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 8102ترین رخدادهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سپتامبر و اکتبر برخی از مهم

 نطقه اوراسیا: مساعد و در مخاطرهدرباره وضعیت تأمین اجتماعی در م ISSAالف. گزارش 

( درباره ISSAتوان از گزارش اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )می 5311مهمترین اتفاقات حوزه رفاه را در مرداد ماه سال 

 یدر اواخر ژوئیه اتحادیه بین الملللی تامین اجتماعی اعالم کرد که کشورهاکرد.  آغازوضعیت تامین اجتماعی در اوراسیا 

وضعیت رفاهی در این منطقه دارند؛ چراکه مقوله تامین اجتماعی به دلیل سابقه دراز   اوراسیا، زمینه و بستر مناسبی برای رشد

کشورهای سوسیالیستی این حوزه یک نهاد بلند مدت در میان این جوامع است. اما این اتحادیه اعالم کرد که به دلیل رواج 

ار در میان مردم کشورهای این حوزه، مقوله تامین اجتماعی در میان کشورهای اوراسیا با کار غیررسمی یا موقت و ناپاید

به همین منظور الزم است تجربیات کشورهای دیگر برای حفاظت از امنیت نیروی کار به کشورهای این . مخاطره روبرو است

ی مواردی از قبیل کمک هزینه ایام باردار همچنین وضعیت کمک هزینه های اقشار آسیب پذیر و همچنینمنطقه منتقل شود. 

کند و این موضوع وضعیت سالمت و بازتولید نسلهای بعد و نیروی کار برای زنان در این کشورها روند رو به نزولی را طی می

دلیل اصلی این مخاطرات و محدود شدن نهاد تامین اجتماعی در کشورهای این این کشورها را با خطر مواجه کرده است. 

این فشارها تا بدان حد افزایش یافته که  حوزه، فشارها و تنگناهای عدیده در تامین مالی طرحهای حمایتی و رفاهی است.

 63به  55سال و برای زنان از  65به  63برای مثال کشور روسیه در طرحی جدید حداقل سن بازنشستگی را برای مردان از 

تامین اجتماعی برای کشورهای این حوزه آن است که به جای طرح های دستوری  توصیه اتحادیه بین المللیسال افزایش داد. 

از قبیل افزایش سن بازنشستگی و به خطر انداختن وضعیت زندگی و بازتولید انسانی این جوامع، به تالش برای تقویت کمک 

ستانی ادی این اتحادیه، افزایش مالیاتیکی از مهمترین راهکارهای پیشنه مالی به تامین اجتماعی و طرح های رفاهی بپردازند.

 از ثروتمندان در جهت تامین مالی نهاد تامین اجتماعی در خدمت کارگران و مردم عادی است.

 

 های حمایت از فقرا؟ ب. برزیل: برآمدن مجدد داسیلوا؛ احیای طرح

 بق برزیل و از بنیانگذاران حزب کارگرانلوییز ایناسیو لوال داسیلوا رئیس جمهور سااز سوی دیگر در همین ماه در برزیل  

لوال که از محبوبیت زیادی در بین  برزیل اعالم کرد که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی این کشور نامزد خواهد شد.

زمان به بعد کودتایی به فساد محکوم شد و از آنکارگران و فقرا در برزیل برخوردار است، دو سال پیش و طی یک توطئه شبه

بزرگ  ای از سوی قدرتهایبرد. تحلیلگران بسیاری دلیل محکومیت لوال به فساد را بهانهبا حکم دادگاه در زندان به سر می

 هایچراکه در طول دوران ریاست جمهوری لوال،  از یک سو برنامهخارجی و نیز سرمایه داران بزرگ داخلی برزیل می دانند؛ 

صنایع و تولیدات داخلی برزیل با مقاومت لوال، متوقف شده بود و از سوی دیگر، سازی اقتصادی این جرگه برای خصوصی

لوال مهمترین هدف دولت خود را حمایت از فقرا و بهبود وضعیت رفاهی خانواده های فرودست و کارگران در برزیل قرار داد. 

را نفوذ اقتصادی به اجو گروههای ذی در برزیل و طی یک قرن گذشته کودتاهای بسیاری با همکاری ارتش و ایاالت متحده
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(  توانست یکی از موفقترین طرحهای رفاهی 3353-3333سال ریاست جمهوری خود ) 8درآمده است.  لوال در طول دوره 

( در دوران بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون را در جهت رفع فقر Bolsa Familiaجهان به نام طرح کمک هزینه خانوارها)

 فاه در برزیل به  ثمر رساند. و بهبود شاخص ر

در کشور بحران زده ونزوئال تورم در این کشور همچنان در مردادماه با موج فزاینده یا رو به  در همین منطقه امریکای جنوبی،

 وریهای فزاینده آمریکا و تشدید آنها در دوره ریاست جمهافزایش گذاشت. تحلیلگران معتقدند در وضعیت فعلی ونزوئال تحریم

ی مت آن در چندسال اخیر یکدونالد ترامپ یکی از عوامل موثر است. همچنین کاهش قیمت نفت و سپس ثبات نسبی قی

عوامل فشار فزاینده بر اقتصاد کوچک این کشور در آمریکای التین است که وضعیت رفاهی مردم این کشور را به  دیگر از

 خظر انداخته است.

 

کار: حال و آینده حمایت اجتماعی در آمریکای التین و  چشم انداز نیروی: »ILOگزارش ت. 

 «کشورهای حوزه دریای کارائیب

( در اواخر ماه ژوئیه اعالم ILOسازمان بین المللی کار  )آور، تر و به طور شگفتاز سوی دیگر در همین ماه در تحولی گسترده

خدمات حمایتی و رفاهی هیچ نهاد رفاهی یا تامین کرد که بیش از نیمی از کارگران کشورهای آمریکای التین تحت پوشش 

های حمایتی در هنگام بیماری، بیکاری و بازنشستگی اجتماعی قرار ندارند. یعنی نیمی از کارگران این منطقه از پوشش

این  یبسیار بزرگی در زمینه تامین اجتماعی برای کارگران در میان کشورها ءاین گزارش تصریح می کند که خال ند.امحروم

چشم انداز نیروی کار: حال و آینده حمایت »گزارش سازمان بین المللی کار که تحت عنوان بخش از جهان وجود دارد. 

منتشر شد، نشان می دهد که با توجه به وضعیت حال حاضر « اجتماعی در آمریکای التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب

ین اجتماعی های تامسازی نظامایای دریافتی کارگران و نیز قدرت تضمین بهینهتامین اجتماعی در این منطقه، باید سطوح مز

در این حوزه بنا به نیازهای روزافزون مردم این مناطق افزایش یابد. میزان تقریبی کارگران محروم از هرگونه پوشش تامین 

و نیز آینده نسلی این منطقه را در صورت  میلیون نفر است که خانواده های آنان 545اجتماعی در این منطقه چیزی قریب به 

بازنشستگان،  های، افزایش پوشش مستمریILOپیشنهاد عدم اتخاذ سیاستگذاری های رفاهی الزم به خطر خواهد انداخت. 

بیمه بیکاری برای بیکاران، پوشش درمانی بیشتر برای کارگران و  نیز تامین مالی خدمات رفاهی برای کودکان طبقه کارگر 

این مناطق از طریق کمک های مشارکتی و غیرمشارکتی دولتهای این مناطق است. طبق این گزارش اگرچه سهم پوشش  در

درصد  44درصد به حدود  36در این منطقه از  3355تا  3335نظامهای مستمری مبتنی بر اشتغال در حدفاصل سالهای 

درصد از  55ی مانده است به طوری که امروز چیزی حدود افزایش یافته است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی باق

 کارگران این مناطق از هرگونه مستمری و پوشش حمایتی و رفاهی برکنار مانده اند.
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 فصل نابرابری جهانیسوز ِ و اشتغال:  بیماریث. 

وم علیه افراد مبتال به میزان تبعیض مستمر و مدانتایج آن منتشر شد  3358آگوست حولی دیگر و طبق پیمایشی که در در ت

طبق این گزارش افراد بسیاری در سرتاسر جهان به صرف  ایدز به صورتهای مختلف در سطح جهانی در حال افزایش است.

ود اشتغال آنها وج ت قانونی برای دفاع از حقمایدهند و هیچ نظام حابتال به بیماری ایدز به راحتی شغل خود را از دست می

بکه جهانی ش»همچنین در مرحله جستجوی شغل نیز برای این افراد روا داشته می شود. طبق گزارش وبگاه یض ندارد. این تبع

تبعیض در خصوص این بیماران در سراسر جهان هنوز به شدت قابل مشاهده  (Stigma) (، داغ+GNP«)افراد درگیر با ایدز

صورت گرفته و طی آن با بیش از صدهزار نفر مبتال به کشور مختلف در سراسر جهان  53است. این پیمایش در جامعه نمونه 

قرائت شد  3358این بیماری در سراسر جهان مصاحبه انجام شده است. چکیده نتایج این گزارش که در اجالس سالیانه ایدز 

درصد در  65تا  درصد در اوگاندا 1از این قرار است: سهم بزرگی از جمعیت مبتال به ایدز بیکار هستند. این رقم بیکاران از 

درصد برای این افراد هستند. جوانان مبتال به ایدز  33کشور نمونه، شاهد بیکاری باالی  53هوندراس متغیر است. ده کشور از 

بیشترین بیکاری را دارند. زنان مبتال به ایدز کمتر از مردان مبتال، احتمال اشتغال دارند. همچنین میزان فقدان استقالل 

دهد که بسیاری از افراد مبتال به ایدز به ن زنان مبتال بیش از مردان است. همچنین این گزارش نشان میاقتصادی در میا

های در پی آن، نمی توانند مشکل خود را در محیط های کاری ابراز کنند. این گزارش در دلیل هراس ناشی از افشا و تبعیض

های ضهای این چنینی در محل کار و تبعیاریم تا بتوانیم با داغ ننگنهایت نتیجه گیری می کند که هنوز راه درازی در پیش د

برخاسته از آن مقابله کنیم. در نهایت توصیه این گزارش به دولتهای جهان و نیز نهادهای بین الملللی تالش هرچه بیشتر 

طه صفر ماران است تا به نقبرای رفع تبعیضهای شغلی و نیز افزایش سطح خدمات مراقبتی و بهداشتی در حمایت از این بی

 تبعیض دست یابیم.

 

 گامی به سمت عدالت شغلی برای مطرودانج. بنگالدش: 

توان گامهای موفقی را در جهت رفع تبعیض شغلی برداشت. در کشور بنگالدش نشان داد که می های سپتامبر و اکتبر،ماهدر 

در محیط های کاری طرحی موفق به اجرا در آمده است که  این کشور برای بهبود استفاده از افراد آسیب دیده یا معلول

رستوران آنجل شف در شهر شلوغ داکا طرحی را اجرا کرده است که در ان بسیاری  .باشد برای کشورهای دیگرتواند الگویی می

ه است. را زیر سوال برد ها و تعصبات ما درباره عدم توانایی افراد معلول برای برخورداری از کارشایسته و انسانیاز پیشداوری

ند. در باشن میدر این رستوران تمامی کادر معلول هستند و به بهترین نحو و باشرایط مناسب در حال ارائه خدمات به مشتریا

ر از رحمانه اجتماعی را علیه این قشهای بنگالدش این قبیل کارها توانسته است فضای بیها و کارخانهجهنم فضای کارگاه

( نیز  در این کشور نیز اعالم کرده است از  Swapnoم بشکند. این تجربه موجب شده که فروشگاهی مثل سواپنو)افراد دره

درصد نیروهای فروش خود را به این افراد اختصاص خواهد داد تا از میزان تبعیض شغلی علیه این اقشار  53این پس بیش از 

 در جامعه بکاهد.
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 ادینابرابری آفت ِ رشد اقتصچ. هند: 

در  دهد که به رغم رشد واقعی دستمزد کارگراننشان می ماه سپتامبرنتایج تحقیقی منتشر شده در  ،در تحولی دیگر در آسیا

بق طبری، غیررسمی بودن مشاغل و تفاوت جنسیتی دستمزدها در این کشور بسیار باالست. ایزان نابرکشور هند هنوز م

وسط ت« ش دستمز هند: سیاستهای دستمزدی برای کار شایسته و رشد فراگیرگزار»گزارشی که در مرداد ماه تحت عنوان 

در هند  3353تا  5114( در هند منتشر شد میزان متوسط دستمزد روزانه بین سالهای NSSOمرکز پیمایش نمونه گیری ملی)

( GDPر تولید ناخالص داخلی)درصد را د 1به رغم آنکه اقتصاد هند در دو دهه گذشته میزان رشد سالیانه .دو برابر شده است

  تجربه کرده  اما میزان پرداختهای پایین به کارگران و نیز نابرابری مداوم رو به افزایش است.

