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 ھفتھ تحلیل  
 انقالب بھمن شکست خورد، ولی مبارزە برای مطالبات دمکراتیک انقالب ادامھ دارد

 
 صادق کار

شرکت پرشور و شمار مردم شروع و با و با ھدف پایان دادن بھ دیکتاتوری ، انقالبی کھ ٥٧انقالب بھمن سال از ٣٧
با استقرار رژیم جدید و خیانت روحانیون بھ مردم روند آن و  پیش رفتنیز تا سرنگون کردن دیکتاتوری سلطنتی 

 معکوس شد گذشت. 

یقینا بدون پشتوانھ مبارزاتی دەھا سالھ نیروھای ضد دیکتاتوری و بویژە احزاب و سازمان ھای چپ و انقالب بھمن 
ارکت وسیع و موثر کارگران کھ از ھمان فردای کشتار بی رحمانھ تظاھر کنندگان در میدان ژالھ تھران از بدون مش

و بھ سرعت بھ یک اعتصاب عمومی با آغاز اعتصاب کارگران پاالیشگاە تھران شروع شد،  ٥٧شھریور  ١٨روز 
سا بعید بود کھ بھ پیروزی برسد. اسافلج کنندە تبدیل و تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاە ادامھ پیدا کرد،   

در واقع کارگران و کارمندان با اعتصاب عمومی سراسری کھ چھار ماە بطول کشید و بویژە با توقف تولید و 
فروش نفت توسط کارگران نفت کھ شاھرگ حیاتی رژیم دیکتاتوری شاە درست در شرایطی کھ رژیم با بحران 

را بر نظام دیکتاتوری وارد نمودند و روند سقوطش را شتاب بخشیدند. اقتصادی دست بھ گریبان بود ضربھ کاری   

و سرسخت ما"پس از آغاز اعتصابات کارگری در اکثر  یرھم از این روی بود کھ شعار، "کارگر نفت ما، مبارز دل
رگری و البتھ با وجود اھمیت منعصر بھ فرد اعتصاب نفتگران، اما سایر گروھای کاتظاھرات مردم شنیدە می شد. 
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مزد بگیر مانند کارکنان بانک ھا، گمرک، آب و برق، استادان دانشگاە، معلمان ...نیز ھرکدام سھم خاص خودشان 
را در انقالب داشتند و بھمین دلیل فضای تظاھرات ھا در آن روزھای از یاد نرفتنی، کال ملھم از حضور ماھیتا 

دت دمکراتیزە بود و پیداست کھ نادیدە گرفتن آنھا عمال برای مطالباتی وسیعترین گروەھای مختلف مزد بگیران بھ ش
روحانیت تحت رھبری خمینی کھ بر خالف اكثریت قریب بھ اتفاق شرکت کنندگان در انقالب کھ قصدشان برافکندن 

 بساط دیکتاتوری برای ھمیشھ بود، سودای استقرا استبداد فقاھتی و بسط استثمار را در سرمی پروراندند.

از مردمی کھ تحت سیطرە طوالنی دیکتاتوری و سانسور قرار داشتند نمی شد انتظار داشت کھ بھ نیات  طبیعتا
پنھانی خمینی و روحانیون طرفدار وی پی ببرنند و فریب  آنھا وشعارھایشان را نخورند. خود شاە و بطورکلی نظام 

آوردە و پروراندە بودند.  سالھ سلطنتی در واقع قربانی دیکتاتوری شدند کھ خودشان بوجود ٢٥٠٠  

خمینی کھ بھ خوبی با این نقطعھ ضعف آشنا بود و ضمنا میدانست کھ بدون حمایت کارگران و قطع تولید و فروش 
در آن موقع مرتب از کارگران تمجید میکرد و از مطالبات آنھا در ظاھر دفاع نفت نمی تواند قدرت را تسخیر کنند، 

وخ نشینان است، خدا ھم کارگر است، انقالب ما انقالب مستضعفین است، ما ھم می کرد. "انقالب ما انقالب ک
این ھا تنھا بخشی زندگی مادی و ھم معنوی شما را دروست میکنیم، آب و برق و اتوبوس "را مجانی می کنیم، ..."

قدرت رسید خالف  ازشعارھایی بودند کھ او در زمانی کھ نیازمند حمایت مزدبگیران بود می داد، اما وقتی کھ بھ
 ھمھ شعارھا و وعدە ھایش  با کارگران رفتار کرد. 

خمینی نیز کھ نگران نفوذ نیروھای چپ و دیگر ترقی خواھان در میان کارگران و روحانیون و بازاری ھای طرفدار
حمایتی  تالش می کردند با دادن شعار ھای کھ مضمونو دستھجاتی از جنس موتلفھ در آن روزگار کارمندان بودند، 

دفاع می براستی کھ از حق و حقوق کارگران کارگران را بفریبند و مانع جذبشان در سازمان ھای کارگری داشتند، 
کردند شوند. این تالشھا پس از تسخیر قدرت و تا زمانی کھ ھنوز قدرت روحانیون بطور کامل مستقر نشدە بود و 

ازمان ھای سیاسی چپ در جریان بود ھمچنان ادامھ پروسھ سرکوب شوراھا و سندیکاھای واقعی کارگری و س
 داشت. 

پس از استقرار کامل نظام فقاھتی کھ با سرکوب و کشتار مخالفین و منتقدین بویژە سرکوب بیرحمانھ سازمان ھای 
زیر سوال رفت و بھ رژیم کارگری اعم از صنفی و سیاسی بھ سرعت ھمھ آن وعدەھا توسط مسئولین خرد و کالن 

ار گذاشتھ شد و فراتر از آن دست آوردھای مبارزاتی تاریخی طبقھ کارگر نیز مورد تاخت و تاز بیرحمانھ سرعت کن
بھ رغم نقش  ٥٧سرمایھداران حریص حاکم قرار گرفت. بدین ترتیب کارگران نھ تنھا از انقالب بدفرجام بھمن 

قی را کھ در گذشتھ بواسطھ مبارزاتشان بزرگی کھ در آن داشتند بھرەای نگرفتند، بلکھ بخش زیادی از حق و حقو
 بدست آوردە بودند نیز توسط حکومت بھ یغما بردە شد. 

سال گذشتھ مبارزات کارگران برای رسیدن بھ آن مطالباتی کھ برایش انقالب کردند  ٣٧با این وصف اما در طی 
کارگر و مزدبگیر است ھمچنان  ی بھ رغم سرکوب بی سابقھ جنبش چپ کھ مدافع واقعی حقوقیالبتھ با افت و خیزھا

گستردە تر از پیش شدە. و مبارزات کارگران و عموم مزدبگیران ادامھ داشتھ و سال بھ سال نیز دامنھ اعتراضات   
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بی جھت نیست کھ شمار کارگران و معلمان زندانی طی سال گذشھ نسبت بھ سال قبل سھ برابر شدە، بسیج برای 
ر برگزار می کند، مقامات ارشد قضایی خوزستان و تھران آشکارا و بر خالف مقابلھ با شورش ھای کارگری مانو

معمول بیشرمانھ کارگران معترض را تھدید بھ سرکوب می کنند، رئیس دیوان بھ اصطالح عدالت اداری رسیدگی 
ایی کھ بردن تالش ھانحراف بھ بھ شکایت کارگران را بھ خدا حوالھ می دھد و تشکل ھای وابستھ بھ قدرت برای 

بھ ناگھان با یک چرخش صدو ھشتاد درجھای طرفدار در جریان است کارگران برای سازمانیابی مستقالنھ توسط 
اتحادیھ و سندیکا می شوند و بفکر الگو برداری از سندیکاھای رستاخیزی برای مقابلھ با سندیکاھای واقعی و اصیل 

 می افتند. 

