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 تحلیل هفته

 

همگانی است بعیض مزدی، مستلزم تالش پیگیرانەرفع ت  

 

  در هفتە گذشتە نمایندگان
هزار کارگر پیمانکار شاغل در ٠٢١

نامەای سر  صنعت نفت با نوشتن
دولتی  نگشادە خطاب بە مسئوال

خواهان تبدیل وضعیت و یکسان 
.                  سازی حقوق شدند                  

نمایندگان کارگران پیمانی در این 
نامە ضمن تشریح وضعیت دشوار 

ی شان و اشارە بە وعدەهای شغل
رئیس جمهور، رئیس  پیشین،

مجلس و مدیران ارشد وزارت نفت 
برای رفع تبعیض دستمزدی میان 
کارگران پیمانی و کارمندان رسمی، 
خواستار اجرای وعدەهای دادە 
شدە و رفع بی عدالتی موجود 

چند روز بعد از انتشار این . دشدن

بالغ ( ایلنا)نامە توسط خبرگزاری 
قراردادی شاغل  کارگرهزار  ٠١بر

درصنعت نفت نیز درنامە دیگری 
به رئیس کمیسیون تلیق خطاب بە 

برنامه و بودجه، خواستار تخصیص 
اعتبار در برنامه ششم توسعه 
جهت تبدیل وضعیت و استخدام 

 ن دوعالوە بر ای. رسمی شده اند

مورد، بنا بە گزارش دیگری کە در 
منتشر شدە، ( ایلنا)ماە در  دی ٠١

جمعی از کارگران ایران ترانسفو "
از پایین  "ایلنا"زنجان در تماس با 

بودن دستمزدهای پایه خود انتقاد 
درخواست افزایش دستمزد ." کردند

در واقع یکی از مطالبات اصلی 
های  سال  در تمام  کارگران عموم 

بودە است و در  ٧٥از انقالب  پس
سالهای اخیر بە دلیل تورم و 

و سرباز  ها  افزایش مداوم قیمت
ها و کارفرمایان از  زدن دولت

متناسب با   افزایش دستمزدها
هزینەهای واقعی زندگی بیش از 
پیش برای کارگران اهمیت پیدا کردە 

ها و مبارزات وسیعی  و تالش
ە پیرامون آن شکل گرفتە است کە ب

چنان در حال  رغم تمام فشارها هم
با این حال سطح  .گشترش است

های گذشتە بە  در سال ها اعتراض
کە منجر بە  ،اندازەای نبودە است

زایش واقعی دستمزده شود و اف
را وادار بە انجام  نمسئوال

                      .وعدەهایشان کنند

گذشتە شورای  در هفتە 
ها  عالی کار پس از سال

قاومت در مقابل درخواست م
سازمان  نکارگران و مسئوال

اجرای   بین المللی کار برای
 ٤١١مقاولە نامە شمارە 

سازمان بین المللی کار 
آن را کە مربوط  ،مجبور شد

بە نحوە مراودە مناسبات 

کارگری و کارفرمایی است 
موضوع  و( سە جانبە گرایی)

مذاکرە بر سر دستمزد از 
ری و های کارگ طریق تشکل  

 صادق کار
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کارفرمایی را نیز شامل می 
قبل از این . شود تصویب کند

 تصویب، وزیر کار نیز با صدور 

بیانیەای وعدە اجری این 
مقاولە نامە و سایر مقاولە 
نامەهای بنیادین کار را دادە 

اما با این وصف شورای  .بود
عالی کار اجرای این مقاولە 
نامە را منوط بە تصویب آن در 

و مجلس  هئیت دولت
شورای اسالمی نمودە و 
همچنان در مورد اجرای 

کە  ٨٧و  ٧٥مقاولە نامە های 

جزء مقاولە نامە های بنیادین 
کار است و کارگران 
سالهاست کە خواستار 
اجرای آن هستند خودداری 

                         . می کند

با وجودی کە اساسا دولت و 

طور کە در عمل  حکومت همان
قصد ندارند ، ەاندنشان داد

مقاولەنامە های بنیادین را بطور 
داوطلبانە بە اجرا بگذارند و اجرای 
آنها مغایر با الیحە اصالح قانون کار 

مناطق آزاد تجاری   دولت و قانون
های  است و حتی رهبران تشکل

دولتی بە صراحت تصویب آن در 

 شورای عالی کار را ترفند و ظاهر
مە، سازی می دانند، با این ه  

  

 

 

 

 

همین کە مجبور بە این کار شدەاند، 
معلوم می کند کە در مقابل 
فشارها نمی توانند برای همیشە 
مقاومت کنند و هرچە را کە دلشان 

