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كار بيگانه شده
دستنوشتهھاي فلسفي اقتصادي و فلسفي/ ١٨٤٤كارل ماركس /فريدريش انگلس
فريدريش انگلس
كار بيگانه شده
ما از پيشفرضھاي اقتصاد سياسي آغاز كرديم و زبان و قوانين آن را پذيرفتيم .مالكيت خصوصي ،تفكيك كار ،سرمايه و زمين ،تفكيك "
دستمزد ،سود سرمايه و اجاره بھاي زمين و نيز تقسيم كار ،رقابت و مفھوم ارزش مبادله و غيره را پيش فرض و پايهي استدالل خود قرار
داديم .براساس اصول اقتصاد سياسي و با واژگان آن نشان داديم كه كارگر تا حد يك كاال و در حقيقت پستترين نوع كاال ،تنزل مييابد؛ نشان
داديم كه فالكت و سيهروزي كارگر با قدرت و عظمت كاالھايي كه توليد ميكند نسبت معكوسي دارد؛ نشان داديم كه نتيجهي ضروري و
ناگزير رقابت ،انباشته شدن سرمايه در دست عدهاي معدود و از اينرو پيدايش انحصار به وحشتناكترين شكل ممكن است؛ و دست آخر
نشان داديم كه تمايز سرمايهداران و موجران زمين مانند تمايز كارگران كشاورزي و كارگران صنعتي ناپديد ميشود و كل جامعه به دو
".طبقهي صاحبان مالكيت و كارگران غيرمالك تقسيم ميگردد
اقتصاد سياسي كار خود را از واقعيت مسلم مالكيت خصوصي آغاز ميكند ،اما آن را توضيح نميدھد .اقتصاد سياسي روند ماديي را "
كه مالكيت خصوصي در عمل طي ميكند ،با فرمولھايي كلي و انتزاعي كه بعدا" به شكل قانون ارائه ميشوند ،بيان ميكند .اقتصاد سياسي
اين قوانين را به ما نميفھماند يعني نشان نميدھد كه چگونه اين قوانين از ذات مالكيت خصوصي پديد آمدهاند .اقتصاد سياسي ھيچ
توضيحي دربارهي منشاء تقسيمبندي كار و سرمايه و سرمايه و زمين نميدھد .مثال" ھنگامي كه رابطهي دستمزد را با سود تعريف ميكند،
نفع سرمايهدار را علت غايي ميداند يعني آنچه را كه قرار است توضيح دھد ،مسلم فرض ميكند .به ھمين شيوه رقابت در استداللھاي آن
به فراواني به كار ميرود و براساس شرايط خارجي توضيح داده ميشود .اقتصاد سياسي در اين مورد كه اين شرايط خارجي و ظاھرا"
عارضي تا چه حد نمودار مسير ضروري تكامل ميباشند ،چيزي به ما نميگويد .ديديم كه چگونه مبادله از نظر اقتصاد سياسي به عنوان يك
واقعيت عارضي پديدار ميگردد .تنھا نيروي محركهاي كه اقتصاد سياسي بر آن استوار است ،حرص و طمع و جنگ ميان طماعان يعني
".رقابت است
دقيقا" به اين دليل كه اقتصاد سياسي نحوهي پيوند اين حركت را درك نميكند ميتواند مثال" آيين رقابت را با آيين انحصار ،آزادي "
پيشهوران را با آيين اصناف ،آيين تقسيم مالكيت ارضي را با آيين امالك بزرگ در تقابل قرار دھد زيرا رقابت ،آزادي پيشهوران و تقسيم
مالكيت ارضي را پيامدھاي ضروري ،اجتنابناپذير و طبيعي انحصار ،نظام صنفي و مالكيت فئودالي نميداند بلكه آنھا را به مثابه پيامدھاي
".عرضي ،از پيش انديشيده و حاد توضيح ميدھد
بنابراين اينك بايد پيوند ضروري ميان مالكيت خصوصي ،حرص و طمع و تفكيك كار ،سرمايه و مالكيت ارضي ،مبادله و رقابت ،ارزش قائل "
شدن و خوار كردن آدمي ،انحصار و رقابت و غيره و به عبارتي پيوند ميان كل اين نظام از خود بيگانهسازي و نظام پولي را بررسي
".نماييم
قصد نداريم بحث را مانند سبك متداول اقتصاددان سياسي ،با بررسي وضعيت بدوي خيالي شروع كنيم .چنين وضعيت بدوي چيزي را "
توضيح نميدھد و تنھا مسئله را به نقطهاي دور دست و نامعلوم منتقل ميكند .اين وضعيت ،آنچه را كه قرار است اقتصاددان استنتاج كند
يعني رابطهي ضروري ميان دو چيز ،مثال" ميان تقسيم كار و مبادله را واقعيتي مسلم و رخداد به حساب ميآورد .يزدانشناسي ھم به ھمين
شيوه ريشهي شر را در ھبوط آدمي توضيح ميدھد يعني آنچه بايد توضيح داده شود ،در شكلي تاريخي به عنوان يك واقعيت مسلم نمودار
".ميگردد

ھرچه كارگر ثروت بيشتري توليد ميكند و محصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار بيشتر ميشود ،فقيرتر ميگردد .ھرچه كارگر كاالي بيشتري "
ميآفريند ،خود به كاالي ارزانتري تبديل ميشود .افزايش ارزش جھان اشياء نسبتي مستقيم با كاستن از ارزش جھان انسانھا دارد .كارگر
".فقط كاال توليد نميكند بلكه خود و كارگر را نيز به عنوان كاال توليد ميكند و اين با ھمان نسبتي است كه به طور كلي كاال توليد ميكند
واقعيت فوق صرفا" به اين معناست كه شيئي ابژه كه كار توليد ميكند يعني محصول كار ،در مقابل كار به عنوان چيزي بيگانه و "
قدرتي مستقل از توليد كننده قد علم ميكند .محصول كار ،كاري است كه در شيئي تجسم يافته ،يعني به مادهايي تبديل شده است .اين محصول
عينيت يافتن كار است .واقعيت يافتگي كار ،عينيت يافتن آن است .واقعيت يافتگي كار در قلمرو اقتصاد سياسي براي كارگران به صورت از
دست دادن واقعيت ،عينيت يافتن به شكل از دست دادن شيء و بندگي در برابر آن ،تصاحب محصول به شكل جدايي يا بيگانگي با محصول
".پيدار ميگردد
واقعيت يافتگي كار به عنوان از دست دادن واقعيت تا آن حد است كه كارگر واقعيت خويش را تا مرز ھالك شدن از فرط گرسنگي از "
دست ميدھد .عينيت يافتن به عنوان از دست دادن شيء تا آن حد است كه از كارگر اشيايي ربوده ميشود كه نه تنھا براي زندگيش بلكه
براي كارش ضروري است .در حقيقت خو ِد كار به شيء تبديل ميشود كه كارگر تنھا با تالشي خارقالعاده و با وقفهھاي بسيار نامنظم
ميتواند آن را به دست آورد .تصاحب شيء به شكل بيگانگي با آن تا آن حد است كه كارگر ھرچه بيشتر اشيا توليد ميكند ،كمتر صاحب آن
.ميشود و بيشتر نفوذ محصول خود يعني سرمايه قرار ميگيرد
تمام اين پيامدھا از اين واقعيت ريشه ميگيرد كه رابطهي كارگر با محصول كار خويش ،رابطه با شيء بيگانه است .براساس اين پيش