از دستتان بر می آمدە علیھ کارگران و حق و حقوقشان انجام دادەاید.  آری آقایان، حاکم شما تا کنون ھرکاری کھ
کارگران را با از میان برداشتن حق و حقوقشان تحقیر و آنھا را  بھ شھروندان بی حقوق تبدیل کردەاید. دیگر کاری 

کند. از بدر رای مطالباشان نماندە کھ نکردە باشید، اما ھمھ اینھا می بینید کھ نتوانستھ کارگران را از میدان مبارزە ب
و پس گرفتن حق و این بھ بعد ھم جنبش کارگری تسلیم شما نخواھد شد. مباررزە تا رسیدن بھ مطالبات انقالب بھمن 

ھمچنان ادامھ خواھد یافت و ھمان کسانی کھ شما را بھ قدرت رسانند شما را بھ شکلی حقوقی کھ از کارگر دزدیدەاید 
، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز اریکھ قدرت بھ زیر خواھند کشید. در این تردید نکنیدکھ شرایط اقتضا کند از 

  ندارد!
 
 از تجربھ دیگران 

 پنجمبخش  –کار اجباری 

مھ  –ھای صنفی  المللی اتحادیھ کنفدراسیون بین
٢٠٠٨ 

  ترجمھ: گودرز 

  ادامھ - برای ارعاب و اجبار ھایی  شیوه

ھای فراوانی برای ارعاب و اجبار فرد بھ کار  شیوه
ھا ممکن است  کردن وجود دارد کھ بعضی از آن

ھا در  وضوح دیده نشوند. معھذا برخی از این روش بھ
  اند. ذیل بھ اختصار ذکر شده

  
 قاچاق انسان یا تجارت انسان؟

اما تبعات و  اند این دو پدیده گرچھ بسیار بھم نزدیک
ای دارند کھ گاه باعث ابھام و سوءتعبیر  ھای جداگانھ استفاده

ھای مشخصی در بین این دو ترم وجود دارند  شود. تفاوت می
کھ نباید از نظر دور داشتھ شوند. سھ تفاوت عمده در بین این 

  دو عمل وجود دارند:

قاچاق انسان امری است کھ با توافق فرد جھت  –رضایت -١
گیرد و بھ  طور غیرقانونی صورت می وی از مرز بھعبور 

ازای نفع مالی برای قاچاقچی، در آن خدمتی وجود دارد. 
ی مالی یا جنسی از  تجارت انسانی اما عمدتاً با ھدف استفاده

گیرد و گرچھ ممکن است با توافق  فرد در مقصد صورت می
ضمنی فرد ھمراه باشد ولی در آن عناصر فریب، اغفال و 

  کنند. ار ھم نقش بازی میاجب

قاچاق انسان با رسیدن فرد بھ مقصد و  -سوءاستفاده -٢
یابد. اما  ی قاچاقچی قاعدتاً پایان می الزحمھ پرداخت حق

در تجارت انسانی سفر پس از رسیدن بھ مقصد ھم با 
وری جنسی  سوءاستفاده از طریق کار اجباری یا بھره

دلیل  رد مھاجر بھیابد. در مورد اخیر البتھ ف ادامھ می
تواند آزادی خود  اشکال در مدارک اقامت و غیره نمی

ی سرویس بھ  چنان مجبور بھ ارائھ را تامین کند و ھم
 عامل قاچاق است.

در قاچاق انسان معموالً رد کردن و  - عبور مرزی -٣
المللی نقش دارد، ولی  عبور غیرقانونی از مرزھای بین
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مرزھای یک کشور  تواند در درون تجارت انسانی می
ھم صورت گیرد. در مورد اول نفس عبور از مرز 

کارگیری قربانی و  اھمیت دارد و در مورد آخر نفس بھ
 سوءاستفاده از وی عامل تعیین کننده است.

  
  داری؟ کار اجباری یا برده

داری را  لیگ ملل، برده ١٩٢۶داری  کنوانسیون برده
یارات و حقوق بھ "وضعیت و شرایطی کھ فرد را با تمام اخت

کند. اما وقتی کسی،  تملک فرد دیگری درآورد" تعریف می
کار اجباری  دالیلی کھ قبال ذکر شدند، بھ خالف تمایل خود بھ

شود، ھنوز از برخی حقوق فردی، ولو محدود،  مجبور می
ھای معاصر کار  برخوردار است. بدین دلیل است کھ نمونھ

 خوانند.  ری نوین ھم میدا اجباری و قاچاق انسانی را برده
  

  کار اجباری یا کودکان کار؟

سال اطالق  ١٨کار کودک بھ کار کودکان زیر 
شود کھ از نظر روانی، فیزیکی، اجتماعی و  می

زند یا مانع ادامھ  اخالقی بھ آنان صدمھ می
المللی  شود. طبق معاھدات بین تحصیل آنان می

کشورھای صنعتی مجازند تحت شرایطی بھ 
سال اجازه کار بدھند. بین  ١٨و  ١۵نوجوانان بین 

کار کودک و کار اجباری ارتباط مستقیم و 
طوری کھ نزدیک بھ نیمی  نزدیکی وجود دارد؛ بھ

از کل کارگران در بخش کار اجباری در جھان را 
دھند. کار کودک و کار اجباری  کودکان تشکیل می
نعتی ھای ص ھای جغرافیایی و بخش عمدتاً در محدوده

کنند و عمدتاً ھم ناشی  مشابھ صورت گرفتھ و رشد می
ھای کار کودک  اند. ھردو کنوانسیون از فقر اقتصادی

 ١٨٢اند و کنوانسیون  جزیی از استانداردھای کارگری
ی کار اجباری معرفی  کار کودکان را بدترین نمونھ

  نماید. می

 گنجد؛ تا ی کار اجباری نمی کار کودک لزوماً در مقولھ

جا کھ کار کودک داوطلبانھ، بدون اعمال خشونت و  آن
النفسھ فقط  فشار و تھدید بھ مجازات باشد. این کیفیت فی

ی کار  گنجد و نھ در مقولھ ی کار کودک می در محدوده
اجباری. اگر از برخی سئواالت عملی دشوار در 

باره کھ چگونھ ممکن است یک کودک با کار  این
ی جنسی از  استفاده نند سوءی معینی (ما داوطلبانھ

