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تیرماە، باردیگر عدەای از  ٤٢در 
بازنشسگان صنعت فوالد برای 
چندمین بار طی سال جاری در 
اعتراض بە عدم پرداخت بە موقع 
مستمری ماهانە و مزایای 
 بازنشستگی شان و خلف وعدە

های پیاپی مسئوالن ذی ربط از 
شهرهای مختلف بە تهران آمدند و 
در مقابل ساختمان صندوق 
بازنشستگی واقع در خیابان وزرا 
تجمع و خواهان رسیدگی مسئوالن 

 . بە شکایت شان شدند

بازنشستگان صنعت فوالد در سال 
جاری چندین بار برای رسیدگی بە 
مطالبات معوقە شان در تهران و 

دیگر تجمع و تظاهرات  چند شهر
کردند و خواستار پرداخت منظم و بە 

تجمع . موقع مستمری شان شدند
کنندگان این بار ضمن تکرار 
خواستەهای پیشین، نسبت بە بی 
توجهی و عدم رسیدگی مسئوالن 

 . نیز اعتراض دارند

ظاهرا علت عدم پرداخت منظم 
مستمری ها و مزایای بازنشستگان 

ن توازن صنعت فوالد بهم خورد
پرداخت ها و دریافتی در صندق 
بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد و 
پیشی گرفتن پرداخت ها از 
دریافتی هایی است کە از طریق 
پرداخت حق بازنشستگی و سود 
موسسات وابستە بە صندوق تامین 

اما هیچ مقام مسئولی . می شود
تا کنون بە روشنی در مورد علل و 

مالی جزئیات بهم خوردن تعادل 
 . صندوق اطالعی ندادە است

علی ربیعی چهار سال پیش 
هنگامی کە موضوع وزارتش در 
دستور مجلس قرار داشت، با اشارە 
بە وضعیت بحرانی و خطر آفرین 
شدن صندوق های بازنشستگی و 
نام بردن از صنندوق بازنشستگی 
صنعت فوالد و در قسمتی از 

ما بايد آگاه "... سخنرانی خود گفت
هاي  تمام صندوقچرا كه  باشیم

ما ورشكسته است، به طوري 
كه نسبت بین شاغالن و افراد 

درصد بوده  6مستمري بگیر زير 
و اين خط قرمز و زنگ خطري 

 ."است
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ربیعی سپس علت بحران مالی در 
صندوق های بازنشستگی را 
ناکارایی مدیریتی خواند، و مدعی 

 ح مدیریت بحران از طریق اصال  رفع
در پاسخ ، و (نقل بە معنی)ها شد 

بە پرسش یکی دیگر از نمایندگان 
من  :"مخالف، مغرورانە گفت

 خانه  معتقدم وزارت

تعاون، كار و رفاه اجتماعي يك مدير 
خواهد و من يك مدير  استراتژيك مي

استراتژيك هستم و با مجموعه 
ام، قادر و توانا  هاي علمي فعالیت

مه راهبردي، و براي اجراي برنا
 ".كنم يكسو به مسائل نگاه نمي

اما بە رغم این ادعا و با وجود تداوم 
کاهش فزایندە خدمات بیمەای، 

محدودیت شدید در پرداخت مقرری 
بیکاری، منوط کردن تامین هزینە 
درمان بە بیمە شدن نزد شرکت 

بیمە "های بیمە خصوصی 
و اقدامات دیگری از این "تکمیلی

یت ناکار آمد یا بە این مدیردست،
استراتژیک و چند سو "قول خودش 

رفع نشدە بلکە بە گواە " نگر
اعتراض های پیاپی بازنشستگان 
فوالد و سایربازنشستگان کە 
اعتراض و خاست های مشابە ای 
دارند، مشکالت صندوق ها بە 
مراتب بدتر از پیش و سوء استفادە 
از دارایی های آن ها، بیشتر شده 

 . است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در واقع یکی از دالیل اصلی وضعیت 
دشوار چند سال اخیر صندوق های 
بازنشستگی و تامین اجتماعی کە 
ربیعی کوشش وافری در پنهان 
کردنش دارد، برداشت های مبالغ 
هنگفتی به صورت خودسرانە و غیر 
قانونی از سرمایە های صندوق 
های بازنشستگی توسط دولت ها 

مدیریت  ی وقت و فساد حاکم بر
های شبە مافیایی آن ها از یک سو 
و جلوگیری از تشکیل سندیکاهای 
کارگری و نظارت و شرکت 
نمایندگان اتحادیە های مستقل 

کارگری در مدیریت صندوق ها 
در کشورهایی کە حقوق . ست

مدنی مردم محترم شمردە می 
شوند و اتحادیە های کارگری 
واقعی و مستقل از حق 

، بخاطر فعالیت برخوردارند
کنترل صندوق های 
بازنشستگی توسط اتحادیە 
ها، صندوق ها ورشکست 

اما در ایران . نشدە و نمی شوند
قضیە برعکس است و این دولت 
است کە مدیریت صندوق ها را در 
اختیار دارد و بە داریی های صندوق 
ها بە چشم اموال بی صاحب می 
نگرد و هر کاری کە میلش می 

و بە هیچکس  کشد با آنها می کند
وزیر کار از  .هم پاسخگو نیست

یک سو صحبت از خطر 
ورشکستگی صندوق ها می 
کند، اما هیچ اشارەی بە 

هزار میلیاردی  4٤افزایش 
بدهی دولت طی چهار سال 

و نقش آن در این  گذشتە 
او به جای این  .افالس نمی کند

کە از دولت بخواهد بدهی هایش 
ر هزا ٠٤١کە بالغ بر  بە صندوق 

را پرداخت کند،  میلیارد شدە است 
بە بهانە کمبود بنیە مالی هزینە 
های درمان را باال می برد و حقوق 
ناچیز مسمری بگیران را با تاخیر 

بە   بسیار و پس از چند دفعە تجمع
صورت قطرە چکانی پرداخت می 

و مستمری بگیران را ناچار می  کند
کند، بخشی از مستمری 

فتن مستمری ناچیزشان را خرج گر
 ٠١تقصیر کارگری کە ! هایشان کنند

سال حق بیمە پرداخت کردە تا در 
دوران بازنشستگی دغدغە خرج 

زندگی نداشتە باشد، اما وقتی کە 
بازنشستە می شود، باید لنگ نان 
روزانەاش گردد و برای نشان دادن 
بی بضاعتی اش سفرە خالی اش 

 !را در خیابان پهن کند
ها و اتحادیە  مطمعنا اگر سندیکا

های کارگری در ایران فرصت فعالیت 
آزاد پیدا می کردند و می توانستند 
کنترل این صندوق ها را خود بە 
عهدە بگیرند، نە امکان این همە 
سوء استفادە از صندوق ها ممکن 
می شد و نە این همە معضل پیدا 

 .می کردند
تا زمانی کە کنترل صندوق ها در 

ە مافیایی و اختیار مدیریت های شب
فاسد قرار داشتە باشد و دولت ها 
هر وقت کە میلشان بکشد از اموال 
صندوق ها هر چە کە خواستند 
برداشت کنند، نباید انتظار داشت 
کە خطر ورشکستکی از سر 
صندوق های بازنشستگی دور 

کارگران برای نجات تە ماندە . گردد
غارت نشدە این صندوق ها باید 

را مانند  خودشان کنترل آن ها
کارگران دیگر کشورها بە دست 

 .بگیرند
. راە دیگری جز این در پیش نیست 

به همین جهت خواست 
پرداخت منظم و بدون چک و 
چانە مستمری بگیران الزم 
است با خواست واگذار کردن 
کنترل امور صندوق ها بە 
نمایندگان واقعی کارگران و 
مطالبە حق تشکل توام گردد و 

