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 تحلیل هفته

 دغدغە کارگران وزیر نیست،

 تغییر رویکرد های ضد کارگری است

 

 

 

 

 

 

 

با نزدیک شدن پایان دورە دولت 
یازدهم، گمان زنی در مورد وزرای 

آیندە هم شروع شدە و همزمان با 
آن تالش جناح های مختلف 
حکومتی برای وارد کردن اشخاص 
مورد نظرشان بە داخل کابینە بە 

 . شیوە های مختلف در جریان است

در این میان افراد سرسپردە بە 
عی وزیر، تعاون، رفاە و کار یعلی رب

های کارگری وابستە بە  در تشکل
قدرت نیز کە در هنگام تشکیل 
کابینە کنونی برای بە وزارت 

اندن رئیس شان از هیچ رس
ار ننمودند، این بار ذکوششی فروگ

بە  تا هستند تالش هم بە شدت در
پاس حمایت هایی کە از روحانی در 

دروە گذشتە و در انتخابات اخیر 
سهم خودشان از کابینە را  کردند،

 . با ابقا ربیعی دریافت کنند

 

 

 صادق کار
 

 

0 



 

 

 

 

افراد مذکور کە در سرسپردگی 
شان بە ربیعی شک و شبهە ی 
 برای کسی باقی نگذاشتەاند و به

مین خاطر موقیعت های کلیدی ه
 ومتی را سالدر تشکل های حک

هاست بە عهدە دارند، این روزها 
دوبارە یکی پس از دیگری بە بهانە 
مصاحبە و غیرە در مورد مسائل بە 
اصطالح کارگری پشت سرهم بە 
صحنە می آیند و ضمن دفاع از 
عملکرد ضدکارگری ربیعی کە برای 

الشمس  عموم کارگران اظهر و من
است دفاع می کنند و خواهان ابقا 

 . ند وزیر کار می شوندوی در مس

دفاع از عملکرد ربیعی توسط این 
گیرد، کە  افراد در حالی صورت می

در طی چهارسال صدارت این وزیر 
تجربە سرکوب  ٨٣امنیتی کە 

تشکل های جنبش کارگری را در 
کارنامە اش دارد، و بسیاری از 

آوردهای مبارزاتی و تاریخی  دست
ر جنبش کارگری را آماج تعرض قرا

ە و کوشیدە است با ترفندهای داد
مختلف قوانین کار و تامین اجتماعی 
را از میان بردارد و کارگران را در 
مقابل سرمایەداران و کارفرمایان 

و ضمنا  کندبکلی خلع سالح 
هایی را کە بر سر راە  مقاومت

های اقتصادی  سیاست
از ، نئولیبرالیستی دولت قرار دارد

ارسال الیحە . میان بردارد
 ،"اصالح قانون کار"کارگری ضد

منجمد کردن  ورزی،  طرح کار
دستمزدها چند مرتبە زیر خط 

کارگران از  کردنفقر، مستثنی 
شمول قانون کار در مناطق آزاد 

درصدی  ٠1تجاری، افزایش 
قراردادهای موقت کار، از میان 
برداشتن بیش از پیش امنیت 
شغلی کارگران، سرکوب 
سندیکاها و تشکل های 

ل کارگری، گران کردن مستق

خدمات بیمەای، مانع تراشی بر 
سر بیمە شدن کارگران و بویژە 

کارگران ساختمانی، سخت 
کردن استفادە از حقوق دوران 
بیکاری، تعلیق باقی ماندە 
قوانین کار، بازگذاشتن دست 
کارفرمایان در اخراج کارگران، 
سراسری شدن پدیدە تعویق 

شمەای ... پرداخت دستمزدها
عملکرد چهار سالە علی از 

 . ربیعی هستند

افزایش کم سابقە تعرض بە حق و 
حقوق و دست آوردهای جنبش 
کارگری طی چهار سال صدارت 
علی ربیعی ثمر دیگری بە جز بدتر 

شدن وضعیت معیشتی و اجتماعی 
کارگران و فقیرترشدنشان طی این 
مدت ، افزایش بیکاری، ژرفش 
فاصلە طبقاتی و تنزل شان و 

یعت اجتماعی کارگران همە و موق
همە از نتایج عملکرد این وزیر 

کە با وعدە های  امنیتی هستند،
رنگارنگ فریبندە بر مسند وزارت 

یچ کدام نشست ولی نە تنها بە ه
بلکە  ،از وعدەهایش عمل نکرد

همە علیە  محوریت تالش وی،
و بە کام سرمایە  انکارگرحقوق 

 . داران بود

است آن حال با این سابقە پید

کسانی کە از عملکرد ربیعی و ابقا 
وی در منصب وزارت حمایت می 

دغدغە شان هر چیزی می  ،کنند
باشد، بە غیر از دفاع از حق و  ،تواند

 . انحقوق کارگر

در حقیقت نظر بە سیاست های 
دستە موسوم بە  و ضد کارگری دار

اعتدالیون و اصرار بر ادامە این 
یر ها با تغی ها توسط آن سیاست

صرف وزیر کار تغییری در وضعیت 
کارگران رخ نخواهد داد، چون هر 

بایستی  ،کە وزیر بشود شخص
های دولت باشد  مجری سیاست 

ها متعهد باقی بماند و بە  و بە آن
نظر هم نمی رسد کە روحانی برای 
تصدی وزارت کار گزینە بهتری از 

دیگر هم اگر  فرد و هر داردربیعی 
بنا بە ماهیت  جای ربیعی را بگیرد

سیاست های دولت ناچار است با 
عناصر سرسپردە در تشکل های 
وابستە بە حکومت کنار بیاید، چرا 

های  کە برای مبارزە با تشکل
 ها مستقل کارگری نیازمند وجود آن

کما این کە همین نیاز موجب . ستا
شد تا ربیعی عالوە بر عناصر 
سرسپردەاش در خانە کارگر، از 

های  ە بە تشکلعناصر وابست
م جناحی کە احمدی نژاد سره

اما در . بندی کردە بود بهرە بگیرد
، روزنامە د تشکل های معلمانمور

نگاران و سندیکاهای کارگری واقعی 
 . رویە خالفی را پیشە کرد

تشکل های واقعی کارگری کە بر 
های وابستە حکومتی  خالف شکل

دغدغە شان دفاع از حقوق 
کارگران و سندیکایی و اجتماعی 

مزدبگیران و مبارزە با سیاست ها و 
عواملی است کە حقوق کارگران را 

د، در نآماج تعرض قرار می ده
تالشند با بهرەگیری از نارضایتی 
گستردە کارگران و عموم زحمت 
کشان از سیاست های ضدکارگری 

های  دولت و سرسپردگی تشکل
حکومتی بە دولت و کارفرمایان، آن 

کە سبب ساز هایی را  سیاست
بی عدالتی و سقوط سطح  ،فقر

زندگی شان بە زیر خط فقر شدە و 
لذا . دنبە چالش بکش می شود را

های کارگری  برای کارگران و تشکل
واقعی این کە چە کسی وزیر کار 
بشود و نشود یک امر علی السویە 

در هر صورت کارگران . است
طور کە تا کنون نشان  همان

هایی  دادەاند زیر بار سیاست
کە حقوق شان را آماج تعرض 

ها را روز بە روز  د و آننقرار ده
 ،دنفقیرتر و بی حقوق تر کن

 تمام تواننخواهند رفت و با 

خود را ادامه خواهند  مبارزه
 .داد
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 جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش
 

