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 ؛تاوان معلمی

 من فریادم را سر خواهم داد
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       زور آزمایی

... ی کارگری سندیکاها  
5صفحه   

 

 
 

 

 تحلیل هفته

 اول ماە مە، 

 کارگران همگی خواستار آزادی 

 شویمزندانی 

 

از دمحم حسن تشکری یکی 
فعاالن صنفی و رهبران 

معدن سنگ  های اعتصاب
اخیرا توسط یک  ،آهن بافق

بە   ،دادگاە نظام اسالمی بی
صرف فعالیت صنفی محکوم 

 . بە زندان و شالق شد

محکومیت دمحم حسن 
الق و زندان در تشکری بە ش

حالی صورت گرفت کە چند 
ماە پیش بە دنبال شالق زدن 

ارگران معدن طالی تن از ک ٧١
حکومتی  نآق درە، مسئوال

قول دادە بودند کە دیگر 
کارگری را بە شالق خوردن 

بطور کلی . وم نکنندمحک

رهبران  و  نپیگرد فعاال 
های مستقل  تشکل

با نزدیک شدن  سندیکایی 
رگر تشدید روز جهانی کا

طی هفتە های . شدە است
اخیر عالوە بر آن کە از دادن 

خصی ایام عید بە تعدادی مر
زندانی از جملە  ناز فعاال

بهنام اسماعیل عبدی و 
ابراهیم زاده امتناع شدە 

  . است

کانون مدافعان " بنا بە گزارش 
از  ،سعید یوزی "حقوق کارگر

فعاالن قدیم کارگری و عضو 
ران انجمن صنفی کارگ

ساختمانی شهرستان 

کامیاران و شورای نمایندگان 
کمیته پیگیری ایجاد تشکل 

در ابتدای  ،های کارگری ایران
سال جدید دستگیر و به 

 هم. زندان سنندج منتقل شد
 ،چنین دمحمرضا آهنگر

انجمن کارگران  عضو
ساختمان شهرستان 
کامیاران نیز در اسفند ماه 

 .  گردیدبازداشت 

ان با این تقریبا هم زم
محمود   بازداشت ها

صالحی، جعفر عظیم زادە، 
و محمود  شاپور احسانی 

لنگرودی در دادگاە  بهشتی 
 . تجدید نظر محاکمە شدند

 صادق کار
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مدتی پیشتر از آن ابراهیم 
مدنی و داود رضوی دو تن از 

شرکت رهبران سندیکای 
نیز  تهران و حومه، واحد

هریک بە چند   محاکمە و
محکوم  سال زندان دیگر

شدند و رضا شهابی یکی 
دیگر از رهبران این سندیکا 
کە در مرخصی استعالجی بە 

ی برد بە زندان سر م
 .ندفراخواندە شد

دە ها تن  ،بر این موارد عالوە 
ی دیگر بە دلیل صنف ناز فعاال

از کار  فعالیت های صنفی
اخراج و برای عدەای از آنان 

ست و پروندە تشکیل شدە ا
دیگری از بازداشت عدە 

کارگری بە دلیل  نفعاال
نزدیکی روز جهانی کارگر دور 

تشدید پیگرد . از انتظار نیست
هبران تشکل های ر

کارگری  نسندیکایی و فعاال
گویای نگرانی هئیت حاکمە و 
کارفرمایان از رشد شتابان 
اعتراضات کارگری و نقشی 

ها بە  است کە این تشکل
رغم تمام موانعی کە بر سر 

یت هایشان قرار راە فعال
. داشتە و دارند، دادەاند

متقابال بە سرانجام رساندن 
امر تشکل یابی نیز در گرو 
حمایت قاطع و گستردە 
کارگران و مزدبگیران یدی و 

 نیها و فعاال فکری از تشکل
است کە در این راە کوشیدە 
و بهای سنگینی برای آن 

 .پرداختەاند

 

 

 

 

 

 

 

 

ە پیگرد و زندانی کردن افراد ب
دلیل فعالیت های 
سندیکایی، مدنی و 
سیاسی، در واقع جرم است 
و هیچ دولتی مطابق موازین 
دمکراسی، حقوق بشر و 
مقاولە نامە های سازمان 

حق چنین  ،بین المللی کار
مین ه به. اقداماتی را ندارد

هایی کە بە  دلیل همە آن
خاطر این گونە فعالیت ها بە 
زندان افتادەاند و یا تحت 

بی باید  ،د قرار گرفتەاندپیگر
درنگ آزاد و پیگردشان متوقف 

ها غرامت پرداختە  و بە آن
و همە موانع فعالیت ، شود
سندیکایی از میان  های

 و بە جای آن  ،برداشتە شوند
ها کسانی کە مرتکب این 
اعمال شدە و می شوند 
. محاکمە و مجازات شوند

هئیت حاکمە ایران در حالی 
وق را کە بخش عمدە این حق

در مورد سرمایە داران و 
کارفرمایان رعایت می کند و 

ها را برای تشکیل  دست آن
سندیکا و اتحادیە تا سطوح 
عالی باز گذاشتە، اما نە تنها 
این حق را از کارگران دریغ 
می دارد، بلکە مانع تشکیل 
اتحادیە های کارگری مستقل 
می شود و کارگرانی را کە 

د، اقدام بە این کار می کنن
مانند جنایت کاران زندان می 

 .کند

کسب حقوق مبارزە برای 
 نسندیکایی و آزادی فعاال

سندیکایی و سیاسی بنا بە 
یک حق  ،آن چە گفتە شد

قانونی و مشروع است کە 
 دولت ها و کارفرمایان حق 

 

 

 

 

 

 

جلوگیری و مقابلە با آن را 
 . ندارند

 روز هم ،در آستانە روز کارگر
ست ، با بستگی کارگری ا

ما  ،استفادە از این حق
کارگران و مزدبگیران هم 
متقابال الزم است مخالفت 

با این پیگردها ی غیر را مان 
بار  قانونی و غیر انسانی

قرار دهیم دیگر مورد تاکید 
 ،،خواستار توقف محکمات

اشت و آزادی بی قید و بازد
کارگری و سایر  نفعاال شرط 

مدنی و  ،زندانیان سیاسی
حقوق سندیکایی  رعایت

کارگران مطابق مقاولە 
نامەهای بنیادین سازمان بین 
المللی کار بە ویژە مقاولە 

کە  ٨٧و  ٧٨نامە های کلیدی 
، در آنها حق تشکل، اعتصاب

اجتماع و انعقاد پیمان های 
دستە جمعی کار بە رسمیت 
شناختە شدە و مورد تاکید 

موثر واقع  . قرار گرفتە شویم
کارگری شدن فعالیت های 

همە  وابستە بە همبستگی 
کارگران و همسو کردن 
فعالیت های سندیکایی 

همبستگی و  ایجاد . است
همسویی زمانی ممکن می 

های  شود کە سازمان
کارگری بتوانند در این مورد بە 

گو بنشینند و  مذاکرە و گفت
تالش مشترک  هو برای آن ب
این مهمترین  اقدام کنند،

 گامی است کە ما در سال
پیش رو باید برداریم و 
کامیابی های آتی ما در گرو 

 . نتیجە آن است

متحد و در روز کارگر امسال،  
خواستار آزادی یک صدا، 

کارگران و سایر زندانیان 
 .سیاسی و مدنی شویم

 ی بولتن کارگر        
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 در راه یک اتحادیۀ اروپائی

