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 تحلیل هفته

 چاره رکود، افزایش دستمزد ها است

کە تمایالت " جهان صنعت"سایت 

بخش بزرگی از سرمایەداران 

صنعتی ایران را بازتاب می دهد، در 

ماە، طی گزارشی کە با  دی ٠١

" فقیرتر شدەاند" عنوان مردم 

منتشر کرد، با استناد بە آمار و 

کاهش قدرت خرید   خبر از  ارقام

طی دهە گذشتە و نسبت بە  مردم

نویسندە این  .آن واکنش نشان داد

سایت مدافع سرمایە داران بخش 

تولیدی، در قسمتی از مقالەاش 

معیشت مردم ایران این :" نوشت

روزها خوب نیست و اتفاقات چند 

ها، تورم  دهه اخیر از جمله تحریم

درصدی سالیان گذشته، اوضاع  0١

نامناسب فروش نفت، نبود 

های خارجی و  گذاری یهسرما

بسیاری دالیل دیگر شرایط را به 

ای رقم زده است که مردم  گونه

ایران در حال حاضر در حال دست و 

پنجه نرم کردن با کمترین قدرت 

خرید در طول حیات خود هستند و 

اوضاع کنونی کار را به جایی 

های  رسانده است که از نظر رسانه

ر خارجی مردم ایران در یک دهه اخی

نویسندە ." اند درصد فقیرتر شده 0١

بە نظر می رسد، بیش از هر   کە

چیز نگران از رونق افتادن بیشتر کار 

و کاسبی کارخانە داران است و از 

پرداختە   همین منظر بە موضوع

است در قسمت دیگری از 

کاهش قدرت : مقالەاش نوشت

خرید مردم به معنی کاهش تقاضا 

های  ن بنگاهدر بازار و از رونق افتاد

اقتصادی ریز و درشت خواهد بود که 

شود  خود منجر به تشدید رکود می

این در حالی است که با ... و 

نگاهی به وضعیت معیشت خانوار 

تقویت قدرت خرید و بهبود شرایط 

بینیم و شاید اگر همین  آنها را نمی

سبد کاالی خانوار هم وجود نداشت 

ای  شرایط بد اقتصادی به گونه

 ."شد میگیر جامعه  انی گریبانبحر

 ٠١هم در  در گزارش دیگری کە آن

دیماە در ارتباط با اعالم شکست 

خرید کاالی طرح کارت اعتباری "

دولتی در ن توسط مسئوال" ایرانی

این سایت منتشر شدە، یکی از 

محدود بودن  " علل شکست آن را 

..." جامعه هدف و مخاطب طرح،

ی می داند و در ادامە گفتە م

وزیر صنعت، پس از چند :"... شود

انجام اعتراف به  ماه تاخیر سر

شکست طرح کارت اعتباری خرید 

کاالی ایرانی کرد در حالی که از 

آغاز این طرح، کارشناسان بازار 

خانگی به نقاط ضعف این طرح  لوازم

ابتدا طرحی  آگاه بوده و آن را از

دانستند که نه  شکست خورده می

رونقی در بازار ایجاد تواند  تنها نمی

خانگی  کند بلکه برای بازار لوازم

 ."کند مشکالتی را هم ایجاد می

 صادق کار
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انتقاد از سیاست های اقتصادی 
دولت در این سایت کارفرمایی البتە 
سابقە دار است و کمتر روزی است 
کە در این سایت مطلبی انتقادی از 

ها و رویکرد دولت با  این سیاست
شر نشود و همراە بخش تولید منت

با آن مطالبات و انتظارات کارفرمایان 

 . گردداز دولت بازگو ن

بخشی از این انتقادات با وجود این 
کە صرفا معطوف بە تامین و توسعە 
منافع سرمایە داران است، از آن 
جملە انتقاداتی کە در دو گزارش 
فوق الذکر بە آنها اشارە شد، 

انتقادات درستی هستند کە با 
های از مطالبات کارگران نیز  بخش

 .همسویی دارند

کارگران نیز می خواهند کە قدرت  
خریدشان افزایش پیدا کند، 

های تبعیض آمیز دولتی  سیاست
در موردشان کنار گذاشتە شود و از 
مزایای همانند مزایای طبقە متوسط 

ولی . و ثروتمند برخوردار گردند
واقعیت این است کە خود همین 

ایە داران منتقد بخش از سرم
های اقتصادی دولت در  سیاست

دامن زدن بە رکود و کاهش قدرت 
خرید و فقیرتر شدن فزایندە مردم 

ها  آن. کم تقصیرتر از دولت نیستند
سو از فقیرتر شدن مردم  از یک

شکایت می کنند و دولت را مقصر 
معرفی می کنند، از سوی دیگر دە 
ها سال است کە تن بە افزایش 

چند مرتبە زیر خط   ایدستمزده
فقر کارگران نمی دهند، دستمزد و 

 شان را برای فشار  حقوق کارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

ها با تاخیر چند ماهە  آوردن بە آن
می دهند، مزایای کارگران را قطع و 
حتی خیلی هایشان حق بیمە 