فرض ،بديھي است كه ھرچه كارگر از خود بيشتر در كار مايه گذارد ،جھان بيگانهي اشيايي كه ميآفريند بر خودش و ضد خودش قدرتمندتر
آن او ميشوند .ھمين جريان نيز در مذھب اتفاق ميافتد .ھرچه آدمي خود را
ميگردد ،و زندگي درونيش تھيتر ميگردد و اشياي كمتري از ِ
بيشتر وقف خدا ميكند ،كمتر به خود ميپردازد .كارگر زندگي خود را وقف توليد شيء ميكند اما زندگيش ديگر نه به او كه به آن شيء
تعلق دارد .از اينرو ھرچه اين فعاليت گستردهتر شود ،كارگران اشياي كمتري را تصاحب ميكنند .محصول كار او ھرچه باشد ،او ديگر خود
نيست و در نتيجه ھرچه اين محصول بيشتر باشد ،او كمتر خود خواھد بود .بيگانگي كارگر از محصوالتي كه ميآفريند ،نه تنھا به معناي آن
است كه كارش تبديل به يك شيء و يك ھستي خارجي شده است بلكه به اين مفھوم نيز ھست كه كارش خارج از او ،مستقل از او و به
عنوان چيزي بيگانه با او موجوديت دارد و قدرتي است كه در برابر او قرار ميگيرد .اشيا با حياتي كه كارگر به آنھا ميدھد ،چون چيزي
.بيگانه در برابر او قرار ميگيرند
اكنون به مفھوم عينيتيافتگي ،به محصولي كه كارگر توليد ميكند و در آن به بيگانگي و از دست دادن شيء يعني محصولش ،دقيقتر
.مينگريم
كارگر نميتواند چيزي را بدون طبيعت ،بدون جھان محسوس خارجي بيافريند .اين ماده است كه كار بر آن واقعيت و فعليت مييابد و از
.آن و به وسيلهي آن اشيا را توليد ميكند
طبيعت ھمانطور كه ابزار حيات را براي كار فراھم ميآورد به اين معنا كه كار بدون اشيايي كه روي آن عمل ميكند ،نميتواند حيات
.داشته باشد ،به مفھومي محدودتر ابزار حيات را نيز فراھم ميآورد يعني ابزاري كه براي تأمين معاش مادي خود كارگر الزم است
بنابراين ھرچه كارگر جھان خارجي و در نتيجه طبيعت محسوس را با كار خويش به تملك خود در ميآورد ،خود را به گونهاي مضاعف
از ابزار حيات محروم ميسازد :اوال" به اين دليل كه جھان محسوس خارجي ديگر شيء متعلق به كار او يا به عبارتي ابزار حيات كارش
نخواھد بود .ثانيا" اين جھان محسوس خارجي ديگر ابزار حيات به مفھوم بالواسطهاش يعني ابزاري براي تأمين معاش كارگر نيز نخواھد
.بود
بنابراين در ھر دو جنبه ،كارگر بردهي شيء ميگردد؛ نخست از آن جھت كه عين ابژه كار را دريافت ميكند يعني از اين جھت كه كار
او شغلي پيدا ميكند و دوم از آن جھت كه وسيلهي امرار معاش خود را دريافت ميكند .بنابراين قادر ميشود كه اوال" به عنوان كارگر و
ثانيا" به عنوان وجودي جسماني وجود داشته باشد .اوج اين بردگي ھنگامي است كه تنھا در مقام كارگر ميتواند وجود جسمانياش را حفظ
.نمايد و تنھا به عنوان وجودي جسماني ،كارگر محسوب ميشود
بيگانگي كارگر از محصول خود در قوانين اقتصاد سياسي به اين شكل بيان ميگردد :ھرچه كارگر بيشتر توليد ميكند ،بايد كمتر (
مصرف كند؛ ھرقدر ارزش بيشتري توليد ميكند ،خود بيبھاتر و بيارزشتر ميگردد؛ ھرچه محصوالتش بھتر پرورانده شده باشد ،خود
كژديسهتر ميگردد؛ ھرچه محصولش متمدنتر ،خود وحشيتر؛ ھرچه كار قدرتمندتر ،خود ناتوانتر؛ ھرچه كار ھوشمندانهتر ،خود كودنتر
).و بيشتر بردهي طبيعت
اقتصاد سياسي با ناديده گرفتن رابطهي مستقيم ميان كارگر )كار( و محصوالتش ،بيگانگي ذاتي در سرشت كار را پنھان ميكند .درست
است كه كار براي ثروتمندان اشيايي شگفتانگيز توليد ميكند اما براي كارگر فقر و تنگدستي ميآفريند .كار به وجود آورندهي قصرھاست
اما براي كارگر آلونكي ميسازد .كار زيبايي ميآفريند اما براي كارگر زشتيآفرين است .ماشين را جايگزين كار دستي ميكند اما بخشي از
كارگران را به كار وحشيانهاي سوق ميدھد و بقيهي كارگران را به ماشين تبديل ميكند .كار توليد كنندهي شعور است اما براي كارگران
.خرفتي و بيشعوري به بار ميآورد
رابطهي مستقيم كار با محصوالتش ،رابطهي كارگر با مصنوعات حاصل از توليد خود ميباشد .رابطهايي كه مالك با مصنوعات توليد و
.خود توليد برقرار ميكند فقط پيامد اين رابطهي نخست است و آن را تأييد ميكند .ما بعدا" اين جنبهي دوم را بررسي خواھيم كرد
.ھنگامي كه ميپرسيم رابطهي اساسي كار چيست ،در واقع رابطهي كارگر را با توليد مد نظر داريم
تاكنون جدا افتادگي و بيگانگي كارگر را از يك جنبه يعني از لحاظ رابطهي كارگر با محصوالت كارش بررسي كردهايم اما بيگانگي نه
تنھا در نتيجهي توليد كه در خود عمل توليد و در چارچوب فعاليت توليدي نيز اتفاق ميافتد .اگر كارگر در خود عمل توليد خويشتن را از
خود بيگانه نكرده باشد ،چهطور ميتواند نسبت به محصول فعاليتش بيگانه باشد؟ محصول توليد ،برآيند و عصارهي فعاليت و توليد است
پس اگر كارگر با محصول كار بيگانه باشد ،خود توليد قاعدتا" ميبايد بيگانگي فعال ،بيگانگي فعاليت و يا به عبارتي فعاليت بيگانهسازي
.باشد .بيگانگي محصول كار از كار ،صرفا" در جدا افتادگي و بيگانگي خو ِد فعالي ِ
ت كار خالصه ميشود
بنابراين چه چيزي باعث بيگانگي كار ميشود؟
اوال" به دليل اين واقعيت كه كار نسبت به كارگر ،عنصري خارجي است يعني به وجود ذاتي كارگر تعلق ندارد؛ در نتيجه ،در حين
كاركردن ،نه تنھا خود را به اثبات نميرساند بلكه خود را نفي ميكند ،به جاي خرسندي ،احساس رنج ميكند ،نه تنھا انرژي جسماني و
ذھني خود را آزادانه رشد نميدھد بلكه در عوض جسم خود را فرسوده و ذھن خود را زائل ميكند .بنابراين كارگر فقط زماني كه خارج از
محيط كار است ،خويشتن را در مييابد و زماني كه در محيط كار است ،خارج از خويش ميباشد .ھنگامي آسايش دارد كه كار نميكند و
ھنگامي كه كار ميكند احساس آسايش ندارد .در نتيجه كارش از سر اختيار نيست و به او تحميل شده است؛ اين كار ،كاري اجباري است.