                   .خواست انجام دهند

درخواست رفع تبعیض مزدی بە این 
درصد کارگران  ٨٩خاطر کە قریب 

استخدام رسمی نیستند و بصورت 
ه نی و قراردادی هستند و بپیما

همین خاطر دستمزد و مزایای 
کمتری می گیرند، پشتوانە 
عظیمی است کە با اتکا بە آن 

دولت و  ،کارگران قادر خواهند شد

کارفرمایان را هم وادار بە اجرای 
و سایر مقاولە  ٤١١مقاولە نامە 

نامە های بنیادین کار نمایند و الیحە 
را کە ضدکارگری اصالح قانون کار 

مغایر با همە این مقاولە نامە 
حاال کە زمان . هاست خنثی نمایند

تصمیم گیری در مورد دستمزد سال 
است، فرصت مناسبی است  ٨٩

کە سایر کارگران قراردادی و پیمانی 
نیز بە مانند کارگران نفت بە هر 
ترتیبی کە میسر است دست بە 
اعتراض بزنند و خواستار افزایش 

با هزینە های  دستمزدها متناسب
و رفع تبعیضات  واقعی زندگی 

                             .دی شوندمز

 

 

 

 

 

 

مختلف وزارت کار  ناظهارات مسئوال
گویای آنند کە امسال دولت بە رغم 

در نظر دارد  خود وعدەهای پیشین
بە بهانە کاهش تورم دستمزدهای 
سال آیندە را بیش از دە درصد 

ب شورای افزایش ندهد و ترکی
عالی کار نیز بە گونەای است کە 
مانعی بر سر راە دولت ایجاد نمی 
کند و اگر کارگران نجنبند، ممکن 
است میزان افزایش دستمزد حتی 
.   دهای گذشتە باش نازلتر از سال
                                 

افزایش دستمزد بر مبنای تورم ولو 

این کە مطابق نرخ واقعی تورم 
ت گیرد، در واقع تحمیل سطح صور

زندگی زیر خط فقر بە کارگران 
دستمزد و مزایای کارگران . است

بایستی باعث ارتقاء سطح و 
زندگی کارگران و مزدبگیران  کیفیت

معیار افزایش   مین لحاظه به. شود
بر اساس تورم بە هیچ وجە نە حتا 
سطح کنونی زندگی کارگران را بهتر 

ن را می می کند و نە کارگران آ
دستمزدها بایستی . پذیرند

متناسب با هزینەهای واقعی 
زندگی افزایش یابد و این مستلزم 
تالش و پیگیری همگانی کارگران و 
.سایر گروە های مزدبگیر است

 

 

 

 

 

 

 

 

شغلی مناسب، بیمه و امنیت کرامت انسانی، دستمزد  
؛حق انکار ناپذیر کارگران است  

 
دگی بهتر، مطالبه افزایش دستمزدبرای رسیدن به زن  

 را به مطالبه ای ملی تبدیل کنیم
 
 

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

 911ه  شمار  رم چهاسال /  0291ژانویه    8/  9911دی   91یکشنبه  

 

 

 

2 



 فوروم سراسری اتحادیه های کارگری قبرس برای مقوق برابر کار

 

 

 

 ازتجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده
 (نهمبخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 

 سیستم ارتباطات صنعتی و زمینه و دامنه کار

  اتحادیه های صنفی در جنوب

 

سختگیری از طرف کارفرما و ترس از انتقامگیری چنانچه 
مهمترین عامل در جلوگیری  ،کارگر بعضویت اتحادیه درآید

حادیه ها در کارگاه های بزرگ است و بیش از از کار ات
. هرجا در صنایع خدماتی و بخش بازرگانی رخ می نماید

از سوی دیگر بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها چندان 
کوچک اند که در آنها روابط جزئی و فردی و خانواده ای 

حاکم است که از نظر ساختاری بزرگترین مانع در مقابل 
ا خواهد بود، چرا که از یک سو روابط عضوگیری اتحادیه ه

محیط کاری جایی برای مذاکره نمی گذارد و از طرف دیگر 
برای اتحادیه ها مقرون به صرفه نیست که برای تعداد 
. محدود کارکنان سرمایه و نیروی کار جدی صرف کنند

دشواری دیگر در موقعی دیده می شود که شرایط 
قت بودن استخدام و نامطمئن کاری مانند موقت و پاره و

فصلی بودن کار مانع از آن می شود که ارتباط مستمر 
در مورد . اتحادیه با کارگران ایجاد شود و پیگیری گردد

کارگران مهاجر این مساله بازهم مشکل تر خواهد بود، 
چرا که آنان در شرایط بسیار مخاطره آمیز و نامطمئن 

انونی هم در تری قرار دارند و از نظر زبان و اطالعات ق  

شرایط نامساعد تری قرار به سر می برند و ریسک 
عضویت در اتحادیه برایشان هزینه بیشتری را خواهد 

و * از همین رو عضوگیری از میان اقشار پرکاریات. داشت
حمایت از آنان در موقع ضرورت بسیار محدود تر و تقریباً 

برخی گروه های مهاجر مانند مستخدمین . ناممکن است
نازل هم هیچ نوع پوشش اتحادیه ای ندارند در حالی م

که بسیاریشان با تعدی و تجاوزات ناعادالنه به حقوق 
 شان روبرویند، نه فقط به صورت تحمیل شرایط ناعادالنه 
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و ساعات کار غیر قانونی و نابرابریهای فیزیکی بلکه حتی 

                          .به صورت تبعیضات نژادی و جنسیتی

اتحادیه ها سرانجام به محدودیت هایشان در قدرت 
سازماندهی و سایر گنجایش ها واقف شده اند و از این 