 (سومبخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل، اهداف و مقررات

 مدمصباح الدین اح

 ترجمه گودرز

 

 محدودیت و ممنوعیت هایی

 بر فعالیت اتحادیه های صنفی 

 

پس از استقالل بنگالدش کارگران ازادی های قابل 
بیشتر . توجهی را در فعالیت اتحادیه ای شاهد بودند

جتیو "سندیکا ها در سطوح کارگاهی به مرکز کارگری 
. وابسته به حزب حاکم پیوسته بودند" سرامیک لیگ

داد بیشتری از اتحادیه های جدید هم در سطح تع
جنبش سندیکایی به . کارگاهی به ثبت می رسیدند

وسیله پرقدرتی برای رسیدن به کنترل در کارگاه ها، 
کارخانه ها و سایر مؤسساتی که با خروج صاحبان قبلی 
شان عمالً بی صاحب شده و در اختیار دولت قرار گرفته 

سی هم به اتحادیه ها الیت سیا. بودند، تبدیل شد
پیوسته بود تا از منافع انتقال قدرت در این صنایع و 

بطور سنتی بیشتر کارگران غیر . مؤسسات سود ببرد
محلی بودند و از خارج منطقه استخدام می شدند، ولی 
حاال سکنه محلی هم بیشتر مایل بکار در این مؤسسات 

ی از بودند، زیرا کارگران صنعتی حقوق و دستمزد بیشتر
شورش ها و درگیری . کارگران عادی دریافت می کردند

هایی بین ساکنان محلی و غیر محلی در مناطق 
 . صنعتی بوقوع می پیوست

 از تجربه دیگران

 

 ی بولتن کارگر          
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 7ضیاء الرحمان، از فرماندهان ارتش بگالدش و 

هور این کشورمامین رئیس ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

بدترین این درگیری ها در محله های صنعتی چیتاگونگ و 
حزب حاکم محلی برای آن که . تونگی اتفاق افتاده بودند

ران غیر محلی تشکیل شده کنترل اتحادیه را که از کارگ

بود بدست بگیرد، به تبلیغات و تحریک علیه کارگران 
 .غیرمحلی دست زده بود

در کنترل اتحادیه ها نخبگان محلی دنبال منافع چند الیه 
اول آن که می توانستند محصول کارخانه را : ای بودند

بقیمت نازل در کارخانه بخرند و با قیمت باال به بازار عرضا 
دوم آن که مواد اولیه را به قیمت ارزان می خریدند  کنند،

و به قیمت باال در کارخانه تحویل می دادند، سوم آن که 
افراد خودشان را برای کار به کارخانه تحمیل می کردند و 
از این راه کنترل کارخانه و اتحادیه را بازهم بیشتر تحکیم 

از این طریق نفوذشان بر سیاست های . می کردند
قیمت پنبه، نخ، پارچه، . قه ای هم افزایش می یافتمنط

چرم، روغن صنعتی و بسیاری مواد دیگر در بازار و در 
در نتیجه با داشتن . کارخانه تفاوت محسوس دارد

نمایندگی شرکت محصوالت شیمیایی کوه نور، که تولید 

کننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، یکشبه می توان 
همین شرایط در . لیونر هم شداز این تفاوت قیمت می

صورت دریافت سهمیه از کارخانه پنبه ماسلین در 
کاپاسیا و کارخانه تولید کبریت ذاکا در پوستوگوال می 
تواند سود و بهره الیت محلی در آن مناطق را بطور 

 .چشمگیری افزایش دهد

اهداف و مسائل مربوط به جنبش اتحادیه های 
 صنفی

تی در دولت اتفاق افتاد که با تغییرا 5791در ماه اوت 
. تغییرات عمده در سیاست های اقتصادی ادامه یافت

سیاست های سوسیالیستی دولت مجیب خاتمه یافت 
و سیاست خصوصی سازی های دولت جدید 

خصوصی سازی با توقف . ضیاءالرحمن جانشین آن شد
( SOE)ملی سازی و سرمایه گذاری در صنایع دولتی 

ت اقتصادی وسیله تمام دولت این سیاس. آغاز شد
هایی که از آن زمان تاکنون در بنگالدش بسر کار آمده 

 .اند، ادامه یافته است

حزب حاکم فعلی عوامی لیگ برای توسعه خصوصی 
سازی ها و تسریع آن مؤسسه هیئت خصوصی سازی 
را بوجود آورد که مسئولیت شناسایی صنایع تحت 

برای خصوصی حاکمیت دولت و فراهم کردن مقدمات 

یک آمارگیری در میان موسسات . سازی را بر عهده دارد

دولتی که سرمایه 
گذاری در آنها 
متوقف شده، 

نشان می دهد 
که فقط تعداد 
اندکی از آنها با 
تمام توان کار می 
کنند، برخی نیمه 
وقت کار دارند و 
بسیاری اصالً فعال 

تعداد . نیستند
کارگران در این 
مجموعه بنحو 

ری چشمگی
کاهش یافته 

بخش های . است
پیشتاز مانند  کنف 
و پارچه بافی که 
در آن اتحادیه های 

سنتی پرتوانی وجود داشتند، حاال دیگر بعلت کاهش 
 .تعداد کارگران و اعضای اتحادیه فاقد توان عملی اند

برای حمایت از حقوق اتحادیه ها و حفظ  57٣٨در سال 
راسیون مشاغل، سندیکاهای بنگالدش در یک فد

( SKOP" )سرامیک کارماچاری اویکا پریشاد"گسترده 
متشکل شدند، و چندین برنامه عملی را سازمان دادند 
تا خواستهایی از قبیل امنیت شغلی، افزایش 

در . دستمزدها، حقوق اتحادیه ای و غیره را پیش ببرند
به توافقی دست یافتند که  SKOPدولت و  57٣1سال 

ساختاری جهت تنظیم دستمزد کمیسیونی برای تعیین 
ها بوجود آورند، که البته فقط در بخش دولتی تشکیل 

از دیگر امور حائز اهمیت یکی امنیت شغلی در . شد
صنایع واگذار شده بود و دیگری توقف واگذاری های 

 . بیشتر بدون مشورت با کارگران

این بخش ار موافقتنامه هم از سوی دولت به اجرا 
 .گذاشته نشد

د دیگر توافق بر سر تشکیل کمیسیونی برای تنظیم مور 
روابط دموکراتیک تر کارگری و پیشنهاد قوانین تازه در این 

 .باره بود
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 طبقه کارگر اسپانیا در همبستگی با پناهجویان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ای خطاب به اتحادیه اروپا بزرگترین تشکل سندیکایی اسپانیا طی صدور بیانیه " های کارگری  کمیسیون  “

های اتخاذ شده توسط این اتحادیه در رابطه با پناهجویان  و کشورهای تشکیل دهنده آن به سیاست

 .ها و همبستگی با پناهجویان شده است بشدت حمله کرده و خواستار تغییر این سیاست

 