نظر کنیم و بر  کودکان) موافقت داشتھ باشد، صرف
مواردی مکث کنیم کھ کودکان بھ وضوح بھ کار 

توان قطعاً نتیجھ گرفت  گاه می اند، آن اجباری کشیده شده
 اند. کھ کودکان قربانیان اصلی کار اجباری

  
  بیگاری یا کار اجباری؟

اری قابل تعریف است ی بیگ کار در صورتی در مقولھ
کھ اجباراً برای بازپرداخت بدھی یا نوع دیگری از 

تعھد بھ صورت رایگان انجام شود یا تمام دستمزد 
کارگر بھ ازای کار انجام یافتھ پرداخت نشود و 
ی بازده  کارفرما یا واسطھ و دالل دیگری دریافت کننده

مالی کار کارگر باشد. سازمان ملل تعریف خاصی در 
مورد دارد: "شرایطی کھ بر آن اساس، بدھکاری این 

از کار خودش یا کار افراد تحت کنترلش برای ضمانت 
کند و بازده کار و خدمات بر  بدھی مالی استفاده می

گذاری معمول برای بازپرداخت بدھی  اساس ارزش
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شود و اگر طول دوران و طبیعت  مستقیماً حساب نمی
ن مشخص نشده عام خدمات محدود و با توافق طرفی

کند کھ بیگاری  چنین تصریح می باشد." سند مربوطھ ھم
ھا باید برای  داری است و دولت در عمل شبیھ بھ برده

داری اقدامات  کن کردن بیگاری ھم مانند برده ریشھ
 الزم را ھرچھ زودتر مبذول دارند.

کنوانسیون سازمان ملل مشخصاً تفاوت بین بیگاری و 
کند کھ در آن کارگری  تعیین میشرایط معمولی را 

پذیرد در قبال دریافت وام بھ ھر دلیل شخصی  می
کارش را پیش فروش نماید. در این مواقع مبلغ وام، 

ی استقراض ھم طبق  ی بازپرداخت بدھی و بھره نحوه
چھ  اند. در آن معمول بازار عادالنھ و از قبل تعیین شده

ین نیستند یا شود این پارامترھا مع بیگاری شناختھ می
اصالً وجود ندارند. در نتیجھ خدمتکار و کارگر در 

ای عمالً بھ امان کارفرما  شرایط نامشخص و ناعادالنھ
شوند و تنھا در صورت  یا بستانکار سپرده می

شوند. با این شرایط  اوست کھ رھا می» بخشش«
خدمتکار و کارگر مجبورند ساعات طوالنی بدون 

و در قبال کار مبلغی  مرخصی و تعطیل کار کنند
بسیار جزیی دریافت نمایند. کارفرما در این شرایط 

تواند بھ ھر صورت کھ بخواھد مدت کار، مبلغ  می
ی غذا  ی وام را تغییر دھد یا ھزینھ بدھی، یا نرخ بھره

و اقامت و حمل و نقل و سایر اقالم دیگر را دائماً بھ 
و غیبت مبلغ بدھی بیافزاید یا برای روزھای بیماری 

ھایی را بھ اختیار خود بھ بدھی بیگاران اضافھ  جریمھ
کھ قربانی از قبل در جریان این ارقام و الزام  آن کند؛ بی

بھ پرداختش باشد. در برخی مواقع ھم کارگر مجبور 
ھا باز ھم وام بگیرد و  شود برای جبران این بدھی می

  .١بھ مدت بیگاریش عمال چندین برابر اضافھ نماید

 

                                                             
داری،  کن کردن برده متمم سازمان ملل متحد برای ریشھ ماده یک از کنوانسیون - ١

   ١٩۵۶داری مورخ  ھای مشابھ برده تجارت برده و تاسیسات و شیوه
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 اخبار خارجی 
  سوریھ -ترکیھ 

  دوخت کودکان سوریھساخت ترکیھ، 

  ٢٠١۶فوریھ  ٩بی.بی.سی.، 

خیاطی ھای  غرق در نور آبی فلورسنت، تلق تلق چرخ
ی موسیقی ترکی و ھجوم ھرم ھوای  صنعتی بر زمینھ

تفتھ از کوره بھ درون اتاق. چنین است وضع یک 
  تولیدی لباس در استانبول امروزی.

جا جای کودکان نیست، اما بسیاری کودک، از جملھ  این
جا  دو کودک سوری روزی حداقل ھشت ساعت در این

سالھ  ١٣و دیگری  ١۵ھا  کنند. یکی از آن کار می
  است.

گوید: "دو سال است  سالھ، می ١۵١۵"عبدالرحمان، 
کنم. ما پول کافی برای  جا کار می کھ دارم در این

  زندگی نداریم. من مجبورم اجاره ھم بپردازم".

دالر اجاره  ٢۵٠کنند. باید ماھی  با ھم زندگی می
  بدھند.

اش  از عبدالرحمان در مورد زندگی و درس و مدرسھ

گوید: "مدرسھ سخت بود، کار  پرسم. می میدر سوریھ 
جا خیلی سخت است. ھر روز خستھ و مرده از  در این

  گردم". کار بر می

شود  اش بھ من خیره می ای عبدالرحمان با چشمان قھوه
اش پر  گوید کھ دلش برای بازی با دوستان و می

  زند. می

کند،  جا کار می این نام آن یکی کودک سوری، کھ 
سالھ است. او ھم باید بھ  ١٣او محمئ است. 

گوید دلش برای  اش کمک مالی برساند. او می خانواده
ھا رنگ  ھایی کھ بایست با آن مدادھای رنگی و عکس

  کرد، تنگ شده است. می

شمار کودکان  عبدالرحمان و محمد فقط دو نفر از بی
و ثبت نشده در » غیرقانونی«اند کھ  کار و کارگرانی

صنعت ترکیھ مشغول بھ کاراند. ترین  دومین بزرگ
ی  ترکیھ، پس از چین و بنگالدش، سومین تولیدکننده

  پوشاک برای اروپا است.

تعداد کل کودکان سوری کھ در ترکیھ بھ کار 
اند، معلوم نیست. پیش از  مشغول» غیرقانونی«

پناھندگی قریب دوونیم میلیون اھالی سوریھ در 
دقیقی از وضع ترکیھ نیز، این کشور فاقد آمار 

  کودکان کار بود.

ھا، علیرغم ممنوعیت کار  طبق آخرین داده
کودکان در ترکیھ، ھنوز نیم میلیون کودک ترک 

ھای مختلف اقتصاد این کشور مشغول بھ  در بخش
  کاراند.

میلیون  ۵/۴پنج سال جنگ داخلی سوریھ تا کنون 
ی کشورھای منطقھ کرده است.  نفر را آواره

اند کھ بھ غذا، تحصیل  داد کودکاناز این تع نیمی 
  و سرپناه نیاز دارند.
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 کنندترده و پراکنده، از راه تولید بیدی ارتزاق میھای خانگی، بسیار گسحلقه

ھزار کودک سوری کھ در ۶٠٠از  اگرچھ نیمی
اند، اما بسیاری از  اند، در مدارس ثبت نام شده ترکیھ

شان  آنان نیز مجبور بھ کاراند تا چیزی برای خانواده
  کسب کنند.