. به بعد مواضع خود را اصالح کرده اند 0٩٩٩رو از سال 
PEO و   SEK توافق کردند که از اصالح قوانین کار حمایت  

؛ از نمایند تا وزارت کار بتواند در روابط کار مداخله کند
جمله بتواند یک قرارداد جمعی را تمدید نماید و یا آن را 
به کل بخش کاری توسعه دهد و حتی کارگاه هایی که 

اضافه بر این . آن را اجرا نمی کنند مشتمل سازد
اصالحات قانون کار به این معنی بود که به اتحادیه ها 
اجازه داده شود که اگر احساس نیاز کنند برای تعمیم 

این  0٩٤0در سال . د جمعی بدادگاه مراجعه نمایندقراردا
اصالحات از سوی کارفرمایان رد شد و بدنبال استقرار 

        .این الیحه کالً پس گرفته شد 0٩٤2دولت جدید در 

اما اتحادیه ها توانستند به یک موفقیت  0٩٤0در سال 
دست یابند، وقتی که الیحه دیگری برای برسمیت 

قانون . ا از تصویب پارلمان گذشتشناختن اتحادیه ه
کارکنان یک کارگاه، % ٧٩جدید به اتحادیه ای که حداقل 

کارگر، را جذب کرده باشد، اجازه داد که  2٩با حداقل 
برای ثبت رسمی در دفتر ثبت اتحادیه ها اقدام نماید که 
 در نتیجه کارفرما را ملزم به برسمیت شناختن اتحادیه 

                                                          .می نماید

 

 

 

 

 

 

کارکنان به اتحادیه بپیوندند آن وقت % 0٧چنانچه حداقل 
دفتر ثبت اتحادیه ها به رای گیری مخفی از کل کارگران 

از % ٧٩شاغل در ان کارگاه اقدام خواهد کرد و اگر 
% ١٩بشرطی که حداقل )شرکت کنندگان در رای گیری 

به عضویت در اتحادیه رأی دهند، ( ان باشندکل کارکن
اگر کارفرما . بازهم اتحادیه برسمیت شناخته خواهد شد

همچنان از پذیرش اتحادیه سرباز زند، عالوه بر حکم به 
پرداخت جریمه از سوی کارفرما، اتحادیه صراحتاً و بطور 
قانونی مجاز به حضور در محل کار و تبلیغ برای عضویت 

محدودیت و تاثیر منفی دیگری که             .خواهد بود
بوجود آمد،  0٩٤0برای اتحادیه ها در اصالحات قانون کار 

آن بود که اجازه اقدام به اعتصاب از اختیارات اتحادیه 
این محدودیت . کارکنان سازمان خدمات هوایی حذف شد

بدنبال ناآرامی هایی در یک اتحادیه کوچک کارکنان برج 

ها باعث آشفتگی در خدمات دو کنترل فرودگاه 
فرودگاهی شد که تمام پرواز های قبرس به آن انجام 
می شوند، و باعث شد که دولت و پارلمان قوانین سال 

در مورد خدمات اساسی و حداقل سرویس  0٩٩١
ضروری را به خدمات فرودگاهی و برج کنترل گسترش 

ن دهند، که بعدا به یک قانون ویژه در باره تمام کارکنا
سازمان خدمات هواپیمایی کشوری تسری یافت و 
بالنتیجه به محدودیت حق اعتصاب در کل اتحادیه 

                                                               .انجامید

                         

 

 دیگر کشورها
 
 

"ت -ور -وی" فرانسه در برابر گروه صنعتیتجمع کارگران    

 

 

برابر گروه  کارگران فرانسه با برگزاری تجمع در "اف ژ ب ت"سندیکای 

هزار کارگراعالم و  ٤٥اعتراض خود را به اخراج (  ت -ور -وی)صنعتی 
این گروه صنعتی که از ده ها . خواهان جلوگیری از اخراج کارگران شد

قاره تشکیل شده  5شرکت تولیدی و فروش لباس و کفش در سراسر 
اه اندازی فروش اینترنتی در سال های گذشته سعی خود را است، با ر

در کم کردن هزینه ها به کار بست، این تصمیم گروه نه تنها سودی بیش 
بلکه باعث شد تا در رقابت از دیگر  ،کردن از سه درصد نصیب این شرکت

                                                                     .شرکت ها باز بماند
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هزار کارگر، در گفت و گو با رسانه های فرانسه  ٤٥پرسنل این شرکت با ابراز تعجب از تصمیم مدیران مبنی بر اخراج 
."مدیران شرکت دروغ می گویند که توان پرداخت حقوق را ندارند:" اعالم کردند  

 

 ٤5ها رشد فروش محصوالتش با افزایش / اچ/ اچ" نند این اتفاق در حالی صورت می گیرد که رقبای این گروه صنعتی ما
.درصد روبه رو بوده است  

بپردازند، چرا در رقابت به چه عنوان هزینه خطای مدیریت شرکت را باید کارگران با بیکاری خود : کارگران می پرسند
 .ادامه دارد هم چنانرگران اعتراض کا  طبق اخبار واصله. شرکت های سرمایه داری کارگران باید قربانی شوند