این افزایش بیشتر شامل کارگران مناطق روستایی، اشتغال غیررسمی، کارگران موقت، کارگران زن و مشاغل با درآمد کم  

متوسط حداقل دستمزد در هند چیزی  3353است. برای مثال طبق این گزارش تا سال است. با این حال تفاوتها نیز بسیار 

روپیه است. این موضوع نشان  541روپیه در هر روز است اما این میزان برای کارگران موقت چیزی در حدود  341نزدیک به 

اکن مناطق شهری هستند و نیز می دهد که تنها اقلیتی محدود، شامل کارگران منظم  و دارای حقوق رسمی که بیشتر س

کارگران با مهارت باال چیزی بیشتر از حداقل دستمزد روزانه را دریافت می کنند. اما نکته جالب و اسفناک آنکه در میان 

ان زن دارای کمترین دریافتی و نابرابری فرگیرتری هستند. طبق این گزارش رشد اقتصادی روزافزون رکارگران موقت، کارگ

اقتصاد هند هنوز درگیر معضل غیررسمی بودن و تبعیض شغلی ت فقر هرچه بیشتر مردم این کشور ادامه دارد. هند به قیم

درصد کارگران شاغل  63درصد جمعیت کامل مشغول به کار هند، خویش فرما یا خودکار هستند و بیش از  53است. بیش از 

ل صاستمزد همچنان بسیار زیاد است؛ هرچند این رقم در حدفدستمزدبگیر نیز موقت هستند. از سوی دیگر شکاف جنسیتی در د

این تفاوت جنسیتی در دستمزدها در تمامی درصد کاهش یافته است.  34درصد به  48از رقم  3353تا سال  5114سالهای 

ارگر موقت کمشاغل رسمی و غیررسمی، موقتی و پایدار، روستایی و شهری قابل مشاهده است. با این حال زنانی که به عنوان 

در اقتصاد روستایی به کار گرفته می شوند نازل ترین حد دستمزدها را در بین تمامی افراد طبقه کارگر در این کشور دارند. 

درصد در آمد مردان شاغل در مشاغل پایدار شهری را دریافت می کنند. همچنین باید توجه داشت  33این زنان صرفا در حدود 

وری یعنی سهم دریافتی نیروهای کار از درآمد ملی  از حدود یروهای کار در میزان متوسط بهرهکه طبق این گزارش سهم ن

کاهش یافته است. بنابراین وضعیت رفاهی کارگران در هند طی  3353درصد در سال  35به حدود   5185درصد در سال  38

 5148ود که قانون حداقل دستمزد را در سال چهار دهه اخیر بدتر شده است. اگرچه هند یکی از نخستین کشورهای جهان ب

تصویب و اجرا کرد اما در جهت ایجاد دستمزدی عادالنه برای کارگران وضعیت چندان مناسبی ندارد. حداقل دستمزد در هند 

 فاوت(تبندی برای دستمزدهای مپانصد نوع طبقه ای بر حسب نوع شغل دارد )بیش از هزاروریزی شدهمکانیزم پیچیده و برنامه

درصد کارگران به کار بسته  66اما در کل توسط دولت تعیین می شود. با این حال همین حداقل دستمزد برای بیش از 

روپیه بود اما هیچ تضمین قانونی برای رعایت عادالنه آن  516برای هند حدودا  3351شود. کف حداقل دستمزد در سال نمی

از مردم هند بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند و این وضعیت در خصوص میلیون نفر  63در هند وجود ندارد. حدود 

 تر از مردان است.زنان به مراتب وخیم
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برای بهبود وضعیت رفاه و دستمزد کارگران هند دارد. از جمله افزایش  قابل توجهیهای این گزارش پیشنهادات و توصیه

ار، افزایش چانه زنی با شرکای اجتماعی درباره نظام حداقل دستمزد، ساده سازی پوشش قانونی برای همه کارگران در روابط ک

 و ثبات بیشتر نظام تعیین حداقل دستمزد و اقدامات هرچه بیشتر برای کاربرد موثرتر قانون حداقل دستمزد در هند.
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 ترکاقتصاد دور باطل ویژه:  پرونده

 (های نئولیبرال اقتصادیامد اجرای سیاستبه عنوان پی تركیه سقوط ارزی)فهم 

 

 مقدمه

 خود سقوط شدیدی را در ارزش پولنوسان و های آمریکای دوران ترامپ، ترکیه به دلیلی تحریم  3358سال  در آگوست

با  ماه اول منتهی به مرداد ماه در قیاس 6درصد ارزش پول این کشور در  43 فقط  کافی است بدانیم که تجربه کرد. )لیره(

حوزه   . با این حال وضعیت اقتصاد سیاسیمصادف شد در ایرانملی با سقوط ارزش پول  این وضعیت تقریبادالر کاهش یافت. 

درسهایی  تواندمی آن به بهانه این سقوط ارزیهای بسیاری با ایران دارد که  تامل بر رفاه و تامین اجتماعی در ترکیه تفاوت

ضعیت وتر درباره وصعیت حوزه رفاه و تر و تاریخیبرای تامل عمیقایران نیز بر داشته باشد. در را برای سیاستگذاری اجتماعی 

تر اقتصاد  چهارچوب کلی از کم و کیف بحران ارزی اخیر ترکیه در تصویری تحلیلیدر ترکیه سعی می کنیم ابتدا کارگران 

ورد توجه م و سیاستهای اقتصادی را در پرتو این مناسباتسعی خواهیم کرد سقوط پول ملی این کشور   این کشور ارائه دهیم.

ی دهیم. م فاه و تامین اجتماعی ترکیه ارائهسپس در پهنه ای گسترده تر تحلیلی از تحوالت سه دهه اخیر حوزه رقرار دهیم. 

آشنایی  انتها نیز برایرا ترجمه کرده ایم. در « سازی ساختاری نظام تامین اجتماعی در ترکیهنئولیبرال»بدین منظور مقاله 

ی به نظر در تحلیل نهای. نگاهی خواهیم داشت و تامین اجتماعی در ترکیه ی، رفاهگریتوصیفی بیشتر، به قوانین حوزه کار

بحران ساختاری اقتصاد این  از سر می گذراند که موجد و موجب می رسد ترکیه شکل خاصی را از سیاستگذاری اجتماعی

 . کنیمتحت عنوان سیاستگذاری نولیبرالی یاد میکه از آن  کشور شده است

 

 تصویر کلی اقتصاد ترکیه 

داشته است و در همین حال، مهاجرت به این کشور نیز رقم نسبتا باالیی   8388538535جمعیتی بالغ بر  3351ترکیه در سال 

آمارهای منتشر شده در منابع رسمی  بر اساس 5نفر به این کشور مهاجرت کرده اند. 333هزار و  433،  3351دارد. در سال 

 در وضعیت رو به رشدی قرار ظاهرا ، به لحاظ اقتصادی،با آن مواجه است ترکیه، این کشور در کنار مشکالت اقتصادی که

                                                           
5 - International Migration Statistics, 3351 ( 35/31/58) 

 قابل دسترس در پایگاه اینترنتی

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=6wyTbVvcQYZSjTCZQRxQl6f5x3sp1HwGbQLJ1Mln

4TkQDh3pTn31235161313386?id=33631 
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، 3358اردوغان توانسته تا حد مطلوبی به اقتصاد این کشور سامان دهد. به طوری که صادرات این کشور در ماه جوالی  .دارد 

 3درصد کاهش داشته است. 681درصد رشد داشته در حالی که واردات این کشور در همان ما  5586

، این عدد 3358بر اساس آمار رسمی نهادهای دولتی ترکیه، نرخ بیکاری در این کشور تک رقمی است؛ به طوری که در سال 

هزار نفر  81بت به همین دوره در سال قبل، با ، نس3358سال، در ماه می  55نسبت بیکاری در افراد باالی   3بوده است. 181

تا  55رسیده است. نرخ بیکاری میان جوانان  181هزار نفر و نرخ بیکاری با نیم درصد کاهش به  536میلیون و  3کاهش به 

مچنین رسیده است. ه 181سال با نیم درصد کاهش به  64تا  55و نرخ بیکاری میان افراد  5188درصد کاهش به  3سال، با  34

هزار نفر رسیده  538میلیون و  31هزار نفر افزایش به  653، با 3351نسبت به همین دوره در سال  3358نرخ اشتغال در می 

 4 درصد رشد مواجه بوده است. 384است. بر این اساس، نرخ اشتغال با 

 

 8112نرخ اشتغال درماه می  :تصویر

 

                                                           
3 - Foreign Trade Statistics, July 3358,  31/38/58 

تی ذیل: قابل دسترس در پایگاه اینترن  

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=6wyTbVvcQYZSjTCZQRxQl6f5x3sp1HwGbQLJ1Mln

4TkQDh3pTn31235161313386?id=31113 
3 - http://www.turkstat.gov.tr/Start.do 
4- Labour Force Statistics, May 3358, No: 31681,55 August 3358 

در پایگاه اینترنتی قابل دسترس  

http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=31681 
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 ماجرای سقوط ارزی

 بحران اخیر اقتصادی ترکیه زمانی تشدید شد کهکیه در معرض سقوط ارزی شدیدی قرار گرفت. تر ،5311 سالاما مرداد ماه 

برای  ا ر دالحمید گل)وزیر دادگستری ترکیه( و سلیمان سویلو)وزیر کشور ترکیه(اموال و دارایی های عب ه آمریکا،متحد االتای

لیسای یک کبرای دو دهه توقیف کرد. برونسون  بنام اندرو برونسون و مبلغ مسیحی یک کشیش نقش آنها در بازداشت

ن ابه اتهام ایفای نقش در کودتای شکست خورده علیه رجب طیب اردوغ 3356تا اینکه در اکتبر  کوچک در ترکیه داشت

ز یل دیگری ادال ت بین ایاالت متحد و ترکیه است.تشدید اختالفاتسریع و ی از عوامل اشت شد. اما این بازداشت تنها یکبازد

 را نیز می توان برشمرد. و اختالف منافع دو کشور جمله مسئله بحران سوریه و ورود نیروهای آمریکایی در آن

ساخت  صنایع فوالد درصدی بر روی واردات کاالهای 53به تازگی اعالم کرد تعرفه  ترامپ ایاالت متحده در پی این بحران،

الت ذکر است ایا الزم به رکیه را ناامن و بر سرعت سقوط ارزی افزود.این موضع بازارهای ت ترکیه به این کشور می بندد.

وبرابر این رقم به د ،فوالد ورودی از ترکیه می بست که در پی تشدید بحران صنایع درصدی بر کاالهای 35متحده قبال تعرفه 

د کرد و به شکل با واسطه حیات رکارخانه های بزرگ فوالد ترکیه فشار وا از ترکیه،  به واردات همین منع افزایش یافت.

ه ه های دیگر بو نیز وضعیت اقتصادی دولت این کشور را در کنار حوزرگران شاغل در این کارخانه ها لی و زندگی کاشغ

 ترکیه یراخبحران اقتصادی در صرفا یک عامل تسریع کننده  تصمیم باید در نظر داشت که این با این حال .مخاطره انداخت

اردوغان ازیکسو وعده داد که شکوفایی اقتصادی را در ترکیه ایجاد  ،3356ی سال در پی کودتا خاطر بیاوریم که باید به د.بو

کند اما از سوی دیگر هزاران نفر  را از دانشگاه ها، ادارات و بسیاری از مشاغ مختلف به بهانه ارتباط با کودتاچیان برکنار و از 

را پایین نگه  نرخ بهرهدر  اقتصاد نیز، او  طبقات پایین را نیز گرفت. ادی و حتیمن افراد عکار بیکار کرد. این بیکارسازی ها دا

دارانه رمایهس پایین نگه دارد اما چنین سیاستی در اقتصادنیز فزاینده را  ورمداشت و سعی کرد با سیاستهای دستوری نرخ ت

  یکا نرخهای بهره را باال تعیین کرد.زرو در امرچون از سوی دیگر فدرال ر ترکیه چندان کارآمد نبود

یار مهم است چون اقتصاد ترکیه شدیدا با اقتصاد آمریکا تنیده شده است که در ادامه توضیح ساین نکته ب به لحاظ تحلیلی

ی، ساخت توسعه صنعت ن منابع انرژی است، آن است که سرمایه اصلی برای. مشکل اصلی ترکیه که کشوری بدوخواهیم داد

عنی سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی نقشی شود یتامین مالی میو امور مسکن و امالک این کشور از طریق خارج و ساز 

ران رمایه گذاس و در یک کالم کلیدی در اقتصاد ترکیه دارند. بنابراین شهروندان و شرکتهای ترکیه به شدت به دالر و یورو

ه استقراض کمتوجه می شویم  ال اخیر،سریع و باالی ظاهری ترکیه در دوسصادی اقتخ رشد به نر خارجی وابسته اند. با نگاهی

یه سرازیر به ترکدر حالی که سیل وارداتی که  ؛اقتصاد ترکیه هستندچرخ خارجی و تامین اعتبار از بیرون،  مهمترین ارکان 

ور خود ترکها به شدت در اقتصاد این کشادرات این کشور ندارد و میزان سودآوری سرمایه داخلی می شود تناسب چندانی با ص

رگ نه تنها خطری بز ،پایین است. به این معنا افزایش قیمت برابری دالر نسبت به لیره ترکیه و نیز افزایش نرخهای بهره

دهد که اردوغان کم نشان میاین موضوع  و قدرت خرید مردم و کارگران ترکیه است. رفاه برای سطحاردوغان بلکه برای 

ده ای در مخمصمه بدی گرفتار شد. امروز بانکها و شرکتهای ترکیهاری را درک کندد واقعیتهای اقتصاد جهانی سرمایهایکم ب

 333بدهکاری های شرکتهای غیرمالی ترکیه که بر اساس پول رایج خارجی باید پرداخت شود امروز به رقم شگفت انگیز اند. 
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میلیاردها دالر  یهکتهای ترکرگرفته است. بنایراین بانکها و ش ز این رقم نیز پیشیمیلیارد دالر رسیده است و حتی به تازگی ا

د هیه متعبانکهای ترک ،سال آیندهرداخت آن هستند. فقط و فقط در با مبنای ارزهای خارجی دارند که متعهد به پبدهی سنگین 

های این بانکها وشرکتها چیزی بالغ بر ی میزان بدهیبپردازند. به طور کلمیلیارد دالر از این بدهی خود را  53شده اند حدود 

ها براساس پول رایج خارجی)اکثرا دالر کشور است و نیمی از کل این بدهی ( اینGDPدرصد کل تولید ناخالص داخلی) 63

ت  کشور بشدسرمایه گذاران خارجی بعد از افزایش میزان نرخ ارز نسبت به لیره  و ظهور بحران ارزی  در این و یورو( است. 