 :هایی از این بیانیه چنین آمده است در بخش
 

با آنان برخورد نمی کند و  ،نزلت انسانی پناهجویاناتحادیه اروپا منطبق با م

خاطر جالی وطن نصیب آنان شده است را ه ها و آالم ب آنچه را که از رنج

 .کند های جانبی ناشی از مهاجرت ارزیابی می آسیب

اتحادیه اروپا برنامه ای را تدارک دید که بر اساس آن سهم  5152در سال 

 561پا برای اسکان تعداد معینی از مجموع هرکدام از کشورهای اتحادیه ارو

متقاضی پناهندگی را مشخص کرد، و همه کشورهای عضو اتحادیه ملزم  هزار

هستیم و سه ماه به انقضای  5159اکنون در سال  .به انجام این قرار شدند

بود، در کشور های قرار  پناهنده که هزار 561از مجموع . آن تعهد مانده است

تنها پذیرش شوند،  اتحادیه اروپا 

به ) پناهجو ٣67 هزار و  51تعداد 

اسکان داده  (غیر از کشور آلمان

یک از آن میان حدود شده اند، 

حضور  پناهجو در اسپانیا هزار

 .دارند

 

 

 دیگر کشورها
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فریبانه اتحادیه اروپا در این رابطه و نداشتن اراده انجام تعهد  سیاست عوام

ی است، عواملجمله  ، ازاتحادیه اروپاداده شده از جانب تمامی کشورهای 

 . چنین وعده ای تحقق پیدا نکند که باعث گردیده،

هایش در قبال  اتحادیه اروپا برای توجیه این بی عملی و بی کفایتی سیاست

پرونده تنبیهی برای  ،خواهد فاجعه انسانی پناهجویان نزد افکار عمومی می

 د پناهجویان به سرزمینسه کشور لهستان، مجارستان و چک که با ورو

این امر ظاهر قضیه است، زیرا بقیه . تشکیل دهد ،هایشان مخالفت کرده اند

کشورهای اتحادیه نیز تنها دوازده و نیم درصد از تعهدی را که برای اسکان 

این امر یعنی آنکه مشکل در قلب . پناهجویان پذیرفته بودند را انجام داده اند

البته . پاست و نه فقط در سه کشور نامبردهتصمیم گیرنده اتحادیه ارو

ها  ها و بلکه ساله تواند ما می ،گشایش این پرونده تنبیهی و نتیجه دادن آن

 . به درازا بکشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی  متاسفانه شاهد هستیم که چگونه کشورهای اتحادیه اروپا به سرزمین

 موازات آن تفکره و بخیز برای رشد تفکرات نژاد پرستانه تبدیل شده اند  حاصل

های سیاسی و  شوند و آزادی چنین باز تولید می هم ها، افراطی راست گرا

 .گردد اجتماعی برای کلیه فعاالن ترقی خواه محدود و محدود تر می

انحاء مختلف حقوق بشر در ه رسد که ب که هر روز از ترکیه خبر می در حالی

تحادیه اروپا با تکیه بر این ا ،شود نقض می اردوغان این کشور توسط حکومت

توافقنامه ای با این کشور  است،ایده که ترکیه کشور امنی برای پناهجویان 

نتبجه این  ،گردانند کند که پناهجویان را از یونان به این کشور باز امضاء می

قرارداد آن شد که پناهجویان برای 

 های امن راه رسیدن به سرزمین

طر تر های دیگر و در همان حال پرخ

هر روز . دیگری را جستجو کنند

 این مسیرهادر شاهد هستیم که 

قربانیان بیشتر و بیشتری را می 

بلعد و کودکان و زنان از میان این 

های آنان  قربانیان آسیب پذیرترین

های بیگناهی که  انسان. هستند

تنها گناهشان فرار از شرایطی 

است که جز نیستی و بی خانمانی 

و در مسیر پر  دنمی شونصیبشان 

شان نه تنها زندگآنی خود و  رنج

خانواده هایشان را در برابر خطر 

بلکه در  ،دهند نیستی قرار می

ظیر دیگر ن های معرض انواع تعرض

، تجاوز، شکنجه، بیگاری، اجبار

که  هایی در اردوگاه گریروسپی 

ساخته  ناتوسط قاچاقچیان انس

 . دارندشده قرار 

نیم مسئولیت توا نمیدر این میان، 

اتحادیه اروپا را در این ارتباط نادیده 

بگیریم، این اتحادیه اروپاست که راه 

های امن برای رسیدن به اروپا را 

مسدود کرده است و مرتبا به 

 کشورهایی نظیر یونان فشار می

آورد که هر پناهجویی را که به 

بالفاصله به  ،شود خاکش وارد می

 .ترکیه عودت دهد
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ده ورآست که با تمام موانعی که برای ورود پناهجویان بوجود ا ما واقعیت آنا

برای ورود به اروپا دشوار گذشتن از آن ها که موانعی د و با احداث تمام ان

کنند و  اراده آنهائی را که از جنگ و نیستی فرار می نتوانستند، است، باز هم

 . بشکنند ،برسندهای امن  کنند تا به سرزمین ها عبور می از رنج

بایست بر اساس  های اتحادیه اروپا در ارتباط با پناهندگان می سیاست

احترام به منشور جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد، معاهدات بین 

این تراژدی  ها و برای حل کردن هر چه بهتر المللی، همبستگی میان خلق

برگزیده شده توسط های  ، ولی برعکس، سیاستتعریف و اجرا شودانسانی 

براساس منافع تنگ نظرانه ملی و بدور از تعهدات بین اکنون  اتحادیه اروپا 

 .استپایه گذاری و اجرایی شده المللی 

گور دسته جمعی هزاران هزار های گذشته به  دریای مدیترانه در طول سال

نوجوانان و مردان گریزان از جهنم جنگ و گرسنگی تبدیل شده  ،زن ،کودک

 .است

های گذشته در نتیجه شعله ور شدن آتش جنگ در عراق،  در طول سال 

از برادران و خواهران ما در  هزار تن 52 غیره، سوریه، لیبی، یمن، افغانستان و

 . های مدیترانه غرق شده اند آب

ها را از جانب اتحادیه  بشدت اتخاذ این سیاست" های کارگری کمیسیون “

 کند، اتحادیه اروپا نباید و نمی محکوم می ده آناروپا و کشورهای تشکیل دهن

 .تواند چشمانش را بروی این فاجعه انسانی ببندد

 

 :خواهد از اتحادیه اروپا می" های کارگری کمیسیون “

اساس اتخاذ هرگونه سیاستی در ارتباط با پناهندگان باید بر مبنای 

 .شان و احترام به حقوق بشر انتخاب گردد منزلت انسانی

پناهجو در خاک اتحادیه هزار  061رای بی کم و کاست اسکان اج

پناهجو در اسپانیا باید در  هزار 06اسکان بی کم و کاست  ،اروپا

 .فاصله زمانی مشخص شده انجام گیرد

برای ایجاد مسیرهای قانونی و مطمئن برای  فیتخصیص بودجه کا

ید جانشین رسیدن به اتحادیه اروپا، این بودجه با با هدفپناهجویان 

بودجه های کالنی شود که برای مانع شدن از ورود پناهندگان به 

 .شود اتحادیه اروپا خرج می

انتخاب هر گونه سیاستی در 

این ارتباط باید وضع ویژه 

کودکان و زنان را در مرتبه اول 

 . اهمیت قرار دهد

چنانکه در پیش توضیح داده  هم

این بخش از پناهجویان در  ،شد

هایی بسیار  معرض آسیب

بیشتر از مرگ و نیستی قرار 

 .دارند

تمام پناهجویانی که بخاطر 

شان  تبعیضات جنسی سرزمین

چنین باید  هم ،کنند را رها می

های  از همه گونه مصونیت

قانونی و حقوق پناهندگی 

 .شوندبرخوردار 

از " های کارگری کمیسیون" 