ن با شاغالن و مستمری بگیرا
بیکاران حول خواستە های 

  .مشترک اقدام کنند
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وزیر کار از یک سو 

ز خطر صحبت ا
ورشکستگی صندوق ها 

می کند، اما هیچ 
 4٤اشارەی بە افزایش 

هزار میلیاردی بدهی 
دولت طی چهار سال 

و نقش آن در  گذشتە 
 این افالس نمی کند



   
 

 

   

 
 

 جنبش اتحادیه های صنفی در بنگالدش
 

 (بخش ششم)
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 مسائل، اهداف و مقررات
 مصباح الدین احمد

 ترجمه گودرز

 

 ساختار اتحادیه های صنفی
 

و متمم های ) ٠191آئین نامه روابط صنعتی مصوب 
برای تقنین فعالیت اتحادیه های صنفی و دفاع ( عدی آنب

از حقوق کارگران در تشکل و پیوستن به اتحادیه ها 
اتحادیه های صنفی بایست در دفتر . تنظیم شده بود

ساختار . رسمی اتحادیه های صنفی به ثبت برسند
اتحادیه های صنفی در بنگالدش را می توان به سه 

ه های صنفی نمونه اول اتحادی: بخش تقسیم کرد
تشکل ساده کارگران در محل کارگاه، دوم  -ابتدائی 

فدراسیون صنعتی یا صنفی که از تجمیع چند اتحادیه 
صنفی مربوط به تخصص یا صنعت مشابه تشکیل 
میگردد، مانند فدراسیون کارگران کنف ساز و فدراسیون 
کارگران پارچه بافی و فدراسیون کارگران لباس دوز، و 

حادیه های ملی صنفی که فدراسیون سراسری سوم ات
. اتحادیه ها فارغ از نوع صنف و رشته کاری انهاست

عالوه بر این ها اتحادیه های صنایع هم هستند که در 
صنایع خاص شکل گرفته اند، مانند سندیکای کارگران راه 
آهن یا سندیکای تکنیسین های راه آهن بنگالدش و 

 .غیره

اشتغال ندارند، نمی توانند در کمیته  افرادی که در کارگاه
 های اتحادیه های نوع اول عضو باشند، ولی می توانند
افرادی که در کارگاه اشتغال ندارند، نمی توانند در کمیته 
های اتحادیه های نوع اول عضو باشند، ولی می توانند 
به عضویت کمیته های فدراسیون های صنعتی یا 

طبق قانون فوق . ندفدراسیون های ملی انتخاب شو
اتحادیه های ثبت نشده حق فعالیت بعنوان اتحادیه را 

چنانچه تنها یک اتحادیه در درون یک کارگاه یا . ندارند
بخش صنفی وجود داشته باشد، آن اتحادیه بعنوان 
نماینده رسمی کارگران در مذاکرات بر ای قرارداد جمعی 

کل شرکت می کند، مشروط بر این که حداقل یک سوم 
چنانچه بیش از یک . اعضا در آن اتحادیه عضو باشند

اتحادیه مشابه در کارگاه یا بخش صنفی وجود داشته 
باشد، با دریافت اولین درخواست برای مذاکره دفتر ثبت 
رسمی اتحادیه ها با رای مخفی از بین اعضا اتحادیه 

نماینده 
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د، کارگران عضو صنف را برای دوسال انتخاب خواهد نمو

مشروط بر آن که حداقل یک سوم کل کارکنان به آن 
 .اتحادیه رای داده باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبال هیچ محدودیتی برای عضویت غیر شاغلین در 
اتحادیه ها وجود نداشت، محدودیت ها از وقتی آغاز 
شدند که دولت نظامی وقت قانون روابط کار صنعتی را 

سنت و تاریخ جنبش . ترمیم کرد ٠19١ژوئیه  ٤9در 
کارگری در بنگالدش چنین بوده است که همیشه افراد 
غیر شاغل در اتحادیه نقش سازماندهی و اداره اجرائی 

همواره فعاالن سیاسی و . را بر عهده داشته اند
. اجتماعی در تشکل اتحادیه ها هم دست داشته اند

کشورهای همسایه مثل سریالنکا، هند و دیگران 
ر این مورد نداشته اند و فقط درصد محدودی محدودیتی د

از اعضای کمیته ها را که می توانند از خارج اتحادیه 
پروتکل های سازمان بین . باشند، مشخص نموده اند

هم محدودیت خاصی برای عضویت ( ILO)المللی کار 
اتحادیه ها موظف اند گزارش . اعضا از خارج اتحادیه ندارد

مخارج، اموال و دارائی ها و ساالنه مالی از درامد و 
تعهدات شان را طبق فرم های استاندارد به دفتر ثبت 
اتحادیه ها تسلیم نمایند که همچنین شامل لیست 

 .تغییرات در هیئت مدیران و مسئوالن هم هست
 

 ثبت اتحادیه های صنفی
 
برای ثبت اتحادیه صنفی داوطلب باید به مدیریت 

بت اتحادیه ها مراجعه مشترک اداره کار و دفتر رسمی ث
و ضمن تسلیم مدارک ضرور دال بر احراز شرایط، 

برای فدراسیون های صنعتی یا . درخواست ثبت نماید
اتحادیه های ملی هم همین دفتر مشترک مسئول ثبت 

اتحادیه های ملی اتحادیه هایی اند که در . نام است
سراسر کشور عضو دارند مانند بانک ها و راه آهن و 

 .سایرین
 5کمیته اداری اتحادیه باتوجه به تعداد کل اعضایشان از 

عضو هیئت  5١بر ای اتحادیه های تا . عضو دارند ٠١تا 
 نفری کفایت می کند و برای اتحادیه  5مدیره 

نفری توصیه می  ٠١عضو هیئت مدیران  5١١١هایی با 
 .شود

داوطلب ثبت اتحادیه باید تمام مدارک الزم را به دفتر ثبت 
این مدارک عبارت اند از . ی اتحادیه ها تحویل دهدرسم

لیست اعضا، قطعنامه مجمع عمومی که در آن تشکیل 
اتحادیه تصویب شده است، لیست اعضای هیئت مدیره، 
صورتجلسه و امضای حاضران در مجمع، اساسنامه 
. اتحادیه و فرم درخواست ثبت رسمی اتحادیه

و موضوعاتی را  اساسنامه باید نام اتحادیه و اهداف ان
که درامدهای اتحادیه در آن می توانند صرف شوند، 
مشخص نماید و نحوه احراز عضویت و ترتیبات پرداخت 

ترتیبات مربوط . حق عضویت در اتحادیه را نیز ابراز نماید
به انتخاب و تغییر هیئت مدیران و مسئوالن، شیوه 
قانونی ترمیم و تغییر در اساسنامه، بازرسی مالی و 
رسیدگی به شکایات و همچنین نحوه انحالل اتحادیه هم 

 .اجزائی از اساسنامه را تشکیل می دهند
حق  ٠195آئین نامه کارگران صنایع تولیدی دولتی مصوب 

مذاکره جمعی را در برخی بخش های ملی شده در 
موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد، مرخصی، اجاره 

ال، پرداخت مسکن، هزینه های درمانی و نقل و انتق
تعداد . عیدی و پاداش و سایر مزایا ممنوع می نماید

دیگری از ائین نامه ها و مقررات هم هستند که شمول 
را بر بعضی از انواع  ٠191قانون روابط صنعتی مصوب 

 .موسسات محدود می کنند
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 اسپانیا؛
 افزایش سود صاحبان سرمایه،
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 :اشاره
 

