
 قسمت اول 
 

احتماال خواننده این سطـور بـا  
در   مباحث تغییر بافت كـارگـری 

در  .  آشنا بـاشـد  چند دھه گذشته 
ــــــصــــــادی،   ـت ـــــ ــــــح اق ــــــط س

ـرد   بورژوازی  مدعی است كه كارب
تكنولوژی كامپیوتری در چـھـار  

ــاعــث  ــه ب ــاھــش   دھــه گــذشــت ك
مشاغل تولیدی، یـعـنـی كـاھـش  

تعداد كارگران كارخـانـه ای شـده  
ـئـوری   است و اینرا دلیلی بر رد ت

در سـطـح  .  ارزش ماركس میدانـد 
سیاسی، سیـاسـتـمـداران سـرمـایـه  
داری تغییرات در بافت كارگـری  
را دلیلی بر مردود شمردن تئـوری  
ــس   ــی مــارك ــاع ــم ــالب اجــت انــق

سرمـایـه   نتیجه میگیرند  . میدانند 
ـنـكـه  .  داری ابدی است  ضـمـن ای

مباحث فوق و پاسخھـای مـكـرر  
ماركسیستھا به ادعاھای نـظـریـه  
پردازان بورژوا قـدمـتـی بـه عـمـر  

ـرحشـــان دارد   ـر دوره  .  طــ درھــ
ـیـسـتـھـا   تاریخی الزم اسـت كـمـون
ـقـه   شناخت دقیقی از بـافـت طـب

اھـمـیـت   . كارگـر داشـتـه بـاشـنـد 
داشتن تصویر دقیق و امـروزی از  
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ـتـمــان  :  نسـان نـودیـنـیـان  گـف
" اروپـای ریـاضـتـی " گسست از  

یک موضوع داغ در کشورھـای  
این بـویـژه  . مختلف اروپایی است 

مساله ای اسـت کـه در یـونـان  
ــز اســت  ــی ــھــاســت روی م . مــدت

ـرای اروپـا   اوضاع سیاسی یونان ب
ـراس،  .  اھمیت دارد  ـپ آلکسیس سـی

ــان   ــیــن یــون ــش ــی ــر پ نــخــســت وزی
ـر بـا بـه    ٢٠ درانتخابات   ـتـامـب سپ

درصـد     ۵دست آوردن بیش از  
ـروز شـده اسـت  سـوال ایـن  .  آرا پی

ـر   ـراس در مسـی ـپ است که آیا سی
ــاســتــھــای ریــاضــت کشــی   ــی س
اقتصادی اروپا حرکت میکند یـا  
ـرد   راه و سیاستی را پـی مـیـگـی

گسـسـت  " که فراخوان دھندگـان  
ـر  "  از اروپای ریاضتـی  ـر وزی نـظـی

ـریـزا و عضـو   دارایی پیشیـن سـی
ـیـس   کنونـی پـارلـمـان یـونـان یـان
ــیـن آن   واروفـاکـیــس  از مـدافـع

 است؟ 
 

بطور واقعی    : کاظم نیکخواه 
ــیــچــکــدام از   ــم ھ ــن ــیــک ــر م فــک
سیاستھای مورد اشـاره شـمـا نـه  
سیاست سیپراس و نـه سـیـاسـتـی  
که نھایتـا بـه خـروج از اروپـای  
ـرغـم ھـر   ـی واحد می انجامد، عـل
ـنـش روی آن   اسمی که مدافـعـی
میگذارند بطور واقعی و عـمـلـی  

راھی برای خالصی مردم یـونـان  
ـیـش رو   از ریاضت اقتصادی را پ

ـیـن  .  نمیگذارد  یعـنـی امـروز چـن
راھی در چـارچـوب مـنـاسـبـات  
موجود برای مـردم یـونـان وجـود  

سیپراس و سیریزا در پـاسـخ  . ندارد 
به جنبش اعتراضـی مـردم وعـده  
دادند که به سیاستھای ریـاضـت  

ــنــصــادی   ــرویــکــا " اق ــیــن  "  ت تــمــک
ــراس بــا   ــپ ــنــد کــرد و سـی نـخــواھ
حمایـت مـردم و چـپ جـامـعـه  
واقعا مدتی ھم مـحـکـم ایسـتـاد  
اما یک جایی متوجه شـد کـه  
باید به یک چیزھایی تـمـکـیـن  
کند و گرنه راه خروج را نشـانـش  

ـیـجـه بـه ھـمـان  .  میدھـنـد  ـت در ن
چیزھایی که قول داده بود نکنـد  

ـتـصـادی   بـا  ( یعنـی ریـاضـت اق
ـر و شـرایـط   شیب کمی مـالیـمـت

ـری  . تـمـکـیـن کـرد )  کمی بـھـت
واروفاکیس و دیـگـر مـدافـعـیـن  
ـر االن اوضـــاع   ـم اگــ خــروج ھــ
دستشان بود شـایـد راه خـروج از  
ـــش   ـی ای یـــو را خـــود در پــ
میگرفتند اما بعد از چـنـد مـاه  
ـنـد   ـت برمیگشتند و به مردم میگف
ـرویـکـا   االن از اتحادیه اروپـا و ت
ــم   ــم امــا نــاچــاری خـالص شــده ای
ـیـمـه   ـم، ب ـی دستمزدھا را فریز کـن

 یونان به کجا میرود؟
 سوال از کاظم نیکخواه
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

رژیمی کـه کـارگـر را بـه  “
ـیـه و   دلیل خواست و مطالبات اول
حق تشکل زندانی و تـحـت انـواع  
ـرار   شکنجه ھای قرون وسطایی ق
ـیـان   می دھد، مسئول جـان زنـدان

ــفـاقــی کــه بــه مــرگ  .  اسـت  ات
ــرخ زمــانــی دیــگــر زنــدانــی   شـاھ
سیاسی انجامـیـد، خـطـری اسـت  
ـم زاده  و   ـراھـی که جان  بھنـام اب
دیگر زندانیان سیاسی را تـھـدیـد  

 .”می کند 
ـئـــن عضـــو   ـــی مـــطـــمــ ـل عــ
سندیکای کـارگـری در کشـور  

 آلمان 
این بخشی از سخنرانی علـی  
مطمئن در مراسـم اھـدای جـایـزه  
ـر   حقوق بشر از سـوی نـھـاد غـی

ــتــی   ــنــد ” دول ــام  “  ســودوی ــن بــه بــھ
علی مـطـمـئـن  .  ابراھیم زاده است 

عضو سنـدیـکـای کـارگـری در  
ــه   ــه ب ــت ک ــان اس ــم ــور آل کش
ـم زاده   ـراھـی نمایندگی از بھـنـام اب
جایزه حقـوق بشـر از جـانـب ایـن  

 .نھاد  را دریافت کرد 
بھنام یک چھره سـر شـنـاس  
جنبش کارگری، جنبش دفـاع از  
حقوق کودک، دفـاع از حـقـوق  
ـبـش آزادی   ھمه زندانیان، و  جـن

ـیـان سـیـاسـی اسـت  ـنـھـا  .  زندان ای
ھائی است که بـخـاطـرش  “  جرم ”

بھنام را دستگیر کرده و از سـال  
ـریـن    ٨٩  تا کـنـون تـحـت شـدیـدت

. فشارھا در زندان نگاھداشته انـد 
ــیـسـت سـال زنــدان   ـتـدا بـه ب او اب
ـراضـات   ـر اعـت محکوم شد، در اث
ــلــی مــدت   ــل ــیــن الــم داخـلــی و ب
محکومیتش به پنج سال کـاھـش  
یافت اما بـا پـایـان یـافـتـن ایـن  
مدت دوباره با پرونده سازی ھای  
مـرسـوم جـمـھـوری اسـالمـی بــه  
ھفت سال و ده ماه دیگر محکـوم  

 .شد 
در جمھوری اسالمی نه تنھـا  
ـلـکـه خـود انسـانـھـا   حقوق بشر ب
پایمال مـیـشـونـد و بـھـنـام یـک  
چھره و سمبل مبارزه در دفـاع از  
ـیـان و   کارگر و کودکان و زنـدان
انسان و انسانیت  پایمال شـده در  

شـاھـرخ  .  جمھوری اسالمی اسـت 
زمانی یـک چـھـره دیـگـر ایـن  
ـربـانـی زنــدان   مـبـارزه بـود کـه ق

ـبـایـد  .  جمھـوری اسـالمـی شـد  ن
ــنــام ھــا   ــنــام و بــھ اجــازه داد بــھ
قربانیان دیـگـر دژخـیـمـان حـاکـم  

ــد  ــن ــارزه بــرای  .  بــاش ــب ــروز  م ام
آزادی زندانیان سـیـاسـی و دفـاع  

ـیـه کسـانـی کـه بـه   فعال از کل
دفاع از حـقـوق کـارگـران  “  جرم ”

ـیـن   ـیـه فـعـال بزندان افتاده اند، کل
دفاع از حـقـوق کـودکـان، ھـمـه  
ـرای آزادی   فعالین زندانی کـه ب
ـیـده مـبـارزه   بیان و تشکـل و عـق
میکنند، یـک عـرصـه مـھـم و  
تعیین کننده در بچالش کشـیـدن  
و عقب راندن جمھوری اسـالمـی  

بویژه جنبـش کـارگـری از  . است 
ـرخـوردار   این موقعیـت و قـدرت ب
است که در مـحـور و راس ایـن  

ـرد  ـفـس تـداوم  .  مبارزه قرار بـگـی ن
ـیـن   مبارزه در زندانھا بوسیله فـعـال
جنبش کارگری نظیر بھنام ھـا و  
شاھرخ ھا نشاندھنده ظـرفـیـت و  
ــبــش در   ــن تــوان و قــدرت ایــن ج
ـلـه بـا حـکـومـت اسـالمـی   مـقـاب

ھر نیروی چـپ و  .  سرمایه است 
آزدیخواه، و ھر نھاد و فعالی کـه  
در ایران و در ھمه کشورھـا خـود  
را مدافع حقوق بشر میداند  بایـد  
بـا تــمــام تــوان و امــکــانــات بــه  
حمایت از  جنبـش کـارگـری در  
ــارزه بــرای   ایــران و کــارزار مــب

 .آزادی زندانیان سیاسی برخیزد 

 بھنام ابراھیم زاده مظھر دفاع 
 !جنبش کارگری از آزادی و انسانیت

 حمید تقوایی  

 کارگر زندانی آزاد باید گردد 
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ـیـویـورک بـه   گویا سفر بـه ن
مـذاق روحـانـی ھـم خـوش آمـده  
برای ھمین سه سال پشت سر ھـم  
است که  در مقر سـازمـان مـلـل  
ـنـد و افـاضــات   حضـور مـی یـاب
ـنـد و ھـیـچ کـس ھـم  ـرمـای ـف می

به ایشان  )  برخالف احمدی نژاد (  
یادآور نمی شود که شان ریـاسـت  

 !جمھوری را حفظ کند 
ـیـل   بھرحال این سفرھـا بـی دل
ـر آخـر   نیست بـخـصـوص ایـن سـف
ــان چشــم در چشــم   چــون ایش

نمایندگـان شـرکـتـھـای بـزرگ  " 
ـره  "  آمریکایی  دوختند و گفتند سف

ای در حال پھن شدن اسـت شـمـا  
ھم بفرمایید جایتان محفوظ، و بـه  
ـرخـی تـوجـه   ـفـت خـوانـی ب مخـال
ـیـد چـون بـه زعـم ایشـان   " نکـن

ـفـت ھـای   برخی تردیدھا و مـخـال
داخل کشورش در مـورد حضـور  
ـران   شرکت ھای آمریکایی در ای

ظاھـر  ".  نه جدی است و نه پایدار 
سفـر مـیـمـنـت  " ایشان ھم خواسته  

داشـتـه  "  اثر به مـمـالـک امـریـق 
ـبـل از  .  باشد  استاد دانشگاھـی ق

سفر، در نامـه ای سـرگشـاده بـه  
شیخ دیپلمات تـوصـیـه کـرده بـود  
ھـر جــور شــده بـا اوبــامـا دســت  

ـنـدگـان  . بدھد  فعلن ایشان با نـمـای
شرکتـھـای بـزرگ امـریـکـایـی  
دست داده تا شاید یکی از ھمیـن  
روزھا یک جایی، یک گـوشـه  
ـنـه   ای کامال اتفاقی سینه به سی

بعد دستی رد و  .  اوباما در بیایند 
!  بـدل شـود خـدا را چـی دیـدیــد 

بعدش ھم به قول بی بی سی تـا  
ھمین چند سال پیش کـه حـتـی  
ـر خـارجـه   نمی شد تو صورت وزی
ــرد، حــاال دو   ــریــکــا نــگــاه ک ام
ـرانـی و امـریـکـای در   ھمتای ای
ــم   ـریــن فـرصــتــی بــا ھ کـوچــکــت

شاید یـکـی از  .  عکس میگیرند 
ھمین روزھا حسن و حسین کـنـار  

ھم ایستادند و عکسی به یادگار  
تصور اینکه در آن روز  .  گرفتند 

بـخـصـوص  ( ژورنالیسم بورژوازی  
چگونه خودش  )  بخش فارسی آن 

ـرون خـواھـنـد   ـی ـراھـن ب ـی را از ته پ
ــثــال   ــیــن واقــعــه م ــن ــرد تــا چ ک
تاریخی را گزارش کنند مشکـل  

بھر حال، خبر رسـیـد کـه  .  نیست 
اوباما در سازمان ملل خطـاب بـه  
ـتـه اسـت  : جمھوری اسالمی گـف

برای تـان نـان  "  مرگ بر امریکا " 
 .و آب نمی شود 

ــکــت    ــن مــمــل ــا در ای گــوی
بـھــشــتــی اســت ھســت کــه مــا  

امـا کسـانـی  . درکش نمی کنیم 

ـرا درک   ـرآن ـرھـا دورت ـلـومـت از کی
ـرده انـــد  کســـب و کـــار  .  " کــ

به زبان صادقانه یـعـنـی  "(  آفرینان 
ھمـان ھـا کـه در  )  سرمایه داران 

به ھـمـان زبـان  "( بازده مالی "پی  
ـنـد کـه  ) یعنی سود  ، حس میکـن

میلیاردھا دالر سود بـی صـاحـب  
دراقتصاد ایران سرگردان است که  

نامیـده  "  بھشت اقتصادی " ایران را  
،  " به گزارش رادیـو فـرانسـه  .  اند 

ـرانســــوی   ـــای فـــ ـرکــــت ھ ــ ش
ــنــد  مــواد غــذایــی و   ــیــدکــن تــول
ـرا  بـه ھـمـراه   کشاورزی کـه اخـی

ـر   ھیئتی از صاحبان صنایع و وزی
ـر   ـران سـف کشاورزی فرانسه بـه ای
کـرده انــد بــا خشــنـودی از ایــن  

ــتــه انــد  شــرکــت  .  کشــور بــازگش
ھای فرانسوی معتقـدنـد کـه در  
ـران بـه یـک   جریان سفرشان به ای

دسـت یـافـتـه  "  بھشت اقتصـادی " 
؛ روحانی ھـم شـرکـتـھـای  ..." اند 

بزرگ امریکایـی را بـه ھـمـیـن  
ضـیــافـت دعـوت کـرده اسـت و  
یک جـایـی ھـم  بـه زبـان بـی  
ــر   ـتــه اســت مــرگ ب ــف زبـانــی گ

 .امریکای ما را جدی نگیرید 
" شرکتھای امریکایی " اینکه  

ـنـد   ـران حضـور یـاب ـنـد در ای بتـوان

بیشتر از ھرچیز به این بسـتـگـی  
ـنـد جـنـاح   ـتـوان دارد که چـطـور ب
ــرزانــه را   ــرف ــب ــنــی رھ ــیــب، یــع رق

دون پاشیـدن ھـای  .  ساکت کنند 
ــھـــای   ـرکــت ــی بــرای شــ ــان روح
امریکایی را ھمین امروز و فـردا  
ـتـوانـد بـا یــک   خـامـنـه ای مـی

ـر کـنـد "  سخن حکیمـانـه "  . بـال اث
کمااینکـه ایشـان فـکـر بـعـد از  
مرگ خودش را ھم کرده  و بـه  
امت ھمیشه در صـحـنـه یـعـنـی،  
ــنــجــه گــران از نــوع اصــول   شــک
ـتـه بـعـد از مـرگـم   گرایش،  گـف

ــیــطــان   ــد پــای ش ــی مــواظــب بــاش
 ! بزرگ به ایران باز نشود 

ظاھرا روحانی فراموش کـرده  
که ھـر وقـت آقـا صـالح بـدانـد  
آنموقع باب روابط با امریـکـا بـاز  

