
معاون وزیر شکنجه گر)ربیعی(،  
طی یک دستور العمل  

"انعقاد قرارداد    )بخشنامه( اداری 
کار مدت موقت زیر یک سال  
در کارهای ماهیتا مستمر  
مشروط به بقای کارگاه و کار  
ممنوع" اعالم کرد و کارفرمایان  

"در صورت     را "مکلف" فرمودند 
انعقاد قرارداد مدت موقت،  
قرارداد مزبور حداقل به مدت  
یک سال باید "منعقد" شود.  
یک هفته نگذشته بود که  
متوجه شدند این دستور العمل  
"شفاف" نیست، بدین خاطر دستور  

" عجالتا کن لم   العمل خود را  
اعالم کردند. چرا که   یکن" 

کارفرمایان محترم صداشان در  
آمد و خطاب به جناب معاون  
نوشتند "هی یاروحواست  
کجاست!" البته چون قصد  
جسارت و بی ادبی در میان نبوده  
به زبان اداری گفته بودند:" "به  

رسد اجرای مفاد   نظر می 
روابط کار    ٠٤ دستورالعمل شماره  

نیاز به بررسی بیشتر" دارد تا به  
"نتیجه قابل عمل" برسد. همین  
کافی بود که بخشنامه معاون  
وزیر برای جلب رضایت کارفرما  
یان "متوقف" شود. کارگر اما  
وقتی میپرسد دستمزد من که  
درقانون  و در قرارداد به صراحت  

قید شده در "موعد مقرر" باید  
پرداخت شود، چرا پرداخت نمی  
شود مثل مور و ملخ می ریزند  

 سرش که چرا صدات در آمده! 
در مدت یک هفته ای که  
دستور العمل مذکور مطرح بود  
دستگاه تبلیغاتی حکومت بهانه  
ای یافته بود تا من کارگر را  
قانع سازد که دولت برای افزایش  
امنیت شغلی کارگران در یک  
"اقدام غیر منتظره" این دستور  
العمل را صادر کرده است.  
علیرضا حیدری نامی به ایلنا  

صدور این   چنین گفت:" 
دستورالعمل یک اتفاق  
غیرمنتظره اما مطلوب است و  
اگر وزارت کار ممنوعیت وضع  
شده در این دستورالعمل را به  
معنای واقعی اعمال کند،  
امنیت شغلی نسبی نیروی کار  

ها فراهم خواهد شد."   در کارگاه 
کاظم فرج اللهی که ایلنا ایشان  
را فعال مستقل کارگری معرفی  
کرده گفته بود: تبدیل  

روزه،   ٩٢  قراردادهای کوتاه مدت 
یک ماهه، سه ماهه و ... به  
یکساله، ضریب امنیت شغلی  

دهد،....   کارگران را افزایش می 
و از سوی دیگر )کارگر( بازده  

 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         
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 تر می کند آنچه که ادامه یک اعتصاب را ساده
 ناصر اصغری

 
 

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 قراردادهای اسارت بار موقت و سفيد امضا!

 نسان نودینیان
 
 

 اخبار کارگری      
 نسان نودینیان و داوود رفاهی  

 ١ ۴صفحه  

   ٢ صفحه 

دستورالعملی که یک هفته عمر  
 داشت! 

 یاشار سهندی

 ۳صفحه  

  منشا بدهی دولتها و بهان  
 ریاضت اقتصادی 

 
مجله اكونومیست در سایت  
خود صفحه ای الیو به بدهی  
دولتها اختصاص داده كه در آن  
لحظه به لحظه رقم بدهی را به  

  ٩۵ روز میكند. این رقم از  

  ٦٥ به    ٩٤٤٠ تریلیون دالر در  
تریلیون دالر آمریكا تا به امروز  
رسیده است. سوالی كه اغلب ما  
بدرست مطرح میكنیم اینست:  
"دنیا" به چه كسی بدهكار  
است؟ اقتصاددان بورژوا برای این  
سوال جوابی ندارد، توجیه دارد.  
اما وقتی صحبت از راه حل  

مقابله با بدهی ها بمیان میاید،  
همه دولتها و اقتصاددانان  
سرمایه همزبانند: برقراری  
سیاستهای ریاضت اقتصادی.  
بدهی حكمرانان قدمتی هزاران  
ساله دارد، احتماال به قدمت  
جوامع طبقاتی. علت اصلی و  

 واقعی بدهی دولتها چیست؟ 

 رفرمیسم نو ـ قسمت دوم  
 عباس گویا

 ٠ صفحه  

 ٤ ۴صفحه  

 8صفحه 
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بنا به اخباار مانادرج در رسااناه  
ها، کارگران کارخانه ذوب آهان  
اردبیل در ادامه اعتراضاتشان در  
ماااهااهااای گااذشااتااه بااه عاادم  

ماااه حااقااوقااهااای    ١۶ پاارداخاات  
خارداد    ١١ معوقه شان، در روز  

در مااقاااباال اسااتااانااداری اردباایاال  
دست به تجمع اعتاراضای زدناد.  
کااارگااران باارای تااحاات فشااار  
قراردادن مقامات استان اقدام باه  
بستن خیابان خمینی کرده باودناد  
و ناایااروی انااتااظاااماای رژیاام در  
حمایت از کارفرما به کاارگاران  
یاااورش بااارده و تاااعااادادی از  

 کارگران را زخمی کرده است. 
  

کااارفاارمااا حااقااوق کااارگاار را  
پاارداخاات نااماایااکاانااد  کااارگاار و  
خااانااواده اش بااا گاارساانااگاای و  
تباهی مواجاه اناد و حاکاومات  
اسالمی با یاگاان ویانه نایاروی  

انتظامی جواب اعتراض کاارگار  
را ماایاادهااد. ایاان حااکااوماات  
اسالمی سارماایاه داران اسات و  
نقش و وظایافاه اش خادمات باه  
طبقه سارماایاه دار و سارکاوب  
کااااااارگااااااران اساااااات. در  

تاوحاش رژیام اساالمای     مقابل 
علیه کارگران بایاد باا اداماه و  

 گسترش اعتراض پاسخ داد. 
کااامااایاااتاااه آذرباااایاااجاااان حااازب  
کمونیست کارگری ایران ضامان  
مااحااکااوم کااردن ایاان عااماال  
جنایتکاراناه نایاروی اناتاظاامای  
رژیاام از کااارگااران ذوب اهاان  
اردباایااال و خااااناااواده هاااایشاااان  
میخواهد که با اداماه اعاتاراض  
خاایاااباااناای پاااسااخ کااارفاارمااا و  

 حکومتش را بدهند. 
 

کااارگااران و مااردم آزادیااخااواه و  
 شریف اردبیل، 

کااارگااران ذوب آهاان را تاانااهااا  
نگذارید. از اعاتاراض باحان ایان  
کارگران حمایت کنید. به صاف  
هم طاباقاه ای هاای ماباارزتاان  
بپیوندید و اجازه ندهید حاکاومات  
اسالمی حن کارگران ذوب آهان  
را پایماال کاناد. حاماایات شاماا  
کااارگااران و مااردم اردباایاال و  
اعتراض ماتاحاد درماقاابال ایان  
گستااخای حاکاومات تاناهاا راه  
عااقااب نشاااناادن حااکااوماات ضااد  

 کارگر است. 
 

زنااده باااد اعااتااراض و ماابااارزه  
و مااردم     کااارگااران ذوب آهاان 

 اردیبل! 
 

کمیته آذربایجان حزب  
 کمونیست کارگری ایران 

 ١١٢۴ تیرماه    ١ دوشنبه  
 ٩٤١۵ جون  ٩٩  

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 سردبير: بهمن ذاکر نژاد

bahmanzaker@gmail.com  

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاهی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 

markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 آشنايانتان برسانيد!

حمله یگان ویژه به کارگران ذوب آهن اردبیل 
 را باید با اعتراض متحد پاسخ داد! 

آزادی،  برابری،  حکومت 
 کارگری!
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بیشتری نیز خواهد داشت." ایلنا  
پرسیده بود: "اگر کارفرمایان به  
انعقاد قراردادهای یکساله تن  
ندادند " باید چکار کرد؟ علی  
خدایی، مشاور کانون عالی  
شوراهای اسالمی کار" پاسخ داده  
بود قوه قضائیه میرود سراغ شان!  
"...مراجع حل اختالف در صورت  
اصرار کارفرما بر قطع رابطه  
کاری پیش از یکسال، حکم به  

دهند   بازگشت به کار کارگر می 
و اگر کارفرما از این حکم  
تمکین نکرد، قوه قضاییه اجرای  

کند که یا   آن را پیگیری می 
کارفرما را ملزم به پذیرش حکم  

ای که   کند، یا براساس قاعده  می 
کند با   عرف است، او را ملزم می 

پرداخت غرامتی معادل حقوق و  
مزایای مدت زمان باقی مانده تا  
پایان قرارداد کار رضایت کارگر  
را بدست آورد".  البته پنهان نماند  
که همین االن هم قوه قضائیه با  
شالق و زندان سعی فراوان میکند  
که "رضایت کارگر" را جلب  
کند! جناب خدایی بعد از توقف  
بخشنامه گفت: "اعمال نفوذ  
صاحبان سرمایه، دستورالعمل  
حمایتی از کارگران موقت را لغو  
کرد". ایشان بهتر از هر کسی  
میداند که تشکل مطبوع شان به  
کدام بخش از "جریانهای قدرت  
وسرمایه" مرتبط است. بیش از  
سه دهه است که این تشکل  
حکومتی نقش مستقیم در  
سرکوب کارگران دارد اما جناب  
مشاور خودش را به نفهمی زده و  

سالی که    ٩٦ به ایلنا گفته: " در  
گذرد   از اجرای قانون کار می 

های مرتبط با   همواره جریان 
محافل قدرت و سرمایه تالش  
کرده اند تا مانع از اجرای کامل  
قانون کار بشوند که نمونه بارز  
این اتفاق هرسال در زمان برگزاری  
جلسات شورای عالی کار برای  
تعیین مزد کارگران  

فقط معلوم نیست   دهد!"  می  رخ 
چرا هر سال امضای تشکالتی  
مانند کانون علی شوراهای  
اسالمی  پای مصوبات تعیین  

 دستمزد وجود دارد؟ 
بعد از پشیمانی وزارت کار و  
"کن لم یکن" شدن دستور العمل  
فوق، چاقو کش معروف  
جمهوری اسالمی ) حسین  
صادقی( معترض شده که "دیوان  
عدالت اداری اختیار لغو بخشنامه  

الله   را دارد، نه وزارتخانه" فتح 
بیات نامی هم "لغو دستورالعمل  

گر سست بودن   )را( نشان   ٠٤ 
اقدامات حمایتی وزارت کار  
دانست" و تاکید کرده :" البته  
زمانی که این دستورالعمل صادر  
شد، جامعه کارگری خیلی  
امیدوار نشد چراکه این مدل  

ها به راحتی قابل   بخشنامه 
برگشت هستند." یک بابای هم  
به نام فرشاد اسماعیلی تحت  
عنوان پنوهشگر حقوق کار  
گفت: " در تمام انتقادهایی که  
در روزهای گذشته نسبت به این  
دستورالعمل بیان شده بود، صحبت  
بر سر ناکافی بودن ضمانت  
اجرایی آن بود، نه عدم شفافیت...  
منتقدان معتقد بودند این ضمانت  
اجرایی کافی نیست یا در اولویت  

 نیست، نه اینکه شفاف نیست." 
حقیقت این است که "قرارداد  
موقت" شکل دائمی استخدام  
کارگران ایران است. پسوند موقت  
به این مفهوم نیست که در ادامه  
بعد از مدت معینی قرارداد  
دائمی میشود، بلکه بدین خاطر  
است که کارگر خودش را همیشه  
پا در هوا حس کند. تجربه  
شخصی همه کارگران این را  
ثابت کرده است. طرف چندین  
سال است که در یک کارگاه و  
یا کارخانه ای کار میکند اما  
هر یکماه یا سه ماه دل تو دلش  
نیست که قراردادش تمدید میشود  

یا خیر. از سوی دیگر آنقدر که  
کارگر دلشوره بودن کار در یک  
کارگاه را دارد، خود کارفرما  
ندارد. چرا که کارفرما بارش را  
بسته و سوای آن، این کار نشد  
سرمایه اش را بر میدارد و می  
رود در کار دیگری راه می  
اندازد. اما کارگر تمام زندگی  
اش به بودن کار بسته شده و به  
هوس کارفرما گره خورده که  
مبادا به سرش بزند سرمایه اش  
در کار دیگری راه بیندازد تا سود  
بیشتری به دست آورد. "قوانین  
کور بازار" به کارفرما آموخته  
است که بیش از هر چیز باید  
کارگر ارزان باشد و این مستلزم  
این است که دولت "زیرساخت ها"  

 را فراهم نماید.  
زیر ساخت ها همیشه به مفهوم  
جاده آسفالته و اتوبان و فرودگاه و  
مخابرات و غیره نیست بلکه  
مهمترین بخش آن تضمین کارگر  
ارزان برای سرمایه است. طبن  
قوانین و دستور العمل های نوشته  
و نانوشته دولت "مکلف" است این  
بخش مهم از جریان سود آوری  
سرمایه را تضمین کند. دست  
دولت باز است تا هر چقدر که  
الزم است در این بخش هزینه کند  
تا دستگاههای امنیتی و  
انتظامی اش آمادگی مقابله با  
کارگران معترض را داشته باشد.  
حاال اگر خود وزیر هم "سابقه  
امنیتی" داشته باشد که چه  
بهتر  و اگر در سوابن درخشانش  
در این زمینه، در "بخش  
کارگری" حزب فاشیست  
جمهوری اسالمی تجربه کسب  
کرده باشد نورعلی النور است.  
قوه قضائیه یکی دیگر از زیر  
ساختهای مهم کارگر ارزان است  
که تا میتواند باید بر اساس  
قوانین شرعی و غیر شرعی و در  
صورت لزوم هر چه که تشخیص  
داد کارگر را محکوم و زندانی  

کند و تا میتواند کارگر در بند  
را آزار و اذیت کند تا رضایت  
کارفرمایان محترم تامین شود.  
در این میان معلوم نیست که چرا  
کارگر باید دلخوش این بخشنامه  
غیر منتظره میشد. بخشنامه ای  
که به صراحت همه چیز را منوط  
به نظر کارفرما کرده آنجا که  
شرط میگذارد، "مشروط به بقای  
کارگاه و کار"  همین کافی  
است که کارفرما دبه کند و  
بگوید: "معلوم نیست سه ماه  
دیگر کار باشد یا خیر فعال تو  
این یک ماه را امضا کن!"   
یک خواسته مهم کارگران لغو  
قراردادهای موقت کار است.  
قرارداد هایی که در تنظیم آن  
یک ذره هم کارگر نقش ندارد و  
فقط از او خواسته میشود آنرا  
امضا کند و وقتی هم امضا  
میکند بدهکار کارفرما میشود  
که "خودت شرایط را قبول کردی  
میخواستی امضا نکنی!" تمام  
قوانین استخدامی باید زیر نظر  
کارگران تنظیم شود بخصوص  
زمان )طول مدت قرارداد(  چون  

این حربه ای شده که کارفرما هر  
وقت میلش کشید خود را از "شر  

 کارگر" خالص کند.  
بخشنامه اخیر یک تبلیغ  
سخیف دولت اسالمی سرمایه  
بود. اما اینکه یک هفته دوام  
نیاورد نه بخاطر سست بودن  
وزارت کار بلکه نشان از  
استیصال حکومتی است که  
کارگر را نتواسته چنان که باید  
خاموش کند. اخباری که روزانه  
در خبرگزاری حکومتی ایلنا در  
مورد اعتراضات کارگران منتشر  
میشود خود گویای عمن  
اعتراضات کارگران است.  
)ظاهرا دیگر تاب تحمل همین را  
هم ندارند. شنبه گذشته برای  
ساعاتی بخش کارگری این  
سایت از دسترس خارج شده بود و  
حاال خبری منتشر شده که تمام  
کارکنان این بخش خبرگزاری را  
اخراج کردند!(  اگر مزدوران  
حکومتی هم از "محافل قدرت  
و سرمایه" می گویند این نه  
میل قلبی شان بلکه نتیجه  
مبارزات کارگران است که این  
ادبیات را به ایشان تحمیل کرده  
است. بخشنامه ای مانند  
بخشنامه فوق الذکر )نه ابالغش  
و نه توقفش( نیز نمی تواند آتش  
مبارزات کارگران را خاموش  

  سازد. 

 يک دنيای بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 ت م ا س   ب ا     ی م ا ی ن   بـر ا ی   آ ز ا د ی   یـا ر گـر ا ن   ز نـد ا نـی 
 

Shahla_daneshfar@yahoo.com       
 
Bahram.Soroush@gmail.com 

 
http://free-them-now.blogspot.com 

 

 دستورالعملی که یک هفته عمر داشت!
 یاشار سهندی

 ۴ از صفحه 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/285325-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/285325-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/285325-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/284504-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/284504-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/284504-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/284504-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%


۴۳۳۱تیر  ۲ کارگر کمونيست  4  

 

 ۴ از صفحه 

ماركس در جلد دوم كاپیتال  
پروسه چرخش سرمایه را زیر  
میكروسكوپ میبرد. او سه لحظ   
سرمایه ا مالی، تولیدی، تجاری  
ا را بررسی و مكانیسم متحقن  
شدن سود خالص )از این پس  
مختصرا سود خطاب میشود(   
را نشان میدهد. در این رهگذر،  
در زیر فصل چهارم كتاب و با  
عنوان "مواجه  عرضه با تقاضا"  
یكی از معماهای اقتصاد  
سیاسی را مورد بررسی قرار  
میدهد. ماركس میگوید در  
پروسه تولید كاال، مجموعه ای  
از كاالهای مصرفی و ابزار  
تولید، تولید میشوند. پروسه  
تولید كاال، هر روز حجم بیشتری  
از آنچه در آنروز كارگر )كاالی  
مصرفی( و سرمایه دار )ابزار  
تولید( مصرف میکنند تولید  
میكند. آن حجم اضافه همان  
ارزش اضافه یا سود است. ارزش  
اضافه یا سود فقط در پروسه  
تولید كاال و فقط با تولید كاال  
خلن میشود چون اگر غیر از این  
باشد فلسفه وجودی سرمایه  
داری، کسب سود، بزیر سوال  
میرود. حال سوال این است كه  
این كاالی بیشتر و هنوز فروش  
نرفته )كه ماركس آنرا  
كاالاسرمایه خطاب میكند(  

چگونه و توسط چه كسی  
تصاحب میشود؟ از آنجا كه  
كارگر با مزد دریافتی خود،  
یعنی هزینه نیروی كارش،  
نمیتواند آنچه را كه در شكل  
ارزش اضافه تولید كرده است  
بخرد، خریدار كاالئی كه باید  
سود را در همان روز متحقن كند،  
نمیتواند كارگر باشد. این  
كاالاسرمایه را چه كسی میخرد،  
یعنی به پول تبدیل میكند؟ اگر  
كارگر پولش را داشت كه او  
دیگر استثمار نشده بود!  
دستمزدی كه او دریافت میكند  
برابر با هزینه نیروی كارش است  
یعنی برابر با كاالهائی است كه  
او صرف معیشتش میكند. تنها  
كاندید تصاحب كاالئی كه ارزش  
اضافه در آنها متبلور شده است،  
سرمایه دار است. ماركس در  
ادامه میپرسد پول از كجا تامین  
میشود؟ ماركس در این بخش  
این معما را رها كرده و فقط  
اشاره ای به سیستم اعتباری  

 میكند. 
 