 :خواهد اتحادیه اروپا می

راء اجه خواسته های فوق را ب

گذارد و در مقابل افکار عمومی 

دوش به  ،شود متعهد می

برای  اروپا، دوش جامعه مدنی

به مبارزه خود ها  تحقق آن

 .ادامه دهد
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آتش جنگ در عراق، 

سوریه، لیبی، یمن، 

هزار  25غیره،  افغانستان و

های مدیترانه  در آب جوپناه

 غرق شده اند
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 جهان بدون کار
 (بخش هفتم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرک تامپسون

   2105آتالنتیک، اوت 

 

در هر حال دشوار است تصور کنیم که فراغت و "... ی را پیش کشید که در بخش پیشین این نوشته نویسنده این گزارۀ مرکز
آری، بیشتر مردم نیاز دارند تا از طریق . وقت گذرانی، ولو فعال، زمانی خواهد توانست تماماً خالء ناشی از زوال کار را پر کند

بینی آینده ای که دقیقه به دقیقه موجب برای پیش . کار به چیزی دست یابند تا احساس پایداری از هدفمندی را تجربه کنند
رضایت باشد، باید جهانی را تصور کنیم که در آن میلیاردها انسان کارهای مفید اما بدون دستمزد رسمی ای را بیابند و 

 ."پیشه کنند

 

  انتقام صنعتگران: خالقیت همگانی. 4

از آن که اقتصاد امریکا صنعتی شود، بسیاری از  پیش. بندی طبقۀ متوسط امریکا را تشکیل داده اند صنعتگران استخوان
ماشینهای تولید انبوه در قرن بیستم . مردم که در مزارع کار نمی کردند، به نقره گری، آهنگری و نجاری اشتغال داشتند

د که موج اما الورنس کاتز، اقتصاددان روابط کار در دانشگاه هاروارد، پیش بینی می کن. به کار این صنعتگران خاتمه داد
او خاصه توجهات را به توانائیهای چاپ سه بعدی جلب . آتی اتوماسیون موجب بازگشت به کار دستی و صنعتگری گردد

 .تکنیکی که توسط آن ماشتها قادر اند سازه های پیچیده ای بر اساس طرح دیجیتالی این سازه ها ایجاد کنند: می کند

 

 از جهان کار
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که بیش از یک قرن پیش پا به عرصۀ وجود نهادند، می توانستند قاشق، چنگال، لیوان، کارخانه هائی : "کاتز می گوید
را به طریقی استاندارد و به قیمت ارزان تولید کنند و از این قرار موجب نابودی مشاغل صنعتگران مذکور ... استکان، 

ندارد سفارشی را به ارزانی تولید کنند، اما اگر تکنیکهای کنونی، مثالً چاپ سه بعدی، بتوانند اشیاء غیراستا. گردند
چه؟ این امکان وجود دارد که تکنولوژی اطالعات و روبوتها مشاغل سنتی را از میان بردارند و دور جدیدی از یک اقتصاد 

/ ، که در آن آدمها وقت شان را به تولید دستی"ابراز خویش"اقتصادی بر محور ... مبتنی بر کار دستی را موجب شوند
 ."می گذرانند هنری

به عبارت دیگر، این وضع مبین آینده ای است که دیگر نه بر اساس مصرف بلکه بر اساس خالقیت پیش می رود؛ آینده 

 .ای که تکنولوژی ابزار خط تولید را به انسانها بازگردانده و ابزار تولید انبوه را دموکراتیک تر کرده است

"* فضاهای سازندگان"مار اندک اما فزاینده ای از کارگاه های صنعتی که همین االن هم چیزی شبیه این آینده، در ش
 . نامیده می شوند، وجود دارد

ریخته گری ایده "بزرگترین کارگاه از این نوع در امریکا . این کارگاه ها بیشتر در امریکا و نیز در سراسر دنیا ایجاد شده اند
صدها عضو این فضا ماهانه مبلغی را به . است –ر پیشاصنعتی یک کارخانۀ کفش با ابزارهای کا -" کلمبوس –ها 

صندوق عمومی می پردازند تا با استفاده از تجهیزات و ابزار آن هدایا و زینت آالت بسازند؛ جوشکاری و پردازش کنند یا 

 .رنگ بزنند؛ با تیغه برشهای پالسما و ماشین برش تمرین و کار کنند

با گچ بر تخته ای که روی سه پایه ای قرار داشت، راهنمائی . ه این کارگاه وارد شدممن در یک عصر سرد ماه فوریه ب
نزدیک در ورودی سه مرد با ! حمام، کارگاه ریخته گری، و زامبی: کشیده شده بود که سه مسیر را نشان می داد

شت سر آنها یک صنعتگر پ. سال پیش بودند 61دستانی سیاه و لباس کار گریس آلود، مشغول تعمیر یک ماشین تراش 
چند . مقیم کارگاه، مشغول آموزش به زنی مسنتر از خودش بود که چگونه یک عکس را روی بوم بزرگتری منتقل کند

 .مرد هم مشغول درست کردن پیتزا و گذاشتن آنها در تنور بودند

دادند و عدۀ دیگری کدهای کمی دورتر مردانی مجهز به عینک محافظ داشتند تابلوی یک رستوران محلی را جوش می  
زیر صدای مته و اره وزوز یک ایستگاه رادیو نیز از یک بلندگوی . هدایت یک ماشین برش لیزری را پانچ می کردند

 .این ریخته گری فقط یک سالن ابزار نیست، یک مرکز اجتماعی نیز هست. گرامافون به گوش می رسد

التحصیلی در رشتۀ مهندسی مواد بنا نهاد، نظر جالبی در مورد ریتم  آلکس باندار، که این ریخته گری را پس از فارغ
اقتصاد امریکا در یک قرن گذشته از سخت افزار به نرم افزار، از اتم به بیت گذر "به نظر او . اختراعات در تاریخ امریکا دارد

 . کرده است و مردم هم کارشان را بیشتر در پشت صفحۀ مونیتور انجام داده اند

هر چه کامپیوتر وظایف بیشتری را به عهده گرفته، که پیشتر از قلمرو انسان به شمار می رفته، عقربه بیشتر از اما 
 .بیت منحرف شده و به اتم بازگشته است

 ". دست کم این نکته در مورد نحوۀ گذران روز انسانها صادق است 

د، دو باره لذت ناب و ویژه ای را که در اثر تولید اشیاء باندار فکر می کند جامعه ای که از پیش تسخیر دیجیتال شده باش
 . ملموس نصیب انسان می شود، ارزش خواهد گذاشت

اگر باتریهای بهتری بسازید، اگر روبوتهای بهتری بسازید، اگر با زبردستی بیشتری در کارها دخالت کنید، : "او می گوید
بازی یا : در آن ما چه خواهیم کرد. نجام دهند فاصله ای نخواهید داشتآن گاه دیگر با زمانی که روبوتها بیشتر کارها را ا

 نقاشی خواهیم کرد، یا به گفتگوی دو باره باهم رو خواهیم آورد؟

 

که افراد آن بر پایۀ عالیق  -غالباً غیر انتفاعی  -به اجتماعاتی گفته می شود ( makerspace)فضاهای سازندگان * 
دور هم جمع می شوند، و به ... امپیوتر، تکنیک، علم، هنر دیجیتالی یا الکترونیکی و مشترک در زمینه هائی مثل ک

 .اشتراک زندگی و همکاری می کنند
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  رویکرد ارزان سازی نیروی کار

 حسین اکبری

 

  حقوق معلم و کارگر 

 