ــیــشــود  فــعــال ایشــان بــعــد از  .  م
مرگش را ھم تضـمـیـن داده کـه  

 . این چنین نخواھد شد 
ــتــصــاد دان   ــلــوی اق احـمــد ع

ـنـا بـه  " ساکن سوئد  میـگـویـد   ب
ـیـد فـھـم    نظر اقتـصـاد دان  ھـا کـل

تحرک سرمایه مستقیم خـارجـی  
ــان بــازده مــالــی   ــی ــبــت م در نس

و ریســـــک    –)  ســـــودآوری ( 
بـاال بـودن ریسـک  . .. بـاشـد   می 

ـران عـمـدتـا   سرمایه گذاری در ای
معلول باالبودن ریسک سیا سـی  

ـیــل ایـن امـر روشــن  . ... اسـت  دل
ـبـع    اختصاص عمده . است  ترین مـن

درآمد و درآمد ارزی بـه دولـت و  
نقش معتنابه بـخـش دیـگـری از  
ــیــت در بــخــش خصــوص   حــاکــم

ـر    مـــوجـــب مـــی  شـــود کـــه ھــ
ـر   دگرگونی سیاسی بـه شـدت ب
ــاثــیــر   ــاد شــده ت ــای ی ریســکــھ

 ؛  ."()بگذارد 
ـتـصـاد دان   جمشید اسـدی اق
ــاره   ــم در ب ــرانســه  ھ ســاکــن ف

" فضای نامناسب کسب و کـار "
" در جمھوری اسالمی میگـویـد  

فضـــای کســـب و کـــار در  
جمھوری اسالمی برای سـرمـایـه  
گذاری ھای بنیادین و آینده سـاز  
ـراد   ـر ای ـلـکـه پ مناسب نیست و ب

رده جمھوری اسـالمـی در  .  است 

ـیـن   گزارش ھای سازمان ھـای ب
 المللی چون شفافیت بین المللـی 
( T r a n s p a r e n c y 

International)   و بـــانـــک
 (Doing Business) جھانی 

ـرانـگـیـزنـده   بسیار پایین اسـت و ب
بسـیـاری  :  سرمایه گذاری نیسـت 

ـفـع   از قانون ھای کشور در پی ن
و سود انحصـار گـران مـرتـب در  
ـرای ھـمـه   حال تغییراند، رقابـت ب
آزاد نیست، رشوه کمـاکـان شـیـوه  
فرادست به راه انداخـتـن بسـیـاری  
از کــارھــاســت، ضــوابــط روشــن  

مشـکـل  .. .نیست و بسیاری دیگر 
فضای نامناسـب کسـب و کـار  
ھم با برداشتن تحریم ھا از مـیـان  

 ." نخواھد رفت 
اقتصاددانان ھنوز پرھیز دارنـد  
که بگویند ایـن حـکـومـت بـدرد  

آنـچـه ھـم  .  بورژوازی نمی خـورد 
که میگویند بیشتر نصـیـحـت بـه  
حکومت است تـا شـایـد فضـای  
ــرمـایــه   ـرای س کسـب و کـاررا ب

 . خارجی و داخلی مناسب کند 
جمھـوری اسـالمـی بـایـد از  
ــنــد تــا شــایــد   ــبــور ک خــودش ع
ریسک سیاسی سرمایه گـذاری  
در ایران کاھش یابد، امـری کـه  

یکـی از  .  بسیار محال می نماید 
مسائلی که اقتصاددانان تـاکـیـد  
ــا فســاد   ــارزه ب ــد، مــب ــن ــکــن مــی
اقتصادی است کـه ایـن بـھـیـچ  
وجه از حکومت اسالمی بر نمـی  

چون از رھبر فرزانه شـان تـا  .  آید 
ــورای   ــالن ش ــادو در ف ــالن پ ف
ــرھــای   اســالمــی یــکــی از شــھ
ـران، دسـت ھـایشـان   کوچـک ای
ـران   ـروت مـردم ای آلوده به غارت ث

ــھــای  .  مــی بــاشــد  ــت ــر شــرک اگ
ــی و غــیــر   ــای ــک ــزرگ امــری ب
امریکایی به وعـده ھـای امـثـال  
روحانی باور نـدارنـد بـخـاطـر ایـن  

ـبـال   " بـازده مـالـی " نیست کـه دن
ـنـد بـا وجـود   نیستنـد، آنـھـامـیـدان
چنین حکومت فـاسـدی اسـاسـا  

برای ھمیـن بـا  . این شدنی نیست 
ـتـصـاد   حسرت تمام به بـھـشـت اق
ایران چشم دوخته اند به این امیـد  

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 !دعوت به مراسم گردن زنی
 یاشار سھندی
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ـم و   بازنشستگی را کـاھـش دھـی
بیمه ھای بیکاری را بزنیم و در  
ــصــادی را   ــاضــت اقــت ــع ری واق
ـیـد راه   خودمان پیاده کنیم تا تـول
بیفتـد و سـرمـایـه ھـا سـوددھـی  
داشته باشـنـد، سـرمـایـه گـذاری  
خارجی فعال شود و بعد از چـنـد  
سال شـمـا مـردم شـایـد بـه رفـاه  

ـیـد  ـر یـا زود  .  دسـت یـاب ھـردو دی
ــیــش بــه یــک جــا مــی   کــمــاب

ـراس  .  انجامد  ـپ دولت چپگرای سـی
ـبـول کـرده   در آخرین توافقـاتـش ق
است که سیستم بازنشستـگـی را  

ــی "  ـیــن ــازبــ کــنـــد و حــقـــوق  "  ب
بازنشستگان را کاھش دھد، کـه  
از اول قول محکـم داده بـود کـه  
ـر   ـیـات ب آنرا دست نخواھد زد، مال
در آمد کشاورزان را افزایش دھـد  
ــر در   ــیــات ب ــرار بــود مــال کــه ق
آمدھای ثروتـمـنـدان و قشـر بـاال  
افزایش یابد، دارایی ھای دولتـی  
به بخش خصوصی واگـذار شـود  
ـری اسـت   که آنھم عـکـس مسـی
که ابتدا قـول داده بـود و یـک  
سری اقدامات دیگر در راسـتـای  

ــتــصــادی  ــردم  .  ریـاضــت اق امــا م
ـرای دور دوم بـه   علیرغم اینـھـا ب
ـریــزا رای   ــی ـراس و حــزب س ــپ سـی

چرا؟ چون دیدند کـه اوال  .  دادند 
یک سری اقدامـات رفـاھـی را  

ــی کــرد  ــل پــرداخــت  .  عــمــل مــث
ـنـه مسـکـن بـه بـی   کمک ھزی
ــان، پــرداخــت کــمــک   مســکــن
غذایی به بـخـشـھـای مـحـروم و  

ثانیا مـتـوجـه شـدنـد  .  امثال اینھا 

ــزا بــر خــالف   ــری ــت ســی کــه دول
ـلـی در   ـب دولتھای دست راستی ق
ـم فـرود   ـی ـرویـکـا سـر تسـل ـر ت براب
نیاورد، حتی حاضر نشد بـا آنـھـا  
یعنی بانکھای بزرگ در مـورد  
سرنوشت یونان مذاکره کند بلکـه  
آنھا را دور زد و با سران دولتھـای  
ــرد و   ــره ک اروپــای واحــد مــذاک
بقولی از منزلت و حـرمـت مـردم  

ـره .  یونان دفاع کرد  ـنـھـا  .  و غـی ای
ـیـسـت  امـا امـروز  .  چیز زیـادی ن

ـنـد کـه   وقتی مردم یونان می بین

ـرنـامـه   پارلمان و دولـت چـپـگـرا ب
افزایـش کـمـکـھـای مـردمـی و  
رفاھـی را تصـویـب مـیـکـنـد و  
ــاضــت   ــکــنــد کــه ری ــی تــالش م
اقتصادی در ابعادی که بـانـک  
جھانی و شرکـا مـیـخـواھـنـد بـه  

ـرغــم   ـی ــیـل نشـود، عـل مـردم تـحـم
مشکالت و مشقاتی که به آنـھـا  
تحمیل شده، خیلی ھا آنرا به فـال  

ـرنـد  ـتـخـاب  .  نیک میگی چـون ان
مسـالـه اسـاسـی  .  زیادی نـدارنـد 

ـیـار شـمـا   ـتـی اخـت اینست که وق
دست سرمایه داران بزرگ بـاشـد  

که سیپراس ھم نمیخواھد و قرار  ( 
که فـقـط  )   نیست آنرا نقض کند 

ـبـشـان و سـودھـای   و فقط به جی
ـنـد و   میلیاردی شان فکر میـکـن
حاضرند برای پول بیشتر ھزاران و  

ـر مـردم را حـتـی بـه   ـف میلونھا ن
ـیـجـه اش ایـن   ـت کشتن دھـنـد، ن
مـیـشـود کـه چشـم انـداز امـیـد  
ـنـده وجـود نـدارد  . بخشی برای آی

ـتـی   ـیـن وضـعـی یونان االن در چـن
ــم  .  اسـت  ــتــســت ــی در چــارچــوب س

سرمایه داری بحـران زده مـوجـود  
ـتـصـادی را   یونان باید ریاضت اق
چه در درون اتـحـادیـه اروپـا یـا  

ـبـول کـنـد  مشـکـل  .  دربیرون آن ق
این سـرنـوشـت  .  اساسی اینجاست 

ـیــا در چـارچــوب نـظــام   مـردم دن
ــنــونــی اســت  کــه درســت در  .  ک

ـیـد و   ـریـن تـول شرایطی که بیـشـت
ـیـدی   دستاورد و تکـنـولـوژی تـول
ـر   وجود دارد، باید گرسنگی و فـق
و ریاضت اقتصادی بیشتر را بـه  
ــیــت   ــل ــرنــد تــا یــک اق جــان بــخ

ـیـاردر   ـل میلیاردر بتواند مولتی مـی
ــنـونــی سـرمــایــه  .  شـود  بــحــران ک

داری راھی جز این جلـوی مـردم  
ــگــر   ــای دی ــورھ ــان و کش ــون ی

ــیــگــذارد  اگــر کســی واقــعــا  .  نــم
ـتـصـادی و   بخواھد از ریاضـت اق

فقر خالص شـود بـایـد خـودرا از  
شر سلطه صاحبان سرمایه و خـود  
ـم سـرمـایـه داری و سـود   سیـسـت

راه دیـگـری واقـعـا  .  خالص کند 
ـبـش  . وجود ندارد  اعتراضات و جـن

ـیـه اتـحـادیـه   وسیع مردم یونان عـل
اروپا و بانک جھانی و صـنـدوق  
ـلـی پـول بـطـور واقـعـی   بین الـمـل
ـیـام را داشـت کـه بـایـد   ھمین پ
. بشریت از شر اینھا خـالص شـود 

ھـمـانـھـا  .  اما سیریزا اینکاره نبود 
ــتــور   ــریــزا دس ــی ــروز بــه س کــه ام
ــقــوق   ــنــد کــه بــایــد از ح ــدھ ــی م
بازنشستگان بزنید تا ما بـه شـمـا  
ـر   پول قرض بدھیم، واقعا بـا کـمـت
از نصف در آمد شـخـصـی یـک  
ــقــوق ھــمــه   ــیــشــود ح ــرشــان م ــف ن
بازنشستگان و بیکـاران یـونـان را  

امـا بـا کـمـال  .  دو سه برابر کـرد 
ــه   ــردم و ب ــبــی بــه م حــق بــجــان
ـنـد بـایـد بـا   بازنشستگان میـگـوی

یـورو در مـاه     ١٠٠ یا    ٥٠ حقوق  
و کسـی نـه  .  گرسنگی بکشیـد 

سیپراس و نه جنـاح چـپ آن بـه  
آنھا نـمـیـگـویـد گـورتـان را گـم  

بر عـکـس خـودرا نـاچـار  .  کنید 
می بینـد بـه حـکـم آنـھـا گـردن  

چونـکـه نـمـیـخـواھـد از  .  بگذارد 
ـرود  ـر ب . منطق نظام مـوجـود فـرات

ولی وقتی حتی با یک مـنـطـق  
سـاده انســانـی بــه اوضـاع نــگــاه  
کنیم سیاستـگـزاران امـروز مـثـل  

ــکــا " روســای   ــی  "  تــروی ــولــت و م
میلیاردرھای اتـحـادیـه اروپـا نـه  
ـیـا ھـیـچـکـاره   فقـط بـایـد در دن
ـر و   باشند بلکه بخاطر تحمیل فـق
ریاضت و مـرگ و جـنـگ بـه  
مردم باید به مـحـاکـمـه کشـیـده  

 .*شوند و پاسخگو باشند 

 یونان به کجا میرود؟
 سوال از کاظم نیکخواه

 

 

روحانی، حمله به بحش عظیم 
 .و میلیونی مردم است

نگه داشتن زندگی  زنـان 

و مردان بازنشستـه سـه بـرابـر 
زیـــر خـــط فـــقـــر جـــنـــایـــت 

بـا تـحـمـیـل .  اقتصادی، است

زندگی سه برابر زیر خط فقـر  
مرگ ھای  زود  رس بیشتر 

عـدم دسـتـرسـی بـه .  میـشـود

امکانـات کـافـی دارویـی و 
پزشکـی، تـفـریـح و بـاالبـردن 
توانایی ھای فکری، تـمـدیـد 
انـــرژی و تـــرمـــیـــم قـــدرت 
ــت  ــر کــھــول عضــالنــی در اث
جسمـی، بـا حـقـوق مـتـوسـط 

ــومــان در مــاه،   ٩٠٠ ھــزار ت
چیری جز تباھی و نـابـودی 
زندگی روزانه  بـازشـسـتـگـان 

 .نیست
رھایی از شر فقر و دولـت 
ھای حامـی ریـاضـت کشـی 
ــدن  اقــتــصــادی  و بــازگــردان
حــرمــت و کــرامــت انســانــھــا  
تنھا بـا  سـرنـگـونـی  رژیـم 
استبدادی جمھوری اسـالمـی 

 .عملی است

 ...سیاست ریاضت کشی اقتصادی 
  10از صفحه 
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ـقـه كـارگـر، درانـطـبـاق،   بافت طب
ـقـا سـیـاسـت   تجـدیـد نـظـر یـا ارت
سازماندھی كارگری و مطالبـات  

ــت  ــا آن اس ــاظــر ب ــن بــرای  .  مــت
ـیـش از   ـیـسـتـھـا ایـن امـر ب كمـون
درگیر شدن در مباحث نـظـری ـــ  
كــه در خــود ضــروری و مــھــم  

 .ھستند ــ حائز اھمیت است 
دعوای نظری بكنار، آنجائـی  
كه اقتصاددان بورژوا نقش مشـاور  
ــنــد   ــیــك ــقــه خــود را بــازی م طـب
ـفـافـه   فاكتھا را بدون سكسكه و ل

در گزارشی كـه در  .  بیان میكند 
ـروز  "  تلگراف " روزنامه   ـری (لندن پ

ـرار    ] ١ [ منتشر شد )  سپتامبر   ٢٣  اق
ــروی كــار ارزان   ــی ــیــشــود كــه ن م
ــوســعــه در   كشــورھــای درحــال ت

ـر    ١٩٩٠ ابتدای سال     ٦٨۵ بالـغ ب
ـلـوك  .  میلیون نفر بود  اما چین و ب

ـر ایـن    ٨٢٠ شرق   ـر را ب میلیون نف
ـروی كـار   ـی تعداد افزودند، یعنی ن
ـرای بـازار   ـرس ب ارزان قـابـل دسـت
ـر   ـراب ـیـش از دو ب آزاد جھانی را ب

ـنـاء در  .  كردند  ـث این پدیده یك است
روند عمومی كاركرد سرمـایـه در  
بازار آزاد بود كه از جمـلـه بـاعـث  
كاھش قیمت نیروی كار در غـرب  

ـیـمـت  .  نیز شد  كاھـش جـھـانـی ق
ـبـاشـت   نیروی كار عامل اصلی ان
ــرمــایــه در   ــر قــابــل تصــور س ــی غ

سال گـذشـتـه    ٢۵ سراسر جھان در  
این مقاله مدعـی اسـت كـه  . بود 

ـری تـمـام   سرمایه پس از بكـارگـی
منابع كار ارزان در سـراسـر جـھـان  

ایـن  .  به روغن سوزی افتاده است 
ـیـل   گزارش مدعی است كـه بـدل
كاھش رشد جمعیت، سـرمـایـه بـا  
ـروی كـار مـواجـه شـده   ـی كمبود ن
ــیــش رو، دورانــی   اســت و دور  پ

ــنـدان بــه  " خـواھــد بــود كــه   كـارم
ـر خـواھـنـد كـرد،  "  كارگـران  ـی تـغـی

بعبارت دیگر مشاغـل خـدمـاتـی  
ـیـدی   كاھش یافته برمشاغـل تـول
ـیـاز بــه   افـزوده خـواھـد شـد تـا ن
ـنـد  ـران ك . انباشت سرمایـه را جـب

گزارش مدعی اسـت كـه بـعـلـت  
كمبود نیروی كار در شاخه ھـای  
ـیـمـت   تولیدی در اشل جھـانـی، ق

 .نیروی كار افزایش خواھد یافت 
ـــــاری   ـــــت ج ـــــادداش در   ی
ارائه یك تصویر عمومـی و   جھت 

ماكرو از بـافـت جـاری كـارگـران  
ــظــور كــمــك بــه نــیــازھــای   ــن بــم
سازماندھی كارگری متناسب بـا  

