
 ی بولتن کارگر              

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                                   

 513ه  سال سوم شمار /  2152نوامبر    52/   5931آبان   22شنبه  

 

 
اعالم کمپین جهانی برای آزادی 

 اسماعیل عبدی
 

7صفحه    

 

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته

از کف می رود،فرصت   

 دولت نمی خواهد الیحە را پس بگیرد

 

 

علی ( ایلنا)بنا بە گزارش خبرگزاری 
ربیعی وزیر کار کە اخیرا بە 
خوزستان سفر کردە بود، بە هنگام 

" تشکلهای کارگری"مالقاتی کە با  
این استان داشتە، از جملە گفتە 

الیحه ، اگر کارگران بخواهند: "است
  "گردانیم اصالح قانون کار را باز می

آبان، یعنی سە  ٨١جالب اینکە در 
ابوالحسن " روز قبل از ربیعی 

فیروزآبادی در بازدید خود از غرفه 

از : ایلنا در نمایشگاه مطبوعات گفت
جرئیات مربوط به بررسی این الیحه 

دانم که قرار  اما می ،خبری ندارم
ز نیست الیحه ارسالی دولت ا

               ".مجلس بازگردانده شود

قبل از آن سیدحسن هفدەتن، یکی 
برخی  از معاونان ارشد ربیعی کە

کارگری از او بعنوان کارچاق  نفعاال
کن کارفرماها در وزارتخانە تعاون، 

رفاه نام می برند ، عینا همین  کار و
.        حرف ربیعی را تکرار کردە بود  

 نمسئوال این سخنان ضد و نقیض
 بیانارشد وزارت کار در شرایطی 

می شود کە از آغاز درز خبر ارسال 
بی سروصدای الیحە ضد کارگری 
دست پخت دولت احمدی نژاد 
توسط دولت روحانی برای تصویب 
در مجلس، موج اعتراضی فزایندەای 
علیە این الیحە توسط کارگران و 
تشکلهای مختلف، حتی تشکلهای 

معمارشان،  وابستە بە حکومت کە
خود ربیعی بودە در جریان است و 

اخبار آنها نیز در از بخشی 
و برخی ( ایلنا)خبرگزاری 

رسانەهای منتقد و مخالف دولت 
ایی ها چیزه این. منتشر شدە

 ننیست کە ربیعی و سایر مسئوال
حکومتی و محافل ، دولتی

کارفرمایی از آن بی اطالع ماندە 
ن همە با وجود ای ،بنا بر این. باشند

طومار و اعتراض، بیانیە و مصاحبە، 
وقتی کە ربیعی و هفدەتن هنوز 

را بکار می برند، بە هیچ " اگر"قید 
بی اطالعی و نادانی  جە نشانە و

یا ندانستن  شان از این موضوع 

آنها بهتر از . زبان فارسی نیست
هرکس می دانند کە این الیحە 
آنقدر ارتجاعی و ضد کارگری است 

های دولتی نیز  کلکە حتی تش
بارها بە اشکال مختلف از آن بعنوان 
سند بندگی کارگر یاد کردە و 
خواهان پس گرفتنش توسط دولت 

ولی چون دولت می . شدەاند
خواهد بە هر قیمتی کە شدە این 
الیحە را از تصویب مجلس بگذراند، 
خودشان را بە نادانی زدە اند و دارد 

از   وی قصد. دودوزە بازی می کند
 این یکی بە نعل یکی بە میخ زدن

ها فریب دادن  دوزە بازی ها، و دو
انتظار کاذب  ایجاد صبر و کارگران و

برای خرید وقت جهت تصویب این 
                              . الیحە است

 صادق کار
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کارگران در واقع برای این  اعتراض 
جماعت اساسا تا زمانی کە 

نکنند موقعیتشان را متززل احساس 
. یت ندارد، ارزش و اهممی کند

بخاطر نگرانی  دلیل این واکنش ها 
شان از تبدیل این حرکت بە جریانی 
است کە هرچە طی بیش از سە 

              .دهە رشتەاند را پنبە کند

هە های مگر طی د ،گر نەا 
گذشتە، غیر از زدن از حق و حقوق 
کارگر و تحمیل فقر و فالکت بە 