سال گذشته در کشورهای اروپایی و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی از سوی بخشی از کشور  1٤ طیبا شروع رکود اقتصادی 
های اتحادیه اروپا، به بهانه مدیریت بحران، که همه ابعاد زندگی کارگران و مزد بگیران را تحت تاثیر قرار داد، اکنون با شروع رونق 

این کشور ها، نظام سرمایه داری حاکم، حاضر نیست شرایط رفاه نسبی قبل از  رکود را باز گرداند و همچنان بر  نسبی در اقتصاد
 .پایمال کردن حقوق انسانی بخش بزرگی از مزدبگیران اصرار می ورزد

د ندارد، به راحتی تن به کشور اسپانیا یکی از این موارد است که با وجود رشد اقتصادی نسبتا معقول، دولت دست راستی حاکم قص
مطالبه به حق کارگران و اتحادیه های کارگری به منظور بازگرداندن افزایش سطح رفاه زندگی مردم به دوران قبل از رکود اقتصادی 

برای  دهد، از این رو تشکل های بزرگ و مستقل کارگری، دور جدیدی از مبارزه صنفی را آغاز کردند، که مطالعه و پیگیری این اخبار،
 .فعاالن کارگری خالی از لطف نیست

 
 
 
 
 
 
 

در ماه نوامبر سال گذشته توافقی میان سندیکاها، مدیران شرکتها و دولت 
اکنون با بررسی شش ماه اولیه . برای ازدیاد حقوق مزد بگیران انجام شد

سندیکاها به این نتیجه رسیده اند که کارگران یک درصد از قدرت  ٤١٠2سال 
در این دوره مورد مطالعه در حالی که حقوق ها . را از دست داده اندخرید خود 

درصد رشد داشته اند ولی در همان  ٤/٢درصد افزایش داشته، قیمت ها  ٠/٠
حال رشد سود حاصل در شرکت ها و کارخانه ها حتی از زمان قبل از آغاز 

 .بحران اقتصادی نیز افزون تر است

ار و فشار بحران اقتصادی از طریق اتخاذ این بیان واضحی است که تمامی ب 
سیاست های ریاضت اقتصادی، پایین آوردن حقوق ها، ایجاد قراردادهای کوتاه 
مدت و اخراج های بدون هیچ گونه پرداخت خسارتی روی دوش طبقه کارگر و 

سیاست حاکم بر مناسبات . بطور عام حقوق بگیران قرار گرفته است
باعث ازدیاد هر چه بیشتر شکاف های طبقاتی و اجتماعی اسپانیا  -اقتصادی

بی عدالتی های اجتماعی، به حاشیه راندن بخش وسیعی حتی از حقوق 
 .بگیران و گسترش هر چه بشتر فقر در جامعه شده است

شعار زمین، سقف و کار برای 
داشتن زندگی مطابق با منزلت 

 انسانی

در روز شنبه پانزدهم  ماه ژوئیه در 
کیلومتری  ٠٤١اقع در شهر آویال  و

شمال مادرید پایتخت اسپانیا 
جنبش جهانی کارگران " سمینار 
اونایی . "افتتا ح شد" مسیحی

دبیر کل منتخب کمیسیون " سوردو
های کارگری در این مراسم شرکت 

 . کرد

 
 
 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
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هئیت نمایندگی  ٠٤١ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت و تعداد   ٤٠این سمینار تا 

زمین، سقف و " شعار اصلی این سمینار . ر در آن شرکت کرده اندکشو ٢٤از 
 .است" کار برای داشتن زندگی مطابق با منزلت انسانی 

 
و تشکل های کارگری " کمیسیون های کارگری اسپانیا"اعتراضر 

 " سازمان جهانی کار"اروپایی به 

ران بخاطر نقض پیوسته حقوق بشر، نقض آزادی بیان و نفی حق عضویت کارگ
  در سندیکاهای کارگری که از چندی پیش به سیاست رایج در ترکیه تبدیل

 
 
 
 
 
 

 
 
 

کمیسیون های ، شده است
اسپانیا، همپای سایر کارگری 

سندیکاهای اروپایی از سازمان 
جهانی کار در خواست کردند که 
برگزاری جلسه منطقه ای این 
سازمان  را که قرار است در 

ر استانبول اکتبر د 5تا  ٤روزهای 
آن ها . برگذار شود، به تاخیر بیندازد

اعالم کرده اند که اگر جلسه این 
سازمان مطابق برنامه از قبل پیش 
بینی شده پیش برود، شرکت 

  .نخواهند کرد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهان بدون کار 
 (    بخش دهم)                                                                              

 
 
 
 

 :                                                                      اشاره                                                         
 

پیدا کردن : در بخش پیشین این نوشته با واقعیت به ظاهر متناقضی آشنا شدیم                                         
طبق . نسبت به گذشته ساده تر شده است" اشتغال لحظه ای"و " مشاغل سرپائی"

به  2٤1٤از سال " خدمات کاری موقت"تعداد کارگران مشغول به " دفتر آمار کار"آمار 
علت این پدیده باز همان تحول تکنولوژیک . درصد افزایش داشته است 5٤این سو 

عه شرکت اینترنت بنیاد کارگران دم دست را به سرعت است، از این قرار که یک مجمو
 .با کارهای فوری دم دست جفت می کند

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
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 (ادامه از شمارۀ قبل" ) خودت هستی و خودت: "تصادف 

های حسب ( appsاپس )اما کارافزار . قطعاً برخی از سرویسهای گفته شده می توانند توسط ماشین هم انجام شوند
مثالً رانندگی تاکسی را . جود را صدها کار خرد تکه می کنند و این تکه ها را به اطراف پخش می کنندتقاضا، کار های مو

 به تَک دورهای متعدد تقسیم می کنند و به این ترتیب امکان فراهم می آورند که افراد بیشتری بر سر همان تکه کار به 

دالیل . را زیر سؤال برده اند" کارگر استخدامی"و " تخداماس"این ترتیبات جدید تعریف قانونی . رقابت با هم برخیزند
 –بسیاری وجود دارند که در این مورد تردید روا داریم، اما اگر ما در آینده با کاهش تعداد مشاغل تمام وقت روبرو شویم 

تعدادی کارگر آن گاه تقسیم بعضی از مشاغل تمام وقت باقیمانده در بین  –مثل وصعی که یونگستاون پیش آمده است 
دیگر هم الزم . باره وقت، به عوض سپردن آ؛ن مشاغل به تعداد اندکی کارگر تمام وقت، الزاماً تحولی منفی نخواهد بود

نیست خیلی زود شرکتهائی را که به کارگران شان اجازه می دهند کار، هنر و وقت آزادشان را به هر طریقی که می 
  .خواهند ترکیب کنند، سرزنش کنیم

مروزه مرسوم این است که به بیکاری و کار همچون دوگانه ای سیاه و سفید نگاه شود و نه به عنوان دو نقطه در دو ا
مگر جز این است که تا اواسط قرن نوزدهم، مفهوم مدرن بیکاری در امریکا هنوز وجود . انتهای یک طیف از ترتیبات کاری

مثل   -داشت، صنعت خانگی " آمد نیامد"حالی که کار دستمزدی  نداشت؟ بیشتر مردم در مزارع کار می کردند و در
حتی در بدترین دوره های دغدغه های اقتصادی، مردم . مشاغل ثابت مردمان بود -کنسروسازی، خیاطی، نجاری 

نگی در دلنگرانی و ناامیدی از بیکاری ماحصل گیجی و ناتوانی ناقدان فره. کارهای خالقانه ای می یافتند که انجام دهند
 .برخورد به تسلط کار کارخانه ای و رشد آماسیدۀ شهرها بود