  .آن به تحریر در میاید 

  
آیا تعداد مشاغل تولیدی 

 كاھش یافته است؟
سایت بلومـبـرگ در مـقـالـه  

چـرا مشـاغـل  " ای تحت عـنـوان  
كــارخــانــه ای در ھــمــه جــا آب  

گـزارش گـروه  : " میگوید "  میروند 
مشاورتی بوستون مـدعـی اسـت  
كه ایاالت متحده دومـیـن مـكـان  

ـنـده    ٢۵ تولید در مـیـان   ـن صـادرك
ـرار دارد  . بزرگ تولیدی جھـان ق

ـیـش از    ١٩٧٠ در سال   میالدی ب
ــیـن در   یـك چــھـارم تــمـام شـاغـل
ـیـدی كـار   آمریكا در مـراكـز تـول

ایــن    ٢٠١٠ در سـال  .  مـیـكـردنــد 
ـیـن    ١٠ نسبت بـه   درصـد شـاغـل

شاید یـك چـھـارم كـاھـش  .  رسید 
ـیـدی   نیـروی كـار در بـخـش تـول
آمریكا را بتوان به افزایش واردات  
ــبــط دانســت، امــا   ــرت از چــیــن م

كاھش نیروی كار در ایـن شـاخـه  
ــردن قــدرت   ــنــد ك ــل ــرب ــیــش از س پ
ـیـدی چـیـن آغـاز شـده بـود  . تول

ـیـدی در   استخدام در صنـایـع تـول
ھمه جا در حال افول است، حـتـی  

ایـن پـدیـده نـاشـی از  .  در چـیـن 
طـبـق  .  كاربرد تـكـنـولـوژی اسـت 

ــی دی،   ــات او ای س ــالع اط
ـیـا و   ـتـان ـری مشاغل تولیـدی در ب
استرالیا تا حد یك سوم آن تـعـداد  

ــتــه    ١٩٧١ در ســال   كــاھــش یــاف
آلــمــان بــه نصــف كــاھــش  .  اســت 

یافته و سھم محصوالت صنعتـی  
در تولید ناخالص ملـی آن كشـور  

درصد كاھش یافتـه    ٢٢ به    ٣٠ از  
در كره جـنـوبـی كـه سـھـم  .  است 

مشاغل تولیدی از سیـزده درصـد  
به بیست و ھشـت    ١٩٧٠ در سال  

افزایش یـافـتـه    ٩١ درصد در سال  
درصـد كـاھـش    ١٧ بود، امروز به  
 ]٢ [."پیدا كرده است 

بــا وجــود آمــار فــوق تــعــداد  
ــتــی   ــع ــن ــران ص ــی  ( كــارگ ــن بــمــع

در آمـریـكـا  )  كارگران كارخانجات 
ـر از ھـنـد اسـت  چـیـن بـا  .  بیشت

ـیـون كـارگـر در    ٧٠ قریب به   ـل می
مجتمعھای تولیدی كارخانـه ای  
باالترین تعداد كارگران را در ایـن  
ـیـدی در جـھـان دارد  . عرصه تول

ـیـون    ١٣ آمریكا با نزدیك به   ـل مـی
كارگر رتبه دوم، ھند با قریـب بـه  

ـبـه سـوم،    ١٢  ـیـون كـارگـر رت میل
روسیه و برزیل ھر یك با قریب بـه  

ـبـه ھـای    ٨  ـیـون كـارگـر رت ـل مـی
ـریـن   ـنـجـم را در بـاالت چھارم و پ
ــجــات   ــارخــان ــارگــران ك ــعــداد ك ت
تولیدی در جھان بخود اختـصـاص  

 ]٣ [.میدھند 
از طرف دیگر گـزارش سـال   

ـــت   ٢٠١٣  ـرف ـــشــ ـی ــ ـــان پ ـــازم س
[ وابسته به سازمـان مـلـل  صنایع 

حاكـی از آنسـت كـه در سـال   ] ٤ 
مجموع نیروی كار در كـل    ٢٠٠٩ 

ـیـون   جھان دو میلیارد و نھصد میل
ـر شـانـزده  .  نفر بـوده اسـت  بـالـغ ب

درصد از این تعداد یـعـنـی حـدود  

ـر در صــنـایــع    ٤٧٠  ــف ــیـون ن ـل ــی م
در  .  تولیدی مشـغـول بـكـاربـودنـد 

ـریـن سـال    ١٩٧٠ سال   ـت ـ كه قدیمی
آمار جمع آوری شده تـوسـط ایـن  
موسسه است ــ تـعـداد كـارگـران  

ــیــدی حــدود   ــول ــع ت ــای ــن   ٢٦٠ ص
تعداد جـمـعـیـت  .  میلیون نفر بودند 

كره زمین از سه میلیار و ھفتصـد  
میلیون نفر در سال ھزار و نـھـصـد  
و ھفتاد میالدی به شش میلیـارد  
ـر در سـال   ـف ـیـون ن ـل و ھشتصد می
. دوھزار و نه افزایش یافتـه اسـت 

به اینترتیب اوال بیـش از دویسـت  
ـر تـعــداد مـطـلــق   ـر ب ـف ـیــون ن ـل مـی
كارگران صنایع كـارخـانـه ای در  
طی این پریود در سـراسـر جـھـان  
ـیـا تـعـداد   افزوده شده است و ثـان
نسبی كارگران شاغل در صـنـایـع  
تولیدی كارخـانـه ای در ھـمـیـن  

مدت در سطح شـانـزده درصـد از  
. كل نیروی كار ثابت مانـده اسـت 

ـیـدی   ثالثا بسیاری از صنایع تـول
ــتــصــادی بــورژوائــی   در آمــار اق

محسوب میشـونـد كـه  " خدماتی "
ـیـز بـایـد بـه آمـار بـاال   آنھا را ن

 .افزود 
در پائین نمونه ای از بـافـت   

ـیـن   ـر ذره ب جاری كارگری را زی
 .ببریم 

 
 مورد آمریكا

  ٢٠١٣ طبق سرشمـاری سـال  
ـروی كـار   ١۵۵ از جمع   ـی میلیون ن

ــریــكـا   ــر   ١٤۵ در آم ــف ــیـون ن ــل ــی م
  ٨ از ایـن تـعـداد  .  شاغـل بـودنـد 

ــجــات   ــارخــان ــارگــران ك درصــد ك
 ]۵[.صنعتی ھستند 

 
 بخش دولتی

دولت آمریكا بیش از بیست و  
یك میلیون استخـدامـی دارد كـه  
دولت را به بزرگترین كـارفـرمـای  

ـیـون  .  آمریكا تبدیل میكند  ـل ده می
ـیـن وزارت   نفر از این تعداد، شاغل
ـیـش   آموزش و پرورش ھستند و ب
از ششصد ھزار نفر از كـارمـنـدان  
ــول   ــت در اداره پســت مشــغ دول

ـر آن، نـزدیـك بـه  .  بكارند  عالوه ب
ـلـف   دومیلیون نفر در مشاغل مخت
مددكاری اجتماعی در اسـتـخـدام  

پـس از آمـوزش و  .  دولت ھستند 
ـــخـــش   ـــن ب ـری ــ ـت ـــزرگــ ـرورش ب پــ
استخدامی دولت آمریكا را دم و  
ـتـی، یـعـنـی   دستگاه سركوب دول
نیروھای نـظـامـی و قضـائـی و  

. آمریكا، تشكیـل مـیـدھـد   جزائی 
ـیـون   ـل ارتش آمریكا بیش از سه می
و دویست ھزار نفر را در استـخـدام  

تعداد پلیسھای خیابان صـد  .  دارد 
و بیست ھزار نفر است كه احتماال  
ـیـس را   ـل تعداد كل مستخدمیـن پ
ـر   ـف دوبرابر، نزدیك به ربع میلیـون ن

خیل وكال و دستـگـاه  .  خواھد كرد 
ــل بــوروكــراســی و   ــریــض طــوی ع
زنـدانــھــائـی كــه نــزدیــك بــه ســه  
میلیون نفر را در خود جا داده انـد  
را به مستخـدمـیـن ارتـش و قـوه  
ـیـد تـا سـھـم   ـن قضائیه اضـافـه ك
عمده از نیمه دیگر مستـخـدمـیـن  
. دولت آمریكا برایتان روشـن شـود 
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ـیـت   پس دولت آمریكا دو نوع فعال
ـر   متضـاد و در ھـر صـورت غـی
ــنــد  ــك ــی : مــولــد ســازمــانــدھــی م

آمـوزش و  ( خدمات اجـتـمـاعـی  
ـرورش، مـددكـاری اجـتـمـاعــی،   پ

ـــا  ـــھ ـــه آن ـــاب و  )  پســـت و مش
ـــك   ـی ــ ـــس ـــال ـــی ك ـــدھ ـــان ـــازم س
ـنـدی دولـت بـورژوائـی،   استخوانب
ـروھـای   ـی یعنی دم و دستگـاه و ن

شـایـد الزم بـه  .  سركوب طبقاتـی 
ذكر نباشد كه در این سازماندھـی  
تنھا شاغلین بـخـش خـدمـات بـه  

 .طبقه كارگر تعلق دارند 
  

 بخش خصوصی
وال مارت یك شركت تـجـاری  
است كه با دو میلیـون و دویسـت  
ھزار نفر اسـتـخـدامـی در سـراسـر  
ــارفــرمــای   ــن ك ــزرگــتــری ــا ب دنــی

از ایــن  .  خصـوصـی جـھــان اسـت 
ـیـون و   ـل ـیـش از یـك مـی تعـداد ب
سیصد ھزار نفر در آمـریـكـا كـار  
ـیـب وال   ـرت میكنند كـه بـه ایـن ت
ـریـن كـارفـرمـای   مارت را بـزرگـت
ـیـز   بخش خصوصی در آمـریـكـا ن

ــد  ــكــن ــد  .  مــی ــع ــای ب ــھ در ردیــف

ــرار   ــره ای ق ــی رسـتــورانـھــای زنـج
ـرنـدز . " داردند  بـا پـانصـد و  "  یام ب

ــن   ــســت ھــزار كــارگــر دومــی بــی
ــا   ــك ــزرگ آمــری ــای ب ــارفــرم ك
ـره ھـای فـروش   متشكل از زنجـی
غذای فوری تـاكـوبـل، كـی اف  
سی و پیتزا ھات است كه تـحـت  

ــام بــرنــدز " پــوشــش   ــت  "  ی فــعــالــی
ـره  .  میكنند  فروشگاھـھـای زنـجـی

غذائی مك دونالد با چھارصـد و  
چھل ھزار استخدامـی، سـومـیـن  
ــرمــای بــزرگ خصــوصــی   كــارف

ــریــكــاســت  ــروشــگــاه  .  آم چــھــار ف
ـره ای در   ــی بـاالی جـدول و زنـج

كـروگـر، تـارگـت، ھـوم  ( آمریكـا  
ـیـش از  )  دیپو، سیرزـ كی مـارت  ب

ـر   ـف یك میلیون و سـیـصـد ھـزار ن
 .استخدامی دارند 

  
تعداد كـارگـران سـاخـتـمـانـی  

ـیـون و سـیـصـد   ۵ نزدیك بـه  ـل مـی
ـر اســـت  ــ ـف ــ ـران  .  ھـــزار ن كـــارگــ

كارخانجات صنعتـی در آمـریـكـا  
ـیـون  سی در مجموع كمتر از   زده میل

جـمـع  .  نفر را در اسـتـخـدام دارنـد 
ـیـون و   ـل ـیـش از یـك مـی كـمـی ب

ھفتصد ھزار نفر استخدامی تـمـام  
ـرال مـوتــورز،   كـارخـانـه ھـای جـن
ـر،   ـرایسـل جنرال الكتریك، فـورد، ك
ــنــگ و كــوكــاكــوال بــعــالوه   ــی بـوئ
شركتھای آنفورماتیك آی بـی ام،  
مــایــكــروســافــت، یــولــت پــاكــارد،  
ــنــوز   ــتــل، آمــازون ھ ــن گـوگــل، ای
قریب به نیم میلیون نفر از تـعـداد  

 .كارگران وال مارت كمتر است 
بجز واحدھای صنعتی، تمام   

واحدھای اقتصادی فوق بـخـاطـر  
طبیعت توزیعی آنـھـا، واحـدھـای  

ــد  اگــر چــه  .  كــوچــكــی ھســتــن
مـجـمـوع كـارگـران مـك دونـالـدز  
نزدیك به نیم میلیون نفـر مـیـشـود  
اما ھیچ یك از رسـتـورانـھـای آن  
در آن واحد بیش از بیست كـارگـر  

ـر از  (را بكار نمیگیرد   اغلب كـمـت
ـر در آن واحـد مشـغـول   ـف بیست ن

ـــد  ـــارن ـــك ـــا  ).  ب ـــاوت ب ـف ــ در ت
ــای وال مـــارت،   ــھ ــگـــاھ فــروش
رستورانھا، كافـی شـاپـھـا، شـھـر  
بازیھا، آرایشـگـریـھـا و امـثـالـھـم  
ادغامی از فعالیتھای تولیدی و  

ـنــد  ــت كـارگــر مــك  .  تـوزیـعــی ھس
دونالدز ھم ساندویچ تولید میكنـد  

 .و ھم فروشنده آن است 
  

برخالف قرن بیستم مـیـالدی،  
ــریــكــا   ــر  ( كـارگــران در آم و ســای

ــی  ــاد  )  كشــورھــای غــرب ــع در اب
ـره در یـك   ـف ھزاران و دھھا ھزار ن
مجتمع صنـعـتـی بـكـار گـرفـتـه  

شركت اتومبیـل سـازی  .  نمیشوند 
ـیـش از   ـیـش ب ـرن پ فورد در یك ق

ھزار كارگـر را در مـجـتـمـع    ٨٠ 
ـرویـت بـكـار   ـت تولیدی خود در دی

ـری فـورد،  .  میـگـرفـت  ـقـول ھـن ب
را به این مـجـتـمـع  ]  آھن [سنگ  

وارد میكـردنـد و از درب دیـگـر  
باین ترتیـب  .  اتومبیل خارج میشد 

ــیــدی در ایــن واحــد   ــركــز تــول تــم
. تولیدی به حد كمال رسـیـده بـود 

فورد امروز نزدیـك بـه دویسـت و  
بیست ھزار نفر را در استخـدامـش  
ــبــه   دارد امــا آنــھــا در نــود شــع
ـنـده   ـراك تولیدی در سراسر جھـان پ
اند، بعبارت دیگر تعداد مـتـوسـط  
ـیـدی   كارگران در ھر مجتمـع تـول

 .كمتر از سه ھزار نفر است 
  

آمــار خــام فــوق بــدون قــرار  
گرفتن در یك مـتـن اجـتـمـاعـی  
ـنـده جـلـوه   ـن ممكن اسـت كسـل ك

ــنــد  ــن در قســمــت بــعــد تــالش  .  ك
ـرد ایـن اطـالعـات   میكنم به كـارب
در متون سازماندھی و سـیـاسـی  

 .بپردازم 
 ادامه دارد  
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ـران بـاز   که روزی پـایشـان بـه ای
ھر چه روحـانـی تضـمـیـن  .  شود  

ــبــت بــه دیــگــر   بــدھــد ایــران نس
ـر اسـت،    کشورھای منطقه امن ت
ـریـن   ـنـد بـزرگـت اما ھمگان مـیـدان
ناامنی خود جمـھـوری اسـالمـی  

حـکـومـتـی کـه بـانـدھـای  . است 
ـرای   تبھکار حاکمش ھر یـک ب
خود سازی مـیـزنـد، و بـا ھـیـچ  
ـرفـتـه شـده بـورژوازی   معیار پـذی

ـم  .  ھمخوانی ندارد  دوران پسا تحری

ـرای جـمـھـوری   بیـش از آنـکـه ب
اسالمی فرصتی باشد تـا شـایـد  
مشکالت خودش را رتق و فـتـق  
کند برایش به یک معضل مـھـم  

چرا که بیـش از ھـر  .  تبدیل شده 
چیز توده مردمی وجود دارند کـه  
ـم   انتظار دارند در دوران پسا تـحـری
گشایش اساسی در زندگی شـان  

انتظار برحقی کـه از  .  ایجاد شود 
این حکومت نه تنھا بر نمی آیـد،  
که اساسا در تضاد با امر رفاه و  

شادی مـردم، ایـن حـکـومـت پـا  
 . گرفته است 

ــگــر   ــی و دی ــان ــت  " روح دس
حکومت خیلـی  " اندرکاران معتدل 

ـنـد کـه بـا امـریـکـا   مایـل ھسـت
امـا  .  داشته بـاشـنـد " رابطه حسنه "

ـریـن رکـن   حکومتی کـه مـھـمـت
ـیـه   ـق حکومتـی اش را والیـت ف
تعریـف کـرده و ایـن ولـی ھـمـه  
ــھــای حــکــومــت را در   ــت ــاس ــی س
ــریـکــا گــره زده،   ــنـی بـا ام دشـم

دعوت از نمایندگان شـرکـتـھـای  
بزرگ امریکای  بـه ایـن امـیـد  
ــت   ــط  دو دول کــه روزی رواب

