
 ی بولتن کارگر              

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                                   

      231ه  شمار  چهارم سال /  1122  ژوئیه  9/  2931تیر     21دو شنبه                                                                                                                                       

 

 

 

 

وحشیانه ثمار تاس
 نیروی کار در ایران

 

جنبش اتحادیه های 
 صنفی در بنگالدش

  

 

 
 

  21 صفحه

 

3صفحه   

 

 تحلیل هفته

 ،مخابراتکارگران اعتصاب 

 مبارزە علیە قرادادهای موقت

شودمی  گسترده تر 

   

 

 

خرداد با  ٠٣تجمعی کە در 
درخواست اجرای طرح طبقە بندی 
و استخدام بصورت رسمی توسط 

از کارکنان بخش خصوصی  تن ٠٣٣
مخابرات مشهد در مقابل شرکت 

ساختمان مخابرات استان خراسان 
کارکنان  رضوی آغاز شد، با پیوستن

در دو استان دیگر کە  مخابرات 

خواستەهایی مشابە دارند و ادامە 
مراکز سە استان  در تجمعات مذکور

کە از میان برداشتن قراردادهای 
، می اند موقت را هدف قرار دادە

رود تا بە یک حرکت سراسری 
عملی مزدبگیران برای از میان 

برداشتن قراردادهای اسارت بار 
 .شود موقت کار تبدیل

ادارە مخابرات و کار استان  نمسئوال
کە در روزهای نخست شروع این 
حرکت حق طلبانە و منطقی، حتی 
حاضر بە مذاکرە با کارکنان اعتصابی 
 نمی شدند، در اثر تداوم اعتصاب و

پایداری اعتصابیون و پیوستن تعداد 
شان در استان  دیگری از همکاران

 ، اکنونهای لرستان و خوزستان
 نگرانان شرکت مخابرات مدیر

اعتصاب سراسری شدن این 
، خبر های دریافتی هستند کارگری

حاکی است، مدیران ارشد شرکت 
 ،روز ٤١پس از گذشت  مخابرات

سرانجام مجبور بە مذاکرە با تجمع 
کنندگان در مقابل مرکز مخابرات 

 . خراسان رضوی شدند

کار  ادارە ناین بار نیز مسئوال
ن کە هموارە در شکست

ها نقش اصلی را ایفا  اعتصاب
می کنند و در بسیاری از موارد 
بازوی نیروهای امنیتی در 
سرکوب اعتصاب های کارگری 
هستند و طی ده ها سال 

 بسیار در

 

 صادق کار
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این چنینی تجربە و  مدیریت
کردەاند، می کوشند  ر پیدابحت

با دادن وعدەهای زبانی بی 
 انە و فریب دادن معترضپشتوان

تا  ،بە این حرکت پایان دهند
بتوانند در فرصت مناسب 

گران این تجمع را  سازمان
مجازات و ، تصفیەشناسایی،

زمینە حرکت های مشابە آتی 
مانع در نهایت را از بین ببرنند و 

بە خطر افتادن قراردادهای 
استثمارگرانە موقت کە 
سودهای هنگفتی را نصیب 

اما  .شوند ،می کنندکارفرمایان 
هوشیاری و تجربە های پیشین 
تجمع کنندگان کە خواستار کتبی 

شدن توافقات بودند، مانع از 
ربط شد و  ذی نکامیابی مسئوال

ها نیز  اعتصابیون نشان دادند کە آن
 نبە نوبە خود بە اندازە مسئوال

تجربە اندوختەاند و بە فوت و فن 
 . مجهز هستندمسلط و مذاکرە 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواست پایان دادن بە استخدام بر 
مبنای قراردادهای موقت و 
غیرقانونی کار کە توسط کارفرمایان 

و سرمایە داران تحت حمایت 
دولتی بە کارگران و عموم  نمسئوال

مزدبگیران یدی و فکری تحمیل 
شدە، در واقع یک خواست 

کە کارگران  ،سراسری است
قراردادی در بنگاە های اقتصادی 

لف، منجملە کارکنان مخابرات و مخت
مخابرات روستایی تا کنون صدها بار 

برای این خواستە اعتراض و 
با این وجود اما . کرده انداعتصاب 

کارفرمایان بە خاطر سود مضاعفی 
کە از این بابت نصیب شان می 
شود، حاضر بە دست برداشتن از 

 .آن نیستند

 ها وجود و گستردگی اعتراض 
ادامە  ،ئلەنسبت بە این مس

استخدام موقت را بە شکل کنونی 
برای کارفرمایان و دولت دشوارتر از 

علی ربیعی کە از . است کردهپیش 
میزان نارضایتی کارگران از گسترش 
فزایندە قرادادهای موقت مطلع 

در آغاز کار وزارتش برای آرام  ،است

کردن کارگران وعدە سامان دهی 
 . دها دا قراردادهای موقت را بە آن

در زمانی کە ربیعی وزیر کار 
بنا بە دادەهای رسمی  ،شد

درصد کارگران  ٥٦آماری حدود 
. با قرارداد موقت کار می کردند

اما طی چهار سال وزارت 
بە  ربیعی نە تنها خبری از

سامان دهی " اصطالح
وعدە دادە " قرادادهای موقت

شدە نشد، بلکە آمار کسانی 
کە با قرارداد موقت کار می 

ند باز هم بە روایت آمارهای کن
درصد طی چهار  ٠٣رسمی 

 .سال وزارت وی بیشتر شد
گونە وعدەها  نتیجتا دیگر کسی این

را جدی نمی گیرد و کارگران و 
مزدبگیران می دانند کە، بە جای 

خوش کردن بە این گونە وعدەها  دل
خودشان باید در فکر انجام اقدامات 

 . جدی و عملی در این زمینە باشند

کارکنان  های اعتصاب و تجمع
قراردادی مخابرات برای اجرای طبقە 
بندی مشاغل، تبدیل قراردادهای 

 های موقت بە رسمی و رفع تبعیض
شغلی کە در اثر قراردادهای موقت 
میان کارگران رسمی و قراردادی 
بوجود آمدە، هم از این رو حرکتی 
است قانونی کە از حمایت همە 

سراسر کشور کارگران قراردادی در 
مین خاطر ه برخوردار است و به

زمینە تبدیل آن بە یک حرکت 
جمعی بل قوە سراسری وجود 

ها  الزم است کە تشکلو  ،دارد
کارگری بە هر شکل  نو فعاال

 ،امکان دارد آن ها کە برای
پشتیبانی سایر کارگران و  جهت

مزدبگیران از این حرکت 
ارزشمند و حق طلبانە و 

 . یت کنندقانونی صنفی حما

خواست کارگران برخالف 
دولتمردان حامی سرمایە داران 

سامان دهی "و ثروتمندان، 

کە ربیعی " قرارداد های موقت
می کوشد با کمک آن بساط 
قرادادهای ظالمانە و غیر 
قانونی موقت را پهن نگاە دارد 

برچیدن بساط ، نیست
قراردادهای موقت و ممنوع 
کردن استخدام قراردادی و 

در مشاغلی ست کە  موقت
ماهیت مستمر دارند و اجرای 

ناظر  ٨٧و  ٧٨مقاولە نامە های 
بر حق اعتصاب و انعقاد 
قراردادهای دستە جمعی 

  .ست

مین خاطر با فریب کاری و ه به
 هایی و اعتصاب ها سرکوب تجمع

کە در این راستا صورت گرفتە و می 
نمی توانند  مسووالن دولتیگیرد، 

دە زحمت کشان خللی در عزم و ارا
برای دفاع از حق و حقوق شان بە 

کما این . اشکال مقتضی وارد آورند
 . کە تا کنون نتوانستەاند
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 الزم است کە تشکل
کارگری  نها و فعاال

 بە هر شکل کە برای
 ،امکان دارد آن ها

پشتیبانی سایر  جهت
کارگران و مزدبگیران 

از این حرکت ارزشمند 
و حق طلبانە و 

قانونی صنفی حمایت 
 کنند
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شرایط ناایمن کار و اعتصاب کارگران نساجی به  –، بنگالدش 3102سپتامبر 
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 جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش

 

 (چهارمبخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل، اهداف و مقررات

 مصباح الدین احمد

 ترجمه گودرز

 

 

 

