفتددر مرکددزی آمددار نیددز ایددن  .اسددت
  «انعطداف کدار»تغییرات را با افزایش 

 .توضیح می دهد
سازمان کارفرمایان هلند بده صدحت  

هلندد  محاسبات جدید بانک مرکدزی
شک دارد و آنها را خالف محاسدبات 
. دفتر مرکزی برنامه ریزی مدی داندد

دفتددر مرکددزی برنامدده ریددزی چندددی 
پیش مطرح کرده بود کده سدهم کدار 

 .از درآمد ملی ثابت مانده است
سهم کار از درآمد در اوائل سدالهای 

 02۳5قدددرن گذشدددته بددده رکدددورد  08
امددا بدده دنبددال . درصددد دسددت یافددت

ددنا" نددام  Wassenaar" )رتوافددق واسا
سددهم سددرمایه ( شددهری در هلنددد
عددالوه بددر بانددک . مجددددْا بدداال رفددت

مرکددزی هلنددد، دفتددر مرکددزی آمددار و 
دفتر مرکزی برنامه ریدزی نیدز سدهم 
سدددرمایه و کدددار از درآمدددد ملدددی را 

سددهم کددار از . محاسددبه مددی کننددد
بنددا بدده  7802درآمددد ملددی در سددال 

و  2/۳5محاسدبه دفتددر مرکدزی آمددار 
محاسبه دفتدر مرکدزی برنامده  بنا به
 .بوده است درصد 2۲ریزی 

 
 
 
 

 ی بولتن کارگر      
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) سازمان فداییان خلق ایرانکارگری گروه  کار
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 فرانسه

پاسخ گوی شکایت یک کارگر مسلمان، دیوان عدالت اروپا  

. آسما بوغناوی، پس از اخراج به دادگاه فرانسه شکایت برده و پرونده نهایتاً به دیوان عدالت اروپا فرستاده شده است
آسما مهندس طراح کارکشته ایست و تنها به خاطر خودداری از برداشتن روسری اش اخراج شده : "وکیل آسما می گوید

 ".نظر مشورتی من به دیوان عدالت اروپا این بوده است که این پرونده را چنین ببیند و آن را تبعیض حکم کند. است
 .د، اما معموالً نظر مشورتی را می پذیرندرقضات دیوان خواهند کوت نهائی را قضا

                       .اجه می شوندمسلمانان فرانسه مکرراً با تذکر دولت و دیگر ارگانها در ارتباط با پوشش مذهبی شان مو
  

در این مرحله از دیوان عدالت اروپا نظر . کار پروندۀ یادشده تا باالترین مرحلۀ قضائی فرانسه، یعنی فرجام، طی شده است
 .نظر این دیوان برای کشورهای عضو الزم االجراست. خواسته شده است

، به او گفته شده بود که او مجاز 7880 در مصاحبۀ استخدامی با آسما برای استخدام در شرکت مشاورۀ میکرپول در سال
 .داشته باشد( پوششی که سر را می پوشاند اما صورت را نمی پوشاند)نخواهد بود حجاب 

او مسئول ارائۀ خدمات فنی به مشتریان شرکت در منازل و ادارات خود آنان بود. یک بار پس از ارائۀ سرویس به یکی از 
مشتریان، او شکایت از این داشت که روسری آسما موجب تشویش کارمندان اش شده بوده است. میکروپول از آسما 
می خواهد که در دیدار از مشتری بعدی، روسری اش را بردارد. آسما خودداری می کند و در تاریخ 77 ژوئن 788۲ از کار 
 اخراج می شود.                                                                                                                                       

وجود ندارد حاکی از آن که خانم بوغناوی به  هیچ نشانه ای: "الئنور شارپستن، وکیل آسما در دیوان عدالت اروپا، می گوید
".عنوان مهندس طراح و صرفاً به خاطر داشتن پوشش اسالمی، قادر به انجام وظایف اش نبوده است  

