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در آخرین روزهای تبلیغات انتخاباتی 
ریاست جمهوری سر انجام پس از 

تماعی مجلس آن کە کمیسیون اج
 های  نیز تحت فشار اعتراض

کارگران الیحە ضد کارگری موسوم 

را  بە اصالح قانون کار دولت روحانی
کنار گذاشت، روحانی نیز مجبور 

. رسما این الیحە را پس بگیرد ،شد
او در عین حال تالش کرد تا با اعالم 
خبر پس گرفتن الیحەاش در آستانە 
انتخابات رای کارگران را کە از 
سیاست های ضد کارگری دولتش 

از  ،ناراضی و بە آن معترض هستند
 . آن خود کند

ایان بە محض پبا این احوال اما 
انتخابات، مقامات وزارت کار 
بالفاصلە بقول خودشان پردە 

بە " ورزی کار"برداری از طرح 
بهانە ایجاد اشتغال مناسبات بە 

گرانە و استثمار  مراتب ستم
، کە اگر گرانە تری را وضع کردند

اجرا شود بە نوعی بیگاری را 
 . قانونی می کند

" وزرزی کار"کە طرح  ،گفتنی است
اصالح قانون کار و "الیحە نیز مانند 

استاد "طرح قرون وسطایی 
توسط دولت احمدی نژاد "شاگردی
با اهداف مشابە تهیە  ٦٨در سال 

شدە بود، اما اجرای آن بە علت 
مخالفت شدید گوناگون از آن جملە 

ظاهرا منظور از . کارگران معوق ماند
از یک سو مساعدت " طرح کارورزی"

کردن  بە کارفرمایان برای جایگزین
فارغ التحصیالن دانشگاهی از 
لیسانس بە باال با کارگرانی کە بە 
سن بازنشستگی می رسند و از 
سوی دیگر کاستن از فشار انبوە 

 .فارغ التحصیالن جویای کار است

طور کە بە درستی گفتە  اما همان
اجرای این طرح در عمل شدە 

امنیت شغلی کارگران را کە 
 آن را  روحانی در روز کارگر وعدە

رصادق کا  
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، شرایط داد از بین می برد
کە سابقە  اخراج کارگران عادی 

کار دارند را تسریع می کند و 
عمال قوانین کار را بە حاشیە 

 .راند خواهد

پس از روی کار آمدن دولت روحانی 
این طرح نیز مانند دو طرح دیگر 
دولت احمدی نژاد از بایگانی وزارت 

 .دجهت اجرا بیرون کشیدە ش کار
ولی اجرای آن بە بعد از روشن 

اصالح قانون کار "شدن تکلیف الیحە 
 هم ریاستزدو انتخابات دورە دوا
با شکست . جمهوری موکول شد

الیحە قانون کار دولت برای جبران 
طرح "این شکست بالفاصلە اجرای 

را کە درآستین داشت " ورزی کار
کە اثر بازپس گرفتن تا بل آورد،بیرون 

این . کار را جبران کند الیحە قانون
خلف وعدە دولت کە بالفاصلە پس 

رفت، البتە برای از انتخابات صورت گ
کارگری دور از  نکارگران و فعاال

و کسی را غافلگیر نکرد،  انتظار نبود

اما بە نگرانی های موجود و بی 
اعتمادی کارگران بە مقامات دولتی 

 . دامن زد

نگرانی از عواقب اجرای این طرح 
ن است کە حتی صدای تشکل چنا

های دولتی کە در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری بە روحانی رای 

علی . دادند را نیز درآوردە است
نمایندە خانە کارگر در  ،خدایی

شورای عالی کار در واکنش بە این 
تصمیم دولت با اشارە بە این کە 
 دولت در این زمینە اصول سە جانبە 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی را رعایت نکردە و این تصمیم گرای
ها گرفتە شدە،  بدون مشورت با آن

خواستار تشکیل جلسە شورای 
موضوع در این سی رعالی کار و بر

دبیر )حسن حبیبی . شورا شد
کانون هماهنگی شوراهای 

 در گفت( اسالمی کار استان تهران
 "ورزی کار"گو با خبرنگار ایلنا طرح و 

ر و در مطرح شده را مغایر قانون کا
تضاد با قولی که رئیس جمهور در 

( روز جهانی کارگر)یازده اردیبهشت 
در حرم خمینی مبنی بر ایجاد 

دانستە و " امنیت شغلی داده بودند
گو و  در بخش دیگری از این گفت

به عبارتی باید گفت " :بیان داشت
طرح کارورزی حاکمیت اراده کارگر 

نفی کرده،  کار را در عقد قرارداد
یش حداقل دستمزد را نفی زااف

تشکالت کارگری را نابود  کند، می
های  کند، کارگران را از حمایت می

حل  حقوقی در مراجع تشخیص و

 کند، توافق و اختالف محروم می
های دسته جمعی را مختل  پیمان

خواهد کرد و نه تنها امنیت شغلی 

وعده داده شده توسط رئیس 
جمهور ایجاد نمی شود، بلکه دامنه 

خواهد عدم امنیت شغلی گسترش 
 .یافت

بنا بە گفتە اکبرنیا مدیرکل هدایت 
نیروی کار وزارت کار، مطابق طرح 

دولت هزینه آموزشی " کارورزی"
این افراد را به کارفرمایان پرداخت 

ماه، ۶تا  ۴کند و پس از گذشت  می
ها از  این افراد پس از جذب در کارگاه

ای سهم کارفرما  معافیت بیمه
سال  ۲وردار خواهند شد و تا برخ

این معافیت برای کارفرمایانی که 
این افراد را جذب کنند ادامه خواهد 

 . داشت

بە عبارتی این طرح راە استثمار 
و گرفتن بیگاری از فارغ  شدید

التحصیالن دانشگاهی جویای کار 
. توسط کارفرمایان را باز می گذارد

دستمزدی کە بە این افراد زیرا 
شود، معادل کمتر از دادە می 

یک سوم حداقل دستمزد 
این بە اصطالح دستمزد . است

در شرایطی کە حداقل 
دستمزد معادل یک چهارم خط 

معلوم است کە بە  فقر است،
سختی ممکن است تنها کفاف 
هزینە رفت و آمد کارورزان بە محل 

طرح بیگاری   .کارشان را تامین کند
ز ااز نیروی کار تحصیل کردە در واقع 

یک سو نشان دهندە ناتوانی 
دولت در ایجاد اشتغال واقعی 

ها جوان جویای  برای میلیون
کار است و از دیگر سو تحقیر 

از هم اکنون پیداست . نیروی کار
کە اجرای این طرح با کیفیت کنونی 
نە کمک چندانی بە ایجاد اشتغال 
می کند و نە با استقبال جوانان 

اما  .رو خواهد شده ب جویای کار رو
 طور کە حسن حبیبی نیز همان

اذعان نمودە، موجب از دست رفتن 
اهد بیشترحق و حقوق کارگر خو

ء وشد و کارفرمایان نیز نهایت س

 . کرداستفادە از آن را خواهند 

 

 

 
دستمزدی کە بە این 
افراد دادە می شود، 

معادل کمتر از یک 
سوم حداقل 

 دستمزد است 

 
دولت بدون فشار 

سازمان یافتە کارگران و 
مزدبگیران بطور 

نە از سیاست  ،داوطلبانە
های ضد کارگریش دست 

خواهد کشید و نە بە 
عدەهایش هیچ کدام از و

مشکل . عمل خواهد کرد
بیکاری و رکود اقتصادی 

با از میان برداشتن حق و 
حقوق کارگران و بە 

داشتن جوانان  بیگاری وا
و بیکاران بر طرف نخواهد 

 شد
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 روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی
طور مکرر وعدە آزادی بە ه ب خود

او رئیس مردم داد، اکنون کە 
دە موظف است بە جمهور ش

وعدە هایش عمل کند و نباید از 
این پس مانع بر سر راە تشکیل 
و فعالیت سندیکاهای کارگری 

