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طی گزارشیی  ٥٩ن دیردر چهارم فرو( ایلنا)خبر گزاری 
سرگردانی معلمان آزاد میان وزارت کار و  "کە با عنوان 

آموزش و پیرورش بە نلیا از ییع فعیاف  ینتی من  یر 
کیرد  از مناسیبات کیاکه بهیرا ک انە یاکبان میی ار  
.خصو ی از کادر آموزشی شان پردا برداشت  

گییو پیی  از اشییارا بە و  در اییین گتییت" دمحم کبیبییی"
هیه چنیین معلمیان شیا ا و  وضعیت بسیار نابسامان

و وزارت کیار و  پیرورش بیین آمیوزش و ی آن هاسرگردان
دس مزد پایین معلمان بە ر ه درآم های کالن  اکبان 
م ار  خصو ی و هرج و مرج و بی قیانونی کیاکه بیر 

ایین خبرگیزاری در قسییم ی از  و. ایین می ار  خبیر داد
اش غاف معلمان  ":بە نلا از کبیبی نوشت خود گزارش

تییا کنییون سییازمان هی ن یی    در میی ار  خصو ییی
 ."است

میزان دس مزد و مزاییای معلمیان آزاد کیامال : وی افزود
نیو  نایا  سیرمایه گیناران   وابس ه به شکا قرارداد و 

 .م ار  است و هیچ رواف قانونی م خصی ن ارد

ن پرداخ ییی بییه کبیبییی بییا بیییان اییین میلیی  کییه میییزا

معلمییان میی ار  خصو ییی نسییبت بییه شییهریه هییای 

ایین می ار  منیاب   :دریاف ی بسیار پایین اسیت گتیت

بییرای  ییاکبان سییرمایه  درآمیی زایی در سیییب انبییو  

 اما به نسبت سود انبوهی که  محسوب می شون 

 

بهیر  کیادر آموزشیی بسییار  ودنصی  آنهیا میی شی

 ."است ناچیز

این عضو کانون  نتی معلمیان در بخید دیایری از 
اظهاراتد با ت یریب تعمییه قیرار دادهیای موقیت و 
ستی  امضا بە میان معلمان و ن اش ن کق اع راض  
و نپیینیرف ن هیییچ گییونە مسییزوطی ی از طییر  وزارت 
خانە های کار و آموزش و پیرورش در قبیاف معلمیان 
میی ار  خصو ییی خواهییان رسییی گی بە وضییعیت 
معلمان شیا ا در ایین می ار  کە بە علیی ا او در 

به یکی از آسیی  پینیرترین اق یار " اثر این شرایط 
 .گردی " است تب یا ش  بایر  س مزدد

گزارش بە ان ازا کافی گویاست و گوشە کوچکی از 
پیامییی های سیاسیییت خصو یییی سیییازی دوطیییت و 

ی را بە ککومت بر زن گی زکمت ک ان ی ی و فکر
وعی های فریی  و  وضوح در عما ن یان میی دهی 

را کە میی عی اسییت گویییا بییا  روکییانی کییارانە دوطییت
یت برای هیمە به یر وضع  خصو ی کردن همە چیز

خصو ی سازی آموزش .شود را اف ا می کن  می
و پییرورش کە همییراا بییا کیین  قییوانین ا  مییاعی و 
کمییییای ی  آزاد سییییازی دسیییی مزدها و سییییپردن 

کودکییان و سرنوشییت سرنوشییت کادرآموزشییی و 
معنیی پیی ا نو وانان در دس ان م  ی سرمایەدار 

 کرد  است 
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عالوا بر دامن زدن بە بی عی اط ی و طبلیاتی کیردن 
 صیادی آموزش  کە این خود نیز افزودن بر ام یازات اق

و طبلاتی سرمایەداران است  سیب رفیاا و زنی گی 
معلمییان و کییادر آموزشییی را ماننیی  کییارگران و سییایر 

و آنیان را نییز    بردمزدبایران ی ی و فکری  بە قهلرا 
بایییر  بییه یکییی از آسییی  پیینیرترین اق ییار دسیی مزد"

 ."مب ف نمود  است

کلوق شیهرون ی  انسیانی و سین یکایی در ن یجه  
   نیمیی کن با سیاسیت هیای خیود کین  را انمعلم

اسیت  در مییان منیاف  سیرمایە وطی آنجایی کە پیای
 .خال  آن رف ار می کنن 

می شون  تا در این بازار  ب ون پ  وانه رهامعلمان "
مکارا کە بی شباهت بە بازار بردافروشان نیست با 
نرخ و شراییی کە بردا داران نوین تعییین میی کننی  

  امییا کییق اع ییراض از معلییه و خییود را بتروشیین کییار 
کارگر گرف ە میی شیود و هیر  ی ایی بە  یز  ی ای 
 اکبان سرمایە در گلو ختە می شود تا این بیازار از 

 در اییین سیسیی ههییر گزنیی ی در امییان بییاقی بمانیی   
و زنان تن فروش بی  ر شون      فلرکودکان خیابانی

های  کودکان زکم ک ان از تحصیا باز بمانن   پست
در انحصار فرزن ان اعییان و اشیرا  بماننی    م یری ی

تغ یە  ءوو ع ا بی  ری در اثر سزن ان ها پرتر شون  
تا کرمت سرمایە و ...بە انوا  بیماری ها دچار شون  

 .بازار محتوظ بمان 

از آ یاز  داری  مهوری اسیالمی اییران سرمایەنظام 
کلوق اب  ایی مردم را و  رف ار کرد در همە  ا چنین 

 . در همه ابعاد نلض کرد  است

ە  طبلە کارگر ایران در پیی تجربییات مبیارزاتی گنشی
ە ایین بە خیوبی میی دانی  کە نبایی  تین ب  اش اینیع

مین خیاطر ه ب ه  و بهککومت مافیایی ظله و  ور 
  است کە با و ود تمام سرکوب ها و باییر و ببنی ها

وار ایسیی ادا و تییا اسیی   چنییان در سیینار مبییارزا هییه
زمانی کە این نظیه  هنمیی را بیر هیه نیزدا از پیای 
نخواه  اف اد  گواهد  همین موج اع راضاتی است 

و خروشان تر می شود و نمیونە کە روز بە روز بلن تر 
اسیت  انیمعلم میاطبات و اع راضات به کقدیارش 

  بییی محابییا چنییین همییه سییرکوب هییاکە بە ر ییه 
  و خیواب ظاطمیان نیی خیز سورانە بە اع راض بر م

 .می کنن س مار را آشت ە 
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 ازتجربه دیگران

 

 کار اجباری 
 (بخش یازدهم)

 8112مه  –کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی 

 

 ترجمه گودرز

 در مقابله با کار اجباری  ITUC0کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی 