بنابراين نيازي را برآورده نميسازد بلكه ابزاري صرف براي برآورده ساختن نيازھايي است كه نسبت به آن خارجي ھستند .خصلت بيگانهي
آن به وضوح در اين واقعيت ديده ميشود كه به محض آنكه الزامي فيزيكي يا الزام ديگري در كار نباشد ،از كار كردن چون طاعون پرھيز
ميشود .كار خارجي ،كاري كه در آن آدمي خود را بيگانه ميسازد ،كاري است كه با آن خود را قرباني ميكند و به تباھي ميكشاند .نھايتا"
آن او نيست و به كسي ديگر تعلق دارد و كارگر نه به خود كه به كار
خصلت خارجي كار براي كارگر از اين واقعيت پيداست كه اين كار از ِ
تعلق دارد .درست مانند مذھب كه فعاليت خودجوش تخيل آدمي يعني فعاليت مغز و قلب آدمي ،مستقل از فرد عمل ميكند يعني چون فعاليت
موجودي بيگانه ،چه الھي چه شيطاني ،بر او اثر ميگذارد ،فعاليت كارگر نيز فعاليتي خود جوش نيست و به ديگري تعلق دارد .اين فعاليت
.بيانگر از دست دادن خويشتن خويش است
بنابراين آدمي )كارگر( تنھا در كاركردھاي حيواني خود يعني خوردن ،نوشيدن و توليد مثل و حداكثر در محل سكونت و طرز پوشاك
خود و غيره ،آزادانه عمل ميكند و در كاركردھاي انساني خود چيزي جز حيوان نيست .آنچه كه حيواني است ،انساني ميشود و آنچه كه
.انساني است ،حيواني ميشود
البته خوردن ،نوشيدن ،توليد مثل و غيره كاركردھاي حقيقتا" انساني ھستند اما ھنگامي كه از ساير فعاليتھاي انساني منتزع و به
.غايتي صرف بدل گردند ،كاركردھايي حيواني ميباشند
ما تا كنون عمل بيگانهسازي فعاليت انساني يعني كار را در دو جنبه از آن مورد بررسي قرار دادهايم (١ .رابطهي كارگر با محصول
كار به عنوان شيئي بيگانه كه قدرتش را بر او اعمال ميكند .اين رابطه در عين حال رابطه با جھان محسوس خارجي يعني با اشياي طبيعت
نيز ھست كه به شكل جھاني بيگانه روياروي او قد علم ميكند (٢ .رابطهي كار با عمل توليد در چارچوب فرايند كار .اين رابطه ،رابطهي
كارگر است با فعاليت خويش به صورت فعاليتي بيگانه كه به او تعلق ندارد .اين فعاليت ،فعاليتي است مشقتبار ،قدرتي تضعيف كننده،
آفرينشي عقيم كننده كه انرژي جسماني و ذھني كارگر يا در حقيقت زندگي شخصياش را مگر زندگي چيزي جز فعاليت است؟ -به فعاليتي به
ضد او ،مستقل از او و بدون تعلق به او تبديل ميكند .ما در اينجا شاھد از خودبيگانگي ھستيم كه قبال" به شكل بيگانگي از اشيا مشاھده
.كرده بوديم
.جنبهي سومي از كار بيگانه شده وجود دارد كه از دو جنبهاي كه قبال" بررسي گرديد ،استنتاج ميشود
آدمي موجودي نوعي است نه تنھا به اين خاطر كه در تئوري و عمل ،انواع )نوع خود و ساير انواع( را به عنوان عين ابژه خويش
اختيار ميكند بلكه – و اين بيان ديگري از ھمين موضوع است – با خود چون نوعي از موجودات كه واقعي و زنده است يعني در مقام
.موجودي جھان شمول و بنابراين آزاد ،برخورد ميكند
زندگي نوعي ،چه زندگي آدمي و چه زندگي حيوانات ،از لحاظ مادي از اين واقعيت سرچشمه ميگيرد كه آدمي )مانند حيوانات( از قِبل
طبيعتي غيرانداموار زندگي ميكند و چون آدمي در قياس با حيوانات جھان شمولتر است ،قلمرو طبيعت غيراندامواري كه از قِبل آن زندگي
ميكند ،جھانشمولتر ميشود .ھمانطور كه گياھان ،حيوانات ،سنگ ،ھوا ،و غيره از لحاظ نظري بعضا" به عنوان موضوعات علوم طبيعي
و بعضا" به عنوان موضوعات ھنري بخشي از آگاھي آدمي را ميسازند و طبيعت معنوي غيرانداموار و خوراك فكري او ھستند كه ابتدا
ميبايد براي خوشايند و ھضم او آماده گردند ،در حيطهي عمل نيز بخشي از زندگي و فعاليت آدمي را ميسازند .آدمي از لحاظ فيزيكي از قِبل
محصوالت طبيعت زندگي ميكند گرچه به شكل غذا ،گرما ،پوشاك ،مسكن و غيره درآمده باشند .جھانشمولي آدمي در عمل دقيقا" به
صورت آن جھانشمولي نمايان ميگردد كه تمام طبيعت را كالبد غيرانداموار او ميكند زيرا طبيعت ھم  (١وسيلهي مستقيم زندگي اوست و
ھم  (٢ماده ،شيء و ابزار فعاليت زندگي اوست .طبيعت كالبد غيرانداموار آدمي است و اين تا جايي است كه خود طبيعت كالبد آدمي نيست.
اين كه ميگوييم آدمي از قِبل طبيعت زندگي ميكند ،به اين مفھوم است كه طبيعت پيكر اوست و اگر ميخواھد نميرد بايد پيوسته با اين تبادل
داشته باشد .گره خوردن زندگي مادي و معنوي آدمي با طبيعت صرفا" به اين مفھوم است كه طبيعت با خود پيوند دارد زيرا آدمي خود
.بخشي از طبيعت است
كار بيگانه شده ،با بيگانه ساختن آدمي  (١از طبيعت و  (٢از خود يعني از كاركردھاي عملي و فعاليت حياتياش ،نوع انسان را از
آدمي بيگانه ميسازد .كار بيگانه شده زندگي نوعي را به وسيلهاي جھت زندگي فردي تغيير ميدھد .در وھلهي نخست زندگي نوعي و
زندگي فردي را بيگانه ميسازد و سپس زندگي فردي را در شكل انتزاعي خود به ھدف زندگي نوعي ،آن ھم به ھمان شكل انتزاعي و
.بيگانه ،تبديل ميسازد
در حقيقت كار ،يعني فعاليت حياتي و زندگي توليدي ،در وھلهي نخست در حكم وسيلهاي براي ارضاي نيازي يعني نياز به بقاي وجود
فيزيكي انسان پديدار ميشود .با اين حال زندگي توليدي ،زندگي نوعي است .اين زندگي حياتآفرين است .خصلت كلي انواع ،خصلت نوعي
آن در سرشت فعاليت حياتي آن نمايان است و فعاليت آزاد و آگاھانه ،خصلت نوع انسان است .زندگي تنھا به عنوان وسيلهاي براي زندگي
.كردن تجلي ميكند
حيوانات با فعاليت حياتي خود بالواسطه درھم آميخته است و خود را از اين فعاليت جدا نميسازد .اين فعاليت ،فعاليت حياتي او
محسوب ميشود .اما آدمي فعاليت حياتي خود را تابع اراده و آگاھي خويش ميكند و فعاليت حياتي آگاھانهاي دارد .اين فعاليت حياتي ،قصد
و ھدفي نيست كه آدمي مستقيما" خود را با آن يكي كرده باشد .فعاليت حياتي آگاھانه ،آدمي را بالواسطه از فعاليت حياتي حيوان متمايز
ميسازد .ھمين است كه آدمي موجودي نوعي است يا به سخن ديگر ،به اين خاطر كه آدمي موجودي نوعي است ،موجودي است آگاه يعني
اين كه زندگي خود او برايش در حكم عين يا ابژه است .به ھمين دليل ،فعاليت او فعاليتي آزاد است .كار بيگانه شده اين رابطه را معكوس
ميكند يعني اين كه چون آدمي موجودي است آگاه ،فعاليت حياتي خويش ،وجود ذاتياش را به ابزاري صرف در خدمت ھستياش تبديل
.ميكند
آدمي با خلق جھان اشيا از طريق فعاليت عملي خويش و در كاري كه بر طبيعت غيرانداموار ميكند ،خود را به عنوان موجود نوعي
آگاه به اثبات ميرساند يعني موجودي كه با نوع خويش به عنوان وجودي ذاتي و يا با خود به عنوان موجودي نوعي برخورد ميكند.
مسلما" حيوانات نيز توليد ميكنند .مثال" زنبور عسل ،سگ آبي ،مورچهھا و غيره براي خود النه و آشيانه ميسازند اما حيوان چيزي را
توليد ميكند كه نياز فوري خود يا بچهاش است .توليد آنھا يكسويه است در حالي كه آدمي ھمهجانبه و گسترده توليد ميكند .حيوانات تحت
اجبار مستقيم نياز جسماني دست به توليد ميزنند در حالي كه آدمي حتي ھنگامي كه فارغ از نياز جسماني است و فقط به ھنگام رھايي از
چنين نيازي است كه توليد ميكند .حيوان فقط خود را توليد ميكند در حالي كه آدم تمام طبيعت را بازتوليد ميكند .محصول حيوان مستقيما"
به وجود فيزيكياش تعلق دارد در حالي كه آدمي آزادانه با محصولش روبهرو ميشود .حيوان محصول خود را در انطباق با معيارھا و
نيازھاي نوعي كه به آن تعلق دارد ،شكل ميدھد در حالي كه آدمي قادر است مطابق با معيارھاي انواع ديگر توليد كند و ميداند كه ھرجا
.چهگونه معيارھاي مناسب با اشيا را به كار برد .از اينرو آدمي اشيا را برحسب قوانين زيبايي نيز ميسازد
بنابراين آدمي فقط با كار خويش برجھان عيني است كه در وھلهي نخست خود را به عنوان موجود نوعي به اثبات ميرساند .اين
توليد ،زندگي فعال نوعي اوست .از طريق و به علت اين توليد است كه طبيعت به عنوان كار و واقعيت او جلوهگر ميشود .از اينرو ابژهي

كار ،عينيت يافتن زندگي نوعي آدمي است زيرا به اين طريق نه تنھا از لحاظ ذھني يعني در آگاھي خويش بلكه در واقعيت نيز فعاالنه خود را
بازتوليد ميكند و در جھاني كه توليد كرده ،خود را مورد انديشه قرار ميدھد .بنابراين كار بيگانه شده با جدا كردن محصول توليد آدمي از
او ،در واقع زندگي نوعي و عينيت واقعياش را به عنوان عضوي از نوع انسان جدا ميكند و برتري او را بر حيوان به چنان ضعفي مبدل
.ميسازد كه حتي كالبد غيرانداموار او يعني طبيعت نيز از او گرفته ميشود
به ھمين سان ،كار بيگانه شده با تنزل فعاليت خودجوش و آزاد آدمي به يك وسيله ،زندگي نوعي آدمي را ابزاري براي حيات
جسمانياش ميكند .آگاھياي كه آدمي از نوع خويش دارد ،در اين بيگانگي به گونهاي تغيير شكل مييابد كه زندگي نوعي براي او تنھا به
.وسيلهاي تبديل ميگردد
:بنابراين كار بيگانه شده
وجود نوع آدمي ،چه سرشت و چه ويژگي نوعي معنوي او را ،به وجودي بيگانه و به ابزاري در خدمت حيات فردياش تبديل 3.