سازمان ملل ھشدار داده است کھ یک نسل کامل از 
  ی در خطر است.کودکان سور

 ٢٨از » مرکز حقوق بشر ناظر بر مشاغل«ماه گذشتھ 
کشی شعب  آیا از بھره  برند مشھور پرسید کھ

اند، و اگر آری،  شان از کودکان سوری آگاه ای ترکیھ
کشی کودکان و  ھا برای مقابلھ با بھره استراتژی آن

  ساالن سوری در ترکیھ چیست؟ بزرگ

در پاسخ بھ پرسش  H&Mای  فروشگاه زنجیره
این دیدبان حقوق بشر گفتھ است کھ فقط یکی از 

کنند، از کار  ی آن کھ در ترکیھ کار می شعبھ ٢١٠
گرفتھ است. این شرکت  کودکان سوری بھره می

افزوده است کھ کھ در ھمکاری با یک سازمان 
کوشد اطمینان یابد کھ  غیردولتی ترکیھ می

ر در شعب ی آموزشی [برای کودکان کا برنامھ
  این فروشگاه] تنظیم شده و بھ اجرا درآمده است.

نیز تأیید کرده است کھ کودکان  Nextشرکت 
اند.  کرده سوری برای شعب آن در ترکیھ کار می

مرکز مذکور استراتژی این شرکت را برای 
ی کار کودکان سوری در ترکیھ  برخورد بھ مسئلھ

  ستوده است.

از دیگر سو، نمایندگان بخش نساجی در ترکیھ، بھ 
اند کھ وضع را  ھا و فعاالنی برخاستھ انتقاد از روزنامھ

ھا بھ  گویند کھ "این داستان ھا می اند. آن گزارش کرده
اقتصاد ترکیھ لطمھ خواھند زد و صنعت نساجی ترکیھ 

  بار خواھند کرد".اعت را بی

گوید:  ھای کارگری ترکیھ می رییس یکی از اتحادیھ
ھایی را  "ترکیھ باید بھ کار کودک خاتمھ دھد و شرکت

این بھره کشی آلوده است، افشا کند، اما  شان بھ کھ دست
 کل این بخش را نباید بدنام کرد.

  

  

  ھند

وجوی کار بدیل برای  ھای کارگری در جست اتحادیھ
  ٢بیدیکارگران 

  ٢٠١۶فوریھ  ٩ھیندو بیزینس الین، 

ھای کارگری مختلف از مرکز  نمایندگان اتحادیھ
اند کھ پیش از اتخاذ  ھای کارگری ھند خواستھ اتحادیھ

                                                             
قیمت محصول ھند است. سھم کار دستی و ساده در  بیدی نوعی سیگار ارزان -  ٢

 تولید این سیگار باالست. ھم کارگران شاغل در کارگاه ھای تولید بیدی و ھم
دست ھند تعلق دارند. از این رو بیدی  ھای تھی مصرف کنندگان این سیگار بھ الیھ

بیدی، غالباً بیدی را  ی مشھور است. ثروتمندان مصرف کننده بھ سیگار فقرا نیز
میلیون کارگر در سراسر ھند بھ صورت مستقیم  ١٣کشند.  دور از چشم دیگران می

 میلیون کارگر ھم در مشاغل جنبی صنعت تولید بیدی بھ کار اشتغال دارند.دوو 
بیکاری  ی کارگر بیدی را بھ آستانھ ھا ھند میلیون »مبارزه با دخاتیات«سیاست 

  .کشانده است
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، امکانات شغلی »مبارزه با دخانیات«ھر گونھ سیاست 
   واقعی را برای کارگران بیدی فراھم آورد.

ھای  تحادیھی مرکز ا باالکریشنا شتی، پرزیدنت شاخھ
ی داکشینا کنادا، خطاب بھ  کارگری ھند در منطقھ

میلیون کارگر در  ھا اعالم کرد کھ حدود سھ رسانھ
سراسر ھند در کاشت گیاه تندو (کھ سیگار بیدی از 

شود)، حدود دومیلیون کارگر در  برگ آن ساختھ می
میلیون نفر ھم در ساختن  چیدن برگ تندو و ھشت
  اند. کارسیگار بیدی مشغول بھ 

ھای مرکز  او با مکث بر این نکتھ کھ سیاست
میلیون کارگر  ١٣ھای کارگری ھند زندگی  اتحادیھ

بیدی را تحت تأثیر خواھد داد، گفت: "این عده بدون 
صنعت بیدی ھیچ بدیل دیگری برای تأمین خود و 

شان نخواھند داشت. مرکز باید سیاست جامعی  خانواده
بدیل برای کارگران تنظیم  را ھمراه با امکانات شغلی

  کند".

شتی با مکث تفصیلی بر وضع دشوار کارگران بیدی 
در سواحل کارناتاکا و کاساراگد در کراال، گفت کھ در 

ھزار کارگر بیدی ٣۵٠ی داکشینا کنادا حدود  منطقھ
اند. در ھر یک از مناطق  مشغول بھ کار تولید سیگار

نفر مشغول ھزار ١٠٠اودوپی و کاساراگد ھم حدودآً 
» مبارزه با دخانیات«اند. سیاست  بھ تولید سیگار بیدی

  مرکز زندگی این عده را متزلزل خواھد کرد.

او افزود: "امروز، در منگالورو، نمایندگان بسیاری از 
ھای کارگری سراسری و محلی ھند و نیز  اتحادیھ
ی پیمانکاران بیدی دست بھ یک راھپیمایی  اتحادیھ

ھای کارگری ھند  است مرکز اتحادیھاعتراضی علیھ سی
  اند". زده

ی باندارو داتاتریا،  برده با تأکید بر لزوم مداخلھ نام
ھند، برای حفاظت از  وزیر کار و امور استخدامی 

شان  ھا راھپیمایی منافع کارگران بیدی افزود کھ اتحادیھ
ھای ما برآورده  را بھ دھلی خواھند برد. "اگر خواستھ

  آییم". ما داریم مینشوند، دھلی! 