 (ادامه از بخش دهم)

 برمه

یا و م ار  بسیاری مو ود ان  که ثابت می کنن  کار ا باری همننان دال. برمه نمونه خا ی از پ ی   کار ا باری است
ککومت نظامی بیور . بر افراد عادی این ک ور به شیو  های مخ لف اعماف می شود  بویژ  در مناطق دوراف اد 

توان  باعث  سیس ماتیع و وسیعاً از کار ا باری در پروژ  های ساخ مانی دوط ی اس تاد  می کن  و خودداری از کار می
 FTUBاز نزدیع با ف راسیون اتحادیه های کارگری برمه  ITUCکنت راسیون . زن ان  شکنجه  و ک ی تجاوز و ق ا گردد

همکاری دارد و در گزارش از شرایط می انی در برمه که شاما مسائا عمومی کارگری و بیور اخص مربوط به کار ا باری 
نین طیس ی از شرکت ها و سرمایه گناران در برمه تهیه کرد  است و به کنت راسیون همن. است  کمایت می نمای 

انحاء مخ لف بر آنان ف ار وارد می کن  تا از م ارکت های ماطی و تجاری و اعماف خال  قوانین بین اطمللی واس تاد  از 
 نبد بین . اد  شودکار ا باری در برمه دست بک ن  تا زمانی که دموکراسی کاکه ش   و به کار ا باری پایان د

اطمللی اتحادیه های  نتی قویاً مع ل  است که هر نو  م ارکت اق صادی در برمه ب ون کمع به اعماف  یر قانونی 
    . واقعی است دوطت نظامی  یر ممکن و  یر

     

                                                            
 International Trade Unions Confederation  
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تجاری هه در برمه به ادامه اس لرار ککومت نظامی و توسعه ق رت ق رتم اران نظامی بنابراین هر م ارکت اق صادی و 
 .کمع خواه  نمود

را ه ایت کرد   ILOاق امات سازمان  هانی کار  (SAP_FL)به بع  برنامه عما ویژ  علیه کار ا باری  2002از ساف 
لوق کار و م مه آن را تصوی  کرد که ک ور های کنتران  بین اطمللی کار قرارنامه ا وف پایه ک 8٥٥1در ژوئن . است

عضو را موظف می کن  کق سازمان هی  آزادی تجم  و کق قرارداد و مناکر   معی را به رسمیت شناخ ه  ت ویق 
نمود  و مل مات ا رای آن را فراهه سازن  و به هر شکا کار ا باری و انوا  مخ لف کار کود  را ممنو  شناخ ه و از 

تمرکز این برنامه در تبلیغ و ت ویق قرارنامه فوق  مسزوف . ض در اس خ ام و در محیط کار پی ایری نماین هرنو  تبعی
گزارش های نوب ی و کمایت های فنی و عملی بر پی برد این معاه   است و برای توسعه آن به آموزش  افزاید 

 .پی برد آنها می پردازد اطالعات و آگاهی عمومی و کند های ضروری برای دفا  از ا وف پایه و

برنامه  ILOب نباف ان  ار اوطین گزارش  هانی در بار  پ ی   کار ا باری هیزت ککام سازمان  هانی کار  2008در نوامبر 
را به مثابه بخ ی از تالش گس رد  تر برای تبلیغ و توسعه معاه   (SAP-FL) عما ویژ  برای مبارز  با کار ا باری 

 .و م مه آن تأسی  نمودکلوق پایه ای کار 

از ب و تأسی  به افزاید آگاهی و اطال  عمومی در  هان در بار  پ ی   کار ا باری و اشکاف  SAP-FLبرنامه عما ویژ  
چن ین میاطعات منیله ای و موضوعی با تو ه ویژ  به . مخ لف آن بعنوان پید زمینه برای مبارز  با آن دست زد  است

ها و داد  پردازی بعما آم   که به اشکاف م نو  کار ا باری  بیااری  تجارت انسانی   برخی ک ورها و آمارگیری
. خ م کاران خانای  خ م کاران دوراف اد  ک اورزی و کارگران در سیس ه زن ان ها و مؤسسات م ابه می پردازد

 .می توان مالکظه کرد www.ilo.org/forcedlabourاطالعات بی  ر در این بار  را در طینع 

 ILO-ACTRAV2 اداره فعالیت های کارگری سازمان جهانی کار

مأموریت ادار  فعاطیت های کارگری سازمان  هانی آن است که اتحادیه های  نتی مس لا  دموکراتیع و نماین   
که بوظیته شان در کمایت و دفا  از کلوق کارگران و ارائه  کارگران را در همه ک ورها تلویت کن   به آنان کمع نمای 

خ مات مؤثر به اعضا در سیوح ملی و بین اطمللی عما کنن  و به پنیرش معاه ات بین اطمللی مربوطه در پروسه 
   .قانونی ک وری کمع رسان   و پ  از تصوی  هه در ا رای آنها پیایری نماین 

 (GUF)  فدراسیون جهانی اتحادیه ها

هه به مثابه شاخه های ب نه  GUFبه ت وین سیاست ها و مسزوطیت نماین گی ک ورهای عضو خود م عه  است   ITUCهمان طور که 
مل م ا اعضایی از بخد خصو ی را در رش ه های  نتی گونه گون نماین گی مینماین    ف راسیون ها. کن  ت کا های عضو خود عما می
این نلد با . کنن  خ مات م  ر  نلد بازی می/توطی /م  ر  و درون کمپانی های بزرگ و یا زنجیر  عرضهاما به همننین  در بخد های 

 .توسعه  هانی ش ن و در اق صاد گلوباف و توطی  گلوباف اهمیت بی  ری یاف ه است

GUF  توافلنامه چهارچوب های بین اطمللی  00در ارتباط با بید از(International Framework Agreements – IFA)  با
وسیله ای برای معامله و تنظیه راهکار  (IFA)این توافلنامه ها . مؤسسات بین اطمللی با اهمیت  هانی فعاف بود  است

از آنجا که این توافلنامه ها از مناکراتی در سیوح بین اطمللی و با . برای اق ام م  ر  با کمپانی های فراملی ی ان 
اس خراج ش   ان   برای برخورد با پ ی   های ناشی از توسعه  هانی ش ن اق صاد  م ارکت اتحادیه های  نتی

این توافلنامه ها از سوی دیار ن ان آشکار تما  ها و ارتباط ف راسیون ها با سن یکای . اهمیت خاص می یابن 
لتیق بخد های م نو  بو ود تلریبا ساخ ار تمامی این توافلنامه ها از ت. کارفرمایان و شرکت های بزرگ فراملی ی ان 

 .٩آم   و می توانن  در سیوح مخ لف و م نو  هه کارکرد داش ه باشن 

 

 