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری

 5 – در گفتمان اجتماعی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2002نوامبر  –نوارز  مریم

 گودرز: ترجمه

 

 
 .                                                           کنفدراسیون اتحادیه های صنفی اروپایی/  2

  مشارکت در گفتمان اجتماعی اتحادیه اروپا/ 2-1

 

 
  مقایسه اتحادیه اروپا و جامعه توسعه جنوب آفریقا

 
 
 

  داف و استراتژی هایدر سطح اروپا، عرضه اه
ETUC  مشکالت تازه ای را هم با خود به همراه

تا آنجا که به توافق ماستریخت و پروتکل . آورد
اجتماعی آن مربوط می شد، همکاریهای 
اجتماعی شرکای اروپایی از نظر قانونی تاثیری بر 

. اجتماعی اعضا نداشت-تصمیم گیریهای سیاسی
تنها ارگانی که  ،(FSC)کمیته اجتماعی و اقتصادی 

هم کارفرمایان و هم کارگران را نمایندگی می کرد، 
تنها نقش مشاورتی آن هم بصورت جزئی داشت؛ 
درحالی که شورا یک طرفه در امور اجتماعی 

بطور کلی اما مسائل اجتماعی . تصمیم می گرفت

در سطوح ملی تدوین می شدند، بجای آن که در 
 .ودسطح شورای اقتصادی تصمیم گرفته ش

پیشنهاد مشارکت بیشتر کارفرمایان و اتحادیه 
اما به . مطرح بود 0٨٨1های صنفی از آغاز دهه 

ویژه بدلیل مخالفت کارفرمایان واقعیت اجرائی پیدا 
بود که تحت ریاست  0٨٧1تنها در میانه دهه . نکرد

پرزیدنت دلورس یک مجمع ظاهراً سازمانیافته برای 
 ,UNICE, CEEP)ی کارفرمایان و تشکل های کارگر

EIUC  ) گفتمان "تحت عنوان  –در سطح اروپایی
 .تشکیل شد" اجتماعی دوشسِ وال

 

 از تجربه دیگران
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بدلیل امتناع کارفرمایان از ورود به یک قرار الزم 
االجرا، این مذاکرات و چانه زنی ها تنها منتج به 
توافق های کلی و بیانیه های غیرالزام آور می 

وانع موضوع سیاست شدند و قادر نبودند که بر م
اما تدریجاً . های اجتماعی در شورا فائق آیند

از فعالیت های  ESCکمیسیون و پارلمان اروپا، و 
هماهنگ کارفرمایان و کارگران حمایت می کردند و 
از طریق سیاست های فعال تر اجتماعی در 

توان بیشتری به آن می ( EC)شورای اقتصادی 
بود که  0٨٧1دهه تنها در سالهای پایانی . دادند

شورای اقتصادی خود را بعنوان حامی مذاکرات 
 .جمعی اروپایی تثبیت کرد

پیشرفت بیشتر در گفتمان اجتماعی با تدوین 
چارچوب اجتماعی شورای اقتصادی و تبیین برنامه 

 0٨٧٨سیاسی کمیسیون اروپا در -اجتماعی
ماده ای  01برنامه  ETUCقبل از آن . ممکن شد

ترسیم نمود، که " اروپای اجتماعی"خود را برای 
اجتماعی حداقلی در -خواستار حقوق سیاسی

گستره های مختلف و مشارکت بیشتر کارفرمایان 
. و کارگران در تصمیم گیری های اروپایی شده بود

در نهایت این برنامه در اساسنامه شورای 
با این وجود بدلیل مخالفت . اقتصادی ادغام شد
در برنامه . لزام اجرائی نیافتبریتانیا، اساسنامه ا

اجرائی خود کمیسیون پیشنهادهای مشخص و 
مستدلی را برای مشاوره با کارفرمایان و کارگران 
. در تعدادی از طرح های قانونی جدید بکار گرفت

که قبالً با وضع هر  UNICEسازمان کارفرمایان اروپا 
اجتماعی اروپایی در اصول مخالفت -قرار سیاسی

قانع شده بود که در امر مشاوره بعنوان  کرده بود،
مشارکت نماید؛ امری که به قرار " کمپانی"

منتهی  0٨٨0ماستریخت و قرارداد اجتماعی 
 .گردید

 پروتکل اجتماعی ماستریخت 2.2.1

بدنبال مذاکرات فشرده، قرار اجتماعی سرانجام در 
توافقنامه ماستریخت ادغام شد، گرچه تنها بعنوان 

 .وافق اصلییک متمم به ت

 

 

 

 

 

بنابراین پس از ماستریخت سیاست اجتماعی 
از یک سو اصول : اروپایی دو پایه قانونی داشت

قرارداد، و از سوی دیگر مقررات ( قدیم)سنتی 
پروتکل اجتماعی که در همه کشورهای عضو بجز 

قرار پروتکل  0٨٨٨در سال . بریتانیا الزم االجرا بود
در تعهدنامه آمستردام  اجتماعی تقریبا بدون تغییر

ادغام شد و بریتانیا نیز بر این اساس به اجرای آن 
 .پیوست

قرار پروتکل اجتماعی بشمار گسترده در زمینه 
قوانین کار و همچنین کنترل سیاست های 

توافقنامه همچنین . اجتماعی لزوم اجرایی دارد
مواد مهمی در باره مشارکت کارفرمایان و کارگران 

از زمان تصویب ماستریخت، . ایی دارددر سطح اروپ
کمیسیون اروپایی قانوناً موظف است با شرکای 

-اجتماعی در باره قوانین و مقررات سیاسی
شرکای اجتماعی می . اجتماعی مشورت نماید

توانند روند قانونگذاری  را متوقف کنند و بوسیله 
یک یادداشت به کمیسیون اروپایی تمایل شان را 