 مزد در سطح ملیحداقل دست

در حال حاضر هدف اصلی جنبش اتحادیه ای دستیابی 
اما مخالفت . به یک کف دستمزد در سطح ملی است

شدیدی از سوی کارفرمایان برای تعیین چنین حداقلی 
آنان معتقدند که این دستمزد حداقل باید در . وجود دارد

مزید بر . سطوح بخش های صنفی و محلی تعیین گردد
شود که بسیاری از کارفرمایان در این بخش  می آن ادعا

ها ممکن است توان پرداخت دستمزد در این حد را 
از سوی دیگر اتحادیه ها نظرشان بر این . نداشته باشند

یک  است که کف حداقلی حقوق و دستمزد برای تامین
موزش آزندگی حداقلی با بهداشت مناسب و سالمتی و 

ندارد به نظر انها حق برابر این استا. برای همه الزم است
استدالل دیگر اتحادیه ها این . همه شهروندان است

است که کارگران یک کاال نیستند، بلکه هم عامل تولید 
حداقل دستمزد نشانه ای . اند و هم به تولید می افزایند

برای جامعه است که این استاندارد حداقلی است و 
. ندگی باشدهیچ کس نباید در زیر خط آن محکوم به ز

همچنین اهمیت دارد که کارفرمایان تولید را به سطح 
باالتری از ساختار فنی و ارزشی ارتقاء دهند تا نیروی کار 

بهتر در رقابت با سایر کارفرمایان را جلب نمایند؛ بجای آن 
 که دائما 

 از تجربه دیگران
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اتحادیه ها . شرایط زندگی، کار و تولید را نازل تر نمایند
درخواست می نمایند که بطور عادی و  عالوه بر این

مستمر کف حداقل دستمزد ها و حقوق باید بر اساس 
 .رشد تورم و کاهش ارزش پول اصالح گردد

 

 تجاوز به حقوق اتحادیه های صنفی

یک صنعت جدید برای تولید البسه در  08از آغاز دهه 
رشد اشتغال دراین بخش . بنگالدش ظهور کرده است

میلیون است که اکثرشان را زنان بدون  3.1اکنون بیش از 
. هیچ سازماندهی در اتحادیه ها تشکیل می دهند

کارفرمایان در این بخش به هیچ وجه اجازه نمی دهند که 
وزارت کار و صنایع هم . کارگران به سازماندهی بپردازند

بطور مشکوکی در بارۀ این تجاوز به حقوق اتحادیه ها 
ت همچنین از فعالیت دول. سکوت اختیار کرده است

جلوگیری می ( EPZ)اتحادیه ها در مناطق آزاد صادراتی 
دولت از سوی ایاالت متحده و سازمان جهانی کار . کند

(ILO ) تحت فشار است تا فعالیت اتحادیه ها را در این
کارفرمایان در مناطق آزاد اجازه دارند . مناطق آزاد کند

ی مواد اولیه خام بدون پرداخت مالیات و تعرفه های گمرک
و سایر تجهیزات الزم را برای تولید وارد کنند و عالوه بر آن 

هدف . از انواع تخفیف های مالیاتی هم استفاده نمایند
آن است که فضایی برای رقابت در بازار صادرات فراهم 
شود و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این 

انتقال  مناطق تشویق و جذب نمایند، شاید که به
تکنولوژی و استخدام نیروی کار و تولید درامد بیشتر 

تقریبا در تمام مناطق ازاد همین شرایط . کمک نماید
وجود دارد و سرمایه گذاران از مشوق های این چنینی 

 .استفاده می برند

سوال اکنون این است که در عمل چه مقدار اشتغال در 
نتقال تکنولوژی این مناطق ایجاد می شود و تا چه مقدار ا

و سرمایه صورت گرفته است؟ تا کنون دو منطقه آزاد 
موجود کمتر از یک صدهزار کار ایجاد کرده اند و بیشتر 
تولیدات هم در پارچه بافی، کفشدوزی و سایر صنایع 
کوچک بوده است که در نتیجه اشتغال محدودی هم 
ایجاد کرده اند و انتقال تکنولوژی قابل توجهی هم دیده 

شده است، ولی دولت زمین های زیاد، برق و آب و ن
سایر تجهیزات زیربنایی و مدنی را در اختیار این 

سوال مهمتر این است که . کارفرمایان قرار داده است
چرا فعالیت اتحادیه ها در این مناطق باید ممنوع باشد؟ 
به عالوه باید توجه داشت این تنها موردی نیست که 

صلح و عدم اختالل در . نیاز دارندسرمایه گذاران بدان 
محیط کار و روابط صنعتی کار در جذب سرمایه خارجی 
اهمیت دارد، مضاف این که آن ها همچنین به زیرساخت 
های اداری نظیر سیستم بانکی و امکانات مخابراتی و 
ساختمان های مناسب و راه و ارتباطات گسترده بیش از 

 .عدم فعالیت اتحادیه ها نیاز دارند

 

 علیه دولت دست راستی اسپانیا"کمیسیون های کارگری "کنگره 

  

 نیروهای آلترناتیوبه در کمک  ،حضور نیرومند سندیکاها
 
 

 :اشاره
 

هیئت  152اسپانیا با حضور " های کارگری  کمیسیون" یازدهمین کنگره 
 33ن از ت نمایندگی بعنوان میهمااهی 33چنین  نمایندگی از سراسر کشور و هم

 .ار شدزاول و دوم ماه جوالی در مادرید برگ ،ماه جون 33کشور جهان در روزهای 
عنوان دبیر کل از سمت ه ایگناسیو توشو که در این کنگره بعد از هشت سال ب

، کرد در گزارش خود به کنگره که مورد تصویب قرار گرفت خود خداحافظی می
 بخش. سال گذشته 4سپانیا در مروری داشت به شرایط اقتصادی و اجتماعی ا

 :به شرح زیر تقدیم شما می شودهایی از این گزارش 

این کنگره باید : گفتایگناسیو توشو 
برای دادن  شود،نقطه عطفی 

نیرویی تازه بر جنبش اعتراضی 
طبقه کارگر و آغاز داشتن مواضعی 

های  که ثروت تهاجمی برای آن
شیوه عادالنه تری ه اجتماعی ب
 هایی که در  ثروت. ندتقسیم شو

 دیگر کشورها
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باید تقسیم عادالنه تری از هر  ،دستان معدودی از برگزیدگان انبار شده اند
های قبل از  ما باید سطح جامعه رفاه را به میزان سال. زمان داشته باشند

 . آغاز بحران اقتصادی برسانیم
ما باید ساختار سندیکایمان را نوسازی 

تری را برای ارتباط کنیم و شیوه های تازه 
 . جو کنیمو  با کارگران جست

وضوح نشان ه های گذشته ب تجربه سال
داد که اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی 

گوی مشکالت ناشی از بحران  جواب
، می باید اقتصاد نیستاقتصادی اسپانیا 

های دیگری را برای برون  ما جهت گیری
 .رفت از مشکالت انتخاب کند

 باید عهده  ایی سندیکاهاکنفدراسیون اروپ
تا به اعمال  شود،دار رهبری یک جنبش وسیع کارگری در اتحادیه اروپا 

هایی که برایمان این  های ریاضت اقتصادی پایان دهد، سیاست سیاست
 .چنین رنج آور بوده اند

اسپانیا در ادامه " های کارگری  کمیسیون" دبیر کل سابق  ایگناسیو توشو

باره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، انتخاب مکرون  چنین در سخنانش هم
 :اضافه کردچنین تروریسم  بعنوان رئیس جمهور فرانسه و هم

اسپانیا بر خالف ادعاهای دولت از رکود و بحران خارج نشده است و اگر این 
باید بپذیریم این امر با شیوه دردناکی در حال انجام است،  ،مدعا درست باشد

. است رشدجوانه های بحران دیگری در حال  ،دهند ن میو شواهد نشا
ل است و این از نتایج تصویب قوانین نا عادالنه کار زکیفیت اشتغال بسیار نا

 .ریشه می گیرد
ست که ا وقت آن: ایگناسیو توشو در بخش دیگری از سخنانش گفت

چنین شامل دستمزدها،  عدالت اجتماعی را تقویت کنیم، این امر هم
 .شود تگی و بیمه های بیکاری میبازنشس
به اتحاد عمل سندیکاها تاکید ویژه داشت و ایگناسیو توشو در پایان 