دعـوت بـه مـراسـم  " عادی شـود  
. خود حکومـت اسـت "  گردن زنی 

ممکن است یک روزی روسـای  
دو دولـت امـریـکــا و جـمـھــوری  
ـنـد و   اسالمی کـنـار ھـم بـایسـت
لبخند زنان رو به دوربین ھا دسـت  
ھم ھمدیگر را بفشارند، امـا ایـن  
رویای شیرین بخشی از حاکمیت  
ـر   به ھمین سـادگـی امـکـان پـذی

مگر اینکه کل حاکمیت  .  نیست 
خود را زیر سوال ببرند که در ایـن  
ـبـدیـل   صورت رویا بـه کـابـوس ت

این روزھا کوبا را مـثـال  .  میشود 

میزنند که بعد از پنجـاه سـال بـا  
امریکا روابط عادی برقرار کـرده  
اما نمی گویند که کوبا، دیـگـر  

ــیــســت  ــیــدل،  .  کـوبــای ســابــق ن ف
فسیلی است کـه دورانـش تـمـام  

جمھوری اسالمی ھم یـک  .  شده 
ـیـه خـودش را   روزی اگر ولی فق
ــع آن از   ــه طــب دفــن کــرد و ب
اسالمیـت خـودش دسـت کشـیـد  
. شاید آنموقع برایش فـرجـی شـود 

اما پیش از آن سـرمـایـه گـذاری  
خارجی با ھزار اما و اگر مواجـه  
می باشد که مھمترین اش وجود  

  .خود جمھوری اسالمی است 

 !دعوت به مراسم گردن زنی
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ـتـی  " نظر "و  " اقتصادنیوز "وبسایتھای   اخیرا گزارشاتی را مبنی بر کسر بخشی از دستمزدھای کـارمـنـدان دول
ـروریسـتـھـای خـود در  "  کمک " را منتشر کرده اند که دولت اسالمی چندین سال است مبالغی را برای   بـه ت

ـیـوز . " کشورھای منطقه از حقوق آنھا کسر می کنـد  ـتـصـادن تصـویـری را از فـیـش حـقـوقـی یـکـی از  "  اق
کـه ھـمـان جـنـگـجـویـان  "  کمک به مردم یـمـن " ھزار تومان از دستمزدش برای    ٢ کارمندان منتشر کرده که  

ـنـد را   حوثی وابسته به رژیم اسالمی در جنگ نیابتی این رژیم بر علیه عوامل رژیم اسالمی عربستـان ھسـت
ھم گفته است که این یک عمل تکراری رژیم در چندین سال گذشته بود کـه جـیـب  " نظر . "چاپ کرده بود 

ـر و  .  تروریستھایش را با حقوق کارگران و کارمندان پر می کرده  جمھوری اسالمی کـه بـاعـث و بـانـی فـق
ـتـھـایـش را از   بیکاری و نداری در این جامعه است، اکنون با زورگوئی و گردنه گیری بی نظیرش خرج جنای

پذیریم و در کـنـار خـواسـت قـطـع فـوری ایـن    ما این را نمی .  جیب ما کارمندان و کارگران تأمین می کند 
دزدی کثیف از جیب و حلقوم فرزندانمان، خواھان قطع فوری ھرگونه کمکی از منابع متعلـق بـه مـردم، کـه  
ـرد اھـداف   ـیـشـب حاصل تالش و زحمت کار کارگران و زحمتکشان است به حلقوم تروریستھای اسالمی برای پ

 ! شوم رژیم جمھوری اسالمی ھستیم 

 تأمین ھزینه جنگ جمھوری اسالمی 
 بر علیه عربستان از جیب کارگران

) Flora Nanteza(در خبری نوشته است که یکی از خدمتکارانی که    migrant-rights.orgسایت  
ـیـل " به دنبال یک زندگی کمی بھتر از اوگاندا به دبی رفته بود، بعد از آنکه شرایط کـار در خـانـه   را  "  کـف

به پلیس شکایت مـی کـنـد و فـلـورا  "  کفیل . "غیرقابل تحمل یافت به دنبال کار با شرایط بھتری می گردد 
بعنوان فراری دستگیر می شود و خدا میداند تحت چه شرایطی در بازداشتگاه دچار سکته قلبی مـیـشـود و  

 .، بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دھد ٢٠١٥ اوت    ٢ در تاریخ  
ـبـدیـل شـده    شرایط کار برده  وار کارگران مھاجر در کشورھای حوزه خلیج به یک اسکاندل باورنـکـردنـی ت

ـنـد،  " کارگری " است که ھمه نھادھای خیریه، حقوق بشری و   ، با وجود اینکه از این شرایط کامال آگـاه ھسـت
انسان منصف امروزه نباید این برخوردھایی را کـه در  .  با یک انتقاد خشک و خالی از کنار آن می گذرند 

کتاب و فیلم دیده و خوانده بودیم که به سر بردگان در اوایل ورود به قاره آمریکا می آوردند قبـول کـنـد و از  
 . کنار آن با خونسردی بگذرد 

 بردگان مھاجر در کشورھای حوزه خلیج

ـرنـامـه ھـای   ـبـال اعـالم ب یک سایت فنالندی نوشـتـه اسـت کـه بـدن
ریاضتی دولت فنالند، در عرض یک ھفته گذشته بیشتر از ھـر زمـان  

ـر تـعـداد  )  اتحادیـه خـدمـات (   PAMسال اتحادیه    ١٥ دیگر از حیات   ب
اتحادیه ھای دیگر نیز گـزارشـات  .  اعضای این اتحادیه اضافه شده اند 

 .مشابھی را منتشر کرده اند 
ـلـه بـا   واضح است که کارگران و مردم زحمتکش فنالند برای مقـاب
شرایطی که اتحادیه اروپا این روزھا به کـارگـران و مـردم کشـورھـای  
ـره   عضو خود، مثل یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، کرواسی، ایتالیا و غـی

این یک گام بسـیـار مـھـم  .  و غیره تحمیل کرده است، آماده می شوند 
اما برای عقب نشانـدن ایـن  .  و بلندی است که ھمه باید از آن بیاموزیم 

شرایط وحشتناک، باید دست به کارھای بزرگتری زد که اولین آن بـه  
دست گرفتن اتحادیه ھا و تشکل ھای کارگری توسط خود کـارگـران  
و بخش چپ و رادیکال فعالین کارگری است که تنھا بـه مـانـدن در  
چھارچوب گذشته رضایت نمی دھند، بلکه برای جامعه ای بـا رفـاه  

 .و معیشت مکفی برای ھمه شھروندانش مبارزه و تالش می کنند 

ھمه چیز ریاضت کشی 
 !اقتصادی ھم بد نیست

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـیـویـورک  "  اتحادیه کارگران ساختمان سازی " ھر گاه خبری از   در ن
آخر ھـمـیـن اتـحـادیـه بـود کـه در  !  ھایم تیز می شوند   می بینم، گوش 

جنگ آمریکا علیه ویتنام، خالف فضا و امواج جاری در آمـریـکـا بـه  
ھای نیویورک بـه دفـاع از    دفاع از دولت آمریکا برخواست و در خیابان 

ـر مـربـوط بـه ایـن اتـحـادیـه  . قتل عام مردم ویتنام رژه رفت  آخریـن خـب
صدھا تن از کارگران ایـن اتـحـادیـه در یـک حـرکـت  .  متفاوت است 

اعتراضی از کارگرانی که توسط یک شرکت پیمانی اسـتـخـدام شـده  
ـرداخـت   ـیـن عـدم پ و به اعتراض به ناامنی محیط کـارشـان و ھـمـچـن

ـبـه دیـگـر  .  دستمزدھایشان دست از کار کشیده بودند، پیوستند  یک جن
اھمیت این اعتراض این است که قریب به اتفاق کارگران دست از کـار  
کشیده شرکت پیمانی، کارگران مـھـاجـر و ارزانـی بـودنـد کـه گـویـا  

ـرقـانـونـی " انگلیسی ھم به درستی بلد نبودند و بعضا بخاطر   بـودن،  "  غـی
اھـمـیـت  . مورد سواستفاده قرار می گرفتند و صدایشان ھم در نمی آمد 

این مسئله در این است که ھیأت حاکمه آمریکا و بـخـصـوص بـخـش  
متشکل در حزب جمھوریخواه و اعـوان و انصـارش در دامـن زدن بـه  
ـفـی را در   یک دشمنی علیه کارگران مھاجر صدای ھـر انسـان شـری

 .آورده است 

اھمیت یک اعتراض کارگری 
 در آمریکا
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سازمان دیده بان حـقـوق بشـر  

(سپتامبر    ٢٣ طی بیانیه ای در  
در اغـاز  " تـحـت عـنـوان )   مھر   ١ 

ــمــان   ــازگشــایــی مــداری مــعــل ب
ـیـد  خـواسـتـار  "  زندانی را آزاد کـن

ــی   ــدان ــم زن ــعــل ــت م آزادی ھــف
اسماعیل عبدی، رسـول بـداقـی،  
ــری، مــحــمــود   ــب ــن ــرضــا ق ــدال ــب ع
بھشتی، علیرضا ھاشمی، عـلـی  
ـیـک   اکبر باغانی، محمد رضا ن
. نژآد، مھدی بھلولی شـده اسـت 
  ١٧ این درحالیست که در تـاریـخ  

ـر  ــب ـتـام ــریـور   ٢٦ ( سـپ یـکــی  )  شـھ
دیگر از معلمان به اسـم مـنـصـور  

 .موسوی دستگیر شد 
ـرای آزادی     کارزار معلمان ب

. معلمان زندانی در جـریـان اسـت 
ـلـف   کانون صنفی شھر ھای مخت
ـری   ــ ـی ـــگــ ـی ــ ـرای پ ــ ـران ب ــ در ای
ــھــایشــان و در راس آن   خــواســت
خواست آزادی مـعـلـمـان زنـدانـی  
فراخوان به تجمع در مقابل وزارت  
ــران و   ــرورش در تــھ آمــوزش و پ
. ادارات آن در شھرستانھا داده انـد 

از خواستھا و مـبـارزات مـعـلـمـان  
متن بیانیه سازمـان  .  حمایت کنیم 

دیده بان حقوق بشر بـه زبـانـھـای  
 . فارسی، انگلیسی ضمیمه است 

 
ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم

 زندانی 
 ٢٠١٥ سپتامبر    ٢٥ ،  ٩٤ مھر    ٣ 

*** 
بیانیه سازمان دیده بان حـقـوق  

با استفاده از گزارش سـایـت  ( بشر  
 )لیبر استارت 

در آغاز بازگشایی مـدارس،   
 معلمان زندانی را آزاد کنید 

ــل   ــه دلــی ــان ب ــم ــعــل ــن م ای
ـفـی    ھای   فعالیت  صلحجویانه صـن

   اند  شان به زندان افتاده 
مقامات ایران     –)  بیروت 

معلم زندانـی را کـه    ٧ فورا    باید 

ـراضـات اتـحـادیـه ای   بخاطر اعت
 . آزاد کند . خود دستگیر شده اند 

ـتـ    مقامات ایران در چـنـد ھـف
ـلـی در   پیش از آغاز سال تـحـصـی

ـر    ٢٣  ـبــ ـتـــامــ ـپــ ، بـــا  ٢٠١٥ ســ
دستگیری و مجازات مـعـلـمـانـی  
که آشکارا و با شـھـامـت سـخـن  

ـیـام را     ، می   اند  گفته  خواھند این پ
به دیگر فرھـنـگـیـان و مـعـلـمـان  
ـنـا  و   ــل ـبــایـد ع ـنــد  کــه ن ـرسـان ب

ـراز     صراحتا  اعتراضات    خود را اب
 .نمایند 

ـران از   ـتـی ای ـی ـروھـای امـن نی
پنج تـن از اعضـاء    ٢٠١٥ آوریل  

برجسته کانون معلمان ایران و نیـز  
ـران را   دبیر کل سازمان معلمان ای

ـران  .     اند   بازداشت نموده  مقامـات ای
ـیـه یـکـی دیـگـر از   ھمچنین عل
ــرا  دور    ــی ــانــی کــه اخ ــی ــنــگ ــرھ ف

سـالـه خـود را در    ٦ محکومیت  
صنفی بـه     ھای    ارتباط با فعالیت 

ــھــامــات   ــود، ات ــده ب اتــمــام رســان
در  .     انـد   جدیدی را مـطـرح نـمـوده 

ـتـی   تمام موارد فوق مقامات دول
خـود،     ھـای    برای توجیه بازداشـت 

ــتــی «  ــی ــن ــوان    » دالیــل ام ــن را ع

 .کنند   می 
ـیـن، مـعــاون   ــت اریـک گــلـدس
ــه در   ــان ــخــش خــاورمــی ــس ب ــی رئ

حقوق بشـر گـفـت      بان  سازمان دیده 
ایران دارای یک روند مشخص  « 

ــری و اذیــب و آزار   ــتــگــی در دس
برای معلمانی را در پیش گرفتـه  
است که  در باره مشکالتی کـه  

شـان بـا آن    آمـوزان   خود ا و دانـش 
ــا   ــد و  ب ــن ــرض ــت ــد، مــع ــن ــروی روب
ــن   ــخ ــت س ــام ــھ ــت و ش صــراح

دولـت بـایـد افـرادی  .  گوینـد    می 
که سـعـی در بـھـبـود وضـعـیـت  
آموزش و پرورش کشور دارنـد را  
تشویق نماید نه آنکه ایشان را بـه  
ـتـی   ـی جرم اتھامات ساختگی امـن

 .دستگیر نماید 
ــنــابــع آگــاه  در بــاره ایــن   م

    بـان   ھا به  سازمان دیـده   دستگیری 
ـنـد کـه   حقوق بشـر اظـھـار داشـت
ــل   ــی ــان مــزبــور بــه دل ــی ــگ ــن ــرھ ف

ـبـاط  بـا    فعالیت  ھایی که در ارت
حقوق معلم و دانـش آمـوز انـجـام  

.    انـد   ، دستگیـر گـردیـده    اند   داده    می 
دو تن از منابع فوق که در زمینـ   

ـیــت     ھـای    گـروه  فـرھـنـگـی فـعـال

تجارب شخصی شـان از      اند  داشته 
احضار شدن تـوسـط مـقـامـات و  
ــاره   ــا در ب ــھ ــه آن ــاســخ دادن ب پ

ـفـی خـود، در     ھـای    فعالیـت  صـن
حـقـوق       بـان   اختیار  سـازمـان دیـده 

 .بشر قرار دادند 
ـیـمـه   به گزارش خبرگـزاری ن

ــار ایــران   ــی ک ــم ــا ( رس ــن )  ایــل
ــرضــا   ــی ــل ــتــی ع ــی ــن ــروھــای ام ــی ن
ــر کــل ســازمــان   ــی ھــاشــمــی، دب

آوریـل    ١٩ معلمان ایران را در روز  
در خانه خود دستگیر نموده و بـه  

ھاشمی  .  زندان اوین منتقل کردند 
اجـتـمـاع  « به جرم     ٢٠١١ در سال  

ـر ھـم زدن   ـبـانـی بـه قصـد ب و ت
ـیـه  «و    »امنیت ملی  ـیـغ عـل ـل ـب ت

بــه    » نـظـام جـمـھــوری اسـالمـی 
ـقـی    ٥ تحمل   ـی ـل سـال حـبـس تـع

 .محکوم شده بود 
مـقـامـات    ٢٠١٥ در ماه مه  

ـر بـاغـانـی را احضـار   علی اکـب
ـقـی   ـی ـل   ٦ نمودند تا دوره حبس تـع

ساله خود که حـکـم آن در سـال  
صـادر شـده بـود را آغـاز    ٢٠٠٦ 
یـکـی از اعضـاء کـانـون  .  کنـد 

صنفی معلمان ایران به  سـازمـان  

بان حقوق بشر گفت مقـامـات    دیده 
ــنــکــه چــرا دور    ــران در بــاره ای ای
مجازات وی بـایـد اکـنـون آغـاز  
گـردد، ھـیــچـگــونــه تــوضـیــحــی  

باغانی اکنون در زنـدان  .     اند   نداده 
گوھر دشـت در خـارج از تـھـران  

 .باشد   محبوس می 
ژوئـــــــن    ٢٧ در روز  

دادگـاه    ٢ مسئوالن شعـبـه  ٢٠١٥ 
ـر کـل   ـی اوین اسماعیل عبدی، دب
کانون صنفی معلمان در حالیکـه  
به دادگاه مراجـعـه کـرده بـود تـا  
ـتـه   بپرسد چـرا مسـئـوالن در ھـف
ـر او بـه ارمـنـسـتـان   قبل، از سـف

، را بـازداشـت     انـد   ممانعت ورزیـده 
یک منبـع نـزدیـک بـه  .  نمودند 

    بـان   این پرونده بـه  سـازمـان دیـده 
حقوق بشر گفت مقامات دادگـاه  

وی را به این علـت       اند  به او گفته 
ــه     بــازداشــت مــی  ــد کــه ب کــنــن

ـرســـش  آنـــھـــا در بـــاره     ھـــای    پــ
صنفـی خـود پـاسـخ     ھای    فعالیت 

