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: هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران  

همچنان به وظایف خود عمل 
 خواهیم کرد

8صفحه   

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته 

 انفعالی کە کار تغییر قانون کار را آسانتر می کند

 

 صادق کار

دولتی  ندر شرایطی کە مسئوال
بطور جدی در پی حذف همە قوانین 
حمایتی موجود در قانون کار هستند 
و بنظر می رسد کە اگر واکنش 
جمعی موثری در مخالفت با آن 
توسط کارگران و دیگر عدالت 

گیرد، تغییرات مورد خواهان صورت ن
نظر دولت بزودی از تصویب مجلس 

و کارگران بطور کامل  خواهد گذشت
از هرنوع حمایت قانونی محروم 

اما متاسفانە در ارتباط . خواهند شد
با این مسئلە اساسی در مقطع 
کنونی، سطح و وسعت اعتراضات 
. در حدی کە انتظار می رود نیست

در واقع بخشی از احزاب و سازمان 
های کارگری کە می توانند نقش 
مشوق و محرک اعتراض بە تغییر 
مواد حمایتی قانون کار را داشتە و 

، فعال برخردشان با عمل کنندموثر 
             .این قضیە منفعالنە است
       

برای این انفعال البتە دالیل بسیاری 
یکی از مهمترین . را میتوان برشمرد

درست نظر دالیل آن، در واقع و بە نا
های  منفی اکثر احزاب و تشکل

. کارگری نسبت بە قانون کار است
بهمین جهت وقتی بە رسانە های 
اكثر این احزاب و تشکل ها کە از 

رود با این موضوع  آنها انتظار می

فعال برخورد کنند، مراجعە می 
یا کمتر اثر و نشانی از  شود،

موضعگیری نسبت بە این موضوع 
اگر موضعی هم و یا وجود دارذ، 
حاکی از بی توجهی و یافت شود، 

اهمیت قایل نشدن نسبت بە آن 
                                      . است

خانە کارگری ها و دیر تشکل های 
وابستە بە جناح های قدرت، نیز با 
وجود اینکە قانون کار فعلی را 
 دربست تائید می کنند و گاە و بی

از شان  گاە بعضی از اعضای
تغییرات در دست اجرا انتقاد می 

بە رغم آن کە تغییرات مذکور  ،کنند

در صورت تصویب از لحاظ رسمی 
موقعیت آنها و منافع گروهی شان 
را تضعیف می کند، اما معهذا بخاطر 
این کە شریک ائتالف دولت تدبیر و 
امید هستند و "وزیر کار" نیز از 
اعضای شورای مرکزی خانه کارگر 
است، کماکان با مسئلە انفعالی 
برخورد می کنند. از خانە کارگری ها 
و تشکل های مشابە، طبیعتا 
انتظاری بیش از این نمی رود، ولی 
از احزاب و سازمان های کارگری 
چنین برخورد انفعالی قابل انتظار 
 نبود.                                       

چرا؟ زیرا با تمام نارسایی ها و 
نسبت بە قانون ایرادات جدی کە 

کار فعلی وجود دارد، با این وجود در 
از این قانون نکات  یبخش های

مثبتی وجود دارند کە تا حدودی با 
قرابت دارند و حق و حقوق کارگر 

در  ن این قوانیناتفاقا جای گرفت
بیش از هر چیز نتیجە  ،قانون

مبارزات دشوار خود کارگران در 
شرایط اختناق و محصول توازن قوا 

تصمیم . در یک شرایط معین است
بە برداشتن شان نیز نتیجە تغییر 

 ،بهمین دلیل. توازن قوا است
مورد  ،درست همان موادی از قانون

کە  انده تعرض و دستبرد قرار گرفت
جنبە حمایتی دارند و هموارە 
مستمسکی بودەاند در دست 
کارگران برای اعتراض بە کارفرمایان 