گو میان کارفرمایان و سندیکاها برای حل و  درهمان حال به تعمیق گفت
 .معضالت اجتماعی و اقتصادی اشاره داشت

سخنانی های کارگری در اختتام کنگره  کمیسیون منتخباونایی سوردو دبیر کل 
 :انجام داد مضمونخود را با این 

 چنان خاطر هویتمان،  آنه از این کنگره با سری افراشته بیرون خواهیم رفت ب
 هایمان برای مبارزه با بی سیاست. که خواهیم بود چنان که بوده ایم و آن

ما آگاه هستیم که . عدالتی ها نسبت به طبقه کارگر تهاجمی تر خواهد شد
 . ارخانه و هم در جامعه احتیاج استبه ما هم در ک

آلترناتیو سیاسی برای حکومت راست فعلی  ،ما مطمئن هستیم
ولی حضور نیرومند سندیکاها در این راه باید  ،اسپانیا وجود دارد

 .شودکمک رسان نیروهای آلترناتیو 
باید   ،سندیکاها در دنیایی که کار و اشکال آن دائما در حال تغییر هستند

تقویت کنند، باید قوانین ظالمانه ای را که برای  ه هارا در کارخان حضورشان
جوهر ظالمانه این . تغییر دهند ،تنظیم روابط کارگر و کارفرما تصویب کرده اند

قوانین در کوتاه مدت بودن آن و تسهیالت در نظر گرفته شده برای اخراج 
تا این  د،خواهد برکار و تالش خود را بکار سندیکای ما تمامی . کارگران است

 .شودنفع طبقه کارگر حل ه مشکالت و نظایر آنرا ب
 :کرددر بخش دیگری از سخنانش اضافه " های کارگری  کمیسیون" دبیر کل 

قا ما باید سندیکایمان را تقویت کنیم، ما باید خود را با شرایط تازه که عمی
ه کارگران ک جایی ما باید حضورمان را در هر آن. تطبیق دهیم، عوض شده

شمارشان  ما باید بتوانیم کارگران را در تنوع بی. هستند افزایش دهیم

شان  نمایندگی کنیم و از منافع
سندیکای ما باید بتواند . دفاع کنیم

کارگرانی را که کارفرمایان از یکدیگر 
 متحد دوباره ،جدایشان کرده اند

  .یمکن شان
 

 
 

 
 

امروز دنیای اشتغال از کیفیت 
اخراج . برد پایین رنج میبسیار 

کم هزینه کارگران و 
قراردادهای کوتاه مدت از 
شاخص های عدم امنیت 

اهم مبارزه باید  .استشغلی 
به نفع  قوانین خود را برای تغییر

 متمرکز کنیم، کارگران و زحمتکشان
است  ظالمانه فعلی اجرای قوانین

های طبقاتی را  شکافامروز که 
 .باعث شده اند

 در ادامه سخنان خود وردواونایی س
ماهیت فعالیتهای ما : افزود

اجتماعی است، لذا  -سیاسی
تالش و کار ما باید متوجه بسط 

انجام . شودعدالت بیشتر در جامعه 
وظایف بزرگی در پیش روی ماست، 
در اولین گام باید دولت را مجبور 
کنیم تا بودجه ای برای سال 

تصویب برساند که ه آینده ب
ه کارگر در آن لحاظ منافع طبق

 باید حداقل دستمزدها آن. شود
که قدرت خرید  شودگونه 

نظام . کارگران را تامین کند
مالیاتی باید بنفع توده های 

 .میلیونی مردم تنظیم شود
حفظ و حراست از حقوق 

بازنشستگان و همچنین ایجاد 
یک مقرری همه گانی برای 

شهروندان از دیگر الویت های 
 .تبرنامه ای ماس

 

منتخب سوردو دبیر کلاونایی   

"های کارگری کمیسیون "   

 

دبیر کل سابق  ایگناسیو توشو  

 

 ی بولتن کارگر          
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 یونگستاون در شهر( رویال اوکس" )بلوط سلطنتی"ساختمان 

 

 

 

 

 جهان بدون کار
 (هشتمبخش ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرک تامپسون

   1325آتالنتیک، اوت 

 

مبین آینده ای است که دیگر نه بر اساس مصرف "در بخش پیشین این نوشته گفته شد که جهان بدون کار 
نسانها بازگردانده و ابزار بلکه بر اساس خالقیت پیش می رود؛ آینده ای که تکنولوژی ابزار خط تولید را به ا

مدعای نویسنده این است که هم اکنون هم چیزی شبیه این ." تولید انبوه را دموکراتیک تر کرده است
فضاهای "به تظر نویسنده . آینده در شمار اندک اما فزاینده ای از کارگاه های صنعتی وجود دارد

 .  اند" پیز شبیه آینده"شده اند، همان  ، که در سرارسر جهان و بیشتر در امریکا ایحاد"سازندگان

 ادامه از شمارۀ قبل –انتقام صنعتگران : خالقیت همگانی. 4

ارۀ پالسمائی باشید تا متوجه زیبائی اقتصادی شوید که در آن میلیونها انسان به " خاطرخواه"نیاز نیست شما 
ا دیجیتالی، خواه در جاهای معین یا در شبکه خواه فیزیکی ی –کار تولیدی ای که از آن لذت می برند، مشغول اند 

اینترنت و دسترسی آسان و کم هزینه به ابزارهای . و بابت کارشان تشویق و تحسین می شوند –های آنالین 
. شان، کمک شایانی کرده است"گوشۀ اتاق"کار هنری میلیونها انسان را در تولید محصوالت فرهنگی در همان 

میلیون عکس جدید فیس بوکی روی اینترنت بارگذاری 158ر ساعات ویدئوی یوتیوبی و هزا088هر روزه بیشتر از 
آزاد کند [ از اسارات]سقوط اقتصاد رسمی می تواند بسیاری هنرپیشه، نویسنده و صنعتگر بالقوه را . می شوند

چنین . ی زندگی کنندتا وقت شان را به فعالیتهای خالقانه  بگذرانند؛ یعنی به واقع به عنوان تولیدگران فرهنگ
 برای اذت بردن از " روانشناسان سازمانگرا"فعالیتهائی زمینه ساز فضائل و موقعیتهائی اند که به نظر بسیاری از 

 از جهان کار

 

 ی کارگر بولتن          
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 .استقالل، فرصت برای شکوفائی، و حس هدفمندی : کار دارای اهمیت مرکزی اند

ند تن از اعضای آن پشت میز درازی به خوردن پیتزائی که پس از بازدید از آن، با چ: به دیدارم از ریخته گری برگردم
به  –از آنها پرسیدم نظرشان در مورد ریخته گری . در آشپزخانۀ عمومی ریخته گری آماده شده بود، نشستم

ر از میدان به در همچون مدلی برای آینده ای که اتوماسیون اقتصاد رسمی را باز هم بیشت –عنوان یک سازمان 
به نام کیت مورگان گفت که بیشتر ( mixed media" )هنرهای آمیخته"یک هنرپیشۀ  ؟چیستکرده است، 

کسانی که او در این ریخته گری می شناسد، اگر می توانستند، به کارشان خاتمه می دادند و از ریخته گری 
ن که شاهد نتیجۀ دیگران از نیاز اساسی به ای. برای راه انداختن کاری برای شخص خودشان استفاده می کردند

کار خویش باشند، حرف زدند و گفتند که این کیفیت موجب رضایت عمیقتری نسبت به آنچه از دیگر مشاغل 
 .شان کسب می کرده اند، می گردد

تری مهندسی بود که پیش از آن که باندار او را به پیوستن . به ما پیوست Terry Grinerدر میانۀ گفتگو تری گرینر 
دستانش پوشیده از دود . دعوت کند، در گاراژ خانه اش ماشینهای بخار مینیاتوری می ساختبه ریخته گری 

او، که اکنون یک . او با افتخار از این توانائی اش با من سخن گفت که می تواند اشیاء را سرهم بندی کند. بودند
هم به کار سرویس و هم  -سالگی کار کرده ام؛ در رستوران  31من از : "پدر جداشده از همسرش است، گفت

