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های کارگری و اتحادیه  کمیسیون

 اسپانیا همگانی کارگران
 

 تغییر قانون کار، 
 حمایت از جوانان

 

 جنبش کارگری 
ییلدر اسرا  

و  اقتصاد  ایدئولوژی
 سیاسی

 

 تحلیل هفته

 جام زهری برای دولت،
 فرصتی برای جنبش کارگری ایران

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

در هفته گذشته بالخره اعتراض 
های کارگران گروه ملی فوالد اهواز 
نتیجه داد و دولت مجبور شد جام 
زهری در اندازه نفی سیاست 
خصوصی سازی را با، باز پس 
گرفتن این کارخانه از بخش 

 .خصوصی به دولتی رقم زند
در همین ارتباط، همایون یوسفی 
نماینده اهواز در گفت و گو با رسانه 

:" های داخل کشور عنوان کرد

مهمترین اقدام انجام گرفته برای 
حل مشکل گروه ملی فوالد ایران، 
بازگشت کارخانه از بخش خصوصی 
به بخش دولتی و وزارت اقتصاد و 

این کار . دارایی و بانک ملی است
نه و تولید بیشتر آن برای آینده کارخا

 .مفیدتر خواهد بود
 

در حال حاضر : یوسفی بیان کرد
دیگر بحث واگذاری این کارخانه به 

بخش خصوصی مطرح نیست و به 
نظر می رسد که دولت بهتر می 

 ."تواند این کارخانه را مدیریت کند
با در قدم اول : در همین ارتباط

پیگیری های انجام گرفته شده تا 
لیارد تومان برای می 5.21مبلغ 

پرداخت حقوق یک ماه کارگران این 
کارخانه از سوی بانک ملی تامین 

  .شده است
 

 فرهاد فدایی
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کارگران زندانی هم که در 
دستگیری های اخیر  تعدادشان 

تن رسیده بود، طی روز های  15به
گذشته با ادامه اعتراض های 
کارگری به ترتیب آزاد شدند و اکنون 

 تن در بازداشت به سر 55حدود 
 .می برند

مبارزه کارگران فوالد اهواز به 
خوبی نشان داد که حکومت در 
برابر خواست و اراده منسجم 
کارگران و زحمتکشان ناتوان تر 
از آن است که بتواند ایستادگی 

 .کند
هر چند در قدم اول چنگ و 
دندان نشان می دهد و با 

تهدید، زندان و شکنجه فعاالن 
کارگری به قصد سرکوب هر چه 
بیشتر به میدان می آید، ولی 
در آخر توان ایستادگی ندارد و 

 .تسلیم خواهد شد
این جام زهر را نباید در همین جا 
خاتمه یافته تلقی کرد، اکنون تمام 
کارخانه ها و واحد هایی که در طی 
ده ها سال با سیاست های 
نئولیبرالیستی حاکمیت اسالمی، 
خودمانی سازی شده اند و به این 

باند های وابسته به حاکمیت  بهانه
اسالمی، بخش بزرگی از سرمایه 
های ملی مردم ایران را به مانند 
ارث پدری خود غارت کرده اند، از 

هم اکنون لرزه به اندامشان افتاده 
است که نکند این رویه ادامه پیدا 
کند، و در آینده ای نه چندان دور 
کارگران دیگر کارخانه ها در سراسر 

نباله روی از مبارزه کشور با د
کارگران فوالد اهواز کارخانه ها را 
یکی، یکی و با اتحاد و تجربه 
اندوزی از مبارزه صنفی کارگران 
فوالد اهواز خواستار دولتی شدن 
کارخانه های خصوصی شده در کل 

 .کشور شوند
شکی وجود ندارد که با مبارزه و  

سازمان دهی کارگران در شرایط 
توانیم بذر ریشه امروز ایران، می 

کنی خصوصی سازی کارخانه های 
دولتی توسط باند های مافیایی 

 .وابسته به حاکمیت را آغاز کنیم

همان طور که بارها نوشتیم جنبش 
کارگری ایران با دو مشکل رو به رو 
است، اول نداشتن تشکل کارگری 
مستقل و دوم عدم یک پارچگی 

 .اعتراض ها
ز همان طور که می دانیم، امرو

حاکمیت اسالمی ایران در بحران 
های عمیقی گرفتار است، بحران 
هایی که با توجه به فساد گسترده 
در تار و پود این سیستم ناکارآمد، 
به مانند یک بیمار سرطانی رو به 