چنین . قرار اجتماعی اعالم نمایندبه شرکت در آن 
توافقی می تواند یا بصورت یک توافق جمعی 

بدنبال شرایط و روند خاص آن بر اساس مشارکت "
یا بصورت " هموندان اجتماعی با کشورهای عضو

با تصویب کمیسیون اروپایی در دستور "قانونی 
لزوم اجرائی " اجرائی، آیین نامه یا تصمیم قانونی

دو صورت، کشورهای عضو می توانند  در هر. بیاید
اجرای قرار را که بر اساس توافق اجتماعی الزم 
االجراست به هموندان اجتماعی در سطح ملی و 

نکته اساسی این است که . کشوری ابالغ نمایند
هموندان اجتماعی به نمایندگی یا در مشارکت با 
مؤسسات اروپایی در اجرا مشارکت می نمایند، 

تصویب هموندان اجتماعی در  بدین معنی که
سطح کشوری تأیید استقالل ملی همراه با 
تابعیت از قوانین الزم االجرای کمیسیون اروپایی 

 .هم هست
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 رژانتینآسراسری  های برخورد پلیس با تظاهر کنندگان در اعتصاب

 زورآزمایی سندیکاها با دولت ماوریسیو ماکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفدراسیون متحده کار به 

همراه دیگر سندیکاهای 

 0٨آرژانتین از مدتی قبل روز 

را بخاطر  09٨1فروردین 

های  اعتراض به سیاست

اقتصادی دولت، اعالم 

. اعتصاب عمومی کرده بودند

این روز مصادف بود با 

 گردهمایی بزرگ جهانی برای 

 

 

رس پایتخت در بوئنوس آی بررسی وضعیت اقتصادی آمریکای التین

های شان  با دولت انگر چه همه اعتصابات تقابل مخالفا. آرژانتین

 فروردین در آرژانتین دقیقا به معنای  0٨ولی اعتصاب روز  ،است

جمهور این  رئیس  ماکری ماوریسیوبا دولت زورآزمایی سندیکاها 

 .کشور بود

، از آورد میدانبرای مقابله با این اعتصاب دولت همه امکانات خود را به 

مردم را  ،بخاطر نبود وسائل نقلیه عمومی در بوئنوس آیرس ،جمله

 کارهایشان بروند و  به محلکه با وسائل نقلیه شخصی  ،تشویق کرد

 دیگر کشورها
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گونه  که در این روز هیچ این

جریمه ای به هیچ اتومبیلی 

گیرد و  تعلق نمی

توانند با  صاحبانشان می

 خیال راحت هر کجا که می

هایشان را  مبیلخواهند اتو

 .پارک  کنند

تمامی این تمهیدات بخاطر  

که اعتصاب را  انجام شدآن 

این البته تا حدودی  ،دنبشکن

تمهیدات اثر خود را به جای 

تعداد گذاشت، اما در مجموع 

کمی از کسبه درهای مغازه 

هایشان را باز کردند و در بین 

مدارس خصوصی نیز تعداد 

 . اندکی کار کردند

ار وسیعی از بخش بسی

کارمندان، کارگران و کارمندان 

 اعتصابه بخش خصوصی ب

 .پیوستند

ها فقط در بخش  بیمارستان

ودند، اورژانس فعال ب

هواپیماها از زمین بلند 

 د، مترو ها از حرکت شدنن

 

 

 

نیز همراه با اتوبوس هاس شهری کار تاکسی ها  هم چنین،و  ندایستاد

 .را تعطیل کردند

برای سندیکا ها بود، که موفقیت بزرگی  ،وانده شدهاعتصاب فراخ

  .توانست چرخ تولید، خدمات و توزیع را در آرژانتین باز دارند

بیرون از هتلی بود که گردهمایی جهانی برای  ،ولی این موفقیت

، در میان شدبررسی وضعیت اقتصادی آمریکای التین تشکیل 

های  و مدیران شرکت از رهبران تن 0011چهاردیواری محل گردهمایی 

ابراز  جمهور آرژانتین ماکری رئیس، حمایت خود را از بزرگ جهان

خاطر ه ب ماکریاین حمایت و تشویق شرکت کنندگان از  کردند،

های اقتصادی  سال اعمال سیاست 09بعد از  ،چرخش کامل آرژانتین

این کشور انجام سابق های  جمهور  ییسرومربوط به دوران 

  .گشت

تی جریان  متفاو "محل گردهمایی" ن از هتل مجلل هیلتون در بیرو

ه خاطر تورم، بیکاری، ریاضت اقتصادی و رکود به ب تنداشت، میلیون ها 

سابقه ای با آن بخش از  پلیس با شدت بی. اعتصاب پیوسته بودند

محل گردهمایی نزدیک شوند ه خواستند ب تظاهر کنندگان که می

 .برخورد کرد

های اقتصادی و اجتماعی تازه  عتصاب بر زمینه واقعیتدر واقع این ا 

 است،دن رئیس جمهور تازه ایجاد شده آرژانتین که بعد از بقدرت رسی

 . شد نجامسازماندهی و ا

های تازه دولت ماکری  به شدت از سیاستآرژانتین، طبقه متوسط  

به تعداد کسانی که در  تنهزار  111است، یک میلیون و  دیدهصدمه 

 کردند، در دوران برقراری دولت وی، به آمار این کشور زندگی میفقر 

 .اضافه شده است

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       
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گویند که  شواهد می 

آرژانتین هر روز که می گذرد 

بیشتر به یک رویارویی 

 اجتماعی سوق داده می

در واقع سندیکاها در . شود

 که  ابتداء شک داشتند از این

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛و اعضاء ساده سندیکاها بودند نفعاال صاب عمومی اعالم کنند، امااعت

 .که رهبران را مجبور کردند که این سیاست را اتخاذ کنند

کنفدراسیون متحده کار " یکی از رهبران برجسته  کارلوس آکونیا 

ید که اگر آ لحظاتی پیش می ،در مبارزه" :در این رابطه گفت" 

جنبش  در تصمصم گیری و عمل مناسب تعلل کند،رهبری 

 ".خواهد دادشود و به راهش ادامه  رد می اوراضی از روی اعت

شود و انتخابات مجلس قانونگذاری در آن  نزدیک می( ماه مهر)ماه اکتبر 

می  ی آرژانتینها چه اکنون در خیابان ، شاید طنین آنخواهد شدبرگزار 

 .گذرد در آن زمان شنیده شود

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       

   281ه  شمار  چهارم سال /  1122آوریل   21/  2931فروردین   12دو شنبه    

 

 

7 



 

 

 

 

 

 

 و آیندۀ کار  قرارداد اجتماعی
 بخش پایانی

 
 