 
                                                           
2 ACTRAV stands for Bureau for Workers' Activities of ILO (Le Bureau des Activités pour les Travailleurs - ACTRAV) 

 :اطالعات بی  ر در سایت زیر قابا دس رسی است  
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/ 
  Global Unions Federation 

 
 :برای اطالعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه کنید 

unions.org/-http://www.global 

http://www.ilo.org/forcedlabour
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/
http://www.global-unions.org/
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 اخبار خارجی

 هند                                                 

 کارگران اسیر کوره های آجرپزی                

 تدریجاً در می یابند حقوقی دارند               
 8102مارس  88رویتر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کیه "شاخص  هانی بردگی"طبق داد  های 
راطیا مسی لر در اسی " بنیاد انسیان آزاد"توسط 

میلیون برد  و یود 3 تهیه ش   است  در دنیا 
دارن  کیه قریی  نیمیی از آنهیا در هنی  زنی گی 

 .می کنن 

بسیییاری از اهییاطی هنیی   در ازای وامییی کییه 
گرف ه ان  یا ب هی ای که به ارث برد  انی   بیه 
کییار در مییزار   روسییپی خانییه هییا و  م ییا ا 

ایین وضی  خا یه در . پنهان ک ی   می شون 
سییاخ مانی  و م خصییاً در بخ ییهای   یینای 

 .نامنظه آ رپزی و معادن سنگ شای  است

چانیی ان کومییار  هماهنییگ کننیی   سراسییری 
برنامییر ری ییه کنییی "فعاطی هییای امیی ادی در 

بسیییاری از کییور  هییای : "مییی گوییی " بیاییاری
از این رو ردگییری آنهیا . آ رپزی  یر قانونی ان 

 کیار سیاد  ای نیسیت و آنهیا ردی هیه از خیود
 ".باقی نمی گنارن 

قاچاق انسان و بیایاری در ایین : "او می افزای 
بخد شای  اسیت  امیا ایین شیغا پردرآمی ی 
اسییت و  ییاکبان کییور  هییا  اطبییاً از ارتباطییات 

از اییین رو ملامییات هییه . سیاسییی برخوردارنیی 
 ".چ ه بر اق امان آنان می بن ن 

آمار رسمی از تعی اد کیارگرانی کیه در هیزاران 
کار می  - اطباً با دست  –زی در هن  کور  آ رپ

 .کنن   و ود ن ارد

بی یی ر اییین کییارگران بییی سییواد انیی   سییابلر 
کارشان ثبت ن    است  پ ییز بخیورونمیری 
به آنها پرداخت میی شیود و نمیی داننی  بیرای 
. بازپرداخت قرض شان تا کی بای  بیااری کنن 

برخی شان  در کاطی که هنوز زیر قیرض انی  و 
زپرداخیییت آن  بیییرای عروسیییی و م یییغوف با

کا ات دیار اق ام بیه گیرف ن وام اضیافی میی 
 .کنن 

" مرکز علیوم و محییط زیسیت"بنا به داد  های 
میلیون کارگر در کیور  هیای آ رپیزی 80ک اقا 

بی ی ر ایین کیور  هیا در کاشییر . کار می ننی 
 . شهرها قرار دارن 

گاند موکون   کارگر یکی از ایین کیور  هیا کیه 
  ا لی روس ای ونجیروادی در کار یات  کنار را

 کیلوم ری بمبزی قرار دارد  30در 

 

 یرب هنی  دارنی  هزاران کارگر کور  های آ رپزی در ایاطیت ماهاراشی را در 
کق برخیورداری : ت ریجاً از فعاالن کارگری می آموزن  که دارای کلوقی ان 

اما همننان اسیر ... از ک اقا دس مزد  امکانات اساسی  رف ار عادالنه و 
 .قروض  اکبان کور  هاین   که این کلوق را با مجازات آنان انکار می کنن 

میا  اسیت بیرای پیرداخ ن  0نی  کیه این کارگران  اطباً از قباییا آدیواسیی ا
گیا  تمیام اعضیای ییع . قروض شان به کیار در کیور  هیا مجبیور شی   انی 

سییاعت در روز بییا دسیی مزد کییه یییا ک ییی بیی ون دسیی مزد  بییا  81خییانواد  
امکانات ناچیز  ب ون مرخصی و ب ون هر گونه تصوری از این که هنوز چل ر 

 .ب هکار ان   کار می کنن 

 

میا  اسیت بیرای پیرداخ ن  0طباً از قباییا آدیواسیی انی  کیه این کارگران  ا
گیا  تمیام اعضیای ییع . قروض شان به کیار در کیور  هیا مجبیور شی   انی 

سییاعت در روز بییا دسیی مزد کییه یییا ک ییی بیی ون دسیی مزد  بییا  81خییانواد  
امکانات ناچیز  ب ون مرخصی و ب ون هر گونه تصوری از این که هنوز چل ر 

 .کنن  ب هکار ان   کار می

آشو   انااف  رئی  سازمان کارگری دی یا کنی را در منیلیر کار یات در 
دوطت و پلی  فکیر میی کننی  بیایاری وق یی : "نزدیکی بمبزی   می گوی 

. است که کسیی بیا  یا و زنجییر محبیو  و بیه کیار مجبیور شی   باشی 
 ".ملامات ک ی کاضر نیس ن  تص یق کنن  که این بیااری است

آنهیا . ا به کارگران می گوئیه کیه دسی مزد کیق آنهاسیتم: "او می افزای 
کییق دارنیی  ک ییع نخورنیی  و مییورد سییوء اسیی تاد  قییرار نایرنیی   کییق دارنیی  
اسیی راکت کییاری داشیی ه باشیین   کییق دارنیی  کودکان ییان را بییه م رسییه 

 ...".بترس ن   
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هیزار ٩0تعریف میی کنی  کیه او کی ود 
از  اک  کور  قیرض ( یورو 370)روپیه 

گرف ه است و نمیی دانی  هنیوز چلی ر 
او میی گویی  کیه . دیار بی هکار اسیت

پی  ر در کور  ای کیار میی کیرد  کیه 
ک یییع زدن کیییارگران مرسیییوم بیییود  و 
 ییاک  آن وی را چنییان زد  بییود  کییه 

 .بازوید شکس ه است

میا وق یی از  نیین : " انااف می گوی 
مییوارد میلیی  مییی شییویه  دسییت بییه 
تحلیق می زنیه و عین وض  را همرا  

ممکین اسیت . با پلی  ثبت می کنیه
مورد از این کیور   ٩در ساف با بید از 
موارد کادتری هه . ها را موا ه شویه
اردی کییه کییارگران بییه و ییود دارنیی   مییو
 .ق ا می رسن 