شان را هم پرداخت نمی  کارگران
ها اخراج و غیرە را هم  بە این. کنند

نیم، دیگر توش و توانی اگر اضافە ک
حتی برای تامین خوراک و پوشاک و 

قی نمی ماند کە مسکن کارگر با
 وسایل خانگی  یاخرج خرید، یخچال 

 . کندو غیرە 

با این اوصاف چگونە کارفرمایان 
انتظار دارند کە مردم کە اكثریت 

شان حقوق بگیر هستند روز  بزرگ
بە روز فقیرتر نشوند و قدرت 

شتر و بیشتر از خریدشان را بی
دست ندهند و رکود تولیدی نیز 

کە ؟ چنین معجزەای پیدا کندبهبود 
م رهم بشود دستمزده را یک چها

خط فقر نگاە داشت و هم فقر و 
رکود را از بین برد در هیچ کجا اتفاق 

رابطە میان . نیفتادە و نخواهد افتاد
رکود موجود در بخش تولید و 

ین طور کە از محتوای ا دستمزد آن
بر "جهان صنعت"دو گزارش سایت 

نە برای کارفرمایان نا  ،می آید
ها راە  کە آن ست و نە ایناروشن 

. کار برون رفت از آن را نمی دانند

ها  جاست کە آن ولی مشکل آن
بقول معروف خر و خرما را با هم 
می خواهند و تا بر سر این موضع 
ایستادە باشند، نباید در انتظار 

. بود ،ز این کە هستنتیجەای بهتر ا
اکنون موضوع تعیین میزان افزایش 
دستمزد سال آیندە در جریان است، 

نمایندگان اتحادیە های کارفرمایی 
 سرمایەداران بە رغم دانستن رابطە 

 

 

 

 

 

 

 

چنان دوش بە  دستمزد و رکود، هم
دوش نمایندگان دولت حاضر بە 
. افزایش واقعی دستمزدها نیستند

کە افزایش ست ااین در حالی 
سود ه دستمزدها در شرایط رکود ب

این سایت در . استها هم  خود آن
معادله  "گزارش دیگری کە با عنوان 

در " دو مجهولی رشد و بیکاری
در  ،ماە منتشر کرد یازدهم دی

جایی از حق شهروندی دفاع می 
ال کە همین حق کند، اما در عین ح

را کە برای کارفرمایان می خواهد، 
با حق تشکل و اعتصاب برای 

اولیە  کارگران کە جزء حقوق
. دشهروندی اند، سر ستیز دار

شان کارگران را بە  وقتی همکاران
 خاطر اعتراض بە اخراج و یا حقوق

های معوقە تحویل نیروهای 
انتظامی و قضایی می دهند تا 

زندان  شان بزنند و بە شالق
بیندازندشان نە تنها اعتراضی بە 

این اقدامات کە پایمال سازی آشکار 
همان حقوق شهروندی کارگران 
است، بلکە، از کارگر شالق خوردە 

ها در  آن. شکایت هم می کنند
حالی شکوە از نداشتن حقوق 
شهروندی می کنند، کە از حق 
فعالیت اتحادیەای و سایت و 

و با خیال  روزنامە و حزب برخوردارند

شان دفاع می کنند  آسودە از منافع
. و کسی هم کاری بە کارشان ندارد

اما در مقابل انجام هر اقدامی از 
طرف کارگران برای تشکیل سندیکا 
و حق اعتصاب و داشتن روزنامە را 

کمک نیروهای انتظامی و قوە  با
سرکوب می کنند و بە روی  یهقضای

شان هم نمی آورند، کە  مبارک
ها  ق شهروندی فقط مختص آنحقو

  . نیست
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 کرامت انسانی، دستمزد مناسب، بیمه و امنیت

 شغلی حق انکار ناپذیر کارگران است
 

 برای رسیدن به زندگی بهتر، مطالبه افزایش دستمزد

 را به مطالبه ای ملی تبدیل کنیم
 
 

http://www.jahanesanat.com/
http://www.jahanesanat.com/
http://www.jahanesanat.com/
http://www.jahanesanat.com/


 

 

ی قبرس برای غلبه بر نقار ملی تظاهرات مشترک دیگری از اتحادیه های ترک و یونان: 5102سپتامبر   

  

 

 

 ازتجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده
 (هشتمبخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 

دامنه کارسیستم ارتباطات صنعتی و زمینه و   

  اتحادیه های صنفی در جنوب

 

طور که قبال گفته شد ساختار سیستم اتحادیه همان 
های قبرس بر اساس مدل بریتانیایی بطور داوطلبانه و با 

نقش . مذاکره جمعی و قراردادهای آزاد شکل گرفته بود
اجازه دولت دولت به میانجیگری محدود شده بود و 

. محیط کارگری را نداشتمداخله سیاسی و قانونی در 
این سیستم سه محوری تا دهه پایانی دوران استعمار 

هم در آستانه  ٠690حاکم و جاری بود و در سال 
استقالل قبرس مستقر شده و مقررات مذاکره جمعی و 

این . راهبرد های الزم برای رفع اختالف را نیز تثبیت کرد

که  بود و علیرغم آن" جنتلمنانه"بیشتر نوعی توافق 
تداوم قانونی در قبرس مستقل نداشت، اما بدون الزام 
قانونی خود را بیشتر محدود به نوعی اعالم عزم 
سیاسی با تعهد اخالقی و درک متقابل کرده بود و در 
سیستم دو محوری با حفظ احترام به طرف مقابل و 

آیین نامه . پذیرش توافقات فی مابین کار را پیش می برد
تصویب شد هم بر این  ٠611در سال که " روابط کار"

پایه، و ادامه توافقات پایه که شامل روح داوطلبانه و 
                                مذاکره جمعی و قرارداد آزاد بود،
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این آئین نامه در عین حال بطور مشخص . استوار گردید
تری بر بررسی شرایط و اصول توافق جمعی و رفع 

.   .                                        تالف تصریح داشتاخ
                                                                        

قانونی که هنوز اجرا می شود، بین حقوق مورد     
اختالف و منافع مورد اختالف تفاوت بنیادی قایل است و 

مشخصی را ارائه می برای رفع اختالفات شیوه های 
نماید و بر مذاکره جمعی و میانجیگری و در عین حال بر 

قانون، . حکم الزم االجرای داوران بیطرف  تاکید می گذارد
در متن مدون و روح خود، بر سیستم سه محوره و کمیته 
های سه محوری استوار است که در متن آن دیالوگ 