ن کار بە اگر همە قانو. و دولت ها
دوستان  این  از)زعم عدەای،

ارتجاعی و غیر قابل دفاع است، و (
بە رغم مخالفت کارگران با تغییرات 

مورد نظر دولت و اتحادیە ها و 
احزاب کارفرمایی و سرمایە داری، 
نبایستی این تغییرات را جدی گرفت 
 و کارگران را علیە آن سازماندهی

کرد، پس دلیل این همە شور و 
ت اندرکاران برای از میان شوق دس

برداشتن مواد حمایتی برای 
  چیست؟ 
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تظاهرات کارگران نفت : 7002ره، بص

عراق در اعتراض به پیش نویس قانون نفت 

فدراسیون اتحادیه های کارگران نفت . عراق

عراق اعالم کرد که این قانون، در صورت 

تصویب به شرکتهای خارجی اجازه خواهد داد 

 ثروت ملی ما را غارت کنند 
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شگفتا، مگر می شود قانونی 
ارتجاعی باشد، اما همە مرتجعان 
بخواهند آن را از میان بردارند! آیا 
این دوستان نمی بینند و نمی 
خوانند، کە مقامات دولتی و 
کارفرمایی با چە خشم و غضبی در 

مورد مواد حمایتی قانون کار سخن 
می گویند و چە شتابی برای 
یکسرە کردن تکلیف کار از خود 
 نشان می دهند؟                       

د اشکاالت زیادی دارآری قانون کار 
شان و  کە بایستی برای رفع

انطباق هر چە بیشترشان با حقوق 
کارگر، کارگران را آگاە و سازماندهی 

ولی آغاز کار را بایستی با . کرد
دفاع از مواد حمایتی کە مورد تعرض 

و نە با  .قرار گرفتەاند شروع کرد
بودند . عالی منزلە طلبانەبرخورد انف

کشور کە قبال در داخل  النیفعا
درک و رفتار مشابهی نسبت بە 
قانون کار با این دوستان داشتند، 
اما در کوران مبارزات، راە درست را 
فرا گرفتند و از همین قوانین نیز 
برای طرح مطالبات کارگران و 

ها در موارد مقتضی بهرە  پیگیری آن
مخالفت با . گرفتند و می گیرند

حذف قوانین حمایتی در شرایطی 
ە مقررات زدایی از مناسبات ک

کارفرمایی یا بعبارتی، _ کارگری 
حکم روایی بی قانونی در دستور 
کار سرمایەداران قرار دارد، تالشی 
است در جهت مبارزە فعال با بی 

قانونی و قانونمند کردن مناسبات 
سرمایەداران . میان کار و سرمایە

 سود خودشان را در بی قانونی می
ترتیب می توانند، بینند، چون بدین 

از برسمیت شناختن هر حقی برای 
                       . کارگر طفرە بروند

با توجە بە پیامدهای بسیار منفی 
این تغییرات در وضعیت معیشتی و 
امنیت اجتماعی کارگران و 
دشواریهایی کە بر سر راە 
اعتراضات و اعتصابات حق طلبانە 

بوجود می  کارگران از این رهگذر
آید، انتظار می رود کە این دستە از 
دوستان در این مورد بیشتر 

و با برخورد فعال با این  ندیشندابی
قضیە سهم درخور و موثری بە 
عهدە بگیرند. ناگفتە پیداست کە 
گزینە انفعال در قبال تغییر قوانین 
حمایتی ولو از موضع رادیکال، کار 
تغییرات را برای دولت و 

سرمایەداران روانتر می کند.         
  

