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مرداد بە نقل  ٢٢انتخاب در  روزنامە
از بهرام پارسایی سخنگوی 

مربوط بە  فراکسیون امید خبر
حمایت دمحم خاتمی رئیس دولت 
 اصالحات از ادامە وزارت علی ربیعی

 . ر و رفاە را تکذیب کردون کاوزیر تعا

این تکذیب پس از آن صورت گرفت 
 ءاربر سر انتخاب وز ،گفتە شد کە

بین روحانی و فراکسیون امید و 
گزاری اصالح  شورای سیاست

طلبان اختالف نظر بە وجود آمدە 
 چینش و است و اصالح طلبان از 

 و  ،ترکیب کابینە ناخرسندند
فراکسیون اصالح طلبان در مجلس 

بە همە ترکیب  ندارند کەقصد 
 .پیشنهادی روحانی رای دهند

 یکی از وزارایی کە گفتە شدە این
فراکسیون مایل بە رای دادن و 

برای باقی ماندن  حمایت از ربیعی 

اما بە رغم  ،وزارت نیست در مسند
این مخالفت علی ربیعی در تالش 

کارمندان وزارت  است تا با بسیج
ادە از تامین اجتماعی و استف ، کار

بانک رفاە  امکانات این سازمان و
کارگران و دادن رشوە و وام بە 

 نمایندگان مجلس آرای الزم برای
ماندن بر مسند وزارت را حفظ  باقی
 .کند

 صادق کار
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مرداد کپی  ٦١همین روزنامە در 
را منتشر کرد کە داللت بر  سندی

 ءتالش ربیعی برای خرید آرا
 گذشت یک با وجود ،نمایندگان دارد

هفتە از افشای این تالش ها معهذا 
 نە ربیعی و نە هیچ یک از هنوز

مدیران سازمان تامین 
توضیحی در این مورد  اجتماعی

بسیج  بە ها اما این تالش ،ندادەاند
ادارات تابع تامین اجتماعی برای 

، تطمیع نمایندگان محدود نماندە
های کارگری فرمایشی و  تشکل

اجتماعی مدیران ادارات کار و تامین 
و همە آن کسانی  ایلنا  و خبرگزاری

کە از وزیر شدن ربیعی بە نحوی از 
می شوند در  انحا مستفیض شدە و

چند هفتە اخیرتبلیغات شدیدی را 
 بە منظور ایجاد فشار برای ابقای

ها  در این تالش. وی پیش بردەاند
عملکرد ضد کارگری  ی تبلیغاتی 
بازگو می شود و بە  ربیعی وارونە

بعنوان  وغ از ضرورت ابقای وی در
گویا  کسی کە حامی کارگر است و

کارگران از عملکرد وی راضی 
 .داد سخن می دهند هستند،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کە منافع شخصی  جماعت  این
ارجح بر حق و حقوق  آن ها، برای 

گویا  ،کنند تصور می است، انکارگر

کارگران از یاد بردەاند کە طی چهار 
و  تە ماندە حقسال وزارت ربیعی 

حقوقی را کە برایشان هنوز باقی 
ماندە بود چگونە توسط وی و هم 

معرض تاراج قرار گرفتە  دستانش در
امثال تغییر  طرح های ضد کارگری 

ی و استاد شاگرد قانون کار، طرح
، کارورزی بە جریان انداختە شد

درصد  ١٦تعداد قراردادهای موقت از 
زد ، دستمدرصد افزایش یافت ٣٦بە 

 برابر زیر خط ثابت نگە داشتە ٤ها 
کارگران مناطق آزاد از شمول  ،شد

باقی مستثنی همچنان قانون کار 
در  ، اجباری بودن بیمەماندند

، بسیاری از کارگاە ها ملغی شد
پیدا قانون بیمە بیکاری چنان تغییر 

اری امکان استفادە کە کمتر بیک کرد
 .از آن را دارد

 نگاران و روزنامە ،فکر می کنند
کانون صنفی معلمان یادشان رفتە 
کە شخص وزیر مانع اصلی فعالیت 

این کە  ، یااست ها شدە آن
فت تپە، اتوبوس رانان، کارگران ه

 وزیر کار ،اتحادیە آزاد نمی دانند

برای جلوگیری از تشکیل مجامع 
عمومی و فعالیت سندیکاهایشان 

 دریغ نورزیدە از هیچ کوششی
 .است

لە نامەهای ی مقاووزیر از اجرا
 اعتراض  ده وبنیادین کار سرباز ز

صنفی طی صدارت ربیعی  های
بیش از پیش سرکوب و بدیهی ترین 

سندیکایی کارگران لگد مال  حقوق
کردی  با چنین عمل .است گردیده

دیگر تشکل  سرکردگان خانە کارگر و
های فرمایشی از حمایت و رضایت 

از ربیعی داد  ،کدام کارگر واقعی
ها البتە  می دهند؟ آن نسخ

 ءنگران ابقا ،خودشان حق دارند
این  چون از ،نشدن ربیعی باشند

هایی  ولی آن ،راە نان می خورند
شان را ربیعی آجر  کە نان

نگرانی از تغییر  دلیلی برای ،کردە
مخالفت فراکسیون . وزیر کار ندارند

ربیعی نیز بە  با ادامە وزارت امید 

د او کر خاطر مخالفت با عمل
اگر چنین مخالفتی وجود  ،نیست

ها طی چهار سال  آن ، تداش
کە آن  گذشتە فرصت کافی داشتند

است  واقعیت این، را نشان دهند
کە هیچ کدام از برنامە های ضد 
کارگری دولت و ربیعی بدون رای و 

فراکسیون اصالح طلبان  حمایت
از آغاز  .نمی توانست عملی شود

ن تنها کنو تشکیل این فراکسیون تا

تعداد انگشت شماری از نمایندگان  
 عضو آن و در بعضی موارد نسبت بە

برنامە های دولت در زمینە مسایل 
کارگری از خود واکنش های کم 

دادند و هێچ گاە فراتر از  رمقی بروز
اکنون نیز  ،نصحیت بە دولت نرفتند

از روی  امید مخالفت فراکسیون
های کلی  مخالفت با سیاست

 . هد بوددولت نخوا

ربیعی بر سر ترکیب  مخالفت آنان با
کابینە و سهم اندکی است کە 

 آنها در. است روحانی بە آنها دادە
کە یکی از عناصر وابستە بل تالشند

 بە جناح خودشان را بر جای ربیعی

بر خالف اصالح طلبان و  !بنشانند
سرگردگان خانە کارگر کە هر یک 

خودشان را در این  منافع گروهی
آنچە  ،اکش ها دنبال می کنندکش

 خواهند و برایش کە کارگران می
مبارزە کردە و می کنند، تغییر 

و  سیاست های ضد کارگری دولت
مین جهت بە ه به ست،حکومت ا

این گونە ترفندە ها کە متاثر از  دام 
نمی  ،هاست جنگ قدرت بین جناح

افتند ولی از این تضادها و 
 کشمکش ها برای پیشبرد مبارزات

یقینا بە نحوی مطلوب بهرە  شان
تغییر دولت و تغییر  ،خواهند گرفت

این یا آن جناح  مجلس و حمایت از

برای کارگران  حکومت هیچ منفعتی
چوب  و عموم مزدبگیران در چهار

. ندارد ونداشتە  قوانین کنونی 
 پارلمان واقعی کارگران اتحادیە های

برای کە کارگران  ،کارگری است
ن می توانند با مبارزه آتشکیل 

صنفی و ایجاد یا پشتیبانی از 
تشکل های مستقل کارگری، در هر 

 .مبارزه کنندو تعجیل  شهر و دیاری 
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تغییر دولت و تغییر 
مجلس و حمایت 
این یا آن جناح  از