االن با توجە بە . ایجاد کند
وعدەهای دادە شدە و تعمیق 
شکاف در حاکمیت کارگران و عموم 
مزد بگیران باید با استفادە از این 
شرایط در هر کارخانە و ادارە و حتی 

ای کە زندگی می کنند، در محل ه
مبادرت بە سازماندهی خودشان در 
سندیکا ها و تشکل های کارگری و 

دولت بدون فشار . محلی کنند
سازمان یافتە کارگران و 

نە  ،مزدبگیران بطور داوطلبانە
از سیاست های ضد کارگریش 
دست خواهد کشید و نە بە 
هیچ کدام از وعدەهایش عمل 

مشکل بیکاری و . خواهد کرد
رکود اقتصادی با از میان 
برداشتن حق و حقوق کارگران 

داشتن جوانان و  و بە بیگاری وا

 .بیکاران بر طرف نخواهد شد
ظرفیت رشد و اشتغال در کشور ما 
. بطور بالقوە در حد باالیی وجود دارد

با دست برداشتن از دخالت نظامی 
در سوریە و دیگر کشور ها و قطع 
بودجە کە بخش بزرگی از 

می بلعد و با  آمدهای کشور را در
برقرای مناسبات متعارف با 
همسایگان و دیگر کشورها و ملی 
کردن موسسات اقتصادی تحت 
تسلط نهادهای مختلف کە بیش از 

درصد اموال عمومی را غصب  ٠٤
سنگین از مالیات  کردەاند، با دریافت

نهاد های حکومتی، امثال آستان 
ها  قدس رضوی، بنیاد جانبازان و ده

نهاد حکومتی که نقشی در دادن 
مالیات ندارند، و دریافت مالیات 
عادالنە از ثروت و درآمد ثروتمندان و 

کسب توزیع عادالنە درآمدهای 
می شود، در استان ها   شده،

رونق، اشتغال مناسب و پایدار، رفاە 

برای  را نسبی و زندگی شایستە
تردیدی نیست که . مردم تامین کرد

اختن حق فعالیت بە رسمیت شن
آزادانە تشکل های کارگری شرط 

نخست و معیار اصلی وجود 
دمکراسی و آزادی در هر کشوری 

در کشوری کە سندیکاها از . است
 ،حق فعالیت محروم می شوند

نمی توان ادعای مقامات دولتی 
مبنی بر وجود دمکراسی را تا خالف 

 .جدی تلقی کرد ،آن ثابت نشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) زمان فداییان خلق ایرانگروه کارگری سا کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             

 

 

 

 
اکنون کە او رئیس 

جمهور شدە موظف 
است بە وعدە هایش 

عمل کند و نباید از 
این پس مانع بر سر 

لیت راە تشکیل و فعا
سندیکاهای کارگری 

 ایجاد کند

1 
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"معدنکاری بدیل"کیپ تاون در آفریقای جنوبی، برای معرفی   

 

 

 

 

 نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری

 32 – در گفتمان اجتماعی 
 

 مقایسه اتحادیه اروپا و جامعه توسعه جنوب آفریقا         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2112نوامبر  –مریم نوارز  

 گودرز: ترجمه

 
 (SATUCC)هماهنگی اتحادیه های صنفی جنوب آفریقا  شورای /1

 قدماتیجمع بندی م 1/1

 

 
را درباره شورای همیاری اتحادیه های صنفی زیر نکات 

 :جنوب آفریقا می توان برجسته کرد

را از نظر  SATUCCمؤسسه فراگیر با خصلت چتری 
ساختاری و نقش منطقه ای آن در گفتمان اجتماعی 

از کارفرمایان،  ELSنمی توان فراملیتی خواند، زیرا که 
منطقه تشکیل می شود و کارگران و نمایندگان دولتی 

در هدف اجرائی شورا مجمعی برای هماهنگی 
نمایندگان اتحادیه های صنفی ملی در مواضع و فعالیت 

علیرغم تعداد نازل اعضا و . است SADCهایشان در 
این هماهنگی در گفتمان  SATUCCنمایندگی های

عدم تجانس  –اجتماعی با دشواری هایی روبروست 
ت ها در مسایل ملی، ضعف در اعضا، واگرایی مشارک

و تشکل  SATUCCهماهنگی و مبادله اطالعات بین
های ملی اتحادیه ها، ضعف امکانات مالی و انسانی، و 

در . وابستگی به کمک های مالی از خارج از سیستم
نتیجه فعالیت ها و کنش ها نه بر اساس نیاز 
استراتژیک بلکه بر اساس حوزه هایی که امکان مالی 

 . ن فراهم می شود، تقسیم می شوندبرایشا

و حول مسائل  ELS، در SADCدر روند تصمیم گیری های
اجتماعی کار نقش گفتمان اجتماعی بیشتر -سیاسی

 گرچه . خصلت مشاوره ای  دارد

 از تجربه دیگران

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             

 

 

 کشور در شهر کیپ 31: راهپیمائی فعاالن کارگری از 2017 فوریه 15

 تاون در آفریقای جنوبی، برای معرفی "معدنکاری بدیل"

 
 

4 



 

 

 

 

 

شرکای اجتماعی بسمت توافق های اجماعی با 
نمایندگان دولت های عضو تمایل دارند، تصمیم نهایی 

اضافه بر این، امکانات . وزیران است به عهده شورای
بسیار  ELSدر نفوذ بر  SATUCCاتحادیه های کارگری 

حضور شورای همیاری در مجامع سه جانبه . محدود اند
، با عنایت به تعداد کم نمایندگی اعضا و SADCمانند 

ضعف امکانات مالی آن، ناظر بر این اصل است که 
ی برای چانه در موقعیت بسیار ضعیف SATUCCبناچار 

در مذاکرات و در . زنی در مذاکرات قرار داشته باشد
وابسته به تمایل و  SATUCCنظارت بر اجرای تصمیمات، 

هیچ امکانی هم . حمایت دولت های ملی عضو است
برای اعمال فشار ندارد، بویژه از آنجا که شورا برخی از 

 ابزارهای کنش ملی، مانند اعتصاب، را 

بطور عام اما باید پذیرفت که، به  .در اختیار ندارد

استثنای معدودی از کشورها مانند آفریقای جنوبی، 
گفتمان اجتماعی منطقه ای بسیار جلوتر از مشاوره 

دخالت شرکای . های ملی بین شرکای اجتماعی است
تعریفی سمبولیک در توسعه  SADCاجتماعی در 

 .گفتمان اجتماعی ملی در کشورهای عضو آن دارد

، به نسبت SATUCCن حال باید درنظر داشت که با ای
کنش دولت های ملی و کارفرمایان، موفق تر عمل کرده 

زمانی که شورای همیاری با چالش ها روبرو . است
شده است، همبستگی، همکاری و اتحاد بین 

 فدراسیون های کارگری ملی هنوز هم بسیار با قدرت 

 

 

 

 

 

 

 

فرمایی و تجاری دیگر در تر و مدبرانه تر از هر تشکل کار
دولت های ملی هم البته از تنش . منطقه بوده است

بر این زمینه تشکل . های منطقه ای لطمه دیده اند
های کار توانسته اند سازمان های مستحکم تری را 

 .برای بازار کار منطقه ای بوجود بیاورند

تنها در  SADCبطور کل شرکای اجتماعی در مذاکرات 
هیچ سکتور . ر و کاریابی مشغول اندسکتور های کا

دیگری مانند کشاورزی، سرمایه گذاری و مالی، تجارت 
و صنعت، اختیارات سازمان یافته ای را به آنان اعطا 

شایعاتی هنوز وجود دارند دایر بر این که . ننموده است
و سکتور های دیگری  ELSبازسازی هایی درراه اند که 

و برنامه " ی و اجتماعیدبیرخانه توسعه انسان"را در 
های ویژه ادغام خواهند نمود؛ امری که بر گفتمان 

با وجود این کامال روشن . اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت

، شرکای SATUCCاست که علیرغم درخواست های 
. اجتماعی تماماً در دبیرخانه مشارکت نخواهند داشت

در میدان  SADCو  ELSاضافه بر این، تخصص قانونگذاری 
اجتماعی محدود به جمع -های کارگری و سیاسی