 

 

                                   

 
 از تجربه دیگران

 
 

 فدراسیون اتحادیه های کارگران    

 نفت و دموکراسی درعراق     
 (بعد از صدام حسین)

 "پنجمبخش "

 

 (ادامه از شمارۀ قبل) – گیری استبداد مقاومت در برابر اشغال خارجی و اوج

که هنوز قانون نفت عراق به تصویب نرسیده بود، دولت عراق  ا وجودیب 8002تا ماه مه 
چندین کمپانی بزرگ نفتی امریکایی مانند شوران و اکسان موبیل را برای بستن 

االسدی، احتماال در جنجال برانگیزترین اقدام خود،  .قراردادهای سودآور نفتی دوره کرده بود
ان ِشوران و اکسون موبیل صادر کرد، که مفید بیانیه ای خطاب به مجامع عمومی سهامدار

 :است در اینجا بخش عمده آن را نقل کنیم

ما دولت های خارجی، شرکت ها و موسسات حامی تداوم اشغال عراق را فرا می 
خوانیم تا به درخواست ما برای یک دموکراسی واقعی، استقالل واقعی و حق تعیین 

پنج سال اشغال، جنگ و . اسخ دهندسرنوشت، بدون دخالت نیروهای خارجی پ
تصرف نظامی هیچ ثمری بجز مرگ، تخریب، نابودی و بدبختی برای مردم ما نداشته 

دفاتر اتحادیه ما هدف هجوم قرار داشته اند، امالک و امکانات ما تصرف و ... است
 حساب های بانکی ما بسته. تخریب شده است
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 اعتراض مردم بومی استرالیا به بستن مراکز اجتماعات آنان: 7002سیدنی، 

 

 

 

 

 

هدف ضرب و جرح  شده و مدیران ما دستگیر، زندانی، و
حق ما بعنوان . قرار گرفته اند، ناپدید یا ترور شده اند

کارگران مکررا مورد تجاوز قرار گرفته و نادیده انگاشته 
این ها تجاوز به حقوق بدیهی شهروندی ما . شده است

بعنوان پیش زمینه ای برای یک جامعه دموکراتیک 
ال ما از شما می خواهیم به کابوس اشغ. درعراق است

پایان دهید، استقالل ملی و حق تعیین سرنوشت ما را 
برسمیت بشناسید تا ما بتوانیم نقشه راه اینده مان را 

درخواست کلیدی  4بیانیه در ادامه خودمان طراحی کنیم
احضار و خروج تمامی نیروهایی خارجی : را ارائه مینماید

از عراق، تصویب قانون کار مترقی که حافظ منافع کارگران 
باشد، توقف هر نوع مداخله و اعمال نفوذ در روند 
اقتصادی عراق وسیله کمپانی های بین المللی و قدرت 
های خارجی، و آخر این که دولت ایاالت متحده و کمپانی 

های نفتی و دیگران اعمال نفوذ برای تغییر در قانون 
منابع زیرزمینی عراق را، که کنترل بر منابع نفتی را به 

چند ملیتی مانند ِشوران و اکسان موبیل شرکت های 
 .واگذار می کند، فوراً پایان دهند

علیرغم این مخالفت شدید و بدون هیچ سابقه قانونی ، 
شرکت های انگلیسی و امریکایی شل، بریتیش 

ژوئن  00پترولیم، توتال، ِشوران و اِکسان موبیل همه در 
. ندیک سری قراردادهای سوداور نفتی دریافت کرد 8002

این خود دلیل دیگری بر این ادعا بود که تمام هدف جنگ 
در دور بعد مزائده . و اشغال برای منافع از نفت بوده است

، هم دو کمپانی نفت بریتانیا و شرکت 8002ها، در ژوئن 
ملی نفت چین در حوزه ُرِمیله نزدیک بصره، که بزرگترین 

ون فدراسی  .منبع تولید نفت عراق است، شرکت کردند
IFOU  تهدید کرد که مخالفت ها را تشدید خواهد کرد و

یکی از اعضای ارشد اتحادیه، فالح عبود عمرا، در آن 

اگر وزارت نفت به اجرای این قرارداد ها با : "زمان گفت
کمپانی های خارجی اصرار داشته باشد، ما قول می 
دهیم که برای شکست این قراردادها با تمام توان اقدام 

بدین منظور اتحادیه بار دیگر از تظاهرات های صلح ." کنیم
امیز به اعتصاب و قطع کامل تولید و توزیع نفت در تمام 
خطوط اکتشاف، استخراج، تولید، پاالیشگاه ها و شبکه 