حکومت هیچ 
برای  منفعتی

کارگران و عموم 
 مزدبگیران در چهار

چوب قوانین 
 ونداشتە  کنونی 

 ندارد



 

 

 از تجربه دیگران

 

 جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش
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 مسائل، اهداف و مقررات

 مصباح الدین احمد

 ترجمه گودرز

 

 
 

  ات درمانیخدم 

 191ادامه از شماره 

در دیدار اخیرم . هند و پاکستان هم سیستم درمانی ویژه کارگران در بخش صنایع و مجموعه اتحادیه های کارگری دارند
از دو کشور هند و پاکستان برای بررسی روابط صنعتی که به همراهی نمایندگان اتحادیه های کارگری بنگالدش و با 

عات کارگری بنگالدش ترتیب یافته بود، در ایالت پنجاب پاکستان با سیستم بسیار گسترده و قابل حمایت مؤسسه مطال
این سیستم تنها وسیله کارفرمایان و بدون کمک . تحسینی از خدمات درمانی برای بخش صنایع تولیدی روبرو شدیم

ولت حمایت های ساختاری و زیربنائی تنها در مراحل ابتدائی تاسیس سیستم از طرف د. دولتی تأمین مالی شده است
و برپایه قانون ایالتی تأمین  ٦٣١1درسال " طرح تامین اجتماعی کارگران"این برنامه تحت عنوان . عرضه شده است

تاسیس شده ( PESSI)براساس این قانون مؤسسه تأمین اجتماعی کارکنان پنجاب . اجتماعی کارگری بوجود آمده بود
عرضه خدمات پزشکی به کارکنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بعالوه  PESSIس هدف اصلی از تأسی. است

مؤسسه صنعتی و تجاری و  ٢٤444کارکنان شاغل در  ٤٣0444در حال حاضر بیش از . درمان صدمات در محیط کار است
زوی دارد تا به اعضا و دفتر حو ٦٤دفتر منطقه ای و  ٦٦هزار نفر عضو خانواده انها تحت پوشش این مؤسسه اند که  ٦4

 .خانواده شان خدمات درمانی عرضه نماید

حقوق و % 1سهم تأمین اجتماعی است که از صنایع و بنگاه های تجاری عضو بر اساس نرخ  PESSIمنبع درآمد اصلی 
ارگران ک. روپیه درماه دریافت می نمایند به حساب مؤسسه واریز می شود ٦444دستمزد پرداختی به کارکنانی که تا 

پس از آن که در این سیستم پذیرفته شوند دیگر برای همیشه عضو خواهند بود، حتی اگر بعداً حقوقشان از سقف 
در آن صورت البته کارفرما موظف به پرداخت سهمیه باالی سقف نیست و کارگران خودشان باید . روپیه تجاوز کند ٦444

 .روپیه را بپردازند ٦444حقوق مازاد بر % 1معادل 
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PESSI این خدمات شامل مشاوره، . خدمات کامل درمانی و پزشکی را به تمام اعضا و خانواده شان عرضه می کند

کلینیک هایی برای عرضه خدمات مقدماتی . معالجات درمانی داخلی و خارجی، عملیات پزشکی اورژانس هم می شود
تخت دارند و بیمارستانهای  04تا  ٦4یمارستانهای کوچک که پزشکی به بیماران سرپایی وجود دارند و درمانگاه ها و ب

تختخواب هم در این مجموعه تأمین درمانی برای کارگران فعال اند و خدمات تخصصی، جراحی،  ٦44بزرگتر با بیش از 
مات حتی خد. رادیولوژی، ارتوپدی، آزمایشگاه های ویژه، دندانپزشکی، بیماریهای قلبی و غیره را عرضه می نمایند
هفده  PESSI. درمانی پیشرفته تر مانند جراحی قبل، مراکز دیالیز برای کلیه هم در این سیستم قابل دسترسی است

هر بیماری که در بیمارستان پذیرفته می شود معادل . آمبوالنس در بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی در اختیار دارد
سیستم وسیله یک هیئت مدیره اداره می شود که از میان نمایندگان . روپیه در روز خرج غذا دریافت می نماید ٤.4

 .کارگران، کارفرمایان و دولت انتخاب می شود

روپیه حقوق دریافت کنند وسیله این  ٦444کارگرانی که تا . هندوستان هم طرح خدمات درمانی مشابه ای دارد
در برخی ایاالت . در ایاالت مختلف باهم تفاوت دارد سیستم از خدمات درمانی برخوردار می شوند که مزایا و پوشش آن

تمام کارگران غیر فصلی که از برق استفاده می کنند و ده نفر یا بیشتر کارمند دارند و کارگاه هایی که از برق استفاده 
زارع از معادن و کارگران فصلی و م. نمی کنند ولی بیش از بیست نفر کارمند دارند، تحت پوشش این طرح قرار دارند

سیستم هفت نوع پوشش عرضه می کند ازجمله پوشش درمانی دوران زایمان، پوشش . پوشش این طرح خارج اند
افراد وابسته خانواده، حمایت از ناتوانی های جسمی، مخارج کفن و دفن، و حمایت های بازسازی و بازپروری بعد از 

خدمات تأمین اجتماعی . ا بصورت نقدی صورت می گیرندبجز در مورد خدمات درمانی و پزشکی سایر حمایت ه. حوادث
عرضه می شود که از مشارکت دولت مرکزی دولت های ایالتی، " ESIS –طرح دولتی بیمه کارکنان "وسیله شرکت 

یک شورای عالی . مشاغل حرفه پزشکی و پارلمان هندوستان تشکیل شده و وسیله نمایندگان انها اداره می شود
 .سه تأمین اجتماعی در امور درمانی مشاوره می دهدپزشکی هم به مؤس

خدمات درمانی محدود، خدمات درمانی کامل، و : سه کالسه از خدمات درمانی وسیله این طرح پوشش داده می شوند
تمامی افراد تحت پوشش سیستم تأمین اجتماعی خدمات درمانی کامل دریافت . محدوده توسعه یافته میانی از هر دو

افراد خانواده اعضا اما فقط از . رف نظر از این که موسسه عرضه کننده خدمات دولتی باشد یا غیردولتیمی کنند ص
خدمات غیر پزشکی شامل . خدمات محدود یا توسعه یافته برخوردار می شوند که ممکن است خدمات کامل نباشد

 .ت پرداخت نقدی صورت می گیردبرخی بیماری های جزئی، ناتوانی جسمی و مزایای وابستگان می شود که بصور