آوری اطالعات و سازماندهی سیاست گذاریهای 
اجتماعی در سطح ملی است، و آنها مقررات الزم 

 .االجرای سیاسی تدوین نمی نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             
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 حرکت برای تغییر

 
 

 
 
 

 
 

های  کمیسیون" یازدهمین کنگره 

بزرگترین تشکل کارگری " ریکارگ

ماه  13ماه جون تا  22اسپانیا از 

 .شود جوالی برگزار می

های  کمیسیون" کنگره یازدهم 

در شرایط ویژه ای برگزار " کارگری 

که حزب  ۲٤22از سال . شود می

قدرت را در " پوپوالر" گرای  راست

بهانه ه ب اسپانیا در دست دارد،

بحران اقتصادی بسیاری از دست 

در این وردهای طبقه کارگر را آ

با وضع قوانین تازه از بین کشور 

گونه امنیت شغلی  بغایت ارتجاعی کار که همه جدید تدوین قانون. برده است

ت گرای اسپانیا به منافع س، یکی از نمونه های هجوم دولت رارا از بین برده

 .کارگران و زحمتکشان است

تشکل و  حتی آزادی ید اعمال شد،با تغییرات تحمیلی که در قانون کار جد

 های خاطر اعتراضه فقط ب کارگر 0٤٤هم اکنون . محدود گردید ها اعتصاب

 .قرار دارندتحت تعقیب  ، به پشتوانه این فانون کار در اسپانیاسندیکایی

و با هدف تدوین  " حرکت"  با نام گذاری" های کارگری  کمیسیون" کنگره 

خواهد شد، تشکیل  ،ا به طبقه کارگر بازگرداندبرنامه ای که حقوق یاد شده ر

تا با برنامه ریزی و تالش دوباره در پرتو مبارزات صنفی کارگران قانون کار دولت 

.دست راستی را ملغی کند

 

 دیگر کشورها

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) سازمان فداییان خلق ایران گروه کارگری  کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             
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 ۴برای تدارک این کنگره تا کنون 

گو برگزار شده و  جلسه گفت هزار

هزار  0٤٤است، دراین جلسات 

نظرات و خواسته  ،عضو این سندیکا

های خود را مورد بحث و بررسی 

تغییرات ساختاری در . قرار داده اند

های  تشکیالت، انتخاب ارگان

مدیریت، مکانیسم های اعمال 

های سندیکایی، جذب  سیاست

تازه به صفوف سندیکا و  نفعاال

باالخره شفافیت دادن هرچه بیشتر 

های مالی از جمله این  به ارگان

ولی شاید بتوان  ،دمباحث بوده ان

تدوین یک سیاست تهاجمی  گفت

های اقتصادی  علیه سیاست

نئولیبرال دولت و علیه محدود شدن 

 ،حقوق کارگران و زحمتکشان

برای برنامه  دستاوردشاخص ترین 

 .استهای آتی این سندیکا بوده 

 :در حاشیه خبر  

های  کمیسیون"  بیانیهتاکید 

اسپانیا در رابطه با " کارگری 

ز جهانی رو"ماه می   22

 "بهداشت برای زنان

آمده  چنین این بیانیهقسمتی از در 

های ریاضت  اتخاذ سیاست: است

اقتصادی، پائین آوردن بودجه های 

هایی  اجتماعی، فقدان سیاست

را در  انو مرد انزن که برابری حقوق

 فقدان سیاستهمراه با ، منجر شودو اجتماعی همه عرصه های اقتصادی 

 د، تعمیق شکافنخشونت مردان علیه زنان مبارزه کنا که ب ،های مدیریتی

نبود امنیت شغلی و ترس از  ،کاستی ها ها های طبقاتی و در کنار همه این

 .سالمت جسمی و روحی زنان را در خطر جدی قرار داده است ،آینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزرگداشت همبستگی هنرمندان ایتالیا با

 انیاسندیکاهای کارگری اسپ 

 (دوران سیاه دیکتاتوری 3292 )

 

 0٤٤در شهر میالن و موازی با آن در شهر رم نمایشگاهی از  209۲در سال 

با سندیکاهای کارگری اسپانیا شاعر ایتالیایی در همبستگی  0٤نقاش و 

هدف و شعار آن نمایشگاه آزادی برای اسپانیا بود که در آن زمان . ار شدزبرگ

اکنون مادرید و مشخصا . اسارت قرار داشترژیم فرانکو در در چنگال دیکتاتوری 

بعد از چهل و پنج . آن همبستگی را ارج می گذارد" های کارگری کمیسون" 

تاریخ " سال از تاریخ نهم ماه جون تا دهم ماه سپتامبر سال جاری در موزه  

ریخی همان تابلوها و همان اشعار برای بزرگداشت آن رویداد ویژه و تا" مادرید

 .خواهد شدبنمایش گذاشته 

ایتالیا را طبقه کارگر و مردم  خواههمبستگی هنرمندان و شعرای ملت آزادی 

 .اسپانیا بعد از چهل و پنج سال پاس می دارند

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931داد   خر  8دو شنبه             
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 1 –جهان بدون کار 
 

 دیرک تامپسون

 2135آتالنتیک، اوت 

 
 

 

ای دقیق در بخش پیشین این نوشته این سؤال مطرح شد که معن
چیست؟ و توضیح داده شد که این اصطالح به معنای " پایان کار"

به این معنا هم نیست که مثالً ایاالت . وقوع بیکاری کامل نیست
درصد بیکار خواهد  51درصد یا  11سال آینده  31متحده در خالل 

بلکه به این معناست که تکنولوژی می تواند فشاری اگرچه . داشت
بر ارزش و وجود کار، یعنی بر دستمزدها و بر سهم کم اما دائمی را 

کارگران تازه کار در 
مشاغل تمام وقت، 

میزان . اعمال کند
این فشار می تواند 
منجر به نرم کار 
جدیدی شود، تا 
آنجا که برای بخش 
قابل توجهی از یک 
جامعه، کار دیگر 
وجه مرکزی غالب 
در زندگی انسان 

 .بالغ نباشد

 0٤٤اکنون، پس از این ". گرگ آمد"دم فریاد می زنند سال است که مر 0٤٤
 -سه دلیلی که باید جدی گرفته شوند  –سال، سه دلیل بزرگ وجود دارند 

پیروزی کنونی  -2: دایر بر این که گرگ واقعاً به پشت در رسیده است
کارائی فوق العادۀ نرم افزارهای  -0زوال آرام انسان کار و  -۲سرمایه به کار، 

 .اتاطالع

 

 

 

 

 

  پیروزی سرمایه

باید انتظار  یکی از اولین چیزهائی که در دورۀ امحای مشاغل در اثر تکنولوژی
در واقع . داشت، خوار شدن کار انسانی به عنوان محرک رشد اقتصادی است

سهم خروجی . نشانه های حاکی از این روند از مدتها پیش وجود داشته اند
مدام  209٤مزد پرداخت شده است، در دهۀ اقتصاد امریکا، که به صورت دست

اندکی در مسیر صعودی قرار گرفت و از آغاز هزارۀ  0٤کاهش یافت، در دهۀ 

سوم باز به صورت مداوم سقوط 
کرد و در جریان رکود بزرگ شدت 

این سهم، که از اواسط قرن . گرفت
بیستم ثبت می شده است، در 

در پائینترین ( ۲٤22اوت )حال حاضر 
 .قرار دارد سطح خود

برای توضیح این پدیده تئوریهائی 
 .هم وضع شده اند

از جملۀ این تئوریها، جهانی شدن  

و یکی از پیامدهای آن یعنی 
تضعیف قدرت چانه زنی کارگران 

 . است

اما لوکاس کاراباربونیس و برنت 
نیمان، دو اقتصاددان دانشگاه 
شیکاگو، تخمین زده اند که امحای 