در این شرایط . فراورده در مناطق جنوب بازگشت انتقال
تعجب انگیز نبود که وزارت نفت حقوق و آزادی کارگران را 

رفت و به سرکوب اتحادیه ها و دستگیری اعضا و هدف گ
شهرستانی، وزیر نفت وقت، . رهبران اتحادیه ها افزود

چندین تاکتیک برای تحت فشار قراردادن اتحادیه ها بکار 
برد و همچنان تاکید کرد که چون قانون محدودیت اتحادیه 

دولت بعث هیچ گاه ملغی نشده پس  7221ها مصوب 
 .نونی انداتحادیه ها غیر قا

 IFOUشهرستانی تهدید کرد که از رهبران اتحادیه 
شکایت خواهد کرد و انها را به اتهام توطئه علیه دولت و 
شرکت های خارجی طرف قرارداد آن تحت تعقیب قرار 

او همچنین دستور تبعید و انتقال اجباری . خواهد داد
بسیاری از اعضای اتحادیه ها را در فاصله سالهای 

صادر کرد، از جمله آنها نایب رئیس اتحادیه  8002-8070
IFOU این نوع برخوردها نه فقط تهدید . ابراهیم راجی بود

و تخلف از آزادی ها وحقوق مدنی و تهاجم جدی علیه 
آزادی نمایندگی و فعالیت صنفی اتحادیه ها بود، بلکه 
اقدامی بسیار خطرناک و تهدید جدی حق زندگی سالم 

که آنان را علیرغم خواست خوشان به کارگران بود؛ چرا 
زور به مناطقی با خطر امنیتی و عمدتاً به مناطق تحت 
کنترل اقلیت های قومی با تمایالت خصمانه نسبت به 

 .فرد تبعید می کردند

 

 

 

 اخبار خارجی
 استرالیا

 زندگی کارگران بومی

 
 شورای اتحادیه های کارگری استرالیا

 Australian Council of Trade Unions  

 

 

دی در دسترسی کارگران بومی با محدودیتهای حا

به مشاغل درخور و خدمات پایه ای همچون 
تهعد دولت فدرال . آموزش و بهداشت، مواجه اند

دایر به پر کردن نیم شکاف استخدامی بین 

کارگران بومی و دیگر کارگران استرالیائی تا سال 

بخش بزرگی از  .، باید به اولویت آن تبدیل شود2118
خدامی ناعادالنه ای مردم بومی استرالیا با موانع است

 .مواجه اند
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 علت این موانع نداشتن مهارت الزم، نداشتن دسترسی 

 .به امکانات آموزشی و نیز تبعیض است

مشاغل خوب با دستمزد و شرایط مناسب برای کارگران 
بومی باید یکی از اهدافی باشد که اتحادیه ها، دولتهای 

برای نیل به آن  محلی و فدرال، کارفرمایان و تمام جامعه
 .باید بکوشند

سیاست و برنامه های طراحی شده برای حل مسئلۀ 
بیکاری و محدودیتهای استخدامی کارگران بومی تنها 
زمانی مؤثر خواهند بود که به موقعیتهای متفاوت کارگران 

سروکار ما . بومی در سراسر استرالیا توجه نشان دهند
، "صاد نوظهوراقت"، "اقتصاد مستقر"در استرالیا با 

 .است" اقتصادهای محدود"و " اقتصادهای التقاطی"

برای مثال اتحادیه ها باید تشخیص دهند که فرصتهای 
استخدامی و شغلی در پاسخ به تغییرات محیط زیستی 

 .می توانند در سرارسر کشور ایجاد شوند

نوعی کشاورزی ابداعی در استرالیا )کشاورزی کربنی 
 ( بسیار محدودی ایجاد می کندکه گازهای گلخانه ای 

واجد فرصتهای بسیاری برای توسعۀ مداوم فعالیتهای 
تولیدی و استخدامی، در عین احترام و حفظ فعالیتهای 