 .خود شرکت هم مشخصاً در مورد قابلیت حرفه ای او ابراز نظر مثبت کرده است
لباس اسالمی، وقتی که با مشتریان شرکت شان دیدار  ممنوع کردن کارگران از پوشیدن"خانم شارپستن این ایده را که 

 .، رد می کند"دارند، ممکن است به دلیل حمایت از حقوق و آزادیهای فردی در یک جامعۀ دموکراتیک الزم باشد
اخراج خانم بوغناوی مصداقی از تبعیض مستقیم است و سیاست یک شرکت برای اعمال : "او به عنوان نتیجه می گوید

 ".برای پوشش کامالً خنثی فقط در صورتی قابل تأئید است که مبتنی بر هدفی معقول و فراخور باشدمقرراتی 
 

 م لمانان فران ه مکررا  با ت کر دولت و دی ر ارگانها در ارتباط با پوشش م هبی شان مواجه می شوند
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 مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان
(پایانی قسمت)  

 

 یاسر ریگی

حقوق معلم و کارگربه نقل از سایت   

 

شان و بنا به  گیری مشکالت اقتصادی ساله گذشته با اوج معلمان در یک
دادن اجتماعشددان در فضددای   ضددرورت موجددود بددرای اعتددراض بدده شددکل

صدورت  پرداختندد کده به( افزارهای جدیدد نظیدر تلگدرام توسط نرم)مجازی 
گیری مجامع معلمدان در  شکل. خودی ایجادشده و گسترش یافت خودبه

در   فضددای مجددازی آلترندداتیو جدیدددی را بددرای پیشددبرد اعتراضددات صددنفی
مقابل عموم معلمان قرارداد و با توجه به کدارایی ایدن مجدامع هدرروز بدر 

گیری بدرای  هدای مجدازی شدروع بده تصدمیم کده در گروه کاربران این فضا
در شدرایط . شدان نمودندد افدزوده شدد ی حرکت صنفی و اعتراضی ادامه

حرکت صنفی معلمان را یک گام به جلدو  کنونی مجامع مجازی معلمان 
ایدن مجدامع مجدازی بدر ضدعف سداختاری شدغل معلمدی در . برده است

فائق آمد و باعث گسترش  شکل دادن به اجتماعات شغلی تا حد زیادی
. شدان شدد پیوند و همبستگیا معلمان در جهت پیگیری مطالبات صنفی

هددای مختلددف مجددازی گددرد هددم آمدنددد و شددروع بدده  معلمددان در گروه
هددای  گیری بددرای پیگیددری مطالباتشددان نمودنددد و در کنددار کانون تصددمیم

صددنفی فعددال سددعی در شددکل دادن مجددامع معلمددی در فضددای مجددازی 
هدای صدنفی،  این مجدامع مجدازی کده ترکیبدی از اعضدای کانون .نمودند

فعالین صنفی و معلمان عادی بود تدأثیر انکارناپدذیری بدر حرکدت صدنفی 
.                                                             معلمان داشته است  

توجه این است که اجتماعات معلمان منحصر به فضدای  نکته مهم و قابل
مجددازی بدداقی نمانددد و معلمددان سددعی در تبدددیل اجتماعددات مجددازی بدده 

های هفتگی معلمان  روی عات واقعی نمودند که نمود آن را در پیادهاجتما
معلمدان بدا احسداس ضدرورتا تبددیل ارتباطدات مجدازی بده . توان دید می

ارتباطات رودررو و تشکیل اجتماعدات واقعدی آلترناتیوهدای دیگدری نظیدر 
معلمان بوده   های ی عطفی در حرکت روی را شکل دادند که نقطه پیاده

                                                                                 .است

دامه مزایای مجامع مجازی معلمان در حرکت صنفی معلمدان اشداره در ا
های فضای مجازی و لزوم تقویت اجتماعدات  ازآن به نقص گردد و پس می

                                              .واقعی معلمان پرداخته خواهد شد

  