یا این کشور می تواند این میزان از بدهی های خود را تامین مالی کند. میزان ذخایر مبادالت خارجی ترکیه هستند که آ نگران 

یه از یکسو و سقوط هرچه بیشتر لیره ترک ایین ترین حد خود رسیده است. این امر موجب فرار سرمایهدر طی چند ماه اخیر به پ

رداخت بدهی برای بازپ ترکیه و شرکتهای اکنون نگرانی فزاینده سرمایه جهانی این است که بانکها ست.از سوی دیگر شده ا

در  ی هنگفتیموجب می شود که بانکهای اروپایی ضررهاخود به نکول)کم کردن( میزان بدهی خود اقدام کنند که این امر 

ه  ترش یابد و بی مسری گسن است همچون یک بیماراین همان چیزی است که ممک. ترازنامه های مالی خود متحمل شوند

و انواع نکول در سطح بین المللی دامن بزند. شایان توجه است که برخی از بانکهای ترکیه عمال در تملک کشورهای  کمبودها

ونی کردیت و یا ی ااسپانی  BBVAخارجی هستند و بزرگترین قرض دهندگان یا طلبکاران ترکیه بانکهایی هستند از قبیل بانک 

ایتالیا و بی ان پی پاریبای فرانسه. طبق تصویر فوق می توان به راحتی دریافت که بانکهای ترکیه مقادیر زیادی  ذخایر و وام  

به دولت ترکیه داده اند که تنها بخش کوچکی از کل این وامها توسط بانکهای خارجی تامین شده است. در چنین شرایطی 

اند، حتی یک  جی مقروضرکیه و دولت ترکیه به بانکهای خارکیه به بانکهای ترکیه و بانکهای تلت تروکه به شکل حلقوی د

دها نیز انی که سواوج بحران تبدیل شود، به خصوص زم ر و زیان حاشیه ای و فرعی نیز می تواند به شدت به یک نقطهضر

 ها به طور مداوم در حال افزایش است.هم اکنون بدهی های بانک باید در نظر داشت که به شدت اندک و ناچیزند.

اگرچه وضعیت اشتغال در ترکیه رو به بهبود بوده است، پس از اعمال تحریم علیه ترکیه از سوی امریکا، پیش بینی می شود 

مسیری معکوس را طی کند و درصد بیکاری به سبب مشکالت مالی که شرکت های کوچک برای ادامه نیز وضعیت اشتغال 

ی خود پیدا می کنند، افزایش پیدا کند. بر این اساس با افزایش نرخ بیکاری، نیاز به حمایت از بیکاران افزایش حیات اقتصاد

 پیدا خواهد کرد و بیمه های بیکاری متحمل هزینه های بیشتری نسبت به گذشته خواهند شد.

ه ، ختلف از جمله ترکیه در پیش گرفتتحریم های اخیر امریکا و جنگ اقتصادی که این کشور علیه کشور های منابراین ب

ها علیه این کشور، ارزش پول این مشکالت اقتصادی را برای این کشور ایجاد کرده است به طوری که پس از اعمال تحریم

سال گذشته  5در مجموع ارزش پول ملی ترکیه در  درصد کاهش داشته و63 در مجموع سال گذشته کشور نسبت به دالر 

توان گفت اقتصاد این کشور به رغم رشد سالیان گذشته، در دوران تیره و با این اوصاف می 5افته است.درصد کاهش ی 13

ای ارتش هتاری قرار گرفته است. عالوه بر این باید در نظر داشت که سیاستهای اردوغان در چندسال اخیر و بخصوص تصفیه

                                                           
:  سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشارواکنش اردوغان به شیب تند کاهش ارزش پول ملی ترکیه؛ منتشر شده در دنیای اقتصاد به نقل از عصر ایران.  - 5

 قابل دسترس در پایگاه اینترنتی:  ، 3435565، شماره خبر: 55:46 5311/35/51

https://donya-e-eqtesad.com/3435565 
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اسی فشار هرچه بیشتر اقتصادی را بر این کشور بیش از پیش و جامعه مدنی از نیروهای مخالف توسط اردوغان نیز بستر سی

 مهیا کرده است.

 بست؟یا بن راه حل

؟ راه حل رایج سرمایه دارانه، همان یابداقتصادی ن بحران تواند از ایچگونه اردوغان، دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه می

ا متوقف شود و پایان یابد. سپس دولت باید به طور  افزایش نرخهای بهره به شکل نجومی است تا جایی که استقراضه

چشمگیری مخارج رفاهی عمومی را کاهش دهد یعنی از برخی از خدمات عمومی خود در حق کارگران و مردم عادی عقب 

ها را نرخ مالیات ،به طور  همزمان دولتاز سوی دیگر  پاسخ نئولیبرالی به بحرانهاست. نی کند. این پاسخ جزئی الینفک ازنشی

افزایش می دهد که این نیز جزئی از برنامه ریاضت مالی و پولی در برنامه نولیبرالی است. از طرف دیگر دولت اردوغان از 

خود را به سرمایه خارجی پرداخت کنند. در این راه  یهاانند بدهیذخایر ارزی خود برای نجات بانکها استفاده می کند تا بتو

بگیرد.  وامهمچون شیوه یونانی، از آنها متوسل شود تا  (IMf)اهد شد به صندوق بین المللی پولحل ترکیه احتماال مجبور خو

میلیارد دالر از این صندوق وام بگیرد تا بدهی های آینده خود  38این صندوق، ترکیه می تواند تا حدود   طبق قواعد و ضوابط

المللی پول را برای اعمال سیاستهای ریاضتی در کشور و به را بازپرداخت کتد اما در ازای آن باید دستورات صندوق بین 

اوم دارانه  به وضوح به معنی تداین راه حل سرمایه خصوص بر روی مردم عادی در بخش خدمات رفاهی و عمومی اجرا کند.

ر رکیه به خطو منافع عموم مردم و به خصوص کارگران و مردم عادی را در ت رکود و کسادی در اقتصاد ترکیه است، زندگی

می اندازد. دست آخر و شاید مهمتر از همه به لحاط سیاسی به حمایت عمومی از اردغان در داخل ترکیه صدمه جدی وارد 

  می کند.

دولت می تواند بر گردش سرمایه کنترل اعمال کند و با بلوکه کردن پولها، از فرار سرمایه از کشور جلوگیری به عوض اینها، 

که به هر حال در این  به این کشور را متوقف کننددادن به معنای آن است که طلبکاران خارجی ، قرض کند اما این کار 

ا اینکه در حالتی دیگر اردوغان سعی کند به جای یک رکود کسادی قرار خواهد گرفت. یصورت نیز اقتصاد این کشور در 

ردوغان بدبختانه ا اما پاکستان انجام داد.اخیرا اری که کشورهای اروپایی، از روسیه، چین و عربستان استقراض کند، همان ک

در دوران بدی از روابط خود با این کشورها نیز قرار دارد. اردوغان هم اکنون در برابر همه این انتخابها مقاومت کرده است 

 و همچنین به شخص خود او.« به خدا توکل کنند»صرفا به حامیان اش می گوید که 

ک ارزش پول این کشور بروز کرده، در ی به نظر می رسد ابعاد بحران اقتصاد ترکیه که به شکل سقوط بنا به تحلیل فوق،

از اقتصاد جهانی قابل تحلیل است. هم اکنون بحران بدهی در بازار داخلی این کشور رو به افزایش زمینه ساختاری و تاریخی 

لی است. افزایش نرخهای بهره جهانی و جنگ تجاری رو به رشدی است که خود نیز متاثر از فرآیندهای اقتصاد جهانی نولیبرا

همه کشورهای دارای اقتصاد نوظهور سرمایه دارانه از قبیل ترکیه را به خطر انداخته  ،که دونالد ترامپ به راه انداخته است

 احتماال مجبور است است. هزینه استقراض براساس پولهای رایج خارجی هرروز بیشتر می شود. سرمایه گذاری خارجی نیز
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کم کم روی از این کشور برگرداند.  ترکیه اکنون در آستانه یک بحران بدهی فراگیر است. بحرانی که ممکن است کم کم به 

 کشورهای دیگر مشابه ترکیه نیز سرایت کند.

سعه اخیر حزب اعتدال و تو سیاستهای رفاهی چند دههفته و به طور خاص اما اگر این عوامل خارجی و بین المللی را فاکتور گر

را ترکیه مدنظر قرار دهیم متوجه می شویم که چگونه سیاستهای  عام و ساختاری اجرا شده در اقتصاد ترکیه در طول سه 

رال نئولیب»مقاله  در ابتدا دهه اخیر به طور خاص به بحران در حوزه رفاه و تامین اجتماعی منتهی شده است. بدین منظور

ر از جامع تر و دقیق ت شده است که تحلیلیو ضمیمه  به طور کامل ترجمه« ظام تامین اجتماعی ترکیهسازی ساختاری ن

ت سازی نشان می دهد که چگونه سیاسمقاله نئولیبرال تحوالت نظام رفاه و تامین اجتماعی در این کشور را به دست می دهد.

ناتوانی در مبارزه با فقر و حمایت از اقشار محروم و سرکوب  های نئولیبرال حزب عدالت و توسعه در حوزه تامین اجتماعی و

کارگران و زنان، منجر به تشدید فقر مردم و وخامت وضع بهداشت و سالمت در ترکیه شده است. وضعیت نظام تامین اجتماعی 

سازی کست خورده خصوصیدر ترکیه برای سیاستگذاران تامین اجتماعی در ایران درس های زیادی در بر دارد تا مبادا تجربه ش

 شود. صندوق های بیمه اجتماعی و نظام سالمت در ترکیه، تکرار 

ت که اس شده رکیه پیوستت رل مهمترین اصول و مفاد قانونی حوزه کار و تامین اجتماعی دمیمه دومی نیز شامض در ادامه

 نشان می دهد. ما در قیاس با ایران به فعلی و وضعیت تامین اجتماعی در ترکیه یف بهتری ازتوص
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 «سازی ساختاری نظام تامین اجتماعی ترکیهنئولیبرال: »ضمیمه یک

 سیمتن كوثر)استاد علوم سیاسی دانشگاه باسکنت آنکارا(نوشته: 

 متین یگن اوغلو)دكترای جامعه شناسی دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا(

 ترجمه: سینا چگینی

 

ایه داری ترکیه، شکل و شمایل نئولیبرال به خودگرفته است. سرسپردگی ترکیه به نظم جهان قریب به سی سال است که سرم

پیگیری شد. کودتا این حرف هایک  5183شروع شد و به طور پیوسته پس از کودتای نظامی   5113نئولیبرال در اواخر سال 

 داشته باشد. با امحای مخالفان سیاسی و اجتماعی،ممکن است نیاز به دیکتاتوری  "بازار آزاد"را منعکس می کرد که گذار به 

شکل  5163گذاری اقتصادی را از سال سازیِ جایگزینِ واردات که سیاستکودتا فضای سیاسی الزم را برای تغییر از صنعتی

 (، ترکیه فرآیندی وحشیانه از5183-83می داد، به سوی اقتصاد صادرات محور فراهم کرد. در طول دوره رژیم موقت)

کرد. های وجود مخالفتی موثر علیه اعمال سیاست های نئولیبرال را محدود میزدایی را تجربه کرد، فرآیندی که امکانسیاست

همه قسمت های جنبش کارگری که ثمراتی سیاسی در دهه های قبلی ایجاد کرده بودند، از سیاست ورزی منع، و اکثر فعاالن 

برگزار شد، نمایشی مضحک بود. حاکمان نظامی،  5183انتخابات عمومی که در سال  د.کارگری برجسته به زندان انداخته شدن

تمام آن احزاب سیاسی که پیوندهای ارگانیک با سازمان های سیاسی پیشاکودتا داشتند و مخالف کودتا و رژیم موقت بودند، 

 د.غیرقانونی اعالم کردند و تنها به سه حزب سیاسی اجازه فعالیت و مشارکت دادن

بود، که ریاست آن را تورگوت اوزال، معمار بسته ایجاد ثبات در سال  6(MPبرنده انتخابات، حزب جدیدالتاسیس مام میهن)

 -نیهای بازرگانیروهای نظامی و اطاق-، بر عهده داشت. این بسته، مهمترین تالش گروه های حاکم بر جامعه و سیاست5183

این بسته، نرخ های چندگانه ارز و بازرسی قیمت ها را نابود کرد، تامین کاالهای اساسی  .برای اعمال دستورالعمل نئولیبرال بود

و خدمات را کاهش و نرخ های سود را افزایش داد، محرک هایی برای صادرات و سرمایه گذاری خارجی ایجاد و قوانین 

یافته سرکوب شود و کارگران از حقوقی که سبب نواردات را آزاد کرد. همه این اقدامات نیاز به آن داشت که نیروی کار سازما

-5183،15-81پیروزی آنها در تضادهای گذشته می شد، محروم شوند.  به همین ترتیب، سیاست محافظه کارانه دو دوره)

(سلطه حزب مام میهن، ترجیح نئولیبرال برای نظارت محدود بر کارِ مزدی، کاهش دستمزدها، و کاهش تدریجی مخارج 5181

 ماعی عمومی بود.اجت

                                                           
دوباره تاسیس شد. این حزب سیاستی دست راستی  3355در حزب دموکرات ادغام شد و در سال  3331تاسیس شد و درسال  5183حزبی که توسط تورگوت اوزال در 6

اقتصاد حمایت می کند. حزب مام میهن هوادار سرمایه و بخش خصوصی است و عالئق مذهبی نیز دارد. در انتخابات و نئولیبرال دارد که از محدودسازی مداخله دولت در 
یبرالیسم سکوالر ل، سیاست حزبی مام میهن توسط تورگوت اوزال سازماندهی و پیروز شد. با این حال سیاست این حزب آمیزه ای التقاطی از بنیادگرایی دینی و 5183سال 
 م.ف-ستبوده ا
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یک بسته بخش نظامی و اجرای تکنوکراتبا این حال، باید اشاره کرد که تهاجم نئولیبرالیسم واجد چیزی بیش از ثبات اطمینان

دولت "که ذیل حمایت نیروهای نظامی تدوین شد، جایگزینی 5183قانون اساسی  های اقتصادی نئولیبرال بود.سیاست

ساختارسازی  ،5183جدید، اعتبار قانونی بخشید. بنابراین در زمان گذار به رژیمی غیرنظامی در  "یدولت تنظیم"را با  "اجتماعی

و دولتهای بعدی، یا بی درنگ آن را می پذیرفتند یا مجبور بودند به اقدامات نئولیبرال وفادار باره نئولیبرال نهادینه شده بود دو

و  5183،خصیصه اصلی دهه "بازار آزاد"قلمروی از زندگی به نسخه ای از  باشند. در نتیجه، آرمان هایکی تبدیل هرچیز و هر

را درنظر بگیرید. برنامه ها، طرح ها،  3333و  5113، 5183های خدمات اجتماعی در دهه هایسیاست سالهای پس از آن شد.