نتیجۀ حدود نصف مشاغل 
نشستن ماشین و نرم افزار به 

 .جای انسان است

گرانترین کمپانی  209٠در سال  
میلیارد دالر  AT&T ،۲99امریکا، 

نفر را در  929922ارزش و 
 .استخدام داشت

های اینترنتی  گوگل، یکی از غول 
میلیارد دالر می ارزد  09٤امروزی، 

، یعنی کمتر از تن هزار 22و فقط 
 & آن روزهای آتیدهم کارکنان  یک

  .تی را در استخدام دارد

پارادوکس کار این است که 
بسیاری از کارگران از شغل شان 

نفرت دارند، اما در صورت بیکاری 
وضع به مراتب فقیرانه تری خواهند 

 .داشت

 از جهان کار

 

   ی بولتن کارگر            

 (کثریتا) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             
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 گسترش بیکاری خاصه در میان جوانان

 

که کار می کنند، از ( ساله 0۴تا  ۲0)میانسال [ نیمه]سهم امریکائیهای 
این گرایش در بین مردان . به این سو گرایش نزولی داشته است ۲٤٤٤سال 

سهم مردان این گروه : بیشتر از این هم شروع شده بود" نیمه میانسال"

سنی، که نه کار می کرده اند و نه در جستجوی کار بوده اند، از سالهای آخر 
ش سهم مذکور در سالهای پس از تا کنون دوبرابر شده است و افزای 209٤

رویهمرفته، امروزه حدود یک ششم مردان . رکود بزرگ شدت گرفته است
گروه سنی مذکور یا بیکار اند یا کالً دیگر از زمرۀ نیروی کار محسوب نمی 

آمار کلیدی در فهم گسترش "این چیزی ست که تایلر کوون اقتصاددان . شوند
تلقی متداول تا مدتهای مدیدی . می نامد در نیروی کار امریکا rotشکنندگی 

مفروض می داشت که در شرایط نرمال اقتصادی، تقریباً تمام مردان گروه 
در اوج توانائی خویش و برخالف زنان که مقدمتاً باید کار  –سنی مذکور 

این . باید به کار اشتغال داشته باشند  -مراقبت از کودکان را به عهده گیرند 
  .تعداد این مردان مشغول به کار کمتر و کمتر می شوددرحالی است که 

اقتصاددانان نمی توانند با اطمینان این روند را توضیح دهند، اما یک توضیح این 
است که تغییرات تکنولوژیک روند امحای مشاغلی که برای آنها بهترین 

 .نیروهای انسانی هم موجود اند، تقویت کرده اند

درصد  0٤ون از تعداد مشاغل صنعتی، یعنی حدود میلی 2حدود  ۲٤٤٤از سال 

 .این مشاغل، از میان رفته اند

جوانانی که وارد بازار کار می شوند، نیز درگیر وضع دشواری اند و مبتنی بر 
سالۀ گذر از  9در دورۀ . بسیاری داده ها این وضع سالها جریان داشته است
خرده وقت کار می کنند رکود، سهم آخرین فارغ التحصیالن مدارس عالی که 

هنوز ( آن هم در مشاغلی که سنتاً شرط درجۀ تحصیلی خاصی ندارند)
بدیهی است که این . است ۲٤٤9بیشتر از سهم آنان در بازار کار در سال 

مشاغل "عرضۀ این قبیل . بسیار باالتر است ۲٤٤٤سهم نسبت به سال 
با دستمزد باال، مثل نیز در حال انتقال از مشاغل " غیرعالی و غیردانشگاهی

مهندسان برق، به سمت مشاغل خدماتی با دستمزد پائین، مثال 
امروزه مردمان بیشتری به دنبال تحصیالت عالی اند، اما . خدمتکاران، است

عالی و دانشگاه ها از دستمزدهای واقعی آخرین فارغ التحصیالن مدارس 
کادر وسیع می در یک . درصد افت داشته است 9/9این سو  هب ۲٤٤٤سال 

توان گفت که روند بازار کار آشکارا به سوی مطالبۀ تدارک بیشتر و بیشتر 
قطعاً اثر انحرافی رکود بزرگ این خطر . برای دستمزدهای کمتر و کمتر است

اما . را در بر دارد که ما به ارزیابی اغراق آمیزی از این روندها کشیده شویم
و به نظر نمی رسد حاوی پیام  از شدنبیشتر این روندها از قبل از رکود آغ

 .کننده ای برای آیندۀ کار باشند امیدوار

 

 

 نرم افزارهای هوشیار

 

یک اعتراض عمومی به این فکر که تکنولوژی تعداد عظیمی از کارگران را برای 
همیشه از میدان کار خارج خواهد کرد، این است که ابزارهای جدید، همچون 

کیوسکهای خودپرداخت در 
اروخانه ها، در حذف کامل رقبای د

( مثل صندوقداران)انسانی خود 
اما علی . شکست خورده اند

القاعده سالها طول می کشد تا 
کارفرمایان ماشینهای جدید را به 

انقالب .جای کارگران به کار گیرند
روبوتی در کارخانه ها در دهه های 

قرن گذشته شروع شد،  9٤و  9٤
دامه ا 209٤این روند تا حوالی 

داشت، اما در اثر رکود منتج از آن، 
 .از هم پاشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونۀ مشابه دیگر کامپیوتر  
 9٤شخصی است که از سالهای 
 0٤وجود داشت، اما تا سالهای 

هنوز اثری از آنها در ادارات و در 
پیشبرد مشاغل اداری دیده نمی 

سپس با جهشی ناگهانی . شود
مواجه می شویم که در جریان 

امروزه ما با . رکود به اوج می رسد
انواع ابزارهای هوشمند خودران، 

پهپادهای نوید اتوموبیلهای خودران، 

ما . در پرواز، و روبوتهای انباردار مواجه ایم
اکنون می دانیم که این کارها می توانند 

توسط ماشینها انجام شوند، اما ممکن 
نیست بتوانیم تأثیر واقعی این روند را تا 

تشخیص  د آتی یا حتی رکود بعدتریرکو
 .داد

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             

 

 

 

 2111از سال 
میلیون از  5حدود 

تعداد مشاغل 
صنعتی، یعنی 

درصد این  11حدود 
مشاغل، از میان 

 رفته اند
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 برآیند انتخابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانون متحد کارگری

برای  ویژگی های این انتخابات
کسانی که می خواهند ِخَردعلمی 

منطقی پیشرفته ی جهانی را به  –

از . کار بگیرند هوشدار دهنده است
سوی دیگر بیان کننده شعور 

مردمان ماست که با رای اجتماعی 
خود در این هیاهوی انتخاباتی راه را 

 ۲9به دولت مردانی که پس از 
سال دوران تعدیل ساختاری و 

خصوصی سازی، هنوز چشم و 
گوش بسته دنبال رو سیاست های 
نو لیبرالیستی بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول هستند، 

پس از نا کامی . نشان می دهند
پس از جنگ در  های دولت های

توسعه اقتصادی و بی اثر شدن 

آمارهای مهندسی شده، برای 
و عدم . . . توجیه رکود و تورم و 

پذیرش تجارت جهانی عضویت آنها 
را؛ آقایان، برای رسیدن به این هدف 

جذب سرمایه های خارجی ) شان 
قانون ( و عضویت در تجارت جهانی

کار را با تنظیم قرارداد های کار برای 
صنعتی از  –ناطق آزاد تجاری م

مناسبات اجتماعی آن مناطق حذف 
چون این اقدام ضد قانون . نمودند

اساسی شان شرکتهای چند 
ملیتی امپریالیستی را خشنود 
نکرد، با طرح اصالح قانون کار و ارایه 

آن به مجلس؛ قصد دارند بازار کار 
انگل . ایران را از قانون بی نیاز کنند

مشاوران اقتصادی ) های اجتماعی 
نولیبرالی که پست های مشاور 
ارشد را به خود اختصاص داده اند و 

خود را در زیر پرچم دین ( حواریون 

پنهان کرده اند و مرتب در رسانه ها 
فریاد می زنند که عامل و مانع 
اصلی عدم سرمایه گذاری غربی 

 ها، قانون کار 

 یادداشت منتخب

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) فداییان خلق ایران گروه کارگری سازمان کار                                           
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این جماعت بی . در ایران است
لی مدعی به مردم نمی مصرف و