.ميسازد و بدينسان آدمي را از كالبد خود و نيز از طبيعت خارجي و ذات معنوي او يعني وجود انسانياش بيگانه ميسازد
پيامد مستقيم اين واقعيت كه آدمي از محصول كار خويش ،از فعاليت حياتي خويش و از وجود نوعي خودبيگانه ميشود ،بيگانگي 4.
آدمي از آدمي است .ھنگامي كه انسان با خود روبهرو ميشود گويي با ساير انسانھا روبهرو شده است .آنچه در ارتباط با رابطهي انسان
.با كار و محصول كارش و نيز با خود مصداق دارد ،در مورد رابطهي آدمي با ساير آدمھا ،كار و محصول كار ساير آدمھا نيز صادق است
در حقيقت اين قضيه كه سرشت نوعي آدمي آدمي از او بيگانه شده است ،به اين مفھوم است كه آدمھا از ھم و ھر كدام از آنھا از
.سرشت ذاتي آدمي بيگانه شدهاند
بيگانگي انسان و در حقيقت ھر رابطهاي كه انسان با خود برقرار ميكند ،در وھلهي نخست در رابطهاي كه با ساير انسانھا برقرار
.ميسازد ،تحقق مييابد و نمودار ميشود
از اينرو ھر شخص در چارچوب رابطهي كار بيگانه شده ،ديگري را براساس معيارھا و روابطي كه در آن خويشتن را به عنوان
.كارگر در مييابد ،مد نظر قرار ميدھد
ما بررسي خود را از يك واقعيت اقتصاد سياسي يعني بيگانگي كارگر و توليدش آغاز كرديم و اين واقعيت را براساس مفھوم كار
.بيگانه شده تبيين كرديم و با تجزيه و تحليل اين مفھوم ،صرفا" واقعيتي اقتصادي را بررسي كرديم
.اكنون ميخواھيم ببينيم كه مفھوم كار بيگانه شده چگونه در زندگي واقعي حضور دارد
اگر محصول كار با من بيگانه است ،اگر اين محصول چون نيرويي بيگانه در برابر من قد علم ميكند ،پس به چه كسي تعلق دارد؟
اگر فعاليت خودم ،به من تعلق نداشته باشد ،اگر اين فعاليت ،فعاليتي بيگانه و از سر اجبار باشد ،پس اين فعاليت به چه كسي تعلق
دارد؟
.به موجودي غير از خودم
اين موجود كيست؟
خدايان؟ البته در دروانھاي نخستين ،توليد اصلي)مثال" ساختمان معابد و غيره در مصر ،ھند و مكزيك( در خدمت خدايان بود و
محصول به آنان تعلق ميگرفت .اما خدايان به خودي خود ھرگز صاحبان كار نبودند .ھمين امر ھم در مورد طبيعت صادق است .چه تناقصي
را شاھديم! آدمي ھرچه طبيعت را با كار خويش بيشتر مقھور ميكند و معجزات صنعت ،معجزات خدايان را بيش از پيش زائد و غير
.ضروري ،بايد از لذت حاصل از توليد و تمتع از محصول به نفع اين قدرتھا بيشتر دست شويد
وجود بيگانهاي كه كار و محصول كار به آن تعلق دارد و كار در خدمت اوست و منفعت حاصل از محصول كار در اختيار او قرار
.ميگيرد ،تنھا ميتواند خود آدمي باشد
اگر محصول كار به كارگر تعلق نداشته باشد ،اگر اين محصول چون نيرويي بيگانه در برابر او قد علم ميكند ،فقط از آن جھت است كه
به انسان ديگري غير از كارگر تعلق دارد .اگر فعاليت كارگر مايهي عذاب و شكنجهي اوست ،پس بايد براي ديگري منبع لذت و شادماني
.زندگياش باشد .نه خدا ،نه طبيعت ،بلكه فقط خود انسان است كه ميتواند اين نيروي بيگانه بر انسان باشد
بايد فرضي قبلي را كه مطرح كرده بوديم ،به خاطر داشته باشيم :رابطهي انسان با خود تنھا از طريق رابطهاي كه با ديگران برقرار
ميكند ،عينيت و فعليت مييابد .بنابراين اگر محصول كار آدمي يعني كار عينيت يافتهي او ،حكم شيئي بيگانه ،دشمن و قدرتمند را مييابد كه
مستقل از اوست ،آنگاه وضع او نسبت به آن چنان است كه گويي كسي ديگر صاحب اين كار است ،كسي كه نسبت به او بيگانه ،دشمن،
قدرتمند و مستقل است .اگر رابطهي او با فعاليت خويش چون فعاليتي غيرآزادانه باشد ،آنگاه اين رابطه ،فعاليتي است كه در خدمت ،تحت
.تسلط ،اجبار و يوغ آدمي ديگر است
ھرگونه از خودبيگانگي آدمي ،از خويش و از طبيعت ،به صورت رابطهاي پديدار ميگردد كه او ميان خود و طبيعت با آدمھايي متمايز
از خويشتن برقرار مينمايد .به ھمين دليل ،از خودبيگانگي مذھبي ضرورتا" در رابطهي آدم عامي با كشيش و چون در اينجا با جھان
ذھني سروكار داريم ،در رابطهي آدم عامي با يك ميانجي و از اين قبيل نمايان ميگردد .در جھان واقعي عملي ،از خودبيگانگي فقط از
طريق رابطهي عملي واقعي با ساير آدمھا ميتواند نمود يابد .آن ميانجي كه از طريق آن بيگانگي چھره مينماياند ،خود واسطهاي است
عملي .بنابراين آدمي از طريق كار بيگانه شده نه تنھا رابطهاش را با اشيا و عمل توليد به شكل رابطه با آدمھايي بيگانه و رو در رو با او،
برقرار ميكند بلكه رابطهاي را نيز ميآفريند كه در آن ساير آدمھا در برابر توليد و محصول او قد علم ميكنند ،رابطهاي كه خود نيز در آن
در مقابل اين آدمھا قرار ميگيرد .آدمي ھمانطور كه توليد خويش را به شكل از دست دادن واقعيت و كيفر خويش و محصول خود را چون
زيان يعني به شكل محصولي كه از آن او نيست ،ميآفريند ،سلطهي آدمي را كه توليد نميكند بر توليد و محصول آن نيز ميآفريند .انسان
آن او نيست
.ھمانطور كه فعاليت خويش را با خويشتن بيگانه ميسازد ،فعاليتي را به غريبهاي اعطا ميكند كه از ِ
.تاكنون اين رابطه را فقط از ديدگاه كارگر بررسي كردهايم .بعدا" اين مسئله را از ديدگاه كسي بررسي خواھيم كرد كه كار نميكند
پس كارگر از طريق كار بيگانه شده رابطهي كسي را با اين كار به وجود ميآورد كه نسبت به آن بيگانه است و در خارج از آن جاي
دارد .رابطهي كارگر با كار ،رابطهي سرمايهدار)يا ھر نام ديگري كه بر صاحب كار گذاشته ميشود( را با آن كار خلق ميكند .از اينرو
.مالكيت خصوصي ،محصول ،نتيجه و پيامد ضروري كار بيگانه شده و رابطهي خارجي كارگر با طبيعت و خويش است
بدينسان مالكيت خصوصي براساس تحليل از مفھوم كار بيگانه شده ،يعني انسان بيگانه شده ،كار بيگانه شده ،زندگي بيگانه شده و
.انسان از خود بيگانه اسنتنتاج ميشود
درست است كه ما از حركت مالكيت خصوصي ،مفھوم كار بيگانه شده)زندگي بيگانه شده( را از اقتصاد سياسي استنتاج نموديم اما با
تحليل اين مفھوم روشن ميگردد كه اگر چه به نظر ميرسد كه مالكيت خصوصي بنياد و علت كار بيگانه شده است اما در واقع نتيجهي آن
.ميباشد ،ھمانطور كه خدايان اساسا" علت اغتشاش ذھني آدمي نيستند بلكه معلول آن ميباشند .اين رابطه بعدا" دو سويه ميشود
تنھا در اوج نھايي تكامل مالكيت خصوصي ،راز آن يعني اين كه از يكسو محصول كار بيگانه شده است و از سوي ديگر وسيلهاي

.است كه با آن كار خود را بيگانه ميكند يا به عبارتي واقعيت يافتن اين بيگانگي ،آشكار ميگردد
.اين تفسير به فوريت پرتو روشني بر بسياري از مجادالت ميافكند كه تاكنون الينحل ماندهاند
اقتصاد سياسي كار را تنھا منشاء واقعي توليد ميداند اما با وجود اين چيزي را به كار اختصاص نميدھد و ھمه چيز را به مالكيت 1.