می دانم که این . کارهای متفاوت بسیاری کرده ام... تهیه غذا، کار بیمارستانی، برنامه نویسی کامپیوتری

نیازهای : "اوتوپیاست، اما برای من مطبوعترین کار این می بود اگر ما جامعه ای می داشتیم که به ما می گفت
برای من این بهترین دنیای قابل تصور . توانی در فروشگاه کار کنیاساسی شما را تأمین خواهیم کرد، تو می 

 ."است

 "خودت هستی و خودت: "آیندۀ محتمل. 5

حدود یک کیلومتری بیرون از شهر یونگستاون، ساختمانی آجری که با چند تکه زمین خالی احاطه شده است 
حدود ساعت . وار برای کارگران یقه آبی ، یک پاتوق نمونه(Royal Oaks" )بلوط سلطنتی"ساختمان : قرار دارد

بار پذیرائی با تابش نور چراغهائی که روی یک . پنج و نیم بعدازظهر یک روز چهارشنبه، این محل تقریباً پر است
جعبه آبجوهای قدیمی، ماسکها و مانکنهای مصنوعی، مثل . دیوار نصب شده اند، به رنگ سبز و زرد در می آید

غالب حاضران را مردان میانسال تشکیل . در صندوق خانۀ اتاق اصلی تل انبار شده اند بقایای یک جشن بزرگ،
بعضیهای دیگر . می دهند؛ برخیها گروه گروه با صدای بلند در بارۀ بیس بال حرف می زنند و گاه لبی تر می کنند

نوازنده، : ن گفتگو داشتممن با چندتن از مشتریا. تنها و آرام در بار نشسته اند و به موزیک گوش سپرده اند
 .خیلی هایشان هم شغل ثابتی ندارند". هزارکاره"هنرپیشه، 

مطلع می شوم که او فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو است و مشغول . هانا وودرووفه یکی از متصدیان بار است
ایان نوع خاصی از کار این پ: "هانا می گوید". شهر منادی آیندۀ کار"نوشتن کتابی در بارۀ یونگستاون با عنوان 

یا " مزایای زیرمیزی"، اجاره داری، "ترتیبات بعد از دستمزد"بسیاری از اهالی شهر تنها از طریق . دستمزدی است
حکم سالن اجتماعات اتحادیه ( رویال اوک)جاهائی مثل اینجا . خدمات تجاری می توانند ماه را به آخر برسانند

جا نه فقط استراحت می کنند، بلکه طرف معامله ای را هم برای انجام این یا آن آدمها در آن: های کارگری را دارند
بعضیها هم برای مبادلۀ سبزیجات تازه به اینجا می آیند؛ این محصول باغچه های . کار خرده ریز پیدا می کنند

 .کوچکی است که مردم در زمینهای خالی اطراف شهر ایجاد کرده اند
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 اعدامروز  ، سالخرداد 33

 ”عباس آقا کارگر ایران ناسیونال”اتر کارگریئکارگردان ت

 

(دومبخش )  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

            رر                                                                                گفت و گوهایی در باره ی سعید سلطان پو
 علیرضا ثقفی/ صمد شعبانی

 علیرضا ثقفی: گفت و گوی دوم 

 
سعید ابرقهرمان : سوال

نیست؛ یک انسان که چکیده ی 
یک دوران مبارزاتی این ملت 

چگونه عمل کرد و … است
     !چگونه جامعه اش را شناخت؟

 
ـ سعید سلطان پور یک شخصیت 

است که مشابه اش را کم ساله ی ایران  58بی نظیر و ویژه ای در تاریخ 
داشته ایم؛ شاید اگر بخواهیم فردی همانند او را بیابیم می توانیم به ویکتور 

هنرمندی که به لحاظ سطح  .خارا، هنرمنِد انقالبی آمریکای التین اشاره کنیم
فعالیت به طور مشخص در جنبش مسلحانه شرکت داشته و همچنین به 

   .تی انسان ویژه ای بودلحاظ تسلط به مسائل هنری و مبارزا
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سعید سلطان پور رئیس انجمن 
تئاتر ایران بود که آن را به صورت یک 
مجمع صنفی در برابر نهادهای 

در حالی که . دولتی اداره می کرد
از لحاظ رسمی این گروه جایگاه 
ثابتی نداشت اما مجمعی برای 

هر . حمایت از هنرمندان تئاتر بود
ندان که به زندان می یک از هنرم

افتادند؛ مورد حمایت این انجمن قرار 
می گرفتند که این امر، نشانی از 
درک ضرورت دفاع از حقوق صنفی 

 .هنرمندان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترین وجوه هنری را ¬او برجسته

داشت در عین این که می دانستند 
زمانی که . او انسان مبارزی است

نمایشنامه ی چهره های سیمون 
اشارِ برشت را به روی صحنه ی م

تئاتر دانشکده ی هنر های زیبا برد؛ 
به طور مشخص . غوغایی به پا کرد

در این نمایش یک دختر مبارزِ چریک 

فرانسوی را تصویر می کرد که می 
آمد بر سر آرمان هایش با نیروهای 

فاشیستی می جنگید و بعد هم 
خود سعید هم در . اعدام می شد

 .ش یک سربازِ بازگشته از جنگ بازی می کرداین تئاتر در نق
دستگیری هایش در زمان شاه به طور مستقیم در ارتباط با مبارزات آن دوره 
نبود هرچند که ارتباطاتی داشت اما این دستگیری ها به دلیل نمایشنامه ها 

در بازجویی هم چیزی را لو نداده بود در آن زمان هیچ گاه . و نوشته هایش بود
نبود که پلیس به تمام اطالعات بتواند دسترسی پیدا کند و تمام  اینطوری

دانستند که  فردی را میگرفتند و به تجربه می. ارتباطات را بتواند کشف کند
باید ارتباطاتی با مبارزان داشته باشد؛ آنگاه تحت شکنجه قرار می دادند تا 

 .اطالعات اش را بگوید

 
اما  ،کارِ تشکیالتی کرده استشخصیت او طوری بود که مشخص بود که 

به همین جهت هم . به اطالعات آن دسترسی پیدا کند بودپلیس نتوانسته 
پس از این که از زندان آزاد شد؛ به مبارزه پیوست و در جریان سرنگونی شاه 

بعد از این که رژیم شاه سرنگون شد؛ سعید . نقش بارزی ایفا کرد 5۵در سال 
انسان تشکیالتی است و شکی هم نداریم که سلطان پور نشان داد که یک 

در کانون . با وضعیتی که داشت در زمان شاه نیز فردی تشکیالتی بوده است
 .نویسندگان نیز فعال بود

 
اگر امروز سعید سلطان پور زنده بود چه کار می کرد؟ : سوال

 خروجی فرهنگی و فعالیتی او چه می توانست باشد؟

 
لطان پور که مجموعه ی سیاست، فرهنگ و هنر ـ برجسته ترین کار سعید س

بود که در آن « عباس آقا کارگر ایران ناسیونال»در آن توأمان بود؛ نمایشنامه ی 
جناح . حکومت را تحلیل می کند. سیاست روز را به تصویر می کشد

سازشکار را که جلوی بازار متوقف می شود؛ به تصویر می کشد و یک جناح 
رگر را که می خواهد تا آخرِ انقالب پیش برود، به متعلق به طبقه ی کا

کار او تلفیقی بود از بین مبارزات کارگران و مبارزات . تماشاچی نشان می دهد
خواسته های . در واقع نشان دهنده ی فرهنگ و هنرِ مردم بود. روشنفکران

کارگر ایران ناسیونال را به عنوان یک کارگر مطلق در ایران به تصویر می 
د؛ با اطمینان می توان گفت آن چه به اصطالح خواسته ی یک مبارز کشی

بود؛ بعد از آن تئاتر به دست می ( فعال کارگری) انقالبی و اجتماعی کارگری
اگر کار سعید به صورت تبلور یافته در این تئاتر را مورد بررسی قرار دهیم؛ . آمد

بود حتماً یک فعال در حقیقت می توانیم بگوییم که اگر سعید امروزه زنده 
از حقوق کارگران دفاع می کرد و برای ایجاد تشکل . کارگری چپ تمام عیار بود

 .های کارگری چپ و تشکل های سراسری تالش می کرد

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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زمانی که نمایشنامه ی 
چهره های سیمون 