ی این پرسش شاید برای بسیار
پیش آمده است که با توجه به 
بحران شدید حاکم بر بازار کسب 
کار که در نتیجه سیاست های غلط 
و خانمان برانداز اقتصادی دولت 
های تاکنون ایجاد شده، چرا دولت 
به جای ایجاد اشتغال از راه اصالح 
سیاست های نادرست کنونی 
صرفا به ارزان سازی نیروی کار از 

رگیری فرصت هایی که طریق به کا
تحت اعمال سیاست های به ظاهر 
کارورزی ، مهارت آموزی خارج ازروند 

اعمال قانون کار در فصل ویژه کار 
   آموزی و اشتغال پرداخته است ؟ 

مانند  سیاست های نادرستی 
گسترش  واردات بی رویه کاال و

قاچاق کاال از مبادی قابل کنترل که 
آن دولت ها بهر دلیل چشم بر 

مبادی بسته اند، با وجود بحران در 
واحد های کار و تولید که به دنبال 
سیاست های تعدیل اقتصادی ایجاد 
شد و براثر خصوصی سازی ها 
عمق یافت و کارخانجات و مراکز کار 
و تولید را یکی پس از دیگری از مدار 

خارج ساخت، همچنین تکیه بر 
سیاست های غلط تجمیع و ادغام 

های کلیدی صنایع و  وزارت خانه
معادن با وزارت بازرگانی و اعمال 
سرکردگی سیاست های وزارت 
بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و 
بازرگانی بر صنعت صنایع را در 
آستانه نابودی قرار داد و ادغام 
وزارت کار با وزارت تعاون و عمال 
خنثی کردن بخش تعاونی اقتصاد از 

ونی به بی اهمیت شدن اقتصاد تعا
در کنار آن تاثیر تحریم های . انجامید

اقتصادی ایران به وسیله غرب و در 
راس آن دولت های امریکایی که راه 
تاخت و تاز فرصت طلبانه را برای 
کاسبان تحریم گشود و نتیجه آن 
خروج ارز و سرمایه ناشی از خام 
فروشی از دایره ذخیره هایی که 
می توانست در خدمت توسعه 

ای اقتصادی کشور زیرساخت ه
قرارگیرد و در این میانه رشد 
اختاپوسی بازار سرمایه با ویژگی 
رانتیری و به تبع آن باز هم خروج 
سرمایه ناشی از تخصیص اعتبارات 

رانتی از سوی دریافت کنندگان آن 
هرچه بیشتر فراهم کرد، همه و 
همه موجب ناتوانی بازار کسب و 

و  کار را در ایران فراهم آورده است
! حاصل آن بیکاری روز افزون است

با این همه، چرا شورای عالی 
اشتغال که متاسفانه نمایندگانی 
هم از سوی نهاد های صنفی 

کانون عالی شورا ها،   رسمی
کانون عالی انجمن های صنفی و 
مجمع عالی نمایندگان کارگری در 
آن شرکت می کنند، به دور زدن 

 فصل پنجم قانون کار از راه واژه
سازی های توجیه گرانه ای چون 
کارورز و مهارت آموز از تعهدات 
قانونی خود در قبال کارآموزان طفره 
می رود و با بهانه قرار دادن نداشتن 
مهارت و تجربه در نزد دانش 
آموختکان دانشگاه ها و سایر 
نیروهای کار دیپلمه و زیر دیپلم، 
جواز بیگاری برای آنان را صادر می 

 کند ؟
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در هنگامه ای که شرکت های 
پیمان کاری تامین نیروی انسانی با 

زمینه بهره   زیر پا گذاشتن قوانین
کشی از کارگران را با ایجاد تعهدات 
غیر قانونی از راه قرارداد های یک 
طرفه و سفید امضادر واحد های کار 

کوچک و بزرگ برقرار کرده   و تولید
یت شغلی اند، در موقعیتی که امن

کارگران تابعی از خواست و اراده 
کارفرمایان گردیده و معیشت مزد و 
حقوق بگیران در بهترین حالت و 
رعایت مصوبات مزدی؛ یک سوم نرخ 
ریالی خط فقر است، در هنگامه ای 
که کارگران به خاطر عدم رعایت 
استاندارد های حفاظت و بهداشت 
واحد های کار و تولید از سوی 

ران در زیر آوار سنگین سرمایه دا
معادن جان و هستی شان را می 
بازند و آتش به جان شاهد ریزش و 
نابودی کار و زندگی خود هستند، 
در هنگامه ای که جمعیت هزاران 

نفری کارخانجات و مراکز کار و 
خدمات مانند هزاران نفر کارگران 
مخابرات امنیت شغلی ندارند و 
هیچ راه اعتراضی و هیچ امکان 

ازمان یابی برای شان فراهم س
نیست، درشرایطی که صدها تن از 
کارگران همچون کارگران هپکو و 
آذرآب اراک ماه ها حقوق و دستمزد 
خود را دریافت نکرده اند و همواره 
نگران از دست دادن شغل خود 
هستند، در حالی که کارگران 
خواهان کار معدن آق دره به جرم 

رند، کارخواهی احکام شالق می گی
در حالیکه هزاران کودک کار در بازار 
های غیر رسمی به کار سیاه وادار 

می شوند و از تحصیل و سواد 
آموزی باز می مانند، در حالیکه 
کارگران زن سرپرست خانوار برای 
تامین معاش خود وادار به روزانه 
دوازده ساعت کار به حقوق ماهیانه 
دویست هزار تومانی دز مراکز 

مدعی اشتغالزایی خیریه ای 
استثمار می شوند، چرا طرح هایی 
به ظاهر الصالح نمایی کارورزی و 
مهارت آموزی با هدف ارزان سازی و 
مطیع سازی نیروهای جویای کار 
ظاهر قانونی پیدا می کنند و با 

با قوانین   توجه به مغایرت جدی
موجود کارآموزی و اشتغال اجرا می 

 گردند؟

ا را بتوان شاید پاسخ این پرسش ه
در سیاست های دولت در رابطه با 

برابر با   .اشتغالزایی ردیابی کرد 
برنامه ششم توسعه دولت موظف 

هزار شغل ایجاد 721است ساالنه 
سیاست گزاران دولت در وزارت . کند

کار بر آنند که این میزان اشتغال را 
بر پایه سیاستی متکی بر دو بخش 
 همزمان به پیش برند یکم سیاست

حمایتی و دوم _ های مالی
سیاست های مداخله ای در بازار 

در مورد اول دولت می کوشد . کار 
تا با دادن امکانات و تسهیالت و 
همچنین اعمال سیاست های 
تشویقی چون معافیت های بیمه 
ای و مالیاتی سرمایه گذاران را 
جذب و از طریق سرمایه گذاری 
های جدید و تقویت بنیه در سرمایه 

اری های تاکنونی به حد اقل گذ
هزار شغل در سال دست یابد  611

و مابقی رقم ایجاد اشتغال را از 
طریق مداخله مستقیم در بازار کار 
و تنظیم آن به سود سرمایه گذاران 
باهدف ارزان سازی نیروی کار و 
فراهم سازی امکان مهاجر فرستی 

و   به جای مهاجر پذیری است
همین سیاست است که 

عاتی چون کارورزی، مهارت موضو
آموزی، اعزام کارگر به خارج و 
سازماندهی اتباع بیگانه را در 
دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرار داده است و این 

سیاست ازآنجا که اوال مغایر 
باوظایف دولت براساس قانون 

به ویژه فصل )قانون کار  اساسی و
مقاوله و همچنین مغایر با ( پنجم آن

سازمان بین المللی کار  545نامه 
است و از آنجا که در کوتاه مدت و 
دراز مدت استثمار کارگران را فراهم 
می کند و این بیعدالتی؛ به فقر و 
ناتوانی خانوار های کارگری در ایران 
خواهد انجامید هیچ گونه وجاهت و 