گویند همه دولت های سرمایه 
اروپایی دارای قاتون  –داری غربی 

کار هستند، آن هم بسیار پیشرفته 
تر از قانون سر ودم بریده قانون کار 

ولی مردم در این انتخابات . ایران
پاسخ قاطع خود را به حاکمیت 

سال مناسبات  28به این . دادند
زی تعدیل ساختاری و خصوصی سا

بحران ساز؛ اگر گوش و چشم غیر 
نولیبرالی باقی مانده باشد که این 

  .پیام را دریافت کند

مردم در میان جار وجنجال عده ای 
که با وعده های غیر واقعی و گدا 
پرورانه شعار می دادند و قصد 
داشتند باز هم با سیاست های 
ماکیاولی مردم را گمراه کنند،نه 

دالل منش به سایه نشینان . گفتند
دین؛ پشت کردند و با یک نه بزرگ 
نشان دادند روز به روز دارند از آنها 

مردم در این . فاصله می گیرند
اجتماعات دو خواست خود را مطرح 
کردند که بیان گر پیشرفت دانش 

همان . عمومی مردم ایران است
مردمانی که آنها را عوام می نامید 
وانتظار دارید تا ابد دنبال رو 

اجتماعی  –شهای اقتصادی نگر
شما باشند ولی نمی دانید با این 
خواست غیر مشروع خود دنبال 
روی از اصول واحکام را نیز به مرور 

امروز با  .از دست می دهید
مشاهده آرم های فروهر درپشت 
پراید ها، وانت ها و کامیون ها، 
دهن کجی به باور هایتان را می 

یا ،خیل . توانید مشاهده کنید
انانی را که گرایش به مسیحیت جو

" یافته اند و یا رویکرد به دراویش و
مراد های )را " انسانهای کامل شان

رنگارنگ با نگرشهای خاص که در 
ظاهر با سیاست کاری ندارند ولی 
مانند شیخ خلیفه و شیخ حسن 

جوری سده های میانه ایران آماده 
را، باز تولید  ۲2اند سربداران قرن 

ترکیب دین با سیاست آری .( کنند
های نولیبرالی، شما را به سوی 
گور رهنمون می کند، حداقل مانند 
روحانیون مسیحی خود را و 
باورهایتان را با مسایل روز همآنگ 
کنید تا ضرورت به اهدای کیسه 
های سیب زمینی و وعده ی سه 
برابر کردن مبلغ یارانه و دور زدن 

قانون اساسی را  ٠٠پنهاِن اصل 
ته باشید، تا بتوانید باقی نداش
  .بمانید

 29: به آمار انتخابات می پردازیم
 41میلیون نفر حق رای داشتند که 

هزارنفر در انتخابات  ۲۲٤میلیون و 
 99٤میلیون و  2٠شرکت کردند و 

هزار نفر بکلی از شما قطع امید 
کرده اند و عطای شما را به لقا یتان 

 ولی اکثریت بزرگی از .بخشیده اند
رای دهندگان به این دلیل در 
انتخابات شرکت نمودند تا فریادشان 
را بکشند و دو خواست عمده اشان 

شعارهای مردم . را در میان بگذارند
در متینگ های انتخاباتی و جشن 
. پیروزی شان، موید این ادعاست

اکثریت بزرگتر که آگاهی مدنی 
کمتری داشتند، به این دلیل حاضر 

ت شرکت کنند و شدند در انتخابا
رای بدهند که عاجزانه نمی 
خواستند باز هم به عقب برگردند 
وباز هم بیشتر به دوران برده داری 
و اطاعت کور کورانه ی مراد و 

سال دوره  ۲9مریدی که پس از 
های رییس جمهوری های متفاوت 
هم چنان بیشتر در فقر و بیکاری 

  .فرو می روند، رانده شوند

برآیند پس از مشخص شدن 
انتخابات عده ای از تحلیل گران 
غربی با شنیدن شعارهای مردم در 
متینگ های انتخاباتی مدعی 

روحانی نمی تواند به وعده . شدند
هایش جامه عمل بپوشاند زیرا خط 
قرمز حاکمیت آزادی آقای موسوی 

چرا آزادی زندانیان سیاسی  . است
باید خط قرمز حاکمیت باشد در 

ساسی به این حالی که قانون ا
حاکمیت می تواند مشروعیت 

و در ! بدهد، اگر بدان عمل گردد؟
میان زندانیان سیاسی و کارگرانی 
که تنها تقاضایشان حقوق صنفی 
شان بوده که قانون اساسی بدان 
پاسخ مثبت داده چرا تنها آقای 

! موسوی خط قرمز شده است؟
پاسخ تا حدودی روشن است 

ن ایشان تنها کسی از میان ای
حاکمیت بود، که به تنهایی با این 
گرایش نولیبرالی و دور زدن قانون 
اساسی مخالفت کرد و اعالم نمود 
قصد باز گشت به قانون اساسی را 

ایشان نه برای حمایت از مردم . دارد
و حقوق آنها که برای حفظ نظام 
اسالمی مخالفت کرد و پای آن 

زیرا به این باور رسیده بود . ایستاد
ند نولیبرالی گورکن حاکمیت که رو

اسالمی است، واقعیتی که دیگران 
ولی کار . توانایی درک آن را ندارند

بزرگی که مردم ایران آن را کاربردی 
کردند، نه بزرگی بود که به عوام 
فریبی دادند و سه برابر شدن یارانه 
را نپذیرفتند و بدین گونه نشان 
دادند دوران نویی فرا رسیده که 

نان برغم فقر سیاه و وعده ی 
بیکاری و گرانی همگانی؛ دیگر 
کاربردی ندارد و پنجره ای به باغ 

دومین . سبز از رنگ رو افتاده است
خواست و فریاد مردم آزادی آقای 
موسوی یا در حقیقت آزادی 

این خواست . زندانیان سیاسی بود
عالوه بر شکل آن که آزادی 
موسوی و زندانیان سیاسی بود 

ون مایه ای اقتصادی است دارای در

که نفی مناسبات تعدیل ساختاری 
و خصوصی سازی و باز گشت به 

قانون اساسی را در خود  ٠٠اصل 
از سوی دیگر راه آینده . نهان دارد

ایران را این انتخابات شاید برای 
آخرین بار فریاد زد و همه ی 

ساله  ۲9شعارهای غیر عملی این 
 .را نفی نمود

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) اییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان فد کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             

 

 

33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولی آنهایی که تا به امروز راه 
مناسبات آمریکایی نولیبرالی را رفته 
اند بعید است این درون مایه را درک 

در کنار این واقعیت ها . کرده باشند
و  می بینیم که امپریالیسم

دن کشورهای پیرامونش با بر پا کر
مسابقه تسلیحاتی عربستان بر 
 علیه ایران با کمک ریاست جمهوری

ترامپ، شرایط را پیچیده تر کرده 
از سوی دیگر هزینه های . است

سرسام آور نظامی برای دفاع از 
عراق و لبنان و ضرورت  سوریه و

هزینه های دفاعی کشور که 
همگی بر دوش مردم ایران 
سنگینی می کند، امکان هر 
توسعه صنعتی را از حاکمیت گرفته 
و در صورتی که بتوانند نظر شرکت 

رجی را هم برای سرمایه های خا
گذاری در ایران جلب کنند، این 

شرکت های چند ملیتی با چنان 
قراردادهایی وارد ایران می شوند 
که روی قرارداد ترکمن چای دوران 
قاجاریه را سفید خواهد کرد و 
حاکمیت گرفتار در این پیچیدگی ها 
هم، مجبور است به آن تن دهد ، 

عه بدون آن که بتواند به یک توس
واقعی صنعتی دست یابد و بدین 
گونه شرایط زندگی مردم را بهبود 

باز هم در نهایت ناتوانایی . بخشد
" مهندسی"گرایش به سوی آمار 

شده خواهند رفت، تا واقعیت بحران 
رکود و تورم را منکر شود و چندر غاز 

 –درآمد نفت را توسعه اقتصادی 
مانده تنها راه باقی. صنعتی جا بزنند

آنهایی که هنوز ته مانده ی  برای
صداقتی دارند؛ رویکردی آزادی 
خواهانه و مردمی است، که می 
باید مشارکت همه مردم ایران را در 