ماشاِر برشت را به روی 
صحنه ی تئاتر دانشکده 

ی هنر های زیبا برد؛ 
به . غوغایی به پا کرد

طور مشخص در این 
نمایش یک دختر مبارِز 

چریک فرانسوی را 
تصویر می کرد که می 
آمد بر سر آرمان هایش 
با نیروهای فاشیستی 

گید و بعد هم می جن
 اعدام می شد
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نمایشنامه ی عباس آقا کارگر ایران 
ناسیونال اولین تئاتر خیابانی 

 ۵تا  5مستند در ایران بود که تجمع 
محل )استادیوم فوتبال هزار نفری در

دانشگاه ( اجرای نمایشنامه
اتفاقی که . امیرکبیر را به وجود آورد

پس از دیدن این نمایشنامه می 

افتاد چنین بود که تماشاگر بسیار 
همانند  .تحت تأثیر قرار می گرفت

چیزی که ما امروز در تشکل های 
کارگری میگوییم که مثالً اگر کارگران 

مبارزاتی  یک کارخانه در روند
اعتراض یا اعتصاب کنند حتی چند 
درصد اضافه حقوق بگیرند ولی اگر 
بعد از اعتصاب پراکنده تر باشند؛ 

نسبت به قبل از اعتصاب، این یعنی 
 .حرکتشان بی فایده بوده است

حرکت اجتماعی ای که پس از آن 
مردم بیشتر از هم جدا شوند تا این 
. که نزدیک شوند نیز بیهوده است

پیام عمده ی کارگری را ما در  این
نمایشنامه ی عباس آقا کارگر ایران 

دقیقاً بعد از . ناسیونال می بینیم
دیدن این تئاتر احساس می کنیم 
که باید به هم نزدیکتر شویم و 
هماهنگی، همبستگی و تشکالت 

اگر این پیام … را گسترده تر کنیم
 5۵مهم را تشکیالت در سال های 

دند و گسترده متوجه می ش 18تا 
تر می شدند شاید با چنین 

ای مواجه نمی  سرکوب گسترده 
 …بودیم

طبقه ی کارگر باید هر روز به یکدیگر 
زمانی که سعید … نزدیک تر شوند

سلطان پور از زندان می آمد؛ رابطه 
اش با افراد مبارز بیشتر می شد و 

. ها به هم نزدیک تر می شدند¬آن
ت نسب 5۵سعید سلطان پور سال  

از زندان  51به زمانی که سال 
بیرون آمد، کار را در سطح باالتری 

هدفمند بودن … آغاز می کرد
تشکیالت را سعید سلطان پور می 

دانست و همدلی طبقه ی کارگر 
پیامی بود که همواره در آثارش می 

 …توانیم بیابیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هدف نسِل آن دوره چه بود؟: سوال

 
ی می دانست و خودش را فدا می کرد تا تشکیالت ـ آن نسل خودش را فدای

متأسفانه در جنبش فکری ایران، دوره ای بود که تئوری بقا . به وجود بیاید
آن نسل . مطرح شد که رسوبات آن هنوز هم در تفکر بعضی ها موجود است

به این نتیجه رسیده بود که اگر می خواهی به عنوان یک مبارز باقی بمانی 
سکوت، . و این یعنی همان حرکت سازمان یافته و مناسب باید تعرض کنی

مختاری جمله ای دارد که می . سکون و بی عملی مساوی با مرگ است
انسان تا …« همین که نتوانی معنایت را بگویی، کارت ساخته است»: گوید

انسان مبارز … زمانی که زنده است باید بتواند وجودش را ثابت کند که هست
دش را ثابت کند حال چه به لحاظ فرهنگی، ذهنی و اجتماعی و باید روزانه خو

و اگر انسان نتواند خودش را … چه در یک حرکت هنری، اجتماعی، خیابانی و
سعید سلطان پور از این نسل بود که هیچگاه سکون … ثابت کند؛ مرده است

نداشت حتماً باید خودش را ثابت کند که هست چه در شعر، تئاتر، هنر و چه 
و ما دیدیم که این اثباتِ وجود نتیجه هم داد و نتیجه … ر حرکت مسلحانهد

نفر بودند دو ماه  05اش هم این بود که اگر سازمان فدایی در مقطع انقالب 
بعدش به علت جاذبه ای که در طی مبارزات دوران سرکوب در میان مردم به 

ر سعید سلطان وجود آورده بودند و همچنین در اثر فعالیت های افرادی نظی
سعید سلطان پوری که در زمان . هزار نفری راه انداختند 188پور، تظاهرات 

قبل از سرنگونی رژیم شاه به زور می توانست تئاتری برای نمایش بگیرد که 
نفر ظرفیت داشته باشد؛ در دانشگاه تهران بعد از سرنگونی رژیم  588حداکثر 

هزار نفر تماشاگر؛ پس به جلو  1، 5 شاه تئاترهای خیابانی برگزار می کرد با
سعید هم از نسل مبارزینی همچون احمدزاده ها، پویان ها … حرکت کرده بود

تفاوتی که االن وجود دارد بخشی اش . و جزنی ها بود که سکون نداشتند
هم برمی گردد به شرایط، رشد تکنولوژی و ارتباطات که متأسفانه باعث رشد 

دیروز اگر از یک چریک می پرسیدند تو می خواهی … ستو حرکت نشده ا

 …می گفت من می میرم برای زندگی کردن… بمیری

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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سعید سلطان پور در : سوال
 چطور عمل می کرد؟ 53سال 

 
ـ روشنفکران بنا به تعریف کالسیک 

 :دو دسته اند
روشنفکرانی که به صورت  -3

ای در ساعت معین کار می ¬ حرفه
از طریق حرفه ی کنند یعنی 

روشنفکری نان می خورند و به طور 
مشخص رسانه های بورژوازی نیز 
آن ها را به صورت نخبه، صاحب نظر 
و متخصص مطرح می کنند چرا که 
در جهت تثبیت شرایط حاکم حرکت 
می کنند و همچنین در چنین 
شرایطی به طور استثناء و محال 
اجازه ی مطرح شدن به فرد 

 .شودمخالفی داده می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشنفکران انقالبی یا  -۲
روشنفکران طبقه ی کارگر که پس 
از حاکمیت سرمایه داری از قلم 
خودشان یا هنر خودشان نان نمی 
خورند؛ هرچند ضروری است که 
زندگی کنند و هزینه های زندگی را 
بگذرانند اما هیچ گاه تسلیم زرق و 

پس . برق زندگی نیستند
 : دو دسته اند روشنفکران در واقع

 

 

 

 

 

 

     با نظام حاکم( 3

روشنفکری که علیه نظام حاکم هست و همواره ، علیه نظام حاکم (۲
حقوق مردم را به حاکمان یادآوری می کند؛ وظیفه اش این است که در 

هر زمان و هر مکان زمینه ی بیان حقوق مردم و زمینه ی تغییر را پیدا 
 .کند

ریم زمانی که رسانه نداریم؛ باید جاهایی را با توجه به شرایطی که دا
مهم تداوم حرف زدن و . ایجاد کنیم تا در آن جا بتوانیم حرف مان را بزنیم

. مسأله ی پذیرش مردم و همراهی آن ها هم هست. ایجاد تغییر است
باید روشنفکری باشیم که با مردم جلو برویم که البته با قشر فهمیده، 

ه باید با مردم همراه باشیم تفاوت دارد با زمانی زمانی ک. پیشرو و آگاه
که باید با قشر پیشرو نزدیک باشیم یعنی زمانی که بیشتر شاهد 

باید . خودفروشی روشنفکران هستیم دیگر با روشنفکران کاری نداریم
یک زمانی . در هر زمان تاکتیک های مناسب به آن زمان را پیدا کنیم

خودش جلو می رفت اما امکان دارد روشنفکر با اسلحه و فدا کردن 
مثالً آزادی های ساده ی اجتماعی هدف . امروز مسأله بیان کردن باشد

های غایی نیستند ولی می تواند در شرایط موجود مطرح شود همان 
طور که ما دیدیم در سال گذشته حدود دو هزار اعتراض کارگری داشتیم 