                              
 
 
                                                    
 

 از جهان کار

  پنج تغییر در آیندۀ جهان کار

  (بخش سوم)

 

، 2112نوامبر  22روزنامۀ گاردین،  که در ،از مقالۀ بلندی است سوم مطلب حاضر ترجمۀ بخش: توضیح بولتن کارگری

که  روندی، ، منتشر شدهمنظور آیندۀ دور نیست ،"پنج تغییر در آیندۀ جهان کار"م با نا
 .است گردیدهآغاز  هم اکنون

این زمینه و امکانی است . از نظر خوانندگان می گذرد" اَبِر انسانی"در این شمارۀ بولتن بخش سوم مقاله، زیر نام 
 برای دستمزدهای کمتر و نابرابری بیشتر

  

  

 

 اَبر انسانی. 3

و انجام محاسبات از طریق "* ابر"در دهۀ گذشته به دلیل شیوع شبکۀ             
اما امروزه سروکار . این شبکه، روش کار دستخوش تغییری اساسی شد

، "خویش فرمایان آزاد"ذخیرۀ جهانی عظیمی از . ما با ابر انسانی است
وظایف "سیار دور می گیرند، که حاضر اند طبق سفارشی که از راه های ب

تصورناپذیری را انجام دهند؛ پدیده ای که به واقع جهان کار را " دیجیتالی
 .به لرزه درآورده است

ما در پنج سال گذشته شاهد گسترش پالتفرمهای آنالینی بوده ایم که              
، به (به آنها متقاضی گفته می شود" فرهنگ ابر"که در )کارفرمایان را 

، وصل می کنند، که (که غالباً ُمقِدم نامیده می شوند" )خویش فرمایان"
. متقاضیان را به سفارش انواع خدمات مبتنی بر مناقصه دعوت می کنند

" آپ ُورک"و ( Amazon Mechanical Turk)َ **"ُترک مکانیکی آمازون"

(Upwork )ترک مکانیکی آمازون . ستنددوتا از بزرگترین این پالتفرمها ه
 کشور  ٤٨٩را در " ترکی کار"هزار ٧٩٩ مدعی است که در هر لحظه تا 

" آپ ُورک"تخمین زده می شود که بانک اطالعاتی . دنیا در اختیار دارد

میلیون ٤٩اطالعات مربوط به 
کشور  ٤٧٩از " خویش فرما"

جهان را ذخیره کرده باشد، که 
 میلیون 2ساالنه بر سر حدود 
رقابت می وظیفه و پروژه با هم 

این وظایف می توانند . کنند
گزینش بهترین عکس از میان 
چند عکس باشند یا نوشتن 

 .توضیحی برای یک محصول

بازار کار چنان به سرعت در           
حال تغییر است که ثبت تعداد 

کسانی که در لحظۀ معینی در 
سراسر دنیا در حال استفاده از 

هستند، دشوار این سایتها 
 برآورد شرکت مشاورۀ . است

 ی بولتن کارگر 
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میلیون کارگر  ٧٧٩حدود  0٩0٧مدیریت مک کینزی این است که تا سال 
 .برای یافتن کار به این قبیل پالتفرمها متکی خواهند شد

: سود شرکتهائی که این پالتفرمها را راه انداخته اند سرسام آور است           
ذخیرۀ بزرگ از نیروی کار مستعد، ارزان و دسترسی بالفاصله به یک 

آماده، بی آن که نیازی به طی مراحل دور و دراز استخدامی باشد، -حاضر

یا هزینه ای بابت 
تعصیالت کارگر یا 
بیمۀ درمانی او 

اما . پرداخت شود
مزایای این نوع کار 
برای کارگر چندان 
. روشن نیست

قهرمانان این مدل کار 

جمع "که آن را  –
 –می نامند " ریسپا

ادعا می کنند که این روش عامل نیرومندی برای بازتوزیع ثروت و ایجاد 
جریان تازه ای برای کسب و کار منعطف در اقتصادهای نوظهوری همچون 

این دو کشور دوتا از بزرگترین بازارها برای .)هند و فیلیپین است
نهفته است  اما مسئله درست در همین جا(. پالتفرمهای ابر انسانی اند

 .و منتقدان ابر انسانی نیز از همین نگران اند

برای سفارش کار " متقاضیان"با دعوت از " آپ ُورک"پالتفرمهائی چون                
درست . از طریق مناقصه، قطعاً مسابقه ای قهقرائی را سازمان می دهند

ر در این مسابقه کارگران هندی و فیلیپینی موفق خواهند شد د: است
به "این رقابت بر همتایان خودشان در سوئیس و بریتانیا غلبه کنند، اما 

حاصل این وضع نه توزیع ثروت به نفع . دستمزد کمتری که می گیرند" یمن
  .کارگران، بلکه غنی تر شدن اغنیاست

الزم به تأکید است که ابر انسانی فقط متوجه کارهای ساده و           
 .ل طیف کار را در برمی گیردبلکه ک. غیرتخصصی نیست

گای استندینگ، پروفسور اقتصاد در مدرسۀ مطالعات شرقی دانشگاه            
این کیفیت موجب تنزل دستمزدهای واقعی و افزایش : "لندن می گوید
. نوشته است" پریکاریات"گای استندینگ دو کتاب د مورد . نابرابری است