آری باز گشت، باز . بر داشته باشد
تا  29گشت به بهار آزادی سال 

قادر به باز کردن این گره های کور 
اقتصادی در کشور  –اجتماعی 

دفعات درسهای تاریخ به . شوید
اثبات نموده که بزرگ ترین قدرت 
نظامی هم قادر به پاسداری هیچ 
ساختار ضد مردمی نیست و این به 
ظاهر قدرت خلل ناپذیر نظامی در 
لحظات چرخش های بزرگ تاریخی؛ 
مانند حبابی در مقابل اتحاد مردم 

 .خواهد ترکید

 

 اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

  09خرداد ماه  2

 اصر آقاجری سخن گو ن

 
 

 
 

 

   ی بولتن کارگر            
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 هستیم یعبد لیو اسماع یآتنا دائم یخواهان آزاد

 

خود  نیطبق قوان یکه حت یصنف تیو فعال یحقوق شهروند یبرا یمدن تیبه جرم فعال یعبد لیو اسماع یدائم آتنا
 .شده اند یزندان ست،یممنوع ن یاسالم یجمهور

معلمان هفته هاست در اعتراض به نقض  یکانون صنف نیشیپ ریدب یعبد لیماعو اس یفعال حقوق مدن یآتنا دائم 
آنان مناسب نیست و  یوضعیت جسمان. دست به اعتصاب غذا زده اند یاسیس انیفاحش حقوق خود به عنوان زندان

جه به با تو. زنند یآنها سر باز م یبه خواست ها یدگیاز رس یاسالم یجمهور یمسئوالن قضائ. بايد درمان شود
 یما برخوردار ،یآنها از خدمات درمان تیمحروم قیاز طر یاسالم یدر جمهور یاسیس انیزندان یکیزیسوابق حذف ف

 ایخود آنان  یشده از سو دهیمورد اعتماد و برگز یدر مراکز پزشک یاز خدمات درمان یو آتنا دائم یعبد لیاسماع یفور
 .میبستگانشان را خواستار

خود  نیطبق قوان یکه حت یصنف تیو فعال یحقوق شهروند یبرا یمدن تیبه جرم فعال یعبد لیو اسماع یآتنا دائم 

 نینقض کنندگان هم نیاز بزرگتر یيک یاسالم یجمهور هیقوه قضائ. شده اند یزندان ست،یممنوع ن یاسالم یجمهور
و  یاز سالمت آتنا دائم ینگران ما با. کشانده است یصنف یرا به فعالیت ها یامنیت یاست و دامنه برخوردها نیقوان

 .میشناس یآن ها در زندان م یرا مسئول عواقب ناگوار نگهدار یاسالم یجمهور ،یعبد لیاسماع

 میخواه یمدافع حقوق بشر م یبین الملل یو حقوق بشرو نهادها یفعالین مدن ،یاسیس یما از همه سازمان ها 
 یو آتنا دائم یعبد لیاز جمله اسماع یاسیس انیهمه زندان یدبا هدف آزا یاسالم یکه برمبارزه خود علیه جمهور

 .بیفزايند

 

 چپ کنشگران 

 (تیاکثر) رانیخلق ا انیسازمان فدائ یـ اجرائ یاسیس ئتیه

 ـ طرفداران وحدت چپ رانیخلق ا انیسازمان اتحاد فدائ یهماهنگ هیئت

          (2139ماه مه  22) 3126خرداد  9 

          

 

 

 

 احزاب

 

   ی بولتن کارگر            
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 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران

 پایمال کردن حقوق صنفی کارگران خبازتالش دولت برای 

 

 

 

 

 

 

 

نا بر اخبار منتشره، اخیرا تفاهم نامه ای بدون حضور و ب
ن سازمان تامین اجتماعی و آگاهی کارگران خباز، ما بی

صنف کارفرمایان نانوائی های کشور به امضا رسیده 
 .است

در این رابطه سید تقی نوربخش طی مصاحبه ای با 
به منظور ارتقاء خدمات : خبرگزاری ایلنا گفته است

سازمان تأمین اجتماعی و تسهیل دسترسی کارگران 
ه ای هزار واحد نانوایی در سراسر کشور، تفاهم نام 9٤

با این صنف محترم منعقد شده است تا دریافت لیست 

کارگران و همچنین بازرسی از کارگاههای نانوایی با 
 .همکاری اتحادیه های صنفی سراسر کشور انجام شود

حال سوال این است اگر این تفاهم نامه طبق ادعای 
سید تقی نوربخش به منظور ارتقا خدمات سازمان تامین 

هزار واحد  9٤دسترسی کارگران اجتماعی و تسهیل 
چرا این  ،نانوایی به تامین اجتماعی انجام شده است

کار بدون حضور نماینده های کارگران نانوائی ها  این
رغم خواست کارگران نانوائی ها  صورت گرفته و چرا علی

برای انتشار علنی این تفاهم نامه، سازمان تامین 
 .کند می اجتماعی همچنان از انتشار آن خودداری

ادعای واهی تسهیل دسترسی کارگران خباز به خدمات 
تامین اجتماعی توسط سید تقی نوربخش در حالی 
مطرح شده است که وی در این مصاحبه از سپردن 

های نانوائی بدست اتحادیه های  ها از کارگاه بازرسی
 .کارفرمائی پرده برداری کرده است

 

 

طالع و حضور بدون تردید تفاهم نامه ای که بدون ا
 ،باز با کارفرمایان منعقد شدهخ نماینده های کارگران 

تلقی تواند تفاهم نامه ای برای حفظ منافع کارگران  نمی
چنان ضد کارگری  بلکه چنین تفاهم نامه ای آن  شود،

رغم خواست  است که سازمان تامین اجتماعی علی
چنان از  کارگران نانوائی ها برای انتشار علنی آن، هم

 .کند کار خودداری می انجام این

این که دولت روحانی  ،است آشکارچیزی که در این میان 
در پی شکست طرح ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در 

قانون کار، تالش مضاعفی را بکار خواهد بست تا با 
و تفاهم  "ورزیر کا"ها از قبیل طرح  توسل به انواع طرح

ها، منویات ضد  ری آننامه ها با کارفرمایان و اجرای فو
کارگری و تامین صدرصدی منافع صاحبان سرمایه را به 

 .پیش برد

های مستقل کارگری  ما با جلب توجه کارگران و تشکل

به اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت روحانی، انعقاد 
تفاهم نامه غیر علنی و بدون حضور نماینده های کارگران 

کارفرمایان نانوائی از سوی سازمان تامین اجتماعی با 
کنیم و با تاکید بر انتشار فوری و  ها را قویا محکوم می

داریم در مقابل هر طرح  علنی این تفاهم نامه، اعالم می
و الیحه و تفاهم نامه ضد کارگری با تمام توان ایستادگی 

دولت روحانی در پی  ،خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد
ضد کارگری تر در بر سر ایجاد تغییرات  خودشکست 

های ضد کارگری خود  قانون کار، از طرق دیگری سیاست
 به نقل از سایت اتحادیه آزاد کارگران               .را به پیش برد

   ی بولتن کارگر            
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 پای صحبت معصومه جاهدی، همسر یکی ازجانباختگان حادثه معدن زمستان یورت 

 اضطراب و ترس جزء جدایی ناپذیر زندگی کارگران معدن

 

 

 به نقل از سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

قبل از این حاثه هر بار که همسرم و همکارانش : می گوید جاهدیمعصومه 
به خاطر حقوق های پرداخت نشده اعتراض می کردند کسی به انها توجه 

ماهی که پرداخت نشده بود  9نمی کرد، اما درست بعد از این اتفاق مطالبات 

یز شد، وقتی همسرانمان را از دست داده بودیم پول چه به حسابمان وار
دردی را دوا می کرد؟ از طرفی روزهای مراسم و تشیع همزمان بود با 
انتخابات، بعضی کاندیدهای شهر به جای همدردی با ما، جای اینکه مرهم 
باشند در مراسم از شلوغی ها برای تبلیغ خود استفاده می کردند و تحمل 