 

 نابرابری، ناایمنی درآمدها، روابط کار و دیالوگ اجتماعی

 سازمان بین المللی کار

نوشتۀ حاضر نقش قرارداد اجتماعی بین دولت و دیگر آکتورهای بازار کار 
را، در تعریف انتظارات متقابل از همدیگر برای توزیع قدرت و منابع و به 

عدالت اجتماعی، زوال این قرارداد در نتیجۀ تشدید منظور نیل به 
نابرابری و دیگر تحوالت در جهان کار، و نیز چالشهای سیاستگزاری برای 

در این شمارۀ بولتن بخش . تجدید قرارداد اجتماعی، به بحث می کذارد
 .آخر نوشته از نظر خواننده می گذرد

 
   21ن موضوعات کلیدی یک قرارداد اجتماعی نوین برای قر .0

روندهائی که در باال توضیح داده شدند محتمالً بر بنیانهای قرارداد 
اجتماعی ای، که ثبات 
جوامع بر آن بناشده و بنا 
خواهد شد، تأثیر خواهند 

نابرابری بیشتر، .داشت
ناامنی، بی ثباتی و کار 
غیررسمی از آغاز قرن 
بیست و یکم قرارداد 
اجتماعی را از بنیان به 

در واقع . اند چالش کشیده
چند . این موضوعات در مناسبتهای مختلفی به بجث گذاشته شده اند

سازشی اجتماعی دست یابند "کشورها چگونه می توانند به : نمونه
دولت آلمان، " )که هم کارفرمایان و هم کارگران از آن بهره مند شوند

یک انتظام نوین اجتماعی که بتواند پاسخگوی چالشهای "، (0102سال 
پرز، )یک پیمان اجتماعی "، (0102مبانی اقتصاد نوین، " )باشد 00قرن 

همۀ این فرموالسیونها بر یک قرارداد اجتماعی نوین تمرکز (. 0102
  .دارند

برای ارتقاء مباحث جاری، می تواند مباحث آتی را با مالحظۀ مسائل 
 :فراگیر زیر پیش برد

 ماعی جدید آسیب چگونه می توانیم مطمئن شویم که قرارداد اجت
پذیرترین گروه ها در جامعه را در برمی گیرد و پای تمام آکتورها، به 

مثل بخش مالی و )شمول آنها که در فرای مرزهای ملی نیز فعال اند 
 را نیز به میان می کشد؟( شرکتهای چندملیتی

  ،سازمان بین المللی کار
پارلمان جهانی "به عنوان 

، چگونه می تواند در "کار
یت قرارداد اجتماعی و تقو

عدالت اجتماعی در سطح 
جهانی و در بافتار 

" 0191دستورکار توسعه "
 .سهیم گردد

در کادر کلی فوق الذکر، می 
توان موضوعات مشخص زیر را 

 :مورد بحث قرار داد

  تطبیق با تغییرات در
سازماندهی فعالیت های 
اقتصادی و شکل دادن به 

قرارداد  :نتایج بهتر
گونه تغییرات اجتماعی چ

در سازماندهی کار، 
اشکال استخدام و نیز 

کار با یا )تغییر نقش کار 
را در جوامغ ( بدون دستمزد

کنونی در خود منعکس 
می کند؟ یک قرارداد 
اجتماعی نوین چگونه می 
تواند در بافتار کنونی 
جهانی شدن و مالی 
شدن سرمایه مانع از یک 
مسابقۀ قهقرائی گردد؟ 

یستمهای تجدید سامان س
مالیاتی چگونه ممکن 
است به نحوی که بتوان 
مطمئن بود مالیاتهای 
حاصله در کشورها و در 
محیطهائی به کار گرفته 
می شوند که بستر واقعی 
این مالیاتهایند؟ کدام 
 ساختارهای مدیریتی برای 

 از جهان کار

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       
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شرکتها به تسهیم سود بین 
مدیریت و کارگران، و بین 

اتی شرکت و محیطهای عملی
 راه می برند؟

  برخورد به نابرابری و
تضمین توزیع عادالنۀ 

چه سیاستهائی : منابع
برای پرورش جوامعی برابر، 
با بازارهای باثبات و عادالنه 
و توزیع عادالنه تر منابع 
الزم اند؟ چنین 
سیاستهائی چگونه می 
توانند در تقویت و تجدید 
قرارداد اجتماعی سهیم 

 شوند؟ چگونه می توان 

 

 

  چارچوبهای قانونی و دیگر اشکال مقررات گزاری را به تناسب
بافتارهای متغیر تطبیق داد و تواماً از امنیت و انعطاف در جامعه 

عمومی را به طرقی مطمئن شد؟ چگونه می توان سیاستهای 
مؤثرتر به کار گرفت، و چگونه می توان فضای مالی الزم را از طریق 

ه و مؤثر تضمین کرد؟ چگونه می توان سیستمهای مالیاتی منصفان
حمایت اجتماعی و دیگر سیاستهای تقلیل دهندۀ نابرابری را تضمین 
و به نجوی منصفانه و پایدار تأمین مالی کرد؟ چگونه می توان 
انسجام اجتماعی و منافع جمعی را در مواجهه با فشار برای فردی 

 کردن ریسکهای حیاتی تقویت کرد؟

برای   :نهادی برای تقویت صدا و مشارکت عمومیبهبود چارچوبهای 
دستیابی به این هدف در یک شرکت، بخش اقتصادی یا در سطح ملی 
جه باید کرد؟ دیلوگ اجتماعی چگونه می تواند خود را با گرایشهای 
جدید تطبیق دهد؟ چه اشکال جدید سازماندهی و نمایندگی، از جمله 

در حوزه های استخدامی  در بین کارگران بخش اقتصاد غیررسمی و
غیراستاندارد، در حال شکل گیری اند و پیامدهای آنها برای عملکرد 

 نهادهای سازماندهندۀ دیالوگ اجتماعی کدام اند؟ 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 ایران اتحادیه آزاد کاگران

اسماعیل عبدی به اتهام تبانی به قصد برهم / 
زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس 

تجدیدنظر هم بر حکم   دادگاه. وم می شودمحک
دادگاه بدوی مهر تأیید می زند و اسماعیل به 
شکلی موهن بازداشت و به زندان منتقل می 

، از تماس 911چندی بعد نیز با انتقال به بند . شود
تلفنی که تنها وسیله ی ارتباطی او با خانواده اش 
 .بوده است هم، محروم می شود

بدی از نگاه برخی، همان خطای نابخشودنی ع
خواسته ای است که سال هاست ده ها هزار 

اسماعیل . معلم، بر حقانیت آن مهر تأیید زده اند
به نمایندگی از تشکل متبوعش خواهان رسیدن 