سرکوب کارگر و زحمتکش و 
اعتراضات حق طلبانە شان کار 
دیگری برایشان کردەاند، کە این بار 

                    بخواهند چنین کنند؟

وجود همین الیحە، تصویب الیحە  
مناطق آزاد اقتصادی و طرح های 
متعدد دیگری از این دست کە در 
همە آنها بدیهی ترین حق و حقوق 
کارگر مورد تاراج قرار گرفتە، خود 
گواە شدیدتر شدن و خشن تر 
شدن سیاستهای ضد کارگری 

                            .حکومت است

ها  مین جهت مبارزە با آنه به 
مراتب دشوارتر از ه نیز ب

گذشتە و عقب راندن این تهاجم 
گستردە  اتحادوحشیانە نیازمند 

همە ظرفیت های بالفعل و 

. بالقوە جنبش کارگری است
و مبارزات آنقدر  باید اعتراضات

وسعت دادە شوند، کە حکومت 
جدا احساس خطر و بە تبع آن 

     .مجبور بە عقب نشینی شود

آبان در ادامە اعتراضاتی کە  ٥٢در  
تا کنون علیە الیحە دولت صورت 

تجمعی در  ،قرار است گرفتە 
این الیحە در تهران   اعتراض بە

صورت گیرد کە هنوز در مورد آن 
بە رغم . کافی نشدەاطالع رسانی 

 نکە ممکن است، مسئوال این
دولتی موانعی بر سر تشکیل این 

تجمع کارگری ایجاد کنند و یا سعی 
د با تمعهیداتی مانع گستردە نکن

 برگزارکردن آن شوند، برگزار 

 

 

 

کنندگان آن اگر واقعا قصدشان 
از این کار فشار بە دولت برای 

گرفتن این الیحە است  پس
تنگ نظری با  بایستی بدون

اطالع رسانی بە موقع زمینە 
شرکت هرچە وسیعتر کارگران 

و بە  در این تجمع را فراهم کنند
وزیر کار و سایر حامیان این 

الیحە ضد کارگری نشان دهند، 
کە کارگران بدون اما و اگر، 
خواهان پس گرفتن الیحە 

                                  . هستند

های  کلو تش نالبخصوص فعا
کارگری نیز باید بکوشند، فارغ از 
اختالفات و تفاوتهایی کە با جریان 
برگزار کنند دارند ، از نفوذ شان 
 برای تشویق کارگران و سایر عدالت

خواهان بە شرکت در این تجمع 
استفادە کنند. همزمان با آن الزم 
است امکان تجمع های مشابە در 
شهرهای دیگر و حتی در واحدهای 
تولیدی جداگانە را برسی کرد و 

جمع آوری امضا و طومار علیە الیحە 
را توسعە داد و یا در واحدهای کە از 
این پس بە هر دلیل اعتصاب می 
کنند پس گرفتن الیحە را نیز در زمرە 
 مطالبات قرار داد. 

واقعیت این است کە محرک انبوە 
صابات و اعتراضات کنونی تاع 

ی بخش در واقع عدم اجرا کارگری 
اگر . های رفاهی قانون کار است

این قوانین اجرا می شدند، بخش 
عمدە این اعتراضات نیز شکل نمی 

را برای  موضوع این می توان. گرفت
در آن صورت . توضیع داد انکارگر

بسیار راحتر می شود اهمیت قانون 
به را  انکار و رابطە آن با اعتراضاتش

ر و آنها را بە این کارزاتصویر کشید 
فرا خواهند. وقتی کارگر بخاطر 
عقب افتادن دستمزد و حقوقش و 
سایر مطالبات صنفی  اعتصاب و 
اعتراض می کند و بصورت دستجات 
چند صدنفرە از شهرهای دور و 

نزدیک برای، بە تهران می آید، حتما 
 حاضر هم می شود برای حمایت از 

 

 

 

مواد حمایتی قانون  اعتصاب و 
اعتراض کند. بهر جهت زمان بە 
سرعت دارد می گذرد و ممکن 
است اگر اعتراضات بە حد کافی 
 گستردە نشود، الیحە بی حقوق 

کردن کارگر در مجلس تحت سلطە 
سرمایەداران و دولت حافظ منافع 
سرمایە داران بە تصویب برسد. 
حتی پس گرفتن الیحە نیز بە معنی 
دست برداشتن حکومت از پیگیری 