ن سه بر جامعه است. در سرتاسر ای دارانهو گزارش هایی که در این دوره تهیه و اجرا شد، نشانگر سلطه تدریجی ذهنیتی بنگاه

دهه، مخارج عمومی خدمات اجتماعی به طور پیوسته مورد شک و تردید واقع شد، با حضور این فرض بی قید و شرط که این 

لی مطابق با الگوی شی "شوک درمانی"خدمات باید خصوصی شوند. گزارش های تهیه شده توسط اطاق های بازرگانی حتی 

برای بورژوازی  .1ت، به رغم اینکه شکست شوک درمانی برای کاهش فقر، چیز پنهانی نیسترا ضروری می دانس

اد واقعیتی یعنی ایج مدل شیلی در سیاست هایی بود که به طور موثری تحت رژیمی دیکتاتور انجام شد، "موفقیت"ترکیه،

 ی دست درازی و تجاوز کنند.سیاسی که در آن نیروهای بازار توانستند به حقوق اجتماعی ، بدون هیچ مخالفت

 قانون تامین اجتماعی و بیمه سالمت عمومی: عقالنی شدن و مخالفان

قانون جدید تامین اجتماعی)قانون تامین اجتماعی و بیمه سالمت عمومی( گامی مهم در فرآیند مداوم کاالیی شدن تامین 

گرداندن فهم خودشان از تجریبات سیاست های تعدیل نئولیبرال های ترکیه، با بر اجتماعی و سالمت عمومی در ترکیه بود.

تر یدگرگونی ریشه ای همچون شیلی یا گذاری تدریج ساختاری در آمریکای التین،انتخابی بین دوشیوه ی پیش رو می دیدند:

ئولیت های نخست، دولت مس همچون آرژرانتین. روند وقایع ایجاب کرد که سیاستگذاران نئولیبرال ترکیه، دومی را برگزینند.

اجتماعی خود را در جهت گذار به الگوی دولت تنظیمی کاهش داد. دوم، دولت تنظیمی،خودش وارد فرآیند انحالل شد. پیش 

 ادامه یافت،  3333ازقانون جدید تامین اجتماعی، سیاست ها، طرح های بیمه خصوصی را تشویق می کرد که تا اواخر سال

 بر رفاه را تحکیم و تثبیت می کرد. 8ضع شد که به لحاظ قانونی اولویت کارانه(و3333سپس قانون کار جدیدی) در سال

(که تحت رهبری آن، قانون جدید تامین اجتماعی وضع شد، مشخص JDPحزب حاکم کنونی یعنی حزب عدالت و توسعه)

تی نگی، است. پیروزی انتخاباترین هوادار سرمشق نئولیبرالی در همه قلمروها، از امور قانونی گرفته تا امور اجتماعی و فره

است که  5113حزب عدالت و توسعه به آن اجازه داد تا این نقش رهبری را ایفا کند.این حزب تنها حزب سیاسی از سال 

توانسته است دولتی اکثریتی و تک حزبی تشکیل دهد. این نیز مهم است که به رغم تالش های مستمر این حزب برای 

(، حزب دستاوردهای قابل توجهی در انتخابات 3333-31ی در دوره نخست حضورش در دولت)خصوصی سازی قلمرو اجتماع

به دست آورد. حزب، این دستاورد را به طور مشخص مدیون ترکیبش از اسالم و ناسیونالیسم  است که برای  3331عمومی 

                                                           
میزان  درصد رسید. به همین ترتیب، 3886بالفاصله پس از ارائه برنامه ساختارسازی دوباره نئولیبرال تحت حاکمیت رژیم پینوشه، میزان فقر به شدت افزایش یافت و  به1

 درصد گزارش شد. 3188فقر در کل منطقه آمریکای التین 
8(workfareبرنامه ای که براساس آن فقط افرادی ک:).ه کار می کنند باید از خدمات اجتماعی برخوردار شوند 
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ه به ستی در آستانه انتخابات دارد کاکثریت محافظه کار رای دهندگان ترکیه جذاب است. حزب همچنین سیاست هایی پوپولی

هاست از سوی مشاوران نئولیبرالش حمایت پیروزی آن کمک بیشتری می کند. پوپولیسم حزب عدالت و توسعه، که مدت

شود، دربرگیرنده ترکیبی از خیریه و احساسات اسالمی است. برنامه حزب عدالت و توسعه از میراث چرخش سیاسی پس می

می گیرد، میراثی که به محدودسازی فعالیت چپ سوسیالیستی در سیاست نهادی ادامه داد. این امر، به نیز کمک  5183از 

 نوبه خود، به تجزیه چپ سوسیالیستی به سود حزب عدالت و توسعه یاری رساند.

گر شیوه نزمینه سیاسی که در آن حزب عدالت و توسعه، و دولتهای راست گرا به طور کلی بلوکی هژمونیک ساختند، نشا

آغاز  شد و به جاذبه وسیعی  5183از سیاست است. به طور خالصه، ظهور سیاست هویت که در اواخر دهه  "ملغمه گون"ای

دست یافت، به اختالف میان مخالفان کمک ، و موقعیت نئولیبرال ها را تقویت کرده است. چپ در  5113در سرتاسر دهه

 اختالفات تا کنون ناکام مانده است.ایجاد برنامه ای موثر برای غلبه بر این 

موفقیت حزب عدالت و توسعه، بنیاد سیاسی آن را نیز حفظ کرده و رای دهندگان را به ضرورت نئولیبرالیسم با استفاده از 

گفتمانی لیبرال، به ویژه در دوره نخست حضورش در راس قدرت، مجاب ساخته است.این لحن نئولیبرال در تعهد حزب به 

رکیه به اتحادیه اروپا و  وعده های دولت حزب عدالت و توسعه شامل برنامه های ملی آن، هویداست.وعده ها و پیوستن ت

اصالحات قانونی حزب عدالت و توسعه، حامی درکی از حزب به منزله نیرویی آزادکننده علیه سیاست اقتدارگرای گذشته 

ی و مخالفتش با سکوالرهای جنگ طلب به آن اجازه داده است.در این حین، نگرش مصالحه جویانه حزب به محافل نظام

است تا حمایت محافظه کاران، روشنفکران لیبرال و جوانان را به دست آورد.به همین ترتیب، نگرش نسبتا مداراگرای حزب 

انال ک تلویزیونی به زبان کردی با حمایت دولت و ورود یک-نسبته به مسئله هویت قومی، شامل پخش برنامه های رادیو

تلویزیون دولتی، نیز این درک را تقویت کرده است.از این لحاظ، شاید بتوان گفت که حزب -( به شبکه رادیوTRT6کردی)

عدالت و توسعه، نمادی از الگوی رایج سیاست راستگرا در ترکیه است. در حالی که نمایندگان سابق هویت سیاسی راستگرا 

ظامیان و تفسیری جنگ طلبانه از سکوالریسم و مسئله کردها را برآورده نکردند، به در ترکیه، ایستادگی محکم علیه سلطه ن

، ترکی موفق شده است. بنابراین-نظر می رسد حزب عدالت و توسعه در اجرای بهنگام نسخه ای لیبرال از ترکیب اسالمی

ی چیزی که از طریق ملغمه ا –دشاید بتوان گفت که حزب عدالت و توسعه امروزین، بیانگر یک هویت سیاسی در حال رش

ل به ترکی و برنامه اقتصادی نئولیبرا-اجتماعی محافظه کار، نسخه ای معین از ترکیبی اسالمی-سست از نگرش فرهنگی

 ای است.در ظاهر واجد پیامدهای آزادکنندهو سیاستگذاری هایی است که حاصل آن  -طور پیوسته بازتولید می شود

( را می توان به صورت ترکیب اسالم و ناسیونالیسم ترکی در 3333-31ست حزب عدالت و توسعه)در تحلیل نهایی، دولت نخ

درون چهارچوبی نئولیبرال درنظر گرفت. اسالمی که حزب عدالت و توسعه ترویج کرده است، اسالم به منزله پدیده ای 

 نخست آنکه تقاضای اسالم بر بنیانیفرهنگی است تا اسالم سیاسی. این شرایط از سه نظر به نفع حزب عمل می کند.

اجتماعی به حزب کمک می کند تا مدعیات سکوالرهای جنگ طلب را مبنی بر اینکه حزب عدالت و توسعه یک -فرهنگی

حزب اسالمگرای سیاسی است، رد کنند. در ثانی، چنین چیزی متحدان غربی ترکیه را متقاعد می کند که حزب عدالت و 

چیزی که نه ارزش های غربی و نه مسلمان بودن را به عنوان جامع  -کن از منظر اسالم معتدل استتوسعه بهترین نمونه مم
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ترین ویژگی فرهنگی مردم ترکیه منکر می شود. ثالثا، چنین چیزی از جهت بازتولید پیوند تاکنون پابرجا میان مسلمان بودن 

می بخشد. با این حال نسخه ناسیونالیسم حزب عدالت و و ترک بودن، کارکرد دارد و بنابراین، به حزب جلوه ای مرکزی 

لحاظ کرد. با اینکه حزب در رویکردش به مسائل کردها و ارامنه از  "ناسیونالیسمی پیش پاافتاده"توسعه را می توان 

 ده است.وناسیونالیست های دولت گرا و جنگ طلب متمایز است، رفتارهای آن در قبال این مسائل اساسانوعی از چرب زبانی ب

در مجموع، پیروزی حزب عدالت و توسعه در دو انتخابات عمومی قبلی و وضع فوری قانون تامین اجتماعی و بیمه سالمت 

 ترکی که رویکردی نئولیبرال -( به لحاظ نسخه لیبرالش از ترکیب اسالمی5عمومی از جهات زیر باید مورد مطالعه قرار گیرد:)

( به لحاظ شکست چپگرایان در ارائه جایگزین هایی برای نئولیبرالیسم؛ 3سالمی در می آمیزد؛ )به فقر را با شبکه های خیریه ا

 ( به لحاظ شکست چپ در جذب عامه ی مردم در چهارچوبی حقوقی که از معانی لیبرال آزادی و برابری فراتر رود.3و نیز )

کرد، آنها بر  3333امین اجتماعی موجود در سال زمانی که دولت حزب عدالت و توسعه شروع به شکوه و شکایت از نظام ت

سه نکته تاکید می کردند: اینکه هزینه هایش خارج از نظارت بود، این نظام ازهم گسیخته بود و به بازار کار، انعطاف کمتری 

شکست  ین حالمی داد.نخست آنها استدالل می کردند که نظام قبلی با جذب منابع مالی بسیار ارزشمند از بودجه ملی و در ع

بدل شده است. اگر این روند ادامه یابد، کل نظام فرو می پاشد.طبق نظر  یک سیاهچالدر ایفای درست کارکردهایش، به 

نئولیبرال ها، توان پرداخت بدهی مالی نظام تامین اجتماعی، به خاطر سن بازنشستگی پیش از موعد، نرخ باالی اشتغال 

ستگی، دوره های کوتاه حق بازنشستگی، شکست نظام مند در جمع آوری حق بیمه ها، غیررسمی، سطح باالی مزایای بازنش

و تالش های نظام مند کارفرمایان و تا حد کمتری کارمندان برای گزارش کمتر دستمزدهای دریافتی به منظور کاهش 

بد و هزینه نظام باید افزایش یا پرداخت های حق بیمه، ضعیف و بی ثبات شده بود. بنابراین، )پرداخت( حق بازنشستگی ها به

 ها باید از طریق افزایش حق بیمه های دریافتی و افزایش دوره حق بازشستگی  و محدودسازی مزایای دریافتی، کاهش یابد.