دیدی است که فاقد امنیت مالی، منظور او از پریکاریات طبقۀ جهانی ج
استدالل . ثبات شغلی و چشم انداری برای ارتقاء حرفه ای است

ما به واقع هم شاهد سقوط دستمزدها در : استندینگ روشن است
کارگران . بخشهائی که از مجرای ابر انسانی فعالیت می کنند، هستیم

. ار کننداین بخشها حاضر اند به ازای حتی یک دالر در هر ساعت هم ک
این نهایتاً به سقوط دستمزدها در بخشهای سنتی و گسترش پریکاریات 

 .می شود

  چنین نیست که فقط کارهای ساده و : "استندینگ می گوید            
 این مجرا در تمام جهات در . غیرتخصصی از مجرای ابر انسانی انجام شوند

زشکی، حال گسترش است و می رود تا خدمات حقوقی، تشخیص پ
 .عملیان معماری و حسابداری و کل طیف کار را شامل شود

            

 

 

 

 

 

 Vassili)واسیلی فان در مرش  
van der Mersch) بنیانگذار ،

، که "هفت روز هفته"پالتفرم 
خویش "متخصص وصل کردن 

و شرکتهای " فرمایان جاافتاده
تازه تأسیس به همدیگر و به 

ی آژانسهای دیجیتالی است، م
ابر انسانی را دوست : "گوید

داشته باشیم یا از آن نفرت، 
واقعیتی است . فرقی نمی کند

که از راه رسیده است و همین 
مردم . جا جا خوش خواهد کرد

دیگر اصراری ندارند که حتماً از 

بعدازطهر در  ٧صبح تا  ٨ساعت 
آنها . یک دفتر یا اداره کار کنند

چه به . خواهان کار منعطف اند
ظ ساعات کار روزانه و چه به لحا

برخالف پالتفرم ". لحاظ محل کار
که مناقصه ای کار " آپ ُورک"

هفت روز "می کند، روش کار 
این است که با دقت " هفته

اد نسبتاً محدودی از تعد
جویندگان کار را دعوت می کند 
برای انجام کار معینی اعالم 

این پالتفرم هیچ . داوطلبی کنند
بخشی از درآمد کارگران ا هم 

به عالوه . از آنان نمی گیرد
کارگران می توانند حداقل 

دستمزدی را که به ازای آن 
حاضر به انجام کار اند اعالم 

 .کنند

دالل می کند که فان در مرش است
امکان ارتقاء شغلی برای کارگران 

نیز وجود دارد و ادعا می " ابرکار"

کند که بسیاری از شرکتهای تازه 
تأسیس از پالتفرم او استفاده می 

را " خویش فرمایان"کنند تا 
بیازمایند و ببینند آیا آنها به لحاظ 
فرهنگی، برای آن که به کاری 

 دائمی گماشته شوند، مناسب 
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معموالً این خویش فرمایان راه : "او می گوید. اند یا نه؛ و البته برعکس هم
و این هم یکی از آن معیارهائی است که شرکتهای . دور، بسیار کاری اند

خود صاحبان این شرکتها معموالً . تازه تأسیس به آن اهمیت زیادی می دهند
که باری اضافه هم بر  مجبور اند سخت کار کنند و بنابراین مالی نیستند

 ". دوشت داشته باشند

فعالً این بخش از بازار کار بسیار نامنظم : "اما گای استندینگ می گوید
است و برای حمایت از کارگران آسیب پذیر نیاز عاجلی به وضع قانون، 

این وضع می . قواعد اخالق کار، و ابزاری برای جبران خسارت وجود دارد
" ابرکاری"استفاده از . زرگ و انفجاری تبدیل شودبرود که به یک مسئلۀ 

در برخی از بخشها ساالنه دو برابر می شود و این در حالی است که 
 ".سیاست گذاران تا کنون به آن بی توجه بوده اند

 

 

 " ابرکاری"، "ابر انسانی"، "ابر"برای اطالع بیشتر از شبکۀ * 

 

 :لینک زیر را ببینید" جمع سپاری"و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%
B9%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1

%DB%8C 

 

 

 

 

 
 

 تشکل ها

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 حقوق معلم و کارگر 

 

در سال پایانی دولت یازدهم 
هستیم و چند ماه بیش تا بسته 
شدن کامل پرونده این دولت باقی 
نمانده است؛ چند ماهی که 
بسیاری از ما فرهنگیان امیدواریم 

در نتیجه نهایی عملکرد دولت در 
 کل و در زمینه آموزش و پرورش به

دولت . ویژه، دوره مثبتی باشد
یازدهم هنوز فرصت دارد که با توجه 
ویژه به آموزش و پرورش،به بهبود 
تصویر خود در ذهنیت فرهنگیان 

بپردازد و ارزیابی این قشر فرهیخته 
و اثرگذار جامعه را به سود خود 

کانون صنفی معلمان . تغییر دهد
استان تهران نیز امیدوار است که 

رزیابی نهایی خود از بتواند در ا
عملکرد این دولت در زمینه آموزش 
و پرورش،که در روزهای پایانی کار 
دولت منتشر خواهد کرد،کفه 