گرچییییه پلییییی  در : "او مییییی افزاییییی 
بسیاری اوقات به کارگران ف یار میی 
آورد که با گرف ن ق ری پوف موضیو  را 
فیصله ب هن   اما تو یر ما به کارگران 
اییین اسییت کییه شییکایت شییان را پییی 

 .بایرن 

  به دنباف مرگ چنی ین 2082در ساف 
ای را بیرای کارگر  دوطت ایاط ی کمی ه 

. ردگیییییری بیاییییاری مسیییی لر کییییرد
سخناوی وزارت کیار در دوطیت اییاط ی 
می گوی  که این کمی ه همننان موارد 
 .مظنون به بیااری را ردگیری می کن 

کیارگر کیور   در   ٩3اوائا میا   یاری 
یکی از بزرگ یرین عملییات تیاکنونی در 
ک ور که در ایاطت تامیا نادو د  نیوب 

  از بیاییاری آزاد هنیی  بییه ا ییرا درآمیی 
 .ش ن 

رامییا بییای  کییارگر زنییی در روسیی ای 
فانسییاوادی در کار ییات  طحظییه ای از 
کار دست می ک   تا به مأموری کیه 
از  انییی  دی یییا کنییی را آمییی   اسیییت 
. دف ر ر یادداشت اش را ن یان دهی 

در این دف رچه تع اد آ رهائی کیه هیر 
روز  از اوف دسامبر به این سو  یعنیی 

کار آ رپزی  خیانواد  او از شرو  فصا 
 .درست کرد  ان   ثبت ش   است

 

 

ش قیرض برای ازدواج دخ ر( یورو 100)هزار روپیه 30راما بای سه ساف پید 
هیزار روپییر دیایر بیرای   ین عروسیی قیرض گرفیت و 8٩بعی اً هیه . گرفت

 .موافلت کرد که با کار در کور  قرض اش را پ  ده 

ماهیر اوف  3او  شوهرش و دو پسرشیان بیه می ت سیه سیاف در تمیام دور  
این سیهمیه . آ ر ساخ ن  8000دسامبر تا آخر می کار کردن  و روزانه ک ود 

این خانواد  هنوز نمی دان  تیا  یه می ت . عیین ش   بودتوسط  اک  کور  ت
 .دیاری با این وض  بای  کار کنن 

میا بییه پسییر رامییا سیواد آمییوخ یه  او باسییواد اسییت  او : " انایاف مییی گوییی 
. کساب خودشان را ناه می دارد و با کساب  اک  کور  ملایسه می کنی 

نکنیی  و آنهیا را از  ما به کارگران می گوئیه این همه هزینر عروسی و   ن
و روشن می کنیه که وق ی قرض . عواق  این قبیا ب هکاریها آگا  می کنیه

 ".شان را بپردازن   کق دارن  کار را تر  کنن 

 

 مالزی

 وضع مالیات جدید برای کارگران خارجی

 
 8102مارس  80کاتماندو پست، 

 

 ما  ا   سا  ما   ا یر  عدا  م    ای  ا    برای کا  را    ا   6   

  117686        مشابه سا     ته    عد  ب    است35335"   " 

 

خیار ی وضی  کیرد  دوطت ماطزی اعالم کرد که ماطیات   ی ی را برای ارگران 
هزار نپاطی که در این ک ور کار می کننی   700ان ظار می رود بید از . است

 .م موف این ماطیات شون 

پ  از یع دور کار تکمیلی روی سیاست ماطیاتی  سرانجام دوطت اقی ام بیه 
واک  پوف ماطزی  کمی بیید از ییع )رینایت  8180وض  ماطیات واک ی برابر 

برای هر کیارگر خیار ی کیرد کیه در بخ یهای توطیی ی  در ساف ( چهارم دالر
کیار میی ( ماطزی  ربی)ساخ مان یا خ مات در بخد شبه  زیر  ای ماطزی 

 .مار  توسط وزارت ک ور ماطزی اعالم ش  28این تصمیه روز دوشنبه . کن 
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 اندونزی

 حامی اعتراضات به دستمزدها اتحادیه های کارگری
 8102مارس  88 جاکارتا پست،

 
 

سازمان مخ لف کارگری در برابر دادگا  مرکزی منیلر  اکارتا  به کمایت  3مار     ها فعاف کارگری از  28روز دوشنبه 
این کارگران اک بر ساف گنش ه در  ریان تظاهراتی که . کارگری که در این دادگا  محاکمه می شون   ا  ما  کردن  23از 

سیازمان کیارگری از دادگیا   3اعضای  .  پاداشها در برابر کاخ دوط ی برپاش   دس ایر ش   ان در اع راض به ملررات   ی
 .کارگر را م وقف کن  23خواس ن  که محاکمه 

کاری  یز ابیراز  –کارگر  دو وکیا و یع دان جوی دان اا    2شاما  -سازمانهای منکور تأکی  دارن  که دس ایرش گان 
 .آنها خواس ار خاتمر این محاکمر ناعادالنه ش ن . نکرد  ان نظر  که کق شان بود  است  

:   محاکمه را گمرا  کنن   می نام  و می گوی .(ا. .ا. )سعی  اقباف  رئی  کنت راسیون اتحادیه های کارگری ان ونزی 
 .جاز استناظر بر آزادی تجمعات  تظاهرات م 8٥٥1طبق قانون . تظاهرات ما  اک بر اق ام  نائی که نبود  است"

کلیسای بثا ان ونزی نیز در این اثنا اعالم کرد  است که آزادی علیی   از اهمییت اساسیی بیرای دموکراسیی برخیوردار 
 .است و   ای مظلومان تنها در  ورتی خاموش خواه  ش  که ککومت آزادی بیان را مح ود کن 

بازداشیت تظاهرکننی گان ابی اً : "میی گویی .(  .ا.ا. )دمحم رش ی  رئی  کنت راسیون ان ونزیائی اتحادیه های کارگری 
اطهام سیاح  سخناوی کنت راسیون کارگران م ح  انی ونزی  سیخنان  ".کافی بود  معیت را م ترق می کردن . الزم نبود

دس ایری مع رضان مساطم جوئی که به دادخواهی آم   بودن   ن انر بحران در : "رش ی را تکمیا می کن  و می گوی 
 .ی ان ونزی استدموکراس

کارگرانی که روز  دوشنبه در برابر دادگا  تجم  کرد  بودن   به ن انر سوگواری بیرای دموکراسیی بیه بیازوی چی  شیان 
 .نواری سیا  ان اخ ه بودن 

رینایت برای کارگران ساخ مانی  8180تا کنون ماطزی ماطیاتی ساالنه برابر  
طبق . رینایت برای کارگران توطی ی اعماف می کرد 8280ات  و و بخد خ م