 . به حقوقی عادالنه برای معلمان بوده است

خواهان سرمایه گذاری الزم برای باال بردن کیفیت 
اعتراض عموماً او صدای . آموزش بوده است

 خاموش معلمان شده و از این زاویه تصمیم سازا

 .و تصمیم گیران را مورد انتقاد قرار داده است

 

 

 

 

 ٨9-٨1نزدیک به هفت ماه از آغاز سال تحصیلی  /
سال تحصیلی که زمان فعال آن نه ماه . می گذرد

( ؟)!حقوق عادالنه پیشکش مدیران. است
لتدریس کارِ هفت ماه است که معلماِن حق ا

خود را انجام داده اند اما دریغ از ریالی 
حق التدریس برای معلمان غیررسمی  .دریافتی

ها برای تأمین هزینه های  تمامی درآمد آن
سنگین زندگی و برای معلمان رسمی، با دستمزد 
ناعادالنه ای که دریافت می کنند، کمک هزینه ای 

ست برای پرکردن چاله های عمیق تر از چاهی ا
که ناکافی بودن دستمزدشان را اندکی پوشش 

 .دهد
در وزارت « مسئولیت پذیر»مسئوالن به شدت  /

آموزش و پرورش، در سازمان برنامه و بودجه، و 
نمایندگان متعهد به فرهنگیان، شبانه روز مشغول 
تالش بی وقفه اند تا وعدهای مکرر پرداخت 

ین مطالبات معلمان در آینده ی نزدیک، پایان هم
و ( ؟)یا نهایتاً تا قبل از پایان همین ماه( ؟)هفته

 زمان . کنندسال را از تریبون های رسمی اعالم 

 بیانیه کانون صنفی معلمان تهران

 شش صحنه از یک سریال تکراری

 

 تشکل ها

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       

   281ه  شمار   چهارمسال /  1122آوریل   21/  2931فروردین   12دو شنبه      

 

 

9 



 

 

 

 

وعده ها برای : اما یک چیز پابرجاست ،می گذرد
پرداخت هایی که . پرداخت مطالبات معلمان

برای سایر حقوق بگیران دولت امری عادی 
ی است و اغلب به ماه دوم نیز نمی رسد، برا

 .فرهنگیان سوژه های خبری چندساله است
چنین است که سالی می گذرد و پاداش 
پایان خدمت به دست بازنشستگان آموزش و 

چنان  حق التدریس ها هم .پرورش نمی رسد
.                                 در انتظار پرداخت می مانند

.                                                      
 معلمان رسمی و حق التدریس می توانند هم /

به راه کار خود را ادامه دهند و  چنان خاموش و سر
شاید سرانجام . نوبت خود را به انتظار بنشینند

روزی چیزی باقی بماند که در میان انواع وزارت 
نهاد ها و ارگان های ریز و درشتِ مهمتر  خانه ها،

باشد و با از آموزش و پرورش ، مدعی نداشته 
لفاظی های فراوان اما به شدت نخ نما شده به 
 .دست آنان برسد

 ،رسمی می توانند معلمان حق التدریس و /
ساکت ننشینند، به کسری بودجه مزمن آموزش و 
پرورش به تأخیرهای مداوم و هرسال طوالنی تر در 
 پرداخت هایی که در سازمان های دیگر همواره به

ار متفاوت، به وعده های روز هستند و البته بسی
تکراری مدیران رقت انگیزی که کمترین ارزشی 
برای آن چه اعالم می کنند و کسانی که مخاطب 

 . آنانند، قائل نیستند، اعتراض کنند

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن گاه است که همه احساس مسئولیت نموده به 
دستگاه . امنیت ملی به خطر می افتد. میدان می آیند

عاتی موازی، متقاطع می شوند و روی دست های اطال
هم برخاسته و همه به دنبال عناصر نامطلوبِ تحریک 
کننده معلمان و ردیابی ارتباطات خارجی آن ها می 

)!( طرح استیضاح وزیر با ده ها امضا به رسانه ها. گردند
تقدیم می شود، پرداخت مطالبات معلمان در دستور کار 

 ... قرار می گیرد

رابر مبالغی که می توانست در آموزش و پرورش چند ب /
سرمایه گذاری شود و سامانی به شرایط معلمان آن، 
دست کم در پرداخت حقوق آنان و پرورش یافتگانش که 
شهروندان آینده این جامعه اند، ببخشد، اکنون صرف امور 

« کنترل اجتماعی»انتظامی و امنیتی می شود تا 
باشد؟ به کجا « پذیریجامعه »همچنان روش جایگزین 

باید برسیم تا ضرورت تغییر در این وارونگی احساس 
ه کسانی امنیت ملی را به مخاطره می اندازند، شود؟ چ

آنان که شکاف های موجود درآمدی در جامعه را نمی 
بینند؟ آنان که کمترین اهمیت را برای مخاطبان خود و آن 
چه به زبان می آورند، قائلند و ریشه ی اعتماد میان 

یا آنان که  ... معلمان و حاکمان را خشک می کنند؟
 اهنجاری ها اعتراض می کنند؟دردمندانه به این ن

اسماعیل عبدی در زندان است و دیگرانی در تب و تاب 
حساب بانکی معلمان حق التدریس . ماندن و رفتن به آن

همترازی .معوقات همچنان در تعویق اند.خالی است
 ...حقوق ها وعده ای همیشگی است

 .منتظر فصل جدید دیگری از این سریال می مانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر         
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تاوان معلمی، خاطراتی 
است که رسول بداقی، 
فعال صنفی معلمان، از 
روزهای سپری شده در 

. زندان به قلم آورده است
حقوق معلم و کارگر در 
نظر دارد این خاطرات را 

 .در چند بخش منتشر کند

 

 رسول بداقی

 :بخش اول

در زندان  09٨0در سال 
 00شهر کرج سالن رجایی 

که باهم  ،ا هفت تن بودیمم
قرار گذاشتیم اعتصاب غذا 

هرکدام خواسته ای  کنیم،
 را بیان کردیم، که داشتیم،

برسر برخی خواسته ها به 
 یک بیانیه و توافق رسیدیم،

آن موقع  ی مشترک دادیم،
 هنوز تلفن نداشت، 00سالن 

خواسته  ها و پیام ما حرفها،
های خودمان را با خانواده و 

ی داخلی و خارجی رسانه ها
بوسیله ی بچه های زندانی 
 عادی به بیرون می

تنها دریچه ی  فرستادیم،
و  ارتباطی ما باخودمان بود،

روزهای مالقات که هفته ای 
 دقیقه با خانواده ی  01فقط 

 