 کارهای مثبت آن را سنگین تر اعالم 
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اما متأسفانه برخی از آنچه . کند
 این روزها در آموزش و پرورش در 

جریان است این امید را بیش از 
.              دپیش کمرنگ می نمای  

نخستین موضوع مهم این روزهای 

آموزش و پرورش که سخت محل 
انتقاد است بودجه پیشنهادی دولت 

این وزارت خانه  ٨٩برای سال 
در این بودجه هیچ نشانه   .است

ای از توجه جدی دولت به آموزش و 
کل بودجه . پرورش دیده نمی شود

هزار  20٩عمومی دولت، حدود 
و کل بودجه آموزش و  میلیارد تومان

هزار میلیارد  2٤1٧پرورش حدود 
این نسبت زیر ده . تومان است

درصد است در حالی که در یکی دو 
. سال گذشته باالتر از ده درصد بود

اگر بحث کسری های انباشته شده 
از سال های گذشته را هم در نظر 

که بنا به برخی شنیده  -بگیریم
د های معتبر حدود ده هزار میلیار

وضعیت اسفناک  -تومان است
بودجه سال آینده این وزارت خانه 

بودجه آموزش . روشن تر می شود
و پرورش در حالی ده درصد افزایش 
می یابد که بودجه برخی نهادها و 

 0٩وزارت خانه های دیگر بیش از 

یک نکته   .درصد افزایش یافته است
دیگر گران شدن قیمت دالر در 

با گران  .بودجه سال آینده است
شدن دالر و کم شدن سهم آموزش 
و پرورش از بودجه عمومی دولت،در 
واقع سهم آموزش و پرورش از تولید 
کاهش یافته (GDP)ناخالص داخلی

هم اکنون سال هاست که . است
این سهم بسیار کمتر از عرف 
جهانی آن است و با این که بارها 
به آن اعتراض شده است و خود 

درستی این  مسئوالن کشور هم بر
اعتراض صحه گذاشته اند، اما هنوز 
هیچ دلیل قانع کننده ای به افکار 
عمومی فرهنگیان داده نشده 

البته کانون صنفی معلمان . است
 تهران قصد دارد که در روزهای 

 

 

 

 

آینده،بیانیه ای تحلیلی ویژه بودجه 
 .آموزش و پرورش منتشر نماید

موضوع دوم به بحث صندوق ذخیره 
گیان مربوط است که هر روز فرهن

 بخش بیشتری از آنچه در آن 

. گذشته است، رسانه ای می شود
صندوق ذخیره فرهنگیان، بزرگترین 
بنیاد اقتصادی آموزگاران است که 
اگر به درستی و به دور از سوء 
استفاده های مالی مدیریت شود 
بی گمان می تواند در بهبود 
وضعیت معیشتی و رفاه زندگی 

کانون . ان موثر واقع شودفرهنگی
های صنفی معلمان در روزهای 
نخست آغاز به کار دولت یازدهم و 
در دیدار با مسئوالن صندوق ذخیره، 
خواستار شفاف سازی و نظارت 
فرهنگیان بر این صندوق گردیدند که 

هم . متأسفانه به آن توجهی نشد

اکنون،فرهنگیان هم خواستار 
برگشت سرمایه های خود هستند 

شفاف سازی درباره عوامل و   هم و
  تصمیم گیرندگان کالن و خرد این

 .سوء استفاده های بزرگ مالی
امیدواریم که مدیر عامل محترم تازه 
صندوق،در مسیری حرکت کند که 
هم نظارت فرهنگیان بر این نهاد 

اقتصادی بزرگِ خودشان فراهم 
گردد و هم سود سرمایه های 

ان،یعنی هنگفت این بنیاد به فرهنگی
 .صاحبان اصلی آن،برگردد

ضمن خدمت فرهنگیان موضوع 
چالش برانگیز دیگری است که این 
روزها سخنان گوناگون و اعتراض 
هایی پیرامون آن به وجود آمده 

اهمیت دوره های ضمن . است
خدمت بر هیچ کس پوشیده 

روشن است که با گسترش . نیست
دانش و بهسازی شیوه های 

یازمند اطالعات آموزش،آموزگاران ن

نوین در زمینه ی شغل و پیشه خود 
در ایران هم از سال های . هستند  

 

 

 

 

گذشته،دوره های ضمن خدمت 
  .مطرح بوده و برگزار شده اند

یک انتقاد دیرینه به این دوره ها،به 
 کیفیت پایین اغلب آنها برمی گردد 

به طوری که در ذهن بسیاری از 

فرهنگیان،عنوان ضمن 
داعی گر برگه ی گذراندن خدمت،ت

یک دوره برای کسب امتیاز است و 
اگر از فرهنگیان . نه هیچ چیز دیگر

پرسیده شود،کمتر دوره ضمن 
 خدمت مفید و موثری می توانند نام 

ببرند که به راستی در بهبود کار 
آنان اثر مثبت گذاشته باشد و این 
در حالی است که ضمن خدمت 
 کیفی،یکی از بخش های جدایی