تواند در کنار این ها  زمانی که شرایط چنین بوده چگونه روشنفکر می
باشد؟ با توجه به گسترش فرهنگ سرمایه داری ما شاهد آن هستیم 
که بسیاری از روشنفکران مجیزگوی قدرت شده اند و با تسلیم خود به 
فرهنگ حاکم و تأیید نظم و نظام موجود به هر ترتیب خود را وفادار به 

را حفظ کنند و یا نیروی حاکمه قلمداد کنند تا از جانب آن یا شغل خود 
وظیفه ی روشنفکر انقالبی . حداقل مورد گزند نیروی حاکم قرار نگیرند

که در هر زمان تنها معبودش کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم 
یکی از وظایف اصلی اش پیدا کردن راهی است . اند؛ چیز دیگری است

کند و اگر که بتواند در هر زمان و هر مکان خواسته های مردم را بیان 
حتی روشنفکر . نتوانیم این کار را بکنیم قطعاً شکست خورده ایم

انقالبی اگر یک راهی را رفت و به بن بست خورد راه دیگری را آزمایش 
به طور کلی ما در سی سال گذشته شاهد این بوده ایم که … می کند

نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا بن بست هایی در برابر وضعیت 
سعید سلطان پور به عنوان یک روشنفکر به . شنفکران بوده استرو

مانند آبی بود که اگر به سنگ و بن بستی برمی خورد، سعی می کرد 

 .راه جدیدی پیدا کند

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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بین  کار او تلفیقی بود از

مبارزات کارگران و 
در  ،مبارزات روشنفکران

واقع نشان دهنده ی 
 ،فرهنگ و هنِر مردم بود
خواسته های کارگر 
ایران ناسیونال را به 

عنوان یک کارگر مطلق 
در ایران به تصویر می 

 کشید
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هزار تومانی 253کارگرانی با حقوق   

نیروی کار در ایرانوحشیانه ثمار تاس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شهروندبه نقل از 

 

عصر  1ت که از حدود شش ماه اس
فروشی کار  شب در فالفل 3۲تا 
سیاسی از  کنم، لیسانس علوم می

 358نور دارم و ماهی  دانشگاه پیام
. گیرم هزارتومان حقوق می

ام به من اعتماد کامل دارند  خانواده
شب برگشتن یک دختر  وگرنه نصف

آبرویی  به خانه، برای فامیل بی
 .است

شش ماه : "به گزارش شهروند
 3۲عصر تا  1است که از حدود 

فروشی کار  شب در این فالفل

سیاسی از  کنم، لیسانس علوم می
 358نور دارم و ماهی  دانشگاه پیام 

 . گیرم هزارتومان حقوق می

ام به من اعتماد کامل دارند  خانواده
شب برگشتن یک دختر  وگرنه نصف

به خانه، آن هم در این شهر کوچک 
." استآبرویی  برای فامیل بی

مادرش همان روزهای اول؛ زمانی 
اش در  گری کار منشی« مریم»که 

یک کلینیک پزشکی را از دست داد 
و از طرف یکی از دوستانش فالفل 

فروشی را پیدا کرد، سراغ  
ها رفت تا ساعت پایان کار  همسایه

جدید دخترش را به آنها بگوید و آنها 

  شب فکر بدی درباره نصف 
 .نکنندهای مریم  برگشتن

 

میلیون   او یکی از حدود هشت
های  کارگر ایرانی است که حداقل

قانون کار هم شامل حالش 
شود، پیش از این هم  نمی
سال پیش منشی  از سه: "شد نمی

حقوقم تقریبا . دو پزشک بودم
تری  همین بود ولی کار بهتر و راحت

دانم چرا  داشتم، دقیق هم نمی
اه بعد از آن هم چند م. اخراج شدم

بیکار بودم و از سر کالفگی و 

 ".جا آمدم بیکاری این

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) زمان فداییان خلق ایرانگروه کارگری سا کار                 
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ساله در استان کهگیلویه ۲۲دختری 
قرارداد و   بویراحمد از کار بدون و  

طور  اش ناراضی است، اما آن بیمه
گوید بهتر از بیکاری  که خودش می

باالخره :" است و چاره دیگری ندارد
که چی؟ این همه مرد جوان بیکار 

شان را  چرخند و پول توی جیب یم
گیرند، همه هم  هم از خانواده می

حق ما این نیست، . االن افسرده
ولی برای صاحب مغازه هم بیشتر 

همین که توی . صرفد از این نمی
جامعه هستم و در حد نیازهای 

گیرم بهتر از  خودم حقوق می
شاید یک روزی . بیکاری است

کار و حقوق ." شرایط بهتر شد
و دیگر « دهدشت»، در شهر مریم

تنها استثنا  شهرهای این استان نه 
نیست بلکه تبدیل به یک رویه شده 
است؛ از زمان روی کار آمدن دولت 
اصالحات و تغییرات فرهنگی 

ایجادشده در این شهر، دختران 
های  از دانشگاه  التحصیل فارغ

مختلف که امکان استخدام در 
کم  ادارات دولتی را نیافتند، کم 

جذب بازار شدند تا نیروی کاری 
داران، صاحبان  ارزان در اختیار مغازه

ها، پزشکان  دفاتر بیمه، کتابفروشی
 .قرار بگیرد... و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروگانگیری با چک و سفته

تر از  های بسیار پایین ماجرای حقوق
شده توسط شورای عالی  نرخ تعیین

کار به یک شهر و دو شهر یا یک 
شود،  استان خاص محدود نمی

های محروم این  اگرچه در استان
« شهناز». تر است موضوع شایع

التحصیل مهندسی کامپیوتر  فارغ
و نیم 3۲و نیم صبح تا ۵است که از 

 0تا  5ظهر و در شیف عصر هم از 
های  در نمایندگی یکی از بیمه

 .کار است معروف مشغول به
« مسجدسلیمان»او متولد و ساکن 

استان خوزستان است که در 
هزار تومان دستمزد  188ماهانه 

گیرد و این کار را یک تجربه و  می
که  اول این»: بیند می  سرگرمی

کند چون در  دختر با پسر فرق می
حالت کلی بار مالی خانواده روی 

دانم که در  می. دوش دختر نیست
تهران یا حتی همین اهواز دخترها 

رایط دنبال حقوق بهتر هستند و ش
کند،  در شهرهای بزرگ فرق می

ولی مثال در مسجد سلیمان یا 
دزفول و شوشتر وضع کار دختران 

همین مغازه بغلی، .  همین است
و  0دوستم با لیسانس حسابداری  

شب کار  ۲تا  0عصر و  ۲نیم تا 

کند و ماهی  حسابداری می
مجبوریم و . گیرد هزار تومان می ۲88

 این کارها سرگرمی و تجربه
 «.است

واسطه کار  گوید که به  شهناز می
پدرش دفترچه تأمین اجتماعی 
دارد، ولی اگر این دفترچه نبود از 
کارهای خصوصی امکان پرداخت 
بیمه و دریافت دفترچه برایش وجود 

کس بیمه  هیچ»: نداشت
کند مگر فامیل نزدیک  نمی

که طرف  کار باشی یا این صاحب
هر . خیلی وجدان داشته باشد

بار ما قراردادی را   اه یکم ٦

کنیم که در آن نوشته  امضا می
حقوق برابر قانون کار است و 

طور   مان را هم به  حق بیمه 
کنیم، از ما  نقدی دریافت می

گیرند که  چک یا سفته هم می
وقت شکایت نکنیم یا اگر  یک

ها را به  شکایت کردیم این چک
 ."گذارند اجرا می

چک و  ماجرای گروگان گیری با 
سفته، بخش مشترک سخنان 
بسیاری از دختران شاغل در 
کارهای غیررسمی است؛ هرچند 

های این مهندس  که براساس حرف
ساله، اگر این چک و ۲1کامپیوتر 

سفته هم نباشد، باز هم کسی 
خب کسی که ": کند شکایت نمی

شکایت کند تا همیشه امکان 
سرکار رفتن را برای خودش از 

جا قبل از  این. برد بین می
استخدام، درباره کارهای 

کنند و اگر  ات تحقیق می گذشته

بار شکایت کند، دیگر  کسی یک 
رود و همه  اسمش به بدی می

ترسند که دوباره او را  می
بعد به کجا . استخدام کنند

شکایت کنیم؟ همه مسئوالن از 
این وضع ما خبر دارند و در هر 
فامیل حداقل یک نفر با همین 