عمق تر و بیماریش مرگ، روز به روز 
 .گسترده تر می شود

جمهوری اسالمی تمام سعی خود 
 را بر کنترل هر چه بیشتر بحران ها

متمرکز کرده، ولی از سویی دیگر 
تنها گزینه ای که این رژیم را سرپا 
نگه داشته زور سرنیزه و ماشین 
سرکوب است که آن هم تا حدی 
می تواند در استمرار حیات رژیم 
نقش ایفا کند، از این رو حاکمیت با 

( دولت)تکیه بر ستاد اجرایی خود 
 .سعی در مدیریت ناکارآمد خود دارد

فعاالن رصت و شرایط از این ف
بهترین استفاده  ندکارگری می توان

رای سازمان دهی کارگران انجام را ب
 .ندده

به یقین روزانه ده ها اعتصاب و 
اعتراض کارگری در سراسر کشور 
در حال انجام است که بخش 

بزرگی از اعتراض ها یا به این دلیل 
که رسانه های در ایران زیر تیغ 

و یا به این علت  سانسور قرار دارند
که صنایع پایین دستی به حساب 
می آیند، چندان مورد توجه قرار 
نمی گیرند و صدایشان به جایی 

 .نمی رسد
اما یک نکته وجود دارد و آن این 
که می توانیم، از هر اعتصاب 
یک تشکل مستقل کارگری 
ایجاد کنیم، چنین مطالبه ای را 

ارایه طرح و »می توانیم با 
ار و باز هم با تکرار تکرار،تکر

هرچه بیشتر آن، در بدنه 

 . «کارگری جاری کنیم
کارگران هر واحد تولیدی یا کارخانه 
که اقدام به اعتصاب می کنند، در 

قدم اول برای چانه زنی احتیاج به 
نماینده دارند، از این رو جا دارد چند 

... تن به عنوان نماینده یا کمیته یا 
ایندگان انتخاب شوند، انتخاب نم

بسیار مهم است که افرادی با 
هوش، با حسن سابقه و معتقد به 
منافع کارگران در نظر گرفته شوند، 

... تا در صورت تهدید یا سرکوب و 
خود را به کارفرما یا نیروهای 

 .سرکوب گر تسلیم نکنند
از نیروها و نمایندگان تشکل های 
دولتی که در قالب تشکل های 

منافع مختلف ده ها سال به 
کارگران خیانت کردند، قاعدتا نباید 

 .استفاده کرد

هر نوع تشکلی که در جریان 
اعتصاب ها چه در حد نماینده، 

... ا یا اتحادیه و کمیته، سندیک
ید این تشکل ها را ساخته شد، با

به عنوان دری گران قدر حفظ کنیم و 
در قدم بعد با ارتباط بر قرار کردن با 

ل کارگری، دیگر تشکل های مستق
قدم به قدم ایجاد تشکل های 

تقل کارگری را در هر شهر و مس
 .پایه ریزی کنیم استان

اکنون تعداد محدودی از تشکل های 
مستقل مانند اتحادیه آزاد کارگران یا 
سندیکاهای کارگری یا کانون 

وجود ... مدافعان حقوق کارگر 
دارند، که فعاالن کارگری با تشکیل 

کارگری در تشکل های مستقل 
کارخانه با بهره گرفتن از شرایط 
خاصی که در اعتراض ها و اعتصاب 
های کارگری وجود دارند، می توانند 

تاسیس تشکل و نسبت به اتحاد 
پیوند زدن این  وهای مستقل 

مستقل تشکل ها به تشکل های 
اقدام دیگر که در باال عنوان شد، 

 .کنند
با تشکیل تشکل های مستقل 

و کرامت  کارگری شان انسانی
و حقوق از دست  ،کارگران تامین

 .احیا خواهد شد مانرفته 
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 گرانازتجربه دی

 

 جنبش کارگری در اسرائیل 

 ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی
 (چهارمبخش )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه دپارتمان جامعه شناسی -شالِو میکائیل

 گودرز: ترجمه
 
 (از شماره قبل ادامه)

 
 