اصرار بر ادامه . اعتبار قانونی ندارد
زی جز چنین سیاست هایی چی

گسترش دامنه فاصله طبقاتی را به 
 .دنیال نخواهد داشت

این سیاست ها هشدار جدی به 
کارگران و زحمتکشان است تا از 
پیله روزمرگی و زندگی باری به هر 
جهت؛ به شناخت حقوق کار مبتنی 
بر حق آزادانه انتخاب کار و حرفه 
براساس قوانین موجود؛ به کوشش 

سل به برای کسب این حقوق با تو
همبستگی از راه سازمان یابی در 
سازمان های سندیکایی و اتحادیه 
ای دست زنند و به تالش بی وقفه 
برای طرح و پیگیری مطالبات و از 
جمله مهمترین آنها چون داستن کار 
متناسب با حفظ کرامت انسانی ، 
داشتن امنیت شغلی و تامین 
متناسب مزد با معیشت، حق 

وق صنفی ، اعتراض و دفاع از حق
برخورداری از دریافت مزد به هنگام 
، برخورداری از مزد مناسی برای 
شغل یکسان زنان و مردان کارگر، 
رفع محدودیت استخدام از راه 
انحالل شرکت های تامین نیروی 
انسانی و برقراری سامانه های 
کاریابی دولتی پاسخگو و مبتنی بر 
برنامه های اشتغالزایی هدفمند و 

 . مفید بپردازند اجتماعا
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مقدم بر این کوشش و تالش ها 
وظیفه آگاهان کارگری است تا با 
دوری جستن از اختالفات ناشی از 
اعمال سالیق و نظرات شخصی و 
گروهی، به رغم داشتن اختالف 
نظر ها راه تفاهم را برای بستر 
سازی تالش ها و کوشش هایی 

ارگران را از روزمرگی به خود گکه 

هی سوق می دهد؛ فراهم کنند آگا
و با همگرایی در یاری رسانی به 
سازمان یابی کارگران حول 

مترین مطالبات شان بی دریغ مه
 . باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست های نئولیبرالی حاکم بر 
مناسبات جهانی شده سرمایه 

ز در میهن ما دامن داری هر رو
ت فارغ از اختالفا. گسترتر می شود

بین مدافعان سرمایه داری از 
هرجناح و گروه و دسته، بر سر 
سهم بری از ثروت ها و منابع 
موجود در این کشور ، این سیاست 
نئو لیبرالی است که هر روز 
انسجام بیشتر و زیر ساخت های 

تمام ذینفع . مقاوم تری را می یابد
ها اعم از اینکه در کدام بخش با چه 

رقابت میزان از توانمندی به 
سیاسی با یکدیگر مشغولند در 
نهایت در باره چگونگی مواجهه با 
نیروی کار تفاهم دارند و هیچ یک تا 
کنون نشان نداده است که مقید و 
متعهد به رعایت حقوق کار شناجته 
. شده کارگران و زحمتکشان است

عرصه قوانین حمایتی از کارگران و 
زحمتکشان هر روز با نقض مقررات 

راه های گوناگون تنگ تر از کار از 
این وضعیت بیانگر . گذشته میشود

این واقعیت هم هست که کارگران 
در ایران از تشتت و پراکندگی در 

گروه هایی از کارگران هنوز . رنجند
متاثر از سازمان های کارگری 

گرچه در این سازمان   .وابسته اند

های کارگری اعم از شوراهای 
صنفی و اسالمی کار، انجمن های 

نمایندگان کارگری عناصری از واقع 
بینی در حال رشد است، گرچه 
بسیاری از آگاهان در این تشکل ها 
به ماهیت غیر کارگری خانه کارگر و 
احزاب راست کارگری چون حزب 
اسالمی کار، جامعه اسالمی 

کارگران و تشکل هایی از این دست 
پی برده اند؛ و تالش آگاهانه و 

ه گیری از مستمری در فاصل
سیاست های آنها هر روز مشخص 
تر اقدامات معینی را به سود 
کارگران رقم می زنند، اما این حد از 
مبارزات برای از بین بردن پراکندگی 

! در صفوف کارگران کافی نیست

گرچه تشکل های مستقل 
سندیکایی و نهاد های حمایتی 
مستقل خاص دوران گذار از بی 

کارگران؛ سازمانی به سازمانیابی 
تحرکات معینی را به سود کارگران 
دارند اما از آنجا که این حد از کمیت 
و کیفیت فعالیت ها در محیط های 
کار و تولید راه نیافته است و 
کارگران را مستقیم و بی واسطه 
مورد توجه قرار نداده است، قادر 
نیست به تنهایی و با روش های 
تاکنونی در امر سازمان یابی 

ه و مستقالنه کارگران موثر نآگاها
از همین رو شرایط کنونی از . افتد

همه اندیشمندان کارگری می طلبد 
تا با تفاهم بر سر مشترکات و 
گزینش بهترین راه ها برای 
توانمندسازی کارگران و زحمتکشان 
با اتکا به خرد جمعی و وحدت رویه 
و عمل مشترک به تقویت بنیه 

اردوی کارگری برای جبران ناتوانی 

کار در برابر اردوی سرمایه به ایجاد 
ند که امروز چاره توازن قوا بیندیش
وقت تنگ است ! ای جز این نیست

و هجوم بی امان نفس زندگی 
  ،کارگران را به شماره انداخته است

 . خود را دریابیم
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وظیفه آگاهان کارگری 
است تا با دوری جستن 

از اختالفات ناشی از 
اعمال سالیق و نظرات 
شخصی و گروهی، به 

رغم داشتن اختالف 
نظر ها راه تفاهم را 

برای بستر سازی تالش 
ها و کوشش هایی که 

ارگران را از روزمرگی گ
هی سوق به خود آگا

می دهد؛ فراهم کنند و 
با همگرایی در یاری 
رسانی به سازمان 
یابی کارگران حول 

مترین مطالبات شان مه

 بی دریغ باشند
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 اعدامروز  خرداد، سال ٠1

 ”عباس آقا کارگر ایران ناسیونال”کارگردان تاتر کارگری

 

(تبخش نخس)  

 کانون مدافعان حقوق کارگر

            ر                                                                                رگفت و گوهایی در باره ی سعید سلطان پو

 علیرضا ثقفی/ صمد شعبانی

 

 صمد شعبانی: گفت وگوی اول

 
در مورد شخصیت واقعی و هنرِی سعید سلطان پور چه می توان  :سوال
 گفت؟

ـ سعید سلطان پور شخصیتی چند وجهی داشت و در همه ی این وجوه هم 
سعید  …ای آزادی مبارزه می کردندنسل سعید بر. بسیار توانا و منحصر به فرد

اما ما بیشتر سیاست زده ایم تا . یک نگاه انقالبی داشت نسبت به هر چیزی
ما بیشتر ذهنیت سیاست زده . یک فرد انقالبی

همچنین ایدئولوژی . داریم تا انقالبی
افسارگسیخته ی حاکم نیز برای ما مخرب بوده 

یک فرد انقالبی تن به هر شرایطی نمی … است
دهد دوست دارد شرایطی را به وجود بیاورد که 

 .                             .خودش حاکم آن باشد
شعرهای سعید . از سعید شاعر شروع می کنم