قبل از ادامه، ماركس به  
نقش مهم بدهی دولتها درانباشت  
اولیه، ایجاد بانك ا كراسی، و  
نقش آن در سرمایه قمارخانه ای  
یا موهوم و ایجاد سیستم  

اعتباری بین المللی و همچنین  
پرداخت هزینه های فوق العاده  
)مانند جنگ( در جلد اول  
كاپیتال اشاره كرده است. ماركس  
همچنین میگوید "آنچه از "ثروت  
عمومی" نصیب مردم میشود  
بدهی دولت است". اما آنچه در  
پاراگراف زیر میاید عینا توسط  
ماركس بیان نشده است بلكه  
مشاهد  بنظر من درست  
ماركسیستها در مورد یكی از  
 كاركردهای بدهی دولتی است.  

 
برای تصاحب كاالاسرمایه  
ای كه تبلور ارزش اضاف  تولید  
شده در امروز است، طبقه  
سرمایه دار احتیاج به پول دارد.  
این پول مستیقم یا غیر مستقیم  
از طرین اوراق قرضه دولتی  
تامین میشود. بقول ماركس "یك  
بخش قابل مالحظه ای از اوراق  
قرضه دولتی برای تجار و تولید  
كنندگان خصوصی مانند  
سرمایه ای است كه از بهشت  
بدستشان رسیده باشد ". دولت با  
انتشار اوراق قرضه از طرف طبقه  
سرمایه دار نقش حائلی را بازی  
میكند كه طبقه سرمایه دار با  
آن بتواند سود امروزش را انباشت  
كند. سرمایه دار نهایتا كاال را  
میفروشد و سود را متحقن   

میكند. چه كسی بدهی دولت  
را میپردازد؟ مزدبگیران، خواه از  
طرین پرداخت مالیات خواه از  
طرین كاهش سطح معیشتشان.  
اما این پروسه هر روز تكرار و  
نهایتا دولت بطور مداوم مقروض  
باقی میماند. )یكی از راههای  
كاهش بدهی تعوین پرداخت  
دستمزد به كارگر است، امری  
كه امروز حتی در غرب با  
حداقل سی روز تاخیر صورت  
میگیرد، یعنی ما همواره  

تا سی روز قبل خود    ١۵ دستمزد  
را دریافت میكنیم. اما این اقدام  
فقط گوشه ای از بدهیها را  

  ٥ میپوشاند. دستمزدهای معوقه  
ماهه و یكساله در روسیه پس از  
فروپاشی شرق نمونه سالخی  
سرمایه به حیات كارگران در  
اجرای این امر، متحقن كردن  
سود، بود. اقتصاد مافیائی  
جمهوری اسالمی كه جای خود  
دارد. در موارد فوق شما دخالت  
دولت را مشاهده نمیكنید. هیچ  
سرمایه دار خصوصی و هیچ  
دولتی بخاطر عدم پرداخت  
دستمزد به كارگر خود را بدهكار  
نمیكند.( بدهی دولتها یك حلقه  
ضروری در روند متحقن كردن  
سود است. این بدهی الزم   
 چرخش و انباشت سرمایه است.  

بدهی دولتها منحصر به  
موارد باال نیست. بدهی دولت  

تریلیون    ١۵ آمریكا در حال حاضر  
دالر است. بخش قابل توجهی از  
این بدهی صرف تصاحب ابزار  
تولید یا كمك مالی بالعوض به  
شركتهائی شده است كه در بحران  
مالی اخیر از ورشكستگی  

  ١ ٢۵ نجات داده شدند. از میان  
دریافت كنندگان كمكهای مالی  
آمریكا، دو كمپانی اتومبیل  
سازی جنرال موتورز و كرایسلر و  
انگشت شماری بنگاههای  
معامالت ملكی بچشم  
میخورند. مابقی نهادهای  
دریافت كمك مالی دولت بانكها  
و موسسات مالیند. خب دولت  
آمریكا با این اقدام بسیاری از  
این شركتها از جمله جنرال  
موتورز و شركت بیمه ای آی  
جی را تصاحب كرد، یعنی  
دولتی كرد. در همین سالها نرخ  
رسمی بیكاری در آمریكا حول و  

میلیون    ١ درصد بود،    ١۵ حوش  
نفر بیخانمان شدند، برخی از آنها  
دچار بیخانمانی مزمن شدند، در  
كانتینرها زندگی كردند و برخی  
نیز بمعنای واقعی كلمه به النه  
هائی در زیر زمین رو آوردند و  
بسیاری تاب فشار اقتصادی را  
نیاوردند و خودكشی كردند. پس  
از عبور از بحران مالی در اوایل  
دهه جاری، مشاغل جدید تقریبا  
بال استثنا با حداقل دستمزد یا  
كمتر از آن برخی از بیكارشدگان  
را به سركار برگرداند. دو تا  
نتیجه تا همینجا میشود گرفت.  
اول، حتی آنجا كه دولت بدهیش  
ناشی از تصاحب ابزار تولید  
است، باز همان نقش حائلی را  
بازی میكند كه در شكل روتین  
برای متحقن كردن سود بازی  
میكند، یعنی از طرف طبقه  
سرمایه داروظیفه اداره موقت  
سرمایه را بعهده میگیرد. دوم،  

 ٦ صفحه  

 رفرمیسم نو ـ قسمت دوم  
 عباس گویا

 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 محمد مالنایی غالب حسینی افشین ندیمی شاهرخ زمانی محمد جراحی
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صرف دولتی شدن هیچ چیزی  
از ماهیت مالكیت ابزار تولید بما  
نمیگوید. برخالف آنچه چپ  
رفرمیست مدعی است، مالكیت  
دولت بمعنای مالكیت جمعی بر  
ابزار تولید نیست. ایندو مقوله  
مستقل از یكدیگر عمل  
میكنند. مالكیت خصوصی بر  
ابزار تولید هم میتواند توسط  
افراد و هم توسط دولت به ثبت  
برسد. مالكیت دولت آمریكا بر  
ابزار تولید تنها جابجائی حقوقی  
مالكیت خصوصی بر ابزار تولید  
بود. به نجات سرمایه و انباشت  
آن خدمت كرد و همزمان موجب  
كاهش سطح معیشت كارگران از  
طرین كاهش نرخ مزدشان شد.  
صرف همین واقعیت نافی یكی  
از بندهای اصلی پالتفرم  
اقتصادی رفرمیسم، یعنی  
دولتی كردن سرمایه، است.  
دولتی كردن سرمایه بخدمت  
سرمایه و بضرر سطح معیشت  
عمل میكند و بی اعتباری و  
بیربطی رفرمیسم را در بهبود  
سطح معیشت مردم بنمایش  

 میگذارد.  
 

هر جور كه به بدهی دولتها  
نگاه كنیم، تریلیونها دالر باال  
نمایش پولی  ارزش اضافه ایست  
كه ما مزدبگیران بشكل كاال  
تولید كرده ایم، سرمایه دار آنرا  
تصاحب كرده است و دولت با  
مقروض شدنش میانجی تبدیل  

 آن به پول شده است.  
در جمعبندی این بخش از  
بحث میتوان گفت یكی از  
بزرگترین دروغهای دولتها در  
توجیه سیاستهای ریاضت  
اقتصادی وجود قروض دولتی  
است. مادام كه سرمایه داری  
هست، بدهی دولتی نیز هست.  
راه حل واقعی از میان بردن  

بدهی دولت برقراری سوسیالیسم  
 است. 
 

روند تولید یا روند توزیع،  
 مقصر كدامست؟ 

در ماه آپریل امسال دیوید  
هاروی طی جزوه ای رسما قانون  
گرایش نزولی نرخ سود ماركس  
در توضیح علت ركود و بحران  
سرمایه داری را رد كرد. اندرو  
كالیمن موضع او را نقد كرد و  
ایندو، با برتری كالیمن، وارد یك  
مجادله نظری شدند. از آنجا كه  
تز قانون گرایش نزولی نرخ سود  
ماركس یك معادله ساده ریاضی  
است و از آنجا كه اگر كسی به  
تئوری ارزش ماركس باور داشته  
باشد نمیتواند این فرمول دو دو  
تائی ماركس را رد كند، هاروی،  
كه مدرس كاپیتال ماركس است،  
بناچار مفروضیات ماركس را  
ساده نگری مفرط لقب میدهد و  
از این زاویه آنرا مردود میداند. او  
البته اولین كسی نیست كه  
چنین میگوید. پیش از او  
اوكیشیو و امروز ون پاریجس  
بعنوان نمونه با هاروی همنظرند.  
اقتصاددانان بورژوا نیز دقیقا از  
همین موضع، "مفروضیات  
غلط"، به ماركس انتقاد و حمله  
میكنند. خب از آنجا كه هاروی  
معتقد است نرخ سود در دهه  
های پس از هفتاد نه تنها  
كاهش نیافته كه افزایش یافته  
است بحدیكه سرمایه داری با  
معضل "انباشت اضافه سرمایه"  
روبروست )اگر چه بقول خودش  
هیچ فاكتی كه بتواند ادعایش  
را ثابت كند را نیز در اختیار  
ندارد و تمایلی هم به اثبات  
امپریستی ادعاییش ندارد بلكه  
این را از نظر "اصولی" پذیرفته و  
مطرح میكند( او ناچار است  
برای این ادعای خود تئوری ای  

تحت عنوان "انباشت از طرین  
سلب مالكیت" سرهم كند. پروسه  
انتقال صنایع تولیدی به حوزه  
های كار ارزان كه بانگیزه كاهش  
هزینه نیروی كار در جریان بوده  
است را با تز "لزوم گسترش و  
عدم توازن سرمایه در جغرافیا"  
توضیح دهد و غیره و غیره. او  
میگوید "انباشت از طرین سلب  
مالكیت" همان مفهوم "انباشت  
اولیه" ایست كه ماركس از آن  
صحبت میكرد. اما هاروی  
مدعیست این انباشت اولیه هر  
روز تكرار میشود و بنابراین او  
عنوان "انباشت از طرین سلب  
مالكیت" را جایگزین "انباشت  
اولیه" كرده است. مشكل این  
بحث این است كه انباشت اولیه  
ای كه ماركس مطرح میكرد یك  
فونكسیون منحصر بفرد داشت.  
انباشت اولیه ای كه ماركس در  
توصیفش میگوید سرمایه از هر  
منفذش با خون و كثافت متولد  
شد قرار بود از كارگرابعداازااین،  
یعنی رعیت، سلب مالكیت بر  
ابزار تولید كند )كه اصوال زمین  
زراعی و احشام بود(. بدون خلع  
ید كامل مالكیت بر ابزار تولید  
از بخش وسیعی از جمعیت،  
پرولتاریائی كه "هیچ چیز غیر  
از نیروی كارش را ندارد" بوجود  
نمی آمد. اگر پرولتاریا صاحب  
ابزار تولید میبود چرا باید تن به  
كار كردن برای سرمایه دار بدهد؟  
اهمیت مالكیت خصوصی بر  
ابزار تولید از اینجا نشات  
میگیرد. پس از خلع ید اولیه،  
كارگر هیچگاه نمیتواند صاحب  
ابزار تولید شود برای اینكه او در  
مقابل نیروی كارش تنها هزینه  
بازسازی نیروی كارش را بشكل  
مزد دریافت میكند. تز "انباشت  
از طرین سلب مالكیت" تلویحا  
مدعیست كه عالوه بر سرمایه  

داران ظاهرا كارگرانی كه، بعنوان  
مثال، پس انداز بازنشستگی شان  
از طرین بازار بورس به تاراج  
میرود، از مالكیت بر  ابزار تولید  

 خلع ید شده اند! 
 

تز "انباشت اضافه سرمایه"،  
هاروی را به تئوری "كاهش  
مصرف" سوئیزی و باران متصل  
میكند كه این دومی در نتیجه  
گیریش، افزایش دستمزد را راه  
حل معضل عرضه و تقاضا  
معرفی میكند. بعبارت دیگر  
رفرمیسم در پوشش كمونیسم در  
یك پیچ و تاب نظری به وحدت  
نظر با كینز و پیكتی اا چه در  
توضیح علت، توزیع، و چه در  
راه حل، رفرمیسم در چارچوب  

 سرمایه داری اا میرسد. 
 

متد ماركس در تحلیل  
سرمایه بر پایه تناقضات درونی  
سرمایه بنا نهاده شده است.  
ماركس در توضیح این سوال كه  
منشا سود چیست به تئوری  
ارزش میرسد. تئوری ارزش، به  
تضاد ارزش مصرف با ارزش  
مبادله میرسد و ارزش مبادله  
چیزی نیست مگر هزینه نیروی  
كار بعالوه ارزش اضافه یا همان  
سود. ماركس معتقد بود كه  
ارزش اضافه )سود( فقط در  
پروسه تولید خلن میشود، نه در  
پروسه توزیع. در پروسه توزیع  
سود متحقن میشود. اگر سود  
وال مارت و فروشگاههای  
زنجیره ای فروش لباس، مثال  
زارا اا مادام كه شركتهای  
توزیعی صاحب بنگاههای  
تولیدی نباشند و كاالهایشان را  
به شركت تولیدی سفارش  
میدهند اا از سود شركتهای  
تولیدی بیشتر است، تنها معنای  
آن اینست كه سهم به جیب  
ریختن )متحقن كردن( ارزش  
اضافه ای كه در پروسه تولید  
كاال خلن شده است برای وال  
مارت و زارا بیشتر از شركتهای  
چینی و هندی و بنگالدشی و  
هائیتی تولید كننده كاالهایشان  
است. چرا؟ برای اینكه طی یك  
روند تاریخی دنیا به بازارهای  

مختلفی تقسیم شده است، وال  
مارت و زارا به بازار عرضه  

  ٤ ١۵ سرمایه مالی وال استریت و  
میلیون نفر مصرف كننده ای كه  
با دالر آمریكا خرید میكنند  
تعلن دارند و چین و هند و  
بنگالدش و هائیتی به بازار  
عرضه كار ارزان. با اتكا به متد  
ماركس اا دیالكتیك روابط درونی  
سرمایه اا طبیعی ترین توضیح  
علت بروز بحران نشاندادن  
تناقضات درونی سرمایه در متن  
كسب و انباشت سود است، نه در  
بروز بیرونی روابط سرمایه داری،  
مانند توزیع كاال كه بنوبه خود  
در بازار و مواجه  عرضه با  
تقاضا معنا پیدا میكند. قوانین  
ارزش و گرایش نزولی نرخ سود  
منطبن بر متد نقد ماركس  
هستند. قانون ارزش بیانگر  
عامل تمام نابرابریهای اجتماعی  
از جمله فقر و فالكت نود و نه  
درصدیهاست كه بنوبه خود بر  
تناقض كار و سرمایه استوار  
است. قانون گرایش نزولی نرخ  
سود بیانگر تناقض درونی  
سرمایه در انباشت سرمایه است.  
هر دوی این تناقضات در پروسه  
ای بوجود میایند كه در آن ثروت  
اجتماعی خلن میشود، یعنی در  
پروسه تولید. اما توضیح نابرابری  
بر مبنای ناعادالنه بودن توزیع  
ثروت و یا توضیح بحران از كانال  
عرضه و تقاضا، هر چه باشد  
ماركسیستی نیست. كتاب  
"شکست تولید سرمایه داری:  
زمینه علل رکود بزرگ ) 

(" نوشته آندرو كالیمن  ٩٤١١ 
یكی از كارهای امپریستی  
ارزشمندی است كه در اثبات  
قانون گرایش نزولی نرخ سود اا  
در مورد مشخص آمریكا اا در  
دوره حاضر برشته تحریر درآمده  
است. خواندن آنرا به عالقمندان  

 توصیه میكنم. 
 

رفرمیسم در توضیح علت  
نابرابری اقتصادی، سیستم توزیع  
ثروت را مقصر میشمارد به این  
دلیل ساده که خواهان تحولی  
ریشه ای نیست. این وجه  

 ۶صفحه  

 ٠ از صفحه 

 رفرمیسم نو ـ قسمت دوم  
 عباس گویا
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مشترك اقتصاددان و سیاستمدار  
بورژوازی با آكادمیست و فعال  
سیاسی رفرمیسم است. اگر  
پیکتی خیلی سرراست خود را  
مدافع سرمایه داری معرفی  
میکند و طمع سرمایه داران را  

توزیع نابرابر و غیرموجه  ’عامل  
میداند به آنها فراخوان  ‘ ثروت 

میدهد كه به رشد یك درصدی  
قانع باشند، امثال هاروی همین  
نتیجه گیری را در پوشش  
مارکسیسم بما تحویل میدهند.  
دیوید هاروی قطعا گفتنی های  
بسیار آموزنده ای در تدریس  
كاپیتال ماركس دارد و در بیان  
آنها نیز بسیار روان است اما  
تئوریهای خود او را باید از  
آموزش های ماركس جدا و  
مستقال ارزیابی كرد. ارزیابی من  
اینست که تئوریهای هاروی  
مالت مناسبی برای رفرمیسم  
نو تحت پوشش ماركسیسم  

 میسازد. 
 