سیاست ماطیاتی   ی   که پ  از سه بار تج ی  نظر کا یا شی   اسیت  
کییارگران بخ ییهای ک ییاورزی و با یی اری نیییز از اییین پیی  م ییموف ماطیییات 

 .رینایت در ساف می شون  080واک ی برابر 

ماطزی کار می کنن   که ک ود  هزار کارگر نپاطی در700در کاف کاضر بید از 
هزار نتر از آنان در بخ های خ مات  توطی  یا ساخ مان به کیار اشی غاف 00 
در ی  ایین کیارگران درآمی ی  78بنا به گزارشهای آژانسهای کاریابی  . دارن 
این مل ار دس مزد ک اقلی است کیه دوطیت . رینایت در ما  دارن  ٥00برابر 

است   ی  منجر به افزاید درآم  دوطت ماطزی سی. ماطزی برقرار کرد  است
قییبالً  .میلیییارد رینایییت سییاالنه از منبیی  کییارگران نپییاطی اسییت 1بییه میییزان 

 کارفرمایییان ماطزیییائی مییی بایسییت از  انیی  کییارگران خییار ی ای کییه در
 .اس خ ام داش ن   ماطیات بپردازن 

خود کیارگران به ا را درآم   است    208ژانویر  8اما سیس ه   ی   که از 
ژنوییه امسیاف  21روز . خیار ی را مسیزوف پرداخیت ماطییات قیرار داد  اسیت

 2800تیا  8800دوطت اعالم کرد که ماطیاتهای   ی  بر کس  نو  کیار  بیین 
اما به دنبیاف ان لیادات بسییار بیه ایین تصیمیه  از . رینایت م غیر خواهن  بود

 .ت مله توسط گرو  های ذینت   از این تصمیه پ  ن س

 

 

 

انجمیین آژانسییهای نپییاف "نماینیی گان 
می گوینی  کیه " برای کاریابی در خارج

ملررات ماطییاتی   یی  باعیث کیاهد 
عالقه کارگران به کیار در میاطزی شی   

دسیییت بیییه ( آژانسیییها)اسیییت و آنهیییا 
ک ییییییف بازارهییییییای   ییییییی ی در "

زد  [ فیار ]ک ورهای کاسیر خلیج 
 ".ان 

ه درآم  پائین  ضعف پوف ماطزی و هزین
های سیناین کارییابی منجیر بیه افیت 
ش ی  تع اد کارگران نپیاطی اسیت کیه 

داد  هیییای . بیییه میییاطزی میییی رونییی 
ن یان " دپارتمان اسی خ ام خار ییان"

میا  نخسیت سیاف  0می دهن  که در 
نپیاطی ا یاز   8  8 ماطی اخییر فلیط 

ایین . کار در ماطزی را دریافت کیرد  انی 
تعیی اد در دور  م ییابه سییاف گنشیی ه 

 .بود  است 887010

 



 

8 
 

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

  962سال سوم شماره / 6192مارس  62/  9315فروردین  7شنبه                                                               

 

 .رش ی در توافق با این پیام می گوی  که کارگران برای اکلاق کق خود برای تجم  و بیان بای  مبارز  کنن 

کارگر نیسی ن   23در این دادگا  این فلط . ش گان را خاموش کن دوطت می خواه    ای سرکوب : "او ه  ار می ده 
 ".که محاکمه می شون   این محاکمر تمام  نبد کارگری است

آنیان نییز بیه کماییت از .  اکارتیا نییز کضیور داشی ن " مؤسسر م دکاری کلوقی"در تجم  دوشنبه  وکال و کارمن انی از 
 .   ان   کضور داش ن همکاران شان که در تظاهرات اک بر دس ایر ش

  "هر م هه ییع وکییا"مؤسسر نامبرد  روز دوشنبه را برای کضور در دادگا  و تأمین 
در  ریان محاکمه  وکالی کانون وکیالی  اکارتیا نییز از هیزیت قضیات .تعییا کرد  بود

کیارگر  23آنهیا تأکیی  داشی ن  کیه محاکمیر . خواس ن  کیه بیه محاکمیه خاتمیه دهنی 
 .ناعادالنه است

هیزت قضات ن ست دوشنبه را پ  از آن که م و ه ش  اسناد دادس ان ناقص ان   
 .به تعویق ان اخت اما درخواست مخ ومه اعالم کردن پرون   را نپنیرفت

نتر  می گوی  که اگرچه در خواسیت رد  23ماروطی توا را اگو  گو   یکی از وکالی 
 .  دادش   است اما او و همکاراند به مبارز  ادامه خواهن

است که وکال  رفاً به خاطر انجام کارشان دس ایر می شون   بی آن " نظه نوین"این نخس ین بار از پایان : "او می گوی 
 ".این قابا تحما نیست. که قانون را نلض کرد  باشن 

ا  ن ارن   اما بیرای کیق بامبانگ وی یویان و  یع وکیا دیار  می گوی  که او و دیار وکال ان خابی  ز اک رام به تصمیه دادگ
 .داش ن محاکمر عادالنه که اکنون مورد تردی  قرار گرف ه است  مبارز  خواهن  کرد

نتر دس ایر ش ن   کارگران از سراسیر  اکارتیای بیزرگ کضیور داشی ن  و  23در اع راضات به دس مزدها که در  ریان آن 
این ملرر  تصریب می کرد که محاسیبر افیزاید کی اقا . بودخواهان طغو ملرر  ای ش ن  که در آن زمان دوطت وض  کرد  

 .دس مزد بر مبنای تورم  اری و میزان رش  ناخاطص داخلی  ورت خواه  گرفت

 

 کارگران ایران

 دولت تدبیر و امیددر  بیشتر  گریزیقانون 

 رضا کریمی

 

 

 

 

 

 

آخیرین "تا بیست و نهیه اسیتن  میا  

علیییییییر ه " ٥1روز کییییییاری سییییییاف 

دس وراطعما وزارت نتت  پیمانکار فیاز 

عسییلویه نییه تنهییا معوقییات مییزدی  8٥

 سیییه ماهیییه ی کیییارگران را پرداخیییت

 ننکییرد  بییود بلکییه بییه گت ییه ی فعییاال

 کارگرسه کارگری منیله ی عسلویه 

کیییرد  مع یییرض را نییییز از کیییار اخیییراج 

 اخراج ایین کیارگران بیرای ایجیاد.است

تییییر  و زهییییر  چ ییییه گییییرف ن از 

کیارگران مع یرض و بیی پنیاهی  سایر

ت ییکا  اسییت کییه نییه قییانونی و نییه

         ییینتی ق رتمنییی ی و یییود دارد کیییه

       