مزایا و امکانات مجامع مجازی 
 معلمان

  دموکراسی مسدتقیم و اتکدا بده
گیری عمددددومی  قدددددرت تصددددمیم

نوعی  در مجامع مجازی: معلمان
دموکراسددی مسددتقیم جمعددی و 
فددددار  از سدددداختارهای هرمددددی 
سازمانی حاکم است کده عمدوم 
معلمدددددان بدددددا هدددددر گدددددرایش 
ایدددئولوژیکی و سیاسددی امکددان 
حضدددددور و اظهدددددارنظر در ایدددددن 

. هددددای مجددددازی را دارنددددد گروه
گیری در ایدددن فضدددا بدددر  تصدددمیم

ی خود معلمان است و اگدر  عهده
و نظدددر خاصدددی پذیرفتددده   ایدددده
ه در اثددر تصددمیم یددک شددود ندد می

تشددکیالت یددا افددراد خددا  بلکدده 
مسددتقیمن توسددط خددود معلمددان 

شددددود و ناشددددی از  گرفتدددده می
ای  پیدددروزی آن تفکدددر و ه مدددونی

است که در این مقطدع توانسدته 
ی معلمان را بیان کرده و  خواسته

      .          هددددددددا را همددددددددراه کنددددددددد آن
تأأأر یر واقعأأأی کنشأأأگران ۳ 0

صنفی بر حرکأت معیشأتی و 
ایدن مجدامع در : صنفی معلمان

مجازی عیار پیشروان معلمی نیز 
شددود تددا  بدده محددک گذاشددته می

مشدددخص گدددردد چددده کسدددانی 
نندددد تدددأثیر بیشدددتری بدددر توا می

باشدند و حدرف و  همعلمان داشدت
حرکتشددددان بیشددددتر موردقبددددول 

طور یقین  به. عموم معلمان است
 در این مجامع مجازی افرادی 
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  تأثیرگذاری بیشتری دارند
یی، که این بیانگر توانا

گیری درست به نفع  موضع
بدنه، صداقت با معلمان و 
پیگیری بیشتر به نفع بدنه 
از سوی این افراد در 
گذرزمان بوده است و 
طبیعی است که افراد 

دهی این  تواناتر در جهت
اند و اگر  حرکات مؤثرتر بوده

تشکل یا افرادی در معلمان 
اند در این مجامع  نتوانسته

روی  مؤثر باشند و تاثیرشان
حرکت صنفی معلمان 
کاسته شده و چه بسا به 

اند ناشی  کناری نهاده شده
از عملکرد نادرست 

.         ه است خودشان بود  

این مجامع : دائمی بودن/ 2
صورت مقطعی مثلن ماهانه یا  به

که  شود بل ساالنه برگزار نمی
تواند با ارائه  هرلحظه هر فرد می

گیری  یک پیشنهاد و نظر به شکل
هایت بحث و مجمع و درن

گیری در چارچوب یک  تصمیم
                      .گیری بپردازد رأی

پأأأأأأأأأأ یر کأأأأأأأأأأردن  امکان/ 3
گیری در سأط  محلأی  تصمیم

و سأأط  کشأأوری و پیونأأد آن 
که هر شدهر  با توجه به این :باهم

تواندد مجدامع مجدازی  و استان می
خدددود را شدددکل دهدددد و در آن بددده 

گیری بپدددددردازد امکدددددان  تصدددددمیم
گیری در سدددطح محلدددی  تصدددمیم

چنددین  هم. پدذیر شدده اسدت نامکا
صورت کشوری  هایی که به در گروه

شددددددوند امکددددددان  تشددددددکیل می
گیری در سطح کشوری که  تصمیم

های  از گروه ها  برخی از اعضای آن
تدددددوان  باشدددددند می محلدددددی می

 گیری در سدطح کشدوری را تصمیم
نیز انجام داد و نوعی هماهنگی و 
همبستگی کشوری در تصدمیمات 

. هد بودصنفی معلمان را شا  
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تددوان در اعتراضددات معلمددان کدده در  و کشددوری را می گیری محلددی ترکیبددی از تصددمیم
                                                       .شهرهای مختلف برگزار شد مشاهده کرد

مجامع مجازی ارتباطی  :های صنفی و تقویت آن تر یر مجامع مجازی بر کانون/ 4
ی معلمدان ایجداد کدرده اسدت های صنفی فعدال و تدوده مستقیم بین کانون چندین  هم .