 "تولید ناخالص ملی"  
از آنجا كه ما روزانه با آمار  
و ارقام فراوانی در مورد اقتصاد  
روبرو میشویم الزم میبینم یك قلم  
از این ارقام كه ما را با آن روزانه  
بمباران میكنند و مستقیم و غیر  
مستقیم به اجرای سیاستهای  
ریاضت اقتصادی ربطش  
میدهند، كمی باز كنم. بما  
میگویند بهترین محك ارزیابی  
اقتصاد یك كشور میزان تولید  
ناخالص ملی است. ظاهرا رشد  
مركب اقتصادی )انباشت  
سرمایه( با این محك سنجیده  
میشود و كاهش یا انجمادش هر  
دولتی را به پشت تریبونهای  
رسانه ای میفرستند، داد و قال  
میشود، حكم به اجرای بالفاصله  
سیاستهای ریاضت اقتصادی  
میدهند. این محك با طعمهای  

متفاوتی به خورد ما داده میشود  
از قبیل تولید ناخالص داخلی یا  
پیش بینی تولید ناخالص ملی از  
طرین قدرت خرید مصرف  
كنندگان و مشابه آن. صرفنظر  
از اسامی، روشهای محاسبه و  
اطعام مختلف این محك، صرف  
اقالمی كه در آن گنجانده  
میشود بعضا گمراه كننده است.  
از دید ماركس، اقتصاد سرمایه  
داری به بخشهای خدماتی،  
تولیدی، خصوصی و دولتی  
تقسیم نمیشود. معیار ماركس در  
تشخیص یك اقتصاد سرمایه  
داری، استخراج سود است.  
هرشاخه ای از فعالیت اقتصادی  
كه سود آور باشد، تولیدی نیز  
هست. او فعالیتهای اقتصادی  
را به مولد یا غیر مولد تقسیم  
میكند. اگر یك فعالیت  
اقتصادی بمنظور كسب سود براه  
افتاد، آن فعالیت مولد است و  
در غیر اینصورت غیر مولد.  
درنتیجه نیروی كار شاخه هائی  
از فعالیتهای اقتصادی كه در  
آنها ارزش اضافه تولید نمیشود،  
بلكه متحقن میشود یا مالكیت  
را جابجا میكند یا از سرمایه  
داری محافظت میكند یا حساب  
كتاب ارزش تولید شده را نگاه  
میدارند مانند فروشندگی،  
وكالت و كل سیستم قضائی،  
حسابداری و حسابرسی، حفاظت  
و نیروهای مسلح )منظور نیروی  
كار است نه ابزارشان، مثال  
اسلحه(، فعالیتهای غیر  
انتفاعی، موسسات مالی و  
بانكها )تا آنجا كه وظیفه واسطه  
را بازی میكنند(، بیمه ها،  
موسسات و وزارتخانه های  
دولتی )كه غیر انتفاعی كار  
میكنند(، معامالت ملكی،  
مشاغل كارفرمائی و ریاست  
غیر مولد هستند. اما در آمار  

تولید ناخالص ملی اغلب این  
فعالیتهای غیرمولد گنجانده  
شده است. بعنوان مثال،  
معامالت ملكی امروزه در غرب  
درصد باالئی اا گاهی بزرگترین  
رقم تولید ناخالص ملی اا را  
بخود اختصاص میدهد در  
حالیكه معامالت ملكی تنها از  
نظر حقوقی سند مالكیت ارزشی  
كه حی و حاضر وجود دارد را  
منتقل میكند. آنچه در  
معامالت ملكی بعنوان سود رد  
و بدل میشد عمدتا ناشی از  
اسپیكالیسیون است كه ماركس  
آنرا سرمایه موهوم خطاب  
میكند. از طرف دیگر، بسیاری  
از فعالیتهای تولیدی مانند  
رستورانها و كافی شاپها،  
آرایشگریها، صنعت سرگرمیها  
)شهر بازیها، سینما، موسسات  
ورزش و ...(، صنعت حمل و  
نقل انتفاعی داخل و خارج  
شهری، صنایع انتفاعی آموزشی  
و مشابه اینها در آمار تولید  
ناخالص ملی "خدمات" محسوب  

 میشوند.  
 

ماركس خدمات را در سطح  
محدودی در دوره حیاتش  
مشاهده كرده بود و آنرا قابل  
اغماض میدانست. فعالیت  
خدماتی از دید او به فعالیتهائی  
گفته میشود كه در آن ارزش  
مصرف بالفاصله مبادله میشود.  
مثال او كار یك خدمتكار خانه  
بود كه در آن خدمتكار با ارائه  
كارش ارزش مصرفی برای یك  
متمول ایجاد میكند بدون اینكه  
با او وارد یك رابطه سرمایه دارانه  
شود. خدمتكار در ازای تولید  
ارزش مصرف مبلغی برابر با آن  
ارزش را دریافت میكند. این كار  
خدماتی امروز نیز بعضا بشكل  
خدماتی و بعضا بصورت  

كارمزدی صورت میگیرد. اگر  
موسسه ای از طرین استخدام  
خدمتكاران به متمولین سود  
میبرد، كار خدمتكار دیگر  
خدماتی نیست، بلكه او وارد یك  
رابطه سرمایه دارانه به صاحب  
كار خود شده، مزد بگیر و خالن  
ارزش اضافه است و كار او  
تولیدی است. امروزه در مورد  
مشخص آمریكای شمالی  
میتوان مهاجر مكزیكی كه بدون  
داشتن اجازه كار خدماتی نظیر  
باغبانی و تعمیرات خانه را برای  
صاحبخانه انجام میدهد را بعنوان  
نمونه ای از كار خدماتی مورد  
نظر ماركس آورد. این مورد و  
همچنین كارخانگی كه ارزش  
مصرفی دارد و واقعا خدمانی  
هستند در آمار تولید ناخالص  

 ملی گنجانده نمیشوند.  
 

فعالیتهای غیر قانونی،  
مانند تولید مواد مخدر، كه  
اتفاقا یك فعالیت چشمگیر  
اقتصادی است نیز در تولید  
ناخالص ملی جائی ندارند. در  
همینجا اضافه كنم كه موسسات  
اقتصادی برای كسب سود  
براحتی قوانینی كه طبقه سرمایه  
دار برای سرمایه داران وضع كرده  
است را زیرپا میگذارند. معروف  
است كه بانكها و موسسات  
بزرگ مالی و غیر آن، همواره  
گروهی از وكالی زبردست و  
متخصص قانون شناس استخدام  
میكنند كه وظیفه شان یافتن راه  
های فرار از موانع قانونیست.  
فرار سرمایه به بهشتهای  
مالیاتی نمونه ای از این اقدام  
روتین سرمایه داران است كه به  
حكم تمایل سرمایه برای انباشت  
با كمك ابزار نیمه یا غیر قانونی  
باجرا در میاید. حداقل در ظاهر  
امر، تركیدن حباب معامالت  

  ٩٤٤٢ ملكی در آمریكا در سال  
ناشی از متوسل شدن به  
ابزارهای نیمه قانونی و غیر  
قانونی موسسات مالی بود. اما  
وقتی فعالیتی "قانونی" نبود، به  
لیست درآمد یا هزینه های ملی  

 اضافه نمیشود. 
عالوه بر اینها، وقتی به  

موردی مانند یونان میرسد یكی  
از صنایع تولیدی و مهم آن  
مملكت توریسم است. اغلب  
صاحبان این صنعت بخاطر گریز  
از پرداخت مالیات، درآمد خود را  
یا ثبت نمیكنند یا بسیار پائین  
تر از ارقام واقعی به ثبت  
میرسانند كه در نتیجه تولید  
ناخالص ملی را كمتر از رقم  
واقعیش نشان میدهد. همین امر  
بنوبه خود به یك عامل مضاعف  
در مجازات كارگران اا از طرین  
به اجرا درآوردن سیاستهای  
ریاضت اقتصادی اا منجر  

 میشود.  
 

 رفرم یا رفرمیسم؟ 
اگر كتابهای دبستانی  
كشورهای غربی را ورق بزنید،  
یكی از اولین دروس علوم  
اجتماعیشان در تعریف كمونیسم،  
مطالبات رفاهیست. در جوامع  
غربی سوسیالیستها با بیمه های  
اجتماعی و امكانات رفاهی  
تداعی میشوند. بعبارت دیگر،  
خواستهای رفاهی و بهبود  
شرایط زندگی از طرف  
كمونیستها و سوسیالیستها )با  
هر درجه تفاوتی كه در تعاریف  
این دو عبارت وجود دارد( یك  
بعد تفكیك ناپذیر و تاریخی  
گرایشات مختلف كمونیستی  
بوده است طوریكه بورژوازی نیز  
این واقعیت را برسمیت میشناسد  
و در كتابهای درسیش  
میگنجاند. اما وقتی بهبود  
شرایط زیست با نظامی كه ذاتا  
با شرایط بهبود زندگی اكثریت  
مردم متناقض است عجین شود،  
حتی همان اصالحات نیز غیر  
ممكن میشود. رفرمیسم توان  
رفرم ندارد. رفرمیسم یك تضاد  
در خود است. هم مدعی است  
كه خواهان بهبود شرایط زندگی  
اكثریت مردم جامعه است و هم  
خواهان حفظ سیستمی است كه  
بقایش در گرو محروم نگه  
داشتن موهبات مادی زندگی از  
خالقین آن است. تاریخ بحران دهه  

آمریكا كه بدنبال آن نیودیل    ١٤ 
روزولت و پیاده كردن تزهای كینز  

 7صفحه  

 ٦ از صفحه 

 رفرمیسم نو ـ قسمت دوم  
 عباس گویا
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را بهمراه داشت بدون خطر  
كمونیسم بوقوع نمیپیوست. امسال  
برای اولین بار در یك قرن  
گذشته یكی از كاندیداهای  
ریاست جمهوری آمریكا در حزب  
دمكرات، ساندرز، خود را  
سوسیالست معرفی میكند و در  
دفتر كارش عكسی از یوجین  
دبز را نصب كرده است. یوجین  
دبز در اوایل قرن گذشته از طرف  
حزب سوسیالیست آمریكا چند  
بار كاندید ریاست جمهوری شد.  
او بیشترین تعداد رای را موقعی  
بدست آورد كه بعلت یك  
سخنرانی در مخالفت با شركت  
مردم در جنگ جهانی، متاثر از  
موضع لنین، دستگیر شده و در  
زندان بود. اولین "وحشت قرمز"  
علیه كمونیستها در آمریكا بین  

به    ٩٤ تا    ١٢١١ سالهای  
جراحت، مرگ، دستگیری،  
دیپورت و محرومیت بسیاری از  
كمونیستها منجر شد اما این  
توحش دولت آمریكا از محبوبیت  
حزب كمونیست آمریكا و سایر  
تشكالت سوسیالیستی نكاست  
بلكه خطر آن برای هیئت حاكمه  
آمریكا در كریدورهایش به نیودیل  
ترجمه شد. عین همین ماجرا را  
میتوان در اروپای پس از جنگ  
دوم جهانی یافت. خطر احزاب  
كمونیست آلمان و فرانسه و  

ایتالیا و یونان در بدست گرفتن  
دولت واقعیتی بود كه در عكس  
العمل به آنها جناح چپ  
بورژوائی در قالب احزاب سوسیال  
دمكرات بخشی از پالتفرم احزاب  
كمونیست را، موقتا، باجرا  
درآوردند. دقیقا همین خطر است  
كه امروز به ساندرز در مسابقه  
ریاست جمهوری آمریكا میدانی  

 داده است. 
 

رفرمیسم صدای مستقل  
خود را دارد. آنچه گرامشی  
تحت عنوان "فوردیسم" )بمعنای  
بخشش و كرامت سرمایه دار(  
بعنوان یكی از اقدامات  
رفرمیستی بورژوازی فرموله و  
در فرهنگ چپ رایج كرد با  
آنچه كینز بعنوان یك اقتصاددان  
بورژوازی رفرمیست در توضیح  
عرضه و تقاضا بیان میكرد،  
همخوانی داشت. ما امروز  
فوردیسم را از زبان گوگل و  
فیس بوك میشنویم و نابرابری  
غیر موجه )!( توزیع ثروت را  
پیكتی مطرح میكند. به همان  
اندازه كه این گرایشهای سرمایه  
داری واقعیند، به همان درجه در  
بطن خود تالشی برای نجات  
سرمایه داری اند. در اینجا باید  
بین سرمایه و سرمایه داری  
تفاوتی قائل شد. اگر به جهت  

گیری سرمایه در محدوده صرف  
اقتصادی نگاه كنیم، آنگاه  
محلی برای رفرمیسم باقی  
نمیماند چون رشد سرمایه بر هر  
امر دیگری مقدم است. اما  
سرمایه داری قبل از هر چیز یك  
رابطه اجتماعی است كه قوانینش  
تابعی از سیاستهای اقتصادی  
هستند. سیاست محل برخورد  
نیروها است. آنچه نهایتا توازن  
سیاسی را برقرار میكند و  
قابلیت خم كردن قوانین اقتصادی  
سرمایه را فراهم میكند، تقابل  
طبقات است. رفرمیسم بعنوان  
یك جناح از سرمایه داری یك  
واقعیت است. اما حضور سیاسی  
آن در حكومت تابعی از فكر  
ناب و درجه اقناع مباحثش  
نیست. آنچه باعث میشود  
روزولت با بسته نیو دیل دست به  
اصالحات بزند و كینز را مشاور  
اقتصادی خود كند، سیاسی  
است. حاصل وحشت از جنبشی  
است كه كلیت سرمایه داری را  
بزیر سوال برده است. وقتی خطر  
سوسیالیسم جدی شد،  
اقتصاددانان و سیاستمداران و  
احزابی از درون بورژوازی میدان  
را بدست میگیرند كه توان  
"رقابت" با سوسیالیسم را داشته  
باشند، یا صحیح تر اینكه جناح  
چپ بورژوازی برای مهار  

جنبش ضد سرمایه داری عمال  
 بجلو صحنه رانده میشود.  

 
معضل اصلی امروز  
رفرمیسم در تفاوت با دوره پس  
از جنگ جهانی این است:  
سرمایه داری امروز به یك ركود  
مزمن دچار است. دوره رونقی  
در جریان نیست تا بتوان از  
سرمایه داری طلب بذل و بخشش  
كرد. از آب نمیتوان كره گرفت.  
اگر روزی هزار و یكبار هم  
آمارهای آكسفام در "افزایش  
فاصله طبقاتی"، "تمركز نیمی از  
ثروت جهان در دست انگشت  
شماری" منتشر شوند، اگر بیل  
گیتس و سروس و بافت  
داوطلبانه میلیونها دالر مالیات  
اضافه پرداخت كنند، از این  
واقعیت كه فلسفه وجودی  
سرمایه كسب سود و انباشت  
سرمایه است چیزی نمیكاهد.  
این درست كه حجم مطلن ثروت  
هر ساله بیشتر و در دست تعداد  
معدودتری متمركز میشود. این  
واقعیت را ماركس صد و شصت  
سال پیش نشان داده بود. همان  
ماركس بارها تكرار میكند كه  
سرمایه دار فقط تجسم انسانی  
سرمایه است. آنچه قانون گرایش  
نزولی باثبات میرساند اینست كه  
علیرغم افزایش مطلن سرمایه،  
نرخ سود كاهش می یابد.  
انعكاس این واقعیت را در داد و  
فغانهای دولتمردان در كاهش  
رشد اقتصادی میتوان دید كه  
بی تابانه برای افزایش نرخ رشد  
از هیچ اقدامی كوتاهی  
نخواهند كرد. اگر امروز سرمایه  

داری مرزهای ملی را پشت سر  
میگذارد، تقسیم كار جهانی را  
از كانال نهادهای سیاسی ا  
اقتصادیش طراحی و اداره میكند  
اا كه بنوبه خود به تنیده شدن  
سرمایه در یك بعد جهانی منجر  
شده است اا تنها بخاطر یك نیاز  
پایه ای سرمایه است: افزایش  
نرخ سود. بهشت سرمایه داری  
سوئد ده  هفتاد نیست، آسیای  
شرقی است. بزرگترین منبع  
استخراج ارزش اضافه برای  
سرمایه داری امروز نه خاورمیانه  
و آفریقا بلكه خاور دور است.  
جائی كه كار ارزان برابر با بیقوله  
هائی در ابعاد میلیونی است.  
جائیكه تقریبا نیمی از جمعیت  
جهان را در خود جا داده است، از  
ثبات سیاسی نسبی، به این  
معنا كه جنبشهای جدی و خطر  
ساز رادیكال ماركسیستی در آن  
غایب است، برقرار است. منبع  
میلیاردی كار ارزان و كارگر  
خاموش است. چین، هند،  
اندونزی، بنگالدش، ویتنام،  
فیلیپین، مالزی و به درجات  
زیادی پاكستان بهشت سرمایه  
داری اند. جهتگیری طبیعی  
سرمایه در دوران حاضر برخالف  
ادعای جناح چپ بورژوازی،  
نزدیك كردن سوئد به بنگالدش  

 است، نه برعكس.   
 

 ادامه دارد 

 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 عبدالرضا قنبری ریبوار عبدالهی محمود باقری علی خوشنمک بهنام ابراهیم زاده

 ٥ از صفحه 

 رفرمیسم نو ـ قسمت دوم  
 عباس گویا
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تن از کارگاران    ١٩٤ اعتراض  
"ایااران بااارت" رشاات کاااه در  

ماه حقوق پارداخات    ٢ اعتراض به  
نشده شاان صاورت گارفاتاه، روز  

خرداد وارد سای و یاکامایان    ٩١ 
روز پاای در پاای خااود شااد.  

مااه طالاباکاار    ٢ کارگران اباتادا  
بودند و با یاک مااه اعاتاصااب،  

مااه شاد    ١٤ حقوق پرداخت نشده  
کااه گااویااا کااارفاارمااا در طااول  

ماه حاقاوق    ٩ اعتصاب کارگران،  
شان را پرداخت کرده است. ایالاناا  
نااوشااتااه اساات کااه شاارط ایاان  
کارگران برای پاایاان اعاتاصااب،  

ماااه حاقااوق مااعاوقااه    ١ دریاافات  
است. ایلنا همچنین نوشاتاه اسات  

نافار از کاارگاران،    ٢٤ که "حدود  
  ۴خارداد( باه    ٩7 روز گذشتاه ) 

ناافاار از هاامااکاااران خااود باارای  
پیگیری مطالبات معوقه وکاالات  

 اند."   محضری داده 
نااکااات مااهااماای هااماایاان دو  

( چه زمانای اعاتاصااب  ١ نکته،  
( انااتااخاااب  ٩ پااایااان باایااابااد و  

ناامااایااناادگااان باارای پاایااگاایااری  
مطالباات، درساهاای ماهامای را  
برای کل جنبش کارگری در بار  

 دارد. 
جنبش کارگری ایران اکاناون  

هااا از نااظاار رزمااناادگاای و    گااام 
معترض بودن جلوست و به همایان  
جهات باهاتار اسات هار اعاتاراض  
ناماونااه را ارزیااابای کانایاام و در  
بکارگیری از نکاات ماثابات آن،  
آناااهاااا را در اعاااتاااصااااباااات و  
 اعتراضات دیگرمان بکار ببریم.  

 
 زمان پایان اعتصاب 

 
هر کسی که تنها یاک روز  
هم دست به اعتصابی زده بااشاد،  

دانااد کااه دساات زدن بااه    ماای 

اعااتااصاااب از طاارف کااارگااران  
تواند از سر واکاناش بااشاد و    می 

درجاااه پااایاااگااایاااری آناااهاااا باااه  
های متفاوتای بساتاگای    موقعیت 

دارد. اگر اعتصااب حسااب شاده  
نباشد و بدون هیچگوناه پایاروزی  
ای باه پاایاان بارساد، در روحایاه  
کارگاران تایثایار مانافای زیاادی  
خواهاد گاذاشات. یاکای از ایان  
نکات، همین موضاوع اسات کاه  
کارگران و فعالیان کاارگاری بار  
سر زماان خااتاماه اعاتاصااب باه  
اندازه کافی فکر نکرده باشاناد و  
به تصمیمی در ایان بااره نارسایاده  
باشند. تصمیم از قبل و یا "یاکای  
کردن حرفهایمان" ادامه اعتاصااب  

کناد. فاعاال    را بسیار ساده تر می 
کارگری می تواند تاالش کاناد  
کارگران را به اعتصاب بکشااناد،  
اما گاها شده که برای اداماه آن  
طرح و نقش کافی کشیاده نشاده  
است و همین ماوضاوع باه یاک  
ماعاضال بارای اداماه اعاتاصاااب  

 شود.   تبدیل می 
نکته دیگر ایاناکاه کساانای  
کااه اعااتااصاااب را هاادایاات ماای  
کنند و یا بهتر است گفاتاه شاود  
در تاادارت و ادامااه اعااتااصاااب  
بیشترین انرژی را مای گاذارناد،  
می دانند کاه یاک اعاتاصااب،  
همچانااناکاه روز شاروعای دارد،  
باید پایانی هم داشته بااشاد. اگار  
مجمع عمومی کارگاران باه ایان  
نتیجه رسیده بااشاد کاه خاواسات  
مااحااوری اعااتااصاااب دریااافاات  
حقوقشان است و تا ایان ماطاالاباه  
باارآورده نشااود اعااتااصاااب ادامااه  
دارد، این مسئله از همان ابتدایاش  
یااک پاایااروزی اساات. گاار چااه  
باایااشااتاار اعااتااصااابااات مااطااالاابااات  

کنناد،    محوری خود را تعیین می 
اما یادآوری این موضوع باه خاود  

و جهتگیری دادن به اعتاصااب و  
مان، هیچ ضارری نادارد    اعتراض 

و فعالین کارگری می توانند باه  
نمونه های ماوفان ماثال ناماوناه  
ایران برت اشاره کاناناد و آن را  
الااگااوی ماابااارزه پاایااش روی  

 خودشان بکنند. 
 