ها در قباف ا حافات پیمانکار دفیا   از آن

از نظییر کارفرمییا کییارگران اخرا ییی . کنیی 

 هیای اع یراض دهیی م هه به سیازمان

                                  .اخیر هس ن 

به این کارگران ابالغ شی   اسیت کیه از 

شییرو  سییاف آتییی دیاییر بییه سییر کییار 

ر کییارگران اخرا ییی مییورد نظیی. بازناردنیی 

ک ود ه ت ساف سابله کار در زمینیه 

. ی نص  خیوط و تجهیزات نت یی دارنی 

آننه کارگران را در شرایط کاضر بید از 

  کنییی  سیییایرعواما خلییی  سیییالح میییی

            .اس خ ام پیمانی موقت است

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهد

های مجل  شورای اسالمی  دف ر 

میاطعات بخد عمومی این مرکز در 

کلی  کار پیمانکاری  یع تعریف عام و

را گونه ای از اش غاف موقت 

               . یراس ان ارد دانس ه است

این ارزیابی تلریبا منصتانه ی روابط 

عمومی مرکز پژوه های مجل  

شورای اسالمی مربوط به کار 

پیمانکاری موقت در اروپاست نه 

یت نابسامان اس خ ام پیمانی وضع

          ایران که به گزارش  نوب نیوز در
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ر   نوبی از انعلاد منیله ی پا

رس   قراردادهای اس خ امی خبر می

که به مو   آن افرادی با م ر  

طیسان  و باالتر در ازاء دریافت ک اقا 

مزد با قرارداد ستی  امضاء در شرکت 

. های پیمانکاری م غوف کار هس ن 

تاز  همین ک اقا هه ممکن است تا 

این . ها با تاخیر پرداخت شود ما 

 8٥مخ ص کارگران فاز ناامنی تنها 

و یا   عسلویه یا مناطق آزاد تجاری

            .مناطق ویژ  ی  نع ی نیست

و  کارگران در   ٥اکنون به قوطی 
کارکنان بخد خصو ی و دوط ی با 

. موقت به کار اش غاف دارن  قرارداد
گرچه دوران قبا از انلالب مجوز 
اس خ ام موقت بصورت موردی و پروژ  

های اداری  گا  دردست گا  گه  ای
وطی آننه این   گردی  ک ور  ادر می

ناامنی را هماانی کرد آئین نامه ی 
اس خ ام پیمانی قانون اس خ ام 

( 0موضو  تبصر  ی ماد  ی )ک وری 
بود که با امضای رئی   مهور وقت 
علی اکبر رفسنجانی در تاریخ 

بعنوان مصوبه ی دوطت به  01 88/00/8
 .ارات دوط ی ابالغ گردی وزارتخانه ها و اد

 

بود  تیر خالص در ا ا این آئین نامه که

اب ییی ا بیییر امنییییت شیییغلی کارکنیییان 

را هیی   قییرار داد و  موسسییات دوط ییی

. ش نهای أ شاما بخد خصو ی هه 

میاد  تنظییه  0 با این آئین نامه کیه در

 لییییوی اسیییی خ ام رسییییمی  گردییییی 

بیییه .   اسیییتک یییوری گرف یییه شییی 

ت دوط ی ا از  و مؤسسا  وزارتخانه ها

تعیی اد کارکنییان  در یی 80داد  شیی   تییا 

رسییمی مجییاز بییه اسیی خ ام پیمییانی 

آئیین نامیه ی   طبیق میاد  ی    .شیون 

میی ت قییرارداد اسیی خ ام پیمییانی یییع 

یین قیرارداد ا. را شاما می شیودساف 

سییاف دیاییر قابییا  80کییاری کیی اکثر تییا 

این سیاست تحت عنوان . تم ی  است

غ گردییی   تعیی یا نیییروی انسییانی تبلییی

تأثیر و پیام  ا رائی شی ن ایین . است

آئیییین نامیییه و تغیییییرات داد  شییی   ی 

و   بعیی ی در آن رابیییه ی فییرد و دوطییت

را چنیان زییر و رو کیرد   کارفرما کارگر و

 دهی  کیه میی که ایین تصیور را عینییت

ک ور به اشغاف نیروی بیاانه در آمی   

مییام اخ یییارات کیییات و ممییات اهلییی  و

                  رت بیاانییییییهبییییییومی در ییییییی  قیییییی 

  

                                       

          .است

ک اقا از نظر پایماف کردن قانون کار  

و امنیت شغلی هیچ اخ ال  

اساسی بین دوطت سازن گی 

   ناح ا الح طل   ( راست سن ی)

( اکم ی نژاد ) ناح راست افراطی 

           .شود و اع  اطیون دی   نمی

اگر هه اخ الفی دی   ش   اخ ال  
با قانون زدایی . سلیله بود  است

ر دوطت ت بیر و امی  از رابیه بی  
کار و سرمایه و ناامنی  ی

چنان نارضای ی در  امعه ی   شغلی
کارگری اوج گرف ه است که  ناح 
راست افراطی را به فکر بهر  برداری 
سیاسی از این نارضای ی هماانی 

در همین هت ه انصار . است ان اخ ه
کزب هللا و سردار پاس ار محسن 
رضایی در این عر ه ابراز و ود 

انصار کزب هللا در اع راض . کردن 
ظاهری به وضعیت به و ود آم   
اق ام به تجم  و تظاهرات خیابانی 
کردن  و کان ی ای مادام اطعمر 
ریاست  مهوری با نامه نااری 

 .ن داشتسعی در دطربایی از ناراضیا
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 حوادث کار

 

 قربانیان خاموش محیط کار
 بهروز ف ایی

 

شود   یان  میهای مخ لف  نه تع اد بسیاری از کارگران بر اثر ضایعات کار و تما  با مواد مضر که منجر به بیماریساال

بییور قیی  اگیر ایین . گا  در آمار قربانیان محیط کار و یا کوادث کار قیرار نمیی گیرنی  دهن  وطی هیچ خود را از دست می

 قربانیان سرمایه به طیست  انباخ اان کوادث کار افزود  شون   آمار ک  ه ش گان کار از همه کوادث دیار پی یی میی

 .گیرد

هیا بعی  تیاثیر  ها که کارگران بیور روزانه با آن سیر و کیار دارنی  سیاف و ساخ مان ه هاکارخاناری از مواد کاربردی در بسی

شیود و بیه کیرات کارفرماییان و سیرمایه داران در  مرگبار آنها بر سالم ی افرادی که با آن در تما  بودنی   م یخص میی

شیرایط قربیانی شی ن تعی اد بی یماری از  داشی ه انی  و  هت سود بی  ر  اثرات مخرب و مرگبار این مواد را مختی ناه

 .استآزبست از  مله این موارد  کرد  ان  کارگران را فراهه 

میالدی از آزبست به شکا وسیعی در عایق بن ی  کاناف ک یی  تاسیسیات کرارتیی   ٥0  تا نیمه اوف دهه 80از دهه 