مشکالتی در مکانیزم های بیمه اجتماعی ترکیه وجود داشت. این مکانیزم ها طراحی شدند تا نقش نظام های خودکفا را ایفا 

اما آنها ساختاری مستقل نداشتند که بدانها اجازه دهد تا برای افزایش منابع شان سرمایه گذاری کنند. به عالوه، دولت کنند. 

های ملی اغلب در کار آنها دخالت می کردند و از منابع آنها برای پشتیبانی از پروژه های دیگر سود می بردند. به دلیل سیاست 

ی بیش از حدی بر دوش این نهادها قرار می داد، آنها دچار کسورات می شدند و باید به های پوپولیستی متناوبی که بارها

استقراض از بودجه های دولتی اتکا می کردند. بی ثباتی صندوق ها، هیستری سیاسی اثرگذار بر همه دولت های بعدی را 

، در همه طرح های اصالحی مشخص بود تشدید می کرد و به طرح هایی برای اصالح تامین اجتماعی منجر شد. با این حال

 که تحمل بار های اصالح بر دوش کارگران است.

استدالل دوم نئولیرال ها، ازهم گسیختگی نظام تامین اجتماعی را مورد انتقاد قرار می داد. تامین اجتماعی از طریق سه نهاد 

( نهاد بیمه 5141اصلی برای گروه های شغلی متفاوت،ٌ خدمات فراهم می کرد: صندوق مستمری برای کارمندان دولت)

(.این دو نهاد آخری برای افرادی 5115زمان تامین اجتماعی برای مشاغل آزاد)( و سا5164اجتماعی برای کارگران قراردادی)

که در بخش کشاورزی امرار معاش می کردند، چه کارگران قراردادی و چه صاحبان کسب وکار، تمهیدات خاصی نیز در نظر 
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ه سلسله مراتبی در میان ذی (.این ساختار، از هم گسیخته، و فاقد هماهنگی با هنجارها و معیارهایی ست ک5183داشتند)

 نفعان بیمه اجتماعی ایجاد کرده است.

با هدف کمک به افراد فقیر و بینوا تاسیس  5168عالوه بر اینها، صندوق کمک های اجتماعی و تشویق همبستگی در سال 

رترین ابه دیگری که فقی(.با این وجود، صندوق پایه مالی ثابتی نداشت و ارائه خدمات دلبخواهی بود. تمهیدات مش5شد)ماده 

(. کارت های سبز چاپ شده توسط دولت در 5113(بود )Green Card Systemفقرا را هدف قرار داد، نظام کارت سبز)

میان فقرا توزیع شد، و این کارتها افراد فقیر را برای دریافت خدمات سالمت در بیمارستان های دولتی ، بدون هیچ پرداختی 

غاز، نظام تنها هزینه ی درمان در بیمارستان را پوشش می داد؛ نظام کارت سبز پیش بینی می کرد توانمند می ساخت. در آ

که هزینه های درمان سرپایی و هزینه های پزشکی باید توسط صندوق کمک های اجتماعی و تشویق همبستگی پوشش 

کارت سبز از همه خدمات سالمت بدون  صاحبان 3335، این قانون اصالح شد و از سال 3334(. در سال 55داده شود)ماده 

نیاز به هیچ پرداختی بهره مند شدند. درحالی که نظام کارت سبز، حزب عدالت و توسعه را در میان فقرا محبوب تر می کرد، 

فاده تهمین امر منجر به شکایاتی شد مبنی بر اینکه مزایای ارائه شده از طریق نظام کارت سبز مردم را به استفاده غلط و سوءاس

از این نظام ترغیب می کند. ادعا می شد که اکثر مردم بهره مند از خدمات پزشکی رایگان این نظام ، در واقع فقیر نیستند. 

چنان بازار شایعات داغ بود که پس از مدتی گفتن اینکه چه چیز واقعیت است و چه چیز افسانه، غیر ممکن  شده بود. به عنوان 

ت، حزب عدالت و توسعه  ایده یکپارچه سازی این نهادها تحت یک نهاد ملی یعنی نهاد تامین نوشدارویی برای این مشکال

اجتماعی را در بوق و کرنا کرد. اقدامات اولیه ای که دولت نخست حزب عدالت و توسعه اتخاذ کرد، مدبرانه بودند، به این 

خته نظام تامین اجتماعی قدیمی را تمنا می کردند. معنی که آنها  سرخوردگی مردم از ماهیت سلسله مراتبی و از هم گسی

یکی از این اقدامات که حزب عدالت و توسعه برای کاهش پیامدهای وحشتناک دستورالعمل نئولیبرال به کار برد، یکسان 

ها  نسازی حق سالمت بود.به طور خالصه، فرد بیمه شده، فارق از نهاد تامین اجتماعی، به حق استفاده از همه بیمارستا

 )عمومی یا خصوصی( برای درمان دست یافت.

سومین دلیل،ظاهرا ساختار انعطاف ناپذیر بازار کار بود.استدالل این بود که قانون گذاری سابق کارفرمایان را به استخدام 

دید ج کارگران بیشتر بی میل می کند و گرایشی در جهت اشتغال غیررسمی ایجاد می کند.در اینجا، ذهنیت پس قانون کار

شده، منعکس می شد: امنیت کار به معنی نخستین و مهمترین امنیت کارفرما. از این نظر، امنیت کارفرما برای تشویق وضع

 "سرمایه گذاری فرض گرفته می شد و به کاهشی در سطح بیکاری و تنزل کار غیررسمی منجر می شد.دولت به منزله 

محدود از حقوق خصوصی و فراهم کننده شرایط برای  شکوفایی بازارها که برای حفظ مجموعه ای « دولتی توانمندساز»

 ، درنظر گرفته می شد."وجود دارد 

(. این طرح، 3334بی درنگ، پس از وضع قانون کار، دولت حزب عدالت و توسعه )طرح( تحول در برنامه سالمت را آماده کرد)

بود. با این حال،   3336نخستین تالش برای اجرای آن در سال  مفاهیم بنیانی قانون تامین اجتماعی را در بر می گرفت که

آن قانون توسط رئیس جمهور احمد نجدت سزر در دادگاه قانون اساسی به چالش کشیده شد. دادگاه حکم داد که این قانون 
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ق توجه ا از طریکار، قانون اساسی را نقض کرده است.پس از این ،دولت حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت فرآیند اصالح ر

 به  ریشه های حاکمیت از سر بگیرد.

فورم طلبانه در پی جلب رضایت پلتبه عنوان بخشی از فرآیند بازنگری،حزب عدالت و توسعه به طرزی تاکتیکی و منفعت

 این کارگری متشکل از اتحادیه های کارگران و  اتحادیه های کارمندان دولت و سازمان های مردمی دموکراتیک برآمد. با

نبود. طرح های پلتفورم کارگری  "جستجوی رضایت اجتماعی "حال، این مانور حزب در آخرین لحظه چیزی بیش از ژست 

که به نفع طبقه کارگر و اقشار محروم بود، مورد بی توجهی واقع شدند و اکثر آنها توسط دولت رد شد. عالوه بر این، اطالعات 

ای جریان اصلی منتشر و پخش می شد، در اکثر موارد از جانب کادرهای رهبری دولت مربوط به قانون کار که توسط رسانه ه

 حزب عدالت و توسعه و یا اقتصاددانان نئولیبرال تهیه می شد. 

به رغم تالش های گروه های مخالف اجتماعی)برجسته ترین آنها پلتفورم کارگری و حرکت بهبود کار و شغل زنان(، صداهای 

، "گیچگون"بنابراین، آگاهی عمومی به سوی ضرورت، و نه  رده توسط رسانه ها نادیده گرفته شدند.مخالف به طور گست

انعکاس  "اتحاد ]طبقاتی[ میان بورژوازی،بوروکراسی و کارگران"اصالح جهت داده شد،ضرورتی که ثبات دگرگونی را در قالب

سانی سابق نفعی نمی بردند، به اتحاد خودشان با ک "کتیبیمه شر"می داد. بدین ترتیب، کارگران بخش غیررسمی که از نظام 

 تشویق شدند که در حقیقت دشمن طبقاتی آنها بودند. 

البته، تسهیل گر این شرایط،پذیرش خصومت نئولیبرال با فعالیت کارگری از سوی دولت، در برخورد وحشیانه یکم ماه می 

یاستی که قبال گون سملغمه "پوپولیستی"به همین ترتیب، شیوه  با تظاهرات کارگران توسط نیروهای پلیس بود. 3338سال 

به آن اشاره شد، مفید از آب درآمد:قانون تامین اجتماعی در حال وهوای مباحثات گیج کننده درباره مسئله حجاب، به تصویب 

 سریع پارلمان رسید،مسئله ای که طی بررسی های اصالح قانون اساسی دوباره مد شده بود.

 کاالیی سازی زندگی انسانی، یک بار دیگر!قانون 

قانون جدید تامین اجتماعی متشکل از دو بخش است: بیمه اجتماعی و بیمه سالمت. این قانون در بسیاری از ابعاد، از حقوق 

افتی ریکارگران می کاهد و مخارج بیمه اجتماعی را برای فرد استخدامی می افزاید، در حالی که همزمان نوع و سطوح مزایای د

را محدود می کند. چنین چیزی، سند گواهی است بر ساختار پرداخت نقدی نظام بیمه اجتماعی در ترکیه از طریق جمع آوری 

حق بیمه ها برای بیمه اجتماعی و بیمه سالمت عمومی به طور جداگانه،ترویج پرداخت های جنبی برای خدمات عمومی، و 

اری و ارائه خدمات. از جنبه مثبت، این قانون گذاری، مسئولیت دولت برای کمک دمحروم سازی بدهکاران حق بیمه از نگه

به نظام تامین اجتماعی را می پذیرد. با این حال، کمک دولت در سطحی بسیار پایین شامل یک چهارم حق بیمه های جمع 

 شده، ثابت مانده است.

از طریق افزایش سن بازنشستگی،طوالنی کردن دوره قانون جدید مدعی است که به مشکالت نظام قدیم تامین اجتماعی 

حق بازنشستگی، و کاهش مستمری ها و مزایای بازنشستگی،ازکارافتادگی و بازماندگان توجه می کند.  اما در بحث بیمه 
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 سالمت، این قانون، خواهان اضافه حقوق و پرداخت های جنبی برای ارائه خدمات سالمت است  و بیشترین محدودیت را بر

 اضافه حقوقی اعمال می کند که بیمه شده و وابستگان او متقاضی آن هستند. 

روز  1333سالگی را برای زن و مرد همراه با دوره بازنشستگی معادل با 65این قانون تثبیت تدریجی سن بازنشستگی در 

مهم در  به عنوان منبع مشکالتیکاری پیش بینی می کند.مدافعانش این تغییر را از طریق اشاره به پیری جمعیت، احتماال 

آینده نزدیک، عقالنی جلوه می دهند.با این حال به طرزی کنایه آمیز، ترکیه جمعیتی جوان با نرخ موالید نسبتا باال دارد.نرخ 

این نرخ، شش   5-3334، پنج درصد بود، درحالی که در سالهای 5-5114پیری جمعیت نسبت به کل جمعیت در بین سالهای 

د.پیرشدن شاید مشکالتی در آینده ایجاد کند اما این آینده چندان نزدیک نیست. مسئله، سن نیست بلکه کمبود درصد بو

فرصت های اشتغال، اضطراری ترین مسئله ای است که اقتصاد ترکیه با آن مواجه است.بنابراین، هم تشخیص بیماری و هم 

 نسخه درمان نادرست است.

ارفرمایان از به کارگیری افراد باالی پنجاه سال اکراه دارند. زمانی که کثرتی از کارگران جوان در ترکیه، مثل هر جای دیگر، ک

وجود دارد، کارفرمایان برای جایگزینی افراد مسن تر با آنها مشتاق ترند. سن بازنشستگی باال، همچنین با ایجاد مشکالتی 

 65روز کاری را دارند، الزم است تا سن  1333بیمه شده شرط  برای کارگران مسن تر در پیوند است. حتی زمانی که کارگران

سالگی منتظر بمانند تا سزاوار دریافت مزایای بازنشستگی شوند. چون مسلما کارگران نمی توانند منتظر بمانند، آنها مجبورند 

 ست.بنابراین،به احتمال بسیارتا آنجا که می توانند، به کارکردن ادامه دهند.در اکثر موارد، چنین چیزی در عمل غیرممکن ا

 زیاد، ثابت نگه داشتن سن بازنشستگی در شصت و پنج سالگی، فقر را در ترکیه افزایش خواهد داد.

و با فرض این که کارگران به سن بازنشستگی قانونی برسند، آیا آنها می توانند به سطحی مناسب از زندگی دست یابند؟ به 

نین چیزی نامحتمل است.تحت قانون سابق،ده سال نخست زندگی کاری باالترین سهم را دلیل تغییرات دیگر این قانون، چ

در مستمری بازنشستگی داشت و همراه با آن، نسبت حق بازنشستگی در گذر زمان کاهش می یافت.در نظام جدید، سهم 

. اوال به نظر می رسد درصدی است. چنین چیزی در خدمت دو هدف است 3بخش درآمد در مستمری بازنشستگی نرخ ثابت 

کارگران را به کار طوالنی تر تشویق می کند.به رغم اینکه روحیه کار را نیز تضعیف می کند: اگر کارگران تصمیم بگیرند پس 

درصد کاهش می یابد. در ثانی، سطوح درآمدی را در بازنشستگی کاهش  33از بازنشستگی سر کارشان بمانند،دستمزدشان 

درصد  3درصد بود اما پس از قانون جدید  386ون جدید نرخ )متوسط( کل سهم مستمری بازنشستگی، می دهد: پیش از قان

 شده است.