انتخاب ناماایانادگاان بارای  
 پیگیری مطالبات 

هااایای کااه    اناتاخاااب نامااایاناده 
مطالبات کارگران را بر سار مایاز  
مذاکره ماطارح کاناناد، جازو هار  
اعتصاب و اعتراضی است. هاماه  

تاواناناد بار    کارگران معترض نمای 
سر میز مذاکره حاضر باشناد  در  

ای باارای    نااتاایااجااه انااتااخاااب عااده 
مااذاکااره و دادن جااهااتااگاایااری  
مشخص به آنها که بر سار فاالن  
و بهمان مطالبه و مسئله ماذاکاره  
داشته باشند و فقط تا یاک حاد  
مشخصی کوتاه بیایند یا نیایاناد،  
کار نمایندگی کردن کارگران را  

 بسیار ساده می کند.  
وقتی که کارگر حان ایاجااد  
تشکل دفتر و دستاک دار خاود  
را نداشته بااشاد ماهام اسات کاه   
چه در طول اعتصاب و چه قابال  
از آن، به انتخاب نماینده، کسانای  
که بتوانند مطالبات کاارگاران را  
به بهاتاریان ناحاوی بار سار مایاز  
مذاکره بیان و فرمولاه کاناد، باه  
اندازه کافی فکر کارده بااشاناد.  
یادآوری این نکته مهم است چارا  
که همچنانکه باالتر هام گافاتام،  
بسیاری از اعتصابات واکنش باه  
مسائل و اجاحاافااتای اسات کاه  
گاها وقت زیادی برای سبک و  
ساانااگاایاان کااردن هاامااه جااوانااب  
اعاتااصاااب را باارای کااارگااران و  

 فعالین کارگری نمی گذارد.  
در همیان ماورد ایاران بارت  

بهتر است که یک نکاتاه دیاگار  
را اشاااره کااناایاام. در شاارایااط  
سرکوب و فقاری کاه کاارگاران  
ایااران در آن درگاایاارنااد، ادامااه  
اعتصاب باه مادت یاکامااه کاار  

ای نیست. اداماه اعاتاصااب    ساده 
تا این حد، مستلزم درجاه بااالئای  
از اتحاد و تشکل کارگران اسات.  
می دانیم که ایران برت تشاکال  
و دفتر و دستک دار نادارد. باه  
نااظاار ماای آیااد کااه آنااچااه کااه  
کارگران را ماتاحاد و ماتاشاکال  
نگه داشته است ناوعای ماجاماع  
عمومی است که توانساتاه اسات  
ناازدیاااک بااه کااال کاااارگاااران  
معترض را خط و سازمان بادهاد.  
در نتیجه جا دارد یکبار دیگار بار  
اهمیت مجاماع عاماومای ماناظام  
کاااارگاااران و جاااایاااگااااه آن در  
مبارزات و اعتاراضاات کاارگاران  

 تیکید کنیم. 
 

هر آنچه که ادامه اعتصاب  
 را ساده می کند 

باااالتاار دو مااورد از کاالاامااه  
"ساده" استفاده شاد. ایاناکاه اگار  
کااارگااران تصااماایاامااشااان از قااباال  
مشااخااص باااشااد کااه تااا کااجااا  
اعتصاب را کش بادهاناد، اداماه  
اعتصاب را "ساده" می کاناد. و  
اینکه وقاتای ناماایاناده کاارگاران  
وکالتنامه کامل داشاتاه بااشاناد،  

 کار آنها "ساده"تر می شود. 
وارد شدن به اعتاصااب یاک  

تصمیم مهم برای کارگران اسات.  
کارگران هار روز تصامایام نامای  
گیرند که اعتاصااب و اعاتاراض  
بکنند. بخصوص در جائای ماثال  

تواناناد هازار    ایران، اعتراضات می 
و یک نتیجه مانافای غایارقاابال  
پیش بینی برای کاارگاران در بار  
داشته بااشاناد. کاارگار ریساک  
می کند که باا پالایاس درگایار  
شاود. شاغالاش را ریساک مای  
کاانااد. اعااتااصاااب در بساایاااری  
مواقع بدون دستمزد صاورت مای  
گیرد، و بسیااری ماوارد دیاگار.  
وارد شدن به اعتصاب ساده اسات،  
اما ادامه اش می تواند با دهاهاا  
دست انداز روبرو بشود. از هامایان  
منظر هر آنچاه کاه اداماه یاک  
اعتصاب را تسهیل کند بایاد ماد  
نظر قرار داد و باه کاارش بسات.  
اعتصاب حتی بارای فاعاالایان و  
معتمدین کارگری تصمیم دشاوار  

هاا    و سخت است  چرا کاه هاماان 
هستند که بار بسیاری از ناتاایاج  
منفی، و البته مثابات آن را هام،  
باردوش خاواهاانااد کشاایااد. هاامااان  
کسانی که کارگران را متاقااعاد  
کرده اند کاه اعاتاصااب کاناناد،  
جااوابااگااوی بساایاااری از پاای  
آمدهای اعتصاب هم می شوناد.  
همانها هستند که پلیس و قوانیان  
جمهوری اسالمی برایشان پااپاوش  
می دوزد. در نتایاجاه بارای ایان  
بخش از جاناباش کاارگاری، هار  
آنچه که ادامه یک اعتصاب را  
ساده تار کاناد باایاد باا دقات و  

 وسواس خاصی پی بگیرد. 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 تر می کند آنچه که ادامه یک اعتصاب را ساده
 ناصر اصغری
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 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 

داری هر چه را که توانسته بصورت کاال در آورده و تجارتی پرسود از آن به هم زده  هوا، آب، قدم    سرمایه 
هایی بود که کمی دیرتر    زدن و غیره و البته اسباب معیشت زندگی روزمره را هم. خواب از معدود عرصه 

وارد عرصه تجاری شد. فشار بیش از حد به کسانی که دائم باید در حال آماده باش برای جواب دادن به  
تواند تجارت خوبی باشد کشاند. بنابه    اوامر مدیران باشند، باالخره خواب را هم به جرگه کاالهایی که می 

های تحقیقی، کار مراکزی که اسباب خواب بدون دغدغه را برای افرادی که زندگی    آخرین گزارش 
داری خواب راحت از آنها سلب کرده است )و البته که توان پرداخت آن را دارند( فراهم    ماشینی جامعه سرمایه 

می آورند، خوب گرفته است. این گزارش البته فرار به اردوهای استراحت تابستانی را و همچنین مسافرت به  
 سواحل و طبیعت بدون دغدغه را به حساب آن مراکزی که ذکرشان رفت نگذاشته است. 

دسترسی به این مراکز تجارت سودآور در دام سیستم سرمایه داری، البته که برای کسانی که برای زنده  
 ساعت هم کار کنند، برای همیشه یک آرزو خواهد ماند.   ١٤٤ ای تا    ماندن خشک و خالی باید هفته 

شانس وضع قوانین ضد 
 کارگری در آلمان

ایلنا از حسین اکبری مطلبی آورده که جائی از او چنین ناقال قاول  
شده: "بسیاری از کارگران به دلیال عادم آگااهای از قااناون کاار ..."  
یکی باید یکبار برای همیشه به این مشاورین بی جیره و مواجب خااناه  
کارگر بگوید که آقاجان مشکل کارگر ایرانی نه درجاه آگااهای او از  
قانون کار جمهوری اسالمی و تفاسیر کسانی مثل شماا از آن، بالاکاه  
مشکل خود این قانون و دیگر قوانین ایان رژیام اسات. قاوانایانای کاه  
آزادی تشکل و اعتصاب را از کارگر گرفته است. قوانینی کاه اجاازه  

دهد. قوانینی که باناد باناد آن سارکاوب    انتخاب نماینده به کارگر نمی 
کند. قوانینی که دائم با مشورت کاارفارماا و باه نافاع او تاغایایار    می 
کنند. باید رت و راست بگویم که یاک مشاکال جادی کاارگار    می 

ایرانی کسانی مثل همین حسین اکبری است که باجاای اعاتاراض باه  
جمهوری کارگرکش اسالمی، کارگر را متهم مای کاناد کاه قااناون  

 کار را نمی شناسد!  

خارداد صاادر کارده مابانای بار ایاناکاه    ١٢ ایلنا در اخبارش آورده بود که معاون وزیر کار دستورالعملی روز  
کارفرماها موظفند با کارگرانشان در کارهایی که طبیعت دائم دارند، قراردادی حداقل یکسالاه بابانادناد. روز  

خرداد نوشت: "یک هفته پس از ابالغ دستورالعملی از سوی معااون رواباط کاار وزارت کاار مابانای بار    ٩٥ 
ممنوعیت انعقاد قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسامای وزارت کاار از تاوقاف  

 اجرای این مصوبه خبر داد." 
معلوم بود که صدور چنین دستورالعملی که نسبت به وضعیت کناونای قاراردادهاای کاارگاران ماثابات باود،  
غیرواقعی است  چرا که جمهوری اسالمی در طول سه دهه گذشاتاه در جاهات قاراردادی و آن هام قارارداد  
کوتاه مدت موقت و سفیدامضا کردن قراردادهای کارگران حرکت کرده و بنابر آمار خودشان اکاناون بایاش از  

درصد از کارگران ایران قرارداد موقت و سفید امضا هستناد. در تاماام طاول عامارش، هار وقات تصامایام    ٢٦ 
گرفته تغییراتی در قانون کارش انجام بدهد، به نفع خرابتر کردن وضع کارگران تغییرات وارد کارده اسات. هار  

منطقه ویانه عسالاویاه، کاه در    ١۶ و    ١۵ کس شکی دارد می تواند به قراردادهای جدید کاری در فازهای  
تواند بدون پرداخت مزد با کاارگاران اعاتاصاابای    این قراردادها آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می 

تواند دو سند ارائه بدهد که در تاماام طاول عامارش ایان رژیام    تسویه حساب کند، رجوع کند. هیچ کس نمی 
گامی در جهت بهبود موقعیت معیشتی کارگران برداشته باشد. گام باگاام دساتاهوردهاای کاارگاران را کاه  
 توانستند با سرنگونی رژیم پهلوی به دست آورند، با بگیر و ببند و سرکوب خشن و عریان، پس گرفته است.  

 معضل ناآگاهی کارگران

 تجارت خواب

آلمان در چند هافاتاه و یاکای دو مااه گاذشاتاه شااهاد گساتارش  
اعتراضات کارگری بوده است. اعتصاب برای جلوگیری از افاتاادن باه  
زیر خط فقر، وضع کارگران کشوری است که ظاهرا اقاتاصاادش آناقادر  
خوب است که همه کشورهای اروپائای باه آن بادهاکاارناد! ایان فاعاال  

 بماند. 
ای از ولفگانگ ستریک درج کارده کاه باه    روزنامه گاردین مقاله 

اختصار به موج اعتصابات کارگری در آلمان پرداخته اسات. در جاائای  
در آن مقاله به تالش دولت آلمان و وزیار ساوسایاال دماکارات آن اشااره  

خواهند برای مقابله باا اعاتاراضاات کاارگاری قاوانایانای    کرده که می 
تر کند و هم دسات زدن باه    وضع کنند که هم متشکل شدن را مشکل 

اعتصابات در یکسری از مشاغل را غیرقانونی. به نظر ولفگاناگ ایان  
( )به احتاماال زیااد( "دادگااه  ١ تالش به دو دلیل شکست خواهد خورد:  

( )یاقایاناا(  ٩ قانون اساسی" آن را خالف قانون اساسی خاواهاد دانسات،  
کارگران برای دفاع از حقوق خود دست به اعتصاب خاواهاناد زد و باه  
رأی دولت، دولت و دادگاه هر چه هم بگویند، اعتنائی نخواهناد کارد.  
دلیل دوم به نظر واقعی تر می آید  چرا که دادگاه هاا حاتای اگار باه  

کاناناد رأی بادهاناد، حااصال    خالف آنچه را که دولتاهاا تصاویاب مای 
ای اسات کاه جااماعاه در آن قارار دارد. جاناباش    موقعایات سایااسای 

تواند از ماوجاودیات خاود و    کارگری، چه در آلمان و چه در ایران، نمی 
از سالح خود، که همان اعتصااب و اعاتاراض اسات، دسات بشاویاد و  

 ها باشد.    چشمش به قوانین دولتی و رأی دادگاه 

عقب نشینی جمهوری اسالمی از دستورالعملی 
 "مثبت"!

 فقر: برنامه دولت، برنامه کارگران
درصد جمعیت    ٠٤ ای با شرق گفته است: "   حسین راغفر که اقتصاددانان رژیم اسالمی است، در مصاحبه 

کند." پیشتر از این هم    روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می   ایران زیر خط فقر هستند و متیسفانه روز به 
  ١٤ درصد جامعه کارگری کشور زیرخط فقر بوده و    ٢٤ رئیس خانه کارگرشان گفته بود: "هم اکنون معیشت  

گوید: "هیچ برنامه خاصی از    درصد باقیمانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند." راغفر در ادامه می 
 کن کردن فقر وجود ندارد."   سوی دولت برای ریشه 

هر کسی که مسائل اقتصادی و اجتماعی را در ایران دنبال کرده باشد، می تواند با یک منحنی نشان  
هایی که به زیر خط فقر پرتاب می شوند از همان اولین روزهای سر کار آمدن رژیم    دهد که آمار خانواده 

اسالمی بدون حتی یک وقفه کوتاه هم، دائم در حال سیر صعودی بوده است. انصافا ادعائی هم نداشته اند  
که گویا آمده اند به وضع زار معیشت مردم برسند. هر کدام که سر کار آمده حسابهای بانکی دور و  

های خود را چاق و چله کرده است. این برنامه دولت برای فقر بوده! اما برنامه کارگران اعتراض به این    بری 
وضعیت بوده. این اعتراضات هم بدون وقفه بود. اما باید شدت بگیرند و به کانالی برنامه ریزی شده هدایت  

 شوند.  
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وزارت کار دستورالعمال حاماایاتای  
از کارگران موقت را به درخاواسات  

 کارفرمایان پس گرفت 
عدم امنیت شغالای هاماواره یاک  
مشکل دائمی کاارگاران در ایاران  
بوده است. عدم اطمیناان از آیاناده،  
اایااکااارسااازی، از   خااطاار اخاارج و ب
چالش هاای جادی کاارگاران باا  
دولت، کارفرماها است. طبن آماار  
"کانون شوراهای اساالمای کاار"،  

درصااد قااراردادهااای کاااری    ٢٠ 
  ١٩ موقت است و این رقم شاامال  

میالایاون نافار از کاارگاران اسات.   
وزارت کااار در گاازارشاای اعااالم  

درصاد کال    ٢١ کرده بود بیش از  
قراردادهای کاری در حاال حااضار  

شاود و    سال ماناعاقاد مای   زیر یک 
مااهاه و    قراردادهای کااری یاک 

سه مااهاه باه شادت رواج یاافاتاه  
است. وزارت کاار بارای حال ایان  
مساله حتی پیشنهاد داده باود کاه  
کاارفارماایاان قاراردادهاای کاااری  
نیروهای خود را باه صاورت دایام  
منعقد کنند ولی حن اخراج داشاتاه  
بااشااناد. کاارفاارماایااان مشااکااالت  
تولید و رکود تورمی را از جامالاه  
موانع خاود بارای جالاوگایاری از  
اایااش تاار از   عااقااد قااراردادهااای ب
یکسال عاناوان مای کاناناد و از  
سوی دیگر کارگران نایاز خاواهاان  
امنیت شغلی بایاشاتار هساتاناد تاا  
بتوانند بار اسااس شاغال و درآماد  
اادگاای خااود   اانااده زن اارای آی خااود ب
 برنامه ریزی بهتری داشته باشند. 

مخالفت با قاراردادهاای ماوقات و  
کاامااتاار از یااکااسااال یااکاای از  
چالشهای جدی کاارگاران اسات.  

در قطعنااناه و کایافارخاواساتاهاای  
مختلف و به منااسابات هاای روز  
جااهاااناای کااارگاار هاامااواره مااورد  
ااوده اساات.   اعااتااراض کااارگااران ب
کارگران خواهان بساتان قارادهاای  
دائمی و ایمانای و حافاظ کاار و  

 شغل شده اند.  
تحت تااثایار اعاتاراضاات ماداوم و  
نارضایتی های کاارگاران، وزارت  

خارداد دساتاورالاعامال    ١٢ کار در  
اجرایی باه اساتانااد اصال دائامای  
بودن قرارداد کار در کاارهاای باا  
ماهیت مستمار، مساتاناد از مااده   

قرارداد کاار عاباارت اسات   «( 7) 
از قرارداد کتبی یاا شافااهای کاه  
ااه مااوجااب آن کااارگاار در قاابااال   ب

السعی کاری را بارای    دریافت حن 
ماوقات    مدت موقت یا مادت غایار 

دهاد.    برای کاارفارماا اناجاام مای 
اارای   حااداکااثاار ماادت مااوقاات ب
کارهایی که طبیعت آناهاا جاناباه  
غیر مساتامار دارد تاوساط وزارت  
کار و امور اجتماعی تاهایاه و باه  

ااران خااواهااد    تصااویااب هاایاایت  وزی
در کارهاایای کاه طابایاعات    رسید. 

ااهااا جااناابااه مسااتااماار دارد، در   آن
صاورتاای کاه ماادتای در قاارارداد  
ذکر نشود، قرارداد دائامای تالاقای  

اناعااقاااد قاارارداد کااار      ، »شااود   مای 
موقت زیر یک سال در کاارهاای  
ماهیت مستمر مشاروط باه باقاای  
ااود و   کااارگاااه و کااار، مااماانااوع ب
ااد در   ااودن ااان مااکاالااف ب کااارفاارمااای
ااعااقاااد قاارارداد ماادت   صااورت ان
موقت، قرارداد ذکرشاده را حاداقال  
باه یاک سااال ماناعاقااد ناماایانااد.  