 .مرسوم و جاافتادۀ کشاورزی و مدیریت زمین است

اتحادیه های کارگری قویاً متهعد اند کوشای برابری در 
مردمان بومی محل کار و در ابعاد وسیعتر جامعه برای 

اتحادیه ها مشوق مشارکت فعال . استرالیا باشند
از این طریق . مردمان بومی در اتحادیه های کارگری اند

کارگران می توانند مشترکاً برای عدالت اجتماعی، 
برابری و نمایندگی عادالنۀ کارگران در محلهای کار مبارزه 

 .کنند

بومی با آن اقداماتی برای رفع نابرابریهائی که کارگران 
اما اتحادیه ها بر این نظر . مواجه اند، در دست انجام اند

اند که پر کردن شکاف بین مردمان بومی استرالیا و دیگر 
شهروندان استرالیائی، در زمینۀ طول عمر متوسط، 
فرصتهای شغلی، بهداشت، آموزش و شرایط زندگی باید 

 .اولویت بزرگ ملی قرار گیرد

 

، که "پوزش ملی از اهالی بومی"م به ما توجه داریم اقدا
انجام شد، اقدام مهمی در تاریخ  8002فوریۀ  70در تاریخ 

 .استرالیا بود، که با تأخیر طوالنی انجام شد

شورای اتحادیه های کارگری استرالیا معتقد است که به 
رسمیت شناختن مردم بومی استرالیا در قانون اساسی 

 استرالیا، گام بعدی در بنای جامعه ای مبتنی بر تفاهم و 

 

 

 

 

 

 

 

احترام متقابل، و ملتی است که به تاریخ غنی خود 
 .ارزش می نهد

ت شناختن شورای اتحادیه های کارگری برای به رسمی
کامل مردم بومی و رفع تمام تبعیضات نژادی در قانون 
اساسی، طرفدار آن است که تصریح این رسمیت در 

قانون اساسی استرالیا و حذف تمام تبعیضات در قانون 
اساسی مبتنی بر نژاد، رنگ، قومیت و کشور منشا 

 .است

 حقایق کلیدی

کردن  کارگران بومی استرالیا از شانس کمتری برای پیدا
کار برخوردارند، و اگر کاری بیابند، بسیاری شان مزدی 
بسیار کمتر از کارگران غیربومی دریافت می کنند و از 

 .امنیت شغلی پائینتری بهره می برند

  میزان اشتغال فعال در میان اهالی بومی برابر
این میزان در میان کل اهالی . درصد است 2/30

 .درصد است 3برابر 
 6/76ان استرالیائی های بومی بیکاری در می 

 .برابر آن در میان کل اهالی است 4درصد، یعنی 
  کارگران بومی شکننده ترین وضع را در محیطهای

بسیاری شان در استخدام موقت یا نیمه . کار دارند
وقت اند، ان هم در مشاغلی غالباً با ایمنی و 

 .ثبات کم

 گام بعدی چیست؟

نند تا منابع درخوری را اتحادیه ها دولت را فرامی خوا
برای ارائۀ خدمات پایه ای و بهبود فرصتهای شغلی مردم 

برنامه های جامع آموزش و . بومی اختصاص دهند
استخدام را، که شامل دسترسی به آموزشهای تدارک 
مشاغل و پیش استخدامی می شوند ترویج کنند، و 

 .خدمات مشورتی انطباقی را برای آنان سازمان دهند

نس کارگران بومی شورای اتحادیه های کارگری کنفرا
استرالیا، هم چالشهای پیش روی کارگران بومی و هم 
موضوعات وسیعتری را که جماعات بومی با آنها روبرو 

اند، مورد بررسی قرار داده و طرحی را برای رسیدگی به 
این چالشها توسط اتحادیه های کارگری تنظیم کرده 