خصوصي ميدھد .پرودون در مقابل اين تناقض ،له كار و عليه مالكيت خصوصي موضع گرفته است .اما ديديم كه اين تناقض ظاھري،
.تناقض كار بيگانه شده با خود است و اقتصاد سياسي صرفا" قوانين كار بيگانه شده را تدوين كرده است
در ضمن پي برديم كه دستمزد و مالكيت خصوصي يكسان ھستند زيرا محصول به عنوان عين يا ابژهي كار سھم كار است و در نتيجه
دستمزد چيزي جز پيامد ضروري بيگانگي كار نيست .نھايتا" در دستمزد كار ،كار به عنوان ھدفي در خود پديدار نميگردد بلكه در خدمت
.دستمزد است .بعدا" اين نكته را بسط خواھيم داد و در اينجا فقط برخي از نتايج را ارائه ميكنيم
افزايش تحميلي دستمزدھا)صرفنظر از پارهاي مسائل از جمله اين واقعيت كه تنھا تحت شرايط اجباري دستمزدھاي باالتر كه خالف
قاعده ميباشد ،پرداخت ميگردند( چيزي جز پرداختي بھتر به بردگان نيست و براي كارگران يا براي كار ،موقعيت و شأن انسانيشان را به
.ارمغان نخواھد داشت
در حقيقت حتي برابري دستمزدھا كه پرودون خواستار آن است ،فقط رابطهي كارگر امروزي را با كارش به رابطهي ھمهي انسانھا با
.كار تغيير شكل ميدھد .جامعه در چنين حالتي يك سرمايهدار انتزاعي تلقي خواھد شد
دستمزدھا پيامد مستقيم كار بيگانه شده است و كار بيگانه شده علت اصلي مالكيت خصوصي است .سقوط يكي الجرم سقوط ديگري را به
.دنبال خواھد داشت
از رابطهي كار بيگانه شده با مالكيت خصوصي چنين بر ميآيد كه رھايي جامعه از مالكيت خصوصي و بندگي ،شكل سياسي رھايي 2.
كارگران را به خود ميگيرد نه به اين معنا كه فقط رھايي كارگران مدنظر است بلكه به اين معنا كه رھايي كارگران ،رھايي كل انسانھا را در
بر دارد زيرا كل بندگي آدمي ناشي از رابطهي كارگر با توليد است و ھرگونه رابطهي بندگي چيزي جز جرح و تعديل و پيامد اين رابطه
.نميباشد
ھمانطور كه با تجزيه و تحليل ،مفھوم مالكيت خصوصي را از مفھوم كار بيگانه شده استنتاج كرديم ،اكنون ميتوانيم ھر مقولهي
اقتصاد سياسي را با كمك اين دو مفھوم بسط دھيم و در ھر مقوله مثال" در تجارت ،رقابت ،سرمايه ،پول ،نمود مشخص و مبسوط اين
.عناصر نخستين را از نو بازيابيم
:قبل از پرداختن به اين جنبه ،سعي خواھيم كرد تا دو مسئله را حل كنيم
تعريف ماھيت عام مالكيت خصوصي به گونهاي كه از كار بيگانه شده منتج ميشود و نيز رابطهي آن با انسان راستين و مالكيت 1.
.اجتماعي
ما بيگانگي كار و بيگانه شدن آن را به عنوان يك واقعيت مسلم پذيرفتيم و ھمين واقعيت مسلم را تجزيه و تحليل كرديم .اكنون بايد 2.
اين پرسش را طرح كنيم كه آدمي چگونه كار خويش را بيگانه ميسازد؟ اين بيگانگي چگونه در ماھيت تكامل آدمي ريشه دوانده است؟ ما
با تغيير شكل اين پرسش كه ريشهي مالكيت خصوصي چيست به اين پرسش كه رابطهي كار بيگانه شده با مسير تكامل آدمي چيست ،قسمت
زيادي از راه را طي كردهايم .زيرا ھنگامي كه از مالكيت خصوصي سخن گفته ميشود ،با چيزي مواجه ھستيم كه نسبت به آدمي خارجي
است اما زماني كه از كار سخن گفته ميشود ،مستقيما" با خود آدمي سر و كار داريم .اين شكل جديد از طرح مسئله ،راه حل خود را نيز در
.بر دارد
.در ارتباط با  :(١ماھيت عام مالكيت خصوصي و رابطهاش با مالكيت راستين انساني
كار بيگانه شده به دو عنصر تجزيه ميشود كه به طور متقابل يكديگر را تعيين ميكنند و يا به عبارت ديگر نمودھاي متفاوت يك
رابطهي واحدند .تملك به صورت بيگانگي و جدا افتادگي از محصول ظاھر ميشود و بيگانگي به صورت تملك؛ بيگانگي پيش درآمدي
.واقعي براي پذيرش در جامعه
ما يك جنبه از كار بيگانه شده يعني رابطهي آن را با خود كارگر يا با عبارتي رابطهي آن را با خود بررسي و روابط مالكيت غيركارگر
با كارگر و كار را به عنوان محصول و پيامد ضروري اين رابطه استنتاج كرديم .مالكيت خصوصي به عنوان نمود مادي و فشردهي كار
بيگانه شده ،دو رابطه را شامل ميشود :رابطهي كارگر با كار و با محصول كار خويش و غيركارگر و رابطهي غير كارگر با كارگر و با
.محصول كارش
ديديم كه در رابطه با كارگر كه با كارش ،طبيعت را به تصاحب خود در ميآورد ،اين تملك به صورت بيگانگي ،فعاليت خودجوش آن به
آن ديگري ،نيروي حياتي آن به صورت قرباني كردن زندگي ،توليد محصول به صورت از دست دادن و
صورت فعاليت براي ديگري و از ِ
واگذار كردن آن به قدرت و شخصي بيگانه ،پديدار ميگردد .اكنون ميبايد رابطهي اين شخص را كه با كار و كارگر بيگانه است ،با كارگر،
.كار و محصول كار بررسي كنيم
ابتدا الزم به يادآوري است كه ھر آنچه براي كارگر به صورت فعاليت بيگانه پديدار ميگردد ،براي غيركارگر به صورت وضعيت
.بيگانگي نمودار ميگردد
.ثانيا" ديد واقعي و عملي كارگر از توليد و محصول)به عنوان يك نظرگاه( ،نزد غيركارگر به شكل ديدگاھي تئوريك تجلي مييابد
ثالثا" ،غيركارگر ھر آنچه را كارگر بر ضد خود انجام ميدھد ،بر ضد او انجام ميدھد اما آنچه را كه خود بر ضد كارگر انجام ميدھد،
.برضد خويش روا نميدارد
.حال اين سه رابطه را دقيقتر مورد بررسي قرار ميدھيم
).نخستين دستنوشته در ھمينجا ناتمام قطع ميشود(
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خريد و فروش نيروی کار ٣-
...........