ایاان    ٩ هاامااچااناایاان طااباان ماااده  

دستورالعامال چانااناچاه قاراردادی  
کمتر از یک سال منعقد شود، باا  

در    ١ لحاظ شرایط مذکور در مااده 
حکم قرارداد یاکاساالاه ماحاساوب  

 می شد.   
اعتراض کارفرماها: پس از اباالغ  
دستور العمل وزارت کار، هماناطاور  
که پیش بینی می شد نمایندگاان  
ااناادگاای از   اامااای ااه ن ااان ب کااارفاارمااای
صااحاباان سارماایاه، باا ایان اقاادام  
وزارت کار مخالفت کردند. آن هاا  
مشکالت تولیاد و رکاود در ایان  
بخش را از جمله موانع خاود بارای  
اار یااکااسااال   عااقااد قااراردادهااای زی

ای اعاتاراضای    دانستند و در نااماه 
ااد ایاان   باه وزیاار کااار اعاالم کااردن
دستور قابل اجرا نایاسات. ناماایاناده  
کارفرما در شاورای عاالای کاار  
پیش تر دلایال ایان نااماه ناگااری  
اعتاراضای را فانای ناباودن اقادام  
ااه   ااود و ب وزارت کااار دانسااتااه ب
خبرگازاری ماهار گافاتاه باود باه  
ااه اسااتااناااد مااواد   اایاال ب هااماایاان دل

ای اعتراضی به وزیار    قانونی، نامه 
کار و معاون روابط کار نوشته ایام  
و خواستار بارگشات ایان اباالغایاه  

 هستیم. 
عقب نشینی وزارت کاار: در ادام  
ااگاااری   ااامااه ن اعااتااراضااات و ن
نمایندگان کاارفارماایاان باا وزارت  
کار و با گذشات یاک هافاتاه از  
ابالغ دستور العمل وزارت کاار در  
مورد لغو قراردادهاای ماوقات زیار  
یکسال، سید حسن هفده تن ماعااون  
روابط کاار وزارت کاار، باا بایاان  
اینکه دساتاورالاعامال ماماناوعایات  
قراردادهای کاار زیار یاک ساال،  

لغو شده اسات، اظاهاار داشات: باا  
توجه به سواالت مختالاف جااماعاه  
کار و تولید و تفاسیر مخاتالاف در  

و    ٠٤    مورد دستور العمل شامااره 
ااه   ااررساای مااجاادد و ب ضاارورت ب
ماانااظااور شاافاااف سااازی، دسااتااور  

کاان لام یاکان و     العمل یاد شاده 
مااتااعاااقاابااا پااس از تااکااماایاال  

 خواهد شد.     اعالم 
دولت نهاد سیاسی طبقاه سارماایاه  
دار است: در ایران تحت حااکامایات  
نظام جمهوری اسالمی و کاال در  
جامعه سرمایه داری دولت بخشای  
از پیکره کارفرمایای اسات. زائاده  
ااعااداد   ای از کااارفاارمااا اساات.  ت
ااران   ااان در ای زیااادی از کااارفاارمااای
خود نایاز در اخاتااپاوس ماالای و  
اقتصاد سیاسای جااماعاه و دولات  
شرکت دارند. هایائات حااکاماه در  
ایران کاارفارماای بازرگای اسات.   
در پست های دولتای، ماجالاس و  
نهادهای باال قرار دارناد. اعاتاراض  
کارفرمایان به همین دالئل به پاس  

خارداد    ١٢ گرفتان دساتاورالاعامال  
سرعت باخاشایاد. بادون کاماتاریان  
مقاومت و باه اصاطاالح راه هاای  

  »کان لم یکن «شکایتی  
برچیده شدن قارار دادهاای اساارت  
ااار و مااوقاات یااک خااواساات و   ب
ااا دولاات و   چااالااش کااارگااران ب
ااظااام   کااارفاارماااهااا اساات.   در ن
جمهوری اسالمی دولت بزرگتاریان  
کااارفاارمااا اساات. مااذاکاارات سااه  
جانبه تعایایان حاداقال دساتامازدهاا 
)دولت و کارفرما و "ناماایانادگاان"  
کارگاران( چایازی جاز حضاور و  
اعمال تصامایاماات دولات نایاسات.  

ااون کاار کااناوناای در خاادماات   قاان
دولت و کارفرماها و بارای حافاظ  
روابط کارمزدی در شکل قاناونای  
اایاروی کااار کااارگااران   اساتااثااماار ن
است. با وجود جنبه هاای کااماال  
روشن ماهیت اسارتبار "قانون کاار"  
کنونی، کارگاران بارای پایاشابارد  
مطالبات و خاواساتاهاایشاان، و باه  
ماانااظااور تااحااماایاال خااواساات و  
مطالباتشان خواهان اناطابااق راباطاه  
کاریشان با "قانون کاار" شاده اناد.  
در بیانیه کارگران در روز جاهاانای  
کارگر و در بند هفت این مطاالاباه  

  -٢  «به این شکل بیان شده اسات  
ما خواهان تامین امنایات شاغالای،  
بر چیده شدن قاراردادهاای اساارت  
بار موقت و سافاياد امضاا، حاذف  
شرکتهای تامین نیروی انسانای و  
پیمانکاری، قارار گارفاتان کالایاه  
کارگران شاغال از کاارگااهاهاای  
کوچک تا کارگران منااطان آزاد  
تحت پوشش کامل قااناون کاار و  
اایاامااه کااارگااران   اجاارای فااوری ب

  .»ساختمانی هستیم 
————————- 

وزارت کار دستورالعمال حاماایاتای  
از کارگران موقت را به درخاواسات  
کارفرمایان پاس گارفاتن اناتاشاار  
سند. ایلنا: خبارگازاری کاار ایاران  
به سندی دست یاافاتاه کاه نشاان  

دهد دستورالعامال ماماناوعایات    می 
انعقاد قرارداد کار کماتار از یاک  
ااه   ااماای، ب سااال در مشاااغاال دائ
درخواست رئیاس اناجامان صانافای  
کارفرمایان ایران لغو شده است. باه  
گزارش ایلنا، یک هافاتاه پاس از  

از سوی معااون   دستورالعملی  ابالغ 
روابط کار وزارت کاار باه مادیاران  

ها که بر اسااس آن    کل کار استان 
قراردادهای کمتر از یک ساال در  

 در حاشیه اخبار کارگری
 قراردادهای اسارت بار موقت و سفيد امضا!

 نسان نودینیان   

 

 ١ ۴صفحه  
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 اعتراضات  
 

 تجمع کارگران ذوب آهن اردبیل 
 

خرداد: کارگران ذوب آهن اردبایال در اعاتاراض باه عادم    ١١ 
ماه حقوق و دستمزدها در برابر اساتااناداری اردبایال  ١٥ پرداخت  

تجمع کرده و خیابان را بر روی خاودروهاا بساتاناد. نایاروهاای  
امنیتی به تجمع حمله کرده، با استافااده از گااز اشاک آور  
قصد پراکنده کردن کارگران را داشتند  و باا تانای چاناد از  

 کارگران درگیر شدند. 
 

تجمع کارگران کااراااناه سایاماان شاهارکارد  
 درمحوطه کاراانه  

 

خرداد: کارگران شرکت جهاد توسعه و خدمات زیرباناایای    ١١ 
ساخت فاز دوم کارخانه سیماان شاهارکارد  در اعاتاراض باه  
پردخت نکردن حقوق و دستمزدهاا در  ماحاوطاه  کاارخااناه  

 دست به تجمع اعتراضی زدند.  
 

 تحصن کارگران کاراانه فارسیت دورود  
 

کارگر کارخااناه فاارسایات دورود در    ١٥٦ خرداد: تحصن  ١٤ 
تهران و در مقابل وزارت کار وارد پاناچامایان روز اعاتاراضای  

ساال دارناد در    ٩٤ سال تا    ١٠ شد.  کارگران که سوابقی از  
پالکاردی که باه نارده هاای وزارت کاار نصاب کارده اناد  
چنین نوشته اند: ما کاارگاران فاارسایات دورود لارساتاان باا  

  ۴سال به علت سو مدیریت پس از گاذشات    ٩٤ تا    ١٠ سوابن  
سال همچنان دربالتکلیفی بسار مای باریام . ماا هاماچاناان  

سه نماینده کارگاران کاه باه داخال    ۶ایستاده ایم. در ساعت  
رفته بودند توسط مامورین انتظامی به خاارج از وزارت کاار  
هدایت می شدند که با اعتراض کارگران به داخل وزارتاخااناه  
برده شدند. نماینده این کارگاران احاماد فاوالدوناد در اناتاظاار  
یکی از مسوولین وزارت کار همچنان در حایااط وزارتاخااناه  

روز است در تاهاران باه    ۵سرگردان بود. با اینکه این کارگران  
دنبال جوابیه ای از مساوولایان هساتاناد ناماایاناده شاهار ایان  
کارگران به نام عباس قادررحمت به دیادارشاان نارفاتاه اسات.  

کارگران می گویند تا شنیدن یک جوابیه مناسب در تاهاران  
خواهند ماند آنچه که در ایان مایاان باه چشام مای خاورد  
کمک اهالی محل و آوردن ناان و مایاوه و آب بارای ایان  

 کارگران است.  
 

 تجمع کارگران کاراانه شیشه آبگینه قزوین 
   

خرداد: کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزوین دراعاتاراض    ١٤ 
سال عیدی وپااداش،دسات باه    ٩ ماه حقوق و   ٥ به عدم پرداخت 

تجمع مقابل استانداری زدند. نیروهای نظاامای و اناتاظاامای  
در اطراف تجمع کنندگان جمع شده و حراسات اساتااناداری از  
هرگونه عکس برداری  و مصاحاباه باا کاارگاران ماعاتارض  
جلوگیری به عمل می آورد. الزم باه ذکار اسات نایاروهاای  
نظامی و انتظامی در اطراف تجمع کنانادگاان جاماع شاده و  
حراست استانداری از هرگونه عکس برداری  و مصااحاباه باا  

 کارگران معترض جلوگیری به عمل می آورد. 
 

  ٨٢ رشات    «ایران بار  »اعتصاب کارگران  
 ارداد وارد سی یکمین روز متوالی شد. 

 

اردیاباهاشات مااه امساال در    ٩٢ کارگران ایران برت که از  
مااه حاقاوق و مازایاا دسات از کاار    ٢ اعتراض به تاعاویان  

مااه حاقاوق     ١ اند، پایان اعتصاب خود را به دریافات     کشیده 
 اند.   معوقه  منوط کرده 

 
 »فنرسازی ایندامین «اعتراض کارگران  

 

از    »فانارساازی ایانادامایان «خرداد:  اعتصاب کارگران    ٩٦ 
خرداد ماه شروع  شاد. و باه مادت ساه روز     ٩٦ روز دوشنبه  

ادامه داشته است. در این مدت کارگران در سااعات کاار در  
اناد. ماطاالاباه کاارگاران    کارده   محوطه کارخااناه تاجاماع مای 

فنرسازی ایندامین، پرداخت حاقاوق ماعاوقاه،  افازایاش مازد  
پایه، بازبینی طرح طباقاه بانادی مشااغال، افازایاش پااداش  

 تولید است.  
 

 تجمع اعتراضی معلمان اصفهان 
 

خرداد: معلمان اصفهان در مقابل درب اداره کال آماوزش    ٩٢ 
و پرورش اصفهان تجمع کردند. تاجاماع کانانادگاان خاواساتاار  
تحقن مطالباتی هستند  کاه چانادیان ساال اسات روی هام  
انباشته شده اند. در این تجمع از هاماه ماعالاماان در سارتااسار  
ایران در خواست شد به مناسبت سیزدهام ماهار، روز جاهاانای  
معلم، در مقابل مراکز آموزش و پارورش اساتاان هاا تاجاماع  

کنند.این پیشنهاد با تایید همگان در ساطاح اساتاان اصافاهاان  
تصویب شد. در این تجمع اکبار زارعایان یاکای از فاعاالایان  
معلمان اصفهان سخنرانی کردند. ایشان در این ساخانارانای باه  
اهمیت آگاهی معلمان از حاقاوق حاقاه خاود در رسایادن باه  
خواسته هایشان پرداخت. اکبر زارعین هماچانایان باه اهامایات  
اتحاد بین معلمان پرداخت  ایشان گافاتاناد کاه بادون داشاتان  
اتحاد بین صفوف معلمان امکان دست یابای باه ماطاالابااتای  
که چندین ساله انباشته شده نخواهند رسید. یکای دیاگار از  
سخنرانان به اهمیت خبر رسانی در بین معلماان پارداخات. ایان  
سخنران تاکید بر تحرکات هدفنمد و با برناماه بارای رسایادن  
به اهداف معلمان کردند. همچنایان در ایان تاجاماع از هاماه  
معلمان در سرتاسر ایران در خواست شدبه مانااسابات سایازدهام  
مهر، روز جهانی معلم، در مقابال ماراکاز آماوزش و پارورش  
استان ها تجمع کنند.این پیشنهاد با تایید هاماگاان در ساطاح  

 استان اصفهان تصویب شد. 
 

یورش نیروی انتطامی باه تاجاماع کاارگاران  
شرکت معدنجو وجان بااتن یاک     بیکارشده 

کارگر معترض و اودساوزی وجاان بااااتان  
 کارگر ااراجی کاراانه فراسو.  

 

که در اثر برخورد باا تاریالار حاامال    »محمد علی میرزایی «
ساله و دارای دو فرزند. به هاماراه ساایار  ٠٤ کشته شده،   زغال 

پاس   مااه اخاراج    ١ کارگران شرکت معدنجو در اعتراض به  
ااا حضااور   اادان اااب ااتاادای جاااده پ ااعااطاایاالاای مااعاادن در اب از ت

نافار    ٥٤ به گفته کارگران حاضر در این تجاماع،     بود.  یافته 
  ٩٥ )   ٥ از کارگران شرکات ماعادنای ماعادناجاو از سااعات  

خردادماه( در اعتراض به توقف فعالیت این معدن و بایاکااری  
کارگر با تجمع در ابتدای جاده پابدانا، اقادام باه    ١٦٤ بیش از  

مااماوریان   جااده،  بستن جاده کرده بودند. پاس از بساتاه شادن 
قصد متفرق کردن کارگران و باز شدن جااده بارای عاباور   به 

اند. بنا بار ایان ادعاا    آور استفاده کرده   ها از گاز اشک   کامیون 
در   از سوی ناهاادهاای ذیارباط تاایایاد نشاده اسات،  که هنوز 

همین هنگام محمدعلی میرزایی که از ناحیاه چشام آسایاب  
حاامال زغاال   ناگهان باا تاریالار  دیده بود و دید خوبی نداشت، 

که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت بارخاورد کارد  
و کشته شد. پس از کشته شدن این کارگر تجماع کاارگاران  
ادامه پیدا کرد و پس از آن با حضور نماایاناده دادگساتاری و  
وعده وی مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگاران ماعادناجاو  

 روز آینده، خاتمه یافته است.   ١٦ ظرف  
 
 

 اابار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  

 ٩ ۴صفحه  
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 تجمع و راهپیمایی کارکنان اداره برق  رشت  
 

خرداد: کارکنان اداره برق شهرستان رشت در اعاتاراض باه    ٩٥ 
ساال اخایار در    ٢ اخراج از کار و عدم پرداخت مطالبات درطول  

مقابل استانداری گیالن تجمع کردند. کارکاناان ماعاتارض باا  
بیان اینکه تجمع ما در مقابل استانداری تاکنون بای ناتایاجاه  
بوده است ، افزودند: قصدداریم هم اکنون با حرکات باه ساوی  
فرمانداری و تجمع در آن محال ، باه بایاان مشاکاالتاماان باا  
مسووالن فرمانداری بپردازیم. شرکت پشتیبانای صاناعات بارق  

راه سنگر واقاع اسات و از    جاده تهران سه   ٥ گیالن در کیلومتر  
شده است. شرکت پشتیبانی صاناعات بارق      خصوصی   ١٥ سال  

گیالن تولیدکننده تیر برق و تنها تعمیرگاه ترانس بارق گایاالن  
 است. 

 
تجمع کارگران بازنشاساتاه کااراااناه  اوشا   

 رشت 
 

خرداد:  کارگران بازنشسته کارخانه پوشش ماقاابال واحاد    ٩٠ 
 مرکزی سازمان تامین اجتماعی رشت دست به تجمع زدند.  

 
 اعتصاب کارگران چوکای تال  

 

،  »چاوکاا «خرداد: کارگران صنایع چوب و کاغذ ایاران  ٩٥  
در اعتراض به تعوین حاقاوق و دساتامازدهاا در ماقاابال درب  
ورودی این کارخانه در تالش تجمع کردند. در صاناایاع چاوب  

کاارگار حضاور دارناد    ٠٤٤ بیاش از  »چوکا «و کاغذ ایران  
که از دو ماه پیش بدون قرار داد و بیماه مشاغاول باه کاارناد.  
کارگران چاوکاا در ایان تاجاماع اعاتاراضای خاواساتاار رفاع  

ای خود شدند. همچنیان تاجادیاد قارارداد کاار    مشکالت بیمه 
کارگران از دیاگار ماطاالاباات کاارگاران عاناوان شاده اسات.  

ای از مشاکاالت صاناایاع    گویند باخاش عاماده   کارگران می 
چوب چوکا پرداخت نشدن به موقاع ماطاالاباات کاارخااناه از  
سوی خریداران محصوالتش است. به همین دلیل اخیرا مادیاران  
این کارخانه برای جبران کسری مانااباع ماالای از یاکای از  
خریداران محصوالتش به مراجع قضایی شاکاایات کارده و باا  

 حکم قضایی این واحد را پلمپ کرده است. 
 