هدای فعدال و پیگیدر مطالبدات معلمدان و  جامع مجازی معلمان امکان شناسدایی کانونم
بسدا مخدالف حرکدت صدنفی  هدای منفعدل و چه ها و کانون چنین شناسدایی تشدکل هم

مجامع معلمان در فضای مجازی به تضمینی برای ادامده . معلمان را فراهم نموده است
طور کده در بداال نیدز اشداره  همدان. ه اسدتشدد های فعال و مورد اعتماد تبدیل ن کار کانو

تواندد باعدث  گردید وجود مجامع صنفی منافاتی بدا یدک حرکدت سدندیکایی نددارد و می
                                             .  ی آن صنف گردد تقویت آن در جهت خواست بدنه

کده ایدن  بدا توجده بده این: علنی بودن و عدم امکان اتهام زنی بأه ایأن مجأامع/ 5
صدورت علندی برگدزار  ارگران در محدیط کدار بهمجامع مجدازی مانندد اجتماعدات واقعدی کد

در شدرایطی کده معلمدان در . دهد های امنیتی را کاهش می شود امکان اتهام زنی می
پردازندد  گیری می یک فضای جمعی که امکان رصدد کدردن آن نیدز وجدود دارد بده تصدمیم

طور  همدان .گذارد ها نظیر کار تشکیالتی مخفی باقی نمی ای برای زدن انواع اتهام بهانه
که در شرایطی که داشتن تشکیالت صنفی مستقل برای کارگران یک کارخانه با موانع 

ها وجود دارد وجود  قانونی زیادی مواجه است و امکان انواع برخورد با فعالین این تشکل
کندد ایدن مجدامع  هدا ایجداد می گیری را بدرای آن امکان تصدمیممجامع و اجتماعات کارگری

                          .نیز چنین امکانی را برای معلمان ایجاد نموده استمجازی معلمان 

 :های صأنفی و سأندیکاها عدم امکأان تعطیلأی ایأن مجأامع ماننأد تشأکل/ 2
تشکیل مجامع مجازی در حین اینکه غیرقانونی نیست نیازی به مجوز قانونی نیز نددارد 

ی مجامع مجداز. که از سوی مرجع خاصی مجوز آن باطل و تشکل موردنظر تعطیل شود
روی و اجتماعات کارگران در محل کدار  معلمان مانند اجتماعات واقعی معلمان نظیر پیاده

ایدن حدق حدداقلی . یک عمل کاملن قانونی است و برای آن نیاز بده اخدذ مجدوز نیسدت
دورهدم جمدع شدوند و دربداره ( مجازی یا واقعی)معلمان است که در اجتماعاتی علنی 

                                                           .ردازندنظر بپ مسائل صنفی خود به تبادل

طور که اشاره گردیدد  همان: ای آلترناتیوی در برابر ساختار بوروکراتیک اتحادیه/ 7
و سندیکاست که گاه براثر این ضعف از   این مجامع بدیلی بر ساختار بوروکراتیک اتحادیه

اما مجدامع موجدود بدا . پردازد گیرد و به تصمیماتی برخالف نظر بدنه می بدنه فاصله می
ط مستقیم بین افراد از چنین ساختار بوروکراتیک سازمانی برخوردار نیست و امکان ارتبا

گیری نیازی بده قدرار گدرفتن در یدک سدازمان بوروکراتیدک را  افراد برای شرکت در تصمیم
                                                                                                   .ندارند