 

 

  

  کلمبیا

  ھای آفریقاتبار دولت عامل تداوم فقر کلمبیایی

ھای صنعتی  ی سازمان فدراسیون کار و کنگره
  ٢٠١۶فوریھ  ٩امریکا، 

ھا سالھ  آویزی ده جنگ داخلی مسلحانھ در کلمبیا دست
ای  ھای این کشور بوده است تا حقوق پایھ برای دولت

این واقعیت بھ میزانی نابرابر بشر و کار را نفی کنند. 
ھای آفریقا تبار  تناسب زندگی کلمبیایی و بی

ھا) را تحت فشار گذاشتھ است. اخیراً  (آفروکلمبیایی
ی کارگری اسناد  ھیئتی از جانب یک اتحادیھ

ھا از رشد  محرومیت و کنارگذاری آفروکلمبیایی
اقتصادی را انتشار داده است. علیرغم تأیید وجود 

اد و علل تاریخی بھ حاشیھ راندن، فقر و تبعیض ح
گیر این بخش از اھالی کلمبیا،  پذیری گریبان آسیب
ھا سال ھیچ اقدام  ھای این کشور در خالل ده دولت

  اند. مؤثری برای رفع این مسائل سیستماتیک نکرده

چھارم جمعیت کلمبیا را  آفروکلمبیاییھا حدود یک
در فقر زندگی درصد آنان  ٨٠دھند و قریب  تشکیل می

درصد آنان از آب سالم و خدمات بھداشتی  ٣٠کنند.  می
ومیر کودکان سھ برابر نرخ  اند و نرخ مرگ محروم

متوسط در کشور است. مالکیت بسیار محدود بر زمین 
فاکتور کلیدی در این نابرابری است. این نابرابری پس 
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 ی  روزمره: دانشجویان کلمبیا برای خنثی کردن خشونتیک صحنه
 کشندمأموران پلیس، آنان را در آغوش می

از عقد توافق تجاری میان امریکا و کلمبیا تشدید شده 
 - ھای کشاورزی . در اثر این توافق بھ تعداد پروژهاست

صنعتی و معدنی در سواحل اقیانوس آرام افزوده شده 
  است.

ی کوشش امریکا برای حمایت از  در صورت ادامھ
با این کشور، قاعدتاً سیاست » تعامل انتقادی«کلمبیا و 

ی پس از  و منابع آن باید بھ سوی گشودن جامعھ
رگران و اجتماعات مناقشھ، و  مشارکت کا

ی پس از  محروم سمت گیرند. در یک جامعھ
و بھ –مناقشھ، دیگر نباید ارتش و پلیس کلمبیا 

را مأمور حل و  –خصوص پلیس ضدشورش
ھای ارضی، کاری و دیگر  فصل درگیری

ھای  ھای اجتماعی کرد و از دیگر گزینھ درگیری
بار، خودداری کرد. پلیس ضد شورش   خشونت

برای سرکوب اعتراضات  کلمبیا مکرراً 
ھای کارگری،  آمیز دانشجویان، اتحادیھ مسالمت

ھا، مردم بومی، کشاورزان،  آفروکلمبیایی
نگاران و نیز شھروندان  خانمانان، روزنامھ بی

اند، مورد  عادی کھ نقشی ھم در تظاھرات نداشتھ
استفاده قرار گرفتھ است. پلیس ضدشورش بارھا در 

بار کرده و کارگران  خشونتمناقشات کارگری دخالت 
گیر کرده است. اعضای پلیس  بسیاری را علیل و زمین

مورد  ٧٨٠فقره قتل،  ٢٠ضدشورش تاکنون حداقل بھ 
ھزار مورد ضرب و جرح  بازداشت خودسرانھ، سھ

  اند. مورد شکنجھ متھم شده ٨٠غیرقانونی 

ھای صنعتی امریکا  ی سازمان فدراسیون کار و کنگره
ھای کارگری کلمبیا، از  در ھمبستگی با سازمان

کند و بار دیگر  آمیز در کلمبیا حمایت می تحوالت صلح
کند کھ بدون تأمین حقوق کارگران،  تأکید می

ول پایدار و ھا و جماعات بومی، تح آفریکوکلمبیایی
حل پایدار برای  آمیز تضمین نخواھد شد. ھر راه صلح

ھا را محترم شمرد و  بحران کلمبیا باید حقوق این گروه
در نعمت  بھ تأمین کار شرافتمندانھ و مشارکت عمومی

  متعھد باشد.

 

 
 
 

  ایرانکارگران 
ھفتھ  در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از

  ی گذشتھ

ادامھ محاکمات کارگران و تعویق در اعالم دستمزد 
  سال آیندە بھ بعد از انتخابات
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 رضا کریمی

 ٩٥ی دستمزد سال  ازشروع فعالیت رسمی کمیتھ 
کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور حدود دوماه 

و پنجم آذرماه). تا کنون پنج جلسھ   میگذرد(بیست
تشکیل شده است. آخرین جلسھ در ھمین ھفتھ بعلت 

ناقص بودن طرح محاسبات ھزینھ ی معیشت خانوار 
  ایان پذیرفت. توسط گروه کار کارفرمایی بدون نتیجھ پ

  

بھمن  ٢٧قرار است جلسھ ی بعدی تا چند روز دیگر
تشکیل شود. برای  ٩٥ماه با موضوع تعیین مزد سال 

قانون  ٤١مادە تعیین حداقل مزد کارگران ابھامی در
کار و تبصره ھایش وجود ندارد. حد اقل دستمزد را بر 

اساس نرخ تورم وسبد معیشت خانوار کارگری 
  عیین می کند. شورای عالی کار ت

بر اساس نرخ تورمی کھ مرکز آمار ھرسالھ اعالم می 
از میزان واقعی تورم فاصلھ دارد) تا   کند (کھ ھمواره

سال گذشتھ نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار 

نرخ تورمی کھ  داشتند کھ برای تعیین حداقل دستمزد
  مرکز آمار اعالم می کند کفایت می کند.

ر طول چندین سال گذشتھ درآمد براثر این سیاست د
اکثریت کارگران بشدت افت کرد و زندگی  ماھیانھ ی

آنھا بھ زیر خط فقر رانده شد. اعتراضات چند سالھ 
اخیر کارگران و خطر سراسری و یکپارچھ شدن  ی

اعتراضات کارگری باعث شد کھ دولت و 
تعیین حداقل  ناچار شوند در محاسبھ ی   کارفرمایان

بھ ھنگام ت خانوار کارگری را نیز مزد سبد معیش
برای محاسبھ ی سبد تعیین دستمزد در نظر بگیرند. 

حداقل ضروریات بایستی معیشت خانوارکارگری 
زندگی از جملھ نیازھای خوراکی، پوشاکی، ھزینھ ی 

شد  آمد و   مسکن، درمان وبھداشت، آموزش و مخارج
  در نظر گرفتھ شود. شھری 

شورای عالی کار در تعیین اعضای گروه کارگری 
اعالم داشتھ اند "محاسبات  ٩٥حداقل دستمزد در سال 

صورت گرفتھ توسط گروه کارگری مبنای تعیین نوع 
و بھای اقالم مصرفی خانواده ھای مزد بگیران بر پایھ 

گزارشھای رسمی انیستیتو تغذیھ ایران استوار شده 
 سبد معیشت است".ظاھرا پیشنھاد نحوه ی محاسبھ ی

کارگران مورد پذیرش نمایندگان دولت و کارفرمایان 
نمایندگان کارفرمایان بھ   قرار گرفتھ است. با این وجود

بھانھ ی آماده نبودن اعضای گروه کارفرمایی 
انداختھ   عقب اری جلسات را برای مدت سھ ھفتھ برگز

دستگیری و محاکمھ تعدادی از اند. این وقفھ و 
اعتراضات کارگری در کارگران بخاطر شرکتشان در 

محاکمھ ی کارگران بافق چند واحد تولیدی منجملھ 
تعرض بھ اتحاد و ھمبستگی کارگران ایران ادامھ 
  است. 