 گزارش 

 

ماایاالاایااون دانشااجااو مااتاا اااضاای کااار     ۵.۴
کارفرمایان تمایلی به جذب فارغ التحصایا ن  

 ندارند 
 

نتایج یک تحقین جدید نشان می دهد نارخ بایاکااری ماردان  

درصاد    ١١ درصد و بایاکااری زناان باه    ١١٨٢ تحصیل کرده  
مایالایاون    ۴.۵رسیده و دولت به شدت نگران اتماام تاحاصایال  

زودی متقاضی کار خواهند شد. ماهار    دانشجویی است که به 
هاست که گافاتاه مای شاود فاارغ الاتاحاصایاالن    نوشت: سال 

دانشگاهی کشور در وضعیت بدی از بیاکااری باه سار مای  
هاای    برند و بازار کار، شارایاط آناهاا بارای واگاذاری تصادی 

شغلی را نمی پذیرد. عالوه بر آن، کاارفارماایاان تاماایالای باه  
جذب فارغ التحصیالن ندارند و تحصایاالت آکاادمایاک آناهاا  
چندان جدی گرفته نامای شاود.............کاارجاویاان درس  
خوانده همچنین این امکان را نادارناد کاه باتاواناناد از طاریان  

های خود، نظر کارفرمایان را جالاب کاناناد. اغالاب    توانمندی 
گویند در بازار کار چیزهایی از آناهاا خاواساتاه    دانشجویان می 

ها آن را فرا نگرفته اند و یا آماوخاتاه    می شود که در دانشگاه 
ها تفاوت فراوانی با واقعیت بازار کار دارد. به صاورت کالای  
شرایطی برای کارجویان فارغ التحصیل دانشگاه هاا باه وجاود  
آمده که بیکاری آنها را میلیونی کرده است. درست بارخاالف  
اااره تااحااصاایااالت   تصااوری کااه در دهااه هااای گااذشااتااه درب
دانشگاهی و فراهم شدن زمینه های منااساب کاار در آیاناده  
برای خانواده ها پیش آمده بود، امروز جمعیت فارغ التاحاصایال  
دانشگاهی، مهمترین گروه بایاکاار کشاور را تشاکایال مای  
دهند.............نتایج یک تحقین ارائه شده از ساوی وزارت  

میالایاون نافار    ٩ کار نشان می دهد تعداد دانشجویان کشور از  
مایالایاون و    ۴به بیاش از    ١١ و    ١٩ های    در دوره زمانی سال 

رسیده و در واقاع ورود باه    ٢٩ و    ٢١ های    هزارنفر در سال   ١۵ ۴
ساال،    ١٤ ها و میل به تحصیل در فاصلاه کاماتار از    دانشگاه 
دهند سهام افاراد    ها نشان می   برابر شده است. بررسی   ٩ بیش از  

دارای مدرت تحصیلی لیسانس و هاماچانایان دانشاجاویاانای  
هاا بایاشاتار    که در این مقطع تحصیل می کنند، از سایر گروه 

است. پس از آن بیشترین فارغ التحصیالن و دانشجویاان کشاور  
دارای فوق دیپلم هستند. به صورت کالای، طای یاک دهاه  
اخیر تعداد دانشجویان زن و مرد در کشور تقریباا بارابار باوده و  

درصااد کاال جاامااعاایاات کشااور را    ١٨١ در هاار سااال حاادود  
التحصیالن دانشاگااهای تشاکایال داده اسات. ماقااماات    فارغ 

دولتی می گویند تحصیالت دانشگاهی افراد باعث شاده تاا  
آنها نگاه کامال متفاوتی نسبت به گذشتاه دربااره باازار کاار  
داشته باشند و توقعات جدیدی از اشتغال داشته باشند. چاهاار  
و نیم میلیون دانشجو ......که یک و نیم میالایاون فاقاط در  

    دهاد رشاتاه   رشته متمرکز هستند که این آمار نشاان مای   ٩١ 
هاای      های دانشگاهی متناسب با نیاز کشور نیست و گاروه 

 آموزشی و نوع دانشگاه دچار مشکل است. 
 
 

وزارت کار دستورالعمل حمایتی از کاارگاران  
موقت را باه درااواسات کاارفارماایاان  ا   

 گرفت 
 

ایلنا: خبرگزاری کار ایران به سندی دست یاافاتاه کاه نشاان  
دهد دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قارارداد کاار کاماتار از    می 

یک سال در مشاغل دائمای، باه درخاواسات رئایاس اناجامان  
صنفی کارفرمایان ایران لغاو شاده اسات. باه گازارش ایالاناا،  
یک هفته پس از ابالغ دستورالعملی از ساوی ماعااون رواباط  

ها کاه بار اسااس آن    کار وزارت کار به مدیران کل کار استان 
قراردادهای کمتر از یک ساال در مشااغالای کاه مااهایات  

شادناد، دیاروز ایان وزارتاخااناه    اعاتاباار مای   دائمای دارناد بای 
ضارورت  «دستورالعمل مذکور را پس گرفات و دلایال آن را  

اعالم کارد. حسان    »بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی 
خلیلی عراقی، رئیس انجمن صانافای کاارفارماایاان ایاران در  
نامه مذکور که خطاب به حسن هفده تن ماعااون رواباط کاار  

رساد    چون به ناظار مای «وزارت کار تنظیم شده، نوشته است:  
روابط کار نیاز باه باررسای    ٠٤ اجرای مفاد دستورالعمل شماره  

بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نماینادگاان کاارگاران  
و مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجاتامااعای دارد،  

نماید با انجام جالاساات مارباوط در ایان زمایاناه و    تقاضا می 
حصول نتیجه قابل عمل، دستور فرمایایاد در صاورت اماکاان  

در حااشایاه    »فعال مفاد دستورالعمل اشاره شده اجارا ناگاردد. 
این نامه، معاون روابط کار وزارت کار خطاب به مادیاران کال  

نظر باه درخاواسات کااناون عاالای  «کار استانها نوشته است:  
های صنفی کاارفارماایاان ایاران مابانای بار بارگازاری    انجمن 

جلسات کارشناسی بیشتر سه جانبه تا اجماع کامال شارکاای  
اجتماعی، دولت پیرامون ماوضاوع دساتاور فارماایایاد اجارای  

عاجاالاتاا کان لام یاکان و ماتاوقاف    ٠٤ دستورالعمل شمااره  
 »گردد. 

 
 بی  از یک میلیون معلول بیکار 

 

هازار ماعالاول    ٠١٤ بر اساس آمار رسمی سازمان باهازیساتای  
هازار ماعالاول سااکان در    ٢٤٤ ساکن در روستاها و بیش از  

شهرها  که نیازمناد خادماات ویانه حاماایاتای، تاخاصاصای،  
 آموزشی و توانبخشی هستند. 

 
حداقل دستمزد در ن اط مختلف جهان اعا    

 شد   
 

  ١ , ١ هزار تاوماان ماعاادل    ٠ درآمد یک کارگر ایرانی معادل  
 ١ ۴صفحه                                     



۳ ۶ 7شماره    -دوره سوم     کارگر کمونيست   13  

 

دالر به ازای هار سااعات کاار خاواهاد باود، کاه تاناهاا در  
 سطحی کمی باالتر از کشور مکزیک قرار دارد. 

سازمان همکاری اقاتاصاادی و تاوساعاه کاه باه ناظاارت و  
کشور می پردازد، نمودار حداقل دستامازد خاالاص    ١٠ بررسی  

را در توییتر خود منتشر کرد. باه گازارش خابارناگاار ایالاناا،  
سازمان همکاری اقاتاصاادی و تاوساعاه کاه باه ناظاارت و  

پردازد، نمودار حداقل دساتامازد خاالاص    کشور می   ١٠ بررسی  
را در توییتر خود ماناتاشار کارد. ایان ناماودار ارزش حاداقال  
دستمزد ساعتی را بعد از کسر ماالایاات  و بار حساب دالر  

دهاد. باراسااس ایان گازارش، اساتارالایاا و    آمریکا نشان مای 
دالر در صادر    ٢ لوکزامبورگ با دستمزد سااعاتای بااالی  

دالر در    ٩ قرار دارند و التویا و مکزیاک باا دساتامازد زیار  
انتهای این جدول قرار دارند. همچنین ایاالت متاحاده آماریاکاا  

دالر آن باعاد از کسار ماالایاات باه    7, ٩٦ که حداقل دستمزد  
رسد، در رتبه یازدهم قرار گرفته اسات. الاباتاه    دالر می   ٥ ,٩٥ 

اگر ایالت های آمریاکاا را جاداگااناه باررسای کانایام ارقاام  
متفاوت و متنوعی را مشاهده می کنیام. حاداقال دساتامازد  

  ٦ دالر و در وایاومایاناگ نازدیاک    ٢ در واشینگتن باالی  
مایالایاارد دالر در ساال بارای    ١٦٩ دالر است. دولت آمریکا  

کمک باه خااناواده هاایای کاه درآماد آناهاا بارای تاامایان  
نیازهایشان کافی نیست، هازیاناه مای کاناد. اماا در ایاران  
حداقل حقوق ماهانه یاک کاارگار تاعایایان شاده از ساوی  

هزار تومان است.با در نظار گارفاتان    ٠ ١ 7وزارت کار، برابر با  
سااعات کاار    ٩٩٢٠ ساعت کار هفتگی و در ناتایاجاه    ٠٠ 

ساعت در مااه    ١٢١ ساالنه، متوسط ساعت کاری کارگران  
هازار    ١٤ 7می شود. حال با در نظر گرفتن حاقاوق مااهااناه  

درآماد یاک      سااعات،   ١٢١ تومان، و متوسط کار مااهااناه  
دالر باه ازای    ١ , ١ هزار تومان معادل    ٠ کارگر ایرانی معادل  

هر ساعت کار خواهد بود، که تنها در سطحی کمای بااالتار  
 از کشور مکزیک قرار دارد. 

 
 

 ااراج و بیکارسازی  
 
در یازد بایاکاار    »کاشی گلایایان «کارگر    ١١ 

 شدند 
 

گاویاناد در یاک مااه    کارگران کارخانه کاشی گلچین می 
نفر از کارگران قراردادی و پایاماانای ایان واحاد    ١١ گذشته   

اند. در کارخانه کاشی گالاچایان واقاع در    تولیدی بیکار شده 
 کنند.   کارگر قراردادی کار می   ٠٤٤ میبد یزد، بیش از  

 
 

 ح وقهای  رداات نشده 
 
 ماه ااراج و عد   رداات دستمزدها   ١١ 

 

نافار از کاارگاران کاارخااناه    ١١ ماه از اخراج    ١٤ با گذشت  
، هنوز کارفرما مطالاباات حاقاوقای و حان  »آفتاب ارومیه «

ساناوات کاارگاران اخااراجای را پارداخات ناکارده اسات. ایاان  
ماه حقوق دریاافات ناکارده باودناد.    ٢ کارگران در زمان اخراج  

نافار  از    ١١ (  ٢١ بیست و هافاتام ماردادمااه ساال گاذشاتاه) 
در اساتاان آذرباایاجاان    »آفاتااب ارومایاه «کارگران کارخانه  

 غربی، با تمدید نشدن قرارداد کار اخراج شدند. 
 
 

 نا امنی محیط کار 
 

کشته شدن یک داربسات کاار در ا ار بارق  
 گرفتگی 

 

خرداد: مشهد.  یک کارگر نصاب داربست در اثار بارق    ٩٢ 
گارفاتاگای. هانااگاام نصاب داربسات در طاباقاه دوم یااک  
بیمارستان در دست احداث در انتهای بلوار فاکاوری واقاع در  
شهرت دانش و سالمت دچار برق گرفتگای شاد و بار اثار  

 این حادثه جان خود را از دست داد. 
 

کشته شدن یک کارگر م نی بر ا ار تاخاریا   
 چاه 

 

در خیابان دروس، میدان هادایات در ماناطاقاه ساه شاهارداری  
تهران دو کارگر مقنی در حین حفر چاه بر اثر تخاریاب دیاواره   

  ٩٩ دچار حادثه شدند.در اثر این حادثه یک کاارگار افاغاان  
ساله که در زیر آوار مادفاون شاده باود، جااناش را از دسات   
داد. این حادثه در هنگام گود برداری در قطعاه زمایانای باه  

مترمربع زمانای اتافااق افاتااده کاه در ضالاع    ٢٤٤ مساحت  
شمالی آن، کارگران برای ستون گذاری مشغول حفر چااه باه  

 متر بودند.   ٩٤ عمن  
 

برا ارحاوادن نااشای از کاار در    ٣٩ درسال  
 کارگر جان بااتند   ١١٢ اراسان رضوی 

 

حادثه ناشی از کار در استان خاراساان    ١١٤٩ در سال گذشته  
 کارگرجانشان راازدست دادند.   ١٤١ رضوی رخ داد و 

 
کارگر درحااد اه تصاادر سارویا  رفات    ٥ 

 وآمد کاراانه سیمان کشته وزامی شدند. 
 

خرداد: مینی باوس کاه در حاال جااباجاایای کاارگاران    ٩٢ 
دهان باا کاامایاون    -کارخانه سیمان بود در محور علاویاجاه  

نفر بر اثار شادت جاراحاات وارده کشاتاه    ٩ تصادف کرد که  
 شده و سه نفر دیگر زخمی شدند. 

 
 

 کارگران  
 

کارگران شرکت صنایع فلزی کوشا از ابتادای  
 سال تا کنون ح وق دریافت نکردند 

 

: کارگران شرکت صاناایاع فالازی   اتحادیه آزاد کارگران ایران 
کوشا واقع در جاده قزل حصار استان البرز از اباتادای ساال تاا  
کنون حقوق دریافت نکردند باناا بار گازارشاهاای رسایاده باه  

بایاش    ٢٠ خرداد    ٩٦ اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز دوشنبه  
نفر از کارگران شرکت صنایع فالازی کاوشاا در اداره    ٦٤ از  

کار استان البرز جهت تنظیم شکایت از کارفرما در ایان اداره  
نافار    ١٤٤ تجمع نمودند. کاارگاران ایان شارکات کاه حادود  

میباشند از سه روز گذشته جهت اعتاراض باه عادم پارداخات  
حقوق های خود دست به اعتصااب زدناد. سااباقاه کاار ایان  

سال میباشد. کارفرماا نایاز از روز    ٩٦ سال تا    ٦ کارگران از  
جهت مقابله با اعتصاب کاارگاران سارویاس   خرداد    ٩١ شنبه  

ایام و ذهاب و ناهار کارگران را قطع نموده اسات و کاارگاران  
را تهدید کرده است که اگر فردا ساه شاناباه سار کاار خاود  
حاضر نشوند و اعتصاب را پایان ندهند هماگای کاارگاران را  
اخراج خواهد کرد. درضامان در دو روز گاذشاتاه کاارفارماا  
تعدادی از کارگران را مجبور به دادن تعهد مابانای بار عادم  

نشادن حاقاوق کارده   اعتراض و اعتصاب در صورت پرداخت  
است و کارفرما به کارگران میگوید شما باید این شارایاط را  
به رسمیت بشناسید که پول نیست و حقوق خود را ناخاواهایاد  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ١٠ صفحه                                  
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اما کارگران از دادن هرگونه تاعاهادی اماتانااع ناماودناد. باه  
همین جهت امروز ساعت یک بعادازظاهار کاارگاران در اداره  
کار استان البرز تجمع نمودند کاه باا ماذاکاره باا مسائاولایان  
وزارت کار قرار براین شد که دو نفر به نماایانادگای از طارف  
کارگران شکاایاتای بار عالایاه کاارفارماا جاهات ناپارداخاتان  

  ٩٦   -دستمزدهایشان تنظیم نماید. اتحادیه آزاد کارگران ایاران  
 ٢٠ خرداد ماه  

 
تجمع کارگران بازنشساتاه کااراااناه  اوشا   

 رشت 
 

نفر از کارگران بازنشسته کاارخااناه پاوشاش     ١١ امروز صبح  
مقابل واحد مرکزی سازمان تامین اجتماعی رشت دسات باه  

  ٢١ تجماع زدناد. ایان کاارگاران کاه در اسافاناد مااه ساال  
بازنشسته شده اند و ارتابااط کااری آناهاا باا شارکات قاطاع  
گردیده هنوز جهت دریافت حقوق باازنشاساتاگای باه بااناک  
معرفی نشده اند و حسابی جهت پرداخت حقوق آنها بااز نشاده  
است. این کارگران نه تناهاا از اسافاناد مااه تااکاناون هایاچ  

نیز باه آناهاا     ٢١ حقوقی دریافت ننموده اند بلکه عیدی سال  
پرداخت نشده است. کارگران بازنشسته کارخانه پوشاش بارای  
پی گیری خواسته هایشان ابتادا باه اساتااناداری ماراجاعاه و  
سپس مقابل سازمان تامین اجتماعی دست باه تاجاماع زدناد.  
آنها اعالم کردند تا زمانی که وضعایاتاشاان مشاخاص نشاود  
همه روزه مقابل این سازماان دسات باه تاجاماع خاواهاناد زد.  
کمیته هماهنگای بارای کاماک باه ایاجااد تشاکال هاای  

 کارگری 
 

سوء مدیریت در شرکت واحاد اتاوباوسارانای  
 باز هم قربانی گرفت 

 

یاک دساتاگااه    ١٤:١٤ خارداد سااعات    ٩١ روز پنج شنباه  
در توقافاگااه دپاوی شارق   BRTاتوبوس دوکابین خط یک 

واقع در سه راه تهرانپارس متاسفانه کارگر تاوقافاگااه، مارحاوم  
مصطفی حوائجی را زیر گرفته و پاس از بارخاورد باا دکال  
برق متوقف می شود. شدت حادثه آناچاناان باوده اسات کاه  
اتوبوس مذکور تا صندلی اول آسیب دیده است. متاسفااناه باه  
دلیل سوء مدیریات کاارگاران هامایاشاه در ماعارض چانایان  
خطرات جانی هستند. از مسئولیان مارباوطاه در وزارت کاار  
درخواست می شود ماحایاط هاای شارکات واحاد را ماورد  
بازرسی قرار داده تا از تکرار چانایان فاجاایاعای جالاوگایاری  
شود. درگذشت جانگداز این همکار زحاماتاکاش ماان را باه  
خانواده، بستگاان و کالایاه هاماکااران تسالایات گافاتاه و از  

همکاران نیز می خواهیم ضمن مراقبت و دقت در رانانادگای  
موضوع ایمنی کار را از مدیاریات شارکات واحاد پایاگایاری  
نمایند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تاهاران و  

 ١١٢۴ خرداد    ٩١ حومه  
مصاحبه با محمود صالحی  یرامون دستگیاری  
های کارگران و فعالین کارگری در ماه هاای  

 اایر و مسایل جنب  کارگری 
 

موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالایان کاارگاری در  
چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسامااعایالای،  
ابراهایام ماددی، داوود رضاوی، ماحاماود صاالاحای، پادرام  
نصرالهی و.... به اوج خود رسید، همچنایان طای مااه هاای  
اخیر دهها تان از کاارگاران وفاعاالایان کاارگاری از ساوی  
نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید شدند که بسیاری از آناان  
در محاکم قضایی یا به زنادان ماحاکاوم شاده اناد و یاا در  
انتظار صدور احکام علیه خود هستند. یکی از ایان باازداشات  
شدگان، چهره شناخته شاده جاناباش کاارگاری ایاران آقاای  
محمود صالحی هستند که مصاحبه ای از ساوی کامایاتاه  
دفاع از فعالین کارگری مهاباد در چند بخش با ایشاان کاه  
به تازگی از زندان آزاد شاده اناد و در بساتار بایامااری بسار  

 میبرند، ترتیب داده ایم که نظرتان را به آن جلب می نمایم. 
در این مصاحبه می خواهیم چگاوناگای باازداشات ایشاان و  
دالیل فشارهای امنیتی بر کارگران و فعالیان کاارگاری در  
ماه های اخایار را جاویاا شاویام هاماچانایان گاذری داشاتاه  

وضاعایات درون تشاکایاالتای تشاکاالت     در رابطه با    باشیم 
مستقل موجود کارگری و مشکالت و معضالتای کاه ایان  
روزها با آن دست و پنجه نرم می کنند نیز نقش کنونای آناان  
در پیشبرد مبارزات جاری کارگران و جنبش کاارگاری ایاران  
بطور اعم را با ایشان در میان بگذاریم، جناب آقای صاالاحای  
ضمن تبریک آزادی شما از اینکه در چنین وضعیتای قاباول  
کردید که این گفتگو صورت پاذیارد تاقادیار و تشاکار مای  
نمایم. ابتدا از خودتان آغاز می کنیم و اولایان باخاش از ایان  
گفتگو را به شما اختصاص می دهیم. س. لاطافاا تاوضایاح  
دهید کی و چگونه بازداشت شدید؟ مان هام باا تشاکار از  
شما و به امید آزادی همه فعالین کارگری دربند و زنادانایاان  
سیاسی و عقیدتی، خدمتتان عرض کنم که بناده عصار روز  