اگر قرن بیست و یکم مبین معدودی مشاغل تمام وقت باشد که امکان اتوماتیزه کردنشان وجود دارد، از این نظر به میانه 
د و از دست دادن هیچ اقصادی که شاخص آن کار مقطعی توأم با انواع فعالیتهای دیگر بو: قرن نوزدهم شبیه خواد بود

و مشاغل " اقتصاد فرفره ای"این البته بسیار سوزناک است که . یک از آنها موجب عاطل شدن انسانها نمی شد
اندکی خودمختاری اضافی به ازای عدم امنیت : سرپائی امروزی کارگران را به یک معاملۀ با شیطان سوق می دهند

بهتر رشد " اوستا دودستی"و " همه کارگی"است درست در بازار اما هستند کسانی هم که ممکن . شغلی بسیار
 .که امکانات شغلی در آن کم، و کار برای انجام دادن بسیار است –مثل بازار یونکستاون  –کنند؛ بازارهائی 

 
 دست پیدا: دولت. 6

وثر، رئیس اتحادیۀ متحد زمانی در سالهای دهۀ پنجاه قرن گذشته، هنری فورد دوم، مدیر عامل شرکت فورد، و والتر ر
فورد در برابر ردیفی از . کارگران اتومبیل سازی، به اتفاق از یک کارخانۀ جدید موتورسازی در کلیولند بازدید می کردند

جواب "  والتر، تو چه جوری می خواهی حق عضویت اتحادیه را از این روبوتها بگیری؟: "ماشینها ژستی گرفت و گفت
 "هنری، تو خودت چه جوری می خواهی ماشینهایت را به آنها بفروشی؟: "شهور شده استرئیس اتحادیه بسیار م
این روایت ممکن : "نوشته است" ظهور روبوتها"در کتاب تازه اش ( نسبتی با فورد قبلی ندارد)چنان که مارتین فورد 

عواقب مستقیم کاربرد تکنولوژی ما کمابیش یاد گرفته ایم که . است ساختگی باشد، اما پیام آن بسیار آموزنده است
اما به مراتب سخت تر از این، پیش بینی عوارض بعدی . را متذکر شویم –مثالً فرصتهای شغلی کمتر  –برای بازار کار 

 .این که اگر مصرف کننده ای نباشد، چه بر سر اقتصاد مصرفی خواهد آمد: تحوالت تکنولوژیک است

 

 

 
 
 
 
 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
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 صنوفکارگران 
 (خش نخستب)

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 (میالد جنت)

یعنی شما اگر کنار خیابان سیگار بفروشید؛ سگ اش شرف دارد به کارگری در ! کارگری رستوران شغل مزخرفیه"
کارگر آشپزخانه ی رستوران بودن در یک صورت اشتباه نیست؛ این که از محل خانه ات سفر کرده باشی به ! رستوران

هی تازه وارد بازار کار شوی و می خواهی غذا و جای خواب داشته باشی؛ دزدی و گدایی نکنی و از شهری و بخوا
سال  ٠١به امید این که یک روزی شاید حدود  ،سه چهار سال پادویی می کنی… گرسنگی نمیری و یک کار یاد بگیری

 "*…ه کارگر رستوران شویفروشی کنی خیلی بهتر از این است ک در غیر این صورت، دست ،دیگر آشپز شوی

 

 وضعیت کارگران تهیه غذاها و رستوران ها

 

سال از  9ساله که  ٠٤کارگری  *
عمرش را در آشپزخانه ی رستوران 

 :می گویدها کار کرده 

. در رستوران های زیادی کار کرده ام
در مقطع کارشناسی زمانی که 
دانشجو بودم و نمی توانستم یک 

ر در جاهای جای ثابت کار کنم؛ با کا
مختلف از جمله رستوران ها به 
محیطی پا گذاشتم که تا پیش از 

در . آن، دقت زیادی به آن نداشتم
انواع و اقسام مراکز تهیه غذا کار 

 . کرده ام

از رستوران های کوچک و کترینگ 
گرفته تا رستوران های بزرگ و … و

لوکس، شرایط کار در هر کدام از آن 
ر که ها متفاوت است همان طو

شدت کار، میزان حقوق، دستمزد 
کارگراِن آشپزخانه ها با هم … و

غذاخوری های ارزان .متفاوت است
قیمت را به نام کترینگ یا تهیه غذا 

اکثر مشتریان این . می شناسیم
غذاخوری ها کارگرها، کارمندان، 
دانشجویان، مغازه داران خرده پا، 

اخوری ها ارزان تمام می شوند تهیه غذا از این غذ. هستند… دانش آموزان و
هزار تومان به باال و  ۱تا  ۴غذاهای خورشتی از  ٠٠1۱برای مثال در سال 

هزار تومان به باال قیمت داشتند و به ندرت این طور  2تا  ۶غذاهای دیگر از 
 .هزار تومان می شد ٠١غذاخوری ها قیمت غذاهایشان بیشتر از 

مراکز پرتجمع شهری قرار دارند از جمله  غذاخوری های ارزان قیمت معموالً در 
می توان به خیابان های انقالب، کریم خان زند، قائم مقام فراهانی، میرزای 

. یعنی جاهایی که به مراکز شهر نزدیک هستند؛ اشاره کرد …شیرازی و
مشتریان این غذاخوری ها به جز مردم، شرکت های عمومی و خصوصی 

برای مثال تهیه . مراکز تهیه غذا کار می کنندهستند که طبق قرارداد با این 
غذایی واقع در خیابان کارگر شمالی بین میدان انقالب و خیابان بولوار کشاورز 
هست که مشتریان اش دانشجویان، مغازه داران و کارگرهای حومه و 

هزار تومان تا  ۱،۴از  ٠٠1۱رهگذران اش هستند؛ قیمت غذاهایش در سال 
برنج ماده ی اصلی غذای ایرانی است؛ پس هرچه . ان بودهزار توم 9حداکثر 

ارزان تر باشد، قیمت منوی رستوران ها نیز ارزان تر درمی آید و در نتیجه تعداد 
 .فروش این رستوران ها به دلیل کم بودن قدرت خرید اکثر مردم، باالتر می رود

یه رستوران ها به دلیل قدرت خرید باالی مشتری هایشان نسبت به ته
غذایی که در رستوران ها سرو می . غذاهای ارزان قیمت، سطح باالتری دارند

رستوران ها به دلیل باال بودن . هزار تومان است ٤١شود؛ به ندرت پایین تر از 
قیمت منوی شان از نظر تعداد نیروی کار فعال، مشکلی ندارند و کارگران 

اها، سالن غذاخوری درصد تهیه غذ 1١حدود . زیادی را استخدام می کنند
همچنین از نظر سرمایه ی . ندارند ولی رستوران ها سالن غذاخوری دارند

 ثابت یا ماشین آالت 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
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نیز دارای ماشین ظرف شویی، 
رستوران . هستند… سیخ شویی و

هایی معروف که چندین شعبه در 
غذاخوری های . تهران و ایران دارند

دیگری هستند که در سطح 
رند؛ یعنی نه زیاد متوسطی قرار دا

کثیف و ارزان قیمت هستند و نه 
برنج به . زیاد گران قیمت و لوکس

عنوان ماده ی مصرفی رایج در این 
نوع رستوران ها، ترکیبی از برنج 

 .ایرانی و هندی است

به طور کلی صنف غذاخوری، 
غذاپزی و غذافروشی دو نوع کارگر 
دارد؛ یک عده کارگران ماهر و نیمه 

ند که شامل آشپزها و ماهر هست
کمک آشپزها می شوند که نوع کار 
و تقسیم بندی کاری شان در 
. چارچوب خاصی مشخص است
. عده ی دیگر کارگران ساده هستند