 تواند به حل دوگانه ها کمک کند؟ آیا ایدئولوژی می

ند که یده باشخود پرس خوانندگان تا اینجا ممکن است از
ه ام مغلطه ای بیش نیست؟ اگر آنچه من تصویر کردآیا 

حقیقت دارد که هیستادروت با اتحادیه های مشابه 
و  اروپایی در ظاهر، در بدنه عضویتی خود ، روند تکامل،

ثیر طوالنی مدت در سرنوشت اقتصاد سیاسی، تفاوت أت
بینی  چندانی ندارد، آیا اینها همه نشانه های قابل پیش

یالیسم نیست؟ از تعهد دوگانه به صهیونیسم و سوس
اروپایی زمانی ترک اصول و  ،تغییر مواضع سازمان کارگری

شود که ایدئولوژی صهیونیستی وارد  روشن تر دیده می
روست که هیستادروت  ینا هم از. گردد تصویر می

کند و درعوض ورود یهودیان را  کارگران عرب را محروم می
به سازمان بدون هیچ ضابطه می پذیرد، چرا که هدف 

اجرت یهودیان به اسرائیل و جا افتادن کوچ گران مه
 . ابدی اولویت می
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ین، اینجا تکامل تشکل کارگران است که براساس ابنابر
اصول سرمایه داری صنعتی و دموکراسی شکست 

 به ساختار[ این تشکل]چراکه در حقیقت  ،خورده است
غالب اریستوکراسی مهاجرت یهودیان با یارانه هواداران 

 براین اساس اصالا . لی اش تبدیل شده بودبین المل
سیس دولت اسرائیل أتعجب برانگیز نیست که پس از ت

سیستم نزول  در خدمت یپاراتچیکآهیستادروت به مثابه 
مهمترین هدف صهیونیستی حاصل شده بود و . کرد

سیاست های هیستادروت و عملیات ان در تضاد فاحش 
ری در همه ل های سوسیال دموکراتیک کارگآبا ایده 

 .جای دیگر جهان قرار گرفت

هر جمله : توان بیشتر نوشت اما درباره این موضوع می
از پاراگراف باال در اساس درست است، ولی در مجموع 

تعهد جنبش کارگری . این نگرش گمراه کننده هم هست
ست، اما ا نظر تاریخی غیرقابل انکار به صهیونیسم از

حقیقت درباره این تمام آیا ال است که ؤجای س
 نیسوال بنیادی شاید ا. جنبش استاین شخصیت 

ست که چه چیز باعث شد جنبش از آغاز به آغوش ا
این گزاره که در بارۀ صهیونیسم پناه ببرد؟ بحث 

ناظر بر صهیونیسم سوسیالیستی در واقع بیشتر 
به مثابه ، در اصل صهیونیسم بود تا سوسیالیسم

 نآدون بی دیگری است، جایگزین کردن یک ایدئولوژی بجا
که پیش فرض گنجایش ایدئولوژی برای تبیین یک پدیده 

این فرضیه دو پیش فرض . ال ببریمؤاجتماعی را بزیر س

رزوها و امیدهای بنیانگذاران از آ -5: دیگر را در خود دارد

مشخص، آزادانه و اندیشمندانه انتخاب شده  آغاز کامالا 
و بعد از آن به منظور قبل  و نه در جریان عمل و)ند بود

 - موانع قابل توجه -.، و (تبیین چرائی عمل مورد بحث
یچ ه - مساله گذران زندگی و تحرکات مبارزه برای قدرت

نقش اساسی در تصمیم گیری های جنبش کارگری در 
 .ندن بازی نکرده اآنقاط عطِف استراتژیک و تاریخی 

ش کارگری جنب. ندادو فرضیه غیرقابل دفاع  از نظر من هر
ین شعار که تاریخ ا صهیونیستی و طرفدارانش همواره از

سازند دفاع کرده  ینده نگر و ایده هایشان میآرا رهبران 
کنند که جنبش های  این عقیده را ابراز می اند، و مکرراا 

توانند تغییرات سیاسی و اجتماعی را با  اجتماعی می
موزش درونی سازی ارزش ها به هواداران خویش آ

در نتیجه ایدئولوژی ها با این دیدگاه . عملی سازند
نمایند  سنتی به مثابه انتخاب برتر و هدفمند جلوه می

. که پاسخگوی مالحظات سیاسی و اخالقی نیز هستند
در میانه دهه بیست یکی از چهره های حزب 