                                       .اجتماعی شکل می گیرد

در اجرای آنچه از نظر قانونی از آن " روابط کار"قانون  
می رفت کامال موفق بود و برای سه دهه   انتظار

مضاف . توانست صلح در رابطه اجتماعی را حفظ نماید
این که از یک وسیله و ابزار فراتر رفت و به یک ارزش 

ه عنوان اجتماعی تبدیل گردید، در حالی که قبال تنها ب
                               .یک توافق دوجانبه دیده می شد

در مجموع هیچ محدودیت قانونی جدی بر سر راه    
سازماندهی و فعالیت های اتحادیه ها و بویژه حق 
. اعتصاب وجود ندارد مگر درباره نیروهای امنیتی و پلیس
 در ضمن هیچ ممانعتی هم در باره اعتصابات سیاسی از
جمله برای اعتراض به تصمیمات دولتی وجود ندارد، و 
حتی وقتی اعتصاب بصورت خودانگیخته و خارج از 
چارچوب قانون روابط کاری صورت می گیرد بندرت کار به 
دادگاه می کشد و معموالً در پشت میز مذاکره حل و 

                                                     .فصل می گردد

رخی اوقات که شکایت کارگران از اختالف بر سر حقوق ب 
است، با وجودی که در این موارد حق اعتصاب پیش بینی 
نشده است، دریچه هایی در قانون روابط کار وجود دارند 
که بتوان از آنها بعنوان اختالف بر سر منافع تعبیر نمود، 
مشروط به آن که بتوان نشان داد تجاوز فاحشی از 

و یا استاندارد اجرائی به حقوق کارگران دیده می قرارداد 
                                                                  .شود

تنها ممنوعیت عمده در توسل به اعتصاب در مورد  

خدمات بنیادی و اساسی است که در آن صورت به 
حداقل خدمات پایه رجوع می شود که طبق توافقات 

. م االجراء است و تخطی از آن مجاز نیستعمومی الز
بین دولت و اتحادیه های بزرگ  0١١2این توافق در سال 

بدست آمد و سپس به قانون روابط کاری اضافه شد، تا 
                                 جایگزین مواد مربوط به قوانین

دفاعی شود که به دولت اجازه می داد شرایط اضطرارِ 
ماید و مانع اعتصاب در خدمات اساسی ملی اعالم ن

    .شود یا یکجانبه اختالفات کارگری را حل و فصل نماید
                                                                        

مذاکرات جمعی در بخش های دولتی و نیمه دولتی هم 
اجرا می شود، گرچه در بخش دولتی بیشتر این روابط 

ی بصورت مدارک قانونی و بر اساس توافق دولت با خدمت
PASIDI و پس از تصویب پارلمان حاصل می شود و نه آن  
که مانند بخش های نیمه دولتی و خصوصی از طریق 

گرچه مذاکره جمعی وظیفه . مذاکرات جمعی بدست آید
اصلی اتحادیه های صنفی را تشکیل می دهد اما تدریجا 

یت های اتحادیه ها بمقدار پذیرفته شده است که فعال

زیاد شامل حل و فصل مشکالت فردی و میانجیگری 
اضافه بر این . هایی برای رفع اختالف هم خواهد بود

تاسیس و توسعه صندوق های بازنشستگی و تامین 
اجتماعی در بسیاری از شرکتها و بخش های صنعتی به 
یکی از اهداف و کنش های مهم اتحادیه ها تبدیل 

است که نقش عمده ای را در اداره این صندوق گردیده 
سرآخر . ها بویژه در نمونه های بزرگتر آنان بازی می کند

این که اخیراً طرح های خدمات درمانی و رفاهی که 
وسیله اتحادیه ها اجرا می شوند به وجه عمده دیگری 
از نقش هایی تبدیل شده اند که اتحادیه ها در خدمت 

دارند و باعث جذب اعضا به به اعضایشان به عهده 
خدمات درمانی و . اتحادیه ها و رضایت از آنها می گردد

داروئی که اتحادیه ها به اعضا عرضه می کنند نیز بر 
ارزش عضویت در اتحادیه ها افزوده است و به عامل 
کلیدی دیگری برای جذب و جلب اعضا به سوی اتحادیه 

                                             . ها تبدیل شده است

این واقعیت که محدودیت جدی از نظر قانونی و اجرائی 
برای عضوگیری و فعالیت اتحادیه های صنفی در قبرس 
وجود ندارد، بدین معنی نیست که این فعالیت ها 
برایشان راحت و بی هزینه است و تنها به نظر و دیدگاه 

، ساختار زمینه بازار کار. مثبت خودشان بستگی دارد

اقتصاد، و شرایط زمانی محیط کار می توانند موانع جدی 
و گاه غیرقابل انعطاف در مقابل سازماندهی و عضوگیری 

و تمام این موانع با بحران اقتصادی . اتحادیه ها ایجاد کنند
.                         بطور تصاعدی افزایش یافتند
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 دیگر کشورها
 

برای دستمزد بیشتر و ایمنی کارمبارزه  ؛بنگالدش انکارگر  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ اف ژ ب ت فرانسه سایت سندیکای   

کارگران صنعت بنگالدش برای 
افزایش سه برابری دستمزد و 
ایمنی محیط کار در داکا دست به 

.                           تظاهرات زدند  

در هفته گذشته بیش از ده ها هزار 
ش اجی بنگالدسن صنعتکارگر 

 ٠0١)برای افزایش دستمزد پایه 
تا سه برابر و ایمنی ( دالر در ماه

محیط کار  و آزادی کارگران دستگیر 
شده  که توسط  پلیس در تظاهرات 
قبل بازداشت شده بودند، با دعوت 
سندیکا ها ی کارگری این کشور، 
به خیابان ها آمدند و حرکت خود را 
برای افزایش دستمزد و کسب 