     .یستقضیە در فرصت مناسب ن

این الیحە از هفت خوان رستم عبور 
مین ه کردە تا بە اینجا رسیدە و به

جهت مدافعان آن حاضر نخواهند 

شد بە آسانی این فرصت را رها 
کنند و بە کارگران امان دهند تا 
خودشان را برای بە شکست 
.کشاندن این تعرض آمادە کنند  

اما پس گرفتنش ولو بطور تاکتیکی  
رصت می دهد کە برای بە کارگران ف

مقابلە با دور آتی تعرض تدارک 
 می توانفعال بهمین جهت . ببینند

پس گرفتن الیحە و گرفتن 
فرصت از دست دولت و مجلس 
کە هر دو بە یک اندازە از این 
الیحە دفاع می کنند، اولویت 
نخست سازمان های کارگری 

  .باشد

بە دست اندرکاران این الیحە باید 
ی اگر این الیحە بە فهماند کە حت

تصویب مجلس هم رساندە شود، 
مبارزە برای تدوین قانون کار بهتر 

در صورت . محال است پایان یابد
تصویب این الیحە کف خواستەها 

محدود بە مواد حمایتی  ،دیگر
کنونی کە بنا دارند حذفشان کنند 
نخواهد ماند. کارزار کارگران حول 
یک قانون کار پیشرفتە مطابق با 
استاندارد های پذیرفتە شدە در 
جنبش جهانی سندیکایی و مقاولە 
نامە های سازمان بین المللی کار 

 خواهد بود.                             
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قرن گذشته در قبرس 05از صحنه های مکرر سالهای دهۀ   

 

 

 

 

 

 

 
 از تجربه دیگران

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 

 گفتار پیش

 در  ٢5برس ازسالهای دهه اتحادیه های کارگری ق
زمینه های مختلف فعال بوده اند که تحت تاثیر تقسیم 
. این کشور به دوبخش قومی و جغرافیائی بوده است

در جنوب قبرس که تحت کنترل قبرسی های یونانی 
تبار است، اتحادیه ها بزرگتر و سازمان یافته ترند و در 

از .هردو بخش عمومی و خصوصی گسترش یافته اند
وی دیگر در شمال قبرس که قبرسی های ترک تبار س

کنترل را در دست دارند، اتحادیه ها کوچکتر و محدود 
اما در . به بخش بزرگتر کارکنان دولت در شمال اند

هردو سوی مرز تقسیم کشور تراکم وجودی اتحادیه 
 .ها در دو دهه گذشته در حال نزول بوده است

  ها کامال در هر دو سوی خط جداسازی اتحادیه
سیاست زده اند، در جنوب بیشتر از هر چیز ارتباط با 
احزاب سیاسی مشخص کننده خط و ربط هاست 

ولی در شمال مواضع سیاسی بیشتر حول مساله 
 .قبرس استقرار یافته است

  روابط صنعتی در قبرس تحت نفوذ آخرین دهه حاکمیت
 بریتانیا بر این کشور و با مدل بریتانیایی اتحادیه ها
شکل گرفته است، از جمله در مورد عدم دخالت 
قانونی و سیاسی دولت در آن و بیشتر بصورت 

 .میانجی در مذاکرات جمعی

  مذاکرات جمعی در مناطق یونانی قبرس در دو سطح
بخش صنفی و کارگاهی صورت می گیرد، و مذاکره در 
سطح کارگاه معموال به زیان مذاکرات در سطح کل 

قبرسی مذاکرات -مناطق ترک در. صنف می انجامد
بیشتر حالت دولتی و نیمه دولتی دارد و در محل کار 

 .صورت می گیرد
  در سالهای اخیر سیاست های ریاضت اقتصادی با 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  فشار ترکیه و ترویکا در شمال و جنوب اجرا شده
در زمینه بحران اقتصادی و تاثیرات مدیریت . است

ی گفتمان اجتماعی در هر دو نئولیبرالی، مکانیزم ها
در نتیجه . بخش شمال و جنوب تضعیف شده است

اتحادیه ها بطور دم افزون با مشکالتی در حفظ منافع 
اعضای خود روبرو اند، تا چه برسد به منافع عمومی 