کیه از دهیه هت یاد مییالدی تیاثیر  ایین علی ر یه. در ساخ مان سازی و  نای  اس تاد  ش   است... ها و  سلف سوف

اس تاد  آن از نیمه دوم دهه نیود مییالدی در اروپیا   ب طیا ارزان و در دس ر  بودن  مرگبار آن بر هماان روشن ش   بود

سیت کیه بسییاری از ک یورها ا ایین در کیاطی کردنی  ممنو  و قوانین سخ ایرانه ای بیرای خیارج و دفی  کیردن آن وضی  

کننی  و هنیوز قیانونی بیرای کن یرف و ییا  کماکان اس خراج  توطی  و در موارد مخ لف از آن اس تاد  می..( .روسیه  چین و)

 .کن  و دف  آنها ن ارن 

ممنو  گردیی   تیا اواخیر دهیه ه ی اد در  ینای  خیودرو  7٥ 8که اس تاد  از آزبست از ساف  در ک ور ما علی ر ه این

شود   آزبست بکار رف یه  در ماشین آالت و طوازمی که از ک ور چین وارد میسازی از آن اس تاد  ش   است و کماکان 

است و همننین روی دف  آن کن رف الزم و ود ن ارد و قربانیان خاموش آن در آمارهیا  یای م خصیی را بخیود اخ صیاص 

م رین خسارت و با آزبست پوشی   ش   که با ک ه هاها و کارخان ها  ساطن های بسیاری از ساخ مان سلف. ده  نمی

گیرد  ان از  گیری منظه  ورت  شود و در مسیر تنت  کارگران و دیار شهرون ان قرار می یا آتد سوزی در فضا آزاد می

 .ها در فضای شهر اطالعات ب ست آورد  شود گیرد که از میزان آزبست رها ش   از طنت اتومبیا نمی

ری از موارد همرا  دیار نخاطه های ساخ مانی به محا دف  کما های سرباز و در بسیا در  ورت خارج کردن آن در محا

شود  قابا ذکر است معموالً در نزدیع محا دف  این نخاطه ها محله زن گی کارگران و دیار اق ار پایین  امعه واقی   می

 .ش   است

( 8٥٥1)تاد  از آزبسیت از سوی ادار  آمار هلن  ارائه ش   است  از زمیان ممنوعییت اسی   208طبق آماری که در ساف 

بید از سی هزار نتر از کسانیکه طی چن  دهه اخیر با آزبست کار کرد  ان  بر اثر اب ال به بیماری سرطان ریه  ان خیود 

تا   توان وارد ش ن  بار آزبست به ریه انسان می. توان به عمق فا عه پی برد را از دست داد  ان  با اتکا به این آمار می

 .استو کم رین امکان پی ایری مو ود   شاه  تاثیرات مرگبار آن بود ها ساف بع  د 

کن یرف مسی مر  ناشیت و ا رای بیی قیی  و شیرطی گ کردبای  در میهن ما خیر   ی گرف ه شود  قوانین مناس  وض  

 .اعماف شود تا از اثرات مرگبار این قاتا خاموش کاس ه شود
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 یادداشت

(تدبیر و امید ) وضعیت اشتغال و بیکاری دولت یازدهم   

  عتر کسین زاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بیه . اش غاف و بیکاری  از  مله موضو  های اساسی اق صاد در هر ک یوری اسیت

گونه ای که افزاید اش غاف و کاهد بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه 

در شیرایط فعلیی  اشی غاف و بیکیاری در دوطیت . یاف ای  هر ک وری  تللی می ود

  "برنامه ش ه توسعه "  های ض  کارگری  روکانی با ت وین و ان  ار دادن  سیاس

قص  دارد سیاس های مخرب و ض  کارگری راعلی ر ه تبلیغات کمای ی  پید ببیرد  

گیوا  بیر دو ! ؟2بیا شیعار ا یرای  بر یام ( ت بیر و امی  ) سیاست اق صادی  دوطت . 

نی گانای در گت ار و عما دوطت است و به گت ه  مجی  انصاری معاون پارطمانی روکا

سیازمان هیای دوط یی کنی  و تنبیا "  ( ٥1 8آذر  28) در مصاکبه با رونامیه آرمیان   

هس ن  و اگر قرار باش  آن ها به بازدهی مناس   برسن    بای  به بخد خصو یی 

ایین گت یه معیاون پارطمیانی رئیی    "سپرد  شون  و از قواع  بازار آزاد تبعییت کننی  

ادن به خصو یی سیازی هرچیه بی ی ر  ینای  و  مهور کاکی از اراد  دوطت در تن د

دور تاز  ای از  ارت سرمایه های ملی توسط نیروهای وابس ه و نزدیع به نهادهای 

                                                                                 .استق رت 

ان نیاالیق و مک بیی این طرح دوطت شای  در ناا  اوف فا یله گیرف ن   از دسیت می یر

سیاف ناکارآمی   و بیرای پنهیان سیاخ ن از  1 نظام باشی  کیه  ینای  ک یور را طیی 

وضعیت بحرانی ناشی از رویکرد اق صادسیاسی در ساخ ار هیای  ینای    دوط هیای 

                          .پی ین و کنونی را مجبور به پرداخت کمع های دوط ی نمودن 

صو ی سازی کن  کمکهای دوط ی و افزاید بیازدهی و خیود اگر قص  دوطت از خ  

اما در فرهنگ سیاسی تاکنونی نظام در می یریت . گردانی  نای  باش   مثبت است

 نای  ملی و نحو  واگناری آنها بصورت آننه پید از ایین در دوطیت محمیود اکمی ی 

عی کییه نیژاد بییا عنیوان واگییناری  ینای  زیییان د  و ملییروض بیه سییازمان بیمیه ا  مییا

فسادهای میلیاردی و  ارت امواف ملت را همرا  داشت و هنوز پرونی   هیای تبیانی 

از "مت یوح هسی ن   نیه تنهیا " زییان د "میلیاردی سعی  مرتضوی در واگناری  ینای  

تبعیت نخواه  ش  بلکه در مراکا بع ی به بهانه تع یا ساخ اری و " قواع  بازار آزاد

که تحت پوشید قیانون کیار نیسی ن  فا عه آورخواهی  بویژ  برای واک  های توطی ی 

کسن روکانی بع  از ان خاب ش ن به عنیوان رئیی   مهیوربرای بهبیود شیرایط  .بود

میورد در  82مورد تحلق یاف ه و  1وع    داد که از این تع اد    21استنا  اق صادی  

: ف ه  ان  مورد وع   تحلق یا 1.  مورد پیایری ن    است  1کاف پیایری است   و 

افزاید ک اقا دس مزد کارگران  که کم ر از نرخ تورم بود    پائین آوردن تورم بیه زییر 