در مانازل شاخاصای ام تاوساط    ١ن٩ن٢٠ سه شاناباه ماورخ  
نیروهای لباس شخصی بازداشات و باه سالاولاهاای انافارادی  
اداره اطالعات سقز منتقل شدم. س. آقای صالاحای شاماا را  
پس از بازداشت به اداره اطالعات سنندج انتقال دادناد ، دلایال  
اعزام شما به سنندج چه بود؟ ج . باناده از اناتاقاال خاود باه  
سنندج کامال بی خبر بودم ، چون با گذشات یاک سااعات  

از بازداشتم در سقز یکی از مسئوالن باازداشاتاگااه اطاالعاات  
سقز به من اعالم کرد که خود را جهت اعزام باه شاهارساتاان  
دیگری آماده کانام . مان را چشام و گاوش بساتاه ساوار  
ماشین کردند در حین سوار شدن ماتاوجاه شادم کاه عاثاماان  
اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهابااد را هام  
نیم ساعت قبل از من در محل کاارش باازداشات کارده اناد.  
هنگام حرکت از سقز از مقصد بعدی خود خاباری ناداشاتایام  
پس از چند ساعت وقتی چشم و گوشم را باز کردند ماطالاع  
شدم که در بازداشتگاه اطالعات سنانادج هساتایام و پاس از  
ثبت هویت، من را به سلول انفرادی انتقال دادند. س . آقاای  
صالحی آیا شما در بدو ورودتان تفهیم اتهاام شادیاد یاا خایار؟  
ج. هنگام دساتاگایاری هایاچ دلایالای از ساوی مسائاوالن  
بازداشتگاه اطالعاات ساقاز بارای باازداشاتام باه باناده اعاالم  

  ٢ن٩ن٢٠ نگردید اما پس از انتقالم به سنندج روز چهاارشاناباه  
یکی از بازپرسین مجتمع قضایی سنندج با حضور در ماحال  
بازداشتم من را تفهیم اتهام نمود، بازپرس اعالم نمود که شاماا  
به اتهام عضویت در حزب کمونیست ایران و کومله و تابالایاغ  
علیه نظام متهم هستید آیا قبول دارید؟ بنده باا رد ایان اتاهاام  
بری بودن خود را از هرگونه ارتباط سازمان یافته و یاا غایار  
سازمان یافته با حزب کمونیست ایاران و کاومالاه و یاا هار  
حزب دیگری اعالم کردم نیز اضافه کردم کاه هایاچ گاوناه  
تبلیغی علیه نظاام ناکارده ام. ساپاس باازپارس اعاالم داشات  

شما عضو کمیته هماهنگی بارای کاماک باه ایاجااد     که 
تشکالت کارگری هستید، قبول داریثد؟ بله بنده از اعضاا و  
از بنیان گذاران کمیته هماهنگای بارای کاماک باه ایاجااد  
تشکالت کارگری هستم و آن را قاباول دارم. بادیان تارتایاب  
اتهام من عضویت در کمیاتاه هامااهاناگای اعاالم شاد. س.  
آقای صالحی کمی هم در ارتباط با بیماریتان باگاویایاد، آیاا  
مسئوالن بازداشتگاه اداره اطالعات ماطالاع باودناد کاه شاماا  
دیالیز دارویی می کنید؟ ج . بله هم ارگان دستگیار کاناناده  
و هم نگه دارنده از وضعیت جسمانی و بایامااری کاه باا آن  
دست و پنجه نرم می کنم آگاهی داشتند چون هنگاام ثابات  
هویتم در دفاتار انادیاکااتاوری باازداشاتاگااه بارای مسائاوالن  
توضیح دادم که بنده دیالیز دارویای اناجاام مای دهام و دارو  
مصرف میکنم و تنها برای شش روز دارو باهاماراه دارم. س.  
آقای صالحی طبن شنیده ها مطلاع گشاتایام کاه وضاعایات  
سالمتیتان به دلیل خودداری مسئولین مارباوطاه باازداشاتاگااه  
اداره اطالعات از تحویل داروهایتان به خاطار افاتااده باود، آیاا  
این گفته ها صحت دارد؟ ج. بله صحت دارد، چاون باعاد از  
پنج روز به مسئوالن بازداشتاگااه کاه یاک آذری زباان باود  

 ١٦ صفحه                                   
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اطالع دادم داروهایم رو به اتمام است و تناهاا بارای یاک روز  
دیگر دارو دارم لطفا یا خودتان آن را تهیه کنید یاا خااناواده ام  
را در جریان بگذارید تا برای تهیه داروهایم اقادام کاناناد. اماا  
متاسفانه با برخورد غیر انسانی و غیر مسئاوالناه آن شاخاص  
روبرو گشاتام ، پاس از اتاماام داروهاایام باه هاماان مسائاول  
بازداشتگاه یادآوری کردم اما هیچ اقدامی از ساوی آن فارد  
صورت نگرفت . یک روز و نایام باه دلایال عادم مصارف  
داروهایم از هر دو بینی خون دماغ شدم ، فشاار خاونام آناقادر  
باال رفته بود که خون به هیچ عنوان بند نمای آماد چانادیان  
بار به مسئول بازداشتگاه هشدار دادم اما او هر بار باا گافاتان  
این جمله " برو بمیر " درب بازداشتگاه را قافال مای کارد و  
می رفت. سرانجام بعداز چند ساعت خون ریازی مان را باه  
بهداری بردند و در آنجا برای پایین آوردن فشاار خاونام یاک  
قرص کاپنوپریل را زیر زبانم گذاشتند و چند قرص دیاگار باه  
من دادند که پس از مصرف آن فشار خونم پایین آماد و کام  
کم خون دماغم قطع شد. از آن روز به بعد بیامااریام هاماراه باا  
درد شدید و خارش هر دو پایم عود کرد س. آقاای ساالاحای  
آیا مسئوالن رده باالتر بازداشتگاه اداره اطاالعاات از وخاامات  
جسمانی شما در بازداشتگاه مطلاع ناگاشاتاناد؟ اگار ماطالاع  
بودند هیچ اقدامی انجام دادناد؟ ج . چانادیان باار مسائاول  
بازداشتگاه را مطلع کردم که فورا نیاز به پازشاک نافارولاوژ  
دارم اما وی هیچ گاه به این خاواساتاه مان تاوجاهای ناکارد  
ناچارا زمانی که بازجویی میشدم بارای باازجاوهاا وضاعایات  
جسمانی ام را شرح دادم و آناان هام اعاالم مای کاردناد کاه  
بازداشتگاه دکتر دارد و ما به مسئول بازداشتگاه اطاالع مای  
دهیم که شما را پایاش دکاتار بابارد اماا هارگاز ایان اتافااق  
نیافتاد. س . آقای صالحی پس چه اتفاقی افتاد کاه شاماا  
را به بیمارستان انتقال دادند؟ آیاا ایان گافاتاه را تاایایاد مای  
نمایید که در بیمارستان توحید شما را با نام دیاگاری پاذیارش  
کرده باودناد؟ ج . در روز شاشام خارداد افازون بار ایاناکاه  
دستشویی رفتن برایم تقریبا غیرممکن شده بود نمی تاوانساتام  

  ٩١:١٤ غذا هم بخورم شب همان روز حاول و حاوش سااعات  
جهت بازجویی من را به اتاق بازجویای باردناد در آن هاناگاام  
تب و لرز شدیدی داشتم و تناهاا آناقادر هشایاار باودم کاه از  
روی صندلیم به زمین افتادم . یکی از باازجاوهاا کاتاش را  
تنم کرد و یکی دیگرشان پتویی آورد و دورم پیاچایاد وقاتای  
چشمم را باز کردم ساعت دو نصاف شاب باود و یاکای از  
نگهبانان در اتاقم حضور داشت وقتی وخامت جساماانای مان  
را دیدند به یک سلول دیگر کاه یاک زنادانای در آن باود  
منتقل کردند. همان شب ادرارم بناد آماده باود و درد بسایاار  

صاباح     بسیار شدیدی را از ناحیه شکم متحامال مای شادم، 
روز هفتم مسئولین بازداشاتاگااه را از وخاامات جساماانای ام  

مطلع کردم اما آنها هیچ توجاهای باه حارفاهاای مان نامای  
کردند. ساراناجاام سااعات یاک ظاهار مان را باه باهاداری  
بازداشتگاه بردند ، بهدار من را به یکی از تاوالات هاا بارده و  
یک شی ء باریک فلزی که حدودا یک متری مای شاد  
را برای آزاد کردن راه مجاری ادرارم باه مان فارو کارد درد  
کشنده ای را تحمل کردم خون زیادی تواماان باا درد بسایاار  
زیاد از بدن خارج می شد یکی از مسئولین با ساراسایاماگای  
گفت هر چه سریع تر وی را باه بایاماارساتاان اناتاقاال دهایاد.  

من را به بیمارستان بعثت اناتاقاال دادناد در    ١٠ بالخره ساعت  
آنجا برایم یک سوند وصل کردند و با انجام آزماایشااتای کاه  

بطول انجامید، پزشکان اعالم کردند کاه هایاچ    ١٢ تا ساعت  
کاری از دست ما برای ایشان برنمی آید می بایسات وی را  

  ٢٠ ن 7ن ١ شاب    ٩١ به بیمارستان توحید انتقال دهیاد. سااعات  
من را به بایاماارساتاان تاوحایاد باردناد و در باخاش اورژاناس  
مامورین سعی در پنهان کردن هویت من را داشتند چاون باه  
پزشکان می گفتند که ایشان یکی از دوساتاان ماا هساتاناد  
که برای مسافرت به سنندج آمده و نااگاهاان کالایاه هاایاش  
دچار مشکل گشته است. بالخره در بخاش اورژاناس مان را  

ناام پازشاک    ٥١١٠7 به اسم محمد احمادی شامااره پاروناده  
افشین زندی پذیرش کاردناد، پازشاک ماعاالاج باا مشااهاده  
آزمایشات دستور داد سریعا من را در بخاش دیاالایاز بساتاری  
کنند چون کلیه هایشان را تماما از دست داده اند و نایااز باه  
دیالیز دارند.بدین گونه روزهای هفتم و هشتم وناهام خارداد در  
بیمارستان بستری بودم کاه در طاول ایان مادت دو باار زیار  
دستگاه دیالیز رفتم و یک واحد خون به دلایال ایاناکاه خاون  
زیادی از دست داده بودم به مان تازریان کاردناد. س. آقاای  
صالحی درباره آزادیتان توضیح دهید ، چاگاوناه آزاد شادیاد؟  
چون طبن خبرهای منتشر شده قرار بازداشت موقتتان تاا روز  

خرداد تمدید شده بود. ج. من هایاچ اطاالعای از آزادی    ١١ 
خودم نداشتم ، روز نهم که هنوز در بیمارساتاان بساتاری باودم  
مسئولین امنیتی قصد داشتند به هر طرین مماکان کاه شاده  
من را ترخیص کنند اما پازشاک ماعاالاج گافاتاه باود کاه  
بایستی برای ایشان مشاوره قلب صاورت پاذیارد و تاناهاا راه  
ترخیص ایشان رضایت خاود بایاماار مای بااشاد، مسائاولایان  
امنیتی از من خواستند تا رضایت بدهم که ترخایاصام کاناناد  
بنده هم این کار را انجام دادم بعد از بستن پاروناده، مان را باا  
یک آمبوالنس به باازداشاتاگااه آوردناد در حایان حضاور در  
بازداشتگاه لباس ها و وسایل شخصی ام را تاحاویال دادناد و  
سپس من را چشم بسته سوار ماشین کردند ایتدا گماان مای  
کردم که دارند من را به زندان مرکزی سنانادج اناتاقاال مای  
دهند، وقتی چشم بندم را برداشتام خاودم را در یاک ساالان  

دیدم من را به یک اتاق راهنمایی کردند و وقتی درب اتااق  
را باز کردم نجیبه همسارم و ساامارناد پسار بازرگام نشاساتاه  
بودند، یکی از مسئوالن آمد و به خانواده ام گافات کاه ایان  
محمود صالحی سالم تحویل شما داده ایم مای تاوانایاد او را  
ببرید. بدین ترتیب مستقیاماا از باازداشاتاگااه اداره اطاالعاات  
سنندج آزاد شدم س. محماود صاالاحای عازیاز،شاماا قابال از  
دستگیری در وضعیت جسماانای و شارایاط روحای باهاتاری  
بودید اما بعد از آزاد شدن تان کلیه هاایاتاان را از دسات داده  
اید و هم اکنون می بایست هفته ای دوبار شاناباه هاا و ساه  
شنبه ها زیر دستگاه دیالیز رفته و دیالیاز کانایاد آیاا در ایان  
رابطه هیچ شکایتی از مسئولین بازداشتاگااه اداره اطاالعاات  
دارید؟ آیا در این راستا اقدامی صاورت داده ایاد؟ ج. قاطاعاا  
نسبت به عملکرد و بی توجهی مسائاولایان باازداشاتاگااه در  
قبال سالمتیم سکوت نخواهم کرد اما تاکنون بادلایال ضاعاف  
جسمانی و عدم توانایی در ایاب و ذهااب هایاچ اقادامای را  

 صورت نداده ام. 
محمود صالحی عزیز با تشکر دیگر بار از شما که در بساتار  
بیماری قبول زحمت کردید، بخش اول از گفاتاگاویاماان را در  
اینجا به پایان می رسانیم. به امایاد باهاباودی هارچاه زودتار  
شما.... کمیته دفاع از فعالین کارگاری ماهاابااد بایاسات و  

 ١١٢٠ هشتم خرداد  
 

تیم  نج نفره بخ  کارگری ایلنا )ابرگازاری  
کااار ایاارانب   بصااورت گااروهاای ااااراج  

 شدند!!! 
 

خارداد تاماامای    ١٤ شنبه     اتحادیه آزاد کارگران ایران : دیروز 
اعضای گروه کاارگاری خابارگازاری کاار ایاران ) ایالاناا(  
دریک تصمیم غیرمنتظره وناگهانی یکجا اخراج شدناد طابان  

آقای اسماعیل محماد ولای     خبر منتشر شده در فیس بوت 
دبیر گروه کارگری ایلنا ، هر پنج عضو این گاروه کاارگاری  

آماده اسات : بارای     دیروز اخراج شدند در فیس بوت ایشان 
آنها که پرسیده اند فعال همینقدر بگویام کاه تایام پاناج نافاره  
کارگری ایلنا امروز اخراج شدند. هرچناد سامات اداری مان  
دبیر گروه کارگری بود اما همه اهالی ایالاناا مای دانساتاناد  
گروه ما شورایی اداره می شود. این شد که هاماگای ماا را  
اخراج کردناد. دالیالاش بارای کساانای کاه پایاگایار اخاباار  
کارگری بودند واضح است اما باه زودی باعاد از فاروکاش  
کردن عصبانیت و با تصمیم جاماعای تاوضایاحااتای ماناتاشار  
خواهیم کرد. الزم به ذکر است کاه باخاش کاارگاری ایالاناا  
علیرغم اعمال محدودیتها وفشار از باال در ایان مادت تاوجاه  

 ١٥ صفحه                                  
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وینه ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دسته جاماعای  
کارگران وانعکاس بخشی از مبارزات واعتاراضاات کاارگاران  
نشان داده و اخبار و گزارش هاایای را بادون تاحالایال خااص  
وصرفا" درچارچوب وظایف خبرنگاری ماناتاشار کارده اسات  
که ظاهرا" این مقدارانعکاس خبری را هم سیاستگذاران ایالاناا  

 ٢٠ خرداد    ١١ نمی پسندند اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیاک از  
اعضای سروی  کارگاری ایالاناا و کاارگاران  

 فارسیت دورود 
 

روز در    ۵ما ضمن حمایت از کارگران فارسیات دورود کاه  
خبابان های تهران آوراه اند از خبرنگاران زحمتکش ایالاناا نایاز  
حمایت کرده و این برخوردهای غیر حرفه ای و امانایاتای را  
محکوم می کنیم . بنابر اخاباار واصالاه، اعضاای سارویاس  

  ٩١ کارگری خبرگزاری ایالاناا بصاورت یاکاجاا در تااریاخ  
خرداد، اخراج شدند. ایلنا تنها خابارگازاری رسامای ایاران کاه  

داد، حاال خاود دسات باه اخاراج    اخبار کارگران را پوشش می 
جاماعای،    جمعی خابارناگااراناش زده اسات. اخاراج دساتاه   دست 

طرفه و نبود امنیت شاغالای یاکای    قراردادهای موقت و یک 
هاا خاباررساانای    از موضوعاتی است که ایلنا بارهاا دربااره آن 

کرده است..پس از تاوقاف دو روزه اناتاشاار خابار در باخاش  
کارگری خبرگزاری کار ایران، دبایار ایان باخاش در اکاانات  

ااوشاات:  اایااتاار خااود ن اعضااای ساارویااس کااارگااری ایاان   «تاوئ
خبرگزاری بطور دسته جمعی اخراج شده اند. دالیال ایان کاار  
برای ما قابل حدس است اما به زودی تاوضایاحااتای را باه  

گفتنی است کاه پاس    »صورت رسمی منتشر خواهیم کرد. 
روز از غیر فعال ماندن بخش کارگری این خابارگازاری،    ٩ از  

این بخش باا اخابااری مارباوط باه مساائال عاادی تاامایان  
اجتماعی و اخباری کامال مدیریت شاده باه فاعاالایات خاود  
ادامه داده است. در روزهای اخیر حامالاه و تاهادیاد فاعاالایان  
کارگری حتا فعالین خانه پرساتاار مادتای اسات در دساتاور  
کار قرار گرفته و امروز می بینیم که حاتاا اخاباار ساانساور  
شده کارگری که توسط خبرنگاران زحمتکش ایلاناا ماناتاشار  
می شود هم قابل تحمل برای مجموعه ای با دیاد امانایاتای  

  ۵نیست. ما ضمن حمایت از کارگران فاارسایات دورود کاه  
روز در خبابان های تهران آوراه اند از خابارناگااران زحاماتاکاش  
ایلنا نیز حمایت کرده و این بارخاوردهاای غایار حارفاه ای و  

 امنیتی را محکوم می کنیم . 
روابط عمومای سانادیاکاای کاارگاران فالازکاارماکاانایاک     

 ٢٠ ن٠ ١ن١ 
 

 اابار بین المللی  
 

تظاهرات مهاجرین در مرز ایتالایاا و    -ایتالیا  
 فرانسه 

 

صدها نفر از مهاجران آفریقایی که قصاد دارناد باا عاباور از  
ژوئان    ۱۱برسانناد روز شاناباه  فرانسه  خود را به  ایتالیا  مرز 

در مرز دو کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعاتاراض  
به ممانعت پلیس فرانسه از ورود آنها باه خاات ایان کشاور  
انجام شد. اغلب مهاجران کسانی هساتاناد کاه باا عاباور از  
دریای مدیترانه خود را به جنوب ایتالیا رسانده اناد. یاکای از  
آنها می گوید: "ما زندگی مان را در مادیاتاراناه باه خاطار  
انداختیم. سخت بود، ما به کمک نیاز داریام، ایاناجاا هایاچ  
چیز نیست، انسانیت وجود نادارد. ماا آمااده ایام در صاورت  
لزوم باز هم از دریا بگذریم، ما نمی تارسایام " ایان ماهااجاران  
قصد دارند با خروج از ایتالیاا خاود را باه ساایار کشاورهاای  
اروپایی به وینه فرانسه، سوییس و آلماان بارسااناناد. در یاک  
هفته گذشته پلیس فرانسه نزدیک به هزار و پاانصاد ماهااجار  
غیر قانونی را در منطقه مارزی باا ایاتاالایاا باازداشات کارده  