دولت هندوستان در این طرح مشارکت مالی ندارد ولی . تأمین مالی طرح را کارفرمایان و کارکنان مشترکاً برعهده دارند
از % ٤کارفرمایان هم معادل . هزینه واقعی درمان عرضه شده را متقبل می شوند% 0دولت های ایالتی تا حدود 

خدمات خود را فقط  ESIS. از حقوق ودستمزد ها را به صندوق طرح واریز می نمایند% ٦.0ن هم دستمزد را و خود کارگرا
به کارگران متشکل در صنایع عرضه می نماید، ولی گروه پر جمعیت تر کارگران در بخش های غیر رسمی را پوشش 

ناکافی و با کیفیت پایین  ESISمضافاً رهبران جنبش کارگری هند معترض اند که خدمات عرضه شده وسیله . نمی دهد،
 .است

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      361ه   شمار  چهارم سال /  2132  اوت   31/   3169مرداد      22دو شنبه              

 

4 
 



 
 
 
 
 

 دیگر کشور ها

 

 
 فرودگاه بارسلوناعتصاب کارگران 

 صفهای طوالنی مسافران و
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اعتراض کارکنان و کارگران فرودگاه بارسلون به شرایط دشوار 

 .شغلیشان

ر اسپانیا و به بهانه آن تقلیل دادن امتیازات و بدنبال آغاز بحران اقتصادی د

های تولیدی و خدماتی که تغیر قانون  مزایای شغلی کارگران در همه بخش

فرودگاه  انگران و کارکنان بخش کنترل مسافرکار از بارزترین این موارد بود، کار

بارسلون از هفته گذشته برای اعتراض به دستمزد نازل و شرایط دشوار 

های کوتاه کارشان را متوقف کرده و  ماندر زهایشان بطور نوبتی و قرارداد

 . خواهان بهبود حقوق و قراردادهایشان شدند

فرودگاه بارسلون خاصه در این فصل که تعطیالت تابستانی همه کشورهای 

پر رفت و آمد ترین فرودگاه اسپانیاست و همین  ،شود اروپایی شروع می

کارگر کنترل فرودگاه، بی  ٦53 ، توسطمهماقدام ساده ولی در عین حال 

که نتیجه آن معلق  ،نظمی بی سابقه ای را در این فرودگاه باعث شده است

های طوالنی مسافران برای گذشتن از خط  کردن صدها پرواز، ایجاد صف

احزاب مختلف سیاسی را به واکنش  حتیدر حاشیه این اعتصاب،  ...کنترل و

تا حران سیاسی در سطح ایالت کاتالونیا و بواداشته است و شمایی از 

 . اسپانیا نمایان است در سطح کشورحدودی 

روز جمعه کارگران در چهار نوبت و در هر کدام به مدت یک ساعت دست از کار 

را دارد و یک شرکت  انکه مسئولیت مدیریت کنترل مسافر شرکتی. کشیدند

با سوء ( ااولن ) خصوصی است 

قتصادی حقوق استفاده از بحران ا

یورو 144یورو به  ٦444کارگران را از 

تقلیل داده بود، کارگران باالجبار این 

پایین آمدن حقوق را پذیرفته بودند، 

شود بحران  ولی اکنون که ادعا می

خواهان ترمیم  ،تمام شده

 . حقوقشان هستند

کارفرما در پیشنهاد به کارگران قبول 

یورو  ٢44را  که حقوق ه استکرد

نمی کارگران قبول اما یش دهد، افزا

و اعالم کردند که روز یکشنبه  کنند

آگوست بازهم و در دفعات  ٦3

متناوب دست از کار خواهند کشید 

ساعت  ٢3و روز دوشنبه بمدت 

 .بطور کامل به اعتصاب خواهند رفت
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ان تهدیدشرگران کااگر همراه دولت مرکزی اعالم کرده اند که ه دولت ایالتی ب

های  بالفاصله نیروهای انتظامی را وارد کار کرده و از شرکت ،را عملی کنند

در . د کردنخصوصی امنیتی برای جایگزینی کارگران اعتصابی استفاده خواه

هرگونه جایگزینی کارگران اعتصابی مغایر با  :سندیکاها اعالم کرده اندپاسخ، 

کار را  انیسم دیگری حق اینحق اعتصاب کارگران بوده و نه دولت و نه هیچ ارگ

 .ندارد

، تخمین زده می شودفرودگاه بارسلون در پرواز  3444برای دو روز پایان هفته 

اعتصاب کارگران بخش کنترل این فرودگاه صحنه های غیر قابل پیش بینی را 

که نتایج زیان بخشی برای کل اقتصاد کاتالونیا و اسپانیا  متصور کرده است، به

ضی فرودگاه بارسلون به سایر وجه آنست که جنبش اعتراجالب ت. دارد

 . ا در سایر ایاالت اسپانیا در حال گسترش استه گاهفرود

کلیه کارگران را به گردهمایی از ساعت یازده ( ااولن)کمیته اعتصاب شرکت 

دعوت  ،صبح روز یکشنبه که تا ساعت نوزده بعد از ظهر ادامه خواهد داشت

 .ساعته کار روز دوشنبه تصمیم بگیرند ٢3با توقف  کرده است تا در رابطه

دولت اسپانیا و مقامات کاتالونیا با دلهره به نتایج این گردهمایی چشم دوخته 

 .اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاران در اسپانیا گزارشی از وضعیت بی

 