  .                 کارخانه تولید نساجی رقم زدند 0١مطالبات صنفی با تعطیلی 

در این تظاهرات، پلیس در حمایت از کارفرمایان با سرکوب خشن  هزاران 

کرد، هر چند بخش بزرگی از این کارگران بعد از مدتی کوتاه  بازداشتکارگر را 
پلیس به کارفرمایان  آزاد شدند، ولی ارایه لیست دستگیر شدگان از طرف

  .  نسبت به اخراج این کارگران از محیط کار اقدام کنند آن هاباعث شد تا 

الدش عزم خود را برای افزایش حقوق کارگران تا سه برابر گای بنسندیکا ه
دستمزد پایه جزم کرده اند و اکنون با فراخوانی دوباره نسبت به ادامه مبارزه 

فصلی نو از مبارزه کارگران را در این کشور  خود تا تحقق اهداف صنفی شان

                                                                               .ادامه می دهند

ساعت در روز کار می کنند و  ٠0قابل توجه است که کارگران این کشور 
                                     .دالر حقوق دریافت می کنند ٠0١تا  6١ماهانه از 
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 قرن گذشته 21محل کاری از سالهای 

                              
 
 
                                                    
 

 از جهان کار

 پنج تغییر در آیندۀ جهان کار
 

، با نام 2112نوامبر  22از مقالۀ بلندی است از روزنامۀ گاردین،  دوم ضر ترجمۀ بخشمطلب حا: توضیح بولتن کارگری

آینده ای است که مدتی است . منظور آیندۀ دور نیست". پنج تغییر در آیندۀ جهان کار"
 .در سطور مقاله این واقعیت روشن می شود. آغاز شده است

 .اینک بخش دوم آن. نندگان گذشتبخش نخست این مقاله در شمارۀ پیش بولتن از نظر خوا

 

 .ما بخشهای دیگر این مقاله را در شماره های آیندۀ بولتن خواهیم آورد 

 

 

  ساختار محل کار. 2

" پلکان ترقی"امروزه . پالکان سفت و سخت ترقی در شرکتها را فراموش کنید
 .سپرده است" شبکۀ ترقی"جای خود را به 

در هر " کسب و کار"ی بخش کافی است نگاهی به فهرست کتابها
ده ها عنوان کتاب را خواهید یافت که همه مدعی اند . کتابفروشی بیاندازید

. رمز و راز باال کشیدن از نردبان ترقی شغلی را برای شما فاش خواهند کرد
اما دیری نخواهد گذشت که چنن کتابهائی همچون کتابهای خانه داری 

 .نظر آیند عجیب و نامأنوس به ٠60١سالهای دهۀ 

یکی از گرایشهای کلیدی در تحول محل کار در قرن بیست و یکم، زوال نردبان 

ترقی شرکتی است؛ نردبانی که کارمندان وفادار را پله پله به مرتبه های 
، معاون مدیرعامل (Cathy Benko)کاثی بنکو . باالتر مدیریت می رساند

" شبکۀ ترقی"کتاب  در سانفرانسیسکو و مؤلف( Deloitte)شرکت دلویته 
مدل نردبانی به دوران انقالب صنعتی بر می گردد؛ زمانی که "می گوید که 

کسب و کار موفق بر پایه 
اقتصاد در ابعاد، برخورداری 

تاندارد و سلسله از اس
. مراتب اکید بنا شده بود

اما ما دیگر در عصر انقالب 
. صنعتی زندگی نمی کنیم

ما در عصر دیجیتالی 
اگر شما . زندگی می کنیم

به تمام تغییرات و 
جابجائیهائی که رخ داده 

اند، نگاه کنید، در خواهید 
یافت که یکی از بزرگترین 
این تغییرات، که بسیار هم 

 .تغییر در ترکیب نیروی کار است متنوع است،

این تنوع جدید، در ترکیب با پیشرفتهای تکنولوژیک، نیاز به محیط کار همکارانه 
بنکو تخمین می زند که واحدهای . و منعطف را به شدت دامن زده است

" مسطح تر"درصد  00سال گذشته  00کسب و کار به طور کلی در خالل 
الیۀ مدیریتی در آنها از بین رفته و ساختار شده اند، به این معنا که چندین 

در این نوع ساختار ایده ها در مجاری افقی، . آنها شبکه ای تر شده است

 .عمودی و مورب جریان می یابند

در این ساختار افراد دارای آزادی 
بیشتری اند تا بدون پشت سر 
گذاشتن تمام مراحل سلسله 
مراتبی مدیریت بر صندلی 

از این قرار . یه زنندتک" مدیرعامل"
مجاری ترقی شغلی سیال 
خواهند شد و مجاری مستقیم اما 

سلسله مراتبی جای خود را به 
بنکو . مجاری زیگزاگی خواهند داد

ادعای من این است : "می گوید
فرصتها و " شبکۀ ترقی"که مدل 

امکانات بیشتری را برای موفقیت 
در مدل . افراد فراهم می آورد

اهتان به یک پلکانی، شما نگ
در حالی که . به باال: سمت است

در یک سازمان شبکه ای، شما 
می توانید با اجرای نقشهای 
متفاوت به موقعیتهای برتری دست 

به این ترتیب شما به . یابید
مهارتهای بیشتری دست می 
یابید، تجربیات جدیدی کسب می 
کنید و وارد شبکه های جدیدی 

جهان امروز نسبت به . می شوید
آنجه در دوران صنعت بود، پیش 

از این رو . بینی ناپذیرتر شده است
امروزه و از این پس شما با کسب 
مجموعه ای از مهارتهای انطباق 
پذیر است که خواهید توانست 
موقعیت تان را حفظ کنید و آن را 