لوسوروف، غیرسوسیالیست هاپول هاتسیر، خایم ار
انتقاد مخربی را بر تالش چپ برای تعریف جنبش کارگری 
صهیونیستی بر مبنای اصول ارتودوکس سوسیالیستی 

در مدل اما ارلوسولوروف غیرسوسیالیست . عرضه نمود
انتقادش را با تالش برای متقاعد کردن رفقایش  اش ازلی

با این  ،به پذیرش آرمان های سوسیالیستی به پایان برد
ن را دارد چرا که آد که جنبش سوسیالیستی ارزش تاکی

باال به پایین هرم عضویت و افزودن ارزش  به بسیج از

 .نماید های اخالقی به هدف صهیونیستی کمک می

 

 ایدئولوژی و تحقیقات پژوهشی در اسرائیل

بشمول  ،کنند ن بسیاری که در اسرائیل کار میامحقق
ه را می پذیرند پرسپکتیو داوطلبان ،تعدادی در جناح چپ

 بطور مثال،. کنند گرچه که  برخی هم در آن شک می

توان  ند که ایده ها را میااین باور  بر کارمی و روزنفلد
گویند که دوران پس از  نها میآ. بطور ضمنی پذیرفت

سیس دولت اسرائیل، دیوید بن گوریون و همراهانش أت
نه تبلیغات میلیتاریستی بزرگی را در ستایش بزرگنمایا

دولت بکار انداختند که به تثبیت سلطه شان بر دولت و 
درعین حال به حاشیه راندن و سرکوب بدیل چپ 

از نگاه متفاوتی، ایزنشتاد معتقد بود که دوران . انجامید
شد حدس زد که جامعه به  می 5491پساانقالبی بعد از 

به این . دوران کاهش نفوذ ایدئولوژی سیر خواهد نمود
سیس دولت اسرائیل اهداف أه پس از تدلیل ساده ک

 یقبل هایانقالبی به سرانجام رسیده و به ادامه روش
پذیرفته  ، هر دو،کارمی روزنفلد و ایزنشتاد. نیازی نیست

برای همیشه بعنوان موتور تاریخ  بودند که ایده آل لزوماا 
در این باره تردیدی باقی آنها نقش بازی نخواهد کرد، اما 

توسعه و رشد جنبش بنیادین فرضیه که نمی گذارند 

کارگری صهیونیستی در وجه ساختاری و قهرمانانه اش 
 .از قبل وسیله رهبران برنامه ریزی شده بود

مهمترین و جدیدترین تالش برای کشیدن ایدئولوژی به 
میدان بررسی تاریخی مختص به جنبش کارگری 
اسرائیل وسیله تئوریسین سیاسی زیِو استِرنِهل در 

ان است، که در عین حال برای بررسی مناسب تر جری
استرنهل، در . تطبیقی به تجربه اروپایی هم توجه دارد

که هیستادروت و حزب  نآ، مدعی است که دلیل اساس
نتایج سوسیال دموکراتیکی اند کارگر اسرائیل نتوانسته 

 ،رود که از یک جنبش مترقی کارگری انتظار میرا 
نها هیچ وقت بواقع به اصول آست که ا د، آننبدست آور

 او از. و متعهد نبودند پایه ای چپ اروپایی باور نداشتند
 گوید بن گوریون خودش سوسیالیسم را بعداا  جمله می

یکی از دو حزبی  - ماپایحزب بعنوان یک بدیل پذیرفت و 
تالف در حزب ئبا حزب بن گوریون به ا 5495که درسال 

سم خورده دشمن ق - پیوست" کارگران"اولیه 
بنابراین سوسیالیسم در واقع یک ابزار . سوسیالیزم بود
بود، به عبارتی یک پوسته  برای وی فرصت طلبانه

ظاهری که برای بسیج طبقه کار و هوادارانشان، در 
 جهت حصول اهدافی که از طرف صهیونیسم دیکته می

 .رفت ، بکار میندشد
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  دیگر کشور ها

 
 

 اسپانیا های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران کمیسیون
 

 تغییر قانون کار، حمایت از جوانان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

" و " ریرگکمیسیون های کا" کل ردو و خوزه ماریا آلوارز دبیراناونایی سو
اسپانیا تازه  با نخست وزیرژوئن در سیزدهم ماه  "اتحادیه همگانی کارگران