به  533(مورد استفاده در محاسبه مستمری بازنشستگی را نیز از correction factorاین قانون گذاری، فاکتور اصالحی )

بیوه و کودکان یتیم، پرداخت ماهانه صرفا بر مبنای نرخ تورم  درصد رشد تولید ناخالص داخلی کاهش داد. در مورد زنان  33

محاسبه دوباره می شود و آنها سهمی از رشد تولید ناخالص داخلی نباید ببرند. به همین ترتیب، حداقل پرداخت ها به کارگران 

بود  ای ماهانه به کسانیفصلی،کارگران موقتی و کارگران پاره وقت حذف شد، به گونه ای که واجد کمترین سطح پرداخت ه

 درصدی یا  بیشتر، صدمه دیده اند. 35که از حادثه ای شغلی یا بیماری منجر به  ازکارفتادگی 
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قطع مزایا همراه با افزایش هزینه های دریافت کنندگان خدمات اجتماعی است. در خصوص بیمه سالمت، برای هر خدمت 

ده طلب می شود.این قانون که به عنوان فراهم کننده تامین سالمت برای دریافتی، حق بیمه و پرداخت های جنبی از بیمه ش

کل مردم ارتقا داده شد، طرح بیمه ای اجباری است که برای حزب عدالت و توسعه به معنی بیمه سالمت همگانی است.با این 

 5385رداخت حق بیمه با نرخ حال، همگان، به جز افراد دارای درآمد ماهانه کمتر از یک سوم حداقل دستمزد، مجبور به پ

اگر پس از برآورد دارایی تحت قانون -درصد از درآمد هستند. حق بیمه افرادی که به تازگی صاحب کارت سبز شده اند

و افراد زیر هجده سال، توسط دولت پرداخت می شود. این قانون می گوید که  -جدید،هنوز واجد صالحیت برای آن باشند

یمه، از مزایای تامین سالمت محروم می شوند و نهاد تامین اجتماعی محق است این بدهی ها را از افراد دارای بدهی حق ب

طریق تصرف مالکیت به اجرا بگذارد. با وجود این، حتی پرداخت های منظم حق بیمه، فرد بیمه شده را برای دریافت خدمات 

 1رایگان محق نمی کند.

تی است که عدم تامین موجود فعلی و فقر مردم کارگر را عمیق تر می کند. این واضح است که قانون جدید مشتمل بر تمهیدا

وضعیت برای گروه های اجتماعی به ویژه محروم، به مراتب بدتر و وخیم تر است.برای مثال، برای زنان یعنی محروم ترین 

نان و ابرسازی سن بازنشستگی برای زگروه در ترکیه، برابری صوری قانون، نابرابری واقعی را پنهان می کند. یک نمونه بر

مردان است.دلیل سن بازنشستگی متفاوت برای مردان و زنان، از یک سو بر اساس موقعیت محروم زنان و از سوی دیگر بر 

اساس بار اضافی کار خانگی فاقد دستمزد است. این تفاوت نوعی از تبعیض مثبت است که به جبران کار اضافی زنان کمک 

 ون جدید مانع این تفاوت می شود.می کند. قان

ما در اینجا نمی گوییم که ساختار تامین اجتماعی سابق، حامی رهایی زنان بود. برعکس، آن قانون نیز در خدمت بازتولید 

سازوکارهای بهره کشانه مردساالری و سلطه سرمایه بود. چیز تازه، تعمیق موجودیت مردساالر زندگی اجتماعی و سلطه 

ماسک لیبرال برابری و آزادی است که مشخصا در چهارچوب بازار ارائه شده است. همان طور که گلنار آکر سوران  سرمایه زیر

ه قانون قدیمی، وابستگی زنان ب"در تحلیل اش از پیش نویس قانون تامین اجتماعی و بیمه سالمت عمومی ذکر می کند:

.برعکس، مقررات جدید، در حالی که با زنان "خانه نباید کار کنندخانواده را پیش بینی می کرد و اینکه زنان در خارج از 

ای همچنین بر -در نتیجه راه حلی لیبرال برای برابری جنسیتی ارائه می کرد -همچون مردان در بازار کار رفتار می کرد

 ی آنان می شد. برایافزایش کار خانگی زنان فشاری به وجود می آورد. این شرایط موجب تعمیق بردگی زنان به جای رهای

نمونه، قطع مستمری بازماندگان برای زنان، آسیب زننده است چون آنها اکثریت کسانی را تشکیل می دهند که از این مزایا 

بهره می برند. از این نظر، سیاستگذاران از  هیچ چیزی که واجد محرومیت از حقوق قانونی بود، دریغ نکردند اما در موضوعاتی 

ی کفن و دفن و کودکان شیرخوار، آنها مرجعیت را به نهاد تامین اجتماعی تنزل دادند. این قانونگذاری واجد همچون کمک ها

هیچ حکم قانونی به منزله سطحی از پرداخت ها برای چنین کمک هایی نیست. این صاحبان قدرت تامین اجتماعی هستند 

                                                           
)نوعی خاص از فرمول محاسبات بیمه ای( را به عنوان حق بیمه ای اضافی بپردازد. فرد 3TLطبق قانون برای ورود به  موسسات سالمت، فردبیمه شده باید حق بیمه1

درصد هر نوع  33ای ارتوپدی را نیز می پردازد.اگر بیمه شده به بیمارستان خصوصی برود، درصد از داروهای نسخه ای،اعضای مصنوعی و کاره 33تا  53بیمه شده 
 هزینه را می پردازد .



22 
 

تصمیم می گیرند. به دلیل چنین تمهیداتی، این قانون گذاری  که درباره سطح اقدامات الزم و سطح کمک به طور دلبخواهانه

 را در ترکیه به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد داد. "زنانه کردن فقر"

در درون حوزه های بیمه سالمت نیز، زنان بیشترین اثرات منفی این قانون گذاری را تحمل خواهند کرد. نظام قبلی به زنان 

تند یا ازدواج نکرده بودند، حق برخورداری از مزایای خدمات سالمت را به عنوان وابستگان پدران شان تا زمانی که شغلی نداش

می داد. با قانون گذاری جدید، آنها همچون مردان از شمول بیمه اجتماعی به عنوان وابستگان خانواده شان به محض رسیدن 

باشند( محروم شدند؛ زنان همچنین  از پوشش بیمه سالمت نیز به سن هجده سالگی )یا بیست و پنج سالگی اگر در دانشگاه 

به منزله وابستگان خانواده شان محروم شدند. با لحاظ کردن نرخ پایین اشتغال زنان در ترکیه، واضح است که این قانون 

اعی را تامین اجتمگذاری بخش عظیمی از مردم را مجبور به خروج از نظام تامین اجتماعی می کند.این زنان دیگر شایستگی 

به منزله وابستگان به خانواده شان نداشتند، خانواده هایی که آنها را یا به ازدواج برای بهره گیری از بیمه به عنوان وابسته 

 شوهر یا پذیرش شرایط نامطلوب کاری مجبور می کرد.

پولش را خرج کند، و به دلیل اینکه  درون ساختار خانوادگی مردساالر، این مرد است که تصمیم می گیرد خانواده چه طور

قانون گذاری جدید، هزینه ها و پرداخت های اضافی را مطابق با خدمات سالمت پیش بینی کرده است، احتمال زیادی وجود 

دارد که زنان و کودکان بسیاری خدمات پزشکی دریافت نکنند. با مطالعه از نظر ترکیب بی دردسر بین ترجیحات اقتصادی 

اجتماعی محافظه کار، چنین سیاست هایی به وضوح نوعی از جامعه را پدید می آورد که -ل و رجحان های فرهنگینئولیبرا

دولت حزب عدالت و توسعه مدنظر دارد و این خود گواه آن است که چه طور دولت های محافظه کار می توانند به شرایط 

یروی کار در سرتاسر دوره حضور حزب عدالت و توسعه در راس مادی زنان صدمه بزنند. به همین ترتیب، مشارکت زنان در ن

 .53دولت، به طور مداوم کاهش یافت

سرانجام، با اینکه به عدم انعطاف ادعاشده ی بازار کار در اسناد رسمی هیچ اشاره ای نشده است اما این موضوع مضمون 

د.بیکاری و اشتغال غیررسمی دو مشکل اصلی همیشگی اظهارات کادرهای رهبری و اقتصاددانان حزب عدالت و توسعه بو

اقتصاد ترکیه به طور کلی و نظام تامین اجتماعی به طور خاص است.وضعیت، بحرانی است؛ نرخ مرکب اشتغال رسمی و 

درصد است.بخش اعظمی از خانواده ها، دستمزدهای زیر سطح معاش دارند. اکثر افراد دسترسی بسیار کمی به  53غیررسمی 

مانگونه ه ماعی دارند یا اصال ندارند. کاالیی شدن صرفا نابرابریها را تعمیق، و سلسله مراتب را تقویت کرده است.تامین اجت

که در باال گفتیم، این قانون گذاری افرادی را تحت پوشش قرار می دهد که در شغلی منعطف کار می کنند: بر اساس این 

تامین فراهم شده توسط نظام  ازهای پیش بینی شده، آنها می توانند ، و از طریق پرداخت حق بیمه "آرزو"و  "خواست"

 به بیان دیگر، این فانون گذاری به لحاظ نظری واجد ادغام است و به لحاظ عملی، واجد محرومیت. مند شوند.بهره

منعطف یه ساختاری نادر واقع، نرخ های باالی بیکاری و اشتغال غیررسمی بیانگر کذب این ادعاست که بازارهای کار در ترک

دارند. آنچه نامنعطف است همان سودهای سرمایه داران است. آنها در تولید سرمایه گذاری نمی کنند بلکه دست کم از اواخر 

                                                           
، نرخ اشتغال زنان 5113و  5185در حال حرکت است. بین سالهای  5183درصد بود. این کاهش تا این زمان از میانه دهه  3488رقم  3335نرخ اشتغال زنان در سال 53
 کاهش یافت. 3335در سال  3488درصد رسید و در نهایت به  3684به  3334درصد کاهش یافت و تا سال  34به  درصد 43از 
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،با امتناع از سرمایه گذاری در تولید کاال و خدمات، سعی کرده اند تا از طریق پول، پول تولید کنند.خال ایجادشده 5183دهه 

ی تدریجی دولت از تولید، از طریق شرکت های خصوصی پر شد.با این وصف، سرمایه داران از طریق سرمایه با عقب نشین

گذاری روی اموال موسسات عمومی پیشین، در پی سودهای کالن رفتند.در چنین شرایطی بهتر است به جای عدم انعطاف 

 بازار کار، از بی انعطافی وسواس سرمایه داری به سود حرف بزنیم.

در این خصوص نیز، زنان محروم ترین گروه هستند. در اکثر اظهارات، اعضای حزب عدالت و توسعه تاکید می کنند که حمایت 

ایجادشده برای زنان، از شانس اشتغال آنها جلوگیری می کند.حتی مساعدت های ناچیزی همچون ایجاد مهدهای کودک در 

شود.مسئله این نیست که سرمایه داران در ترکیه نمی خواهند زنان به  محل کار به عنوان هزینه های غیرضروری تلقی می

نیروی کار ملحق شوند. بلکه آنها صرفا می خواهند زنان به شیوه های خاصی مشغول به کار شوند)که متناسب با شیوه 

ی ا مزیتی نیست.جای شگفتمردساالرانه انجام کارها نیز باشد(؛ در کوتاه مدت، تمهیدات منعطف، واجد هیچ اعتبار، تامین ی

ندارد که هیچ تمهیداتی در این قانون وجود ندارد که انگیزه ای برای اشتغال زنان ایجاد کند. هیچ سهمیه و هیچ حمایتی وجود 

ندارد. این قانون با اعمال فشار به زنان برای پذیرش هر شغلی که بتوان یافت و تحت هر شرایطی،تنها در خدمت تحقیر 

است. در موجودیتی مردساالر، اعمال فشار به زنان برای ورود به بازار کار،به جای اینکه به آنها کمک کند تا شرایط زنان 

 خودشان را از وضعیت وابسته اشان در خانواده ها آزاد کنند، به معنای پذیرش شرایط بهره کشانه است.

زنه مالی نظام تامین اجتماعی، بار نظام را بر دوش به طور خالصه، دستورالعمل دولت حزب عدالت و توسعه برای بهبود موا

فرد بیمه شده قرار می دهد. در نظام قبلی، مشکل اصلی سپرده های پایین ورودی به نظام بود که از عدم کمک دولت، بازار 

 ل نکرد.ل را حغیررسمی و فقر فزاینده ناشی می شد و با بازار کار ناامن و نامنعطف شدت می یافت. چهارچوب جدید این مسائ

 تامین متعلق به چه کسانی است؟

ایدئولوژی نئولیبرال فکر می کند تامین اجتماعی به مداخله ای زیان آور در کارکرد بازار می پردازد. در موقعیتی بازاری، هر 

رال در سرتاسر لیبکاال قیمتی  دارد و تامین اجتماعی به هیچ وجه مستثنا نیست. برای اطمینان از این امر، سیاستگذاران نئو

جهان با حمایت عوامل بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، تهاجمی همه جانبه 

علیه نظام های تامین اجتماعی مورد حمایت دولت آغاز کردند. تا حد بسیار زیادی، آنها در دستیابی به اهداف شان موفق 

ین دوره از وقایع، قدرت مستحکم و استوار سرمایه داری بود که پایان امنیت طبقه کارگر و نیز محرومیت شدند. نتیجه نهایی ا

 بخش عظیم تر مردم از نظام تامین اجتماعی را طلب می کرد. این نتیجه، موجب تعمیق و تنوع فقر شده است.