بیاد داریم اعتصاب و تحصن کارگران بھ ھمراه 
خانواده ھایشان و حمایت مردم شھر بافق از خواستھ 
ھای کارگران باعث شد دولت و کارفرمایان دست بھ 

ی بزنند. امروز دیگر محاکمھ ی عقب نشین
بھ خواست و تنھا سازمانگران اعتراض کارگران 

بلکھ این کھ صورت می گیرد   شکایت کارفرما نیست
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مقامات دولتی ھستند کھ نمایندگان کارگران را علیرغم 
عدم وجود شاکی بھ محاکمھ می کشند تا نشان دھند 

عقب نشینی سرمایھ داران و دولت بورژوایی عملی 
  قت بوده است. مو

احتماال شرایط انتخاباتی باعث شده کھ کارفرمایان 
دولت حامی سرمایھ داران صالح ندانند کھ در این  و

وضعیت تعیین حداقل دستمزد بھ سرانجام برسد یا 
موضوع گفتگوی جامعھ ی کارگری باشد. وقفھ ی سھ 

نمایندگان  ھفتھ ای جلسات تعیین حداقل دستمزد توسط 
الیحھ ی  مسکوت ماندن بررسی وکارفرمایان 

پیشنھادی برنامھ ی ششم توسعھ دولت بھ مجلس را ھم 
  باید دانست.   دالیلی مشابھ باھمین دالیل بھ

با  کھ ەبود این  اینھا ھمھ در حالیست کھ انتظارھمگان
و آزاد شدن پول ھای بلوکھ شده ی ایران  فرجام برجام 

در بانک ھای خارج از کشور کار و معیشت کارگران 
  بھبود یابد. 

  

و کارفرمایان با لبخند و تایید    ھرچند نمایندگان دولت
شیوه محاسبھ سبد معیشت کارگران کھ نمایندگان آنھا 

ز مذاکره در شورای عالی کار ارائھ نموده اند پشت می
 ٩۵برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 

مینشینند ولی وقفھ ھای بھ وجود آمده تا کنونی مبین 
تالش برای بھ بعد انتخابات کشاندن تعیین حداقل 

  دستمزد است.

١١٫٠٢٫٢٠١۶  

 

 
 
 

 
 

 

 اطالعیھ ھا 
 

:  

آباد رسیدگی بھ وضعیت کارگران مس خاتون   

با  ایلنا: اتحادیھ جھانی صنایع  (Industri ALL) 
ای خواستار رسیدگی بھ وضعیت کارگران  انتشار نامھ
ھا بھ کار شد آباد و بازگشت آن مس خاتون  

دبیرکل » جیرکی رایانا«خبرنگار ایلنا، بھ گزارش 
اتحادیھ جھانی صنایع در نامھ خود بھ دولت ایران؛ 
آباد  خواستار رسیدگی بھ وضعیت کارگران مس خاتون

 شده است

در متن نامھ این اتحادیھ جھانی کارگری از دولت 
ایران خواستھ شده برای آزادی کارگران مجتمع مس 

ابرگزاری تجمع صنفی کھ بآباد، کھ در زمان  خاتون .  

 

http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/346376-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/???-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/346376-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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نفر از کارگران قراردادی  ١٧٠ھدف بازگشت بھ کار 
نھایت منجر بھ بازداشت تعدادی از  انجام و در   

 کارگران شد 
 

 صدای کارگر  
 طعنامھ ی جمعی از فرھنگیان شھرستان مالردق

آموزش نباید در خدمت رقابت ھای سیاسی قرار “ 
  ”بگیرد

  
در آستانھ ی انتخابات مجلس شورای اسالمی ضمن 
تاکید برحق رای و مشارکت سیاسی ھمھ شھروندان، 
بھ تمامی کنشگران سیاسی و مسووالن ذی ربط ھشدار 

  می دھیم بھ دنبال استفاده ابزاری از معلمان نباشند. 
نگاه ابزاری بھ انسان ھا بر خالف آموزه ھای دینی 

معلمان را فقط در زمان ، اریاست . رویکرد ابز
انتخابات بھ عنوان زینت بخش مراسم تبلیغاتی ویا 
عوامل اجرایی انتخابات می بیند وحتی وعده ھای 
شیرین می دھد ولی فردای انتخابات دیگر معلم را نمی 
شناسد و آموزش و پرورش را بھ فراموشی می سپارد 
و در زمان تصویب بودجھ، کمترین سھم را بھ آموزش 

  .ورش اختصاص می دھدو پر

سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشتھ است امروز  37
حق داریم از حاکمیت سوال کنیم تعھدات قانونی و 
الزام آور دولت ایران برای اجرای آموزش رایگان، 
عادالنھ و با کیفیت چھ شد؟ ھر چند در برخی زمینھ ھا 
مانند پوشش تحصیلی نسبت بھ گذشتھ پیشرفت ھایی 

گرفتھ است ولی ھنوز آموزش بھ عنوان یک صورت 
حق، تضمین ھای محکمی پیدا نکرده است؛ میلیون ھا 
کودک محروم از تحصیل یا بی بھره از آموزش با 

  . کیفیت و عادالنھ وجود دارد
نظام آموزشی در کشورھای مختلف بھ سوی کارآمدی 
وکیفیت بخشی پیش می روند در حالی کھ مدارس 

بازمی گردند بھ جای تعلیم، تبلیغ و بھ ایران بھ عقب 
 ءجای حقوق بشر، تکلیف محوری بھ دانش آموزان القا

برخی از مشکالت اصلی جامعھ ی بزرگ . می شود
  :فرھنگیان عبارتند از

قانون اساسی فعالیت صنفی معلمان  ٢۶وفق اصل  -1
مثل تمام صنوف دیگرباید مورد حمایت و احترام 

ان مانند تمام اصناف دیگر حاکمیت قرار بگیرد معلم
باید بتوانند امور صنفی خود را آزادانھ ساماندھی کنند. 
متاسفانھ قوه مقننھ تا کنون در قوانین عادی، فرھنگیان 
را بھ عنوان یک صنف بھ رسمیت نشناختھ است بھ 
ھمین دلیل نھ تنھا از فعالیت صنفی معلمان حمایت نمی 

شمند بھ زندان شود بلکھ فعاالن صنفی دلسوز و اندی
محکوم می شوند یا تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند 
در ھیچ کجای دنیا چالش ھای آموزش و پرورش با 

چالش ھای .سازوکار امنیتی و قھرآمیز حل نشده است 
  . فرھنگی راھکار فرھنگی و علمی می طلبد

دستمزد معلمان پایین تر از خط فقر است . تمام  -2
از اصل سوم قانون  ١٢کارمندان باید بتوانند وفق بند 

اساسی از یک معیشت حداقلی بھره مند شوند بر این 
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 کارگاھی در زندان تگل آلمان

مبنا پرداخت دستمزدی باالتر از خط فقر یک 
ضرورت است تا این ھدف تحقق یابد. خط فقر در سال 