 ".ارتقاء دهید
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( Unum)توسط شرکت اونوم  آیندۀ محل کاراخیراً گزارش تحقیقی زیر نام 
انتشار یافته است که نشان می دهد چگونه محل کار دستخوش تغییر مداوم 

کارفرمایان چه باید بکنند تا بتوانند : "پرسش مرکزی گزارش این است. است
" یت مدیریت کنند؟سال آینده نیکبودگی کارگران شان را با موفق ٠0در خالل 

یکی از یافته های کلیدی این تحقیق این است که شرکتها به منظور جذب و 
. حفظ کارگران پرقابلیت باید قادر به ایجاد محیط های کار همکارانه تری باشند

از جمله اقدامات برای ایجاد چنین محیط کاری، می توان از منعطف کردن میز 
و تغییر مداوم تیمهای کاری نام " سازی ایده"کار، سازماندهی کارگاه های 

تا کنون نه تنها واکنش کارگران به این استیلهای کاری مثبت بوده اند، . برد
بلکه شرکتهائی نیز که به این قبیل اقدامات دست زده اند، در موقعیت 
رقابتی قویتری، خاصه در برابر شرکتهای تازه کاری که می توانند تهدیدی 

 .ها باشند، قرار گرفته اندبرای کسب و کار آن

" هیئت نوآوران"، از مؤسسان شرکت (Philippe De Ridder)فیلیپه د رایدر 

کمک به شرکتها برای "این شرکت مشاوره رسالت شغلی خود را . است
فیلیپه د رایدر . تعریف کرده است "نوسازی خود همچون یک شرکت تازه وارد

آستانۀ "سازمانهای بزرگ با چالش بزرگی در ارتباط با نسل : "می گوید
روبرو اند تا بتوانند این نسل را به کار کردن برای این قبیل سازمانها "* هزاره

این نسل انتظار محیط کاری را دارد که دست کارگران را برای . جذب کنند
 .، آزادی عمل بیشتر و کنترل کمتری در آن حاکم باشدابتکار بازتر بگذارد

اجرای یک " نسل هزاره"یکی از طرق ایجاد محیط کار متناسب با روحیۀ کاری 
این برنامه ها . است" ابتکار شغلی درون سازمانی"سری برنامه های 

کارگران را تشویق می کنند که به عنوان صاحب شرکتی که برای آن کار می 
معنای عملی . حدودۀ آن شرکت، فکر کنند و دست به عمل بزنندکنند، و در م

چنین برنامه هائی این است که افراد آزادی کامل خواهند داشت که حوزه 
های کاری یا پروژه های معینی را تماماً در اختیار گیرند، و با حداقل نظارت و 

 یکی از این حوزه های کاری هم مدیریت. بوروکراسی دست به عمل بزنند
عامل شرکت مربوطه است، بدون آن که نیازی به عبور از الیحه های متعدد 

 .مدیریتی باشد

 می تواند در هر الیه ای از یک سازمان " ابتکار شغلی درون سازمانی"اصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامی نیست . به کار گرفته شود
که حتماً پای پستهای مدیریتی و 
عملکردهای ابتکاری در میان 

فیلیپه د رایدر یک شرکت . اشدب
آنالین کفش فروشی را مثال می 

سال گذشته این شرکت . زند
متنهای پیش نوشته برای کارگران 

مرکز ارتباطات خود را حذف کرد و 
به کارگران امکان داد که پاسخ 
مشتریان را و رسیدگی به شکایات 
آنان را چنان که خود مناسب می 

ید که او می گو. دانند، تدبیر کنند
تا آنجا که معیار رضایت مشتری 
مطرح است، این شرکت اکنون 
تمام رقبایش را پشت سر گذاشته 

 .است

تصور : "فیلیپه د رایدر می افزاید
عمومی این است که این حد از 
آزادی فقط می تواند برای مدیران 
یا کارگرانی که دورکاری می کنند، 

اما بسیاری نمونه ها . تأمین شود

واقعی وجود دارند که در زندگی 
نشان می دهند کارگران رغبت 
بیشتری به کار خواهند داشت اگر 
خودشان اختیار تصمیمگیری 
داشته باشند، تا این که تصمیم 
گرفته شده ای بر آنان اعمال 

 ".شود

 

 

 

 

 

، "آستانۀ هزاره"منظور از نسل * 
قرن  6١متولدان نیمۀ دوم دهۀ 

 ٠9پیش است که اکنون، در سن 

و بیشتر، به بازار کار روی  سال
 .آورده یا به زودی روی خواهند آورد
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 تشکل ها

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق معلم و کارگر 

 

نمایندگان محترم مجلس شورای 
                                            اسالمی

به روایت عرف جامعه، هم هم 
برپایه ی سند قانون اساسی، شما 
نمایندگان درکمال اختیار و سالمت 
عقلی، وکالت بالعزل از ملت ایران 
را پذیرفته اید تا با پرهیز از غرغشه 
های سیاسی، عدالت و داد را در 
بستر هنجارهای قانونی و زالل 
خوشگوار مساوات، جاری و ساری 

ازحقوق و منافع سازید و برای دفاع 
مردم در برابر متجاوزان داخلی و 
خارجی، سپر پایداری بر دوش اراده 

.  ببندید  
براساس همین قرارداد 
اجتماعی،شما رسالت دارید برآنان 
که به ضرب آالت قدرت و شتم 
شعبده ی سیاست ، تسمه از 
گرده ی مردم می کشند و آنها را 
سهامدار دائمی شرنگ فقر و 

نمایند، حد حنظل فرق می 
.      حاکمیت قانون را جاری سازید  

شما به آواز رسای تبلیغات پیدا و 
پنهان متعهد شده اید منافع و 
مصالح ملت را بر همه دلخواسته 
های جناحی و سیاسی ارجح 