کاسته  تن ٦٦1هزار و  ٦31در دوازده ماه گذشته از تعداد بیکاران در اسپانیا 

مطابق  ،برند سر میه حاضر  تعداد کسانی که در بیکاری بدر حال . شد

. تن اعالم شده است ٣٢3هزار و ٦٦5 ، سه میلیون و اسناد رسمی وزارت کار

گری و فعال تر شدن بخش خدمات  طبیعتا این رقم مدیون آغاز فصل گردش

 .است

ست که برای بیش از سه ا در کنار اطالعات آماری باال واقعیت تلخ تر  آن

که بتوانند  لیون نیروی آماده بکار ولی فاقد کار چشم اندازی نیست برای آنیم

 هیچ بیکاربکاری مشغول شوند و مهم تر آن که برای بیش از یک و نیم میلیون 

کنند  هایی که کمک دریافت می گونه کمک خرجی وجود ندارد و بخشی از آن

 .از نوع کمکهای جنسی است

 داد کسانی که از بیمه بیکاری استفاده میعلی رغم رقم باالی بیکاری تع

در پایان ماه جون تعداد دریافت . بنحوی نگران کننده ای پائین آمده است ،کنند

 درصد  6/55 کنندگان حقوق بیکاری

 ٢4٦4این رقم در سال  وبیکاران 

 .بود درصد 3/10معادل 

یک مطابق آمار وزارت کار از تعداد 

از  که تن ٣0٦هزار و  163میلیون و 

 ،برند های دولت بهره می کمک

های  کمک تن 313 هزار و61٢تنها 

کنند و مابقی  نقدی دریافت می

. های جنسی است بصورت کمک

دریافت می کمک  درصد61یعنی 

 .کنند

 گونه ایه شرایط تازه کاری عموما ب

ست که قراردادهای کار کوتاه مدت ا

ست که ا و موقت هستند، نتیجه آن

پرداخت ماهیانه کارگران قادر به 

بیمه هایشان نیستند و همین امر 

ها در زمان بیکاری از دریافت  آن

 .کند بیمه بیکاری محروم می

قربانیان اول قراردادهای موقت زنان 

 .و جوانان هستند

روابط  ماری کارمن بارررا دبیر

گانی اتحادیه هماجتماعی 

محروم شدن : گوید  می کارگران

 و هم از حق دریافت بیمه بیکاری

بیکاری طوالنی مدت  ،پای با آن

بخش وسیعی از جامعه ما را 

بسمت فقر و به حاشیه رانده شدن 

 .اجتماعی سوق داده استحقوق 

 :کوبا

طی ارسال  کانون کارگران کوبا

مرکز بولیواریایی پیامی به 

سوسیالیست کارگران ونزوئال 

شرکت وسیع مردم را در انتخاب 

مجلس موسسان تبریک گفت و 

همراه با آن پیروزی کاندیداهای 

معرفی شده از جانب نیروهای 

در این پیام . انقالب بولیواریایی را

این پیروزی را  کانون کارگران کوبا

متعلق به همه مردم آمریکای التین 

 .خواند می
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 اشاره
در آینده از ابزار دولت برای یک منظور دیگر در راستای تأمین مشوقهای بیشتر نیز می "در بخش پیشین نوشته گفته شد که 

برای کمک به افراد برای پیشگیری از افتادن در تلۀ بیکاری، برای بنای زندگی غنی و بامعنای افراد و بنای : توان استفاده کرد
از هر چه که بگذریم، استادی در این مهارتهائی چون خراطی و جوشکاری مستلزم انضباط است و . رزنده و فعالجوامع س

آموزش هم نزد بسیاری از افراد حاوی این معنا و انتظار است که صرف ساعتها وقت، که گاه با . انضباط مستلزم آموزش

در یک جامعۀ پساکار، اجر مالی برای آموزش و تحصیل چندان  .ناامیدی نیز همراه است، قطعاً در نهایت اجر خواهد دید
 ."این یکی از چالشهای قابل تصور برای یک جامعۀ شکوفا در آیندۀ بدون کار است. ملموس و آشکار نخواهد بود

 

 مشاغل و حرفه ها. 1

شاید ده ها سال دیگر مورخان آینده 
قرن بیستم را انحرافی در روند 

بی کنند؛ بابت طبیعی تاریخ ارزیا
نوعی از عبودیت مذهبی نسبت به 
کار اضافی در دوره ای از رفاه، بابت 

توجهی به خانواده به خاطر فرصتهای شغلی، بابت ارزشگذاری به خود به  بی
جامعۀ پساکار، که من آن را توصیف کردم، آینۀ دَقی را در . حسب میزان درآمد

تلفی نرمهای فراموش شدۀ اواسط برابر اقتصاد امروز می نهد، اما به طرق مخ
یک طبقۀ متوسط صنعتگر، تقدم اجتماعات  –را منعکس می کند  ٦٣قرن 

 .محلی، و بیگانگی با بیکاری درازمدت

 ی بولتن کارگر          
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آن سه آیندۀ بالقوه ای که من 
مصرف گرائی، )ترسیم کردم 

( خالقیت جمعی، و سرگشتگی
مسیرهای جداگانه ای که از امروز 

. د، نیستندمنشعب می شون
محتمالً این سه راه به صورت در 
هم آمیخته با هم و حتی اثرگذار بر 

مطمئناً . هم پیش خواهند رفت
تفریح و سرگرمی رایجتر خواهد 
شد و بی آن که نیاز به تالش 
چندانی باشد، انسانهای بیشتری 

 . را به خود جلب خواهد کرد

اما اگر این همۀ آن چیزی باشد که 
اند، قطعاً جامعه اتفاق خواهد م

ریخته گری . دوامی نخواهد یافت
کلمبوس نشان می دهد که چگونه 

اجتماعات منفک " )جای سوم"یک 
می تواند به مرکز ( از خانه و اداره

تربیت، آموزش مهارت و تجربۀ شور 
با یا . و عواطف عالی بدل شود

بدون چنین جای سومی بسیاری از 
ی افراد نیاز خواهند داشت قابلیتهائ

را در خالل زندگی در شهرهائی 
چون یونگستاون فراگرفته اند، به 
کار گیرند، ولو که نتیجۀ امر به موزه 
. ای از اقتصاد کهن شبیه باشد

یونگستاون پیش نمون بسیاری از 
سال آینده  ٢5شهرهای دیگر در 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلی دیداری  آخرین روزی که در یونگستاون بودم، در مجتمعی در کنار خیابان
ساله ای که فارغ التصیل دانشگاه ایالتی  64با هووارد جسکو داشتم؛ مرد 

صاحب یک  –، پدرش ٦٣11سال " جمعۀ سیاه"چندماه پس از . یونگستاون بود
به هووارد که در آن موقع به  –کارخانۀ آالت لوله کشی در نزدیکی یونگستاون 

شغول به کار بود، زنگ زده بود و به عنوان دانشیار در دانشگاه ایالتی اوهایو م
اوضاع کار در این . خواستی به اینجا برگردی نگران کار نباش: "او گفته بود

یک سال بعد جسکو برای کار به یونگستاون برگشته ." اینجا رو به راه است
اما اخیراً مجبور شده بود به کارش که فروشندگی ادوات آب بندی به . بود

تقریباً همۀ مشتریان او در اثر رکود . بود، خاتمه دهدشرکتهای خانه سازی 
. بزرگ ورشکست شده بودند و دیگر خریداری برای کاالهای او باقی نمانده بود

در این گیرودار او برای تعویض زانوی چپ اش که فرسوده شده بود، به ناگزیر 
ه و این فرصتی بود تا او ب. روز در بیمارستان بستری شده بود ٦4به مدت 

جسکو تصمیم گرفته بود برای ادامۀ تحصیل در دورۀ دکترا به . آینده فکر کند
 ".من اصالً برای تدریس ساخته شده ام: "او به من گفت. دانشگاه برگردد

یکی از تئوریهای مربوط به کار بر این نظر است که انسان تمایل دارد خود را 
دست شان به "یند کسانی که می گو. مشغول به کار، شغل یا حرفه بداند

، می خواهند این را برسانند که به ازای کارشان مزدی "کاری بند است
دریافت می کنند و قصد ندارند که با این گفته موقعیت برتری از خود را به 

آنها که صرفاً در فکر و انگیزۀ ترقی اند، نه فقط بر درآمد . اذهان تداعی کنند
رتقاء به مدارج باالتر نصیب شان می بلکه همچنین بر موقعیتی که در اثر ا

اما هستد همچنین . شود و با سیر شغلی همکاران شان نیز مکث می کنند
کسانی که نه فقط برای درآمد یا موقعیت، بلکه همچنین برای رضایت درونی 

 .ناشی از نفس کار، به کار دست می زنند

 -ر امریکا خاصه د –وقتی به نقشی که کار در نیل به عزت نفس در انسان 
. بازی می کند، فکر می کنم، تصویر یک آیندۀ بدون کار را ناامیدکننده می یابم