ــبـق مــاده  .  دھـد  ــر ط    ٥٠٠ وی ب
ــه   ــون مــجــازات اســالمــی ب ــان ق

ـیـه نـظـام جـمـھـوری  «  تبلیـغ عـل
   ٦١٠ و بر طبـق مـاده    » اسالمی 

برای اخالل در امنیـت  « به تبانی  
 .متھم گردیده است   »کشور 

مقامات کشور قبال  در سـال  
عـبـدی را بـه اتـھـامـات    ٢٠١١ 

. مشابھی  بازداشت کـرده بـودنـد 
ـــع بـــه  ســـازمـــان   ـب ــ ـن ایـــن مــ

حقوق بشـر اظـھـار داشـت    بان   دیده 
ــران در ســال     ٢٠١١ مـقــامـات ای

روز در    ٤٤ عبدی را بـه مـدت  
ـنـد کـه از   زندان اوین نگـاه داشـت

روز آن را در    ٣٣ این مدت وی  
حبس انفرادی گذراند و باقیمـانـده  

ـری کـرد کـه     ٢٠٩ را در بند   سـپ
ـبـال      بان   سازمان دیده  حقـوق بشـر ق

مـوارد آزار و شـکـنـجـه در ایــن  
در  .  بخش را مستند نـمـوده اسـت 

  ٢٦ ، شـعـبـه  ٢٠١١ ژوئن    ٢٩ روز  
دادگاه انقالب عبدی را بر طـبـق  

 ٢٦٥ اطالعیھ شماره  
 بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر در حمایت از معلمان زندانی

 در آغاز بازگشایی مدارس معلمان زندانی را آزاد کنید
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ــون مــجــازات     ٥٠٠ مــاده   ــان ق
ـیـه نـظـام  « اسالمی به   تبلیـغ عـل

اخـالل  « و    » جمھوری اسـالمـی 
متھم کـرده و     » در امنیت ملی 

وی را به تحـمـل ده سـال حـبـس  
 .تعلیقی محکوم نمود 

ـر روی   گزارش ھـایـی کـه ب
سایت کانون معلمان ایران منتـشـر  

اوت    ٣١ گــویــد  در     شــده مــی 
مسئوالن که احکامـی از    ٢٠١٥ 
دادگـاه اویـن بـه ھـمـراه    ٢ شعبه  

ـیـک نـژاد   داشتند، محمد رضا ن
یـکـی از اعضـاء فـعـال کـانـون  

صنفی و مھدی بھلـولـی، عضـو  
سابق ھیئت مدیره ایـن کـانـون را  

ـر نـمـودنـد  یـک عضـو  .  دستـگـی
حـقـوق       بـان   دیگر به  سازمان دیده 

ـتـی   ـی ـروھـای امـن ـی بشر گـفـت ن
ـیـک   ـفـن ھـمـراه ن ـل کامپیوتر و ت
نژاد را توقیف نمـوده و او را بـه  

ھا و مطـبـوعـات    تماس با سازمان 
ـبـع  . خارجی متھم نمودند  ایـن مـن

حـقـوق بشـر     بـان    به  سازمان دیـده 
ـیـک   اظھار داشت بـھـلـولـی و ن

ـنـدھـای   زنـدان    ٨ و    ٧ نژاد در ب
شـونـد کـه     اوین نگـاھـداری مـی 

ــن   ــرمــی ــگــاھــداری مــج مــحــل ن
. بـاشـد    تخلفات مالی جزئـی مـی 

به گفته منبع مزبور و نیز سـایـت  
ــیــک نــژاد   ــمــان، ن ــل کــانــون مــع
ــش از   ــی پــی ــم ــی ک ــول ــھــل وب
دستگیری شان، با عـلـی اصـغـر  
ـرورش در   فانی، وزیر آموزش و پ
باره مشکالت معـلـمـان صـحـبـت  

 .کرده بودند 
 

ـروھـای    ٦ در روز   ـی ـر ن سپتامب
امنیتی با به ھمراه داشتـن حـکـم  

دادگاه اوین کـه    ٢ جلب از شعبه  

ژوئیـه بـود،  خـانـه    ٢٧ تاریخ آن  
محمد بھشتی، سخنگوی کانـون  
صنفی معلمان را تفتیش کـرده و  
ــازداشــت   ــر و ب ــگــی وی را دســت

ـیـش از  .  نمودند  بھشتی در روز پ
ــه   ــس ــگــیــری اش در جــل دســت
مالقاتی که میان کانون معلمـان  
ـر نـوبـخـت، مـعـاون   و محمـد بـاق
ـرگـزار شـده بـود   رئیس جمـھـور ب
شرکت کرده و در طی آن در بـاره  
مشکالتی که فراروی مـعـلـمـان  

 .قرار دارد، سخن گفته بود 
پیمان عطـار، وکـیـل مـدافـع  

ای کـه    رسول بداقی، در مصاحبه 

ـران   در سایت کـانـون مـعـلـمـان ای
منتشر گردیده است اظھار داشـت  
ـری   موکل وی بـایـد پـس از سـپ
کردن دوره محکـومـیـت خـود در  

امــا  .  شــد    اوت آزاد مــی   ٤ روز  
مقامات در عوض، بـداقـی را از  
ـنـد الـف   زندان رجایی شـھـر بـه ب
زندان اوین که تـحـت نـظـر سـپـاه  
ـقـالب اسـالمـی اداره   پاسـداران ان

دو تـن  .  شود، منتقل نـمـودنـد    می 
از اعضاء کانون صنفی معـلـمـان  

حـقـوق بشـر     بـان    به  سازمان دیـده 
ـقـالب    ٢٨ گفتند شعبه   دادگـاه ان

تھران، بداقی را به تحمل سه سال  

 ت م ا س   ب ا   ك م پ ی ن   بـر ا ی   آ ز ا د ی   كـا ر گـر ا ن   ز نـد ا ن ی 
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 ...بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر
  

 8از صفحه  

 
 از انتشارات حزب کمونیست کارگری ایران

 
کـافـی اسـت بـه  .  درک آمال و اھداف حزب کمونیست کارگری کار ساده ای است 

این فکر کنید که انسان موجودی اجتماعی است و اساسا و بطور تاریـخـی انسـانـھـا دور  
ھم جمع شده اند تا در امنیت و رفاه و منزلت زندگی کنند و نه اینکه برده و بنده بـاشـنـد  

از نـظـر مـا  .  ھمین منطق انسانی پایه سیاستھای ایـن حـزب را مـیـسـازد .  و رنج بکشند 
ـر و نـداری و بـی   کمونیستھا سلطه یک اقلیت بر جامعه و محکوم کردن اکثریت به فـق

انسانھا یعنی ھمه مـردم بـایـد آزاد و  . اختیاری از ھیچ منطق قابل قبولی برخوردار نیست 
ما آنھایی ھستیم کـه ایـن اسـتـدالل را  .  برابر و بدون تبعیض و رنج و مذلت زندگی کنند 

ـر مـردم   ـنـاچـار کسـانـی بـایـد ب که دنیا ھمین است که ھست و کاری نمیشود کرد و ب
ما آنھایی ھستیم که سلطه اقلیت بی خاصیت سرمـایـه دار و  .  حکومت کنند قبول نداریم 

مفتخور بر اکثریت مردم را قبول نداریم و مطلقا فکر نمیکنیم بشر بـایـد ھـمـیـشـه بـه ایـن  

برعکس ما جمع شده ایم و متشکل شده ایم و میخواھیم ھمگـان را  .  وضعیت تمکین کند 
ـر و مـرفـه   ـراب ـتـوانـد و بـایـد آزاد و ب قانع کنیم و در این جھت سازمان دھیم که بشر مـی

بـه ایـن حـزب  .  زندگی کند و وبویژه در شرایط دنیای امـروز کـامـال امـکـانـش را دارد 
ـیـن و    بپیوندید تا دست در دست ھم کاری را کـه عـده ای  ـیـس و قـوان ـل بـه کـمـک پ

ـنـسـت کـه   نھادھای سرکوب شغلشان اینست که نگذارند انجام شود و عده ای کارشان ای
مردم را قانع کنند که نمیشود انجام داد را با ھم و با اقناع و مـتـحـد کـردن بـخـش ھـای  

و آن برپا کردن یک جامعـه شـاد و انسـانـی و  .  ھرچه وسیعتری از مردم به انجام برسانیم 
ـقـل از جـزوه  ... (   . بدون رنج و تبعیض و فقر و بھـره کشـی انسـان از انسـان اسـت  بـه ن

 ")چگونه با حزب کمونیست کارگری فعالیت کنیم "
 

 : این جزوه را میتوانید از آدرس زیر دریافت کنید 
/content-wp/pers/wpi/com.azadobarabar://http
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ایت مھر سـنـد  س   ٩٤ دوم مھر ماه  
ـیـن کـار و  « تشریح جزئیات قـوان

ـری از حـوادث    /کارگاه  پیـشـگـی
ـتـشـر     » کار ناشی  از کار  را من

بر اسـاس آمـارھـای ارائـه  .  کرد 
ـیـن سـالـھـای   شده در این مقاله ب

ـیـش از  ١٣٩٣ تا سـال    ١٣٨٣  ، ب
ـر در حـوادث کـار     ١٢  ـف ھـزار ن

 . جان خود را ازدست داده اند 
در مورد مرگ ھـای نـاشـی از  
ـفـی   ـل حوادث کار آمار ھای مخت

پـزشـکـی    ١٣٩٣ سال  .  وجود دارد 
قــانــونــی آمــار حــوادث کــار را  

ـر، وزارت کـار    ١٨٩١  ـف   ١١٥٠ ن
نفر و سازمان تامین اجتماعی آن  

ــر اعــالم کــرده انــد   ١٢٠ را   ــف .  ن
دلیل متفاوت بودن آمارھا واقعـی  

تامین اجتماعی مـرگ و  .  است 
مصدوم شدن کارگرانی را اعـالم  
میکند که تحت پوشـش تـامـیـن  

ـیـز  .  اجتماعی ھستند  ایـن خـود ن
اسفبـار بـودن فـاصـلـه کـارگـران  
ــیــن   تــحــت پــوشــش و بــدون تــام

 .اجتماعی را به نمایش میگذارد 
ـم   ـی ـرگـزاری تسـن به گـزارش خـب
ــاشــی از   ــای ن آمــار مــرگ ھ
حوادث کـار در نـه مـاھـه سـال  

نفر رسیـده اسـت    ١٥٠٦ به    ١٣٩٣ 
ــان کــارگــران   ــن مــی کــه از ای

ـنـد؛   ساختـمـانـی رکـورددار ھسـت
،  ١٣٩٣ ماه نخست سال    ٩ تنھا در 

تعداد قربانیان حـوادث نـاشـی از  
ـر    ٣٣٣ کارھای ساختمانی به   ـف ن

به گزارش خبرگزاری مھـر   .رسید 
  ٩٩٤ یـک ھـزار و    ٩٣ در سال  

نفر در حواد ث ناشی از کار جـان  
ایـن رقـم  .  خود را از دسـت دادنـد 

در مقایسه با یکسال پیـش از آن  
ـربـانـی    ٧٩٤ بـا یـک ھـزار و   ق
درصـدی را    ١١ بیشتر، افزایشی  
بر پـایـه آمـارھـا،   .نشان می دھد 

مرگ ھـای نـاشـی از حـواد ث  
کار بیشتر در فصل تابسـتـان رخ  

ســازمــان پــزشــکــی  .  مــی دھــد 
ــا ھشــدار در مــورد   ــی ب ــون ــان ق
ـر   افزایش تلفات کار و تـاکـیـد ب
رعایت نکات ایمنی بـه ویـژه در  
موارد کار در ارتفاع تاکیـد کـرد  
ـیـن   که در ده سال گذشته یعنی ب

  ١٣٩٣ تـا سـال    ١٣٨٣ سالھای  
ـر در    ٤٣٦ ھـزار و    ١٢ حدود   ـف ن

حوادث کار جان خـود را ازدسـت  
 .داده اند 

حوادث ناشی از نا امنی محـیـط  
ـنـد  ـنـاب ھسـت در  .  کار قابـل اجـت

ــریــک و کــارخــانــه ھــا در   فــاب
صنایع فلز و نفت نصب دسـتـگـاه  
ھای مـدرن بـایـد بـا آمـوزش و  

نحوه استفاده و کـار بـا آنـھـا در  
ـریـن اسـتـانـداردھـا در   سطح بـاالت
کـالـسـھـای آمـوزشـی و مـدرن،  

 . آموزش داده شوند 
محیط کار محیـطـی اسـت کـه  
کارگر بخش اعظم زنـدگـی اش  

نفس زندگـی  .  را در آن میگذارند 
ــرای   ــبــایــد ب کــردن کــه دیــگــر ن
کسی خطرات فوق برنامه داشتـه  

محیط کار باید جای امـن  . باشد 
 . و سالـم و تمیزی باشد 

ـنـد ایـن   دولت و کارفرماھا موظف
سطح از زندگی در محـیـط کـار  

 .را تامین کنند 
ـروی   ـی معادن بخش بـزرگـی از ن
ــتــصــاص داده   کــار را بــخــود اخ

میزان مرگ و مصدومیـن  .  است 
در معادن در اثر ناامنی مـحـیـط  
کار آمار ارقامـی بـاال را بـخـود  
اختصاص میدھد، استادندار شـدن  
محیط ایمنی، بھداشت، مـدت و  
ـقـل   ساعات کار، وسائل حمل و ن
در مــعــادن، امــکــانـات ورود بــه  
ـــودن   ـــاال ب ـــعـــادن، ب ـــق م عـــم
ــی و   ــس ــای تــنــف ــداردھ ــان اســت
روشنایی، امکانات نجات فـوری  
و کمک ھای اولیه بخش ھـای  
ثابت از تامین و تضمیـن ایـمـنـی  

 .محیط کار در معادن ھستند 

ـرای   دولت و کـارفـرمـاھـا بـایـد ب
ـنـه   تامین ایمنی محیط کار ھـزی
ـنـد،   ھای باالیـی را تـحـمـل کـن
امری کـه از تـن دادن بـه آنـھـا  

 .خودداری میکنند 
ـیـد   ریاضت کشی اقتصادی، مـق
کردن کارگران در محیط کار بـا  
قوانین و مقرارتی که برای سـود  
ـری را ایـجـاد کـنـد،   آوری بیشـت
جلوگیری از اعتراض و اعتصـاب  
ــت   ــارزه کــارگــران در دول و مــب
ـر   ـیـشـت روحانی از ھـر دوره ای ب

 .شده است 
ـــت روحـــانـــی  دســـت   در دول
ــرای دخــالــت در   ــرمــاھــا ب کــارف
سـرنــوشـت کـارگــران در عـرصــه  
ـرار دادھـــای کـــار،   ــ ـتـــن ق بســ
دستمزدھا و اخراج و بیکـارسـازی  

 . ھا بازتر شده 
ـیـن آوردن   ـرای پـای فاکتور مھم ب
مـیـزان حـوادث کـارو نـا امـنــی  
ــراض و   ــت مـحــیــط کــار، حــق اع
دست کشیدن از کار در زمـانـی  
است که کـارگـر احسـاس کـنـد  
استـانـداردھـای ایـمـنـی مـحـیـط  
کاررعایت نشده اند، و کـارفـرمـا  
باید موظف باشد به این اعتـراض  
ترتبیب اثر دھـد، امـری کـه در  
محـیـطـھـای کـار بـخـاطـر سـود  

کارفرما و به پشـتـوانـه حـمـایـت  
دولت و قوانین از کارفرما ھـیـچ  

 .وقت رعایت نمی شود 
این تنھا کارگران نیستند کـه در  
ایران قربـانـی حـوادث کـار مـی  
ـلـکـه فـرزنـدان آنـھـا ھـم   شوند، ب

در  .  بخشی از این قربانیان ھستند 
ــظــام   ــت ن ــحــت حــاکــمــی ــران ت ای
جمھوری اسالمی کودکـان کـار  
بطور گسترده ای رو بـه افـزایـش  

ـــد  ـن ــ ـت ـــون کـــار " در  .  ھســ " قـــان
ممنوعیت بـکـار گـمـاردن افـراد  

. اشاره شده اسـت   سال ١٥ کمتر از  
ـران در سـه دھـه   کارگـران در ای
ــیــت   ــنــوع ــه خــواھــان مــم ــت گــذش

نـا  .  سال شده اند   ١٦ کودکان زیر  
امنی محیط کار برای کودکـان  
در کارگاه ھای کوچک امـری  

سـال    ١٦ کودکان زیر  . آشنا است 
ـرای تـامـیـن زنـدگـی و   نبـایـد ب
معیشت خود و خانـواده ھـایشـان،   
ـرار   در معرض ناامنی و استثمار ق

 . گیرند 
ـیـش از دوازده ھـزار   مرگ ب
کارگر، عـمـال بـمـعـنـی جـنـگ  
نظام اسالمی و کارفرماھا، علیه  
. بخش مشخصی از جامعه اسـت 