 .است

حادیه ها متعهد شدند که رویکرد در این کنفرانس ات
جدیدی با تمرکز بر حقوق مردم بومی برای ارتقاء این 
حقوق داشته باشند و همبستگی جدیدی را با اهالی 
بومی استرالیا برای پیشبر کارزاری به منظور بهبود 
شرایط زندگی تمام مردم بومی از طریق تأمین مشاغل 

تماعی اعالم مناسب، توسلۀ اقتصاد پایدار و عدالت اج
 .کردند

 ی بولتن کارگر 
     (اکثریت) ق ایرانگروه کارگری سازمان فداییان خل کار
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فعال هزار  00تظاهرات بیش از : 7002سپتامبر هلسینکی، 

کرۀ اتحادیه ها برای عقد در دفاع از حق مذااتحادیه ای 

 قرارداد کار جمعی

 

 
 

 
 
 

 فنالند

 اصالح خدمات عمدۀ بهداشتی و رفاه اجتماعی

 

 

قرار است تمام خدمات 
عمومی بهداشتی و رفاه 
اجتماعی در فنالند از 

منطقۀ خودمختار که به زودی مستقر خواهند  72شهرداریها به 
که به  دام در راستای الیحۀ جدید قانونیاین اق. شد، منتقل شوند

بیش از  8072در ابتدای سال . ظور تهیه شده، انجام خواهد شدمن
.هزار کارگر کارفرمایان جدیدی خواهند داشت800

اصالح خدمات بهداشتی 
و رفاه اجتماعی در فنالند 
موضوعی است که مدتها 
مورد بحث سیاست بوده 

در پایان ؤوئن سال . است
جاری دولت ائتالفی 

راست اهداف -میانه

د را از اصلی سیاست خو
این اصالحات در یک 

صفحه ای  000مجموعۀ 
از لوایح قانونی عرضه 

 .کردند

 

و این هنوز آخر کار 

نیست، باز هم لوایح 
 .دیگری ارائه خواهند شد

تهیه لوایح کار مشاجره 

حزب مرکز، که نخست وزیر از آن است و در . آمیزی برای دولت بود
، مایل است تعداد خارج از شهرهای بزرگ از قدرت برخوردار است
 .بسیاری مناطق را با اختیارات وسیع مستقر کند

حرب ائتالف ملی، که حزب دیگر تشکیل دهندۀ دولت است، از 
مشتاقان خصوصی سازی خدمات عمومی و مشارکت وسیع بخش 

 .خصوصی در خدمات بهداشت عمومی است

تعداد مناطق . هر دو حزب به آنچه می خواستند، دست یافته اند
تا خواهد بود و شرکتهای خصوصی مشارکت وسیعی  72مختار خود

. در تأمین خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی خواهند داشت
شهروندان هم باید امکان داشته باشند که بین استفاده از خدمات 

 .دولتی یا خدمات خصوصی دست به انتخاب بزنند

ر لوایحی این که چگونه می توان چنین ایده ای را به عمل درآورد، د
که تا کنون ارائه شده اند، باز مانده است تا الیحۀ به اصطالح 

در حال . به مجلس داده شود 8071در سپتامبر " آزادی انتخاب"
این . حاضر چهار مدل مختلف توسط دولت در دست بررسی اند

و پرداخت تماماً شخصی را هم شامل می " کوپن خدمات"مدلها 
 .شوند

صوصی فعال در خدمات بهداشتی و رفاه بسیاری از شرکتهای خ
اجتماعی در تملک صندوقهای سرمایۀ بین المللی اند و بعضی از آنها 
به خاطر اقدام به فرار از مالیات و عالقه مندی به بهشتهای مالیاتی، 

در حال حاضر ارائه خدمات بهداشتی در مسئولیت . شناخته شده اند
واحد را  720ه مجموعاً مشترک شهرداریها و مقامات محلی است، ک

 .تشکیل می دهند

منطقۀ مورد نظر لوایح گفته شده، مدیریت  72با انتقال مسئولیت به 
دولت : عمومی در فنالند به مدیریتی سه الیه تبدیل خواهد شد