این کارگران ساده به نوعی همان 
پادوها، وردست ها، شاگردان 
کارگران ماهر یا به اصطال ح آچار 

باید مورد توجه . فرانسه ها هستند
ر رستوران های گران داشت که د

قیمت، وظایف کارگران ساده نیز 
مشخص است اما کارگران ساده در 
تهیه غذاهای ارزان قیمت، وظایف 
مشخصی ندارند یعنی آچار فرانسه 
 .یا همه کاره و هیچ کاره هستند

کارگران ساده ی این صنف، کارشان 
از دستشویی و ظرف شستن تا 
کارت پخش کنی و بازاریابی به 

در واقع کسی . اد زدن استروش د
که به عنوان یک کارگر ساده 
مشغول به کار می شود؛ نظافت 
چی، صندوق دار، تلفن چی، باربر، 
ظرف شور، آشپز، تراکت خش کن، 

نیز می باشد اما در … دادزن و
عوض این کارهای زیاد، حقوق اش 
زیادتر نیست یعنی حقوق یک کارگر 

ید را می گیرد و به ازای سه کارگر با
به همین دلیل است که . کار کند

کارگرِی ساده در تهیه غذاها و 
رستورانها به لحاظ فیزیولوژیکی، 
کاری طاقت فرسا و به اصطال ح 

 زن ها نیز معموالً به . مردانه است

 

 

 

کار می عنوان کانترکار، بسته بند، تلفن چی و صندوق دار در رستوران ها 
. زنان با مشکالت دیگری نیز درگیرند به جز این سختی های معمول ،. کنند

آنان درگیر انواع خشونت های جنسیتی و تقاضاهای بی مورد صاحبان کار 
 .هستند

پیتزافروشی ای از دو بخش تلفن چی و پیک ( ارسال سفارش)بخش دلیوری"
دخترها و زن های جوان مجردی به عنوان منشی . موتوری تشکیل می شد

مدیریت این بخش این طور کار می کرد که . دنددر این بخش مشغول به کار بو
اگر منشی ها رفتار خودمانی داشتند و دوست دخترش می شدند؛ نگه شان 

 ".می داشت و اگر دوست اش نمی شدند؛ اخراج شان می کرد

حقوق کارگرِی رستوران ها و کترینگ ها به طور معمول همیشه زیر حقوق 
بطه استدالل کارفرماهای رستوران در این را. تعیین شده ی وزارت کار است

هزارتومان  ۴١١ما داریم غذا شما را هم می دهیم و این »ها جالب است که 
غذای کارگر را از روی منوی همان رستوران . )در ماه برای ما هزینه می برد

هزار تومان هم به منظور دادن  ۴١١و ( حساب می کنند و به باال ُرند می کنند
برای مثال پارسال که حقوق وزارت « .زینه می بردجای خواب برای ما ه

از ) ساعته 14تومان بود و کارفرما با تعیین کار روزانه ی  812کار 
ماهی ( شب با احتساب روزهای تعطیل 1٤صبح تا ساعت  8ساعت 

؛ این چنین توضیح داده و در ادامه می هزار تومان به کارگر می داد 7٤٤
هزار  9١١دریافت می کنید یکی )!(  ار تومانهز 9١١تا  شما دارید دو»: گفت

این طور بود که اگر حتی از « !تومان حقوق تونه یکی هم غذا و جای خواب
. کردیم؛ حقوق اضافی ای دریافت نمی کردیم جای خواب هم استفاده نمی

 چنین غذایی که به کارگران می دهند از همان کیفیتی که به مشتریان هم
برنج و خورشتی که مدت هاست در فریزر . نیست شان می دهند؛ برخوردار

ولی پول مالیات، اجاره ی مغازه و  ،مانده را به کارگران رستوران می دهند
ساعت های اضافه کاری کارگران رستوران . سودشان را نیز حساب می کنند

ها آن قدر زیاد است که هرطور هزینه ی غذا را حساب کنید؛ باز کارگران 
 .طلبکار هستند

 

 

 

 

 

 

قصه ی دیگر غذاهای برگشتی از سالن غذاخوری است که معموالً 
غذاهای  .دست نخورده ها در رستوران ها دوباره سرو می شوند

دست خورده نیز در مسیر بازگشت به آشپزخانه گاهی توسط کارگران خورده 
در رستورانی گران قیمت یکی از کارگرها ». می شود نیز حکایت دیگری دارد

ساعت کار، زمانی که غذاها را به آشپزخانه  9بعد از ظهر پس از  ۴ساعت 
برمی گرداند؛ یک تکه کباب دست خورده را در دهان اش گذاشت که توسط 

 سرپرست آشپزخانه دیده شد و سرپرست پس از درگیری با او به کارفرما 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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متأسفانه  ،«گفته و کارگر اخراج شد
صاحب رستوران ها، غذاهای 

سالن غذاخوری را یا  برگشتی از
دوباره برای مشتریان بعدی سرو 
می کنند و یا این که تأکید می کنند 
که این غذاها باید حتماً دور ریخته 

دیدگاه شان هم این است . شوند
کارگر جماعت پررو می شه و “: که

 ”!نباید بهش رو داد

اول صبح که لباس کار را می 
پوشید؛ زیر دیگ ها را روشن می 

آب برای برنج دم کردن،  کنید تا
برنج دم کردن خودش . جوش بیاید

چون جا  ،یک کار طاقت فرسا است
کوچک است و به طور معمول تمام 
رستوران ها به دلیل گران بودن 
قیمتِ مغازه ی اجاره ای، متراژ 

زمانی که دیگ ها . پایینی دارند
روی گاز است حتی در زمستان نیز 
دما به شدت باالست با شعله 

ایی که مثل آتش جهنم هستند؛ ه
با اینکه آب زیادی می خورید و 
لباس کارتان معموالً همان شورت و 
عرق گیر است اما باز خیس از عرق 

 بعد از برنج دم کردن،  .می شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مایعی  رونده خمیر. مرحله ی بعدی درست کردن رونده و خورشت ها است
گوشت و پیاز چرخ کرده در . ست می کننداست که از آن کباب کوبیده در

 ،رستوران های گران قیمت و لوکس، ماده ی اصلی رونده را تشکیل می دهند
البته در رستوران های متوسط و ارزان قیمت، سنگدان مرغ و جوش شیرین 
 .نیز به آن افزوده می شود

 کف سالن باید جارو. نظافت و خالی کردن بارها نیز جزء همیشگی کار است
شیشه های مغازه، سیخ ها، قابلمه ها، دیگ ها . زده شده و شسته شود

یکی از . مواد غذایی نیز باید شسته، تمیز، خرد و پخته شوند د،شون شسته
برای مثال . مشخصه های کترینگ ها صرفه جویی در همه چیز است

 .آبکش ها را سه روز یک بار با ریکا بشویید نند،کارفرماها تأکید می ک

الً در محیط آشپزخانه کارگرانی کار می کنند که زیردیپلم سواد دارند و با معمو
این فرض که جای خواب و غذا دارند و در نتیجه حقوق دریافتی شان را می 

به نوعی می . توانند پس انداز کنند؛ در این شغل مشغول به کار می شوند
ها محسوب می توان گفت محیط کار اکثر کارگران رستوران، محیط زندگی آن 

شود تا فقر چهره ی عریان -شدت کار باال در محیط آشپزخانه باعث می. شود
وجود سلسله مراتب کاری برای . اش را در همان محیط کاری مشخص کند

کارفرمایان، سرکارگران، سرآشپزها و حتی کارگران دارای سابقه یکی از 
. ان می دهدجاهایی ست که این خشونت خودش را برای کارگران ساده نش