ه اند کمبودها را با افزایش دریافت حق مستمری از ، دولت ها سعی کرد5113در ترکیه و در هر ابتکار اصالحی از اواخر دهه 

افراد و تبدیل تدریجی حق اجتماعی به یک کاال، جبران مالی کنند. این قانون گذاری جدید، قدم نهایی در جهت حذف تامین 

ا نهادی ی اجتماعی از حقوق شهروندی است. بنابراین، تامین یا باید در بازار کسب شود یا باید در نتیجه خیرخواهی شخص

دیگر به دست آید.ترکیب کار خیریه ای با اولویت های بازار، همواره وجه ممیزه حقوق جدید بوده است. حزب عدالت و توسعه 

در این خصوص، مستثنا نیست، چراکه کارهای خیریه با رنگ و بوی احساسات اسالمی، هر دو در توافق با ذهنیت نئولیبرال 
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. این هدف منجر به تبدیل شهروندان به مشتریان شد و دولت را به عنوان نهادی دارای و به لحاظ سیاسی سودآور ترند

 مسئولیت رفاه شهروندان نابود کرد. فضای سیاسی پسابازاری، سر و کله اش پیدا شد.

 یمعقول است که در این شرایط بپرسیم تامین متعلق به چه کسانی است؟ )امروز( به طور مشخص تامین متعلق به افراد

نیست که با درد و رنج هایی در طول زندگی کاری یا در بازنشستگی مواجه می شوند و متعلق به فقرا ، بینوایان و محرومین 

نیست. در عوض، تامین مال کسانی است که استطاعت خرید آن را دارند. در عین حال، تامین مال سرمایه داران و سودهای 

ن تامین اجتماعی همه آن چیزهایی که می توان در قانون گذاری حمایتی در نظر شان است که حفظ و تقویت شده است. قانو

گرفت، نابود کرد. از این نظر، هیچ چیز اجتماعی در آن وجود ندارد. با تداوم مسیر نئولیبرال، این قانون گذاری به ما درس می 

 ست.دهد که هر کاال در بازار قیمتی معین دارد و اینکه زندگی ما خودش یک کاال
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 (7284هایی ازقانون کار ترکیه ) نگاهی به بخشضمیمه دو: 

هدف از این است. در بخش اهداف این قانون آمده است:  4851یکی از اسناد مرجع برای تبیین قوانین کار در ترکیه، قانون 

تمام موسسات  55ف کارفرمایان و کارکنان کار تحت قرارداد کار است.قانون تنظیم شرایط کار و حقوق مربوط به کار و وظای

 53 شوند.هایشان مشمول این قانون میو کارفرمایان، نمایندگان و کارکنان بدون در نظر گرفتن موضوع فعالیت

هاد یا و یا یک نکارمند یک فرد واقعی تحت قرارداد کار و  کارفرما یک فرد واقعی یا شرکت های بزرگ بر اساس این قانون، 

سازمان غیر شرکتی است که کارمندان را استخدام می کند و ارتباط بین کارمند و کارفرما به عنوان رابطه اشتغال اشاره شده 

همچنین طبق این قانون حقوق کلیه افراد شاغل در نهادهای دولتی و سازمان هایی که دولت به طور مستقیم یا غیر   53است.

حاظ ل اد با پیمانکار اشتغال دارند، باشان مشارکت دارد و افراد به صورت انعقاد قراردجاه درصد از سرمایهمستقیم در حداقل پن

 شود:دو مولفه تعیین می

 ها. الف( الگوهای نیروی انسانی این نهادها، سازمان ها و شرکت

انین پرسنل و یا دیگر قوانین مرتبط ب( مطابق همه حقوق مالی و کمک های اجتماعی که طبق مفاد قرارداد کار جمعی، قو

 54ها تعیین شده است. برای کارکنان در موقعیت ها یا الگوهای نیروی انسانی این نهادها، سازمان ها و شرکت

یا تغییرات ماهیت کسب و کار یا آدرس محل کار و  مطابق قانون کار ترکیه، کارفرما موظف است حداکثر تا یک ماه، استقرار

نوادگی نیروی کار، عالمت تجاری و همچنین نام، نام خانوادگی و آدرس نمایندگان کارفرما ـ در صورت وجود ـ  نام و نام خا

را به اطالع اداره کار منطقه مربوطه برساند. همچنین پیمانکاران فرعی نیز باید با توجه به مقررات، اطالعات مربوط به استقرار 

مشاغل ذیل از  55ز راه اندازی آن را به اطالع اداره کار منطقه مربوطه اطالع دهند. خود به منظور تولید کاال یا خدمات و نی

 این بند مستثنی شده اند: 

 الف( فعالیت های دریایی و حمل و نقل هوایی. 

 شامل( در حوزه  کشاورزی و جنگلداری انجام می گیرد. 53نفر ) 53ب( در موسسات و کسب و کارهایی که استخدام حداقل 

 ر کسب و کار و ساخت و ساز مربوط به کشاورزی که در محدوده اقتصاد خانواده رخ می دهد. ج( ه

انجام   3د( در آثار و صنایع دستی در خانه و بدون هر گونه کمک خارجی توسط اعضای خانواده یا بستگان نزدیک تا درجه  

 می شود.  

                                                           
 .5، هدف و دامن، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه55 - 

 . 4، هدف و دامن، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه53 - 

 .3، تعاریف، ماده «مقررات عمومی» 5فصل ، 4851قانون کار ترکیه53 - 

  .58/  5538-3336/  5/1، بند اضافی: ماده 3، تعاریف، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه54 - 

 .3، اعالم استقرار، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه55 - 
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 ه( خدمات روزانه

 و ( کارآموزان

 ز( ورزشکاران

 ت توانبخشیح( افراد تح

( قانون تجار و صنایع دستی 3ط( موسساتی که استخدام سه کارمند یا کمتر دارند و یا بر اساس تعریف ارائه شده در ماده )

 56 کوچک در حال ورشکستگی هستند.

می شوند و  از موارد باال، موارد ذیل شامل قانون اعالم استقرار و اطالعات مربوط به کار و نیروی کار و عالمت تجاری و ...

 مشمول استثنائئیت نمی شوند: 

 الف( عملیات بارگیری و تخلیه به و از کشتی ها در بنادر و مراحل فرود

 ب( همه فعالیت های زمینی مربوط به حمل و نقل هوایی

در عملیات  هج( صنایع دستی کشاورزی و فعالیت در کارگاه ها و کارخانه تولید ادوات، ماشین آالت و قطعات یدکی برای استفاد

 کشاورزی

 د( کار ساخت و ساز در موسسات کشاورزی.

 های عمومی که به ارائه خدمات برای عموم مردم یا شرکت های تجاری می پردازند. ه( کار در پارک ها و باغ

 51 ج( تولید غذاهای دریایی که مشمول  قانون کار دریایی نیست و کار در بخش کشاورزی تلقی شده است.

 

 مین خدمات درمانی قانون تأ

بر این اساس، کلیه افراد  58مطابق قانون کار ترکیه، کلیه افراد شاغل در هر سطحی از حق تأمین درمان برخوردار هستند.

شاغل بدون تبعیض بر اساس زبان، نژاد، جنس، عقیده سیاسی، اعتقاد فلسفی، مذهب و جنسیت یا موارد مشابه مجاز در قانون 

اری از خدمات درمانی برخوردار هستند. مگر اینکه دالیل ضروری برای اعمال تبعیض وجود داشته باشد اشتغال از حق برخورد

بنابراین، به جز دالیل بیولوژیکی ـ مانند زنان و زایمان ـ  و یا به دالیل  51که دراین مورد نیز از منطق معینی پیروی می کند.

                                                           
 . 4، اعالم استقرار، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه56 -  
 همان.  - 51

 ، اصل برابری درمان. «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه58 - 

 . 5، اصل برابری درمان، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه51 - 
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یض را به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در برابر یک کارمند خودداری کند. مربوط به ماهیت کار، کارفرما باید از هر گونه تبع

همچنین کارفرما باید از اعمال هرگونه تبعیض میان افراد شاغل در بخش تمام وقت و کارمند پاره وقت و یا یک کارمند تحت 

ارداد کار باز )قرارداد ساخته شده قرارداد کار مدت ثابت )قرارداد ساخته شده برای یک دوره محدود( و یک کارمند تحت قر

برای یک دوره نامحدود( خودداری کند. عالوه بر این، تبعیض در اعطای پاداش برای مشاغل مشابه و یا برای کار با ارزش 

 33برابر جایز نیست و اجرای مقررات حراست با توجه به جنس کارکنان نباید توجیه پرداخت دستمزد پایین تر به او باشد. 

ارفرما مقررات فوق را در حین اشغال نقض کند یا اقدام به فسخ  رابطه اشتغال نماید، کارمند می تواند علیه کارفرما اگر ک

تقاضای جبران خسارت کند و پرداخت  چهار ماه دستمزد به عالوه ادعاهای دیگر که علیه کارفرما مبنی بر نقض حقوقش 

 35مجری، بر عهده مجری است. دارد، نماید. اثبات ادعاهای صوت گرفته از سوی

هنگامی که مجری از بخشی به بخش دیگر و یا از بخشی به بخش جدیدی که تازه ایجاد شده، منتقل می شود،  کلیه حقوق 

او در قرارداد کاری اش در بخش قبلی، همچنان محفوظ است. همچنین، همچنان حقوق و تعهدات کارفرما )انتقال دهنده( 

اجرا شده مطابق با مفاد فوق، انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید به طور مشترک در برابر تحقق برای  محفوظ است. در انتقال

تعهداتی که قبل از انتقال متعهد شده اند، مسئول خواهند بود.  مسئولیت انتقال دهنده برای دوره انتقال، محدود به دو سال 

 33پس از تاریخ انتقال است. 

ل گیرنده مجاز به فسخ قرارداد اشتغال صرفا به دلیل انتقال از استقرار و یا یک بخش آن، نیست و نباید انتقال دهنده یا انتقا

انتقال، فقط برای کارمند )مجری( حق فسخ قرارداد ایجاد کند. البته حق انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به فسخ به دالیل 

 33ی محفوظ است.ضروری با تغییرات اقتصادی، تکنولوژیکی و یا سازمان

 اشتغال موقتماجرای 

ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر سیر صعودی را در خصوص اشتغال موقت یا ناپایدار طی کرده است. اما ماجرای 

 اشتغال موقت در این کشور در چهارچوبی قانونی قرار داده شده است که در ذیل بر آن نگاهی می افکنیم.

رابطه اشتغال موقت، بدین منظور ایجاد شده است که مجری بر اساس در این خصوص می گوید:  قانون کار ترکیه1ماده 

قررادادی که منعقد می کند، رضایت خود را مبنی بر این که پس از اتمام دوره، کارفرما او را از بخشی به بخش دیگر منتقل 

الزم برای ایمنی مجری در برابر خطرات بهداشتی و  کند، اعالم می کند. کارفرما در این مدت متعهد به ارائه آموزش های

ایمنی است. رابطه اشتغال موقت ممکن است برای یک دوره با مدت زمانی بیش از شش ماه برقرار شود و ممکن است در 

ه یابد و مصورت نیاز تا دو بار تمدید شود. پس از انتقال، تعهد کارفرما )انتقال دهنده( به پرداخت دستمزد کارکنان باید ادا

 ثابترا  آن کارفرما در صورت کوتاهی در پرداخت حقوق مجری مسئول پرداخت خسارت به کارمند است. مگر آن که خالف

                                                           
 همان.  - 33
 اتحادیه های کارگری قانون.  35ماده همان و  - 35

 . 6، تغییر استقرار یا انتقال از بخشی به بخش دیگر، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه33- 
 همان.  -33
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 مربوط به سایر حقوق و تعهدات از کارکنان نیزرا مفاد این قانون  ،توان از قرارداد کار موقت کارکنانبدین ترتیب می  ند.

 34اعمال می شود.  ،رابطه اشتغال موقت ایجاد شده است که براساسبا کارفرما  فرده رابط استنباط کرد. در این صورت 

 قرارداد كاری پاره وقت و تمام وقت

در قرارداد کار پاره وقت، باید نرمال زمان کار هفتگی کارمند، نسبت به یک کارمند مقایسه کار تمام وقت ثابت در نظر گرفته 

قرارداد اشتغال پاره وقت صرفا به دلیل پاره وقت بودن قرارداد نسبت به یک کارمند شود. کارمند مشغول به کار تحت یک 

تمام وقت در برخورداری از خدمات تأمین درمان متفاوت باشد، مگر اینکه یک دلیل موجه وجود داشته باشد. مزایای یک 

مام ار متناسب با یک کارمند مقایسه کار تکارمند نیمه وقت و نیز حقوق و مزایای دیگر پولی وی باید مطابق به مدت زمان ک

وقت پرداخت می شود. کارمند مقایسه کسی است که در همان یا یک کار مشابه آن به طور تمام وقت در همان بخش مشغول 

است.  در صورتی که چنین کارمندی در آن بخش که کارمند پاره وقت مشغول است، وجود ندارد، یک کارمند با یک قرارداد 

 35وقت با کار یکسان یا مشابه در همان شاخه از فعالیت، به عنوان کارمند مقایسه در نظر گرفته می شود.تمام 

 قرارداد کار همراه با تعیین دوره آزمایشی

اگر طرفین توافق کرده اند که یک بند از قرارداد را برای دوره آزمایشی اختصاص دهند، مدت زمان این دوره نباید از دو ماه 

ند. با این حال، دوره آزمایشی ممکن است تا چهار ماه با توافق جمعی گسترش یابد. در دوره آزمایشی، کارفرما می تجاوز ک

تواند نسبت به فسخ قرارداد کار بدون نیاز به رعایت مدت تعیین شده در قرارداد و بدون نیاز به پرداخت غرامت اقدام کند. البته 

 36مجری بر اساس تعداد روزهایی که کار کرده،  محفوظ است. حق دریافت دستمزد و حقوق دیگر برای

 

 قرارداد كاری

ای است که رابطه کارمند، کارگر یا مجری )متعهد به انجام کار( در تبعیت به طرف دیگر )کسی که قرارداد کاری توافقنامه 

به شکل خاصی نیست مگر آن که متعهد به او پاداش پرداخت شده؛ کارفرما( در آن مشخص شده است. قرارداد کار منوط 

بندهایی از آن در تضاد با آن چه باشد که در قانون تصریح شده است. اسناد مکتوب قرارداد کاری برای کار با مدت زمان ثابت 

 31 یک سال یا بیشتر از مالیات تمبر و انواع هزینه معاف هستند.