  .در اجتماع
  

 مقدمه و پیش زمینه تاریخی 

قبرس جزیره کوچکی در جنوب شرقی دریای مدیترانیه 
عیتی نزدیک به یک میلیون که به زبان های است با جم

 ٨١7١قبرس در سال . ترکی و یونانی سخن می گویند
به عنوان  ٨2٥٢تحت حاکمیت بریتانیا درآمد و در سال 

با پایان دوران . مستعمره بریتانیا به رسمیت شناخته شد
جمهوری مستقل قبرس تاسیس  ٨295استعمار در سال 

وم ساکن در جزیره، اختالفات سیاسی بین دو ق. شد
به  ٨295قبرسی که در سال -قبرسی و یونانی-ترکی

را تشکیل می دادند باعث درگیری % 77و % ٨١ترتیب 
  ٨291های خونین بین دو ملت شد و سرانجام در سال 
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 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس 

 دهتاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آین
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جامعه ترکی بکل از سیستم دولت خارج شد و مداخالت 
 منجر به دوپاره شدن قبرس ٨271ترکیه و یونان در سال 

و جداسازی فیزیکی دو ملت در دو منطقه جدا شد؛ 
در . داشت ٢5پروسه ای که سابقه تاریخی از دهه 

خاک جزیره در شمال تحت % ٥7نتیجه بطور متوسط 
                                           .کنترل دولت ترکیه درآمد

جزیره تا کنون نیز شامل دوقسمت مجزاست و تمام 
فع اختالفات و برای رسیدن به راه حل تالش ها برای ر

در حالی که . اتحاد تمام قبرس بی نتیجه مانده است
قبرسی های جنوب کنترل جمهوری قبرس را در -یونان

دست دارند و به موفقیت های بزرگی در صحنه بین 
المللی دست یافته اند، رشد اقتصادی چشمگیری در 

به  ٥551تجربه کرده اند، درسال  25و  ١5دهه های 
عضو  ٥55١عضویت اتحادیه اروپا درآمدند و از سال 

قبرسی شمال نتوانسته -محدوده یورو اند، جامعه ترک
این وضع، بیش از . است قدم های مشابهی را بردارد

هرچیز ناشی از این حقیقت است که جامعه بین 
جدایی  ٨2١1المللی، جز ترکیه، حاضر نشد در سال 

در شکل جمهوری ترکی طلبی انها ترکهای قبرس را 
این تفاوت سنتی . شمال قبرس به رسمیت بشناسد

بسیار قدیمی است و به دوران امپراطوری عثمانی برمی 
 گردد، زمانی که ترک های شمال قبرس عمدتاً در دیوان 

 

 

 

 

 

اداری و زراعت بکار مشغول بودند و یونانی های قبرس 
                    .در تجارت و کار خصوصی اشتغال داشتند

قبرسی -، متوسط درآمد جامعه ترک٨29٨تا سالهای 
قبرسی های -کمتر از یونانی% ٥5های شمال حدودا 

این فاصله پس از جدائی جغرافیایی و . جنوب بوده است
تا . بازهم بیشتر شد ٨291درگیری های قومی سال 

رسید و % ٢5این فاصله درآمد ها به  ٨27٨سال 
متوسط درآمد  ٥555در سال . دهمچنان عمیق تر هم ش
دالر و در منطقه ترکی  ٨11٨٢٢سرانه در منطقه یونانی  

نشان  ٥5٨٥آخرین امار ها در سال . دالر بود ٢1299فقط 
درآمد % ٢١می دهند که متوسط درآمد سرانه ترک ها 

در مقام مقایسه می . متوسط یونانی های قبرس است
انه منطقه یونانی توان افزود که در حالی که کل تولید سر

بیلیون یورو رسیده است در  ٨717به رقم  ٥5٨1در 

 ٥19٢منطقه ترکی شمال این سرانه تولید به سطح 
                                   .بیلیون یورو محدود بوده است

 
 
 

 

 

 

 

 

 از جهان کار
 

 

 

 

 

 چالش بزرگ در برابر فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند 6

 