کند؛ منظورم این  ر میحقوق کا

است که این حقوق و شرایط 
 ".ما راز مگویی نیست

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ن فداییان خلق ایرانگروه کارگری سازما کار                 
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کسی که شکایت کند 

امکان سرکار  ابدتا 
رفتن را برای خودش از 

جا قبل  این. برد بین می
از استخدام، درباره 

ات  کارهای گذشته
کنند تحقیق می  

شش ماه است که 
عصر تا  3از حدود 

شب در این  21
فروشی کار  فالفل

کنم، لیسانس  می
سیاسی از  علوم

نور  دانشگاه پیام 
 253دارم و ماهی 

هزارتومان حقوق 

گیرم می  
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معیار اداره کار حقوق عرف 
 است نه نرخ شورای عالی کار

های آخر   هر ساله و در هفته
اسفند، جلسات پرتنش شورایعالی 
کار با حضور نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت برای تعیین 

سال  کارگران برای  حداقل دستمزد
شود، که اسفند  بعد برگزار می

ساعته 3۲گذشته و پس از جلسه 
شورای عالی کار، این عدد برای 

درصدی   30۴5با افزایش   ۲1سال
هزار تومان رسید؛ ۲18به رقم 

گاه رضایت   افزایشی که هیچ

نمایندگان کارگری را جلب نکرد اما 
کارگران زیادی همین عدد را هم 

 .بینند نیافتنی خود می رویای دست

اگرچه االن در یک کتاب « گالره»
تأسیس در سنندج   فروشی تازه

حدود هفت ساعت در روز کار 
هزار تومان   588کند و ماهانه  می

گیرد، اما تا همین  دستمزد می
سال پیش ساکن ساختمان پنج  یک

طبقه پزشکان در مرکز استان  
او کارشناس . کردستان بوده است

فارسی است و آخرین ادبیات 
گری  اش از منشی دریافتی  حقوق

: هزارتومان بوده او می گوید ۲58

تا مرداد پارسال منشی بودم، "
بدون هیچ قرارداد قانونی یا 

ای، بعد از ازدواج به پیشنهاد  بیمه
همسرم سراغ شکایت رفتم که 
هنوز هم به حق و حقوق درستی 

مدارک زیادی داشتم ". ام نرسیده
ام را نشان  ن دریافتیکه میزا

داد و طبق قانون باید حق بیمه  می
ام در این  نشده رعایت   و حقوق

اما اداره کار گرفتم  ها را می سال
معیار قضاوت را نه حداقل 

شده که عرف  دستمزد تعیین
بازار و اشتغال سنندج تعریف 

ها  دستمزد بیشتر منشی. کند می
هم تقریبا همین مقدار است و من 

ن هیچ پول و حقی از این تا اال
او هم « .ام شکایت دریافت نکرده

گوید که این شکایت برایش  می
سنگین تمام شده و امکان ندارد 
پزشکی استخدامش کند، هرچند 

گری  سال تجربه در منشی  که سه
گالره همراه همسرش حاال در . دارد

های مختلف یک کتابفروشی  شیفت
ا کنند که قرار است برای آنه کار می

وقت پرداخت شود و   بیمه پاره 
 .دستمزد بهتری دریافت کنند

زنانی که حتی در آمار کارکنان 
 رسمی جایی ندارند

روزها دختران و زنان تحصیل   این
های  کرده که در مهد کودک

های پزشکان، دفاتر  خصوصی، مطب
های مختلف بازار  مهندسی و صنف

مشغول به کار هستند، بیشتر ... و
ه دیگری به چشم از هر دور

آیند؛ کارگرانی ارزان که میل به  می
آنها ... استقالل، اجبار فقر، بیکاری و

را وادار به پذیرش کارهایی با 
دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه 

اگر . و شروطی متفاوت کرده است
چه درباره تعداد این کارگران، 

شود اما  زده می عددهایی تخمین
زمینه وجود  هیچ آمار رسمی در این

ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، 
آید امکان دستیابی به  به نظر نمی

. آماری دقیق وجود داشته باشد
معاون پژوهشی « حسام نیکوپور»

موسسه عالی پژوهش تأمین 
درصد   08اجتماعی که پیش از این  

شاغالن بدون بیمه را زنان دانسته 
بود، درباره آخرین آمارها در این 

کل : "گوید می« شهروند»ینه به زم

  و نیم ۲3شاغالن کشور حدود 
بگیر   میلیون تن هستند، که حقوق

بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی 
تعدادی شاغل هم وجود  هستند،

بگیر  دارند که غیرمزد و حقوق
هستند، مانند کارکنان مشاغل 

خانگی و افراد کارفرما یا 
اتفاقی که در اقتصاد . فرما خویش

افتد به دلیل رکود و نبود  ن میایرا
بگیر  تولید، بخش غیرمزد و حقوق 

کند که االن به  گسترش پیدا می
درصد کل شاغالن  01تا  05حدود 
نخستین خصوصیت این . اند رسیده

کارها این است که مشمول قانون 
شدن آنها  کار نیستند، احتمال بیمه

کم است، حداقل قانون دستمزد 
شود، سطح  میدرباره آنها رعایت ن

آموزش آنها کمتر است و احتمال 
بیکاری آنها بیشتر است؛ یعنی االن 

میلیون نفر جمعیت کارکنان  38حدود 
در کشور وجود دارد که باید اختیاری 
خود را بیمه کنند و اجباری وجود 

شدگان ایران  تعداد بیمه .ندارد
میلیون تن است که با  25حدود 

  نیم و12در نظرگرفتن جمعیت 
در ایران،  گرانمیلیون نفری کار

      533 و شش میلیونحدود 
  .هزار کارگر بیمه نیستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون تن کسانی  نیم  و1این 
بگیر  هستند که مزد و حقوق

درصد آنان را   08نیستند و حداقل 
نیکوپور « .دهند زنان تشکیل می

 که سهم  اول این»: دهد ادامه می

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    231 ه شمار  چهارم سال /  1122  ژوئیه  9/  2931تیر     21دو شنبه              

 

 

قراردادی را امضا 
در به دروغ کنیم که  می
حقوق برابر نوشته، آن 

قانون کار است و حق 
طور   مان را هم به  بیمه 

کنیم،  نقدی دریافت می
از ما چک یا سفته هم 

وقت   گیرند که یک می
شکایت نکنیم یا اگر 

این  شکایت کردیم
ها را به اجرا  چک

 گذارند می
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بگیران که بخش  یرمزد وحقوقغ
زیادی از آن ها را زنان تشکیل 

. دهند در حال افزایش است می
بر این در بین مزد و   عالوه
 بگیران هم مواردی در حال  حقوق

گسترش است که به آنها کارهای 
که   گویند؛ یعنی این نامتعارف می

 حقوقی کمتر از حداقل دستمزد 

 

 

 

های که قرارداد گیرند یا این می
کنند یا مجبور به کار  سفید امضا می

 در . وقت هستند وقت یا نیمه پاره

شدگان نیست  جا فرار تعداد بیمه این
بلکه فرار مبلغ است؛ یعنی حقوقی 
کمتر از حداقل دستمزد که االن 

هزار تومان است، پرداخت  ۲۲1
 شود ولی بیمه متناسب با این  می

 

 

 

د که فر شود یا این عدد پرداخت می
ای  گیرد اما بیمه حقوق بیشتری می

متناسب با حداقل دستمزد برای او 
درصد  08حدود . شود پرداخت می

پردازان سازمان تأمین  بیمه

اجتماعی روی حداقل مبلغ پرداخت 
های گذشته  شود که در سال می

این مورد در حال افزایش است 
پرداخت  یعنی تمایل کارفرماها برای

تمزدها در حال بیمه بر روی حداقل دس

 ".تافزایش اس

 

   

 

 

  
 

 

 

 

 توسط کارگران حبس کردن قائم مقام مدیریت نیشکرهفت تپه درنمازخانه شرکت/ 

 اعتراض کارگران هپکو به عدم پرداخت معوقات و حقوق/ 

 بستن میدان مقابل استانداری خرم آباد توسط مالباختگان/ 

 حالت هشدارِ اشعه فرابنفش در اهواز/ 

ها بیرون و در خیابان  زنان را از گرمخانه/ های اجتماعی کاری از پیش نبرد شورای چهارم در حوزه آسیب/ 
 کنند رها می