هیچ درآمد همگانی پایه ای نمی تواند مانع از فروپاشی مدنی جامعه ای 
شود که در آن کار عدۀ معدودی کارگر رایانۀ ازلی تن آسائی ده ها میلیون 

هنوز واجد درخششهای " کار کمتر"اما آینده ای با . انسان را تأمین می کند
امیدوارکننده است؛ زیرا ضرورت مشاغلی که مشمول دستمزد می شوند 
مانع جدی جستجو برای اشتغاالت ساقط کننده ای است که ممکن است به 

 .آنها رو آورد

در راه بازگشت به . پس از گفتگو با جسکو عزم ترک یونگستاون را کردم
صنعت فوالد یونگستاون جای خود را به موزۀ  زندگی جسکو فکر می کردم اگر

فوالد یونگستاون نداده بود و این شهر توانسته بود فرصتهای شغلی ثابت با 
اگر جسکو شغلی را در . مدارج ترقی روشنی را به شهروندان اش عرضه کند

صنعت فوالد برگزیده بود، امروز داشت خودش را برای بازنشستگی آماده می 
فوالد یونگستاون درهم فروریخت و سالها بعد یک رکود دیگر اما صنعت . کرد

 64نتیجۀ این سانحۀ انباشته این شده است که جسکو در . سر برآورد
مشاغل بسیاری . سالگی نه به بازنشستگی بلکه به ادامۀ تحصیل فکر کند

برای تدریس "از دست رفته اند تا جسکو را نسبت به کاری متقاعد کنند که 
 ".استساخته شده 
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  کانون مدافعان حقوق کارگر

 ؛کارگران های اعتراض

 تشدید سرکوب های قرون وسطاییناکار آمدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتراضات بی وقفه کارگران، زحمتکشان و مردم تحت 
ستم در سراسر شهرها و استان های کشور هر روزه 

می یابد و قدرتمداران در سردر گمی از  ابعاد وسیع تری
حل بحران های اجتماعی رو به سوی بیشترکردن 
فشارها و سرکوب ها می آورند تا شاید از بحران های 

غافل از آنکه اگر چنین شیوه . خود ساخته رهایی یابند 
هایی پاسخ مشکالت بود، در این چند دهه باید نتایجش 

ارگران و زحمتکشان اکنون مردم ما و ک. آشکار می شد
به حدی تحت فشار معیشت و زندگی روزمره هستند که 
شیوه های گذشته برخورد قدرتمداران را به هیچ گرفته و 

همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند زیرا که 
قدرتمداران نیز همچنان به چپاول اموال مردم و حقوق ها 

ضر به نجومی برای اعوان انصارشان ادامه می دهند و حا

 .پرداخت حق و حقوق مردم نیستند
این تشدید فشارها در روزهای اخیر در کنار موج اعدام 
ها، بار دیگر به سراغ کارگران، معلمان و زندانیان 

دستگیری مجدد رضا شهابی از . سیاسی آمده است
اسماعیل عبدی ،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

علمان، صدور و محسن عمرانی از اعضای کانون صنفی م
حکم قرون وسطایی شالق برای شاهپور احسانی راد از 
اعضای اتحادیه آزاد کارگران و تشدید فشار بر زندانیان 

تن از آنها  ٦٢سیاسی گوهردشت که به اعتصاب غذای 
 .از جمله این فشارهاست… منجر شده و 
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این همه در حالی است که اختالس گران و دزدان بزرگ 

د و در مواردی که هم در میان تصفیه حساب های آزادن
جناحی برای مدت کوتاهی بازداشت می شوند با وثیقه 

غاصبان یا به . های چند صد میلیاردی آزاد می شوند
شرکت های بزرگ مانند  ”صاحبان خصوصی“اصطالح 

هفت تپه و گروه ملی صنعتی فوالد اهواز و سایر 
کارگران را واحدهای خصوصی شده که ماه ها حقوق 

پرداخت نمی کنند، بی هراس از پیگیردهای قضایی 
همچنان با دریافت حقوق های کالن از قِبَل ِسود حاصل 
از سپرده ی حقوق این کارگران با بهترین امکانات زندگی 
می کنند اما چهل تن از کارگران شرکت نیشکر هفته تپه 
به دلیل به جان آمدن از بی پولی و فقر و طلب حقشان 
در مقام متهم به دادگاه کشانده می شوند و کارگران 
گروه ملی صنعتی فوالد اهواز همچنان در هوای آلوده 

 ... اهواز در خیابان سرگردانند و

 

 

 

 

 

 

 

 

  

را تنها از زاویه تنگ منافع ” امنیت ملی“دولتمردان 
سرمایه داران و کارفرمایان می بینند و از کارگران می 

خواسته های به اصطالح  خواهند که نسبت به
در یکی از نوشته . انعطاف داشته باشند” کارآفرینان“

 :های سردمداران حکومتی چنین آمده است
یکی از معضالت کارفرمایان و کارخانه های کشور، وجود “

لذا کارگران باید نسبت به . اتحادیه های کارگری است
از سوی  .دای کارآفرینان انعطاف داشته باشنخواسته ه

دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار است که در آن 

لذا برای . طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است
افزایش سطح اشتغال و رشد بهره وری و اینکه کارفرما 
در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون 

تغییر ایجاد کرد و به ” حداقل دستمزد و کف دستمزد“
ارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین کارگر و ک

تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و 
یکی از … آزادی های اقتصادی نباید محدود گردد

… مشکالت، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است
چالش دیگر هزینه ی باالی اخراج نیروی کار برای کارفرما 

، نوشته ی «و نظام اقتصادی ایرانامنیت ملی . )”است
حسن روحانی، دمحمباقر نوبخت، دمحم نهاوندیان و اکبر 

 (٦34ترکان، ص 

در حالی که به عینه شاهدیم با افزایش بیکاری و تورم 
که با افزایش نرخ ارتشا و اختالس همراه است، به چه 
میزان خودکشی، اعتیاد، سرقت و دیگر آسیب های 

ابد؛ به هر اندازه که قیمت ها به اجتماعی افزایش می ی
بازار آزاد سپرده شود، جمعیت زیر خط فقر مطلق افزایش 
می یابد و به همان میزان نیز اعتراض و اعتصاب و حق 

 .خواهی گسترده تر خواهد شد

 
تاریخ چند دهه اخیر در تمام دنیا نشان داده است که با 

 های تشدید سرکوب و فشار بر مردم، نه تنها زمینه
 .شوند بلکه تشدید خواهند شد برطرف نمی  بحران

 ،ازات این قربانیان تورم، بیکاریچاره کار محاکمه و مج
فقر و نگهداری آنان در زندان هایی با شرایط بسیار 

 .سخت و غیرانسانی نیست

 
کارگران و زحمتکشان با صدای بلند فریاد می کشند که 

ندازد، را به مخاطره می ا ”امنیت ملی کشور“آنچه 
مانند )گرانه و چپاول گرانه  اجرای سیاست های غارت