 .یلی سخت بوداین برای ما خ

 :معصومه جاهدی همسر یکی از جان باختگان این حادثه به مهر گفت
اردیبهشت ۲0اردیبهشت بود که پیمان بستیم برای رسیدن به آرزوهایمان، 

، بهرام لیسانس جغرافیا داشت، من هم مربی پرورشی بودم، زندگی مان 02
توانم تا پایان  را ساده و عاشقانه شروع کردیم، آنقدر خوشبخت بودیم که می

یک سال و نیم از زندگیمان  .عمرم بنشینم و خاطرات شیرینمان را مرور کنم
گذشته بود که با آمدن امیرعباس دلخوشیمان بیشتر شد، یک پسر ریزجثه و 

همسرم بعد .دوست داشتنی که قد می کشید و به بهرام وابسته تر می شد
ر در معدن زغال سنگ البرز از اتمام دانشگاه چون کار نبود به عنوان کارگ

شرقی مشغول بکار شد،بهرام با وجود سختی کار و حقوق پایینی که نه 

رضایت بخش بود و نه سر موعد پرداخت می شد راضی بود و قانع، انگیزه اش 
سالهای اول ازدواج یک روز در میان شانزده ساعته .برای کار کردن بی نظیر بود

عت کارش تغییر کرد، هر روز یک ربع به سرکار می رفت، اما بعد از آن سا
. شش صبح از خانه بیرون می رفت و حوالی ساعت سه ظهر بر می گشت

سختی کار معدن فقط به خاطر مشکالت جسمی و ریوی نیست چون 
همیشه احتمال خطر و انفجار و خفگی وجود دارد اضطراب و ترس جزء جدایی 

ن است، مثل من که همیشه تا ناپذیر زندگی کارگران معدن و خانواده هایشا

برگشت بهرام به خانه استرس 
داشتم، آخر کارگران معدن وقتی 
وارد تونل می شوند ارتباطشان با 

همسرم در  .دنیا قطع می شود
به دلیل تعدیل نیرو یک  00سال 

در  0۴سال بیکار شد و در سال 
معدن زمستان یورت به عنوان 

 .نقشه بردار قرارداد بست

دگی کم نبوده اما خوشی های زن
مشکالت را نمی شود نادیده 
گرفت، کم بودن حقوقی که کفاف 
زندگی را نمی داد، حقوقهای که 
دیر پرداخت می شد و گاها مجبور 
می شدند دست دراز کنند پیش 

که تمام  یاین و آن، نگرانی های
شدنی نبود، معصومه خانم اما 
همه ی مشکالت را پیوند می زند 

ی، چیزهای که به قناعت و صبور
این روزها کمتر پیدا می شود، 
اساس زندگی خانم و آقای هدایتی 
بر سازش و محبت بوده، از همان 

 .روز اول تا همین چند روز پیش

 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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دو ماه و نیم پیش خدا ریحانه را به زندگیمان بخشید، : خانم جاهدی می گوید
ان شبها نمی خوابید و تا صبح از روزهای اول تولد ریحانه به خاطر کولیک نوزاد

گریه می کرد، بهرام آدم بی خیالی نبود، در تمام این پنج سال زندگی در 
خوشی و ناخوشی سنگ صبورم بود، شبها همپای من بیدار می ماند و 

اما لبخند می زد،  ،ریحانه را آرام می کرد، خستگی از چشم هایش می بارید
امم را برای همیشه از دست بدهم شب آخر، شبی که قرار بود فردایش بهر

ریحانه خیلی زود خوابش برد، بهرام هم در کسری از ثانیه خوابید، دلتنگ 
بودم، در تب و تاب به دنیا آمدن ریحانه و مریضی اش فرصت نکرده بودیم یک 
دل سیر حرف بزنیم، دلم برای آرامش صدای بهرام تنگ شده بود، می 

صدایش زدم و  ن چند وقت بگویم،خواستم زل بزنم به چشمانش از ای
بیدارشو یکم با هم حرف بزنیم خیلی وقته درست حسابی حرف :"گفتم
معصومه جان بذار بخوابم، صبح خواب می : "توی خواب و بیداری گفت" نزدیم

من هم اصراری نکردم، صبح هم بخاطر اینکه من بیدار نشوم آرام و بی " مونم
ا من همیشه حسرت به دل بنمانم، کاش آن صدا از خانه رفته بود، رفته بود ت

 .شب بیدارش می کردم، کاش یک دل سیر با او حرف می زدم

آقای هدایتی در هنگام حادثه از تونل خارج شده بود اما حس نوع دوستی و 
فداکاری او را برای کمک به مصدومان به داخل تونل کشید، خانم جاهدی از آن 

عت دوازده توی کانال خبری شهرستان چهارشنبه تقریبا سا :روز می گوید

دیدم که در معدن زمستان یورت انفجار رخ داده، تمام بدنم می لرزید اما به 
خودم دلداری می دادم که حتما همسرم از تونل بیرون آمده،اما گوشی بهرام 
 در دسترس نبود، قرار شد برادر شوهرم برود معدن و خبری از همسرم بیاورد،

ر ایشان هم جواب تلفن من را نداد یقین کردم برای بهرام اما زمانی که دیگ
اتفاقی افتاده، مثل مرغ سرکنده بودم، خواهر بهرام زنگ زد و گفت کسی 
بهرام را در بیمارستان دیده، انگار دنیا را به من داده بودند، از خوشحالی گریه 

دنیا رو " دخبری از بهرام ندار" :می کردم اما وقتی با آن فرد تماس گرفتم گفت
سرم خراب شد، نمی توانستم باور کنم که بهرام متین و دلسوزم را دیگر 

وقتی ساعت یک شب شماره  .نبینم،خبرهای ضد و نقیض دیوانه ام کرده بود
بهرام را گرفتم، بوق خورد اما کسی جواب نداد، فهمیدم همسرم را از معدن 

و گریه کردم اما کسی  بیرون آورده اند، تا نزدیک صبح شماره اش را گرفتم
شاید  .جواب نمی داد، صبح دیگر مطمئن شدم برای همیشه تنها شده ام

اما بهرام این اواخر خیلی مهربان تر از قبل بود، به دنبال بهانه ای  ،باور نکنید
بود که فامیل را دور هم جمع کند، از احساس خوشبختی زیادی که کنارش 

 "نکنه اتفاقی براش بیفته"ی گفتممی ترسیدم همیشه با خودم م ،داشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه چیز آنقدر سریع و غیرمنظره 
اتفاق افتاد که باورش سخت بود، 

که  خانواده ی آقای هدایتی با این

صبور باشند اما  ،سعی می کنند
هنوز نبودن بهرام را نپذیرفته اند، 
خواهر ها و برادر هایی که همیشه 

به نام تکیه گاهی  ،حس می کردند
حاال تنها شده اند،  ،بهرام هست

مثل معصومه خانم و امیرعباس و 
ریحانه، همشهری ها اما برای کم 
شدن غم خانواده هدایتی کم 
نگذاشتند، حتی مردم از شهرهای 

داری و شریک شدن  دیگر برای دل
ها به خانه شان می آمدند،  با آن
پایشان اشک می ریختند و  هم

اما گله  .تنهایشان نمی گذاشتند
ها کم نیست، معصومه خانم می 

قبل از این حاثه هر بار که : گوید
همسرم و همکارانش به خاطر 
حقوق های پرداخت نشده اعتراض 

ها توجه  نآکسی به  ،می کردند
نمی کرد، اما درست بعد از این 

ماهی که پرداخت  9اتفاق مطالبات 
نشده بود به حسابمان واریز شد، 

ا از دست داده وقتی همسرانمان ر
پول چه دردی را دوا می  ،بودیم

 ".کرد؟ از طرفی روزهای مراسم و

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           
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بعضی کاندیدهای 