بر سر کارگران چه . مرکزی، مناطق خودمختار و دولتهای محلی
 خواهد آمد؟

رفاه نگرانی خود را نسبت به اتحادیۀ کارگری برای بخشهای دولتی و 
وضع کارگرانی که اکنون در بخش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی 

این که با اجرای اصالحات مورد نظر وضع . کار می کنند، ابراز می دارد
هزار از 00حدود . این کارگران چه خواهد شد، هنوز روشن نیست

 .هزار کارگر شاغل در این بخش اند882اعضای ما از زمرۀ 
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هنوز سؤاالت بسیاری پاسخ 

یکی از موضوعات . نگرفته اند
 کلیدی مربوط به مشارکت
. گستردۀ بخش خصوصی است

پیشنهادهای استخدامی که 
آنها خواهند داد، از کدام مقررات 
 استخدامی تبعیت خواهند کرد؟

دولت گفته است که تمام 
کارگرانی که به مناطق 
خودمختار منتقل خواهند شد، 
شرایط کار قبلی شان را حفظ 

خواهند کرد؛ یعنی این کارگران 
حقوق و دیگر مزایای کنونی 

 .ن را حفظ خواهند کردشا

اما وضع کارگرانی که به 
شرکتهای خصوصی یا 
شرکتهای متعلق به مناطق 
خودمختار منتقل خواهند شد، 
در بلندمدت چه خواهد شد؟ آیا 
حقوق و دیگر مزایای آنان در 
آینده نیز برابر قراردادهای 

 کنونی تغییر خواهند کرد؟

اتحادیۀ کارگری برای بخشهای 
تأکید دارد که دولتی و رفاه 

مقررات استخدامی تمام 

پرسنل انتقالی که به استخدام 
کارفرمایان جدیدی درخواهند 
آمد باید عیناً مطابق مقررات 

با این حال این . کنونی باشند
خطر وجود دارد که شرکتهای 
خصوصی دست به عقد 
قراردادهای جمعی دیگری 
بزنند؛ غیر از آنچه تا کنون با 

و بر شرایط  اتحادیه توافق شده
چنین اقدامی . کار حاکم است

به پراکندگی بسیار و بد شدن 
شرایط استخدامی در این 

 .بخش منجر خواهد شد

 زنجیرۀ پاره پارۀ خدمات؟

موضوع مهم دیگر، سرنوشت خدمات تأمینی، مثل خدمات غذائی و 
یک قسمت از این خدمات به شرکتهائی کنتقل خواهد شد . نظافت است

هنوز تصمیمی گرفته نشده کارگرانی . خودمختار تعلق دارندکه به مناطق 
که به این شرکتها منتقل خواهند شد، مشمول کدام مقررات استخدامی 

 .خواهند شد

از آنجا که خدمات پشتیبانی معموالً دست به استخدام و مناقصه های باز 
می زنند، این خطر وجود دارد که مناقصه های برنده دست به ( عمومی)

در این زنجیرۀ رویدادها اخراج هم . ش حقوق و مزایای کارگران بزنندکاه
 .منتفی نخواهد بود

اتحادیه نخواهد پذیرفت که کارگران شانه زیر بار صرفه جوئیهائی بدهند که 
این صرفه جوئیها ارائۀ خدمات به . شرکتهای خصوصی وضع می کنند

 .د دادشهروندان را بهبود نخواهند بخشید، بلکه تنزل خواهن

الینه، پرزیدنت اتحادیۀ کارگری برای بخشهای دولتی و رفاه، -پیوی نیمی
این مناطق پیش بینی شده، حق حمایت از مشی "می گوید که 

چنین عملی به افت و خیز . استخدامی یک شرکت خصوصی را ندارد
مهارنشدۀ مقررات استخدامی، قراردادهای جمعی و خطوط راهنما در 