 است 
 

 میلیون کود  کار در دنیا   ٤ ١7   -.جهان  
 

میلیون کودت در سراسر جهان مجاباور باه    ٤ ١7 نزدیک به  
ساال    ۱۴تا    ۵کارند. این کودکان که بیشتر آنها سنی بین  

دارند، تمام روز بادون دریاافات هایاچ ناوع آماوزشای و بادون  
داشتن چشم اندازی نسبت باه آیاناده کاار مای کاناناد. باه  
گزارش سازمان جهانی کار این کودکان عاماال باه باردگای  
گرفته می شوند، دستمزدی که به آنها پارداخات مای شاود  
اارای اناجااام کاارهااایاای بساایااار   ااهاام ب اااچاایاز اساات آن بسایااار ن
خطرنات، همچون کار در معادن و یا کاارهاای مارباوط باه  

ژوئن به مانااسابات    ١٩ ساخت و ساز. بنا بر گزارشی که روز  
روز جهانی مبارزه با کار کاودت ماناتاشار شاده، از حادود  

میلیون کاودت در    ١ 7میلیون کودت کار در جهان،    ٤ ١7 
  ١٤ آسیا و اقیانوسیه زندگی مای کاناناد کاه در ماجاماوع  

درصد از کل کودکان این دو قاره را تشکیل می دهاناد. در  
مایالایاون کاودت    ٢ ۵ آفاریاقاا  کشورهای جناوب صاحارای 
نافار. باه ایان    ٩ کاودت    ١٤ مشغول کارند، یعنی از هار  

ترتیب این کشورها، باالترین شمار کودکاان کاار را در خاود  
جای داده اند. در آمریکای التین و کشورهای حاوزه دریاای  

میلیون نافار مای رساد و    ١١ کارائیب شمار کودکان کار به  
میالایاون نافار    ١٤ در خاورمیانه و شمال آفریقا تعداد آنها حدود  

و بطور وینه در زاغه های حومه دهالای   هند  است. در کشور 
نو، کودکان زیادی مجبور به کارند. قانون هند باه کاودکاان  

سال اجازه می دهد که در مشاغلی کاه خاطارناات    ١٠ زیر  
تاا    ١۵  کار کاودکاان  محسوب نمی شوند، کار کنند. برای 

ساله نیز محدودیتهای کمتاری در ناظار گارفاتاه اسات.    ١١ 
ساله هندی می گویاد: "دوسات دارم باه    ١٤ رفته گر   یک 

مدرسه بروم. گاه دستانم به دلایال تامایاز کاردن زباالاه هاای  
خیابانها زخمی مای شاود اماا ماجاباورم باه پادر و ماادرم  
کمک کانام" پادر ایان کاودت مای گاویاد: "مان بادون  
کمک سه فرزندم نمی توانم کاری به پیش ببارم. اگار آناهاا  
کار نکنند ما پولی برای غذا نخواهیم داشت. من و هاماسار  
و فرزندانم کار می کنیم و با ایان وجاود باه ساخاتای مای  

 یورو در روز به دست آوریم "   7توانیم  
 

هاا باعاناوان شاهاردار    انتخاب چپگارا   -اسپانیا  
 مادرید و بارسلون 

 

تریان شاهارهاای ایان    دو شهر مادرید و بارسلون اسپانیا، بزرگ 
شوند و دو زن    کشور اکنون توسط ائتالف چپگرایان اداره می 

اند. تاغایایار در اداره    به عنوان شهرداران این شهرها انتخاب شده 
مادرید، پایتاخات اساپاانایاا و باارسالاون باه دناباال بارگازاری  
انتخابات محلی در اسپاانایاا و شاکاسات حازب راساتاگارای  
حاکم صورت گرفت. اداره شهرهای والنسیا و زاراگاوزا نایاز  
در اختیار فعاالن چپ قرار گرفته است و حزب حااکام ماردم  
از ده شهر بزرگ اسپانیا تنها دو شهر ماالگاا و ماورسایاا را  

کند. ظاهاور حازب چاپ رادیاکاال پاودماوس )باه    اداره می 
توانیام( در اساپاانایاا بااعاث شاده تاا صاحاناه    معنی ما می 

سیاسی این کشاور تاغایایار کاناد. ایان حازب، در چانادیان  
هاای    انتخابات اخیر، از جمله انتخابات محلی اخیر، ماوفاقایات 

ساال در    ٩٤ قابل توجهی داشته است. در مادرید که بیش از  
اختیار حزب راستگرای مردم بوده، مااناوئاال کاارماناا، یاک  
قاضی بازنشسته و فعال حقوق بشار باه عاناوان شاهاردار ایان  
شهر انتخاب شده و سوگند خورده است. در ایان شاهار جاباهاه  

هاا    اکنون مادرید" به رهبری خانم کارمنا و ساوسایاالایاسات   "هم 
ائتالف کردند و به سلطه حزب مردم در پایتخت اسپانیاا پاایاان  
دادند. خانم کارمنا باا خصاوصای ساازی ماخاالاف اسات و  
گفته است که با فساد مبارزه خواهاد کارد. شاهاردار جادیاد  
مادرید گفته است که تغییرات ایجاد شده در دوران مادیاریات  
راستگراها را لاغاو خاواهاد کارد. از جامالاه ایان تاغایایارات،  
خصوصی سازی خدمات شهرداری است. پابلو ایاگالاسایااس،  
رهبر حزب پودموس گفته است که هدف این حزب شاکاسات  

 ١7 صفحه                                  
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دادن حزب راستگرای مردم در انتخااباات ساراساری اسات در  
شهر بارسلون نیز آدا کوالئو به عنوان اولایان شاهاردار زن ایان  
شهر انتخاب شده و امروز ساوگاناد یااد خاواهاد کارد. خاانام  

های اجتماعی در ایان شاهار    هاست علیه نابرابری   کوالئو مدت 
کند. او رهبری گروهی را به عاهاده داشاتاه کاه    مبارزه می 

هایی بود که در زماان اوج باحاران اقاتاصاادی    حامی خانواده 
هاایشاان    دولت آنها را به دلیل پرداخت نکردن اقسااط، از خااناه 

و نیم مایالایاون دالر    ۴کرد. خانم کوالئو اختصاص    بیرون می 
از بودجه بارسلون برای میزبانی مسااباقاات فارماول یاک را  

توان بارای تاماامای    زیر سوال برده و گفته است با این پول می 
کودکان نیازمند مدارس دولتی، غذای مجانی تاهایاه کارد.  

هاای    پابلو ایگلسیاس، رهبر حازب پاودماوس کاه از ائاتاالف 
چپ در سراسر کشور حمایت کرده باود، گافاتاه اسات کاه  
هدف این حزب شاکاسات دادن حازب راساتاگارای ماردم در  

 انتخابات سراسری است. 
 

های کاارگاری دولات را    اتحادیه   -انگلستان  
 تهدید به اعتصاب کردند  

 

کار ایان کشاور    های کارگری انگلیس دولت محافظه   اتحادیه 
ااد.    ااات گسااتاارده و سااراسااری کااردن ااه اعااتااصاااب ااهاادیااد ب را ت
بزرگترین اتحادیه کارگری انگلیس، دولات دیاویاد کاامارون،  

کار ایان کشاور، را دولاتای ماتاخااصام    نخست وزیر محافظه 
هاای    خواند و درباره احتمال درگیری بلند مدت میان اتاحاادیاه 

اااااات هشاااااادار داد.   اااااان دول  کااااااارگااااااری و ای
رهبر ایان اتاحاادیاه گافات: اگار دولات اناگالایاس باخاواهاد  
اعتصابات قانونی  کارگران این کشور را غایارقااناونای اعاالم  
کند ، آنگاه ما به اعتصابات غیرقانونی برای مقاابالاه حاذف  

های شغلی و محدود شدن دستامازد کاارگاران، دسات    فرصت 
ای را در ماجالاس    خواهیم زد.  دولت انگلیس قصد دارد الیحه 

عوام این کشور به تصویب برساند که بار اسااس آن ، فاقاط  
های کارگری ماجااز خاواهاناد باود باه طاور    زمانی اتحادیه 

قانونی اعتصاب کناناد ، کاه دسات کام چاهال درصاد از  
اعضای اتحادیاه ، باه اعاتاصااب کاردن رأی ماثابات داده  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااد.    ب
دولت انگلیس این معیار را حتای بارای خاودش نایاز ا عاماال  
نکرده است، زیرا کمتر از یک سوم از ماردم ایان کشاور باه  

اناد.  رهاباران    حزب محافظه کار حاکم اناگالایاس رأی داده 
گاویاناد: از آناجاایای کاه دولات    های کارگری مای   اتحادیه 

های ریاضتی، هشاتاصاد    انگلیس درنظر دارد با تشدید سیاست 
  ٩٤١٢ هزار کارمند باخاش دولاتای  ایان کشاور را تاا ساال  

های شغلی را نیز بارای هامایاشاه    میالدی اخراج و آن فرصت 

حذف کند، این دولت تالش دارد قوانین انگلیس را باه حادی  
سختگیرانه کاناد کاه هایاچاکاس ناتاواناد در اعاتاراض باه  

ی آن، دسات باه اعاتاصااب زناد.    های غیرمنصفااناه   سیاست 
هاای    دولت انگلیس تالش دارد دوازده میلیارد پوناد از باودجاه 

عام المنفعه  دولتی را حذف کند که برای طاباقاه کاارگار و  
زحمتکش این کشور از لحاظ معیشتی و اجتامااعای، بسایاار  

سااز خاواهاد شاد.  دولات اناگالایاس باا هاماکااری    مشکال 
هاای    های اتاحاادیاه   های این کشور تالش دارد اعتصاب   رسانه 

کارگری را به طرز بدی جلوه دهد که مردم اناگالایاس از آن  
کاناد کاه    منزجر شوند. مثال  دولت انگلیس چنین القااء مای 

ااگالاایاساای از دسااتاماازدهاا و ماازایاای ماکاافاای   کاارگااران ان
های اناگالایاس کاه    برخوردارند و فقط کارگران  عضو اتحادیه 

هاای خاود    خاواهای   بسیار حریص و سودجو هستند، برای زیااده 
هایی از کشور، مانند بخش حمل و نقال  آن را    حاضرند، بخش 

هاای خاود بارساناد. چانااناچاه    فلج کاناناد تاا باه خاواساتاه 
های انگلیسی درباره شرایط بد ماعایاشاتای    های رسانه   گزارش 

کارگران این کشاور و فشاارهاای کااری  آناان باه صاورت  
شاد، احسااس حاماایات و    تری تهایاه و پاخاش مای   منصفانه 

همدردی  مردم انگلیس با کارگران این کشور که با سیااسات  
ی دولت انگلیس ماخاالافاناد،    های ریاضتی بسیار سختگیرانه 

 شد.    مراتب بیشتر می   به 
 

اوج بحران  ناهندگی    از    -جهان  
 جنگ جهانی دو  

 

هاای    الامالال اعاالم کارده کاه درگایاری   سازماان عافاو بایان 
مسلحانه در سطح جهان، بحران پناهندگی را پاس از جاناگ  
جهانی دوم به اوج خاود رسااناده اسات. ایان ساازماان حاقاوق  

هاای    بشری اعالم کارده کاه جااماعاه جاهاانای در کاماک 
امدادگرانه به آوارگان جهان بسایاار نااماوفان باوده اسات. در  

هاای جاهاانای    الملل آمده اسات کاه ساازماان   گزارش عفو بین 
هاا    توجهی به حقوق آوارگان ندارند و به همین ساباب مایالایاون 
باار    آواره در خطر مرگ یا زندگی در شرایطی بسایاار ناکابات 

الملل در این گزارش یادآور شده کاه در حاال    هستند. عفو بین 
حاضر حدود یک میلایاون نافار پانااهاجاو در ساراسار جاهاان  
منتظرند به کشوری مطمئن منتقل شوند، اما آوارگاانای کاه  

اند نیز نباید تناهاا گاذارده شاوناد و    مکانی برای زیست یافته 
 های باعادی باایاد باه ایان پانااهاجاویاان نایاز بارساد.   کمک 

الملل تنها چهار میلیون شاهاروناد    به گزارش سازمان عفو بین   
هایای در تارکایاه، لاباناان،    کنند در اردوگاه   سوری سعی می 

اردن، عراق و مصر در بدترین شارایاط زنادگای کاناناد. ایان  
کاناد کاه در    سازمان حقوق بشری همچنین خاطر نشان مای 

اناد. در    جنوب قاره آفریقا نیز بیش از ساه مایالایاون نافار آواره 
نافار پانااهاجاو    ١٦٤٤ حادود    ٩٤١۴ دریای مدیترانه در سال  

اند. شمار قربانیان پناهجاو در دریاای مادیاتاراناه در    غرق شده 
 اند.   نفر بوده   ١١۶۵ تاکنون    ٩٤١۵ نیمسال اول سال  

 
بان ح وق بشار  عاربساتاان باه مایادان    دیده 

 مرگ تبدیل شده است 
 

گاویاد عاربساتاان ساعاودی از    بان حقوق بشر مای   سازمان دیده 
نافار را اعادام کارده    ١٤٤ آغاز سال جاری میالدی تاکناون  

های اعدام سال گاذشاتاه در    است. رقمی که از کل مجازات 
 مورد بیشتر است.   ١٩ این کشور  

نفر از ماحاکاوماان، در امار    ۴7گوید    بان حقوق بشر می   دیده 
قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند اما جنایتی مرتکاب نشاده  

اناد    نفرشان اتباع ساعاودی باوده   ۵7بودند. در میان محکومان،  
ها، بیشترین شمار اتابااع خاارجای اعادام شاده را    و پاکستانی 
هاا در عاربساتاان    ، تعداد اعادام ٩٤١۴ اند. در سال    تشکیل داده 

مورد گزارش شده بود. خانام ساارا لای ویاتاساون، مادیار    ١١ 
گاویاد    بان حاقاوق بشار مای   بخش آسیا و آفریقای سازمان دیده 

مجازات اعدام به خودی خود بد است اما بدتار آن اسات کاه  
افرادی را به خاطر جرایم غیرجنایتکارانه، باه اعادام ماحاکاوم  

باه    ٩٤١۵ افزاید: "عربساتاان در ساال    کنیم. لی ویتسون می 
 میدان مرگ مبدل شده است." 

نفر از افراد اعدام شده بر اسااس "حادود اساالمای" و باه    ١۴ 
ساعاودی  «اناد. خابارگازاری    طرین گردن زدن ماجاازات شاده 

اناد و شایاوه اعادام    آنها قصاص شده   نفر    ٤ ۴نویسد    می   »پرس 
 نفر باقیمانده نامعلوم مانده است.   ۵۶

در عربستان قوانین امروزین مجازات وجود ندارد و قضاات بار  
اساس تشخیص فردی، نوع و دامنه جرم و شکل ماجاازات را  

 کنند.   تعیین می 
 

 های کوتاه   ابر 
 

 آمریکا  
 

  ٤ ٩۵ شرکت رسانه های گروهی "والت دیزنای" در آماریاکاا  
تن از تکنسین های خود را بیکار و باه جاای آن کاارگاران  
مهاجر هندی را که نیروی کار ارزان هستند اساتاخادام کارده  
است. بنا به گازارش "نایاویاورت تاایاماز" کاارفارماای ایان  
شرکت در اقدامی ضدکارگری اعالم کرده است فقط باه آن  
عده از تکنسین های بیکار شده حن سناوات مای دهاد کاه  

 ١١ صفحه                                  
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به تکنسین های تازه استخدام شده آموزش بدهناد. شارکات والات دیازنای  
 یکی از بزرگ ترین شرکت های رسانه ای و سرگرمی در جهان است. 

 
 جهان  

 

بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت با انتشار گزارشی اعالم کاردناد    
میلیون نفر از دسترسی به اباتادایای تاریان خادماات    ٤٤ ۴در جهان دستکم  

بهداشتی محروم هستند. بر اساس این گزارش که مباتانای بار اطاالعاات  
میلیون نفر در جهان از دساتارسای    ٤٤ ۴میالدی است دستکم    ٩٤١١ سال  

به ابتدایی ترین خدمات بهداشاتای ماثال ماراقابات هاای قابال از تاولاد،  
واکسیناسیون کودکان، درمان سل و دسترسی باه آب آشاامایادنای ساالام  
محروم هستند. بانک جهانی اعالم کرد این گازارش کاه ناخاساتایان باار  

کشور بررسی کرد همچنین نشاان مای دهاد    ١7 خدمات بهداشتی را در  
شش درصد ساکنان این کشورها با فقر شدید رو به رو هساتاناد و روزاناه  

 سنت زندگی می کنند.   ٩۵ فقط با درآمدی معادل یک دالر و  
 

 شیلی 
 

ااتاایاااگااو  دهااهااا هاازار دانشااجااو و مااعاالاام در  دساات   شاایاالاای  در  سااان
در ایان کشاور   آماوزش  گسترده در اعاتاراض باه اصاالحاات  تظاهرات  به 

زدند. پیش از این نیز معلمان مدارس در سراسر شیلی در اعتاراض باه ایان  
اصالحات که توسط رئیس جمهوری این کشور اعاالم شاده اسات، دسات  
به اعتصاب زده بودند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گااز اشاک  

 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 شاپور احسانی راد  جعفر عظیم زاده  رسول بداقی واحد سیده یوسف آبخرابات

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ١7 از صفحه  

و   پاس گارفات  شدند، دیروز این وزارتخانه دستاورالاعامال ماذکاور را   اعتبار می   مشاغلی که ماهیت دائمی دارند بی 
اعالم کرد. حسن خلیالای عاراقای، رئایاس اناجامان    »ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی «دلیل آن را  

در نامه مذکور که خطاب به حسن هفده تن معاون روابط کاار وزارت کاار تاناظایام شاده،   صنفی کارفرمایان ایران 
روابط کار نیاز به بررسی بیاشاتار باا حضاور    ٤ ۴رسد اجرای مفاد دستورالعمل شماره    چون به نظر می «نوشته است:  

نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفااه اجاتامااعای دارد، تاقااضاا  
نماید با انجام جلسات مربوط در این زمینه و حصول نتیجه قابل عمل، دستور فرمایید در صاورت اماکاان فاعاال    می 

در حاشیه این نامه، معاون روابط کار وزارت کار خطاب باه مادیاران کال    »مفاد دستورالعمل اشاره شده اجرا نگردد. 
های صنفی کارفرمایان ایران مابانای بار بارگازاری    نظر به درخواست کانون عالی انجمن » کار استانها نوشته است: 

جلسات کارشناسی بیشتر سه جانبه تا اجماع کامل شرکای اجتماعی، دولت پیاراماون ماوضاوع دساتاور فارماایایاد  
 عجالتا کن لم یکن و متوقف گردد.   ٤ ۴اجرای دستورالعمل شماره  

 ٤ ۴ از صفحه 

 يک دنيای بهتر

 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