 

 

 

 

 

 برادر، مادر، پدر، درجه ی یک،
 زن و فرزندان بود، خواهر،

 مالقات ها سه گونه بود،
پشت ) کابینی حضوری،

و  (شیشه،بوسیله ی آیفون
حتا با  ما مالقات ویژه ،

زندانیان عادی هم به سختی 
 تماس برقرار می کردیم،

که مخصوص  00درسالن 
امنیتی،  زندانیان سیاسی،

کامال در  ما عقیدتی بود،
حق رفت  حالت ایزوله بودیم،

ارتباط با زندانبان و  و آمد و
حق  زندانیان را نداشتیم،

 بخانه نداشتیم،رفتن به کتا
 دکتر رابه سالن می آوردند،

طول مسیر ما با  مبادا در
 زندانیان ارتباط داشته باشیم،

 ها، بین ما تا زندانبان
که زندانیان  (افسرنگهبانی)

اصطالحا به افسرنگهبانی زیر 
دو درب  هشت می گویند،

که  برای این بسته فاصل بود،
ارتباط ما  ما با زیرهشت،

 بازیر هشت
رنگهبانی،بوسیله ی افس)

در  .یک آیفون انجام می شد
کل زندان به قانون پادگانی 

در روز دو بار  اداره می شود،
صبح و  آمار گرفته می شود،

 01ها ساعت  عصر،چراغ
 شب خاموش می شود،

 صبح  9و سکوت برقرار است،

 

 

 

 

 

 

هر کدام از  .بیدارباش است
زندانیان عادی که با ما 

به  کردند، ارتباطی برقرار می
 لذا شدت مجازات می شدند،

برای  ما هم نمی خواستیم،
 آنان مشکلی ایجاد کنیم،
خالصه ای از موقعیت زندان 

 :رجایی شهرچنین است

بند  01این زندان دارای 
و هربند دارای سه  است،

سالن می باشد، هر بند از 
زندان رجایی شهر دارای سه 

بلوک  که هر طبقه است،
ند می سه طبقه را یک ب

هر طبقه یک سالن  گویند، و
هر  نامیده می شود،در انتها

به ابعاد  ،سالن یک نماز خانه
ساخته  متر 01متر در   15

 بین نمازخانه و هر شده،
سالن یک راه پله برای ورود و 

 خوری و خروج و رفتن به هوا
های یک  ارتباط با سالن

که در مواقع  بندهست،
 و خروج و ضروری برای ورود

که زندانیان هر  ی اینبرا
سالن با هم روبرو نشوند،از 

 .آن استفاده می شود

راه پله  سالن هر سر آن در
،که وجود داردی دیگری 

 زیر و ارتباط سالن ها بندها
  را باهم( افسرنگهبان) هشت

 خاطرات زندان

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       
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 تاوان معلمی،

 من فریادم را سر خواهم داد
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 ،های اصلی و دیگر و با راهر
 اداری، درمانگاه ،قسمت

درب خروجی  سالن مالقات،
 برقرار بندها رباسای و زندان،

می کند،بین هر بند،با بند 
 0111فضایی تقریبا دیگر،

 و 01به عرض  متری هست،
مترکه زندانیان برای  11 طول 

هوا خوری از آن استفاده می 
این فضای بین هر  کنند،

مخصوص یک ( متری0111)بند
است،در ( هرسه سالن)بند

برخی بندها به خاطر مسائل 
 که امنیتی اجازه نمی دهند،

 زندانیان هرسالن با هم از
لذا  ،هوا خوری استفاده کنند

در دو یا سه نوبت از ساعت 
پس از آمارگیری ) بامداد ٧

پس از )عصر 1تا  (صبح
 ٨نزدیک به ( آمارگیری عصر

ساعت به نوبت از هواخوری 
درب  استفاده می کنند،

فروشگاه نیز داخل راهروی 
و زندانیان  ها است، سالن

وارد هواخوری برای خرید باید 
شده و با استفاده از پنجره 
ای که در داخل هواخوری 
هست خریدشان را انجام 

هم فقط در  آن بدهند،
ساعتی که در هوا خوری 

می توانند خرید  هستند،
زندانیان حق همراه  .کنند

 داشتن پول نقد را ندارند،
فقط باید از کارت 
پاسارگادبرای خریداستفاده 

دانیان کنند، وجه رایج بین ز
 .یا کاال است باهم سیگار و

 ما هفت تن ٨0در خرداد 
عیسی سحر  منصور اسانلو،)

 حشمت هللا طبرزدی، خیز،
مهدی  مجید توکلی،

 یوان صمیمی، محمودیان،ک
به خاطر  (رسول بداقی

 خواسته های خود در اوایل 

 

 

 

 

خرداد دست به اعتصاب غذا 
این اعتصاب غذا به  زدیم،

دانبان ها که به زن خاطر این
کدام احضار  هیچ خبر ندادیم،

فقط در رسانه ها  نشدیم،
روز از  1درج شده بود،

 اعتصاب غذای ما گذشت،
 من به خاطر برخی مالحظات،
 راهم را از سایرین جداکردم،
طی نامه ای به رئیس زندان 
نوشتم که به خاطر این 

حقوق پایمال  ) خواسته ها
شده ی دانش آموزان و 

تراض به نظارت معلمان،در اع
دست به ( ……استصوابی و

آقای  زنم، اعتصاب غذا می
دمحم مردانی رئیس زندان 
رجایی شهر که به تازگی به 
 جای حاج کاظم بر مسند،

برخالف  قدر تکیه داده بود،
دقیقه از  01ظرف  همیشه،

نوشتن این نامه ،مرا احضار و 
از من خواست راهی انفرادی 

 .شوم

 

 :بخش دوم

صطالحات خاصی در زندان ا
که فقط زندانیان با  هست،

سابقه معانی این اصطالحات 
” برای نمونه  را می دانند،
معنای خاص ” زندانی زیقی 
یعنی زندانی ) خود را دارد،

ای که پرونده اش سبک 
 1است،حکم زندانش زیر 

وقتی به من ( سال است
 خبر دادند که به زیر هشت

احضار شده ( افسرنگهبانی)
که مرا به  ،مفهمید ای،

چون  .انفرادی خواهند برد
خودم نامه ای داده بودم که 

 .هستم در اعتصاب غذا

 

 

 

 

 