 ."رفاه اجتماعی خواهد انجامیدخدمات بهداشتی و 

اگر هر حلقه از زنجیرۀ خدمات "نیمی الینه همچنین متذکر می شود که 
برای شرکتهای جداگانه ای کار کند، غیرممکن خواهد بود بتوان الگوهای 

 .واحدی را برای عمل و تقسیم کار منعطف ایجاد کرد

 آیا برابری جنسیتی در خطر است؟

متعادل کردن . تعادل در دستمزدهاست سومین موضوع مطرح ایجاد

هزار کارگر که از کارفرمائی به کارفرمای دیگر منتقل می 800دستمزد 
کسانی که برای : "نیمه الینه می گوید. شوند، وظیفۀ سنگینی است

کارفرمای واحدی کار می کنند و کار واحدی را انجام می دهند، باید 
تخدامی نمی توانند مقررات اس. دستمزد واحدی هم داشته باشند

ما انتظار داریم که با آغاز به کار ساختار جدید خدمات . متفاوت باشند
بهداشتی و رفاه اجتماعی، متعادل کردن دستمزدها به سرعت سامان 

 .یابد

یک اصالح . بیشترین کارگران خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی زن اند
دستمزد برابر برای کار عمده در این خدمات باید فرصتی باشد برای تأمین 

که شرایط استخدامی در این بخش را بدتر کند، در " اصالحی"هر . برابر
 .عین حال ضربه ای به برابری جنسیتی نیز خواهد بود
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 تشکل ها
 

 

: هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران  

 همچنان به وظایف خود عمل خواهیم کرد

اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، فاطمه سرحدی زاده و اکبرمعصوم بیگی، علی  سه تن ازدر پی احضار، 
نون به نام، رضا خندان مهابادی به وزارت رضا عباسی و منشی کانون قارن سوادکوهی و یکی دیگر از اعضای کا

، مطابق کانونهیات برگزاری این ، سالیانه این تشکل اطالعات و تاکید نیرو های امنیتی مبنی بر عدم برگزاری مجمع
 .برنامه ریزی قبلی خود بر اساس قوانین جاری کشور اقدام به دعوت از اعضای خود برای شرکت در مجمع کرد

 ، ماموران امنیتی با حضور درمحل برگزاری مجمع عمومی ساالنه ی کانون نویسندگان ایران7022 جمعه پنجم شهریور

 .مانع برگزاری این مجمع شدند ( اعضا  درمنزل یکی از)  

 :کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای ضمن اعتراض به برخورد نیرو های امنیتی در دولت تدبیر و امید اعالم کرد

 و خواهان آزادی بیان و ، اما مخالف سانسوروما را با قدرت سیاسی کاری نیست الم کرده ایم نویسنده ایمما بارها اع" 
یز هدفی جزاین را دنبال نمی اندیشه بی هیچ حصرو استثنا برای همگان هستیم وبدیهی است مجامع عمومی کانون ن

اطمه سرحدی زاده و اکبرمعصوم بیگی ، علی رضا اما طی ده روز اخیر سه تن ازاعضای هیئت دبیران کانون ، ف. کنند
عباسی و منشی کانون قارن سوادکوهی ویکی دیگرازاعضای کانون ، رضا خندان مهابادی به وزارت اطالعات احضار و به 

  .آنان تاکید شده است ازبرگزاری مجمع عمومی کانون خودداری کنند

دیواری مسکونی و خصوصی حتی به موجب همه ی قوانین  شگفت این که حق تشکل و تجمع  و حق امنیت  در چهار
 اما امروز دقیقا همین حقوق سلب و.  قابل تعقیب است این حقوق، جرم و جاری برای مردم تضمین شده و ممانعت از

 . لگدمال شده است

 می کند که برابرم ، اعالیری از برگزاری مجمع عمومی کانون، ضمن اعتراض به جلوگئت دبیران کانون نویسندگان ایرانهی
 . ، تا انتخاب هیئت دبیران بعدی به وظایف خود عمل خواهد کرداساسنامه ی کانون

 

 کانون نویسندگان ایران
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