شهر به جای همدردی 
با ما، جای اینکه مرهم 

در مراسم از  شوند،
شلوغی ها برای تبلیغ 

 خود استفاده
می کردند   
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 (اکثریت) ییان خلق ایرانگروه کارگری سازمان فدا کار                                                   
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آتنا  یخواهان آزاد
 لیو اسماع یدائم

هستیم یعبد  

  

 

 

  

 

 
 

  31 صفحه

 

31صفحه   

 

 برآیند انتخابات

 

بعضی کاندیدهای شهر به جای همدردی تشیع همزمان بود با انتخابات، 
با ما، جای اینکه مرهم باشند در مراسم از شلوغی ها برای تبلیغ 

 این حاال خود استفاده می کردند و تحمل این برای ما خیلی سخت بود
روزها معصومه خانم سالگرد ازدواجشان را بدون بهرام می گذراند و امیرعباس 
بی قرار تر از همیشه است، خانه که از رفت و آمد فامیل ها خالی می شود 
دلتنگی های امیرعباس اوج می گیرد، به آسمان اشاره می کند و می 

کاش در : گوید بابا اونجاست؟ مادر سر تکان می دهد و امیر عباس می:پرسد
چون اونجا تنهاست و  ،رو قفل می کردیم تا بابا نره، بابا االن داره گریه می کنه

بغض می کند و می  ،بعد هم قاب عکس بابا را بغل می گیرد" پسر نداره
خوابد، معصومه خانم می ماند و سکوت خانه، خیره می شود به ریحانه ای 

ندارد و به فردا فکر می کند، به  پدرشهیچ خاطره ای از  ،که وقتی بزرگ شود
آرزوهای مشترکی که برای زندگی و آینده بچه هایشان داشتند، صبوری های 
بهرام رابه یاد می آورد سعی می کند مثل او باشد، دلتنگی ها و بغض ها و 

گله های روزهای بعد از فوت بهرام را ورق می زند، به زن دایی اش فکر می 
را در همین حادثه از دست داده، به زن یکی از کند که همسر و دو پسرش 

همکاران بهرام فکر می کند که دو 
دختر دارد و چندماهه باردار است، 
به همشهری های فکر می کند که 
دورشان را خالی نکردند، معصومه 
خانم این روزها در تنهایی و سکوت 
شب خیره می شود به قاب عکس 

، تصمیم می گیرد بچه همسرش
دون هیچ کمبودی بزرگ هایش را ب

کند، نمی خواهد کسی به 
ها تا  چون آن ،فرزندانش ترحم کند

همیشه پدر دارند، او می خواهد 
امیرعباس را مرد و ریحانه را شیرزن 
بار بیاورد که تا همیشه نام بهرام 

 .هدایتی را زنده نگهدارند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجمع اعتراضی فرهنگیان اصفهان مقابل صندوق ذخیره / 

 قزوین رخ داد؛-در اتوبان زنجان

 مرگ کارگر ابهری بر اثر سقوط از دکل برق / 

 :یک فعال صنفی کارگران خباز

 کارگران خباز در معرض خروج از شمول حقوق کار / ها منتشر شود امه دو جانبه بازرسی از خبازیتوافقن/ 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو شنبه             

 

 

.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

.شرح زیر ارایه می شود  

 تیتر اخبار
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 جمعی از کارگران فوالد بویراحمد در تماس با ایلنا مطرح کردند

چرا جای تسلیت به بازماندگان فوالد / ها بودیم ها و همدردی ما در یاسوج چشم انتظار همراهی/ 
  بویراحمد خالی است 

 تشییع پیکر سومین جانباخته فوالد بویراحمد / 

 به نگهبان مجموعه آسیبی نرسید / کارگاه تولید کفش در مشهد طعمه حریق شد/ 

  !ماه حقوق5م پرداخت تجمع کارگران شهرداری آبادان دراعتراض به عد/ 

  !تاکسیرانان فرودگاهی تهران ادامه تجمعات اعتراضی / 

  !قدیم شرکت واحد درشهرداری شهر ری 9تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی مسکن منطقه / 

 شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد برای تبرئه دو فعال کارگری/ 

  محقوق کارگران ترمینال سال ماه 1عدم پرداخت/ 

 گذار یا حفظ جان کارگر؛ کدامیک مهمتر است؟ فرار سرمایه/ 

 سومین کارگرمجروح حادثه کارخانه فوالد یاسوج جان باخت/ 

درصد در  21سومین کارگر حادثه فوالد بویراحمد به نام قاسم پشت چمن به دلیل سوختگی باالی / 
 .فوت شد خرداد در بیمارستان صدرای شیراز6دقیقه ظهرروز 52و  33ساعت 

 !جان باختن یک کارگر ساختمانی در شهرستان ایوان زیرآوار/ 

 کنگان برای معوقات مزدی  31انکاری فاز تجمع کارگران پیم/ 

 !گزارشی از مراسم یادبود هشت کارگر جان باخته معدن زمستان یورت آزادشهر دررامیان/ 

  !کشته و زخمی شدن کولبر درپی شلیک نیروهای انتظامی/ 

 !کارگرجوان در شوش براثر برق گرفتگی4کشته وزخمی شدن / 

 روز چهارشنبه رخ داد؛

 تجمع تاکسیرانان فرودگاهی مقابل مجلس شورای اسالمی / 

 در ارتفاعات اورامانات رخ داد؛

  زخمی شدن سه کولبر بر اثر حادثه غیرطبیعی / 

  قانون مشاغل سخت و زيان آور وکارگران تونل سوم کوهرنگ ؟/ 

  تجمع اعتراضی متخصصین پاتولوژی مقابل سازمان نظام پزشکی/ 

 !درحین کار 3125پرستار طی سال 35جان باختن / 

 !از کارکنان بیمارستان داراشفاء میرجاوه براثرتصادف ماشین سرویستن 4مجروحیت  / 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8دو 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-9/494414-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/494371-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493950-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493737-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493781-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C


  

 

 

 

 کارگردرکرج براثر فرو ریختن یک ساختمان2مجروحیت شدید/ 

  مرگ کارگر مقنی درنیشابور بر اثر سقوط سنگ/ 

 !هزارتومانی؟131کارگری تحت لوای کارورزی با حقوق ماهیانه/ 

تجمع کارگران کارخانه آجر ماشینی آزادشهردراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری / 
 !برای دومین روزمتوالی

 ادامه تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی ویژه فرودگاه های تهران امروز مقابل مجلس/ 

 !کارگری جوان در سقزباخودکشی به زندگیش خاتمه داد/ 

 !کارگر سنگبری درمحالت براثرسقوط سنگ2کشته وزخمی شدن / 

 تجمع کارگران فوالد بویر احمد مقابل استانداری کهکیلویه وبویر احمد / 

 اعتراض به توافق اخیر تامین اجتماعی با کارفرمایان خباز / 

 در اعتراض به بدعهدی پیمانکار؛

 های رجاء تجمع کردند  موتوریست/ 

 اسامی مصدومان حادثه انفجار فوالد بویر احمد اعالم شد / 

 آتش به سرعت مهار شد / حادثه در پاالیشگاه اول پارس جنوبی/ 

 آخرین وضعیت مصدومان حادثه انفجار فوالد بویراحمد / 

 ان آذر آب در میدان صنعت اراک تجمع کارگر/ 

 حادثه مصدومی نداشت /متری در علی آباد پاکدانه خاموش شد 511سوزی کارگاه  آتش/ 

 وضعیت بحراني اسماعیل عبدي در بیست و دومین روز اعتصاب غذا/ 

 !بیکاری کارگران مشهد نخ بدنبال تعطیلی کارخانه/  

 !کارخانه تولید کننده تولید پارچه و پتو1باالی سرکارگران سایه بیکاری   

 !ماه حقوق وعیدی معوقه2کارگرشركت نفت آذر چنگوله در آستانه اخراج با  421/ 

 

 

 

 

 

   ی بولتن کارگر            

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                           

 682ه  شمار  چهارم سال /  9162مه    93/  6931خرداد    8ه   دو شنب          
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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-9/492712-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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