نزد زندانیان، افرادی که زیاد 
افسرنگهبانی )به زیر هشت 

 دیگر رفت و آمد دارند، (
زندانیان به آنها مشکوک می 

گاه به  طرد و را و آنها شوند،
از سالن اخراج  شدت تنبیه و

زیرا تصور براین  ،می کنند
” آدم فروشی ” است که 

آدم فروش یعنی ) می کنند
کسی که اسرار زندانیان را 

و در  به زندانبان می فروشد،
قبال آن امتیازی مانند 

گوشی  سیگار، مرخصی،
کارت یا  سیم موبایل،

 (امتیازات دیگری می گیرد
هنگامی که من راهی 

برخی از  انفرادی بودم،
: صدا زدنددوستان توی راهرو 

را فروخته تا  بداقی کی تو"
می ” شو بگیریم؟ حال

دانستم که به خاطراعالم 
رادیوی  اعتصاب غذا است،

بطری جای  کوچک یک موج،
 نوشابه برای گرفتن آب،

مقداری قند  لباس مورد نیاز،
 برای درست کردن آب قند،

را  یک عدد پتو و دفتر، خودکار
و راهی  ،روی دوش انداختم

کسی که ) شدمانفرادی 
” اعالم اعتصاب غذای 

که  برای این ،کرده است”تر
چشم ها و کلیه هایش خراب 

و قلبش از کار  نشود،
باید روزانه یک و نیم  نایستد،

 یا آب قند بخورد، لیتر آب و
برخالف اعتصاب غذای 
خشک که فرد اعتصاب کننده 
 نباید هیچ چیزی بخورد،حتی

        .                            آب
.. 

اعتصاب  ،در اعتصاب غذای تر
 روز ٨1تا  91بین  ،کننده

اما  بیشتر زنده نخواهدماند،
 در اعتصاب غذای خشک،

می تواند زنده  روز 01 فقط
 .بماند

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) ییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان فدا کار                       
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که ( بند یک )  سالن یک از
 طبقه ی همکف بود،

ری مخصوص زندانیان شرو
که در داخل زندان آدم  ،است

زندان درگیری  در کشته و یا
های  سلول درست کرده اند،

 ،استاین سالن انفرادی 
های زندان  تمام سلول

متری  9 رجایی شهر
 یعنی دو مترعرض و هستند،

این زندان  سه مترطول دارند،
اواخر حکومت پهلوی در 

اما در  ،طراحی شده است
زمان جمهوری اسالمی در 

هر دو سلول را ، برخی بندها
 یل کرده اند،به یک سلول تبد

متر نزدیک به  00در هر  و
زندانی نگهداری می  01تا 00
های  سلول در د،نشو

 انفرادی دریچه ای به اندازه 

 

 

 

 

 

 سانتی متردارد، 01در 01ی 
که از آن برای ارتباط با 

. …گرفتن غذا و زندانبان،
قفل در و  استفاده می شود،

آن کال از  01در  01دریچه ی 
 .می شود بیرون بسته و باز

های دنیا  تمام در های زندان
فقط  ،استقفلش ازبیرون 

زندانهای انفرادی است که 
ورودی  ،هستنددارای در 

 ها های سایر سالن سلول
زندانیان حق زدن  ندارند، در

در همه ی  پرده هم ندارند،
فقط  (غیراز انفرادی)ها  زندان
درهمه ی  دارند، در ها سالن
های زندان رجایی  سالن

 زندانیان در داخل راه رشه
متر آزادانه رفت  9در 11روی 

اما حق . و آمد می کنند
 ندارند، بیرون رفتن از سالن را

زیرا در سالن ازبیرون قفل 
با  مگر برای درمانگاه و است،

یا برای  .اجازه ی زنداانبان
 .چند ساعت هوا خوری

آن زمان  (بند یک) از 0سالن 
کرجی  مخصوص تهرانی ها و

در آن  ازبند یک 9سالن  ، وها
زمان مخصوص کردها و لرها 

( 9سالن )کردها و لرها  بود،
با تهرانی ها و کرجی 

درگیری خونین (0سالن )ها
هر کجا باهم روبرو  داشتند،

بدون هیچ توضیح  می شدند،
بزن بزن  و پرسش و پاسخی،

دیگر را به  و هم می کردند،
گاه با  قصد مرگ میزدند،

باشیشه گاه  قمه و ،تیزی
پاره و هرچیزی دم دستشان 

 .بود

گاه اتفاق افتاده بود که به 
 0های  درگیری درسالن خاطر

 چهل تن زخمی و چند تن  9و 

 

 

 

 

 

حتی در  .کشته شده اند
خبر این درگیری از  ٧٧سال 

. ا هم پخش شد.تلویزیون ج
البته موضوع دشمن تراشی 

) با( کرد و لرها)ها بین 
 به قصد (تهرانی و کرجی ها

 عمدی زندانبان تفرقه و کار
که برای کنترل راحت ، ها بود

انجام این کار را  ،زندانیان تر
، با رفتن حاج کاظم می دادند

و آمدن مردانی رئیس جدید 
ها بسیار  زندان این تنش

آشتی ملی  و کمرنگ شد
.                                                    گردیداعالم 

. 
با  ،له بارم را بستممن کو

همراهی یکی از ماموران بند 
 زندان راهی انفرادی شدم، 1

برگه ی تحویل  1مامور بند 
 0مرا به امضای رئیس بند 

رساند و مرا تحویل داد و 
 0نگهبان بند  افسر برگشت،

نامه ی انتقال مرا ( گودرزی)
به من نگاهی  و خواند،

: از من پرسید انداخت،
 ت وگف لرهستی؟ این را

 سر خنده ی تلخی از
ازلهجه اش  ناراحتی کرد،

 فهمیدم او هم لر است،
که با خودم آورده  وسایلی را

تالش  بازرسی کرد، بودم،
کرد که مرا از اعتصاب غذا 

بسیار ناراحت  منصرف کند،
دلش نیامد وسایل را از  شد،

با ناراحتی رو به  من بگیرد،
گرچه خالف : من کرد و گفت

ین وسایل را ست،که اقانون ا
 ،و می دانم ،با خودت ببری

 را از تو می ها میایند و آن
به  با خودت ببر، اما گیرند،

اشکالی  من هم ایراد گرفتند،
 .ندارد

 وارد سلول انفرادی شدم،
 فقط به هدفم می 

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) فداییان خلق ایران گروه کارگری سازمان کار                       
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معیشت ) اندیشیدم،
 مدارس دولتی، فرهنگیان،