سیون اتحادیه های کارگری فدرا

، بزرگترین سازمان .(ه.ک.ا.ف)هلند 
میلیون  ٨کارگری هلند با قریب 

عضو، در جستجوی جانشینی برابر 
رئیس کنونی آن، ُتن هیرتس، 

 4تن هیرتس، که در دورۀ . است
. ه.ک.ا.سالۀ ریاست اش بر ف

تحوالت بسیاری را در آن ایجاد کرده 
است، در ماه ژوئن سال جاری 

عالم کرد که در صدد است کرسی ا
 .ریاست را به کس دیگری بسپرد

از هم اکنون روشن است که میراث آسانی نصیب رئیس جدید فدراسیون 

علیرغم این . شد. ه.ک.ا.هیرتس موفق به تغییرات بسیاری در ف. نخواهد شد
لحظۀ کنونی برای . تحوالت جانشین او با چالشهای سنگینی روبرو خواهد بود

 .فدراسیون، لحظۀ اوجگیری مجدد یا سقوط استاین 

: هیرتس موفق به انجام کاری شد که به مدت چند دهه ممکن نشده بود
حتی غولهای جنبش اتحادیه ای در هلند موفق به انجام . بازسازی فدراسیون

هیرتس موفق شده است که از یک اتحادیۀ بزرگ اما . این کار نشده بودند
دفتر،  13های صنفی تطبیقی ایجاد کند و با بنای لَخت و کم تحرک، انجمن

را در سراسر هلند برای اعضا و مقامات محلی قابل رؤیت و . ه.ک.ا.ف
 .دسترس پذیر بسازد
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 را ترکیب کند" پارلمان"و " بانخیا"هیرتس، نفر وسط با شال، کوشید 

 

 

 

 

، در زمانی ٥5٨٥هیرتس در سال 

که فدراسیون در عمیقترین بحران 
دوران حیات اش به سر می برد، بر 

. شد" پرتاب"کرسی ریاست آن 
فرمایان و دولت بر سر توافق با کار

مدرن کردن بازنشستگی، موجب 
شکاف در جنبش اتحادیه ای در 

رؤسای اتحادیه . هلند شده بود
های مختلف به جدال با هم 
برخاسته بودند، و نه تنها بر سر 
گذشته بلکه همچنین بر سر راه 

اکتیویسم یا پارلمانتاریسم، : آینده
خیابان یا مجلس؟ جامعه به آنان به 

" گرگهائی با دندان چوبی"ن عنوا
در حالی که . نگاه می کرد

جنبش اتحادیه ای رسالت 
انجام خدمت به کارگران، 
بیکاران، بازنشستگان و 
ازکارافتادگان را به عهده 
دارد، انرژی فدراسیون صرف 

 .مشاجرات درونی می شد

نی چهره تنها با پادرمیا
هائی از گارد قدیمی 

فدراسیون بود که آتش بس 
در آن برقرار شد و ُتن 
هیرتس به کرسی ریاست 

هیرتس از . قرار گرفت
بهره . ه.ک.ا.بحران در ف

گرفت تا آن را تجدید سازماندهی 
روش فرماندهی او نیز همچون . کند

یا من یا : باد موافق به یاری او آمد
و توافق به این روش بود که ا. آشوب

پیمان "با دولت و کارفرمایان بر سر 
را در فدراسیون به " اجتماعی

 .کرسی نشاند

به موجب این پیمان فدراسیون 
اتحادیه های کارگری هلند یک 
رشته توافقات را برای کاستن از 

 از جمله در  -تأمینات اجتماعی 

 

قانون بیکاری، حق اخراج و مشاغل 
 اما باالخره. پذیرفت –اجتماعی 

پس از ده سال فدراسیون مجدداً به 
طرفی برای مذاکره با دولت و 

 کارفرمایان تبدیل شد و توانست 

 

 

 

 

 .گوش شنوائی را در وزارت امور اجتماعی پیدا کند

. اما این که آیا این کیفیت برای انجام رسالت کافی است، ابداً قطعی نیست
و عاقبت امر به این که  منتفی نیست( کنایه از پایان حیات" )غزلخوانی قو"

او، هر . جانشین هیرتس که باشد و چگونه عمل کند، بستگی بسیاری دارد
 .چالش سنگین روبرو خواهد بود 6که باشد، با 

 
 کارگران: چالش اول

تعداد اعضای . سالهاست که تعداد اعضای اتحادیه ها رو ه کاهش است
این . میلیون است٨نون اک. میلیون بود ٥/٨بیش از  ٥555در سال . ه.ک.ا.ف