 در این  ،پدرو سانچز مالقات داشت
و وزیر کار نیز  ه هاها و کارخان مالقات همچنین نمایندگان صاحبان شرکت

کمیسیون های "وردو دبیرکل بعد از این مالقات اونایی س.  حضور داشتند
گو را مثبت ارزیابی کرد و و  مصاحبه مطبوعاتی نتایج این گفت در یک" کارگری

خواسته اصلی ایشان از نخست وزیر تغییرات بنیادی و ماهوی در قانون : گفت
 قانونالبته نه به معنای آن :  و برای توضیح بیشتر گفت. کار موجود بوده است

هیه قانون بلکه ت ،را لغو کنند و به زمان قبل از تصویب این قانون باز گردند
 .دیگری با محتوای دموکراتیک  و همچنین  فراگیر تر

به طور مشخص، مهمترین  
های سندیکاها از نخست  خواسته

وزیر تازه که از حزب سوسیالیست 
محدود ، استکارگری اسپانیا 

 کردن قراردادهای موقت،
حقوقی میان برداشتن شکاف 

زنان و ایجاد شرایط  ،مردان
ی جوانان بوده بهتر  اشتغال برا

.است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"  است ژوئنماه  .5به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان که مصادف با 
طی صدور اطالعیه ای اعالم داشت که  "کلمبیا کانون متحده کارگران

سندیکای ما هدف آجل و انسانی خود را بر آن گذاشته است که تا سال 

تعداد کودکانی که به کار اجباری و غیر اجباری در کلمبیا مشغول  5.2.
تمامی  ندزمانی که به این هدف دست پیدا کند و تا نهستند به صفر برس

تالش و فعالیت های خود را صرف 
د کرد، نبهتر کردن شرایط کار خواه

که امنیت  شودبنحوی که آن چنان 

ساالن  و سالمت کودکان و بزرگ
 .ضمین شوندت
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میلیون  .5سال  54در سنین میان پنج سال تا  552.جمعیت کلمبیا در سال 
  647بود و از این تعداد در سه ماه اکتبر تا دسامبر  تن 841و  هزار  1.8و 

در .  سال به کار مشغول بودند 56سال تا  2هزار کودک دختر و پسر در سنین 
 هزار 174و در همین سنین  557.در همین فاصله زمانی در سال که  حالی

 .کودک به کار مشغول بودند
مطابق قوانین کار بین المللی و مورد قبول تمامی کشورها همه کارگران حق  

در کلمبیا کارگران در سنین  شوند،دارند از محیط کار سالم و مطمئن برخوردار 
واع صدمات ناشی از محیط کار درصد بیشتر در معرض ان 95سال  9.تا  52

سال و در این میان کودکان بیش از همه  2.تا کارگران بیشتر از  قرار دارند،
در حال . دیگر کارگران در معرض انواع خطرات ناشی از کار و محیط کار هستند

قرار میلیون کودک در سراسر جهان در معرض ناامنی های شغلی  67حاضر 
 .دارند

ه تضمین کردن امنیت و سالمت در محیط شود ک در این بیانیه تاکید می 
و  در نظر گرفته شودشغلی باید شرط اول شروع کار هر کارگاه و کارخانه ای 

سال در  51تر از  اضافه بر آن به طور مطلق باید کار کودکان و به طور عام پایین

 و  این که دولت باید نظارت دقیق به تمامی کارخانه ها و  شودمعادن ممنوع  
 

 
و اگر کودکان در ه ها داشته کارگا

تغال دارند آنها را از آنها به کار اش
خارج کرده و امکانات  این اماکن

تحصیل و آموزش را بر آنان مهیا 
کند، حداقل تا پایان تحصیالت 
اجباری ابتدایی و رسیدن به سن 

 .قانونی برای اشتغال
: کند و در پایان اصافه می  

نی را سندیکای ما مبارزه بی اما
برای ریشه کن کردن هرگونه کار 

و تالش کودکان به پیش خواهد برد 
ریشه  5.2.سال تا خواهد کرد 

  .چنین معضلی ریشه کن شود
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جو ن ن طبقۀ ک   شن د  شوند،  ید     شوند، تغ  ر       د یت    

 کنند 

 
 
 

 

 

 
  از جهان کار

 