، نبود آزادی تشکل برای نیروی (… خصوصی سازی و
کار، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر برای 
بازنشستگان، معلمان، کارگران و زحمتکشان و در 
کنارش حقوق های کالن و نجومی برای مدیران عالی 

زدهای اندک برای ماه رتبه، پرداخت نشدن همین دستم
تنها برقراری عدالت اجتماعی واقعی و هاست و 

انسانی می تواند امنیت را برای همه به ارمغان 
 .آورد

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 
 1396مرداد  23

دستگیری مجدد رضا شهابی از اعضای 
ماعیل اس ،سندیکای کارگران شرکت واحد

عبدی و محسن عمرانی از اعضای کانون 
صنفی معلمان، صدور حکم قرون 

وسطایی شالق برای شاهپور احسانی 
راد از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و 
تشدید فشار بر زندانیان سیاسی 

تن از  12گوهردشت که به اعتصاب غذای 
از جمله این … آنها منجر شده و 

 فشارهاست

 

 ی بولتن کارگر          
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 صدای معلم

 

 بطحایی، گزینه دولت علیه آموزش عمومی

 جعفر ابراهیمی

 

 

 گرحقوق معلم و کارسایت : به نقل از 

 

های  وقوس سرانجام پس از کش
های گسترده دولت  فراوان و البی

گزینه موردنظر خود برای وزارت 
 ،وپرورش را معرفی کرد آموزش

بطحایی معاون پیشین توسعه و 
پ قرار است در . پشتیبانی وزارت آ

صورت کسب رأی اعتماد 
حال . وپرورش گردد دارآموزش سکان

گردد آن است  سؤالی که مطرح می
که چه پارامترهایی باعث شده 
است که این فرد ازنظر حسن 
روحانی فردی مطلوب برای این 

 پست باشد؟

 
شده برای  بطحایی فردی شناخته

 آن اما نه از ،جامعه فرهنگیان است
جهت که کارنامه درخشان و  

جای گذاشته  مقبولی از خود به
درایتی و   بلکه از منظر بی ،باشد

ر دورانی بخصوص د ،مدیریتشء سو

که در صندوق ذخیره فرهنگیان 
 ،داده است ترین اختالس رخ بزرگ

این مهم در کنار ناتوانی او در 
پرورش وی  و  افزایش بودجه آموزش

 کردهرا فردی آشنا برای معلمان 
ترین  فردی که پس از بزرگ ،است

اختالس صندوق در یک جابجایی از 
پ به معاونت سازمان .معاونت در آ

بودجه رفت تا در کنار  و  برنامه
پیش  از  مسلکان خود بیش هم

اجتماعی و آموزشی  مناسبات ضد
 .خود را دنبال کنند

 
بودجه یک سازمان  و  سازمان برنامه

چراکه این سازمان  ،مؤثر است
  سمت، کند است که مشخص می

سوی حرکت بودجه باید به سمت  و
ها جریان  ها و سیاست کدام برنامه

ن سازمان داشته باشد، ای
هاست که الگوهای خود در  سال

مورد برنامه اقتصادی و 
نویسی را از الگوهای  بودجه

المللی پول  ورشکسته صندوق بین
الگوهایی که  ،کند تهیه و تنظیم می

بر اساس استراتژی کاهش 
 .دان گرفته  گری دولت شکل تصدی

دولت روحانی از اساس به لحاظ 
تاریخی و طبقاتی شیفته این 

هاست افرادی چون نهاوندیان، الگو
موتور … نوبخت، نعمت زاده و 

ها هستند و  محرک این سیاست
این خط را به کمک شخص روحانی 

برند پس  می پیش  عمده و به
طبیعی است وقتی این رویکرد 

 فردی باید در رأس ،غالب است
ترین وزارتخانه قرار گیرد که  بزرگ

سو با دولت را  توانایی حرکت هم
این منظر  از  پس است،داشته 

اقتصادی بطحایی گزینه مناسبی 

مانند فانی   برای دولت است او به
پیش از جیب  از  بیش، کوشد می

معلمان و دانش آموزان برای دولت 
جویی نماید و به اسم اقتصاد  صرفه

مقاومتی و به کام بخش خصوصی 
راضی نگه  طرف مقابل را هم ازخود

 .دارد

بعد اقتصادی  پ تنها از.اما نهاد آ
 ،برای دولت و حاکمیت اهمیت ندارد

پرورش  و  بلکه کارکرد اصلی آموزش
و نهاد مدرسه در بعد ایدئولوژیک آن 
است این نهاد آموزش عمومی 
است که از طریق ابزارهای 
آموزشی وضع موجود را تثبیت 

کند و نابرخورداری و نابرابری در  می
 ،کند جامعه را توجیه و بازتولید می

ین قاعده مورد وثوق اکثر جامعه ا
شناسان رادیکال است و در 

ها مدرسه  نظریه ترین کارانه محافظه
پذیری کودکان را بر  وظیفه جامعه

 ،عهده دارد

پس طبیعی است باندها و جریانات  
سیاسی که بیشتر منافع طبقاتی 

بکوشند  ،کنند خود را نمایندگی می
پرورش رویکرد  و  گذر آموزش از ره

 ایدئولوژیک خود 

 

 ی بولتن کارگر          
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که مدرسه  چرا ،را تثبیت کنند
ترین نهاد نزاع بر سر کسب  کانونی

با این اوصاف فردی . هژمونی است
باید در رأس باشد که بتواند وضعیت 

 .موجود را حفظ کند

که دولت روحانی دیگر   آنجایی از
نیازی به رأی مردم ندارد و طی 

 بات شاهد عقبانتخا روزهای پسا
نشینی دولت و روحانی از  

شعارهای انتخاباتی هستیم پس 
ضرورتی ندارد که دولت در این نهاد 
حساس فردی را بگمارد که بخواهد 
به بدنه اجتماعی پاسخ دهد دولت 

کوشد فردی را معرفی کند که  می
بیشتر مطیع و پیش برنده 

های دولت در راستای حفظ  برنامه
ار هرم قدرت تعادل قوا در ساخت

بخصوص اینکه این دولت با  ،باشد
از سوی  ٢4٦4هجمه به برنامه 

ع در هرم مخالفان عمالً عرصه نزا
خاطر باور  قدرت را به رقیب به

نداشتن به مقاومت بر سر اصول 
  ،باخته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوشد فردی را معرفی کند  پس می
که تابع تعادل قوا است و برای جناح 

کند و چه  کل نمیمقابل ایجاد مش
کسی بهتر از بطحایی که افتخار 

های رنگارنگ  همکاری با همه دولت

از این منظر کسانی که با . را دارد
طلب نبودن  از موضع اصالح بطحایی

یک موضع  ،کنند مخالفت می
ایدئولوژیک و سیاسی دارند و اصالً 

مدیریت و ناتوانی ء سو ها بحث آن
ها دلواپس آن  بطحایی نیست آن

هستند که این عرصه ایدئولوژیک را 
 .از دست بدهند

پس از منظر اقتصادی و ایدئولوژیک 
ترین گزینه برای  بطحایی مناسب

دولت نئولیبرال حسن روحانی 
این دولت در کلیت اقتصادی  ،است

و ایدئولوژیک با جناح مقابل فرق 
اختالف بر سر  چندانی ندارد و تنها

 های اعمال سلطه اقتصادی و شیوه
ایدئولوژیک است و در شرایطی که 

ای  منطقه های بحران خاطر دولت به
و جهانی ناشی از جنگ در منطقه 
تا برآمدن جناح ترامپ در آمریکا با 