حقوق مردم»بشمارید و هجاهای  » 
را به لطایف الحیل بازی هایی که در 
پس پرده ها رقم می خورد با 

زیکال شعارهای همنوایی مو

مصلحت »ظاهرفریب در پرده ی 
ادا نکنید و لقمه ی « های ویژه  

 

 

 

گلوی مردم را کابین عروس فریبای 
.                       قدرت قرار ندهید  

را « وکالت مردم»اگر ردای ارزشمند 
برازنده ی قامت وجود خود می 
دانید، برای جلب رضایت خواص 
ملت و پوشیدن خلعت مطامع 

خصی، شوالی نازیبای فقر و ش
نابرابری را با دستان نامحسوس 
فرق و ویژه خواری بر تن نحیف 
حقوق شهروندی موکالنتان 
نپوشانیدکه بی تردید چنین 
کارکردی، مصداق عینی خیانت در 

.                             امانت است  

اگر بواقع نماینده ی امانتدار و قسم 

کارگزار  خورده ی ملت هستید و نه
چشم و گوش بسته ی قدرت، فریاد 
تلخ و سیاه دادخواهی ولی نعمتان 
فرهنگی خود را بشنوید و بررسی 
کنید که چگونه و بر اساسی 
فلسفه کدام مکتب دینی، 
سیاسی و اقتصادی، در گلریزان 

توزیع منابع ملی و حاتم بخشی 
ثروت های کشور، سهم آنها 
همواره مضایق و تنگناهای طاقت 

سایی بوده که خشک دستی و فر
سیاست زدگی تصمیم سازان 
برسر سفره ی زندگی آنها نهاده 

                                      است؟

شما که با عناوین سیاسی و 
 جناحی متفاوت، در پرتو فرآورده 

 

 

 

های تکنیکال صنعت و سوار بر ابزار 
 رایگان و چندکاره سنت، در دستگاه 

شور،آواز رسای مبارزه همایونتان با 
با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و 
سرود هماهنگ احقاق حقوق مردم 
را سر می دادید، چگونه است که 
کمترین تالشی برای تغییر اوضاع 
نمی کنید و آواز رسایتان به سمت 
زمزمه ی خاموشی میل پیدا کرده 

      است؟
این چه حکمت است که به محض 
 گرفتن عروه الوثقای منصب

نمایندگی، آرمان هایی را که در 
قالب تذهیب شده ی شعار 

برصفحه ی دل مخاطبان، با جوهر 
فریاد رقم می زدید، رنگ می بازند و 
علمدار همنوایی با پیشنیان می 
شوید و یا به خیل پیروان مکتب 

       سکوت مصلحتی می پیوندید؟

اگر مردم را پلکان سهل الوصول 
ت و صعود بر بلندای بام قدر

ابزاررایگان فتح قله های سربه 
آسمان سای شهرت و ثروت برنمی 
شمارید، بدون آنکه به فراخور 
مصلحت از شنیدن یا خواندن این 
سخنان، رگ های گردن تعصبتان 
متورم شود و به اعجاز مغالطه های 
سیاست پیوند، آنها را دسیسه 
مزدوران و عامالن بیگانه بخوانید، 

روی شکوه  دریچه ی شنیدن را بر  

 بازنشستگان فرهنگینامه 

 خطاب به نمایندگان مجلس
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های مردم بازبگذارید تا بشنوید و 
قضاوت کنید که چگونه بخش های 
خاصی از جامعه، سهامداران ویژه و 
ابدی ثروت های کشور هستند و 
بساط عیش و عشرتشان مقرر و 
مسلم است اما بخشی دیگر، 
مانند فرزندخواندگان سرراهی، 
همواره دستشان کوتاه است و 

ابتدایی  خرمای خشکیده ی حقوق
                             آنها بر نخیل؟

بازنشستگان زندگی سوخته ی 
فرهنگی ، عینی ترین و ملموس 
ترین قربانیان چشم هایی هستند 
که اسالف شما درطول تمام سال 
های پس از پیروزی انقالب بر 
حقیقت تلخ و ناگوار زندگی غریبانه 
 .و ستم آلود آنها بسته اند

که با دستان مصلحت  بذر تبعیضی
های کذایی درکویر خشک و سوزان 
زندگی آنها کاشته شده است، به 
یمن آبیاری مکانیزه ازآب گل آلود 
اوضاع و در پرتو گرمای مطبوع 

آکروباسی های کالمی و عشوه 
گری پاتیناژهای چشم نواز 
سیاسی ، چنان مزرعه ی 
حیاتشان را مملو از اشترخوار و 

ه به هرطرف خرزهره نموده است ک
بغلتند، از نیش زهرآگین این و نوش 
گزنده ی آن دیگری بی بهره 

.                                   نباشند  

جوانی و میان سالی این نسل 
پیشانی سیاه از معلمان کشور و 
خانواده های آنها که گویی همه، 
اسیر لنجه های نامادری قدرت بوده 

ایی اند، در حسرت حداقل های ابتد
زندگی سوخت و دود آن هم به 
چشم فرزندانی رفت که گناه کبیره 
شان چیزی جز داشتن خانواده ی 
.                  فرهنگی نبوده است

به برکت آتشی که با مشعل  
تبعیض و نگاه های سیاسی بر 
زندگی آنها زده شده است، نه تنها 
محکوم بوده اند که حدیث جوانی را 

بشنوند و اشک با حسرت ازدیگران 
 آرزو در چشمان مایوس انتظارشان 

 

 

 

بخشکد، بلکه به تاوان جوانی 
پرپرشده، دوران کهنسالی شان نیز 
تبدیل به پاییزی شده است که هیچ 
جوجه ای برای شمردن در سرمای 
سیاه و ساکت خزان آن دیده نمی 