ناپذیر آموزش های پیشرو در سطح 
اما اتقاق تازه و . جهان است

عجیبی که در این زمینه رخ داده 
این است که همین دوره های 

ضمن خدمت کم یا بی کیفیت،پولی 
به همین خاطر در ! هم شده اند

چند روز گذشته شاهد اعتراض 
های گسترده فرهنگیان در فضای 
مجازی نسبت به برخی از دوره 

. من خدمت پولی بودیمهای ض
کانون صنفی معلمان تهران،ضمن 
تایید و پشتیبانی و همراهی با این 
اعتراض ها اعالم می دارد که اگر 
مسئوالن آموزش و پرورش به 
راستی قصد بهسازی آموزش را 
دارند بایستی صادقانه و بجد به 
دنبال برگزاری کالس های ضمن 
خدمت کیفی باشند و هزینه های 

الزم به . را هم بپردازند اجرای آن
ذکر است که یکی از بهترین محل 
های برگزاری کالس های ضمن 
. خدمت، خود مدرسه ها می باشند

آموزش و پرورش بهتر است امکان و 
شرایط برگزاری اقداماتی همچون 

را در مدرسه ها ” درس پژوهی“

 .فراهم آورد
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در روزهای گذشته، بحث تاخیر چند 
ت حقوق آذر ماه روزه در پرداخ

فرهنگیان هم مطرح شد که در چند 
سال گذشته اتفاقی نادر به شمار 

تاخیر در پرداخت حقوق . می رود
فرهنگیان به آشفتگی نسبی در 
 ذهن و زندگی فرهنگیان می انجامد 

و بر میزان نارضایتی کاری آنان 
درباره علت دقیق این . خواهد افزود

ا تاخیر سخنان زیادی گفته شد وگوی
با پرداخت پاداش پایان خدمت 

در ارتباط  ٨١بازنشستگان سال 
پرداخت این پاداش البته . بوده است

کار مثبت این روزهای آموزش و 
پرورش است اما چرا چنین پرداختی 
که اعتبارات مخصوص خود را می 
بایست داشته باشد، آن هم 
اعتباری که مربوط به بودجه ی 

رای است، باید به عاملی ب ٨١سال 
تأخیر چند روزه در پرداخت حقوق 

سخنگوی . فرهنگیان تبدیل شود
دولت برچه اساسی در گفتگو با 

رسانه ها در نیمه ی آذرماه قول 
پرداخت آن تا پایان ماه جاری را داده 
 .بود

 

 

 

 

الزم به یادآوری است آنچه در 
آموزش و پرورش ایران در جریان 
است به هیچ عنوان شرایط 

باشد و انتقادات  امیدبخشی نمی  

بسیار فراتر از مواردی است که در 
بحث ارزشیابی . باال اشاره شد

غیرکارشناسانه سال گذشته 
فرهنگیان شاغل، بی توجهی به 
وضعیت بازنشستگان محترم 
فرهنگی، ادامه ی روند نادیده 
گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در 
برنامه ششم توسعه، تمرکزگرایی 

زشی،شدید در مدیریت آمو تنها  …
چند نمونه دیگر از این انتقادات 

ما امیدواریم که صاحبان . است
قدرت و تصمیم گیرندگان سیاسی و 
آموزشی کشور، فراموش نکنند که 
بخش بزرگی از فرهنگ و آینده یک 
ملت در مدرسه های آن ساخته 
می شود و کم توجهی به 
آموزش،زیان ها و آسیب هایی 

اهد جبران ناپذیر به همراه خو

 .داشت

 کانون صنفی معلمان استان تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصاد ملی

 

 

 

نشستگی تعدیل ساختاری و ورشکستگی صندوق های باز  

 

 کانون متحد کارگری

آمارها مبین واقعیت های بحران 
کنونی در صندوق های 
بازنشستگی کشور و کل نظام 

.     است  

ر برخی آمارهای منتش گزارشی از
 ٧برابر با  0٩٤٩نوامبر  0٩شده در 
خورشیدی درسایت  ٤2٨٧آذر ماه 

                                      :انترنتی بی بی سی
 
  

صندوق بازنشستگی کشوری، فوالد و نیروهای مسلح عمالً ورشکسته /  
 .هستند و تقریباً بودجه خود را از کمکهای دولتی تامین می کنند
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 ٤ازنشستگی کشوری صندوق ب/ 
هزار بیمه شده دارد  ٤٨٤میلیون و 

هزار مستمری  0٥٨میلیون  ٤و 
 ٥٩٩هزار و ٤در نتیجه ماهانه .بگیر

هزار میلیاردتومان به مستمری 
هزار  ٤بگیران می دهد در حالی که 

میلیارد تومان آن را دولت  0٩٩و 
.                       پرداخت می کند  

بانک مرکزی صندوق بازنشستگی / 
بیمه شده دارد با  ١٩٩هزار و  0٩

هزار نفر مستمری بگیر 22بیش از  . 