ـقـه کـارگـر  ـقـه  .    علیـه طـب طـب
ـیـن   ـبـایـد چـن ـران ن کارگـر در ای
موقعیت  نا امن و پر خـطـری را  

ـبـول کــنـد  ــرش  .  ق بــایـد بــا گسـت
ــرمـا ھـا و   ــراضـاتــمـان کـارف اعـت
ـریـن   دولتشان را وادارکنیم تا بـاالت
ـــی  از   ــ ـل استانداردھای بین الــمـل
نظر امنیت  را درمحیطھای کـار  

 . برقرار کنند 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 !نا امنی محیط کار در ده سال گذشته

، بیش از ١٣٩٣تا سال  ١٣٨٣بین سالھای  
 ھزار نفر در حوادث کار  ١٢

 .جان خود را ازدست داده اند

 
 
 
 
 

 نسان نودینیان       

 
 
ھـزار بـازنشـسـتـه در    ١١٥ درآمد  

ــر   ـق ـر خـط ف اسـتـان مــازنـدران زی
ـر  .   است  در شرایطی که خط فـق
 ١١٥ میلیون  تومان اسـت؛    ٤ زیر 

ھزار بازنشسته  اسـتـان مـازنـدران   
ھزار تومان    ٩٠٠ بصورت متوسط  

ـنـد   در ماه دریـافـت مـی  در    .کـن
ھـایـی    استان مـازنـدران کـارخـانـه 

ھمچون نساجی مازندران، خزرخـز  
ــوخـــا،   ــی چ ــاج ــن، نس ــاب ــک تــن

شھـر،    سازی بھشھر، حریرقائم   چیت 
ــیــاری از   جـیــن مــد آمـل، و بس

ھای تولیدی تعطیل و    دیگر واحد 
ھزاران نفر از کارگران زن و مـرد  
به جمعیت سونامی بیکاری وارد  

 .شده اند 
توشه اقتصادی دولـتـھـای 
تاکنونی در نـظـام جـمـھـوری 
ــی  اســالمــی و دولــت روحــان
برای کـارگـران ، مـعـلـمـیـن، 
ـــوده ھـــای  ـــاران و ت پـــرســـت

میلیونی مزدبگیر جامعـه در 
ایران بیکاری، فـقـر و خـانـه 

 .نشینی، است
دوبرابر شدن نرخ بیـکـاری 
زنان، افزایش چھـل درصـدی 
زنان تحصیلکرده، محـرومـیـت 
نــزدیــک بــه پــنــچ مــیــلــیــون 
کودک از تحصـیـل، تشـدیـد 
ســیـــاســت ریــاضـــت کشـــی 

ـــصـــادی ـــت ـــت ....  اق در دول

سیاست ریاضت کشی 
اقتصادی دولت روحانی و 

ھزار  ١١٥تباھی زندگی 
 !بازنشسته

 4صفحه  



 11  380  شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست 

 اعتراضات
 اعتراض کارگران مجموعه ورزشی آزادی

شھریور کارگران مـجـمـوعـه ورزشـی آزادی در    ٦ و   ٥ 
ـیـکـارسـازی   ـیـه ب ـراردادھـا و عـل اعتراض به تمدید نشدن ق

ـراضـی زدنـد  کـارگـران مـجـمـوعـه  .   دست به تـجـمـع اعـت
ورزشی آزادی نگران تمدید نشدن قراردادشان ھستند که بـا  

ـیــمـانــکـار جـدیــد مــدت آن از یــک مــاه بــه     ١٥ ورود پ
ـیـل    ١٨ روزکاھش یافته وتاکنون   نقر از ھمکاران آنھا به دل

آنھـا   .اند   حجمی شدن قراردادھای جدید پیمانکار تعدیل شده 
ـرای  :  گویند   می  پس از آنکه اعتراض روز گـذشـتـه آنـھـا ب

امروز نیز ادامه یافت،  مدیر کل حـوزه وزارتـی و مشـاور  
عالی وزیر ورزش و جوانان نشستی با نمایندگان کـارگـران  
معترض مجموعه ورزشی آزادی داشت و در این دیـدار بـه  

ـبـات آن   آن  ـررسـی مـطـال ھـا ظـرف    ھا قول داد تـا بـعـد از ب
کـارگـران مـجـمـوعـه   .روزھای آینده نتیجه را اعـالم کـنـد 

ورزشی آزادی که از عملکرد پیمانکار جدید خود معتـرض  
ـم اسـت کـه کـارفـرمـا  : ھستند گفتند  ـی حدود یک ماه ون

ھمان زمان مشکالت شغلی آنھـا مشـکـل        عوض شده و از 
ـنـد  .داشته است  ـت کـارفـرمـای  :  این کارگران در ادامـه گـف

جدید قوانین خواسته خودش را به اجبار به کارگران تحمیـل  
کند؛ برای مثال در روزھای تعطیل باید در محل کـار    می 

حاضر باشیم اما میزان مزدش مانند روزھای عـادی و نـه  
 .شود   مانند اضافه کاری حساب می 

 
اعتراض  مداوم  کارگران پیمانکاری فاز 

 عسلویه١٣
عسـلـویـه   ١٣ پیمانکاری فاز  اعتراضات کارگران  مھر  ٥ 

وارد دھـمـیـن روز  ماه حقوق ومطالباتشان  ٨ به عدم پرداخت  
 .  شد 

 
اعتراض کارگران  اخراجی صنایع فلزی 

 ایران 
مھر کارگران قراردادی اخراج شـده شـرکـت صـنـایـع  ٤ 

فلزی ایران  در مقابل درب ورودی این شـرکـت دسـت بـه  
بـعـد از تـجـمـع ایـن کـارگـران و  .  تجمع اعتـراضـی زدنـد 

پاسخگو نبودن مسئولین این شرکت، کارگران ھمـگـی بـه  
اداره کار اسالمشھر مراجـعـه نـمـودنـد و بـه اخـراج دسـتـه  

 .  جمعی خود معترض شدند 
 

تجمع اعتراضی ) نھمین روز(تداوم
 کارگران مجتمع فوالد و چدن درود

ــتـمــع فـوالد و چــدن درود، در  مـھـر  ٤  کـارگــران مـج
اعتراض به عدم پرداخت بیش از سـه مـاه حـقـوق و مـزایـا  

کـارگـران  .  کار را تعطیل و به تجمع اعتراضی دست زندنـد 

فوالد و چدن دورود میگویند؛ عالوه بر تعویق دسـتـمـزد، از  
ھـا بـا چـنـدیـن مـاه    ھای آن   سه سال پیش تاکنون حق بیمه 

ـرداخـت مـی  شـود بـطـوری کـه    تاخیر به تامین اجتماعی پ
ھای درمانی کارگران این واحد صنعتی ھر چـنـد    دفتر چه 

از سـوی   .وقت یکبار برای تمدید دچار مشکل می شـود 
نفـر از    ١٦ دیگر این کارگران می گویند که تا این لحظه  

ـرارداد تـوسـط   ـرا دادی آنـھـا پـس از اتـمـام ق ھمکـاران ق
 .اند   کارفرما اخراج شده 

 
تداوم تجمعات اعتراضی معلمان پیش 

دبستانی جیرفت مقابل اداره آموزش و 
 پرورش

شھریور معلمان پیش دبستانی جیرفت برای دومیـن    ٣١ 
ـرداخـت   بار در اعتراض به  مشکالت استخدامی و عـدم پ

 .حقوق خود در محل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند 
 

تجمع کارگران شرکت ریخته گری پیوسته 
 سھند

ـلـی مـجـدد شـرکـت   برای دومین بار و به دلیل تـعـطـی
ـر از  ١٠٠ ریخته گری پیوسته سھند، ایجرود،   ـف کـارگـران  ن

ـلـی  .   این مجموعه تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند  تعطـی
کارخانه و عدم توجه به مشکالت کارگران موجب شده تـا  
ـنـد مـاه   اعتراض ھا ادامه داشته باشد در واقع در اواخر اسف
سال گذشته به دلیل عدم تامین مواد اولیـه کـارگـران ایـن  
ـراردادھـای خـود را بـا ایـن شـرکـت   مجموعه نتوانستند ق
تمدید کنند، اگر چه قول ھایی در آن زمـان بـه کـارگـران  

 .داده شد اما ھنوز مشکالت کارگران پا برجاست 
 

 اخراج و بیکارسازی
 کارخانه شیشه آبگینهکارگر ١٠٦اخراج 

ـنـه پـس از آن  ١٠٦ اول مھر اخراج   کارگران شیشه آبگی
صورت گرفت که آنھا از حدود ده روز پیش بـه مـرخصـی  

بـعـد از     کارگران اول مھر مـاه  .اجباری فرستاده شده بودند 
ـرای ادامـه کـار بـه کـارخـانـه   اتمام مرخصـی اجـبـاری ب

ھـا    کنند اما انتـظـامـات کـارخـانـه از ورود آن   مراجعه می 
کـارگـر اخـراجـی    ١٠٦ از مـجـمـوع     .کند   جلوگیری می 

ـنـه تـعـداد   ـرشـان در   ٤٨ مجموعه شیـشـه آبـگـی ـف واحـد     ن
ـنـد   کریستال شاغل بوده اند که این تعداد کارگر نیز ھـمـان

 .ماه مزد معوقه طلب دارند   ٥ کارگران شیشه حدود  
 
 

 کارگر در داروسازی کوثر ٦٠اخراج 
کارگران اخراجی داروسازی کوثر دارای سابقه کـاری  

 .سال ھستند   ١٢ 
 

 اخراج در مجموعه ورزشی آزادی
ـیـل تـمـدیـد  کارگر در مجموعه ورزشـی آزادی  ١٨  بـدل

 .نشدن قراردادھایشان اخراج شدند 
 

 کارگران
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
تداوم بازداشت واله زمانی، علی نجاتی و 
تعرض گسترده به فعالین کارگری و جنبش 

 !اعتراضی معلمان

امروز سوم مھر ماه پس از گذشت پنج روز از بازداشـت  
ـیـسـت   واله زمانی، ھنوز خبری از سرنوشت وی در دسـت ن
و پیگیری خانواده ایشان برای اطالع از مـحـل نـگـھـداری  

شـب    ١١ واله زمانی ساعت   .واله به نتیجه ای نرسیده است 
ـم زاده و    ٢٩ روز   ـر عـظـی شھریور ماه پس از رسـانـدن جـعـف

چھار فعال کارگری دیگر به منازل شان، ھـنـگـامـی کـه  
ـتـی   ـی به درب خانه اش رسیده بـود تـوسـط مـامـوریـن امـن

قبل از بـازگشـت  . بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد 
ـیـن بـه   واله و ھنگامی که وی در مسیر رساندن این فـعـال
خانه ھایشان بود، مامورین امنیتی در معیت سـه مـاشـیـن  
ـبـه و بـا   از نیروھای انتظامی شھرک اندیشه به یک مرت
بھانه ای واھی راه را بر آنان بستند و پـس از حـدود یـک  
ـیـل حضـورشـان   ساعت بازجوئی و پرسش از آنھا در بـاره دل

والـه زمـانـی از   .در منزل واله، مسیر حرکت را باز کـردنـد 
ـر   ـران و عضـو مـوث صدیق ترین فعالین جنبش کارگـری ای

بـازداشـت والـه  .  سندیکای کارگران نقاش استان البرز است 
و بی خبری خانواده اش از وضـعـیـت وی، در شـرایـطـی  
صورت گرفته است که واله و خانواده اش در غم از دسـت  
دادن شاھرخ زمانی، شرایط سخـت و طـاقـت فـرسـائـی را  
سپری می کنند و مرگ شاھرخ در زندان، مادر و دیـگـر  
اعضای خانواده را بشدت نگران سـرنـوشـت والـه و رفـتـار  

ـقـه   .مامورین امنیتی با وی کرده اسـت  شـاھـرخ را از طـب
کارگر ایران گرفتند، والـه را بـازداشـت کـرده انـد، عـلـی  
نجاتی عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفـت  
ـرار دارد،   تپه علیرغم بیماری قلبی حادش تحت بازداشت ق
ـرای   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب محمود صالحی از اعضـای کـمـی

سـال زنـدان    ٩ کمک به ایجاد تشکلھـای کـارگـری بـه  
محکوم شده است، جعفر عظیم زاده و جمـیـل مـحـمـدی از  
ـیـب   ـرت اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ت
به شش و سه سال و نیم  زنـدان مـحـکـوم شـده انـد، داود  
رضوی و ابراھیم مددی از فعالیـن سـنـدیـکـای کـارگـران  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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شرکت واحد تھران تحت تعقیب قضائی دارند، معلمـان ایـن  
انسانھای وارسته ھمچون رسول بداقی، اسماعـیـل عـبـدی،  
ـنـد   باغانی، نیک نژاد، بھلولی، ھاشمی و بھشتـی  بـه ب
ـم زاده و مـحـمـد جـراحـی از   ـراھـی کشیده شده اند، بھنام اب
ـران تـحـت شـرایـط   جسورترین فعالین جنـبـش کـارگـری ای
سخت و پرونده سازیھای متعدد در بدترین شرایـط در زنـدن  

ـیـن  ....بسر می برند و  ـیـب قضـائـی فـعـال ، بازداشتھا و تعق
کارگری و جنبش اعتراضی معلـمـان در حـالـی در طـول  
ـر   ـرده ای ب ماھھا و ھفته ھای گذشته، ابعاد ھر چه گسـت
ـم و   ـیـونـھـا مـعـل خود گرفته است که شرایط معیشتی میل
کارگر و دیگر زحمتکشان وخیم تر از ھر زمانی شده اسـت  
و دولت از ھم اکنون افزایش حقوق کارمندان را بـه مـیـزان  
ده درصد در بودجه سال آینده تعیین کـرده اسـت کـه مـی  
ـرای تـحـمـیـل خـفـت   تواند به عنوان اھرمی توجیه کننده ب
ـرار   ـفـاده ق ـر مـا کـارگـران مـورد اسـت بارترین میزان مزد ب

سرمایه داری حاکم بر ایران علیرغم چـنـدیـن دھـه    .بگیرد 
ـقـطـه   یورش به حق حیات و زندگی ما کـارگـران، ھـیـچ ن
ـقـه کـارگـر   پایانی جھت تحمیل برده وارترین شرایط بـه طـب
برای خود قائل نیست و به موازات تحمیل فقر و فـالکـت  
روز افزون بر میلیونھا خانواده کارگری، به شکـل ھـر چـه  
ـراضـات کـارگـران و   گسترده تری بر ابـعـاد سـرکـوب اعـت

اما علیرغم چنین رویکردی از سـوی  .  معلمان می افزاید 
ـلـمـان در سـراسـر   دولت و نیروھای امنیتی، کارگران و مـع
ـر نـمـی   ـراض ب کشور لحظه ای دست از اعتـصـاب و اعـت

اینان به خوبی میدانند که تداوم وضعیت دردناک و   .دارند 
ـراضـات   ـر ابـعـاد و دامـنـه اعـت غیر قابل تحمل مـوجـود، ب

ـیـز ھسـت  .  کارگران و معلمان خواھد افزود  به ھمین دلیل ن
ـیـب قضـائـی   ـری و تـعـق که از ھر فرصتی برای دسـتـگـی
ـنـد   فعالین کارگری و اعتراضات معلمان استفاده مـی کـن
و با توسل به انواع اتھامات واھی سـعـی در بـه تـمـکـیـن  

اما ھمانگونه که دستگیری، سـرکـوب  .  واداشتن آنان دارند 
ـرض در طـول   و به زندان افکندن کارگران و معلـمـان مـعـت
ـقـه کـارگـر   بیش از یک دھه گذشته، نتوانسته اسـت طـب
ایران را وادار به تمکین به شرایط مشقت بار موجود بـکـنـد  

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران   .از این پس نیز چنین نخواھد شـد 
ـرای تشـکـل   ایران با تاکید بر حق کـارگـران و مـعـلـمـان ب
ـر آزادی فـوری   یابی، اعتصاب، تجمع، اعتراض و اصرار ب
ـنـد    واله زمانی، علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان درب
ـیـن   اعالم میـدارد، تـداوم بـازداشـت و مـحـکـومـیـت فـعـال
اعتراضات کارگران و معلمان به زندانھای طـویـل الـمـدت،  
ـرای دسـت   نه تنھا ھیچ خللی در مـبـارزه مـا کـارگـران ب
ـلـکـه تـوده   یابی به حقوق انسانی مان ایجاد نخواھد کرد ب
ھای ھر چه وسیع تری از کارگران، معلمان و دیـگـر تـوده  
ھای زحمتکش مردم ایران را برای پایان دادن بـه وضـعـیـت  
ـراض و مـبـارزه خـواھـد   فالکت بار موجود به مـیـدان اعـت

ـران    .کشاند  سـوم مـھـر مـاه    –اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٤ 

 !واله زمانی آزاد شد
واله زمانی، فعال کارگری و از اعضای سـنـدیـکـای    

شـھـریـور    ٢٩ نقاشان استان البرز که در آخرین ساعات روز  
توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بـود ظـھـر امـروز بـا  