دو ماه موظف به ارائه سندی شامل شرایط عمومی و خاص در مواردی که هیچ قرارداد نوشته نشده است، کارفرما در عرض 

از کار، زمان کار روزانه یا هفتگی، پایه دستمزد و هر گونه مکمل دستمزد، فواصل زمانی را برای پاداش، مدت زمان اگر یک 

  38قرارداد بلند ثابت است، و شرایط مربوط به فسخ قرارداد به کارمند است.

                                                           
 .1، رابطه اشتغال موقت، ماده «مقررات عمومی» 5، فصل 4851قانون کار ترکیه34- 

 . 53اده ، قرارداد کاری پاره وقت و تمام وقت ، م«قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه35 - 

 .55، قرارداد کار همراه با تعیین یک دوره آزمایشی)مشروط(، ماده «قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه36 -  

 .8، تعریف و فرم، ماده «قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه31- 
 همان.  -38
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 کار آزادی در تعیین نوع و شرایط

طرفین قرارداد این اختیار را دارند که قرداد کار را به شیوه ای متناسب با نیازهای خود، تدوین کنند. البته قرارداد کار باید برای 

مقطعی معین )مدت ثابت( و یا نامحدود )باز( نوشته شده باشد. از نظر نحوه کار، این قراردادها ممکن است برای یک زمان 

 31ره وقت، و یا با یک دوره آزمایشی)مشروط( یا شکل دیگر ممکن تدوین شود.کامل و یا صورت پا

اعمال محدودیت برای ایجاد تبعیض میان مجریان نامحدود و مجریان با مدت زمان معلوم از موارد دیگر قانون کار ترکیه 

اید در معرض تبعیض درمان در کارمند مشغول به کار تحت قرارداد کار برای یک دوره محدود نب طبق این اصل،است. محدود

دستمزد و مزایای دیگر پولی که در یک بازه زمانی معین  .رابطه با یک کارمند تحت قرارداد کار برای مدت نامحدود قرار گیرد

به کارمند با مدت محدود داده می شود، بر اساس  دستمزد و مزایایی تعیین می شود که یک کارمند مشغول به کار تحت یک 

 33ثابت مدت مزبور به نسبت طول زمان که در طی آن کار کرده است، پرداخت می شود.. قرارداد

 

 «قرارداد گروهی»قرارداد كار بر اساس یک 

اردادهای کار گروهی در قوانین کار ترکیه، قرارداد کار بر اساس یک قرارداد گروهی است. این نوع یکی دیگر از انواع قر

اند، منعقد ارفرما و یک گروه از مجریان که فردی را به عنوان نماینده تام االختیار تعیین کردهقرارداد، قراردادی است که بین ک

می شود. در این قرارداد عالوه بر تعیین زمان قرارداد، باید هویت و دستمزد هر یک از مجریان به طور جداگانه مشخص شود. 

ی میان کارفرما و هر یک از مجریانی که نام شان ر قرارداد ذکر پس از آغاز کار، بر اساس این قرارداد گروهی، قرارداد کار

شده، جاری می شود و این قرارداد به منزله انعقاد قرارداد با تک تک آن افراد است. بر این اساس، کارفرما یا نماینده وی باید 

 35 . بر اساس این قرارداد حق الزحمه هر فرد را به طور جداگانه به خود آن فرد بپردازد.  

 

 اعالم خاتمه كار و جزئیات آن

قبل از پایان دادن به قرارداد از سوی هر یک از طرفین، الزم است به طرف دیگر اطالع داده شود. در صورتی که اعالم فسخ 
قرارداد بر خالف مواردی باشد که در قانون ذکر شده، فرد فسخ کننده باید به فرد مقابل غرامت بپردازد. میزان غرامت در 

کارفرما  33قانون کار کامالً مشخص شده است. همچنین مواردی که از این قانون استثنا شده نیز، در این قانون آمده است.
برای فسخ قرارداد باید دلیل معتبری داشته باشد. همچنین در قانون کار ترکیه تصریح شده که موارد ذیل از دالیل معتبر برای 

 33 :فسخ قرارداد محسوب نمی شود

 
الف( عضویت در اتحادیه یا شرکت در فعالیت های اتحادیه خارج از ساعات کار و یا با رضایت کارفرما، در طول چند ساعت    

 کاری؛
                                                           

 .1، آزادی برای تعیین نوع و شرایط قرارداد کار، ماده «کار؛ انواع و فسخ قرارداد» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه31- 

 .53، محدودیت بر تمایز بین قراردادهای مدت معین و قراردادها باز، ماده «قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه33 - 

 .56، ماده «قرارداد گروهی»رارداد کار بر اساس یک ، ق«قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه35 - 

 .51، اطالعیه پایان کار، ماده «قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه33 - 

 .58، توجیه فسخ با دلیل معتبر، ماده «قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3، فصل 4851قانون کار ترکیه33- 
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 ب( اقدام و یا داشتن ظرفیت، و یا در صدد گرفتن دفتر نمایندگی اتحادیه کارگری از سوی کارگر؛   

 
علیه یک کارفرما شامل موارد نقض قوانین و مقررات یا توسل به مقامات ج( پر کردن شکایت و یا مشارکت در اقداماتی که    

 ذیصالح اداری یا قضایی صورت گرفته است؛
 

 د( نژاد، رنگ، جنس، وضعیت تاهل، مسئولیت های خانوادگی، بارداری، مذهب، عقیده سیاسی یا خاستگاه اجتماعی؛   
 

 پیش بینی شده؛ 14ان زن مطابق آن چه در ماده ه( غیبت از کار در طول مرخصی زایمان برای کارگر   
 

 از قانون کار، بخش ب. 35ج( غیبت از کار در طول دوره کاری به علت بیماری یا حادثه پیش بینی شده در ماده    
 

 روش پایان کار 

 
د روشن گزارش بای گزارش پایان یافتن همکاری باید توسط کارفرما شامل علت قطع همکاری تدوینو اطالع داده شود. در این

 34و دقیق مشخص شود که علت پایان همکاری چه بوده و جزئیات نوشته شود.
کارفرما تنها در صورتی می تواند به قرارداد منعقد شده با کارگر یا کارمند مشغول به کار تحت قرارداد با مدت باز پایان دهد 

م خاتمه کار کارگر باید  فرصت دفاع از خود در برابر اتهامات که رفتار یا عملکرد سوئی از کارگر رخ داده باشد. قبل از اعال
ادعا شده، داشته باشد. بنابراین، کارفرما تنها در صورتی حق خاتمه کار با چنین کارگری را دارد که سوء رفتار جدی و یا رفتار 

 مخرب و یا غیر اخالقی اثبات شده از وی سرزده باشد. 

 

 

 ایران در قیاس با  یهترک قانون کار انوضعیت کارگر

در نگاهی گذرا، برخی از قوانین کار ترکیه از نظر گذرانده شد. در قوانین کار ترکیه، در اکثر مشاغل، حمایت های الزم به 

لحاظ درمانی و تأمین اجتماعی لحاظ شده است. در حالی که در بخش هایی همچون مشاغل کوچک و نیز مشاغل خانگی و 

وجود دارد. قوانین ترکیه تفاوت زیادی با قوانین ایران ندارد اما جنبه حمایتی خوبی از کارگر در برخی خانوادگی استثنائاتی 

زمینه ها دیده شده است. فارغ از قوانین وضع شده، فارغ از امور قانونی، دریافتی کارگران ترکیه دوبرابر دریافتی کارگران ایرانی 

 35 است.

                                                           
 .51، روش پایان کار، ماده «قرارداد کار؛ انواع و فسخ» 3 ، فصل4851قانون کار ترکیه34 -  

  https://tejaratnews.comنیوز  به آدرس اینترنتی:    تجارت -ها برابر ایرانی 3حداقل دستمزد کارگران ترکیه،  -35
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 حداقل دستمزد

ه در قانون کار و کارگری مشخص می شود، حداقل دستمزد است. این عدد نشان دهنده وضعیت پایین یکی از موارد مهمی ک

ترین رده از کارکنان در هر بخش اعم از کارگری یا کارمندی یا ... است. در جدول ذیل، تغییراتی که حداقل دستمزد در ترکیه 

 36 در سال های گذشته داشته است، آمده است.

 Gross Minimum Wage دوره زمانی

(TL) 

Net Minimum Wage 

(TL) 

 3583583338 - 3383683338 638،43 485،55 

 3583183338 - 3585383338 638،13 533،36 

3583583331 - 3383683331  666،33 531،53 

3583183331 - 3585383331 613،33 546،48 

3583583353 - 3383683353 131،33 516،51 

3583183353 - 35.5383353 163،53 511،53 

3583583355 - 3383683355 116،53 631،16 

3583183355 - 3585383355 831،33 658،15 

3583583353 - 3383683353 886،53 135،53 

3583183353 - 3585383353 143،53 131،11 

3583583353 - 3383683353 118،63 113،35 

3583183353 - 3585383353 5335،53 833،68 

3583583354 - 3383683354 5315،33 846،33 

3583183354 - 3585383354 5534،33 815،33 

3583583355 - 3383683355 5335،53 141،31 

3583183355 - 3585383355 5313،53 58333،54 

3583583356 - 3585383356 5641،33 58333،11 

3583583351 - 3585383351 5111،53 58434،36 

3583583358 - 3585383358 3331،53 58633،53 

 

 

                                                           
36 - https://www.csgb.gov.tr/En/Contents/Istatistikler/AsgariUcret 
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مطابق آن چه در جدول آمده است، حداقل دستمزد در ترکیه در طی سال های گذشته افزایش داشته است اما این که آیا این 

 افزایش منطبق بر رشد تورم نیز آیا بوده است یا نه، نیاز به بررسی دارد. همچنین اکنون ترکیه با بحران اقتصادی ناشی از

تورم امریکا روبروست و ارزش پول این کشور کاهش یافته است، وضعیت معیشتی کارگران سخت تر از گذشته شده است. 

مشابه این وضعیت در ایران نیز رخ داده است به طوری که مطابق اعالم اتحادیه های کارگری، پس از اعمال تحریم علیه 

افزایش داشته است. در  مطابق با واحد پول ایران هزار تومان 863ان ایران در چند ماه گذشته، هزینه زندگی برای کارگر

صورتی که حداقل دستمزد کارگران ایرانی اندکی بیشتر از یک میلون تومان است. با این وضعیت کارگران در ایران نزدیک 

 63قوط مشابه در ترکیه و س درصد از حقوق فعلی شان کمبود مالی برای تأمین مایحتاج شان دارند. با توجه به وضعیت 15به 

ک ر، مسئولین ایرانی و ترظدرصدی ارزش لیر در ماه های اخیر، این وضعیت برای کارگران ترکیه نیز رخ داده است. از این ن

 باید فکری برای بهبود وضعیت معیشت کارگران خود در این دوره بحرانی کنند. 

ر تحمل تر است زیرا آنان عالوه بن اقتصادی بیکار شده اند،  شدیدااین وضعیت بد معیشتی برای کارگرانی که به علت بحر

طور که عالوه بر این ها همانوضعیت ناشی از سقوط ارزش لیر در برابر دالر، متحمل شرایط ناشی از بیکاری نیز باید باشند.

ز در اران و مشاغل ناپایدار نیدر یک مرور سریع بر قانون کار ترکیه مشاهده کردیم میزان و حجم کارگران موقت، بی ثبات ک

این وضعیت زمانی برای آن ها سخت تر از این نیز خواهد شد که  این کشور رو به افزایش نهاده و به نوعی قانونی شده است.

دیگر مشمول انان نشود. همچنین این وضعیت برای کارگرانی که به نیز دوره بحران اقتصادی طوالنی شود و بیمه بیکاری 

و اوضاع برای این قشر از طبقه  وقت و پراکنده و با قراردادهای کاری موقت بوده، شرایط مساعدی نخواهد بود صورت پاره

. از این رو، الزم است برای این بخش از کارگران بسته های حمایتی مناسبی پیش کارگر ترکیه به مراتب سخت تر خواهد شد

داده، قادر به ادامه زندگی ساده و ارزان خود باشند. در غیر این صورت بینی، تصویب و اعمال شود تا در بحران اقتصادی رخ 

و بروز بحران  این قشر از مردم با مشکالت جسمی و روحی شدیدی مواجه خواهند شد و بخشی از آنان به سمت بزهکاری

 سوق پیدا خواهند کرد.  های اجتماعی و سیاسی 

 