 ساله بازنشستگان نخ پارسیلون برای سنوات 5معطلی/ 

 های مختلف های مخابرات در استان ادامه اعتراضات شرکتی/ 

 یتجمع صیادان بندر دیرِ بوشهر مقابل فرماندار/ 

 اند،  مانده کارگر باقی 43تنها « نساجی پاکان»کارگر کارخانه 133از  / 

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

.شرح زیر ارایه می شود  

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 تیتر اخبار
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 کسبه پالسکو برای چهارمین بار در یک ماه اخیر تجمع کردند/ 

 راهپیمایی اعتراضی مالباختگان در خیابانهای تهران هم اکنون/ 

 تجمع فرهنگیان در مقابل مجلس/ 

 هکشته و زخمی شدن دو کولبر در بان/ 

  واقع در مرز شهرستان بانه رخ داد” کنده سوره“این حادثه در در اطراف روستای 

 بررسی خسارت صیادان معترض به نیمه تیرماه موکول شد/ 

  اعتراضی معلمان آزاِد سراسر کشور مقابل مجلس  تجمع/ 

 تجمع کارگران صبا فوالد زاگرس مقابل استانداری چهار محال بختیاری/ 

 . روزه کارکنان شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز 26اعتصاب / 

 . بندی تجمع کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان با خواسته اجرای طرح طبقه/ 

 تجمع اعتراضی سپرده گذاران و مالباختگان در شهرهای مختلف امروز شنبه/ 

 افت سنوات پایان کارمعطلی بازنشستگان برای دری/کارگران چوب و کاغذ مازندران دو ماه مزد طلبکارند/ 

 . کار در گرمای سوزان اهواز برای نیروهای عملیاتی نفت ادامه دارد/ 

 در محاصره فقر« قلعه نو چمن» / 

 در كامیون حمل گوشت کار كودكان/ 

 جان باختن یک کارگر مقنی جوان در خمین براثر ریزش چاه/ 

 حمل و نقل عمومی در تهران  افزایش نرخ کرایه/ 

 تار شرکتی اورژانس پیش بیمارستانی یزد درحین کارمرگ پرس/ 

 مرگ دلخراش کارگرزن نانوایی در سمنان/ 

 : معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت/ 

 کولبر برای همە نان می آورد و برای خود مرگ / 

 واگذار می شود« بخش خصوصی»سازی تبریز به  ماشین/ 

 های کارگری تشکلطرح کارورزی؛ نگرانی / 

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 هزار تومان در ماه بدون حق اعتراض 133کارگران زیرزمینی با دستمزد / 

 اشتغال بایستی هزینه های زندگی را تامین کند/ آمار واقعی بیکاران مشخص نیست/ 

 جان باختن یکی از کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس پاپیروس مازندران براثربرق گرفتگی حین کار/ 

/ تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی رشت نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل سازمان / 
 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

 از برگزاری جلسه گزارش کارگروه پیگیری مطالبات کارگران معدن سنگ آهن ومردم بافق خبری نیست؟/ 

 شاهرود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق اعتصاب وتجمع کارگران راهسازی رامیان به/ 

 توهین قائم مقام مدیریت شرکت نیشکرهفت تپه به کارگران معترض/ 

 به رگبار بستن اسب های کولبران و توقیف اموال آنان/ 

 معدن زنجان تجهیزات ایمنی دارد181فقط یک معدن از / 

 یابان روز پنجشنبهتجمعات اعتراضی مالباختگان در شهرهای مختلف و بستن خ/ 

استان خوزستان با داشتن چندین سد و رودخانه اما هنوز بیشتر مردم شهرهای مختلف این استان آب / 
 شرب ندارند

  در پی احضار گسترده دستیاران پاتولوژی کشور

 ها خواستار رعایت اصل تناسب شغل هستند پاتولوژیست/ 

  کولبرها را نکشید؛ آن ها عزیزان ما هستند/ 

 !مرگ یک کارگرمقنی درتبریز /

 ساله در محالت بر اثر برق گرفتگی٦3جان باختن کارگری / 

تجمع اعتراضی همزمان کارگران اخراجی دوکارخانه صبافوالد زاگرس وبرفاب مقابل استانداری / 
 !چهارمحال و بختیاری

 در جاده گل گهرنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 1تجمع اعتراضی کارگران معدن شماره/ 

 تجمع مجدد بازنشسته های نیشکرهفت تپه،این سریال کی به قسمت آخرمیرسد؟/ 

 اعتراض گسترده دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده علوم توانبخشی به بنیاد مستضعفان/ 

 تجمعات اعتراضی مالباختگان موسسات مالی در شهرهای مختلف روز چهارشنبه/ 

 کار برای کودکان" سقفی کاغذی/ "

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 طرح تغییر نظام پرداخت پرستاران/ 

 مصدومیت سه کارگر ساختمانی در خیابان ظفر تهران/ 

 نامه ی سرگشاده ی جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه / 

 آباد خواری؛ این بار در منطقه پاسگاه نعمت بوستان/ 

 آتش سوزی در خوابگاههای دانشجویی در شهر کرمان/ 

 د شاغالن بدون بیمه در ایراندرص 83 زنان، / 

  تجمع به مقابل اداره کار کشیده شد/ هفتمین روز از تجمع کارکنان شرکتی مخابراتِ مشهد/ 

  موج وسیع بیکاری در میان جوانان استان لرستان/ 

 است  بررسی گزارش فنی حادثه معدن یورت در مجلس آغاز شده/ 

 وضعیت نابسامان آب در سیستان و بلوچستان/ 

 رشته دانشگاه آزاد  1833حذف / 

 بحران بی آبی در شهرهای مختلف و اعتراضات مردمی/ 

 عدم پرداخت کامل حق نوبت کاری پرستاران دانشگاه ها ی علوم پزشکی/ 

 کارگر در حوادث کار در تهران، تبریز و اصفهان 11مصدومیت / 

 سرکوب شدید اعتراضات پاتولوژیست ها/ 

 جی الیاف کاشانآتش سوزی در شرکت حال/ 

محسوب « کارگر پیمانکار»بعِد سالها خدمت / ادامه اعتراضات در بخش خصوصی مخابرات مشهد/ 
 شویم می

 کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند/ 

 کارگرکارخانه فوالد کبیر خزر رشت 233 اخراج/ 

 نعت ومعدنتجمع کارگران اخراجی صبا فوالد زاگرس در مقابل اداره ص/ 

 تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز آبادان/ 

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

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) ی سازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگر  کار                 

    231ه  شمار  چهارم سال /  1122  ژوئیه  9/  2931تیر     21دو شنبه              
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  تجمع به روز سوم کشیده شد / ادامه اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مخابراتِ مشهد/ 

 کارگر بازنشسته نی شکر هفت تپه پرداخت شد 342هزینه بازنشستگی / 

  معدنچی زغال سنگ سنگرود 13سالگرد حادثه کشته شدن / 

 تجمع اعتراض آمیز جمعی از کارگران نوردوپروفیل ساوه نسبت به لغوسختی/ 

 سوزی یک تعمیرگاه در کرج مصدومیت یک کارگر در جریان آتش/ 

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

 روایتی تکان دهنده از فروش اعضای مختلف بدن در تهران و میزان قیمت آن ها/ 

  مصدومیت شدید کارگر نصاب داربست بر اثر سقوط از طبقه ششم/ 

 سوزی یک تعمیرگاه در کرج مصدومیت یک کارگر در جریان آتش/ 

 کر هفت تپه پرداخت شدکارگر بازنشسته نی ش 342هزینه بازنشستگی / 

 ماه مطالبات پرستاران ابهر9عدم پرداخت / 

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

 گزارشی درباره وضعیت معیشتی وشغلی دردناک کارگران کارخانه آجر آهکی پلدختر/ 
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 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    231ه  شمار  چهارم سال /  1122  ژوئیه  9/  2931تیر     21دو شنبه              

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503597-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بدون شرح

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 

    231ه  شمار  چهارم سال /  1122  ژوئیه  9/  2931تیر     21دو شنبه              
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