 45کاهش موجب تقلیل درآمد فدراسیون از محل سهم عضویتها به میزان 
آن چه موجب نگرانی است، این است که در . میلیون اورو در سال شده است

در هلند، به بیش ( کسانی که کار می کنند)خالل همین مدت تعداد کارکنان 
نق مجدد اقتصاد، می تواند به میلیون افزایش یافته است و در صورت رو ١از 

میلیون نیز  2تعداد مرزی 
نسبت اعضای . برسد

کارکن اتحادیه ها به تعداد 
که  –کل کارکنان در هلند 

" درجه سازمان پذیری"
در تمام  –نامیده می شود 

اتحادیه های کارگری هلند، 
، رو .ه.ک.ا.و از جمله در ف

 .به کاهش دارد

روندی که موجب نگرانی باز 
بیشتری خاصه در مورد هم 

فدراسیون است، این است 
که یک پنجم اعضای آن 

 ١55. بازنشسته یا بیکار اند
میلیون کارکن رد سراسر هلند، برای آن که  ١هزار کارکن در برابر بیش از 

در اثر افزایش سن . بتوان نقش نمایندگی را بخوبی ایفا کرد، بسیار کم است
، افزایش مدام سهم "(اکستری شدنخ"پدیدۀ )متوسط اعضای فدراسیون 

بازنشستگان آن را تهدید می کند، مگر آن که فدراسیون موفق به جذب 
 .کارگران جوان به صفوف خود گردد

 تنوع: چالش دوم

در سال . فدراسیون اتحادیه های هلند یک دژ برای مردان میانسال است
اما . بود 35-35 سال تقریباً  43سال و باالی  43نسبت بین کارگران زیر  ٥555

سال، دوسوم  43یک سوم زیر : اکنون این نسبت اساساً به هم خورده است

البته در این مدت نسبت زنان در آن بهبود کمی داشته و به . سال 43باالی 
 .درصد رسیده است 14

در میان اعضای ( کارگران غیر هلندی االصل" )خارجیها"اما یافتن جوانان و 
 .ن نیستفدراسیون به واقع آسا

 
 لکه های سفید: چالش سوم

جنبش اتحادیه ای در هلند از دیرباز در میان کارمندان دولت جنبش پرقدرتی 
 این طرح که کارمندان دولت از همان حقوق و وظایف کارگران . بوده است
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برخرودار گردند، تهدیدی برای قدرت 

جنبش اتحادیه ای در میان کارمندان 
فته در همین ه. دولت است

هلند در این باره " مجلس سنای"
 تصمیم خواهد گرفت، 

در . ه.ک.ا.اما در حال حاضر ف
اعتراض به آن به قوۀ قضائی 

 .شکایت برده است

در میان برخی دیگر از پایگاه های 
سنتی جنبش اتحادیه ای نیز رخنه 

بخش صنعت . هائی ایجاد شده اند
به لحاظ سازمانی ضعیف شده و به 

و پراکنده تبدیل شرکتهای کوچک 
بندر روتردام، که تا . شده است

چندی پیش فقط یک قرارداد جمعی 

داشت، اکنون رشته از قراردادهای 
محیطهای کارگری . جمعی دارد

بزرگی که زمانی به اتحادیه ها 
امکان می دادند به یک باره به گروه 
وسیعی از کارگران ارتباط گرفته 

 .شود، دیگر وجود ندارند

ز بخشها، که از دسته در برخی ا
بخشهای در حال رشد اند، 

فاقد موقعیت اثرگذار . ه.ک.ا.ف
اینها لکه های سفید وضع . است

 .فدراسیون اند

به این مجموعه باید آن بخشهائی 
را نیز افزود که زیر فشار روند 
. دیجیتالی شدن قرار دارند

مؤسسات خدماتی، بخش مالی و 
فروشگاه هائی که یکی پس از 

 .در حال ورشکستگی اند دیگری

قرارداد جمعی کار مشکل اصلی 
آنها، در جاهائی . کارفرمایان است

که اتحادیه ای وجود ندارد، یک 
اتحادیۀ شرکتی ایجاد می کنند و 

در مورد قرارداد جمعی کار با آن به 
گاهی هم کار را . توافق می رسند

پیش می برند " شورای شرکت"با 
اجاره می یا حتی اتحادیۀ دیگری را 

مادام که کارگران اعتراضی . کنند
نداشته باشند، برای کارفرمایان 
فرقی نمی کند قرارداد جمعی را با 