ای  چاره ،مشکالت جدی روبروست
جز تن دادن به تعادل قوایی ندارد 
که یک سرش را جناح مقابل تعیین 

این روند منجر به  ،کند و تنظیم می
کرد خواهد شد و  ین رویادامه ا

دولت هر چه بیشتر از تبلیغات 
پوشالی و پوپولیستی انتخاباتی 

نشینی خواهد نمود و ماهیت  عقب
خود را بیشتر هویدا خواهد کرد و در 

 »توجیه عملکرد خود به خالق جمله

ارجاع خواهد داد که « کنم تکرار می
رییس قوه مجریه یک : معتقد بود 

 .تدارکاتچی بیشتر نیست

از این منظر بطحایی گزینه مناسب 

آیا این انتخاب  روحانی است اما
پ نیز مفید .ان آ نفع دولت برای ذی

است؟ آیا این انتخاب تنها در سطح 

یک وزیر ناکارآمد تبعات خواهد 
انتخاب داشت؟ پاسخ منفی است 

بطحایی انتخاب یک فرد نیست 
بلکه قدم گذاشتن در مسیری 

وبی برای است که پیامدهای نامطل

جامعه در پی خواهد داشت در اصل 
های دست راستی دولت  سیاست

با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا 
و این به معنای سلب خواهد کرد 

مالکیت عمومی در عرصه آموزش 
نشینی دولت از این  به مدد عقب

 .عرصه است
های طرح خرید  نگاهی به برنامه

که محور برنامه  خدمات آموزشی
 خورده  طرحی شکستبطحایی و 

دهد که این  نشان می ،استه
های  هاموجب ایجاد زمینه طرح

جدیدی برای رانت و فساد در این 
دستگاه عریض و طویل غیرشفاف 

تنها فقدان   نه است این مسئله
کند  نمی عدالت آموزشی را برطرف

خاطر برخورداری برخی از  بلکه به
رانت وفاداری امکان خرید خدمات از 

 .کند مهیا می آنان را

این در حالی است که بطحایی و 
مسلکانش هیچ اعتقادی به  هم

متشکل شدن مستقل معلمان 
ها در عمل این را ثابت  ندارند آن

ها  اند و در برنامه پیشنهادی آن کرده
پس  ،شود نیز چیزی دیده نمی

بسترسازی برای بخش خصوصی 
در فقدان نهادهای مدنی مستقل 

ی بیشتر و تنها به اختصاصی ساز
پولی کردن آموزش عمومی منتهی 

گذر امنیت  خواهد شد و از این ره
شغلی معلمان و فرصت برخورداری 
از آموزش باکیفیت برای دانش 
آموزان بخصوص در مناطق محروم 

 .سلب خواهد شد
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وبی برای جامعه نامطل
در پی خواهد داشت در 

های  اصل سیاست
دست راستی دولت با 
شدت و حدت بیشتری 
 ادامه پیدا خواهد کرد
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برخی در این شرایط این سؤال را 
کنند که با توجه به اینکه  مطرح می

ا سطح وزیر اوضاع برآمدن بطحایی ت
فعلی را بحرانی خواهد کرد پس 

گونه خود را  چرا دولت روحانی این
در معرض انتقاد و اعتراضات 

دهد بخصوص  مخالفان قرار می
درجایی که صف عظیم مخالفان را 
افراد مستقل و منتقد صنفی 

های  دهندچراکهتشکل تشکیل می
اند و  منتقد سیاسی یا تطمیع شده

ره خود را در سهم خواهی به
بسته  اند و یا تابع گوش و چشم برده

دولت هستند و هر تصمیمی که 
ستاد فرهنگیان روحانیبگیرد چشم 

کنند در  بسته اطاعت میو گوش 
چنین شرایطی چرا دولت به فکر 

 پایگاه اجتماعی خود نیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نظر نگارنده پاسخ را در همان 
چرایی مناسب بودن بطحایی باید 

روحانی در  دولتجستجو نمود 
سطحی بسیار افراطی منافعی را 

کند که خاستگاه  نمایندگی می

طبقاتی و سیاسی دولتمردان 
است این منافع طبقاتی در چینش 
کابینه اولویت را به بدنه اجتماعی 

دهد و نخواهد داد نگاهی به  نمی
های انتخاباتی روحانی و  وعده

عملکرد پساانتخاباتی وی نشان از 
ت که بین شعار فاصله عمیقی اس
شعار برای جلب . و عمل وجود دارد

بدنه اجتماعی به این معنا نیست 
که در مرحله عمل و جایی که 
منافع عینی و مادی طبقه مسلط 

ها  در میان است اصالت به وعده
روحانی دیگر نیازی به  ،داده شود

های اجتماعی حداقل  آن حمایت
سال آینده ندارد و تجربه  ٤برای 

است همواره کسانی  نشان داده
در جناح رقیب افرادی مانند ناطق 

نژاد و رییسی در  نوری و احمدی
های خود وجود دارند که جناح  زمان

بتوانند منافع طبقاتی و  روحانی
باندی خود را در پس این دوگانه 

 ،سازی بین بد و بدتر پنهان نمایند
پس چه لزومی دارد که روحانی در 

برنامه انتخاب وزیر و ارائه یک 
 مترقی متحمل هزینه شود؟

ء از سوی دیگر مسئله فقط به سو
 ،شود مدیریت بطحایی ختم نمی
 خاطر اگر رد کردن بطحایی فقط به

 کفایتی باشد باید پرسید کدام بی
یک از مدیران فعلی یا وزرای پیشین  

پ .اند و تحولی در آ کفایت داشته
اند که برای جامعه و  نموده ارائه

س باشد؟ واقعیت این معلمان ملمو
های کارآمد بایستی  است که گزینه

در یک فضای آزاد و دموکراتیک و 
در سیستمی که برابر رشد کنند 

اصل ارتقای مدیریتی با میزان 
ارتباطات رانتی و وصل بودن به یکی 
از منابع قدرت و ثروت ارتباط 
مستقیم دارد مگر ممکن است 

 ؟افراد کارآمد رشد کنند

 
ر در پاسخ به کسانی که از این منظ

در برابر منتقدان بطحایی و 
های مشابه خواستار معرفی  گزینه

 های گزینه از سوی فعاالن و تشکل
باید گفت کار  ،شوند صنفی می

مبرم و ضروری فعاالن مستقل، نه 
معرفی یک فرد بلکه نقد مداوم و 

هایی  ها و سیاست پیگیر برنامه
است که در آموزش عمومی 

شود  مگر می. گردد اجرایی می
بطحایی یا هرکس دیگر که گزینه 

هایش خارج از  دولت است برنامه
رویکرد اقتصادی و سیاسی دولت 

پس بجای تأکید بر باشد؟ 
ناکارآمدی فردی باید اولویت را 

هایش در حوزه  نقد دولت و برنامه به
 .وپرورش داد آموزش

با این رویکرد وظیفه فعاالن صنفی و 
فراتر از نقد فردی ها چیزی  تشکل

بطحایی است و حتی جایی که نقد 
گردد باید این  فردی مطرح می

 ای برای نقد ساختاری آموزش نقطه
پرورش و نیروهایی باشد که در  و 

 ،پی حفظ وضعیت موجود هستند
از یک  توان تنها در این صورت می
توان منتقد  موضع مستقل می