ن اقتصادی دو طبق تحقیقات معتبرکارشناسا ١٣٩۴
  .میلیون و ششصد ھزار تومان بود

کالس ھای شلوغ و در برخی موارد چھل نفره  -3
آسیب ھای جدی بھ سالمت جسمی و روانی معلمان و 
دانش آموزان وارد می کند ظرفیت ھیچ کالسی نباید از 

دانش آموز فراتر رود . ھر چند در بیشتر  ٢٠
  . ر استنف ١٧کشورھای پیشرفتھ این نصاب حداکثر 

بی توجھی بھ اصل شایستھ ساالری یکی از دالیل  -4
مھم توسعھ نیافتگی نظام آموزشی کشورمان است 
.عزل و نصب ھا ھیچ سازوکار مشخصی ندارد. 
مناصب اغلب غنایم انتخاباتی اند کھ بین فاتحان تقسیم 
می شود تفکیک فعالیت آموزشی از فعالیت سیاسی در 

دی است. در اکثر این وزارتخانھ یک ضرورت ج
کشورھای پیشرفتھ فقط وزیر یک مقام سیاسی است و 

بقیھ کارمندان عزل و نصب شان بر مبنای شایستگی 
  .اداری است

در خاتمھ ازھمھ ی ھمکاران صبور ومعلمان آگاه 
شھرستان مالرد و سراسر کشور صمیمانھ 
سپاسگزاریم کھ اتحاد صنفی و ھمدلی شان را در تمام 

کنند و بدون آنکھ بھ جناح ھای سیاسی شرایط حفظ می 
وابستھ شوند مطالبات صنفی خودشان را با شجاعت و 
قاطعیت مطرح می کنند و بھ دنبال راھکارھای علمی 

  برای چالش ھای نظام آموزشی ھستند
  یک دم نگاه کن کھ چھ برباد می دھی

  چندین ھزار امید بنی آدم است
رد امضا شدە نفر از معلمان مال ٥٦این قطعنامھ توسط 

  است
 
 
 

 
 

 

 گزارش 
  سندیکایی برای زندانیان آلمان

  کار اجباری زیرپوشش بازآوردن زندانیان بھ جامعھ
  نوشتھ گالھ بووائیس
  ترجمھ شھباز نخعی

  ٢٠١٦لوموند دیپلماتیک، ژانویھ 
بی گمان، بیگاری و کار اجباری بھ گذشتھ تعلق 

ارد. درعین حال، کاردر عرصھ زندان ازبین د
نرفتھ و از آن بھ عنوان ابزاری برای بازگرداندن 

زندانی بھ زندگی اجتماعی استفاده می شود. اما، آیا 
کارگر زندانی مانند کارگران دیگر است؟ حقوقش 
چیست و چھ کسی از آنھا دفاع می کند؟ در آلمان، 

ین پرسش پس از تاسیس یک سندیکای زندانیان، ا
 .ھا ازدیوارھای زندان ھا فراتر رفتھ است

ما یک موسسھ مدرن و کارآمد محلی ھستیم. «
اولویت ما تحکیم اقتصاد منطقھ ای است. بھ این 

خاطر شمار زیادی از خدمات، صنعتگری و تولید 
این ». صنعتی را در کارگاه ھای خود عرضھ می کنیم

توضیح، کھ می تواند زینت بخش جزوه تبلیغاتی 
دان بسیاری از شرکت ھا باشد، در تارنمای مدیریت زن

در شمال غربی آلمان بھ چشم می » ساکس سفلی«در 
زندان کشور  ١٩۴ھزار زندانی  ۶٢خورد. ازمیان 

ھزار تن کار می کنند  ٣٨، حدود ٢٠١۴درپایان سال 
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میلیون یورویی ایجاد  ١۵٠و برای حکومت درآمدی 
سال پیش بھ طور  ۵می نمایند. این درحالی است کھ از 

 .)١ی یابد (مداوم شمار زندانیان کاھش م
دستمزد زندانیان، با وجود تفاوت درھریک از ایاالت 
فدرال، ھمچنان ناچیز است: بھ عنوان نمونھ، دربرلن 

یورو در یک روز  ١۴٫٩٣و  ٨٫٩۶این دستمزد بین 
ساعتھ در نوسان است. این ارقام فاصلھ  ٨کاری 

یورویی دارد کھ  ٨٫۵٠زیادی با حداقل دستمزد ساعتی 
ی است کھ در دولت ائتالفی تشکیل شده درشمار اقدامات

توسط دموکرات مسیحی ھا و سوسیالیست ھا تعیین 
 .شده است

درخواست از مدیریت زندان یا وزارت دادگستری 
برای افزایش دستمزد این کارگران دشوار است. این 

وجود داشت،  ٢٠١۴ماه مھ  ٢٢دشواری دست کم تا 
ن از سوی در برل» تگل«کھ سندیکای زندانیان زندان 

سازمان سندیکایی زندانیان فدرال ایجاد شد. این 
سندیکا، عالوه بر [افزایش] دستمزد، خواھان 

برخورداری از حق بازنشستگی شده و درتارنمای خود 
 .)٢منتشر می کند (» افشاگری«روزنامھ ای با عنوان 

، افراد زندانی ناگزیر )٣دربیشتر ایالت ھای فدرال (
بازپروری «بھ کارکردن ھستند. ھدف ازاین اقدام 

، رھیافتی برای بازگرداندن زندانی بھ »اجتماعی
، »فرانک دی نیر«جامعھ است. اما، چنان کھ آقای 

یکی از سخنگویان سندیکای فدرال زندانیان تاکید می 
با محروم کردن زندانیان از دستمزدی درست و «کند: 

نھ بھ آنھا امکان بازپرداخت بدھی شان داده  مناسب،
می شود و نھ می توانند بھ خانواده ھایشان کمک 

یک سال پس از تاسیس، سندیکا مدعی داشتن ». کنند
» اولیور رست«زندان است. آقای  ۴٠عضو در  ۵۵٠

من تاکنون چنین «بنیانگذار آن با خشنودی می گوید: 
سھ سال و نیم  او پس از گذراندن». چیزی ندیده بودم

یک » گروه ھوادار«زندان بھ خاطر وابستگی بھ 
سازمان چپ افراطی متھم بھ خرابکاری در 

خودروھای ارتش و تھدید بسیاری از سیاستمداران، در 
از زندان آزاد شده است. او می گوید:  ٢٠١۴سپتامبر 

 ١٩٨٠سابقھ آموزش سیاسی من بھ سال ھای دھھ «

ز زندانیان ھواداران بازمی گردد کھ ھنوز جمعی ا
سیاسی را گردھم می آورد. اما این متعلق بھ گذشتھ 

است. من می بایست طرح شکل دیگری از سازمان را 
  ».می ریختم

تصمیم » محمت آیکول«او با یک زندانی دیگر، آقای 
گرفت از حق بھ ھم پیوستن مندرج در قانون اساسی 

گر کار آلمان بھره گیرد. توفیق در بسیج زندانیان دی
آنھا بھ رغم «می گوید: » رست«ساده ای نیست. آقای 