صندوق بازنشستگی فوالد تنها / 
بیمه شده دارد در  ٩٩٩هزار و  ٤٤

هزار نفر  ٥١حالی که به بیش از 
.           حقوق مستمری می دهد  

صندوق بازنشستگی تامین / 
هزار بیمه  ٥٩٩میلیون  ٤2اجتماعی 

میلیون مستمری  2ارد و شده د
.                                       بگیر  

تامین اجتماعی تنها سازمان بزرگ 
با سرمایه کالنی است که بوسیله 
پس انداز های میلیونها کارگر از 

تا به امروز توانسته در  ٤20٩سال 
اقتصاد کشور تاثیر پویایی داشته 
باشد آنهم برغم مدیریت های 

دولتی و حیف ومیل ناشایست 
کردن پس انداز های کارگران ایران، 
که بخشی از این غارت گریها را 

از . نمایندگان مجلس افشا نمودند
سوی دیگر دولت های پس از جنگ 
 -با گسترش مناطق آزاد تجاری

صنعتی ضربه سنگین دیگری بر پیکر 

تامین اجتماعی وارد کردند زیرا با 
 ١١ این طرح ضد کارگری و ضد ماده

قانون اساسی کشور، همه  ١٧و 
کارگران این مناطق از شمول قانون 
کار خارج شدند و بدین گونه عالوه 
 برمحروم کردن تامین اجتماعی از 

 

 

 

 

 

 

یک درآمد قانونی کارگران متخصص، تکنیسین های با تجربه و مهندسان این 
یگر دولت از سوی د. پروژه ها را ازحق قانونی باز نشستگی محروم نمودند

بدهی های ناشی ازمدیریت نولیبرالی ش را به تامین اجتماعی پرداخت 
بدهی دولت  ٤2٧١در سال « طبق همان آمارها ی همان منبع . نکرده است

هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که  6به سازمان تامین اجتماعی حدود 
با وجود همه این « .تهزار میلیارد تومان رسیده اس ٤٩٩این رقم اکنون به مرز 

پدیده های نا به هنجار اقتصادی تنها صندوقی که هنوز توانسته بر روی پای 
فرآیند . خود بایستد، صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است

انتخابات مهندسی شده به وسیله دولت های پس از جنگ، تنها راه را برای 
رمایه داری مالی و کسانی باز گذاشته که سر سپرده سیاست های س

سال دوره ی بی پایان  0٧صندوق بین المللی پول هستند و در نهایت شاهد 
رکود و تورم هستیم که بحران صندوق های بازنشستگان یکی از معلولهای 

.                                                                                         آنست  

از موعود در دوره شوک درمانی دولت پیشین همان گونه بازنشسگی پیش 
که اشاره کردیم تعداد مستمری بگیران را دو برابر نمود، که یکی از جنبه های 

رویه دیگر سیاست های تعدیل ساختاری . سیاست های تعدیل ساختاری بود
عدم استخدام نیروی کار برای استخدام در وزارت خانه هایی مانند آموزش و 

واستخدام بوسیله شرکتهای داللی کار صورت می . . . ش و بهداشت و پرور
گیرد که این شرکتها همان حقوق را از دولت دریافت می کنند ولی زیر حداقل 
حقوق کارگران؛ به حتی، کارشناسان ارشد حقوق پرداخت می کنند وچون 

رج شده قراردادموقتی ها با انواع ترفندهای نولیبرالی از شمول قانون کار خا
مانند خارج شدن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، در دولت به ) اند

ورودی درآمد به صندوق ( « اصالحات»اصطالح اصالح طلب خاتمی ومجلس 
های بازنشستگی محدود شده ولی با بازشستگی پیش از موعود خروجی 

وجود جنبه دیگر سیاست های تعدیل ساختاری، . آن افزایش یافته است
مدیریت های نا کارآمد دولتی که تنها کاری که می کردند دریافت حقوق و 
در میان این  .پاداشهای چند صدمیلیون تومانی برای خود و حواریونشان بود
گزارش بی بی سی هم خط ونشان خود را به جا گذاشته است، مفسر این 

سته و بدین گزارش یکی از علت های بحران را در ایران افزایش حقوقها دان
گونه نشان داد بلند گوی استعما پیر بودن و با آن تریبون امپریالسم شدن در 

تظاهر به . نهایت این رسانه را به بلندگوی نولیبرلیسم تبدیل نموده است
حقوق در . سیاستی مستقل و غیر جانبدار یک ترفند ماکیاولیستی است

بازار خرید مردم، که نسبت به  ایران افزایش نیافته بلکه با وجود تورم واقعی در
درصد باال رفته و این به معنای سقوط  ٤٧سال پیش صد د صد است، تنها 

در واقع آمار نشان می . قدرت خرید کارگران و همه زحمت کشان ایران است
شده « مهندسی»دهد هر ساله حقوق کارگران نسبت به نرخ واقعی وغیر 

ر از معلول های مناسبات اقتصادی این هم یکی دیگ. بانک مرکزی کاهش دارد
الیحه اصالح قانون کار و ادغام . تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است

تامین اجتماعی را باید از این زاویه نگریست که نشان می دهد دولتِ وامانده 
در سیاست های نادرست نولیبرالی، در حال غرق شدن می باشد، از این رو، 

سازمان تامین اجتماعی )ران چنگ به سوی سرمایه های کارگ انداخته (
 .است
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