به تبع چنین ناهنجاری ای، واکنش نشان دادن و در نتیجه دعوا و اخراج نیز 
 .اجتناب ناپذیر است

 

 

 

 

 

 

 

در اولین رستورانی که کار می کردم؛ ناهار و شام سرو می کردند؛ از ساعت "
کارفرما در روز اولی . شب در رستوران باید کار می کردیم ٠٤-٠٠صبح تا  2-9

صبح هستیم تا  2از ساعت ”:د کارگر را استخدام کند؛ می گویدکه می خواه
اما ” .بعد از ظهر استراحته 2و نیم تا  ۴اما از ساعت  ،…شب در محل کار ٠٤

استراحت به این معناست که مشتری نمی . این حیله ای بیش نیست
می آید و ( کیلویی برنج 2٤کیلویی پیاز و  5٤کیسه های ) اما بار ،آید

و اگر این کار ! ظرف ها را بشوری و تمیزکاری کنی… ی کنیباید خال
 :را نکنی؛ آن وقت

 
...              ”.از فردا دیگه نیا! سفته و کارت ملی ات ق،این حقو ”

 (ادامه دارد)

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)ن فداییان خلق ایران کار گروه کارگری سازما                 
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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هزار تومان به کارگر 
می دادحقوق   

 

1٤ 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 :رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو

 رانتشکل های مستقل کارگری، تنها گزینه حمایتی کارگ
 

اگر کارگران معدن، : اکبر علیپور با بیان این که همه کارگران به خصوص کارگران معدن نیاز به تشکل دارند؛ گفت
  .توانند به سادگی با جان آنها بازی کنند داران نمی سازماندهی مناسب شوند، سرمایه

گو با خبرنگار ایلنا با بیان این و ر گفتد( شرکت آسفالت طوس)اکبر علیپور، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو 
: که کارگران کشور در انتظار نتیجه کمیته حقیقت یابی در ارتباط با حادثه معدن یورت در استان گلستان هستند؛ گفت

کاران کشور اندوهی بزرگ به همراه آورد و امیدواریم که برای مسئوالن زنگ خطر را  حادثه معدن یورت، برای همه معدن
 .دا درآورده باشدبه ص

مانند کارگران یورت نه  شود،کنیم و اگر قرار  ترین شرایط کار می ما کارگران معدن در سخت ترین و خطرناک: وی افزود
بایستی  معوقاتمان به موقع پرداخت شود و نه امنیت جانی داشته باشیم، باید بگوییم کالهمان پس معرکه است؛ 

تمام شده  تن ٢٠هم اهمالی که به قیمت جان  ن معدِن کشور، اهمال شده؛ آناذعان کنیم در زمینه حقوق کارگرا
 .است

اگر : علیپور با بیان این که پس از بازگشایی معدن یورت، تشکل یابی یک الزام اساسی است؛ گفت
توانند رعایت  کارگران به خصوص در معادن که بخش پرخطر اشتغال است، تشکل داشته باشند، می

ا در صدر مطالبات خود قرار دهند و کارفرمایان نخواهند توانست با جان آنها به راحتی بازی اصول ایمنی ر
 .کنند

 .شود در معادن هرجا تشکل کارگری حضور ندارد، بیگاری و برده داری به وضو ح دیده می: وی تاکید کرد
یکی از : ی کارگری پرداخت و گفتها رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در ادامه بحث به لزوم استقالل تشکل

های ثروت و قدرت  های صنفی مستقل باشند و به بلوک اگر تشکلهای کار صنفی استقالل است؛  مولفه
توانند مدعی نمایندگی زحمتکشان باشند؛ در صورت استقالل تشکل های  وابستگی نداشته باشند، می

 .شوند یر دست و پای سرمایه، له نمیکنند و ز کارگری است که کارگران، شان و کرامت پیدا می
علیپور در پایان، ارتباط تشکل ها در سطو ح باالتر و رایزنی آنها برای پیگیری مطالبات جمعی را یک الزام دیگر دانست و 

های مقابل را به پذیرش  تواند طرف ها می ها و ارتباط ساخت یافته آن یافته تشکل جلسات منظم و سازمان: گفت
آوردن محیط کار ایمن برای  ها احقاق حق کارگران معدن و فراهم ادار کند؛ که یکی از مهمترین این خواستهها و خواسته
 .آنهاست

 
 

 
 خواه ایران بیانیه جمعی از معلمان عدالت

 را آزاد کنیدمحسن عمرانی 

محسن عمرانی معلم بوشهری به خاطر فعالیت های 
ده است صنفی و آموزشی به یک سال زندان محکوم ش

او یک . در زندان بوشهر است 19اردیبهشت  ٠٠و از 
 .فعال صنفی، معلمی دردمند و عدالتخواه است

با طر ح اتهامات واهی در دادگاه بدوی به شش   عمرانی
سال حبس محکوم شد که با پیگیری وکالی پرونده آقای 

در دادگاه تجدید نظر   امیر رئیسیان و آقای حسین تاج
ال حبس تعزیری و دو سال انفصال از حکم وی به یک س
 .خدمت کاهش یافت

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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خواه به  ما به عنوان جمعی از معلمان عدالت

محکومیت قضایی فعاالن صنفی و مدنی 
ما باور داریم نگاه امنیتی باید از روی . معترضیم

فعالیت های صنفی برداشته شود و تشکل یابی 
ین به رسمیت شناخته شود و در هم  مستقل

 .راستا محسن عمرانی بدون قید و شرط آزاد گردد
 

در همین جا از پیگیری وکالی پرونده و نگاه انسانی و 
داشت آنان  حقوق بشری و تالش های بدون چشم

تشکر و قدردانی می کنیم؛ و از کانون های صنفی 
تشکل های صنفی   معلمان و شورای هماهنگی

از حقوق بدون مصلحت اندیشی   معلمان می خواهیم
از نظر ما هر معلمی که برای . کنندفعاالن صنفی دفاع 

بهبود ساختار آموزشی و وضعیت معیشت معلمان تالش 
ی تشکل ها و  می کند باید مورد حمایت همه جانبه

خصوص معلمانی که در  فعاالن صنفی قرار گیرد؛ به
شهرستان ها از ناحیه حراست ها و نهادهای امنیتی 

 .قرار می گیرند مورد تعقیب مضاعف
 
  

عنوان جمعی از  ما امضاکنندگان این بیانیه به
زندانی کردن امثال  ،فعاالن صنفی اعالم می کنیم

محسن عمرانی در اراده ی ما در پیگیری مطالبات 
صنفی و آموزشی ما خللی ایجاد نخواهد کرد و ما 
بیش از پیش بر یک زندگی شرافتمندانه برای 

همچنین آموزش باکیفیت همه از جمله معلمان و 
و در   و برابر و فارغ از مناسبات پولی تاکید داریم

این مسیر از تمام ظرفیت های مدنی و قانونی و برحق 
خود برای تحقق مطالبات و برداشته شدن نگاه امنیتی از 

خصوص همکار  به  فعالیت صنفی و آزادی معلمان دربند
 .رداستفاده خواهیم ک  دربندمان، محسن عمرانی

 
 
 !همکاران گرامی 

 
و حمایت از محسن   شما می توانید برای امضای بیانیه 

 .عمرانی در ادرس فرم نگار زیر نام خود را ثبت نمایید
 
 

https://goo.gl/forms/4Jsf7LdtNBlhHqyr2 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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 بیانیه شبکه یاری کودکان کار
 

 "آتنا کودک هفت ساله، بی رحمانه قربانی جنونی دیگر شد“
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :به نقل  از سایت کودک کار
 