در این موارد اتحادیه . کی امضا کنند
 های سنتی فقط می توانند نظاره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .گر باشند
 بازار کار: چالش چهارم

عنوان نان آور اصلی،  زمانی کار تمام وقت در یک شغل ثابت برای مردان به
امروزه هر دو جنس کار می . این تصویر دیگر از بین رفته است. یک نرم بود

نسبت مشاغل ثابت، خاصه برای . کنند، خواه تمام وقت و خواه نیمه وقت
جوانان از یک شغل موقت به شغل موقت . جوانان، دائماً کمتر می شود

به نحوی انفجاری افزایش " انخویش فرمای"تعداد . دیگری در رفت و آمد اند
فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند هنوز پاسخ روشنی به این . یافته است

 .تغییرات در بازار کار نداده است
 

 هم دولت مرکزی و هم دولتهای محلی: چالش پنجم

اگر فدراسیون بخواهد به امتیازات بزرگ دست یابد، باید با دولت مرکزی و 
واقعیت، از پس از جنگ جهانی دوم تا کنون، همین . ق برسدکارفرمایان به تواف

از تجربۀ سالهای دهۀ قرن گذشته و دهۀ نخست قرن . ه.ک.ا.ف. بوده است
جاری دریافته است که تنها با به خیابان آمدن به چیز بزرگی دست نخواهد 

 .ممکن است دولت بی هیچ انعطافی به این قبیل حرکات برخورد کند. یافت

هیرتس با عقد توافق با دولت و کارفرمایان موفق شد  ٥5٨1در سال 
اکنون تاریخ اعتبار آن توافق، جز در . فدراسیون را دو باره به صحنه بازگرداند

این بخش از توافق دارای . مورد کاریابی برای جوانان معلول، گذشته است
 .تاریخ اعتبار طوالنی است

که پس از انتخابات ماه مارس  –بعدی از این رو اثرگذاری بر شکل گیری کابینۀ 
و یافتن درب گشوده ای در آن برای  -در سال آینده تشکیل خواهد شد 

اما در مناطق نیز به دلیل محلی شدن امر . مذاکره، دارای اهمیت بسیار است
بدون داشتن . ، و سازماندهی آن توسط شهرداریها دارای اهمیت است"تیمار"

نیست بتوان کمکی به جویندگان کار در یافتن کار نفوذ در محل زندگی، ممکن 

 .کرد
 

 "سابق"دشمن طبقاتی : چالش ششم

کارفرمایان و اتحادیه ها از دیرباز قطبهای مقابل هم به نمایندگی از سرمایه و 
هر یک از آنها از : این یک رابطۀ سمبولیک در نظام کنونی است. کار بوده اند

تیم مقابل فدراسیون اتحادیه های . ستدیگری بیزار و به دیگری وابسته ا
شناخت این اتحادیه دارای . کارگری در هلند، اتحادیۀ کارفرمایان در هلند است
در این فاصله در اتحادیۀ . اهمیت بسیاری است تا بتوان با آن تعامل کرد

نیک یان کسترن به . کارفرمایان هلند نیز قدرت دست به دست شده است
اکنون دو نفر دیگر این نقش . بود. ه.ک.ا.ابل رئیس فمدت یک دهه بازیکن مق

این که تعامل بین دو سازمان ممکن گردد بستگی به هر دو . را به عهده دارند
اگر همزبانی ای بین آنها حاصل . طرف و خاصه به رؤسای دو سازمان دارد

شود، خواهند توانست بر شکل گیری کابینه اثر مضاعفی بگذارند، در غیر این 
 .ت هر طرف باید به راه خود برودصور
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 تشکل ها
 

 اعالم کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

 

:حقوق معلم و کارگر  

                                                                                                                                  2116دوم نوامبر 

     

 ( EI)به کلیه سازمانهای عضو خود فراخوان داده است که در اعتراض به شش
سال حکم تحمیلی و توجیه ناپذیر زندان برای اسماعیل عبدی، یکی از رهبران 
.                         کانون صنفی معلمان تهران، بطور فوری و قاطع اقدام کنند