سلطان پور به خصوص به لحاظ محتوایی پیشرو 
بوده است به قول شاملو ممکن است نیما شعر 
اجتماعی و سیاسی به مفهومی که امروز وجود 

ین زمینه خروجی شعر نیما در ا. دارد؛ نگفته باشد

ی شعری، سعید سلطان پور، خسرو گلسرخی و 
 .نعمت میرزا زاده و دیگران هستند

مصطفی . سعید کارگردان و بازیگر تئاتر بود
اسکویی در دهه ی پنجاه مؤسسه ای داشت به 
. نام آناهیتا که کالس بازیگری و کارگردانی بود

سعید و برادرش مسعود، وارد آن موسسه شده 
تئاتر کالسیک کار می کرد و بودند؛ اسکویی 

سعید سیستم تئاتر اسکویی را به هم ریخت؛ آمد و انگیزه های جدیدی وارد 

مثالً اگر نمایشنامه ای بدون بینش انقالبی از زندگی افراد فقیر . آن جریان کرد

جامعه بود؛ سعید می آمد آن 
کاراکترها را می گرفت و آن ها را 

ی همه ی تئاترهای. انقالبی می کرد
 .که کار می کرد اینطور بود

 

 گفت و گو
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آن چه برای نسل جدید آموزنده است؛ هدفی است که سعید در تئاتر دنبال 

او بیشترین انگیزه های سیاسی اش را از طریق تئاتر دنبال می کرد  .می کرد
به طوری که حتی نمایش نامه های خارجی ای را که انتخاب می کرد چنان 

معتبرترین آدم . ان به هیجان در می آمدبه صورت بومی در می آورد که انس
 . های آن روزگار برای دیدن تئاتر های سعید می آمدند

از افرادی بود که نمایش  (نویسنده، مترجم و فعال سیاسی) مثالً باقر مومنی
     .هایی را که که سعید به اجرا می آورد؛ نقد می کرد

یاکوفسکی را به طور مثال ساس ما… تئاترهایی از ماکسیم گورکی، چخوف و
چنان بومی کرد که اگر مایاکوفسکی آن تئاتر را می دید؛ تحسین اش می کرد 
با چنین مضمونی که مردمان ژولیده، وارثان انقالب هستند و تنها روشنفکران، 

مخالف تئاترهای اسکویی . به نوعی ضد قهرمان عمل می کرد… وارث نیستند
شت زیربنای جامعه را تغییر سعی دا… بود که مضمون اش قهرمان پروری بود

در تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال نگاه اش چنین بود که این مردم … دهد
 …را عوض کنند( وابسته) هستند که باید این سیستم کمپرادور

سعید همواره در نمایش هایش بداهه هایی داشت که در متن نمایش اثری از 
گاران نوشته ی محسن یلفانی که بعد مثالً نمایشنامه ی آموز. آن وجود ندارد

از چند شب اجرای این نمایش، سعید و یلفانی دستگیر شدند؛ متنی 
متنی اجتماعی و در مورد معلمانی است که معتقدند که . سیاسی نیست

ماجرای این نمایش در خانه ی . ناپذیر است¬وضع آموزش و پرورش اصالح
مورد مسائل صنفی خودشان معلمان که در  .یکی از این معلمان می گذرد

 .                                         .صحبت هایی می کنند
این نمایشنامه در انجمن ایران و آمریکا که اکنون مرکز کانون پرورش فکری 

نامه اضافه شده بود؛ این -قسمتی که به نمایش. کودکان است؛ اجرا می شد
بود که یکی از معلمان در حین نمایش، وقتی که صحبت هایش اوج می گیرد 

د، لوله ی بخاری نفتی را از جایش درمی آورد و آن را به و خشمگین می شو
به این عنوان که چاره ی . صورت مسلسلی در دست گرفته و شلیک می کند

سر . کار فقط این است که باید همه ی مسببان این مسائل را به رگبار بست
. محسن یلفانی مدتی از تهران رفت. همین مسأله سعید دستگیر می شود

آن . اما مسأله بیخ پیدا کرد و رفتند او را در شمال گرفتند. ی بوداو معلم رسم
آنها در دادگاه نظامی محاکمه . موقع ساواک هنوز کامل شکل نگرفته بود

 .شدند و پس از شش یا هفت ماه آزاد شدند
 .، دشمن مردم ایپسن را اجرا کردند25بعد از آن در سال 

” اکثریت“ت که از توکمن اسهم شخصیتی به نام اس« دشمن مردم»در متن 
گوید که اکثریت، آدم را گمراه می کند و ما وظیفه داریم  بیزار است و می

مردم را . اما باز هم سعید متن را عوض کرد. خودمان حق خودمان را بگیریم
ماجرای این نمایش در مورد مسأله ی آلودگی آب است و . وارد نمایش کرد

اما شهردار که برادر این  ،ردم می شوداین که این آلودگی سبب بیماری م
آقای دکتر است؛ با طرح این مسأله و حل مشکل آلودگی به دلیل این که 
افشای این مسأله باعث می شود توریست ها به شهر نیایند و درآمد 

این آقای دکتر، مأمورِ آب را . شهرداری کاهش می یابد؛ با آن مخالفت می کند
رد؛ به دادگاه می کشاند ولی سعید در نمایش که آلودگی آب را انکار می ک

 .دهد که انگار مردم همه با هم، این کارها را می کنند¬طوری نشان می

بعد از انقالب، نمایشنامه ی عباس 
 .آقا را به صحنه آورد

نمایش عباس آقا متن دست نوشته 
نمایشنامه ی عباس . ای نداشت

قسمت اول . آقا دو قسمت داشت
 . نقالی بود
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نمایش عباس آقا 
متن دست کارگر، 

 ،نوشته ای نداشت
نمایشنامه ی 
عباس آقا دو 
. قسمت داشت

قسمت اول نقالی 
 .بود

سعید نقش خود 
. نقال را داشت

نمایش مستندی 
بود که به شیوه ی 
بسیار جذابی بازی 

اگر ادامه . می شد
پیدا می کرد؛ 

نمایش عباس آقا 
افشاگری 

وحشتناکی بود 
درباره ی تمام 

 مشاغل آسیب پذیر
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نمایش مستندی بود که به شیوه ی بسیار . سعید نقش نقال را داشتخود 
اگر ادامه پیدا می کرد؛ نمایش عباس آقا افشاگری . جذابی بازی می شد

 .                             وحشتناکی بود درباره ی تمام مشاغل آسیب پذیر
این نمایش روی تریلی اجرا . را اجرا کرد« مرگ بر امپریالیسم»بعد هم نمایش 

ارک دانشجو تریلی شروع به حرکت کرد به سمت راه یک بار از پ. می شد
روی تریلی بازیگران، صحنه های مختلفی را بازی می کردند و به این . آهن

در گوشه ای از تریلی یک . ترتیب امپریالیسم و اقدامات او را افشا می کردند
نمایش نادرشاه را هم می خواست کار کند . دکل نفت هم درست کرده بودند

 .                            که نشد
در زمینه ی صنفی برای بازیگران تئاتر . سعید همیشه کارهایش هدفمند بود

خیلی تالش کرد و باعث و بانی جریانی شد که در نتیجه ی آن، اداره ی کار 
           .                                          .یکسری از آن ها را استخدام کرد

انتشارات . سعید در زمینه ی انتشار و پخش کتاب هم بسیار فعال بود
کرده بود و با ناشران دیگر هم ارتباط خوبی  شناخت را بعد از انقالب تأسیس