از وع   های در کاف پیایری  به  این  ه پرداخت یارانه ها و مهار تورمدر     ادام 28  
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                                   میییییییییییییییوارد میییییییییییییییی تیییییییییییییییوان  

بازگردان ن ظرفیت نتیت خیام :  اشار  کرد  

  پرداخیت بی هی دوطیت  11به میزان سیاف 

به پیمانکاران  اسلالف شورای پوف و اع بار  

نمونه هیایی از . تکمیا پروژ  پار   نوبی 

: وع   های پیایری ن    نیز از این قرارن  

کییاهد تتییاوت نییرخ بیکییاری در اسیی انها   

اس لالف بانع مرکزی و تلویت پیوف ملیی   

تامین مسکن ارزان   ایجاد اش غاف و پیائین 

ک وداً . آوردن بیکاری  را می توان برشمارد 

ما  از عمر دوطت ییازدهه میی گینرد نیه    

ن ها به هیچ ک ام از و ع   هاید در رابییه 

عما نکرد  بلکه هیر با کارگران و مزدبایران 

روز شاه  بیکاری   قراردادهای ض  کارگری 

  تعییلییی کارخانییه هییا   پرداخییت بییا تییاخیر 

طوالنی دس مزد کارگران   اخراج   اع صیاب 

و زن انی کردن فعاطین  و نماین گان کارگران 

                                         .هس یه

  از براسییا  یاف ییه هییای مرکییز آمییار ایییران 

  1ساطه و بی  ر   80 معیت آماد  به کار 

 21در یی  در سیین کییار قییرار دارنیی  و و ییود 

میلیون خانوار ایرانیی در ک یور ثبیت شی   

                                            .است

به گزارش  مرکز آمار ایران مرز میان شیا ا 

و بیکار  هت ه ای ییع سیاعت کیار در طیوف 

بارت دیایر کسیی کیه در به ع. هت ه است 

عت کییار مییی کنیی  طییوف هت ییه فلییط یکسییا

                      .شا ا محسوب می شود

براسییا  داد  هییای رسییمی  فییوق نییرخ 

در یی  و در بییین  1.0بیکییاری در بییین مییردان

در    همننین این نرخ در نلیاط  8٥.1زنان 

 7روسی ایی  در   و در نلیاط 1.88شهری 

                  .در   به دست آم   است

در ییی  از  ٥.81مییی ت اشییی غاف ا یییلی   

سییاف و  0سییاف تییا کم ییر از   شییا الن   از 

که . ساف بود  است  در   از یع تا  0.81  

 2.80و  0.8٥در ی  و بیرای زنیان  1.81و  1.81این ارقام به ترتی  برای مردان 

                                                                      .د  استدر   بو

با این آمارها وضعیت بازار کار به کی ی بیه هیه ریخ یه اسیت کیه چنی ی پیید 

  ای معاون وزیر کار هه درآم  و به گت ه سی  کسن هت   تن   رتبه ایران در 

 1 8و در کلیوق و دسی مزد  80٥ک یور  هیان  811اخراج و اس خ ام در بیین 

                                                                                    . است 

نماید بیکاری در عر ه عمومی  ب ون پوشد ا  میاعی باعیث آن شی   کیه 

ع م اش غاف مو   کثرت دس تروشان در مراکیز اکثیر شیهرهای ک یور بو یو 

آم   و دس تروشان با بی زبانی به  امعه می گوین  که بیکار هس ن  و به کار 

   نیاز دارن  و بخد ان کی از آنها نیز گرچه با داش ن کیار و تامین معاش خانواد

 زء شا لین در آمار هس ن  اما کلوق مکتی دریافت نمی کنن  و بیرای کمیع 

                                   . خرج مجبورن  به  کار دس تروشی رو آورد  ان  

ر گزاریها در اعیالم اما با تو ه به آمارهای رسمی فوق در بار  اش غاف زنان  خب

گویای وضعیت استبارتر است  زیرا بید از      و میزان بیکاری و بویژ  زنان در

بیه . یع میلیون  از بیکاران میلق ک ور را زنان تحصیا کرد  ت کیا می دهن 

گزارش خبرگزاری مهر   آخرین گزارشی که  از وضعیت بیازار کیار زنیان  من  یر 

 0  ه اسیت کیه طیی آن نیرخ بیکیاری زنیان زییر ش   مربوط به پائیز ساف گنش

در ی  اعیالم  12.1سیاطه  21تیا  88در   و نرخ بیکیاری زنیان  ٥ ساف ک ور  

                                                                                       .ش 

ایین هیزار زن در  888سهه اش غاف زنان در بخد ک یاورزی نییز کیاکی ازکیار 

هزار زن در بخید  ینعت اشی غاف دارنی  و در  7٥0و همننین . کوز  می باش 

                             .سهه زنان ک ود دو میلیون نتر استبخد خ مات 

علی ربیعی وزیر تعیاون  کیارو رفیا  ا  میاعی در کمیسییون برنامیه   بود یه و 

یروی انسیانی بیکیار میلیون ن 0محاسبات مجل  گزارش داد که در کاف کاضر 

و اشار  . میلیون نتر دیار نیز به آن اضافه خواه  ش   7در ک ور و ود دارد که 

میلیون نتر می رس   80تع اد بیکاران به  8100کرد که اگر کاری نکنیه در افق 

و عم   وا  ان شرایط کیار   . و این ع د خوبی نیست و بسیار خیرنا  است 

                 . در   آنها زن هس ن  10ن  که هی افارغ اط حصیالت دان اا

همه شواه  دربرنامه ها و سیاست های دوطت روکانی  گوا  آن است که نیه 

تنها دوطت روکانی بلکه رژیه در کلیت خود نه میی توانی  و نیه میی خواهی  بیه 

خواست ها و میاطبات کارگران و زکم ک ان  واب مثبت ده    بلکیه بیرعک  

خاذ ش   و سمت گیر یها کاکی از آنس که کاکمیت میخواه  سیاست های ات

همه دشواریها ی ناشی از بحران کنیونی اشی غاف و بیکیاری  و تبعیات آن را بیر 

آرایید و سیمت وسیوی اق صیادی دوطیت . دوش کارگران و زکم ک یان بانی ازد

روکانی با برنامه ش ه توسعه  کلی  خورد  و مجری سیاست های نزوایبراطی 

                                                . ه  اق صاد  کار و توطی  استر عر د

تنها اتحاد کارگران شا ا وبیکار و مبارز  م ح انه آنان برای افزاید اش غاف و 

علیه بیکاری در راس ای ارائه ب یا برنامه اق صادی مو ود  می وان   به میاطبات 

.  شان   نتی و قانونی خود  امعه عما بپو  

 