بیانیه شبکه یاری کودکان کار برای  

اصالنی، _فاجعه ای که برای آتنا
 کودک هفت ساله، روی داد 

 ،تیره بیاویزم به کجای این شب
قبای ژنده خود را تا کشم از سینه 

 ،ی پر درد خود بیرون تیرهای درد را
 پر خون 

هنوز داغی را فراموش نکرده ایم که 
داغی دیگر همچون پتک بر سرمان 

فرود می آید و ما را در پیگیری 
  .حقوق کودکان مصمم تر می سازد

آتنا کودک هفت ساله، بی رحمانه “
  ”.قربانی جنونی دیگر شد

به راستی ما را چه شده؟ تعالیم 
انسان ساز، در کجای این مناسبات 
خشن، نابرابر و منحط جامعه ی 

 امروزین ما نهفته است؟ 

اگر پدری، یا مادری، به دلیل 
ساعات کار طوالنی، تنگدستی، نا 
آگاهی، آسیب های روحی و روانی 

ا به هر دلیل دیگر قادر به دفاع از و ی
حقوق کودک خود نباشند، 
مسئولیت صیانت از حریم شریف و 
شکننده ی کودک آنها بر عهده ی 
چه کسی یا کدام نهاد است؟ ما را 

 چه شده؟ 
 
 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62ه   دو شنب           
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هنگامی که از کودکانمان سخن 
می گوییم آنچنان لحنی به خود 
می گیریم که گویی می دانیم هیچ 

یه ای با ارزشتر از وجود سرما
شریف و نازنین آنان نداریم؛ اما 
هنگامی که نوبت به چاره اندیشی 
و برنامه ریزی دور اندیشانه برای 
نگاهبانی از حریم شکننده ی آنان 
می شود، هزار اما و اگر و مبادا بر 
سر راه خود می گذاریم و کتابها، 
مقاله ها و مصوبات داخلی و بین 

جوییم که مبادا المللی را می 
کوچکترین بی توجهی به باورهای 
کهن خود ساخته مان که می توانند 
و باید مورد بازنگری قرار گیرند، روا 

  .داشته باشند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هرگز نمی خواهیم بپذیریم که  

سازوکار اجتماعی و روابط انسانی 

در جوامع امروز تغییر کرده و برای 
پاسداشت آنها و  حفظ حقوق و

به ویژه زنان و )کرامت شهروندان آن 
ضرورت دارد چشم خود ( کودکانش

را به واقعیتها باز کرده و صرف نظر از 
اینکه خود چه می اندیشم، این 
واقعیتها و الزامات ناشی از آن را 
نصب العین خود قرار داده و ضرورتا 
برای پاسداری از حقوق انسانی 

عه، چاره بخش های بی دفاع جام
  .ای بیندیشیم

نبود نهاد مسئول قدرتمند و  
ابزارهای نظارتی اثر گذار، برای 
دیده بانی از حقوق کودکان در 

  .کشور
عدم دسترسی به آموزش رایگان و  

  .با کیفیت برای همگان
عدم توجه به وضعیت زیستی و  

حقوق صنفی پدران و مادرانی که 
به دلیل نداشتن سرمایه و یا 

های فنی، ناگزیر به مشاغلی مهارت
همچون دوره گردی و دست 
فروشی روی آورده و یا از طریق 
فروش ارزان قیمت نیروی کارشان، 
در مشاغل پست و کم درآمد 

  .اشتغال ورزیده اند
سیر رو به رشد اختالف طبقاتی و  

انباشت فقر و سرمایه در دو سوی 
  .جامعه

عدم پاالیش روانی جامعه و رها  
جرمین جنسی و بیماران بودن م

روانی در سطح آن و نبود 
سازوکارهای بازدارنده برای 
پیشگیری از ارتکاب جرم توسط 

  .آنان
عدم دسترسی به آموزش و  

آگاهی های الزم در مورد بایدها و 
نبایدهای فرزندپروری و حقوق 
کودک در میان تهیدستان و اقشار 

  .آسیب پذیر
ساعات کار طوالنی در مقابل  
ستمزدی ناچیز و نبودن امکان د

حضور کافی و با کیفیت اعضای 
  .خانواده در کنار یکدیگر

جنگ، خشونت، ناپایداری های 
 سیاسی، مهاجرتهای غیرقانونی

ناگزیر، عدم برخورداری از حقوق 
شهروندی و ترس از طر ح دعوی در 

  .مراجع قضایی در کشور میزبان
پنداشت های غلط، خرده باورهای  

و عدم به رسمیت  فرهنگی
شناختن حقوق فردی کودک 

  .مستقل از والدین و خانواده اش
رایج بودن نگاه مالکیتی به کودک و  

در نهایت فراهم بودن زمینه های 
  .اعمال ستم و سواستفاده از او

گسترش اعتیاد و آثار سواستفاده  
از مواد مخدر درخانواده ها و 
درنتیجه اثر گذاری مخرب آن بر 

م خانواده و سرنوشت انسجا
  .کودکان

و دالیل بیشمار دیگری که بسیاری  
از آنها ریشه در مناسبات نابرابر و 
خشونت آمیز اجتماعی و نیز عدم 
دسترسی همگانی به آگاهی و 
آموزش با کیفیت دارند به طور 
مستمر شرایط را برای کودکان 
دشوارتر می کنند تا آنجا که 
 دردمندانه هر روز شاهد وقوع

فاجعه ای دردناک در گوشه و کنار 
کشورمان و در دیگر کشورها علیه 

فجایعی که از فرط . کودکان هستیم
هولناک بودن در بسیاری موارد 
حتی توان اندیشیدن درباره ی علل 
و چرایی آن را از آدمی باز می 

  .ستانند
حقوق کودک و  ناز این رو ما فعاال 

جمعی از انجمن های عضو شبکه 
ودکان کار، ضمن ابراز تاسف یاری ک

عمیق از شنیدن خبر فاجعه ی 
دردناک قتل کودک هفت ساله ی 
پارس آبادی، آتنا اصالنی و اعالم 
نگرانی از گسترش این روند 
انحطاطی خشن و توقف ناپذیر، از 
دستگاه های ذیربط و مسئولین امر، 
جدیت در ایجاد سازوکارهای زیر 
ساختی و اجتماعی الزم برای 

نت از حقوق کودکان و رفع موانع صیا
-فکری و کاستیهای آموزشی

اجتماعی که منجر به بی دفاعی و 
پایمال گردیدن زندگی و حقوق 

 .کودکانمان می شود را خواستاریم
 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)ه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار گرو                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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 تجمع کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور مقابل ساختمان صندوق فوالد / 
کابینه  ضرورت حفظ ساختار وزارتخانه در/ برخوردهای امنیتی با کارگران در دولت یازدهم کاهش یافت /

 جدید 
 حقوق کودکان  بانی از قربانی فقدان دیده« آتنا اصالنی»/ های کم بضاعت را دریابیم فرزندان خانواده /
  /ملت به تصویر کشید –کل دیگری از رابطه دولت معدن یورت ش /
 بایستی متوقف شود « تربیت پرستار بیمارستانی»طرح پرستارستیز  /
 شوند  ها مستقل شوند؛ کارگران له نمی اگر تشکل/ الزاِم کارگران یورت« یابی تشکل /
پرداخت حق سوخت قاچاق را /دهند درصد مالیات می 3٤مرزنشینان سیستان برای خرید مواد خوراکی /