که تصمیمات در این  با توجه به این :کاستن از میزان هزینه برای فعالین صنفی/ 8
شدود و نیدازی بده شداخص  ی از معلمدان گرفتده میمجامع مجازی توسط جمعیدت زیداد

.یابدد شدن شدخص یدا اشدخا  خاصدی نیسدت امکدان برخدورد بدا فعدالین کداهش می  
که  شود نه بر خواسته از تشکل یا افراد خا  بل تصمیماتی که در این مجامع گرفته می
ق های مختلف است که با تأکید بدر مطالبدات برحد بر خواسته از عموم معلمان با نگرش

اگددر .  .اندیشددند شددان می هددایی بددرای بهبددود وضددعیت معیشددتی و کاری خددود بدده راه
های صنفی و فعالین صنفی در معدرض اتهدام بدرای تحریدک معلمدان و همچندین  تشکل

هدایی  زنی باشند امدا در مجدامع مجدازی امکدان چندین ان  عامل تجمعات اعتراضی می
ماعدات مجدازی پدس از دسدتگیری ادامه اعتراضات معلمی و تدداوم اجت. یابد کاهش می

  . های صنفی تأییدی بر این ادعا است تعدادی از فعالین معلمان و اعضای کانون
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شدن به تشکل  کاهش امکان تبدیل
که  با توجه به این: زرد و عامل دولت

مجامع مجازی چیزی جز جمدع خدود 
معلمان نیست امکدان تبددیل آن بده 

شدددن بدده  یددک تشددکل زرد و تبدیل
احی از قددددرت کددداهش عامدددل جنددد

اسدددددتقالل مجدددددامع از . یابدددددد می
هدای  های قدرت باوجود گرایش جناح

سیاسی مختلف در معلمدان امکدان 
نفدددور جریدددان خاصدددی از قددددرت و 

کده همدواره ) انحراف حرکت صنفی 
کندد چنینی را تهدید می حرکات این ) 
.                        یابد کاهش می   

خطأأرات فضأأای مجأأازی و لأأزوم 
 گسترش اجتماعات واقعی

ها  مجازی معلمان نیز از نقص مجامع
و ایراداتی برخوردار است که تقویت 
مجامع واقعدی معلمدان در کندار ایدن 

. گرداندددددد مجددددامع را ضددددروری می
معلمان باید اجتماعات واقعدی خدود 

هاسددت  را کدده از حقددوق قددانونی آن
ای از ایددن  نموندده. گسددترش دهنددد

اجتماعددات کدده در بددین معلمددان در 
رفته گ نقدداط مختلددف کشددور شددکل

های هفتگی است که بندا  روی پیاده
بر ضرورت احسداس شدده از سدوی 

گیری اجتماعات  معلمان بعد از شکل
. مجددازی در حددال گسددترش اسددت

توانندددد بدددا  همچندددین معلمدددان می
هددددددایی مشددددددابه نظیددددددر  حرکت

هددددددددددای جمعددددددددددی،  کوهنوردی
های معلمددددی، اردوهددددا،  گلگشددددت

ایددددن .. جمعی و  تفریحددددات دسددددته
ایددن . هنددداجتماعددات را گسددترش د

اجتماعات در کنار مجدامع مجدازی از 
اسددددت کدددده  هددددایی برخوردار مزیت
های فضای مجازی را  تواند ضعف می

.                           پوشش دهد  

جا به برخی از خطرات فضدای  ین در ا
چنددددین بدددده امکددددان  مجددددازی و هم

اجتماعددات واقعددی بددرای رفددع ایددن 

:                                        گردد خطرات اشاره می  

فی در فضأأای مکأأان نفأأور افأأراد ناشأأناس و مخأأالف حرکأأت صأأنا/ 1
                                                                                  :مجازی