اکنون بايد نيروی کار ،اين کاالی ويژه را نزديکتر مورد تحقيق و بررسی قرار داد،
آيا اين کاال نيز مانند ھم ٔه کاالھای ديگر دارای ارزشی است ؟ چگونه اين ارزش تعيين ميگردد؟٤٢
ارزش نيروی کار ،عينا مانندارزش ھر کاالی ديگر ،بر حسب زمانی که برای
توليد و لذا نيز برای تجديدتوليداين کاالی ويژه الزم است تعيين می گردد .به مثابه ی
ارزش ،خود نيروی کار فقط نماينده ی کميّت معينی از کار متوسط اجتماعی است که
.در آن تجسم يافته است .نيروی کار تنھا به مثابه ی توانائی شخص زنده وجود دارد
بنابر اين توليد آن مستلزم وجود شخص زنده است .با تحقق وجود شخص ،توليد
نيروی کار عبارت می شود از تجديد توليديا نگھداری آن شخص ،يک فرد زنده
برای نگھداری خود محتاج به مجموعه ی معينی از وسائل معيشت است .بنابر اين
زمان کار الزم برای توليد نيروی کار به زمان کاری که برای توليد اين وسائل زندگی
الزم است تحويل می گردد .يا به گفتار ديگر ارزش نيروی کار عبارت از ارزش آن
وسائل معيشتی است که برای نگھداری صاحب نيروی کار الزم است .با اين وجود
نيروی کار فقط به وسيله ی تظاھر خارجی خود تحقق می يابد و فقط در کار فعليت
پيدا می کند .ولی با فعليت يافتن کار مقدار معينی از عضالت ،اعصاب ،مغز انسانی و
غير آن مصرف می شودکه بايد از نو جبران گردد .تشديداين صرف قوا مستلزم
جذب بيشتری است ٤٣
اگر دارنده ی نيروی کار امروز کار کردهاست ،بايد بتواند فردا نيز ھمين جريان را
تحت ھمان شرايط توانائی و تندرستی تکرار نمايد .پس مجموع
وسائل زندگی بايد به اندازه ای باشدکه فردکارکن را به مثابه ی يک فردکارکن در
وضع عادی زندگی خويش نگھدارد .نيازمندیھای طبيعی از قبيل خوراک ،پوشاک،
سوخت ،سکنی و غيره بر حسب خصوصيات اقليمی و ساير ويژگی ھای طبيعی ھر
کشور متفاوتند .از سوی ديگر تعداد نيازمندیھائی که ضروری خوانده می شوند و
ھمچنين نحوه ی برآوردن آنھا خود يک محصول تاريخی است و بيشتر بادرجه ی
تمدن موجود يک کشور و ازجمله به طور عمده نيز با اين امر که طبقه ی کارگر آزاد
تحت چه شراطی و بنابر اين با چه عادات و خواست ھای معيشتی به وجودآمدهاست ،بستگی دارد
.پس در تعيين ارزش نيروی کار ،به عکس کاالھای ديگر ،يکعنصر تاريخی و معنوی دخالت دارد .
.با اين حال در يک کشور معين و در زمانمشخص ،حدود متوسط وسائل ضروری زندگی معلوم است .
صاحب نيروی کار ميرندهاست .پس اگر بنا به مقتضای تبديل مستمر پول به
سرمايه وجود مستمر نيروی کار در بازار نيز الزم است ،آن گاه ضروری است که
"فروشنده ی نيروی کار جاويد گردد"ھمچنانکه ھر فرد زندهای به وسيله ی توالد و تناسل خويشتن را جاويدان می کند
نيروھای کاری که در نتيجه ی فرسودگی و مرگ از بازار بيرون کشيده می شوند .
ھمواره بايستی با تعداد الاقل برابری از
نيروھای جديدکار جبران گردند .بنابر اين مجموعه ی وسائل معيشتی که برای توليد
نيروی کار ضرور است ،شامل وسائل زندگی جانشينان آن يعنی اوالدکارگران نيز
.می شود تا بدين طريق اين نژاد کاالداران ويژه در بازار جاويدان بماند
برای اين که طبيعت عمومی انسانی به نحوی تغيير يابدکه بتواند در رشته ی کار
مشخصی مھارت و کمال کسب کند و به نيروی کار تکامل يافته و ويژهای تبديل گردد
تربيت يا پرورش معينی الزم است که به نوبه ی خود مستلزم خرج مبلغ زيادتر يا
کمتری از کاالھای معادل آن است .بر حسب خصلت کم و بيش بغرنج نيروی کار
مخارج پرورش آن نيز تفاوت پيدا می کند .بنابر اين مخارج آموزش و پرورش،که
در مورد نيروی کار سادهبسيار ناچيز است،در جمع ارزشھائی وارد میشودکه
.برای توليدنيروی کار ضروری ست
.پس ارزش نيروی کار به ارزش مقدار معينی از وسائل زندگی تحويل می گردد
بنابر اين با تغيير ارزش اين وسائل زندگی ،يعنی مقدار زمان کاری که برای توليد
.آنھا الزم است ،ارزش نيروی کار نيز تغيير می کند
بخشی از وسائل معيشت مانند خوراک ،سوخت و غيره روزانه در نتيجه ی مصرف
نابود می شوند و بايد ھر روز از نو تجديدگردند .برخی ديگر از وسائل زندگی مانند
پوشاک ،اثاث خانه و غيره در فاصله ی زمانی طوالنی تری مصرف می شوند و لذا
فقط بايد در مدت درازتری تعويضگردند .نوعی از کاال را بايد روزانه ،برخی ديگر را
ھفته ای يک بار ،شش ماه يک بار و يا به نحو ديگری خريد و يا بھاء پرداخت .ولی
به ھر نحوی که مجموع اين ھزينه ھا تقسيم شود ،مثالً در عرض يک سال ،بايد به
وسيله ی درآمد متوسط روزانه جبران گردد .اگر حجمآن کاالھائی که روزانه برای
توليد نيروی کار ضروری ست مساوی با »الف« و حجمآنھائی که ھفته ای يک بار
مورد لزوم است مساوی با »ب« و آن چه که ھر سه ماهيک بار الزم است مساوی با
ج« و غيره فرض شوند آنگاه متوسط روزانه ی اين کاالھا به قرار زيرين خواھد«
:بود

= الف  ٥٢ +ب  ٤ +ج  +سايرين متوسط روزانه ٣٦٥
٣٦٥
اگر فرضشودکه در مجموع مقدار کاالئی که برای متوسط روز الزم است ٦
ساعت کار اجتماعی نھفته است آن گاه در نيروی کار ،روزانه نصف روز کار متوسط
يا به عبارت ديگرھر روز نيمی از کار روزانه صرف
نيروی کار می گردد .اين مقدار کار که برای توليد روزانه ی نيروی کار الزم است
عبارت از ارزش روزانه ی نيروی کار يا ارزش تجديد توليد روزانه ی نيروی کار
است .اکنون اگر در عين حال نصف روز کار متوسط اجتماعی در مقدار طالئی معادل
با سه شيلينگ يا يک تالر مجسم شده باشد ،آن گاه يک تالر بھائی خواھد بودکه با
ارزش روزانه ی نيروی کار تطبيق می کند .حاال اگر دارنده ی نيروی کار ھر روز اين
نيرو را در برابر يک تالر عرضه کند در آن صورت بھای فروش نيروی کار مساوی
با ارزش آن خواھد بود و بنا به فرض ما دارنده ی پول که در صدد تبديل تالرھای
.خودبه سرمايه است ھمين ارزش را می پردازد
آخرين مرز يا حداقل ارزش نيروی کار از ارزش مجموعه ی کاالھائی تشکيل
می شودکه بدون مصرف روزانه ی آنھا حامل نيروی کار ،يعنی انسان ،قادر به
تجديد پروسه ی زندگانی خويش نيست يا به عبارت ديگر ارزش وسائل زندگی ای که
برای زيست طبيعی آدمی غيرقابل اجتناب است اين حداقل را تشکيل ميدھد .در
صورتی که بھای نيروی کار تا اين حداقل تنزل نمايد ،قيمت آن پائين تر از ارزشش
قرار خواھد گرفت زيرا در چنين حالتی نيروی کار فقط می تواند به شکل پژمرده و
پريشانی خويشتن را نگاهدارد و بسط يابد .ولی تعيين ارزش ھر کاال برحسب زمان
.کار ،ايجاب می کندکه آن کاال باکيفيّت عادی تحويل گردد
اين تعيين ارزش نيروی کار را،که خوداز طبيعت اشياء سرچشمه می گيرد،
خشونت آميز تلقی کردن و مانند روسی ∗
فرياد برآوردن که" :تصوّر توانائی کار باقطع نظر از وسائل معيشت کارگران به ھنگام عمل توليدی
.مانند تصور يک وجود خيالی است
آن که از کار و توان کار صحبت می کنددر عين حال از کارگران و
وسائل معيشت ،از کارگر و از مزد سخن می گويد"٤٧
 ،.منتھای احساسات فروشی ارزان قيمت است
آن که از توانائی کار صحبت می کند ھنوز از کار سخن نگفته است
ھمچنانکه که صحبت از توانائی گوارش به معنای خودگوارش نيست .ھمه کس
می داندکه برای نيل به پروسه ی اخير تنھا داشتن يک معده ی خوب کافی نيست .آن
که از توانائی کار صحبت می کند به ھيچ وجه از وسائل معيشتی که برای بقاء آن
ضروری ست صرف نظر نمی کند بلکه ارزش اين وسائل در ارزش آن توانائی ،بيان
شده است .اگر اين نيرو به فروش نرود ديگر به ھيچ وجه برای کارگر مفيد نيست و
به عکس وی توانائی کار خود را مانند يک جبر بی رحم طبيعت تلقی می کندکه برای
توليدش تاکنون صرف مقداری وسائل زندگی الزمآمده است و تجديد توليد آن مستمرًا
وسائل تازه ای را طلب می نمايد .سپس با سيسموندی کشف می کندکه" :توانائی
"کار ...ھرگاهبه فروش نرود ھيچ است
ماھيت خاص اين کاالی ويژه ،يعنی نيروی کار ،مستلزم آن است که با انعقاد
قرارداد بين فروشنده و خريدار ارزش مصرفش ھنوز به طور واقعی به دست خريدار
نرسيده باشد .ارزش اين کاال مانند ھر متاع ديگر پيش از آن که وارد دوران گردد
معين بود زيرا برای توليد نيروی کار مقدار معينی از کار اجتماعی صرف شده بود
ولی ارزش مصرفش عبارت از بروز و به کار بردن آينده ی اين نيروست .بنابر اين
انتقال نيرو و بروز واقعی آن ،يعنی تحقق آن به مثابه ی ارزش مصرف ،از لحاظ
که انتقال صوری ارزش زمانی جدا از يکديگرند .ولی در مورداين قبيل کاالھا
مصرف آن ھا به وسيله ی فروش و تسليم واقعی آن ھا به خريدار ،از لحاظ زمانی
جدا ھستند ،پول خريدار ،اکثراً به منزله ی وسيله ی پرداخت عمل می کند .در کليه ی
کشورھائی که شيوه ی توليد سرمايه داری حکمفرماست بھای نيروی کار فقط
ھنگامی پرداخت می گردد که آن نيرو مدتی طبق موعد مقرر در قرارداد خريدبه کار
افتاده باشد ،مثالً در پايان ھر ھفته .بنابر اين در ھمه جا کارگر ارزش مصرف نيروی
کار خود را به طور مساعدهبه سرمايه دار ميدھد و پيش از آن که بھايش را
دريافت کند می گذارد که خريدار آن را به مصرف برساند و لذا ھمه جاکارگر با
.سرمايه دار به نسيه و اعتبار معامله می کند
تنھا سوخت شدن دستمزد مورد مطالبه ی کارگر ،به ھنگام ورشکست شدن سرمايه دارنيست،
که نشان ميدھد اين اعتبار گشائی وھم و خيال پوچی نبودهاست
بلکه يک سلسله عواقب ديگری نيز که پايدارتر از ورشکستگی ھستند اين نکته را اثبات می کنند
با وجود اين پول چه مانند وسيله ی خريد و چه به مثابه ی وسيله ی .