 د ده درصد کاهش می 7٤
 اینبار کارگران شاغل نیشکر هفت تپه تجمع کردند  /
 مقابل بخشداری « خاک سرخ هرمز»جمع کارگران بیکارشده معدن / 
 اقتصاد بیمار، عامل تهدید سرمایه / کرد زده عمل های اشتغالزایی شتاب دولت در برنامه /
 در تیراندازی اشرار مسلح « دو کارگر بومی»شهادت  /
 لزوم توجه کابینه جدید به تداوم ثبات و آرامش در سازمان تأمین اجتماعی  /
  «سی سخت»ماهه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری 7تاخیر  /
 کنند  فروشی می هزاران کارگر برای معاش دست/ ُسنتی در قرچک فعالند  فقط چهار کوره آجر /
 میلیارد تومان برای نوسازی معادن  4اختصاص / نی معادن پایانی نداردایم /
 سازی شود  کارگران شهرداری مشهد باید شفافقراردادهای  /
 های اشتغالزایی دولت  ، رویکرد برنامه ارتمند کردن مه نظام /
  تآفرین نیس برهم ریختگی قوانین رونق/ ندارد« کار شایسته»های اشتغالزایی جایی برای  برنامه /

 ماه معوقات مزدی طلبکارند 11  کارگران ذوب آهن اردبیل حداقل /

 تجمع کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور مقابل ساختمان صندوق فوالد / 
 بایستی متوقف شود « تربیت پرستار بیمارستانی»طرح پرستارستیز  /

 اینبار کارگران شاغل نیشکر هفت تپه تجمع کردند    / 
 مقابل بخشداری « خاک سرخ هرمز»تجمع کارگران بیکارشده معدن    / 
  “سی سخت„ماهه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری 7تاخیر    /
 کنند  فروشی می هزاران کارگر برای معاش دست/ ُسنتی در قرچک فعالند  فقط چهار کوره آجر   /
  سازی شود  قراردادهای کارگران شهرداری مشهد باید شفاف   /

 !!دلیل عدم نیازبه کارخانه ذوب آهن کارگر  12٤اخراج /    

 کارفرما هنوز بابت مزایای مزدی بدهکار است/ تجمع اعتراضی کارگران روغن قو/  

  

سرفصل جدیدی از ، این صفحه، اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگری در هفته ای که گذشت
تقدیم بولتن کارگری، که در گسترش اطالع رسانی اخبار و حمایت از جنبش کارگری به شرح زیر 

:شما عزیزان می شود  
  

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              

 

 تیتر اخبار کارگری
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 راهپیمایی اعتراضی کارکنان شرکت آذرآب اراک/ 

ماه حق بیمه 4ماه حقوق ،8تجمع اعتراضی کارگران کارخانه منیزیم فردوس نسبت به عدم پرداخت / 
  انواخراج تعدادی از همکارانش

 هزار ماهیگیر هرمزگانی درآمد مشخصی ندارند2٤٤/ 

  .صنعت فوالد کشور مقابل ساختمان صندوق فوالد تجمع کردند  بازنشستگان/ 

 بایستی متوقف شود« تربیت پرستار بیمارستانی»طرح پرستارستیز / 

 کارگر بیکارشده معدن خاک سرخ هرمزمقابل بخشداری جزیره هرمز 33تجمع اعتراضی / 

  درپی مرگ یک جوان براثر تصادف جاده را بستند  اهالی انارستان/ 

  کنند مردم آمار اشتغال رسمی را لمس نمی /95و  94واکاوی اشتغال در سال / 

 است 8٤طرح کاج تکرار طرح های اشتغالی دهه / 

   رسید نشاغال ب درنیشکرهفت تپه اینبارنوبت بهاعتصا/ 

  کنند فروشی می هزاران کارگر برای معاش دست/ قرچک فعالندُسنتی در   فقط چهار کوره آجر/ 

  سقوط یک کارگر ساختمانی دزفولی از طبقه ششم/ 

 در سالگرد کودتا هزاران نفر در ترکیه اخراج شدند/ 

 تجمع خانوادگی کارکنان اخراجی شرکت مخابرات لرستان برای بازگشت بکار/ 

  یل وضعیت کارگران قرارداد موقتِ صنعت نفتتوخالی درآمدن وعده وزیرنفت مبنی برتبد/ 

  کارگر بدنبال پلمب معدن هردورورد93بیکاری/ 

  مصدومیت شدید کارگر شرکت نفت پیست آبعلی درپی سقوط به داخل کانال آسانسور/ 

   کارگر درحادثه واژگونی نیسان وانت حاملشان در بزرگراه یادگار2کشته وزخمی شدن/ 

  !می باشند” غیرفعال اقتصادی“ن درصد جمعیت ایرا 61/ 

  لزوم اختصاص بیمارستان به کودکان کار/ افزایش تعداد کودکان کار در ایران/ 

 !پرداخت بخشی از مطالبات کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل پس از اعتصاب غذایشان/ 
  
 !تجمع اعتراضی کارگران اخراجی عسلویه مقابل فرماداری پارسیان/ 
 
 

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)فداییان خلق ایران کار گروه کارگری سازمان                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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 سازی لرستان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ماشین/ 
  تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری زنجان مقابل درب ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان/ 
 یک کارگر درپی سقوط به داخل چاله آسانسور در مشهد  مصدومیت شدید/ 
 ساختمانی در دزفول زیر آوار  جان باختن یک کارگر/ 
  کارگردربادرود براثربرق گرفتگی 2کشته وزخمی شدن / 
 بیانیه مجمع تشکل های مردم نهاد پرستاری/ 
 کارگران خوزستانی مستحق دریافت مزایای بدی آب وهوا هستند/ 
  ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران سازمان حمل و نقل شهرداری رشت/ 
کارگرکارخانه آجر ماشینی آزادشهربا ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات معوقه دیگردرآستانه  1٤٤/ 

  !بیکاری
 مرگ کارگر شهرداری چغادک براثر گرمای زیاد وسکته قلبی/ 

  پرداخت نشده است «گزردره»مطالبات کارگران تونل / 

 ناپدید شدن یک مقنی در قنات عشرت آباد سبزوار / 

 مرگ سه کارگر تبریزی بر اثر مسمومیت گاز / 

 کارگر  5٤بیکاری / ماه طلبکارند11کارگران سنگ پاسارگاد تا / 

  کارگر پروژه طرح اگو مشهد براثربرق گرفتگی مرگ / 
  اعتراض کارگران رینگ سازی پس از یک هفته خاتمه یافت / 

 طلبکارند ماه مزد  2٤تا  1٤« ایران برک»کارگران / 

 ماه حقوق 4 میدانی کارگران شهرداری منطقه یک خرم آباد دراعتراض به عدم پرداخت تجمع / 
 تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی کهگیلویه و بویراحمد مقابل استانداری/ 
 عدم پرداخت حقوق کارگران معادن زعال سنگ استان کرمان درسال جاری / 
   کارگراخراجی بلورک قزوین  63شتیادامه بالتکلیفی شغلی ومعی/ 
 تجمع اعترضی دانشجویان پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دروزارت بهداشت/ 
  گرمازدگی پنج کارگر کشتی سوری در عسلویه / 
 کارگر کارگاه عروسک سازی تهران درحادثه انفجارآتش سوزی 2کشته وزخمی شدن / 
 هربابک براثر سقوطجان باختن یک کارگر کارخانه میدوک ش/ 
 

 سی و سه درصد کارگران ایران مضطرب و افسرده اند
  راحله طارانیلینک گفت و گو با 

 
farda/7upqsxpboyx0-https://soundcloud.com/radio 

 
 
 
  

 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932تیر      62دو شنبه              
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 بولتن کارگری          

 (اکثریت)کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران                  
      631سال چهارم  شماره  /  6161  ژوئیه  61/  6932  تیر    62دو شنبه              
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