ر اسالمی ایران اطالع داده است که آموزش بین الملل به مقامات جمهو      
ناعادالنه هستند و ” اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی“اتهاماتی مانند 

کنوانسیون های حقوق بشر از جمله کنوانسیون هایی که از حق آزادی بیان و 
تشکل و حق مشورت اتحادیه های کارگری در سیاست های مربوط به آموزش 

آقای عبدی همراه با سه نفر از . نقض می کنند و پرورش حمایت می کنند را
بطور غیرمنصفانه بازداشت شدند و از  ٥5٨3فعالین صنفی معلمان در جوالی 

شرکت ایشان در هفتمین کنگره آموزش بین الملل در شهر اتاوا، کانادا 
اعتصاب غذای آقای عبدی و کمپین های همبستگی گسترده . جلوگیری شد 

ادیه های کارگری در سرتا سر جهان، باعث آزادی موقت در ایران و حمایت اتح
                                .                          شد ٥5٨6آقای عبدی در ماه مه 

:فرد ون لیون، دبیر کل آموزش بین الملل در محکومیت این شرایط می گوید  
ریق سرکوب و مقامات ایران در تالش هستند نارضایتی های معلمان را از ط

.              حبس های طوالنی مدت علیه فعالین معلمان به سکوت بکشانند  

اکتبر  7دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ  16آخرین حکم که توسط شعبه 
صادر شده است در شرایطی صورت می گیرد که سیاست های  ٥5٨6

زندگی  نئولیبرالی رژیم جمهوری اسالمی، نظام آموزشی کشور و شرایط
سیاست خصوصی سازی و کاالیی سازی . معلمان را دچار بحران کرده است

آموزش، بقایای فرصت های برابر و آموزش و پرورش رایگان در ایران را نابود 
بسیاری از دانش آموزان، به ویژه دختران از خانواده های کم درآمد . کرده است

ورش دسترسی ندارند؛ در مناطق روستایی و عشایری، عمال به آموزش و پر
گزارش ها نشان می دهد که بیش از سه و نیم میلیون دانش آموز قادر به 

.                                                                   حضور در مدرسه نیستند  

در ایران علی رغم اینکه تعداد بسیار زیادی از معلمان از حقوق و آزادی های 
دستمزد . ار نیستند اما به تدریس در مدارس ادامه می دهنداساسی برخورد

معلمان اغلب زیر خط فقر رسمی 
اعتراضات و اعتصابات . است

معلمان در سرتاسر کشور در چند 
سال اخیر، بیانگر خواست قاطعانه 
معلمان برای تغییر سیستماتیک 

.                     این شرایط است  

با هزار نفر  ٨35هر سال حدود 
تخصص های باال ایران را ترک می 
بسیاری از آنان به دلیل باال  .کنند

بودن سطح بیکاری، دست به این 

کار می زنند، اما سرکوب های 
سیاسی و فقدان آزادی مذهب نیز 
 .از دالیل دیگر این مهاجرت هستند

آموزش بین الملل از تشکالت عضو 
خود و همه شهروندانی که نگران 

تند می خواهد وضعیت موجود هس

که از طرق مختلف از جمله ارسال 
نامه های اعتراضی به رئیس 
جمهور و رهبر جمهوری اسالمی 
ایران خواهان آزادی اسماعیل 

.      شوند عبدی * 
جهت اطالعات بیشتر و دسترسی *

به متن کامل انگلیسی به لینک زیر 
:                          نمایید مراجعه

                  

https://www.ei-
ie.org/en/news/news 
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اعتراض کنید یحه اصالحی قانون کارعلیه برنامه ریزان، ال  
 
 
 
 

برگزاری ها، مطبوعات و رسانه های اجتماعی از طریق، خ
اینستاگرامتلگرام،  

و تشکیل کمپین های اعتراضی به روشنگری و انسجام کارگران 
 یاری رسانید

 
 
 
 

اح های حکومتی در با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، جن
 برابر اعتراض های کارگری چاره ای جزء عقب نشینی ندارند

 
 
 
 

وادار به حاکمیت جمهوری اسالمی را  ها، اعتراضگسترش با 
 تمکین کنید

 
 

                     

       (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران 
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