پرداخت عمل کندبه ھيچ وجه تغييری در ماھيت خود مبادله ی کاالھا نمیدھد  .بھای
نيروی کار طبق قرارداد طی شده است ولو اين که مانند اجاره بھای خانه بعدًا تحقق
يابد .نيروی کار فروخته شده است گو اين که بھای آن بعداً پرداخت خو اھد شد .ولی

برای اين که روابط به طور خالص درک گردد سودمند است موقتاً فرض کنيم که
دارنده ی نيروی کار ھر بار به محض فروش آن نيرو ،بھائی راکه طبق قرارداد
.تعيين شدهاست دريافت می کند
ما اکنون شيوه و چگونگی تعيين ارزشی راکه از جانب دارنده ی پول به صاحب
اين کاالی ويژه ،يعنی نيروی کار ،پرداخت می گردد می دانيم .ارزش مصرفی راکه
دارنده ی پول در مقام مبادله به دست می آورد ،تنھا در استفاده ی واقعی يعنی در
پروسه ی مصرف نيروی کار بروز می کند .تمام اشياء الزم برای انجام اين پروسه از
قبيل مواداوليه و غيره را دارنده ی پول از بازار به قيمت کامل آنھا خريداری
می کند .پروسه ی مصرف نيروی کار در عين حال پروسه ی توليد کاال و اضافه
ارزش است .مصرف نيروی کار مانند مصرف ھر کاالی ديگر در خارج از بازار يا
محيط دوران انجام می گيرد .بنابر اين ما نيز به ھمراه صاحب پول و دارنده ی نيروی
کار اين محيط پر سروصدا راکه ھمه چيزش در سطح و در برابر ديدگان ھمه انجام
می شود ترک می کنيم و به دنبال ھر دوی آنھا وارد کارگاه محرمانه ی توليد
:می شويمکه در آستانه ی آن نوشته شدهاست
 ).ورود جز برای کار ممنوع است( ""No admittance except on business
در آن جا نه تنھا نمايان می شود چگونه سرمايه توليد می کندبلکه ديده
.می شود چگونه سرمايه خود توليد می گردد .باالخره راز افزونگری نيز بايد از پرده بيرون افتد
محيط دوران يا محيط مبادله ی کاالھا،که در ميان چھار ديوار آن خريد و فروش
.نيروی کار انجام می گيرد ،در واقع بھشت حقيقی حقوق طبيعی بشر بود
تنھا آن چه∗ در اين محيط حکمفرماست ،آزادی ،برابری مالکيت و *بنتام .
.است .آزادی! زيراخريدار و فروشنده ی کاالئی ،مثالً نيروی کار ،فقط تابع اراده ی آزاد خود هستند
.آنان به مثابه ی اشخاصآزاد و دارندگان حقوق مساوی با يکديگر قرارداد می بندند
قرارداد عبارت از نتيجه ی نھائی ای است که به وسيله ی آن اراده ی آنان بيان
حقوقی مشترکی پيدا می کند .برابری! زيرا آنھا تنھا به عنوان دارندهکاال با يکديگر
در ارتباط قرار می گيرند و معادلی را در برابر معادل مبادله می کنند .مالکيت! برای
اين که ھريک تنھا مختار مال خود است* .بنثام! زيرا ھر يک از آن دو فقط خويشتن
رادر نظر می گيرد و بس .تنھا نيروئی که آنھا را جمع می کند و در ارتباط
با يکديگر قرار ميدھد ھمانا استفاده ی شخصی ،سودجوئی و منافع خصوصی
آنھا ست .و درست به ھمين جھت که ھر کس فقط به فکر خود است و ھيچ کس
غم خوار ديگری نيست ،ھمهی آنھا  ،بنا بر يک نوع ھماھنگی مقدّر اشياء يا تحت
حمايت ايزدی زيرک و مکّار ،فقط آن چه راکه متقابال مفيد است و به سود مشترک
.آنھا ست و مورد استفاده ی جمعی است انجام ميدھند
در اين لحظه که ما از محيط دوران سادهيا مبادله ی کاالھا جدا می شويم يعنی
) (vulgarisمحيطی را ترک می گوئيمکه برای مبادله گر آزاد منشاء عاميانه ی
نظرات ،مفاهيم و ضابطه ی قضاوت وی در باره ی جامعه سرمايه و کارمزدور است،
) (dramatis personaeچنين به نظر می رسدکه در سيمای بازيگران درام ما
برخی تغييرات رخ دادهاست .آن مردپولدار سابق به مثابه ی سرمايه دار در
پيشاپيش می رود و دارنده ی نيروی کار به دنبال او مانندکارگر متعلق به وی روان
است .آن يکی باد در دماغ افکنده ،لبخند زنان و کارانديش ،اين ديگری سرافکنده و
منزجر ھم چون کسی که پوست خويش را به بازار آوردهاست و اکنون انتظاری ھم
.جز اين نداردکه به دبّاغيش برند
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گرامی باد اول ماه مه روز ھمبستگی کارگران جھان
جھت گراميداشت اين روز وھمبستگی با مبارزات قھرمانانه طبقۀ کارگر ايران وجھان
از ساعت  ١١تا  ١۴روز اول ماه مه در محل
Marktplatz Stuttgart
گرد ھم می آَييم
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
لغوکامل مجازات اعدام
کارگر زندانی آزاد بايد گردد
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ناگھان صدای مھيبی آمد و ھمه چيز در ھم کوبيده شد ) .(١آوار شد .گرد و خاک بر چھره آنھا نقش بست و ديگر ھيچ .صدھا کارگر که اغلب
آنھا زن بودند طعمه سود جوئی کنسرن ھای مالی و کالن سرمايه داران شدند .آمار ھای اعالم شده گويای ابعاد وحشتناک اين فاجعه انسانی
است .در آغاز چند ده نفر و بمرور رقم کشته شدگان به بيش از دويست و پنجاه نفر رسيده است)  . ( ٢ھمچنين شمار زخمی شدگان تا کنون
 ١۶٠٠نفر اعالم شده است .ساختمان اين کارخانه نساجی چنان آوار شده است که جز مخروبه ای از آن باقی نمانده است .جز کارگرانی که در
اين حادثه جانسوز جان خود را از دست داده اند ھنوز صدھا مفقود زير اوار جستجو می شوند .به گزارش يکی از روزنامه ھا امکان دارد
ھنوز تا  ١۶٠٠نفر زير آوار بتون مانده باشند.