معرفی گزینه دولت شد و بر 
پافشاری و دولت را مطالبات صنفی 
تنها در . گویی نمود موظف به پاسخ

 ٢0این صورت است که یک جمع 
نفری موسمی و انتخاباتی تحت 

قادر  ستاد فرهنگیان روحانی
و نخواهد بود خود را نماینده معلمان 

 .ددانش آموزان معرفی کن

های  شک عملکرد قدرتمند کانون بی

صنفی و حرکت برمدار صنفی و 
ه و پایگاه واقعی این آموزشی جایگا

محافل را بیشتر آشکار خواهد 
اما وقایع روزهای اخیر  ساخت؛

دهد و برای  درس مهمی به ما می
یابی  کند که سازمان ما یادآوری می

از پایین و تشکل یابی مستقل یک 
ناپذیر برای تغییر در   ضرورت اجتناب

.سپهر آموزش عمومی ایران است

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      361ه   شمار  چهارم سال /  2132  اوت   31/   3169مرداد      22دو شنبه           

 
که دولت روحانی   آنجایی از

دیگر نیازی به رأی مردم 
 ندارد و طی روزهای پسا

 بات شاهد عقبانتخا
نشینی دولت و روحانی از  

شعارهای انتخاباتی 
هستیم پس ضرورتی ندارد 

که دولت در این نهاد 
حساس فردی را بگمارد که 
بخواهد به بدنه اجتماعی 

کوشد  پاسخ دهد دولت می
فردی را معرفی کند که 

بیشتر مطیع و پیش برنده 
های دولت در  برنامه

راستای حفظ تعادل قوا در 
ار هرم قدرت باشدساخت  
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 کارگران قانونی اقدام کنند : فرماندار/روزه کارگران سیمان کارون برای معوقات مزدی 28اعتراض / 

 شود  شهریور معوقات پرداخت می/به سرِ کار« خودروسازی راین»های  بازگشت اخراجی/  

گیری  اگر کارگران شکایت کنند پی: اداره کل کار گیالن/کارگرش را بیکار کرد 111« مشی اشی»/  
  کنیم  می

 :ز زبان بستگانشروایت مرگ مظفر عباسی میوه فروش قمی ا/ 

از ماموران سد معبر شهرداری قم شکایت / دیدگیمان را سانسور نکنید کنم حقیقتِ داغ خواهش می/ 
 کردیم 

 داراِن میوه فروش قم در اعتراض به مرگ همکارشان  تجمع وانت/ 

 گرمسار -مرگ راننده و شاگرد رانندٔه تریلی در محور قم/ 

 هزارهکتاری سیستان 46معوقات مزدی کارگران طرح /  

 مرگ یک کولبر دیگر در مرز اشنویه/ 

 عسلویه به سه ماه رسید  22و  21معوقات مزدی کارگران فاز / 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریزنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل /  
 فرمانداری

ماه حقوق ودیگر 2مع اعتراضی متصدیان آب و فاضالب روستایی ایوان نسبت به عدم پرداختتج/  
 مطالباتشان

 ت پرستار بیمارستانی پابرجاستاعتراضات نسبت به طرح تربی/  

 نهزار هکتاری سیستا 24ماه حقوق کارگران فاز یک خط لوله انتقال آب طرح  2عدم پرداخت / 

 اخراج کارگران درصورت اعتراض/ 

 درصدی مصدومین ناشی ازحوادث کار طی چهار ماهه نخست سال دراستان مرکزی 8.9افزایش / 

 کارگر طی همین مدت دراین استا12باختنجان / 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      361ه   شمار  چهارم سال /  2132  اوت   31/   3169مرداد      22دو شنبه              

 

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

.شرح زیر ارایه می شود  
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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-9/523366-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%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-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%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-9/523380-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/523491-%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/523491-%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/523498-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/523498-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/523498-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/522983-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/522920-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/522467-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 

 

 

 

 تهران به ساوه حین کار براثر تصادف رانندگیکار اکیپ عملیات کارگاهی اتوبان  جان باختن کارگر آسفالت/ 

 بازهم شلیک به کولبران وجان باختن کولبری دیگر/ 

 دام زمین خواران برای تاالب انزلی با کاشت نهال/ 

 اضات و تجمعات کارگری در سال اخیر در استان مرکزیدرصدی اعتر 241رشد / 

 هنوز معوقات مزدی کارگران اخراجی شرکت اشی مشی پرداخت نشده است/ 

 درصد مشمولین قانون کار شغل دوم دارند 15/ 

 بند قارچ که جبر زندگی، آنان را در یک کارگاه جمع کرده است  گزارشی از یک روز با زنان بسته/ 

 اعتراض کارگران گروه ملی فوالد ایران روزجمعه هم جریان پیداکرد/ 

 هایشان اعتراض جمعی از کارگران فلزکار به خلف وعده شرکت تعاونی مسکن در تحویل آپارتمان/ 

 کارگرکارخانه دستمال کاغذی سبحان چرام 12بیکاری / 

 کارگرجوان در حادثه ریزش کانال فاضالب بیرجند 2جان باختن/ 

عسلویه جهت اعتراض به عدم پرداخت  13اعتصاب وتجمع کارگران شرکت پترو پایدار ایران در فاز / 
 چندماه مطالباتشان

 نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان(رجا)اعتراض مهمانداران شرکت حمل و نقل ریلی/ 

 های یمن پناهجو در آب 51مدی حدودغرق کردن ع/ 

 کار جاده ساوه در تصادف رانندگی  کشته شدن کارگر آسفالت/ 

 اعتراض کارگران گروه ملی فوالد اهواز با پهن کردن سفره خالی / 

 ماه مزد طلبکارند  4کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از  191/ 

 های طرح تربیت پرستار بیمارستانی پابرجاست  چالش/منتظر اصالحات وزارت بهداشت هستیم/ 

 کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران تجمع کردند/ 

 ماه بدون حقوق6ترین شرکت تابلوی برق کارگران قدیمی/ 

 اجرای سراسری طرح به زودی/ها جزئیات تفویض بیمه بیکاری به کاریابی/ 

 است  تمامی مطالبات مزدی پرداخت شده: کارفرما/سنگ زرند از نحوه محاسبه مزد کارگران زغالنگرانی / 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (ثریتاک) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      361ه   شمار  چهارم سال /  2132  اوت   31/   3169مرداد      22دو 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-9/522468-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%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-9/522317-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/522274-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-9/522206-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/521340-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 دون شرحب
 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (ثریتاک) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

      361ه   شمار  چهارم سال /  2132  اوت   31/   3169مرداد      22دو شنبه              

 

 