که امکان شناخت افراد در فضدای مجدازی محددود اسدت دیددن  با توجه به این 
گیری کدنش رودررو باعدث گسدترش اعتمداد بدین  افراد در دنیای واقعی و شکل

همچنین اگر تعداد زیادی از افرادی که در . گردد افراد فعال در فضای مجازی می
صورت واقعی بشناسند امکان نفور و  مجامع مجازی شرکت دارند همدیگر را به

مثال تدالش برخدی از افدراد  عنوان بده. یابدد تأثیرگذاری افراد مغدرض کداهش می
نزدیددک بدده جندداحی از قدددرت بددرای اسددتفاده از فضدداهای مجددازی بددرای تبلیدد  

ای از ایددن امددر اسددت کدده بددا هوشددیاری معلمددان جلددوی آن  انتخابددات نموندده
.                                                                         شده است گرفته  

توجه به ابن که   با: افزارهای فضای مجازی شدن نرم مکان مسدودا/ 2
امکان فیلتر، مسدود شدن و یا به هر نوعی ممانعدت از حضدور در ایدن فضداها 

گیری اجتماعات واقعی از پراکنده شدن معلمدان و بده انحدراف  وجود دارد شکل
در صددورت حددذف ایددن فضددای مجددازی  کشددیده شدددن حرکددت صددنفی معلمددان 

                .                                                          کند جلوگیری می

در اجتماعدات واقعدی همددلی : پایین بودن همدلی در فضای مجأازی/ 3
یابد و امکان  بین افراد در اثر کنش رو درو و ارتباط طوالنی و مستمر افزایش می

گداهی در مجدامع مجدازی بده دلیدل عددم . گدردد همکاری دوستانه فدراهم می
گیدرد کده در صدورت شدناخت  هایی شدکل می شناخت طرفین از یکددیگر جددل

گیددری  حددل و پیش راحتی قابل قعددی طددرفین از یکدددیگر و ارتبدداط مسددتقیم بددهوا
.                                                                                          است  

جمعیت وسیعی از : عدم حضور بسیاری از معلمان در فضای مجازی/ 4
گیر  معلمان بنا به دالیل مختلف ازجمله عدم آشدنایی بدا فضدای مجدازی، وقدت

واقعی و بودن حضور در این فضا، مخالف بودن با حرکات مجازی و تأکید برکنش 
گیری مجامع واقعی امکان حضور این  در مجامع مجازی حضور ندارند و شکل… 

.                                         کند های صنفی را ایجاد می افراد در فعالیت  

افددراد در  :هأأا در اجتماعأأات واقعأأی معلمأأان امکأأان حضأأور خانواده/ 5

ت مثبتدی یابند که از چند لحاظ تدأثیرا ها را می اجتماعات واقعی افراد امکان حضور با خانواده
هدا بدا مشدکالت  تواندد بده آشدنایی خانواده را پرحرکت صنفی معلمان خواهد داشت که می

هدا  همچنین حضور خانواده. ها با این حرکات منجر شود صنفی معلمان و همراهی بیشتر آن
توانددد باعددث پیونددد خددوردن حرکددت معلمددان بددا جامعدده و آشددنایی بیشددتر جامعدده بددا  می

                               .                                                    های معلمان گردد خواسته

در پایان الزم است اشاره گردد که هدر حرکدت صدنفی و معیشدتی در جهدت بهبدود زنددگی 
کند که در طدول حرکدت از سدوی پیشدروان ایدن  مرور راهکارهای جدیدی را ایجاد می افراد به

های مختلف با استمرار بر  افراد در صنف. حرکت پیشنهادشده و به اجرا گذاشته خواهد شد
ا تحقیق و مطالعه بیشتر و ترکیدب تئدوری و عمدل خواهندد توانسدت پیگیری مطالباتشان و ب

امیدد اسدت . تر گام بردارندد تر و اصولی درک بهتری از موقعیت داشته و درست
.                      ای هرچند اندک در این مسیر بدوده باشدد این مطلب مقدمه

. 
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