والـه در طـول   .قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شـد 

زندان اوین مـحـبـوس    ٢٠٩ مدت ھشت روز بازداشت در بند  
ـراز مسـرت فـراوان از  .  بود  اتحادیه آزاد کارگران ایران با اب

آزادی این فعال کارگری، بر حقوق خدشه ناپذیر کـارگـران  
برای برپائی تشکلھای مستقل، حق اعتصاب،  تـجـمـع و  
ـرای دفـاع از   سازماندھی اعتراضات سراسری کارگـری ب
حقوق انسانی شـان تـاکـیـد مـی ورزد و خـواھـان آزادی  
ـیـب   فوری کلیه کارگران و مـعـلـمـان زنـدانـی، مـنـع تـعـق
ـبـش   ـبـش کـارگـری و جـن قضائی آنھا و دیگر فعالین جـن
ـرونـده ای   ـرار دارنـد و پ اعتراضی معلمان که زیر حکـم ق

اتـحـادیـه آزاد   .برای شان مفتوح شـده اسـت  مـی بـاشـد 
 ١٣٩٤ مھر ماه    ٦  –کارگران ایران  

 
واله : سندیکای کارگران نقاش استان البرز

 ! زمانی را آزاد کنید
  ٤ در پی دستگیری ھای اخیر فعاالن سـنـدیـکـایـی ،  

ـقـاش   روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران ن
ـرده شـده اسـت  . استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی ب

واله زمانی پسر عموی شاھرخ زمانی اسـت و از فـعـاالن  
ـرز مـی بـاشــد  ـب ـقـاش اسـتـان ال . سـنـدیـکـای کـارگــران ن

دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افـراد مسـلـح کـه  
کارت شناسایی ھم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جـاری  

ما خواھان آزادی بی قید و شرط و وفـوری  . مملکت است 
سـنـدیـکـای   .او و دیگر فعاالن صنفی و سندیکایی ھستیم 

 ٢/٧/١٣٩٤ کارگران نقاش استان البرز  
 

ظلم به : گزارش از شرکت نفتی سپنتا
 ! کارگر بردگی مدرن

ـران از طـریـق   گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
ـیـن الـمـلـل بـه  :  ایمیل  ـتـا ب ـن ما کارگران شرکت نفتی سـپ

کارفرمایی مراد شیرانی و نظارت مناطق نفت خیز جـنـوب  
ـر شـرایـط سـخـت  ١٦  ماه است حقوق و بیمه نکرده ایم و زی

کارگری آب وھوایی و تغذیه در بیـابـانـھـای خـوزسـتـان و  
ـتـا    ٦٠ گرمای  ـن درجه مورد بردگی و استعمار شـرکـت سـپ

ـم   بین الملل و شرکت مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفته ای
ماه حقوق شده ایم حـدود پـانصـد  ١٦ و دائما تھدید به ندادن  

نفر از کارگران به علت اعتصاب اخراج شدنـد و کـارگـران  
ــرانــی   ــی ــتــالس مـراد،ش ــنــد و اخ ــربـانــی زد و ب اخـراجــی ق

ـتـخـیـز جـنـوب بـا  .  ربیس،شرکت سپنتا  ـف و ریسان مناطـق ن
ـردگـی و اسـتـعـمـار  . ھمکاری اداره کار اھواز شده انـد  و ب

دیگر کارکنان شـاغـل در  . صورت میگرد ٢١ انسان در قرن  
سپنتا برده تام شده اند در کلیه روزنامه ھا از اعتصـاب مـا  
ـفـت حـاضـر بـه   نوشتند وعکس گذاشتنـد ولـی شـرکـت ن

 رسیدگی به مشکل ما نیست 
 

کارگر اخراجی صنایع فلزی  ٢٠٥اعتراض 
 ایران 

مـھـر مـاه    ٤ امروز شنبه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
کارگر قراردادی اخراج شده شـرکـت صـنـایـع فـلـزی    ٢٠٥ 

ایران از ساعات اولیه صـبـح در مـقـابـل درب ورودی ایـن  
شرکت تجمع کردند طبق اخـبـار رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  
ـبـودن   کارگران ایران بعد از تجمع این کارگران و پاسخگو ن
مسئولین این شـرکـت، کـارگـران ھـمـگـی بـه اداره کـار  

اسالمشھر مراجعه نمودند و به اخـراج دسـتـه جـمـعـی خـود  
ـیـدن   معترض شدند مسئولین اداره کار اسالم شھر بعد از شن
سخنان کارگران از مدیریت شرکت دعـوت بـعـمـل آورد و  
جلسه ایی در خصوص ایـن اخـراج در ایـن اداره تشـکـیـل  
ـبـه   گردید کارفرما ھمان سخنانی را که در روز چـھـارشـن
ـراد کـرده   ھفته گذشته در میان جمع کارگـران اخـراجـی ای
بود در این جلسه نیز تکرار کرد و گفت که ھـمـگـی ایـن  
ـیـمـانـکـار داخـل   ـرای پ کارگران میتوانند از این به بـعـد ب
شرکت با ھمان حقوق و مزایایی کـه از شـرکـت دریـافـت  
مینمودند کار کنند ولی ناھار و سـرویـس ایـاب و ذھـاب  
نخواھند داشت طبق ھمین گـزارش تـعـدادی از کـارگـران  
ـرگـردنـد   که قبول کرده بودند با این شرایط به سرکار خود ب

به ھمین خاطـر   . ،به نداشتن ناھار و سرویس اعتراض کردند 
کارفرما در اداره کار تعھد داد که نـاھـار و سـرویـس ایـن  
ـیـز کـه   کارگران را نیز تامین نماید تعدادی از کـارگـران ن
ـیـمـه   حاضر به برگشت به کار با شرایط جدید نشـدنـد بـه ب

ـران .  بیکاری معرفی گردیدند    ٤ .  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ٩٤ مھر  

کوشندگان سندیکای کارگران نقاش 
 ! ساختمانی و نیشکر ھفت تپه را آزاد کنید

ـر ورود پـی در   در حالی که در چند ماه گذشـتـه خـب
پی نمایندگان و صاحبان سرمـایـه و شـرکـت ھـای چـنـد  
ـتـشـر مـی   ملیتی به میھن بال کشیده ما در رسانه ھا مـن
شود و ھمچنین اظـھـارات مسـتـمـر مـقـامـات گـونـاگـون  
کشوری از وجود فسادھای بزرگ اقتصادی و غـارت و  
حیف و میل اموال عمومی و منابع طبیعی حکایـت دارد؛  
متاسفانه خبر از تشدید فشار بر کوشنـدگـان سـنـدیـکـایـی  
ـر دل و جـان ھـر   حقوق کارگران و زحمتکشـان چـنـگ ب

ـری کـارگـر  .  انسان آزاده و عدالت جو می کشـد  دسـتـگـی
ـرادرزاده زنـده   زحمتکش نقاش ساختمانی آقای واله زمانی ب
یاد کوشنده حـقـوق کـارگـری شـاھـرخ زمـانـی و عضـو  
شاخص سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و آقای علـی  
نجاتی از مدافعین حقوق کارگری سـنـدیـکـای کـارگـران  
نیشکر ھفت تپه، نمونه ای از این گونـه اقـدامـات نـاروا و  

  .ناعادالنه علیه حقوق کارگران و زحمتکشان مـی بـاشـد 
ـیـز   سندیکای کارگران شرکت واحد علیرغم اینکـه خـود ن
ـرار دارد ھـم   ھمیشه تحت فشار تھدید، اخـراج و زنـدان  ق
صدا با عموم مردم شریف زحمتکش ایران اینگونه اقدامـات  
ناقض حـقـوق کـارگـری و عـدالـت اجـتـمـاعـی را مـورد  
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ـر ایـن دو   اعتراض قرار داده و خواستار آزادی ھر چه سریعت
کارگر زحمتکش و دیگر دادخـواھـان و مـدافـعـان حـقـوق  

حق و عدالـت و آزادی  .  صنفی زحمتکشان ایران می باشد 
ـیـد  ! حکم می کند فریاد دادخواھی کارگران را بـایـد شـن

تجربه ی تاریخ بشری نشان داده اسـت فـریـاد دادخـواھـی  
ــیــســت  ــریــدنــی ن ــنــدیــکــای کــارگــران شــرکــت واحــد   !ب س

 اتوبوسرانی تھران و حومه 
 

 گزارش 
 ! مھاجرافغان درایران ٨٠مرگ ماھانه 

ـران کـه در حـواث   رقم تلفـات مـھـاجـران افـغـان در ای
ـرانـدازی   ـی ترافیکی، رویـداد ھـای مـحـل کـار و یـاھـم ت
ماموران مرزی جان خود را از دست می دھـنـد در حـدود  

ـتـه مـی رسـد   ٢٠  بـه گـزارش مـحـمـد آصـف  .  نفر در ھـف
درزابی، آمر نماینـدگـی ھـای وزارت امـور مـھـاجـریـن و  

ـفـات  :  عودت کنندگان افغانستان مقیم ایران گـفـت  ـل ـم ت رق
ـرافـیـکـی، رویـداد   مھاجران افغان در ایران که در حـواث ت
ھای محل کار و یاھم تیراندازی ماموران مرزی جان خـود  

. نفر در ھفته مـی رسـد   ٢٠ را از دست می دھند در حدود  
او افزود که در این اواخر مھاجرت افغان ھا آنھم بـه طـرف  
ـر ایـن   ـیـشـت کشورھای اروپایی شدت گرفته اسـت، امـا ب
افراد به مقصد شان نمی رسند، حوادث زیادی ایـن دسـتـه  

 .از مھاجران را تھدید می کنند 
 

جزئیات طرح جدید مجلس درباره مشاغل 
 ! سخت

در مواردی که از طریق پیمانکاران و ح سـ ب کـار در  
) مالک اصلی کـارگـاه ( کارگاه متعلق به واگذارنده کار  

انجام می پذیرد، به استثنای کارگاه ساختمانی چـنـانـچـه  
کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت زیان آور، شـغـلـی  
را سخت و زیان آور تشخیص دھد پرداخت حق بیمـه نـاشـی  

مـاده    ٢ از سخت و زیان آوری کار مطابق اصالحیه تبصره  
بـه عـھـده مـالـک  )  درصـد   ٤ ( قانون تامین اجتماعی    ٧٦ 

ـیـمـانـکـار؟ بـه عـھـده   کارگاه و واگذارنده کار اسـت یـا پ
بــه گــزارش   .مــالــک کــارگــاه و واگــذارنــده کــار اســت 

مھرمھر، بر اساس قانون مشاغل سخت و زیـان آور افـراد  ٣ 
ـرنـگـاری   ـرسـتـاری، خـب در برخی حرفه ھا مانند مـعـدن، پ

ـفـاده کـنـد بـه  ...  و   می تواند از مزایای ایـن قـانـون اسـت
سـال    ٢٥ سال بیمه مستمر و    ٢٠ نحوی که فرد با پرداخت  

از این رو، قانونـگـذار   .بیمه غیرمستمر بازنشسته خواھد شد 
پیش بینی کرده تا برخی شغل ھا به دلیل داشتن مـاھـیـت  
سخت و زیـان آور و احـتـمـاال مـخـاطـرات پـس از دوران  
بازنشستگی برای شاغالن، دستکم دوران پرداخت حق بیـمـه  

  ٢٠ و فراغت از کار کوتاه تر شود و افراد در یـک دوره  
ـنـدگـان   .ساله بازنشسته شونـد   ٢٥ تا   ـرخـی از نـمـای حـاال ب

مجلس طرحی را در دستور بررسی دارند کـه از طـریـق آن  
بتوان به برخی از اشکاالت مشموالن قانون مشاغل سـخـت  

در طـرح   .و زیان آور به ویژه نیروھای پیمانکاری پایان داد 
در مـواردی کـه کـار از طـریـق  :  نمایندگـان آمـده اسـت 

پیمانکار انجام می پذیرد با توجه به معلوم نبودن مشـاغـل  
ـلـغـی بـابـت   ـرداخـت مـب سخت و زیان آور و ھمچنین عدم پ
ـنـطـور   سھم مشاغل سخت و زیان آور به پیمانکاران و ھـمـی

خود پیمانکاران به جھت آنکه معموال ساالنه در مزایـده ھـا  
ـرای اعـالم   جا به جا می شوند، اصوال کارگر مـرجـعـی ب

ـرای کـمـک بـه   .مشکل پیدا نـمـی کـنـد  ـنـک ب لـذا ای
ـیـمـانـکـاران آن ھـم در   بازنشستگی کارگرانی که برای پ
قالب قراردادھای شش ماه و سه ماھه کار کرده انـد طـرح  

ـم مـی شـود  ـقـدی  .زیر خدمت نمایندگان جھـت تصـویـب ت
درصد حق بیمه مشاغـل سـخـت زیـان آور از    ٤ استفساریه  

در مواردی که از طریق پیمانکاران و ح س ب   :واگذارند کار 
مـالـک اصـلـی  ( کار در کارگاه متعلق به واگذارنده کار  

انجام می پذیرد، به استثنای کارگاه ساختـمـانـی  )  کارگاه 
چنانچه کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت زیـان آور،  
ـیـمـه   شغلی را سخت و زیان آور تشخیص دھد پرداخت حق ب
ـبـصـره   ناشی از سخت و زیان آوری کار مطابق اصالحـیـه ت

بـه عـھـده  )  درصـد   ٤ ( قانون تامین اجتماعـی    ٧٦ ماده    ٢ 
ـیـمـانـکـار؟ بـه   مالک کارگاه و واگذارنده کار است یـا پ

 .عھده مالک کارگاه و واگذارنده کار است 
 

/ تشریح جزئیات قوانین کار و کارگاه
 ! پیشگیری از حوادث ناشی از کار

قوانین و مقررات مـربـوط بـه مـحـل کـار و کـارگـاه  
تعاریف مشخصی دارد و کارفرما موظف است استانـدارھـا  
و ایمنی الزم را برای حوادث نـاشـی از کـار در کـارگـاه  

به گزارش خبرنگار مھر، کارگاه نقش مـھـمـی   .انجام دھد 
در حوادث ناشی از کار دارد و کـارفـرمـا مـوظـف اسـت  
ـری از حـوادث   کلیه استانداردھای ایمنی را برای پیشـگـی

امـا مـوضـوع  .  ناشی از کار در کارگاه خویش اعمال کند 
اصلی این است که چه محلھایی جزو کارگـاه مـحـسـوب  
میشود؟ قوانین و مقررات مـربـوطـه تـعـاریـف مشـخـص و  

اھـمـیـت  .  مصادیقی از کارگاه و محل کار ارائه کرده انـد 
این امر از آنجا ناشــی میشود که حوادث ناشی از کار بـه  

 .حوادثی اطالق میشود که در محل کارگاه رخ مـیـدھـد 
بنابراین باید مشخص شود که چه محلھایی جـزو کـارگـاه  
ـرای   ـیـازھـای خـاصـی ب به شمار میرونــد، زیرا قـانـون امـت
ـنـد و   ـن ـی ـب کســانی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب می
یا فوت میکنند در نظر گرفتـه اسـت کـه یـکـی از ایـن  
امتیازات برقراری مستمـری ازکـارافـتـادگـی و یـا فـوت  
برای شــخص آسیب دیده یا بازماندگان متوفی بـا شـرایـط  

ـر حـوادث   .آسانتر است  ـر اث ضمن اینکه کـارگـرانـی کـه ب
ـقـه   ناشی از کار ازکارافتاده میشــوند به ازای ھـرسـال سـاب
ـنـد  . دو ماه حق سنوات و پاداش پایان خدمت دریافت میکن

با توجه به تعریفی که قـانـون کـار از کـارگـاه دارد، ھـر  
حادثه ای که در این محلھا رخ دھد حادثه ناشی از کـار  

ـ مکان ھایی که کـارگـر بـه درخـواسـت    :به شمار میرود 
ـیـل   ـب کارفرما یا نماینده او در آنـجـا کـار مـیـکـنـد، از ق
موسسات صنـعـتـی، کشـاورزی، مـعـدنـی، سـاخـتـمـانـی،  
ـیـدی، امـاکـن   ترابری، مســافربری، خدماتی، تجاری، تـول

ـتـضـای   - .عمومی و امثال آنھا  کلیه تاسیساتی که بـه اق
ـیـل نـمـازخـانـه،   ـب ـنـد، از ق کار متعـلـق بـه کـارگـاه ھسـت
ــرخــوارگــاه، مــھــدکــودک،   ــی ــیــھــا، ش نــاھــارخــوری، تــعــاون
ـتـخـانــه،   ـرائ ـــگـاه حـرفـھـای، ق ــ درمـانـگـاه، حـمـام، آمـوزش
کالسھای سوادآموزی و ســایر مراکز آموزشــی و امـاکـن  
مربوط به شورا و انـجـمـن اسـالمـی و بسـیـج کـارگـران،  

ـر آنـھـا  ـر   - .ورزشگاه و وسایل ایـاب وذھـاب و نـظـای مسـی
حوادثـی   - .ھمیشگی رفت وآمد کارگر به کارگاه و منزل 

که ھنگام نجات ســایر بیمه شدگان و مسـاعـدت بـه آنـان  
برای بیمه شده پیش می آید حادثه ناشی از کار محسـوب  