تنوع و تفاوت مسیرھایشان، دو مشکل مشترک دارند: 
ناکافی بودن دستمزد و فقدان حق بازنشستگی. برای 

محکومان بھ مجازات ھای درازمدت، این بھ معنای آن 
است کھ پس از خروج از زندان درفقر فروخواھند 

 .»غلتید
ح پرسش ارزش کار در زندان، بھ قانون سندیکا با طر

 ١٩٧٧فدرال زندان استناد می کند. این متن کھ از سال 
اجرایی شده، براین تصریح دارد کھ زندگی درپشت 
میلھ ھا باید تاحد امکان بھ شرایط زندگی در بیرون 

متخصص مسایل » گرگوری سال«نزدیک باشد. تحلیل 
یژگی ھای یکی از و«زندان ھای آلمان این است کھ 

این قانون مربوط بھ موادی است کھ می گوید: "می 
درسلول و نیز  باید حقوق مدنی مانند حق داشتن رادیو

امکانات رفاھی، از مزایای صندوق بیمھ بھداشت و 
درمان و بازنشستگی رعایت شود". اینھا ازسال ھای 

، »برند مائلیک». «موقوف مانده است ١٩٨٠دھھ 
مدیر بنیاد اقتصاد اجتماعی  کارشناس حقوق جزایی و

موضوع حقوق «یادآوری می کند کھ » کی یل«
بازنشستگی در قانون زندان وجود دارد، اما ھرگز 

اصالحات نھادھای فدرال درسال ». اجرا نشده است
، کھ مقرر می داشت مدیریت زندان ھا تمرکز ٢٠٠۶

زدایی شده و بھ ایالت ھا واگذار شود، چیزی از این 
 .ی قانون بھ جا نگذاشتبخش اجتماع

بھ ھم پیوستن زندانیان برای دفاع از حقوقشان ایده بی 
سندیکای «می گوید: » رست«سابقھ ای نیست. آقای 

پایھ گذاری شد و  ١٩۶٨زندانیان آلمان در سال 
چندسال دوام آورد. ولی خواست ما برقرارکردن یک 

و نمونھ آرژانتینی سندیکای » برنامھ درازمدت است
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کارگران محروم از آزادی را ذکر می کند. این واحد 
تاسیس شده، با توافقی کھ با  ٢٠١٢سندیکا کھ درسال 

بخش زندان فدرال کرده بھ رسمیت شناختھ شده است. 
، )۴( ٢٠١٣عضو سرشماری شده آن درسال  ٨٠٠

 .خواھان بھبود شرایط کار و امنیت خود ھستند
ھ مرکز نکتھ درخور توجھ این است کھ این سندیکا ب

سندیکایی کارگران آرژانتین (چپ میانھ) تعلق دارد. 
وجود چنین پایگاه ارتباطی بین کارگران زندانی و 

سندیکاگران کالسیک ھنوز در آلمان غیرقابل تصور 
حمایت » رست«بھ نظر می آید، اگرچھ بھ گفتھ آقای 

ھایی ازجانب مرکز فدرال سندیکایی آلمان وجود دارد. 
سندیکاھا برای «وضیح می دھد: ت» دی ینر«آقای 

پذیرش این کھ زندانیان نیز کارگر بھ حساب می آیند 
نیاز بھ زمان دارند. پیام ھایی از ھمبستگی وجود دارد 

ولی آنجا کھ بھ کار مشترک مربوط می شود، باید 
 .»ھنوز منتظر ماند

این مسئلھ موجب برانگیختن جدلی قضایی در دنیای 
نماینده » کریستین ھرگسل« سندیکایی شده است. آقای

کمیتھ حقوق اساسی و دموکراسی در مسایل مربوط بھ 
آیا کار «زندان ھا، موضوع را چنین تشریح می کند: 

زندانیان بھ راستی یک کار است یا اقدامی مددرسان 
کھ ھدف آن بھ جامعھ بازگرداندن زندانیان است؟ 

درمورد این نکتھ، مدیریت سندیکاھای آلمان نظری 
شن دارند: بھ نظر آنان، در این جا کار مطرح رو

 .»است، کاری کھ بھ صورت اجباری انجام می شود
ھم زیر » سندیکا«از نظر قضایی، حتی جنبھ کیفی 

چنین استدالل می کند: » مائلیک«سئوال است. آقای 
اقدام بھ تاسیس سندیکا با وضعیت زندانی، کھ یک «

ابل تصور شھروند آزاد نیست، تجانس ندارد. غیرق
است کھ زندانیان درمذاکره بر سر دستمزدھا مخاطب 

استدالل دیگر مطرح شده ». سندیکایی ایالت ھا باشند
توسط مقامات قضایی مربوط بھ ھزینھ است. بھ نظر 

، سخنگوی بخش قضایی سنای »کلودیا انگفلد«خانم 
شماری از زندانیان بھ دلیل آموزش حرفھ ای «برلن، 

». بھ ھمراھی ھای مھمی نیاز دارند ناقص یا فقدان آن،
برای  ٢٠١٣بھ نظر او، نظام تولیدی زندان درسال 

میلیون یورو ھزینھ داشتھ، درحالی  ١٧٩ایالت برلن 
میلیون  ١٩٣١کھ ارزش تولیدات زندان ھا بالغ بر 

بھ دلیل «می گوید: » انگفلد«یورو بوده است. خانم 
کیفیت ضعیف و بھره وری کمتر تولید زندانیان ما باید 

در مقایسھ با بخش خصوصی ھزینھ بیشتری برای 
». بازرسی توسط کارکنان زندان متحمل شویم

سندیکای کارگران فدرال آلمان با این نظر مخالف 
کار انجام شده در : «می گوید» دی ینر«است. آقای 

زندان قابل قیاس با کار بیرون از زندان است، اما بھ 
 .»ھمان میزان دستمزد پرداخت نمی شود

ترجیح می دھد تجربھ خود را مطرح » رست«آقای 
من بھ عنوان کارگر کارگاه صحافی لوازم «کند: 

کالسور  ۵٠دفتری تولید می کردم. ھرروز دست کم 
 ١٨آن در فروشگاه زندان تولید می شد کھ ھر عدد 

یورو بھ فروش می رسید. اما کل دستمزدی کھ بھ من 
پرداخت می شد ساعتی یک و نیم یورو بود. این 

انزجارانگیز است و باید بھ آن پایان داده شود. این 
انگیزه مبارزه ما برای زنده نگھداشتن ارزش ھایی 

چون ھمبستگی، استقالل و حمایتگری است. این سھم 
 .»...بازگرداندن زندانیان بھ جامعھ است ما در

ھزار  ۶٩در آلمان  ٢٠١٠تعداد زندنیان در سال  -١
 .Tageszeitung, Berlin, 15 octobre 2014 .بود
٢- www.gefangenengewerkschaft.de 
٣ -Le Brandebourg, la Rhénanie-Palatinat 

et la Saxe font exception. 
۴-« First prisoners’ trade union defends 

rights in Argentina », Inter Press Service, 
7 juin 2013.  
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