.                                      شود  

ت نادیده و این ولی نعمتان نعم
فرهنگ سازان ازفرهنگ سوخته، 
 دوسه سالی است که به امید به 

 

دست آوردن پایین ترین ورژن عدالت 
شغلی و اجتماعی هزاره ی سوم، 
بارها و بارها حضور دولتمردان 
تدبیرشعار و شما مجلس نشینان 
صاحب اختیار را درک نمودند؛ پای 

سخنان دلنشین و وعده های بی 
لمس عدالت را پیرانه انجام، رویای 

سر، به خواب نشستند اما وقتی 
به تلنگر فشار قبر مشکالت 
تحمیلی زندگی به خود آمدند، 
دیدند که این رطب و یابس ها 
چیزی جز سراب خلسه ی خواب و 

گویی گوشی، . بیداری نبوده است  

 

 

 

در بوده و آن دیگری، دروازه ای بدون 
.      زحمت حضور شحنه و نگهبان  

کان برنامه ریزی دولت تدبیر در ار
تمام رای زنی هایشان با نمایندگان 
بازنشستگان درپوشش واژگان 
خوش تعبیر و طنین سمفونی 

تعدیل»ارکستر وعده ی   ، همواره  «

 تالشی ستودنی داشته اند تا زخم 

 

ناسور تبعیض را در سیر پلکانی 
باژگونه ی چشم اندازهای 
چندساله، حرکت به سمت عدالت 
تفسیر نمایند و پیشکسوتان قوم را 
به بازیچه ی وعده های کودکانه ، 

وعده هایی که . دل خوش کنند
ظاهرا همواره جنسشان ازپشم 

بوده است« سر خرمن»ناخالص  . 
گویی فرمان اجرای عادالنه سازی 
حقوق را به الک پشت استمهال 
سپرده اند تا این پیک پی شده، 
پس از سلوک هفت شهر سیاست 

ریافت پروانه از منشور مصلحت ، و د
 رحل اقامت بر قاف چشم اندازهای 
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موهوم بیفکند و آن گاه که با دمیدن 
 صور اسرافیل، ذرات پراکنده ی

جسم بازنشستگان، حیات دوباره 
بکوبد و « هشیارباش یافتند، بر طبل

« عادالنه سازی»فرمان ملوکانه ی 
      .             را به آنها ابالغ نماید

                                             
                   نمایندگان محترم   

برنامه »اکنون قصیده ی بلند 
و مثنوی هفتاد من « ششم توسعه

با عبور از کمرکش طناب « بودجه»
کشی های نامریی صاحبان قدرت 

 به جراحی و کالبدشکافی دستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی شما سپرده اندیشه و باورها
اگر از انبوه شعارهای . شده است

انتخاباتی جناحی و مستقلتان فقط 
چنده پرده ، آهنگ صداقت مترنم 
می شود، اگر در سفره ی رنگین 
کردارتان ، لقمه ای عدالت 
اجتماعی و جرعه ای شهامت 
نمایندگی مردم دیده می شود، اگر 
درقاموس شما وفای به عهد هنوز 

اگردست  جوانمرگ نشده است،
اراده ی شما پنهانی در دستان 
مصالح شخصی گره نخورده است، 

بیش ازاین چشم بر ستم مضاعفی 
که سالهاست بر فرهنگیان 
بازنشسته رواداشته شده، به تعمد 

.                                     نبندید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگذارید به عین الیقین باورمان شود 
انی، که فلسفه ی حیات انس

نمایی نگارین از تنازعی مدرن برای 
بقا، و خوانده ها و شنیده هایمان 
افسون افسانه هایی خیال پردازانه 
برای غوط خوردن در خواب عمیق 

.                      غفلت بوده است  

لطفا هرازچندگاهی برای تنوع هم 
که شده، خرده ریگی را به نیابت 
سنگی از کلوخ زار زندگی 

تگان بر سینه ی نمایندگی بازنشس
 تان بزنید تا شاید از این کنده ی نیم
. سوز ، آبی برای آنها هم گرم شود

لطفا اگر فرصتی دست داد، گاهی 
افق دید و زاویه ی نیم صفحه 
 نگاهتان را از چشم اندازهای

فراملی، به سمت حقیقت 
 خاکستری دور و برتان برگردانید

                      و 

را رها کنید بیگانه  
.فکری به حال ما کنید  

 

 جمعی از بازنشستگان فرهنگی

 

 اقتصاد ملی

 

 

 آمد اقتصاد مقاومتی؛ نوزادی که مرده به دنیا

 

 کانون متحد کارگری

تحریم های اقتصادی و عوارض ویران گر مناسبات 
اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی کشور را در 

ی فرو ُبرد، رکود و تورم مانند ژرفای فقر و بی کاری و گران
. یک بیماری العالج همه ارکان جامعه را به چالش گرفت

از این رو آنهایی که تداوم حاکمیت موجود رابا این شرایط 
نا ممکن می دانستند با شروع کار دولت فعلی روی 
                مناسبات اقتصادی تأکید کردند
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آری . ت موجود استکه درست نقطه مقابل مناسبا١
»مژده نو، راهی نو،  مناسباتی که « اقتصاد مقاومتی

اگر  .درون مایه آن نفی کننده اقتصاد نو لیبرلیستی است
 .در واقع مجریان درکی از اقتصاد سیاسی داشته باشند

دولت فعلی هم آگاهانه در حرف، و های و هوی 
ولی با تداوم شیوه های . سیاسی آن را تأیید نمود

ن،از کاربردی کردن آن تا به امروز خود داری کرده پیشی
این دولت هم چنان به مرده ریگ دولت رفسنجانی .است