 ؛ساعات کار                                 

 گذشته، حال و آینده                              

 
                                                    

 

 

 (  پایانیبخش )                                                                              

 

 

 پیتر دالتون، دانشگاه ساسکس

 (از شماره قبل ادامه)

 

 
 ها ها و شکاف محدودیت

قطعاا پیشرفتهای تکنولوژیکی موجب نابودی برخی . به درستی نمی داند کار در آینده چگونه خواهد بودهیچ کس 
ر تغییرات تکنولوژیکی نوعی تکه پاره برخی شواهد حاکی از آن اند که در اث. مشاغل و گسترش برخی دیگر خواهند شد

شدن کار بروز خواهد کرد که در اثر آن مشاغل عالی و ساده افزایش، و کارهای دفتری و اداری و مشاغل غیردستی 
تکه پاره شدن ساعات کار نیز همراه خواهد بود؟ آیا در حال حاضر آیا با این روند، همچنین . مرسوم کاهش خواهند یافت

از کارگران ساده و کم مهارت ساعات کار کمتری دارند؟ منظور فقط در امریکا نیست، منظور در عموم  کارگران ماهر
آیا واقعاا افزایش مرتبطی در نابرابری در ساعات کار در سطح جهانی وجود دارد؟ علیرغم این که پاسخ به . کشورهاست

از مدهای آنها و استخراج الگوهائی در عرصۀ جهانی نیسؤاالت ساده به نظر می رسد، اما برای پاسخ دادن به آنها و پیا
 .به تحقیقات بسیار بیشتری است

امروزه تلفنهای هوشمند به انسانها امکان می دهد که . الگوهای زمان کار نیز به طریق مشابهی در حال تغییر اند
این که این تغییرات چگونه تأثیراتی بر تعداد . ایمیلهاشان را بخوانند و از راه دور یا در حال حرکت، کارهاشان را انجام دهند

ساعات کار، تولیدوری و انبوهی از دیگر موضوعات مرتبط به جا خواهند گذاشت، به دشواری قابل پیش بینی است، اما 
به عالوه الگوهای بهینه برای کار در طول روز و در طول هفته برای مشاغل . سنجش دائمی این تأثیرات اکیداا ضرور است

سال پیش در مجتمع هاوثورن انجام شد،  45شبیه به آنچه از این قرار به تحقیقات عملی بیشتری . ختلف متفاوت اندم
در بارۀ الگوهای بهینه " کاردرمانشناسان"اقتصاددانان به ندرت با ارگونومیستها و . نیاز استاما دیگر هرگز تکرار نشد، 

یا چگونگی تأثیر اوقات کار در شکلدهی به آیندۀ  ،در طول روز کاری ولیدوریچون رابطۀ اوقات کار با ت" جزئیاتی"کار یا 
 .گفتگو می کنند  اکنولوژیک

 
 خالصه و توصیه

کلیدی مثل افزایش متوسط طول عمر انسانها، چالشهای 
سالمندتر شدن جمعیت، و ذخیرۀ ناکافی برای ایام بازنشستگی 

ی دقیق الگوهای همگی به این معناست که دولتها موظف به بررس
کار و تغییرات ناشی از این الگوها در آینده بشر اند؛ آینده ای که 

اگرچه . مدام سمتگیری و بنیان تکنولوژیکی بیشتری می یابد
اقتصاددان مشهوری چون جان ماینارد کینز، زمانی که نظریۀ لزوم 

ساعت در هفته را مطرح  52کاهش رادیکی ساعات کار به حدود 
کاهش تعداد پیشتر بود، اما پیامدهای " قدری"ن خود کرد، از زما

اقتصادهای . ساعات کار به واقع باید مورد مداقه مستمر قرار گیرند
مدرن امروزی نیازمند بازار کار بسیار منعطف، با اوقات کار متغیر 

این وضع دولتها را با . و در بخشهای مختلف اند تا بتوانند با تغییرات سریع تکنولوژیکی روبرو شوند برحسب نوع مشاغل
 به همین طریق، وجود شواهدی دایر . چالشهائی سنگینی برای پاسخگوئی و سیاستگذاری مناسب مواجه کرده است
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اعات کار در مشاغل معمولی و تکه پاره بر افزایش گاه حاد تعداد ساعات کار برخی کارگران ماهر، در عین کاهش س