ـری از حـوادث   .میشود  وظایف کارفرما در مقابل پیـشـگـی
کارفرمایان و نماینـدگـان آنـان در کـارگـاه  :  ناشی از کار 

مســئولیت مســتقیمی در استانداردســازی مـحـیـط کـار از  
ـر عھده دارنـد و مـوظـف انـد تـمـامـی   نظر حفاظت فنی ـب
ـری از حـوادث کـار بـه   تمھیدات الزم را در جھت پیشـگـی

ـبـل از  . کار بگیرند  به ھـمـیـن مـنـظـور کـارفـرمـا بـایـد ق
ـنـات   ـرای انـجـام مـعـای اســتخدام کـارگـر جـدیـد وی را ب
پزشکی به مراکز پزشکی اعزام کند و ھمچنین نوع کـار  
ـیـن   ارجاعی به شخص مذکور را متناسب با توانایی او تعی

ـریـت  .  کند  ـر سـوءمـدی ـر اث در غیر این صورت چـنـانـچـه ب
ـرای   کارفرما و قصور در انجام اقدامات ایمنی حادثھای ب

کـارگـر و    .کارگر رخ دھد، کارفرما مسئول خـواھـد بـود 
کارگر به عنوان شخصی که مستقیما بـا ابـزار و  :  ایمنی 

ماشین آالت سروکار دارد، مـعـمـوال در مـعـرض ھـرگـونـه  
ـبـل از  . خطر و حادثھای قرار دارد  بنابراین مـوظـف اسـت ق

ـنـان حـاصـل   ـی شروع کار نسبت به ایمنی ابزار و وسایل اطم
کند و وسایل ایمنی الزم را، از قبیل عینـک، دسـتـکـش،  
ـری از حـادثـه الزم   ـیـشـگـی ـرای پ کفش ایمنی و ھرآنچه ب

ـرمشـمـول   .است، به کار گیرد  ایمنی در کارگـاه ھـای غـی
مقوله حفاظت فنی و بھداشت کـار بـه حـدی  :  قانون کار 

مھم است که با وجودی که کارگاھھای خـانـوادگـی در  
قانون کار از شــمول قانون کار خارج شده اند، کارفـرمـایـان  
ـررات حـفـاظـت فـنـی و   اینگونه کارگاھھا موظف اند مـق

ـبـصـره مـاده   .بھداشــت کار را رعایت کنند  البته براسـاس ت
ـــان کـار بـه کـارگـاھـھـای    ٩٨  ــ قـانـون کـار ورود بـازرس

خانوادگی برای بررسی وضعیت کارگاه از نظر بھداشــت و  
ـبـی از دادسـتـان مـحـل اسـت  . ایمنی منوط بــه اجازه کـت

ـیـحـاتـی   ھمچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تســل
ـررات خـاص   دارند، از شــمول قانون کار خارج اند و تابع مـق
خود ھستند، ولی از نظر حفاظـت فـنـی و بـھـداشـت کـار  

الـزامـات قـانـونـی رعـایـت    .مشمول این مقررات میـشـونـد 
ـــت کـه کـارفـرمـایـان   موارد زیر از جمله موارد قانونی اسـ
باید به منظور پیشگیـری از حـوادث کـار کـامـال مـورد  

قـانـون تـامـیـن    ٩٠ بـه مـوجـب مـاده   -١  :توجه قرار دھند 
ـیـت و   ـل اجتماعی، افراد شاغـل در کـارگـاھـھـا بـایـد قـاب
استعداد جسمانی متناسب با کـارھـای مـرجـوع را داشـتـه  
باشــند، بدین منظور کارفرمایان مکلف اند قبل از به کـار  

در  .  گماردن آنھا ترتیب معاینه پـزشـکـی آنـھـا را بـدھـنـد 
صورتی که پس از استخدام مشمولین قانـون مـعـلـوم شـود  
ـرجـوع   ــ نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مـ
را نداشته و کارفـــرما در معاینه پزشکی آنھا تـعـلـل کـرده  
ـیـمـاری اش   ـــادثـه یـا ب ــ است درنتیجه بیمه شده دچـار حـ
تشــدید شــده، صندوق تامین اجتماعی میتواند ھزینه ھـای  

ــوطه را طبق مــاده   این قانــون از کـارفـرمـا وصـول    ٥٠ مرـب
قانون تامین اجتماعی، کارفرما    ٦٦ براساس ماده   -٢  .کند 

ـرای   ـر الزم را ب ـی و نمایندگان وی موظف انــد تمامی تـداب
در صورتی که ثـابـت شـود  . ایمنــی کارگاه به کار گیرند 

وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعـایـت  
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ـررات   مقررات حفاظت فنی و نـاشـی از عـدم رعـایـت مـق
بھداشــتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او  
ـــای مـربـوط بـه   ـنـه ھـ بوده صندوق تامین اجتمـاعـی ھـزی

را میپردازد و طـبـق مـاده  ... معالجه و غرامت مستمریھا و 
 .قانون آن را از کــارفرما مطالبه و وصول خواھد کـرد   ٥٠ 
، بـه کـار  ١٣٦٩ قانون کار مصوب    ٧٩ به موجب ماده   -٣ 

ســال تمام شمسی ممنـوع    ١٥ گماردن افراد با سن کمتر از  
بـه  .  است و این موضوع در مورد دختر و پسر یکسان اسـت 

کارگیـری کـودکـان در کـارگـاه خـالف قـانـون اسـت و  
ـرای   ـروز حـوادث ب مسئولیت کیفری دارد و در صـورت ب
افراد خردسال مجازاتھای شــدیدتری برای کارفـرمـایـان بـه  

ـتـی   .دنبال خواھد داشت  ـــات دول آیا وزارتخانه ھا و موسـســ
مشــمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است به عـنـوان  
کارگاه شناخته شوند؟  با عنایت به تـعـریـف کـارگـاه در  

قانون کار جمھوری اسالمی ایران، که کـارگـاه را    ٤ ماده  
عبارت از محلی میداند که کارگر به درخواست کارفرمـا  
یا نماینـده او در آنـجـا کـار مـیـکـنـد، وزارتـخـانـه ھـا و  
موسسات دولتی چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کـار  
باشند به اعتبار کار کارگران، کارگاه مشمول قانـون کـار  

تغییر کارفرما یا مالکیـت کـارگـاه چـه   .شناخته میشوند 
ـر   ـی تاثیری بر کارگر دارد؟ تغییر کارفرما و یا ھـرنـوع تـغـی
ـراردادی   حقوقی دیگر در مـالـکـیـت کـارگـاه در رابـطـه ق
کارگران موثر نیست و کارفرمای جدید قائم مقام تعھـدات  

  ٦٦ با توجه بـه مـاده   .و حقوق کارفرمای سابق خواھد بود 
ـروز حـادثـه   قانون تامین اجتماعی، چنانچه کارفرمـا در ب

ـرداخـت   سـال    ١٠ ناشی از کار مقصر باشد می تواند بـا پ
ـنـای  .  مستمری مربوطه بابت خسارت بری الذمه شـود  مـب

محاسبه مستمری و اقالم مربوط به آن چگونـه اسـت؟ در  
قـانـون تـامـیـن    ٦٦ مورد خسارات مربوط به تبـصـره مـاده  

ـروز حـادثـه مـقـصـر   اجتماعی که کارفرما براساس آن در ب
سـال    ١٠ شناخته شده است، مبنای محـاسـبـه مسـتـمـری  

ـرداخـتـی بـه   عبارت است از میزان مستمری آخـریـن مـاه پ
ـر ازکـارافـتـاده بـه اضـافـه   بازماندگان و یا مستمری بگـی

 .کمک عائله مندی، ھزینه بن و آخرین عیدی پرداختی 
 

 اخبار بین المللی
ھا ھزار کودک از  آوارگی صد -نیجریه 

 "بوکوحرام"ترس جنایتکارن اسالمی 
ـیـسـف، روز   صندوق کودکان سازمان ملل مـتـحـد، یـون

گـرای    اعالم کرد که حمالت گروه اسـالم سپتامبر   ١٨ جمعه  
ـیـجـریـه، مـوجـب فـرار   ھـزار    ٥٠٠ افراطی بوکوحرام در ن

در طول پنج ماه گذشته و آوارگـی آنـھـا      کودک از خانه 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنـگـوی  .  شده است 

ـیـان ایـن   یونیسف در یک نشست خبری در ژنـو ضـمـن ب
ھـزار کـودک    ٤٠٠ مطلب گفت، در کل یک میلیون و  

در نیجریه و سایر کشورھای ھمـسـایـه کـه بـوکـوحـرام در  
ھای اخیر در آن کشورھا وحشت آفرینی کرده اسـت، از    ماه 

ـتـه کـریسـتـوف  .  انـد   محل سکونت خود فـرار کـرده  بـه گـف
ـیـون و   ـل ھـزار    ٢٠٠ بولیراک، بیش از نیمی از یـک مـی

ـر    کودکی که فقط از شمال نیجریه گریخته  سـال    ٥ اند، زی
ـیـن گـفـت ایـن آژانـس  .  ھستند  سخنگوی یونیسف ھمـچـن

وضـعـیـت کـامـل  " وابستـه بـه سـازمـان مـلـل مـتـحـد در  

ـر از یـک  "  عملیاتی  ـنـھـا کـمـت در منطقه قرار دارد، اما ت
" دریـاچـه چـاد " میلیون دالری که برای مـنـطـقـه    ٥٠ سوم  

 .درخواست کرده بود را دریافت کرده است 
ـر بـه وضـعـیـت   ـیـشـت   ٢١٩ او ھمچنین خواستار توجه ب

دختری که توسط پیکارجویان مسـلـح بـوکـوحـرام در مـاه  
 .ربوده شدند، شد   ٢٠١٤ آوریل سال  

 
 تداوم تظاھرات ضد  دولتی مردم -لبنان 

ـنـان بـا    ٣٠ روز دوشنبه   شھریورماه ھزاران نفر از مردم لب
ـتـخـت ایـن   برگزاری تظاھرات گسترده در مرکز بیـروت پـای
کشور، بار دیگر خواستار محاکمه مقامـات فـاسـد دولـت  

ـر  .  شدند  تظاھرکنندگان تالش کـردنـد تـا خـود را بـه مـق
ـتـی  " النجمه "پارلمان در میدان   ـی برسانند امـا مـامـوران امـن

گـزارش ھـا  .  مانع از ورود معترضان به این مـیـدان شـدنـد 
حاکی است که در پی حمله ماموران دسـتـکـم دھـھـا تـن  

ـیـش تـاکـنـون  .  مجروح شدند  ـنـان از مـدت ھـا پ ـب مـردم ل
تظاھرات گسترده ای را در اعتراض به انباشت زباله ھا در  

مـعـروف اسـت،  "  بحران زباله "خیابان ھای این کشور که به  
برگزار کرده و خواھان محاکمه مقامـات فـاسـد در دولـت  

این درحالی است که مقامات دولت لبنان تاکـنـون  .  ھستند 
ـرای حـل بـحـران دسـت   نتوانسته اند به راھکاری مطلوب ب

 .یابند 
 

انتخاب عربستان به ریاست  -سازمان ملل 
 حقوق بشری   یک پنل

ھایی مبنی بر اعطای ریاست یـکـی از    انتشار گزارش 
ھای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عربستـان    پنل 

ـبـال داشـت  روزنـامـه  .  سعودی، موجی از انتقادھا را بـه دن
ایندیپندنت در گزارشی در ھمین زمینه نوشت، این انتخـاب  

ـریـن کـارنـامـه  ھـای    در حالی است که ریاض یکی از بـدت
ـنـه آزادی  ھـای زنـان،    حقوق بشـری در جـھـان را در زمـی

منتقدان، از جمـلـه  .  ھا و برخورد با مخالفان را داراست   اقلیت 
نویس زندانـی سـعـودی کـه بـه    ھمسر رائف بداوی وبالگ 

ھزار ضربه شالق محکوم شده است، این انتـخـاب را یـک  
ـیـالی قـدرت    خوانده و می "  رسوایی " گویند به معنای اسـت

ـنـدنـت،  .  نفت بر مقوله حقوق بشر اسـت  ـپ ـنـدی بـه گـزارش ای
انصاف حیدر ھمسر رائف بداوی، در پیامی در فیـسـبـوک  
نوشت، اعطای ریاست این پنل کلیدی به فیصل بن حسـن  
تراد سفیر عربستان در مقر اروپایی سازمان ملل مـتـحـد در  

ـرای اجـرای حـکـم  " چراع سبز "ژنو، به معنای   به ریـاض ب
شبـکـه  " آقای بدوی از مؤسسان وبسایت  .  شالق رائف است 

به اتھام توھیـن بـه اسـالم بـه ھـزار ضـربـه  "  لیبرال سعودی 
 .سال زندان محکوم شده است   ١٠ شالق و  
 

تائید حکم گردن زدن برای  -عربستان 
 ساله ٢٠یک جوان 

پس از آن که دادگاھی در عربستان درخـواسـت فـرجـام  
ـرار    ٢٠ جوان   ساله را رد کرد، اکنون او در آستـانـه اعـدام ق

پدر قربانی از پادشاه عربستان تقاضای عـفـو  .  گرفته است 
ـنـمـر در دادگـاه شـریـعـت   .پسرش را کـرده اسـت  عـلـی ال

اسالمی عربستـان از جـمـلـه بـه جـرم عضـویـت در یـک  
سازمان تروریستی و پرتاب کوکـتـل مـولـوتـوف بـه سـوی  

از  .  ماموران پلیس عربستان به اعـدام مـحـکـوم شـده اسـت 
ـر ایـن  .  علی النمر اعترافاتی به چاپ رسیده  خـانـواده او ب

ھا زیر شکنجه از متھم گـرفـتـه شـده    نظرند که این اعتراف 
ـتـدا بـایـد            علی    در حکم اعدام   .است  النمر آمده است کـه اب

ـیـب آویـخـتـه    جان   سر او قطع شود و سپس بدن بی  اش به صـل
این مجـازاتـی  .  شود و در معرض تماشای عموم قرار گیرد 

ـروریسـتـی دولـت اسـالمـی  ـیـز  "  داعـش "  است که جریان ت ن
 .آورد   درباره مخالفان خود به اجرا درمی 

 
 ھای کوتاه خبر

  فنالند
ـراض بـه سـیـاسـت   فنالنـد  گسترده در  اعتصاب  در اعـت

ـر    ١٨ ھای ریاضت اقتصادی دولـت روز جـمـعـه   ـتـامـب سـپ
ـیـد   باعث توقف فعالیت بنادر، راه آھن و کارخانه ھای تـول

 .کاغذ در این کشور شد 
ھزار نفر در ھلسینکی پایتخت فـنـالنـد در    ٣٠ بیش از  

اعتراض بـه دولـت ایـن کشـور کـه قصـد دارد مـزایـای  
کارگران از جمله اضـافـه کـاری، تـعـطـیـالت و مـزایـای  

ـراض زدنـد  ایـن  .  بیماری آنھا را قطع کنـد، دسـت بـه اعـت
اعتصاب بزرگترین اعتراض عمـومـی در فـنـالنـد از سـال  

 .تاکنون می باشد   ١٩٩١ 
 روسیه
ـــچـــه “ ـــک   دوی ـــان ـــن    " ب ـری ــ ـت ـــزرگــ ـــه ب ـل ــ از جـــم

فعالیت بـخـش ارائـه خـدمـات بـانـکـی بـه   آلمان  بانکھای 
شرکتھا و فعالیتھای کارگزاری در بازار بورس در روسـیـه  

 .را متوقف می کند 
نفر نیروی کـار ایـن    ٣٠٠ با اجرای این طرح از ھزار و  

دلیل اتخـاذ   .نفر حذف خواھد شد   ٢٠٠ نھاد در روسیه حدود  
چنین تصمیمی از سوی این بانک بـزرگ کـنـدی رونـد  
ـبـال اعـمـال تـحـریـمـھـای   رشد فعالیتھای آن در روسیه بـدن

دویچه بـانـک در حـال   .اقتصادی کشورھای غربی است 
بررسی ساختار کلی و عملکرد بخشھای مختلف خـود در  

 .این کشور است 
  آلمان

ـیـش از    ٢٣ روز چھار شنبه   از      ھـزار تـن   ٧ سپتامبر ب
ـراض   پرستاران و پزشکان در برلین و چند شھر دیگر در اعـت

ـر اسـاس ایـن  .  به طرح جدید دولت دست به تظاھرات زدند  ب
ـتـصـادی اسـت   قانون جدید که ھدف آن صـرفـه جـوئـی اق

  .یابد   ھا کاھش می   ھای بیمارستان   تعداد تخت 
  ١ دولت امـیـدوار اسـت کـه بـا اجـرای قـانـون جـدیـد  

تـومـاس  .  صرفه جوئـی بـکـنـد   ٢٠١٧ میلیارد یورو تا سال  
رومن ریس ھیئت مدیره اتحادیه پرسنل بـھـداشـت و درمـان  

ـیـمـاران  :  گوید   می  ما اصالحات در جھت بھبود وضـعـیـت ب
 .خواھیم   می 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