و دولت های بعد از او وفادار باقی ماند و هم چنان به 
مناسبات اقتصادی که واسطه و دالل را برتر از اقتصادی 

مژده تولد . در جهت منافع همه مردم می داند ادامه داد
اتاین مناسب از طریق رسانه ها به مردم « نو رسیده « 

ایران اعالم شد، خبری که برای خرده سرمایه داران 
نویدی بود برای خارج شدن از رکود و تورم، از بن بست 
اقتصادی که پس از جنگ با دولت رفسنجانی آغاز شد 
. وبه تدریج صنایع ملی و کوچک را ورشکسته کرده است

امیدوار کرد که شاید، با  خبری که برخی از ملت را هم
اقتصاد مقاومتی شرایط کار بهبود یابد و با از میان رفتن 
تدریجی بیکاری های گسترده وباال رفتن قدرت خرید 
مردم، که به گونه ای دایمی در حال سیر نزولی است، 

ولی در این برخورِد دونوع . شرایط زندگی شان بهبود یابد
ملی شد، پیروزی مناسبات متفاوت، آنچه تثبیت و ع

قدرتمند واسطه ها و دالل هاست، که نشان دادند همه 
نهادهای حاکمیت را در اختیار دارند و یا در واقع قدرت 
پنهان در دستان کسانی است که در پشت این نهاد ها، 
آنهایی که  .خط و نشان ها را مشخص می کنند
آکادمیسین از دانشگاه های امریکا و اروپا و فرامسیونر 

ناسبات اقتصادی نو لیبرالی هستند، با مدارک دکترای م
اقتصادی که به دولت های پس از جنگ مشاوره می 

در حقیقت دستان آلوده امپریالیسم که از آستین . دهند
نوچه های وطنی صندوق بین المللی پول خارج شده 
است و فراتر از عمامه و عباِی اعتدال و اصالح طلب و 

را در دستان خود دارد، اوست که  اصول گرا، نبض اقتصاد
ولی همین جماعت . دارای قدرت واقعی اقتصادی است

درظاهر مدافع مدنیت ولی ضد منافع کارگران ایران، با نق 
زدن های ریا کارانه همیشگی در رسانه ها، گناه عوارض 
ویران گر این مناسبات اقتصادی را به گردن پیاده نشدن 

آنها هرگز نمی !!! درست خصوصی سازی می اندازند
گویند که خصوصی سازی با درون مایه سرمایه داری چه 
 پیوندی دارد وسرمایه داری صنعتی چه تفاوتی با نظام 

 

 

 

نولیبرلی فاشیستی امروزین که به کارگران حتا اجازه 
دفاع از حقوق بریاد رفته اشان را نمی دهند و آنها را 

ی کشانند، مانند جنایتکاران به دادگاه های شرعی م
سرمایه دار می باید با سرمایه اش که معلوم . دارد

نیست او یا پدرش از کجا آورده اند، خود به سرمایه 
گذاری بپردازد و صنایع بزرگ را آماده تولید کند، نه اینکه 
سرمایه های دولتی و ملی را در اختیار آنها گذاشته 

یا به قول همان دالل ها و واسطه های انگل . شود

ت، باید با جیب خودشان داماد شوند، نه با جیب صف
بدین گونه با تجویز های این مشاورین اقتصادی . ملت

دست چین شده صندوق بین المللی پول؛ مناسبات نو 
همان هایی که این نوزاد را در . رسیده مرده به دتیا آمد

بطن ش کشتند و مرده اش را به مردم هدیه دادند، 
. ه اند و به ریش ملت می خندندبرسر گورش ناله سر داد

آنهایی که دانش اقتصادی شان در حد و اندازه کاسب و 
بقال سر کوچه است و دانش شان فراتر از چند فرمول 

کتابی نیست با این مجریان نولیبرالیسم همراه شده اند 
« موانع سرمایه گذاری»و علل عقب ماندگی کشور را در 

ت میز مدیر کلی ویا در ساختار ایران می دانند واز پش
این موانع باید بر داشته شود »وزارت خود فریاد می زنند 

و این موانع را در وجود قانون کار « تا اقتصاد شکوفا گردد
جنبه های مردمی قانون اساسی را بمرور از . می دانند

میان بر داشتند و حاال نوبت چِنِدر غاز حقوق کارگران 
ماعت در این واقعیت عمق نا آگاهی این ج. رسیده است

ساده و بسیار ابتدایی اقتصادی نهفته است، که اگر 
شما حداقل حقوق را به جای افزایش پایین بیاورید، انبوه 
! کاالهای تولیدی یا وارداتی شما را چه کسی باید بخرد؟

ولی با باال ( رکود و تورم هم چنان ادامه خواهد داشت)
داقل حقوق بردن قدرت خرید جامعه که باالرفتن ح

تجربه ای که در دوران حاکمیت حزب )کارگران است،
کمونیست برزیل عملی شد و درعمل باعث شکوفایی 

در ظاهر پول بیشتری به .( اقتصدی ملی برزیل گردید
دست کارگران می دهید ولی در عمل چون کارگران با 
این پول به خرید نیازمندیهای شان می پردازند با گردش 

ولی . دی غیر قابل اجتناب می شودپول رونق اقتصا
گویی برخی آقایان تصور می کنند همین پول نفت آنها را 
آنهایی که نوید تولد  . بس است و گور بابای مردم

را دادند شاید می دانستند با این « اقتصاد مقاومتی»
شیوه مناسبات موجود اگر چه بتوان چند صباحی را سر 
ه عمل کرد اجتماعی، این گون . . . کنند ولی عاقبت آن

چون خشت بر آب زدن است، که عاقبت آن، از هم 
.                                          وارفتن، وتالشی است
                                    

 

 اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران                                                    
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