این که دولتها چگونه می . روند نگران کننده ای است، که سیاستگذاری دولتها را ایجاب می کندشدن این مشاغل 
توانند برخورداری مساوی از ثمرات پیشرفتهای تکنولوژیکی را برای همگان و برای سعادت عموم ملتها تضمین کنند، در 

دولتها چگونه . یزۀ انسانها برای انجام کار محفوظ مانده باشد، سؤال بزرگ پیش روی امروز ماستعین حال که انگ
خواهند توانست کارفرمایان را به تقسیم تعداد محدودی ساعات کار، که در اثر اتوماسیون هم مدام از آن کاسته می 

از جانب  یکردهای مبتکرانه و نوآورانۀ بیشترشود، در بین تعداد کثیری کارگر تشویق کنند؟ این چالشها نیازمند روی
پیامدهای ناشی از نزول تعداد . مالیاتهائی است که از کارگران می گیرند دولتها، در قیاس با رویکردهای کنونی شان، به

ساعات کار در سیاستگذاری، در حالی که تعداد ساعات کار در بخشها و در کشورهای مختلف به شدت متفاوت است، 
 .نگرانی عمیقی استموجب 

تعادل جمعیتی بین تعداد جوانان صاحب کار و تعداد سیاستگذاران باید اکیداا مراقب با افزایش متوسط طول عمر انسانها، 
جهان شاهد مسائل مالی حادی که عدم تعادل در این زمینه می تواند ایجاد کند، . باشندبازنشستگان وابسته به دولت 

سال آینده گریبان جوامع دیگری، خاصه بسیاری از  5.این مسائل به احتمال قوی در . نداز جمله در ژاپن، بوده ا
واقعیت این است که میانساالن باید سالهای بیشتری را برای افزایش ذخیرۀ . کشورهای غرب، را نیز خواهند گرفت

. یندۀ سالمندی شان کار کنندبازنشستگی جهت حفظ استانداردهای زندگی در سطح کنونی یا ارتقاء آن در سالهای فزا
. اکیدتر استجوانان به مراتب از نیاز به بازنشستگی دیرهنگام تر کارگران سالمند وجود کار برای  موبا این حال، لز

خواه جوان و خواه سالمند  –چگونه می توان کل ساعات کار مورد نیاز اقتصادهای فردا را بین کارگران : مسئله این است
 .اسخ به این سؤال نیازمند راه حلهای سیاسی رادیکال است، نه در فردا، بلکه همین امروزتقسیم کرد؟ پ –

 

 
 
 

 تیتر اخبار
 
 
 

  :ی اخبار کارگری، در هفته ای که گذشتنگاهی به برخی از تیترها
 
 
 
 5946خرداد 54اعتصاب وتجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز مقابل استانداری شنبه �

خشم کارگران گروه ملی فوالد اهواز در پنجمین روز تجمع درمقابل استانداری در اعتراض به بالتکلیفی مالکیت وعدم �

 تولید وعدم پرداخت مطالباتشان
 با پهن کردن سفره خالی.ماه حقوق نگرفته اند8شهرداری اهواز که  1اعتراض کارگران منطقه �

  اموزش وپرورش میگوید نداریم که بپردازیم/انتقاد معلمان بازنشسته تهرانی از پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت �

 سوده از شبکه ریلی کشورواگن فر946بیانیه کانون صنفی مهمانداران در اعتراض به تبعات خروج �

 خردادبا شعار اتحاد وهمدلی54اعتصاب کامیونداران دز بزرگراه بابایی تهران در صبح امروز شنبه �

 مرگ دو کولبر در پاوه وسردشت�

 اعتراض کارگران گروه ملی نسبت به بالتکلیفی شغلی�

  نفر خواستار استعفای وزیر اموزش وپرورش شدند855.بیش از �

 کارگران بازنشسته وشاغل نیشکر هفت تپه به دلیل معوقات مزدی تجمع�

  کشور کدام است  بیکارترین استان/در صدی بخش کشاورزی در اشتغال استان تهران 6سهم �

 
 

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    846ه   شمار  چهارم سال /   8162 ژوئن    62/   6931خرداد    82دوشنبه              

 

8 



 
 
 
 
 
 