بعد از انقالب یعنی در زمانی که بخشی از ناشران برای پخش کتاب . داشت
به بن بست برخورد کرده بودند او با ابتکار و با استفاده از رابطه ای که با 
انتشاراتی ها داشت؛ هدف اش این بود که یک پخش سراسری برای توزیع 

سال سابقه ی انتشاراتی  21، 41ناشرانی که حدود  .یاوردکتاب به وجود ب
سعید سلطان پور کاری کرد که . داشتند؛ شهامت چنین کاری را نداشتند

کتابی که مثالً امروز در تهران چاپ می شد؛ دو یا سه روز بعد این کتاب ها را 
 .                                                 .به شهرستان ها می رساند

بعد از انقالب، . ها بود ماِل فرانسوی. ساختمانی بود در خیابان فروردین
خود سعید از دیوار باال رفت در . فرانسوی ها فرار کرده بودند و خانه خالی بود

. اثاث آنها را کنار گذاشت و آنجا را به مرکز پخش کتاب تبدیل کرد. را باز کرد
اول اسم چهار انتشاراتی بود که با . گذاشت« میشا»اسم شرکت پخش را 

انگیزه ی او این بود که . ار، یاشار، شناخت و ارمغانمازی: هم کار می کردند
تیراژ کتاب در آن سالها بسیار زیاد . پخش سراسری برای کتاب به وجود آورد

کتابی که امروز . کتابها را در سراسر ایران در اسرع وقت پخش می کرد .بود
مجله ی کار را . ناشر تحویل می داد؛ فردا در سراسر کشور پخش شده بود

کتاب جمعه ی احمد شاملو را هم از این . از این طریق پخش می کردهم 
 .کتاب جمعه را در شهرستان ها جمع کردند ٨6شماره  .طریق پخش می کرد

یکی دیگر از کارهای دیگری که انجام می داد؛ این بود که به تمام بچه هایی 

که در خیابان بساط می کردند؛ 
 .کتاب می داد

ه ی سعید سلطان پور سرایند
سرود، ناشر، پخش کننده ی کتاب 

چند باری هم  .و مبارز سیاسی بود
برای دادن الگو به جوانان جلوی 

کتاب و . دانشگاه بساط می کرد
نوار گذاشت برای فروش و بحثهای 

این بحثهای . خیابانی راه انداخت
خیابانی کمتر از نمایش عباس آقا 

 .نبود
برخوردهای سعید سلطان پور 

ننده بود طوری که بسیار جذب ک
. افراد عادی را جذب می کرد

بسیاری از هنرپیشه های کنونی از 
جمله افرادی بودند که با سعید کار 
 .کرده بودند

سعید سلطان پور در نشریه ی کار 
او بی وقفه و . هم قلم می زد

خستگی ناپذیر کار می کرد و هر 
گوشه ی کاری را که خالی می 

صلت این از خ. ماند؛ پر می کرد
 .برجسته ی بچه های آن نسل بود

سعید سلطان پور هیچوقت از 
سختی شرایط سرخورده و ناامید 

آرمان گرایی ای که … نمی شد
… داشت، تکامل پیدا می کرد

همیشه از ایدئولوژی ای که داشت 
 51دفاع می کرد همان طور که در 

 .شب گوته به صراحت بیان کرد
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 ادامه اعتراضات در بخش خصوصی مخابرات مشهد

 کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند 

 کارگرکارخانه فوالد کبیر خزر رشت011اخراج 

 تجمع کارگران اخراجی صبا فوالد زاگرس در مقابل اداره صنعت ومعدن 

 تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز آبادان

 در اهواز( آرمان)تجمع اعتراضی سپرده گذاران توسعه

 ببه مرخصی اجباری«بسته بندی البرز»و« تولی پرس»اعزام کارگران 

 :انجمن صنفی کارگران دریانورد تجاری ایران خواستار شد

 شدن صیاد ایرانی ضرورت پیگیری حادثه کشته

 طرح تغییر نظام پرداخت پرستاران

 مصدومیت سه کارگر ساختمانی در خیابان ظفر تهران

  ادامه اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مخابراتِ مشهد

 کارگر بازنشسته نی شکر هفت تپه پرداخت شد ٠40هزینه بازنشستگی 

 معدنچی زغال سنگ سنگرود 21سالگرد حادثه کشته شدن 

 ران نوردوپروفیل ساوه نسبت به لغوسختیتجمع اعتراض آمیز جمعی از کارگ

 کارتوسط کارفرماواداره کارساوه روبروی اداره تعاون؛کار

 سوزی یک تعمیرگاه در کرج مصدومیت یک کارگر در جریان آتش 

 پیرانشهر#کشته شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی / کولبران #ادامه کشتار 

  اروایتی تکان دهنده از فروش اعضای مختلف بدن در تهران و میزان قیمت آن ه

 برکارگران معادن زغال سنگ کرمان وخانواده هایشان چه می گذرد؟

  آهن اصفهان شهر نسبت به آالیندگی کارخانه ذوب تجمع اعتراضی اهالی زرین

.ی در هفته ای که گذشتاین صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگر  
به اخبار و حمایت از جنبش کارگری  اطالع رسانیدر گسترش که ، سرفصل جدیدی از بولتن کارگری

.رایه می شودشرح زیر ا  
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 از طبقه ششم مصدومیت شدید کارگر نصاب داربست بر اثر سقوط

 سوزی یک تعمیرگاه در کرج مصدومیت یک کارگر در جریان آتش

 کارگر بازنشسته نی شکر هفت تپه پرداخت شد ٠40هزینه بازنشستگی 

 مرگ خاموش کولبران

 ماه مطالبات پرستاران ابهر9عدم پرداخت 

 0ماه حقوق وحق بیمه کارگران راه آهن شمال شرق2عدم پرداخت 

 سایه بیکاری باالی سر کارگران جایگاه سوخت باغ زهرا بدنبال واگذاری به بخش خصوصی

 وضعیت معیشتی وشغلی دردناک کارگران کارخانه آجر آهکی پلدختر

 ماهه دستمزد و کارانه اساتید پزشکی شیراز 01تاخیر 

 سرگردانی کارگران اخراجی آذر آب اراک ادامه دارد

 .شده است مشاغل شناخته  پرستاری یکی از دشوارترین

 .طرح کارآموزی جذابیتی برای جوانان استان سیستان و بلوچستان ندارد

 !میلیون نفر 01تا  6: جمعیت بیکاران کشور

 شکر هفت تپه پرداخت شد یک ماه از مطالبات کارگران نی

زاهدان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،مطالبات دیگر  تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری
 !وعیدی

 تجمع اعتراضی اهالی روستای ورسج از تاکستان به عدم حل مشکل جاده روستا  

 صبح امروز اتفاق افتاد؛

 است« بندی طرح طبقه»خواسته معترضین اجرای / تجمع کارکنان بخش خصوصی مخابرات مشهد

 !ر آب اراک برای بازگشت بکارتجمعات همه روزه کارگران اخراجی کارخانه آذ

 اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر ،کارگران کارخانه شیشه فلوت

 مرگ دو کارگر در حادثه آوارشهرک گلدسته چهاردانگه

 ن بیمارستان هرمزگان در حین ماموریت براثرتصادفنفر از کارکنا5کشته وزخمی شدن  

 !مرگ یک کارگرساختمانی حین کار در اراک بدنبال سقوط 

 !پس گرفتن پاداش از کارگران در ماهشهر 
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