سالن  مدارس استاندارد،
ورزشی برای دانش آموزان و 

 کتابخانه ی مدارس، علمان،م
ات مسابق هنر در مدرسه،

علمی و ورزشی بین دانش 
 بین معلمان، ،آموزان

گردش  های رایگان، ورزشگاه
علمی برای دانش آموزان و 

بودجه ی آموزش  معلمان،
وزش و پرورشی که آم محور،

به  (… و محور توسعه باشد
این می اندیشیدم که آیا 
مرگ من کمکی به رسیدن 

ین اهداف خواهد کرد به ا
 ،گونه می شد یاخیر؟ اگر این

 .به مرگ خودم راضی بودم

سالن بوی  وارد سالن شدم، 
شعله های  مرگ می داد،

ناکامی  آتش کینه و عقده و
 ،های سیاهل از درون سلو

 .زبانه می کشیدم

 … بود (کولیوند)مامور زندان 

هم  ،عاطفه ای حس کردنی
 بین ما بود،

 

بانی هم عشق ومهر ،محبت
 بود،

 اما پنهان وخفته،

 سرکوب شده،

 فقط به خاطر نان،

های  من این را ازنگاه
 ،زندانبان

 های پراز سنگینی دست از
 اندوهش،

 

 

 

 

را  که برای گشودن در،او
 دین می کردننفر

 .دانستم

سنگینی دستانش 
تو  فریادمیزد،که من و

 هموطنیم،

چشمانش التماس کنان به 
 :فریاد می گفت

 زندانی،که ای 

 مرا خائن نپندار،

من گروگان لقمه ای 
 .نانم،برای کودکانم

در کنج تاریک زندان با خود 
زنده از این  اندیشیدم، آیا

دربیرون خواهم رفت ،یامرده؟ 
اگربمیرم برسر کودکانم چه 

! ……آمد؟ مادرم  خواهد
خواهر و 

؟برادرزاده .…خواهرزادهایم
 !…هایم

هنگام  این خیاالت فقط در
هایم ،به من  شی آرمانفرامو

 هجوم می آورد،بسیار زود
 .تهم ازخاطرم می گریخ

ها و دانش  من بودم و معلم
های  امید و آرمان آموزان و

ارزشمندی که بهانه ی 
بهانه ی  .زندگی ام بودند

تربیت  مبارزه ام بودند،
سفیدی که امید رادر هیات 
لبخندی بر لبم، در تنهایی 
انفرادی مرا زنده نگه می 

 .داشت

 ،من آنجا بازمزمه هایم
 :زندگی می کردم

 

 

 

 

 

مرگ  تربیت سفید که باشد،
 .شیرین است

مرگ را تربیت تعریف 
 !خواهدکرد،خوب یا بد

 مرگِ تلخی نیست

مگر زندگانی تلخی، در پیش 
 چشمان اختاپوس فقر

 . فرهنگی اقتصادی و

زندگی در سایه ی فقر وبی 
هر ثانیه  روز و هر ،فرهنگی

 به جای زندگی، ست،مرگ ا
 ! به نام زندگی

 با اندوه پدری چه باید کرد،
 ،سرافکنده که دست خالی و

 نگاه پر به خانه برمی گردد؟
به دست  ،از حسرت کودکان

 خالی پدر چه می شود؟
 کانراستی در خیال کود

! چه می گذرد؟ ،گرسنه
راستی سنگ به شکم 
بستن افسانه است؟ ولی به 

 دزدانه شرافتم سوگند،
باچشمان خود دیدم ،مرد 

از  بیکار همسایه ی ما،
گرسنگی سنگ به شکم 

پس چگونه فریاد  بسته بود،
سوگند به شرافتم ! نزنم؟

معلم باشرافتی رامی 
هرماه  01که از  ،شناختم

فقط نان خالی بر سفره 
من برایش  و !اشتد

 !!گریستم

 من فریادم را سر خواهم داد،

 از شما خفته ای چند،

آید بامن فریاد  چه کسی می
 کند؟

 
 
 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       

   281ه  شمار  چهارم سال /  1122آوریل   21/  2931فروردین   12دو شنبه      
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، سرفصل جدیدی از بولتن ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر
اخبار و حمایت از جنبش کارگری وظیفه خود را به  اطالع رسانی، که سعی دارد، در گسترش کارگری

.انجام رساند  
 

 

 انی شغلی؛در اعتراض به نابسام

 کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی باز هم تجمع کردند/ 

 روزه کارگران پروژه گاز بید بلنددر بهبهان 4تجمع / 

 هستند  امن های ساختمانی هنوز نا کارگاه/بیند هیچ کارگر ساختمانی رنگ بازنشستگی را نمی/ 

  

 

 

 تیتر اخبار

 

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       

   281 ه شمار  چهارم سال /  1122آوریل   21/  2931فروردین   12دو شنبه      
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 ریافت مطالبات معوقهابراز امیدواری کارگران کنتور سازی ایران برای د/ 

  تجمع کارگران قند ممسنی مقابل درب کارخانه/ 

 هزار نفر دراصفهان بیکار شدند 40سال گذشته / 

وجوانان متقاضی کار محل 2کارگران اخراجی وشاغل پاالیشگاه بیدبلند  تجمعات اعتراضی مشترک/ 
 !وتعطیلی پروژه تا اطالع ثانوی

ارخانه چوب و فلز اردکان نسبت به بیکاری وعدم پرداخت ادامه تجمعات اعتراضی کارگران ک/ 
 !مطالبات اینبار مقابل دفترنماینده مجلس

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به تعطیلی کارخانه وعدم پرداخت ماه ها / 
 !حقوق وحق بیمه برای چندمین بار

 !کارگر دو کارخانه تولی پرس وبسته بندی البرز25اخراج / 

 !کارگراخراجی کارخانه فوالد البرز00شغلی   ادامه بالتکلیفی/ 

  !بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران صباکاشی گندمان بدنبال تعطیلی کارخانه/ 

 !ها از ابتدای سال درصدی خوراکی30گرانی / 

 !کارگرجوشکار در چایپاره براثرانفجار مخزن گاز تانکر2کشته وزخمی شدن/ 

 اند  کار شکایت کرده کارگران روغن نباتی قو از کارفرما به اداره/ 

 دار شد  مرخصی اجباری کارگران داروگر دنباله/ 

 طرح اصالح ساختار هم اجرایی نشد / اکریلیها به بیمه بیکاری معرفی پلی/ 

 در نخستین روز کاری « بسته بندی البرز»و« پرس تولی»کارگر  25عدیل / 

 ردانی شش ماهه کارگران تعدیلی فوالد البرز برای تامین معاش سرگ/ 

 مرگ کارگر جوشکار در اثر انفجار تانکر گاز / 

  

 

 

 ی بولتن کارگر         

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                       

   281ه  شمار  چهارم سال /  1122آوریل   21/  2931دین  فرور  12دو شنبه      
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http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/475802-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/475864-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/475760-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/475672-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474876-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/475654-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2