انها شنبه در محوطه نیروگاه دست به .کارگران نیروگاه سیکل تر کیبی سبالن اردبیل پنج ماه است حقوق نگرفته اند �

  عتصاب زدندا
 کارگران گروه ملی فوالد اهواز با بنرهای مطالبات خود در خیابانهای شهر اهواز�

 اعتصاب کارگران نبشکر هفت تپه�

 مدیر عامل پتروشیمی کارون انتشار مستمر گاز ناکس را انکار کرد�

 
ار شکنی در روند مرخصی حبیبی و ک_دمحم#بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون ادامه بازداشت موقت�

 عبدی_اسماعیل#
 پیاده روی گلگشتی جمعی از معلمان تهران و البرز �

 مروری بر اعتصاب بزرگ و گسترده کامیون داران ایران�

 جای معلم زندان نیست، دمحم حبیبی را ازاد کنید�

 البی گری وزارت بهداشت حق درمان کارگران را زایل می کند�

 مان جهانی اموزش، دلیل محکمی بر توانایی و موفقیت ماست، کانون صنفی معلمانصدور بیانیه ساز�

 عدم رضایت شغلی کارگران بخاطر شرایط دهشتناک معیشت�

 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان می باشند 595به گفته کار وزیر یک هفتم   �

 می در پی داشتزخ 9شلیک مستقیم نیروهای مرزی به کولبران �

 احضار کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز را قویا محکوم می کنیم و خواهان تحقق فوری مطالبات انها هستیم�

 بیش از پنج هزار نفر از خواسته های اسماعیل عبدی حمایت کردند�

 اغاز شد( بونکر) اعتصاب کامیون های حمل سیمان�

 مردم پیدا شد و به بیمارستان منتقل شد مرگ کولبران، جسد اسعد سور توسط�

 تصویر نامه ارسالی کارکنان گروه ملی فوالد اهواز به نیروی انتظامی�

 سردوران شهرستان نهاوند اب شرب ندارند  چند روز است مردم روستای�

شرکت از   نفر کارگر ان98شرکت کشت وصنعت جوین با نامه رسمی به شرکت قند شوش خواستار پرداخت مطالبات �

  بخش مطالبات خود شدند
  معلم-نسرین بهمن پور /دمحم حبیبی یک اندیشه است �

 از رهبران اتحادیه کارگری صنعت نفت قزاقستان از زندان ازاد شد《نوربک کوشاکبایف》هفته گذشته �

  بهشت خود را دریافت نکرده اندروز از ماه خرداد هنوز حقوق اردی51نیروهای تعمیرات پاالیشگاه آبادان با وجود گذشت �

  داستان تلخ وتکراری همه ساله همسان سازی حقوق بازنشستگان�

 احضار کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز را قویا محکوم میکنیم وخواهان تحقق فوری مطالبات آنها هستیم�

 دولت محلهای مناسب برای برگزاری تجمعات را تعیین کرد �
کولبری فعالیتی موقت است وفعالیتی پایدار محسوب نمیشود بنابراین :کل امور مرزی وزارت کشور گفت حیدری مدیر �

 بحث بیمه برای آنها منتفی است 
 هفتمین روز تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز در مقابل استانداری �
ری به سمت دفتر نمایندگان مجلس راهپیمایی کردند کارگران گروه ملی فوالد در هفتمین روز تجمع در مقابل استاندا�
 خرداد5.
 رسیدن به مطالبات کار سختی است /نند ک مسئوالن استان با رانندگان کامیون لجبازی می�
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در چهاردهمین روز اعتصاب دست به راهپیمائی گسترده ای در خیابانها اهواز �

 زدند 
 !ز کارگران شرکت فوالد قزوین که حق ورود به داخل کارخانه را ندارند حال ورو�

 این در حالیست که چندین ماه است حقوق نگرفته اند وبیمه هایشان واریز نشده
سال است با توجه به 2که بیش از 9و.خرداد رانندگان شرکت واحد عضو مسکن سپیدار5.تجمع اعتراضی امروز �

 بالتکلیف هستند پرداخت هزینه مسکن هنوز 
 5946خرداد 5.یورش کارگران گروه ملی فوالد اهواز به دفتر کاظمی نسب نماینده اهواز در مجلس �

 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    846ه   شمار  چهارم سال /   8162 ژوئن    62/   6931خرداد    82دوشنبه              
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