اين جنايت خاموش برگ سياه ديگری در پرونده نظام بھره جوئی و ناعادالنه سرمايه داری است که ) نه مرز می شناسد! و نه از کشتار
پابرھنگان و زحمتکشان ابائی دارد (  .امنيت محيط ھای کاری تابعی از سودجوئی آنھاست .الزم به ذکر است که در حدود چھار ھزار و پانصد
کارخانه پوشاک در اين کشور موجود است.
متوسط حقوق يک کارگر در اين کارخانه نساجی بين  ۵٠تا  ۶٠دالر ماھانه بوده است و بنگالدش بعنوان يکی از فقير ترين کشورھای دنيا
محاسبه شده است حال آنکه اين کشور پس از چين بلحاظ صادرات پوشاک دومين کشور جھان محسوب می شود.
حوادث محيطھای کاری در اين کشور سابقه ای طوالنی دارد .در سالھای قبل نيز اخبار مشابھی در اين زمينه منتشر شده بود .در نوامبر سال
گذشته نيز  ١١٢نفر از کارگران يکی از کارخانه ھای نساجی در داکا در آتش سوختند .سه سال قبل  ١۴نفر جان خود را از دست دادند و
ھشت سال پيش با فرو ريختن ساختمان کارخانه  ٧٧کارگر جان خود را از دست دادند.
بدين شکل ميتوان بنگالدش را کشتارگاه کارگران و بويژه کارخانه ھای نساجی ناميد .پس از اين واقعه در کارخانه ای ديگر در داکا که
شکافی در سقف ديده شده بود بالفاصله از سکنه و کارکنان تخليه شده است.اين کارخانه پنج ھزار کارگر داشته است .اين حادثه به مردم
جھان يادآوری می کند که خطر نظام حاکم جھانی بر جوامع انسانی کمتر از فجايع ناشی از حوادث طبيعی مانند زلزله و آتشفشان و سونامی
ھا نيست.
اين واقعه چند روز پيش از مارش جھانی کارگران در سالگرد اول ماه مه صورت گرفته است .ميتوان انتظار داشت که مردم کشور بنگالدش
به اين فاجعه عمومی بی تفاوت نباشند و با اعتراضات گسترده خود در اين روز افکار عمومی جھانيان را متوجه وضعيت کارگران در اين
کشور بنمايند .بی ترديد ھمبستگی کارگران در اقصی نقاط با بازماندگان اين حادثه اعالم خواھد شد و اثرگذار خواھد بود.
بر طبق گزارشات منتشر شده تا کنونی ھزاران کارگر خشمگين ضمن تظاھرات و اعتراضات خود خواستار به مجازات رسيدن مسئولين اين
تراژدی انسانی شده اند .آنھا اعالم کرده اند که با وجود اطالع مسئولين از شکاف سقف بتونی کارخانه  ,کارگران مجبور به کار شده اند.
تظاھر کنندگان با بستن خيابان ھای اصلی و تخريب خودرو ھای دولتی اعتراض خود را نشان دادند و صدھا نفر نيز مقر مديريت و صدور
محصوالت اين کارخانه را محاصره کردند .بی ترديد اين اعتراضات گسترده تر خواھد شد و اين روز در تاريخ مبارزات کارگری در پرونده
سياه نظم حاکم سرمايه داری بعنوان جنايت عليه کارگران حک می شود.
Sooren001@yahoo.de
25.04.2013
 – ١از گفته ھای يکی از کارگران نساجی
 – ٢گزارش اشپيگل
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Roxana Talaremi
ھر کجا که ھستيم ،روز اول ماه مه را به يک روز اعتراضی مھم بدل کنيم.
مھمترين خواست ما لغو فوری کار حرفه ای برای کودکان است!
اقبال مسيح ،که بر عليه سرمايه داری و کار بردگی کودکان مبارزه می کرد خشم سرمايه داران پاکستانی را برانگيخته بود به طوری که آن ھا،
دنبال فرصتی بودند تا اين کودک مبارزه را از بين ببرند تا اين که سرانجام او را کشتند.
اقبال مسيح ،در  ١۶آوريل سال  ١٩٩۵در پاکستان به قتل رسيد .اقبال ،از چھار سالگی مشغول کار بود .اقبال در سال  ،١٩٩۴از طرف سازمان
ھای مبارزه با کار کودکان مورد توجه قرار گرفت و يک سفر طوالنی به اروپا داشت تا در مورد کار کودکان در پاکستان و وضعيت خودش به
عنوان يک کودک کار صحبت بگويد .او ،در کشورھای مختلف از جمله سوئد درباره کار کودکان و لغو آن سخن گفت و جوايزی نيز به او اعطا
شد.
مرگ دردناک اقبال مسيح ،کودک کارگر دوازده ساله¬ پاکستانى که عليه بردگى کودکان و براى ايجاد امکان تحصيل و زندگى کودکان کار و
رنج مبارزه می کرد ،جھان بشری را حيرت زده کرد .چرا که اقبال در زندگى و مبارزه کوتاھش ،بردگى کودکان را به موضوع بحث و
چالش رسانه ¬ھا و مجامع بين¬المللى تبديل کرد .سازمان »نجات کودک« خبر داد که در طول سال ¬ھاى  ٩٧تا  ،٩٩کنفرانس ¬ھا و
سمينارھاى متعددى در زمينه¬ کار کودکان و ممنوعيت آن برگزار خواھد شد .به اين ترتيب ،در سال ھای  ١٩٩٨و  ،١٩٩٩جھان شاھد رژه
کودکان کار در دنيا بود .در ماه می  ،٢٠٠۴اولين کنگره جھانی عليه کار کودکان در ايتاليا برگراز شد .دولت ايتاليا که ميزبان اين کنگره بود به
 ٢۵٠کودک آسيايی ،آمريکای مرکزی و آفريقايی به بھانه امنيتی ويزا نداد و تنھا  ٢۵کودک در اين کنگره شرکت داشتند .شرکت کنندگان در
کنفرانس عبارت بودند از يونيسف ،سازمان اتحاديه ھای آزاد ،سازمان جھانی کار ،تعدادی از نماينده سازمان ھای آزاد که در رابطه با کار
کودکان فعاليت ميکنند.
امروزه ميليون ¬ھا کودک در کشورھاٮيی نظير ايران ،ھندوستان ،نپال ،پاکستان و ...به دليل فقر و بی کاری و استثمار وحشيان ھسرمايه
داری ،به انجام کارھای خطرناک وادار شده اند ھرگز اقبال را فراموش نمی کنند و دل شان می خواھد ھر کدام مبارزی چون اقبال باشند!

!روز جھانی کارگر ،اول ماه مه  ١١ ،٢٠١٣ارديبھشت  ١٣٩٢گرامی باد

شغل و حقوق بازنشستگی خوب و تامين اجتماعی از خواسته ھای امسال فدراسيون
اتحاديه ھای کارگری آلمان در بزرگداشت اول ماه مه ،روز جھانی کارگر در آلمان
می باشد .
حاميان مادران پارک الله  -مادران صلح دورتموند ،برای خبر رسانی در مورد
شرايط کارگران و خواسته ھای به حق آنان ،امسال نيز به ھمراه سنديکاھای
کارگری ،گروه ھا و فعاالن مختلف زنان در دورتموند ،در اين برنامه که ھر
ساله ھزاران نفر در آن شرکت می کنند و شامل راھپيمايی و سخنرانی نماينده
ھای مختلف اتحاديه ھا ،نھادھا ،گروه ھا و شخصيت ھای مختلف سياسی و جشن
می باشد ،شرکت خواھند داشت .
ما حاميان مادران پارک الله دورتموند نيز ضمن حمايت از فراخوان شبکه ھمبستگی
برای حقوق بشر در ايران و فراخوان "کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران
ايران" ،به مناسبت گراميداشت روزی جھانی کارگر خواھان آزادی ھمه کارگران
و فعاالن کارگری و معلمان از جمله » :شاھرخ زمانی ،محمد جراحی ،بھروز
عالمه زاده ،بھروز نيکوفرد ،عليرضا سعيدی ،غالب حسينی ،علی آزادی ،پدرام
نصرالھی) ،رسول بداغی (عضو کانون صنفی معلمان ) ،عبدالرضا قنبری(عضو
کانون صنفی معلمان ،مھدی فرحی شانديز ،شريف ساعد پناه ،مظفر صالح نيا «
می باشيم .
ما حاميان مادران پارک الله ضمن تاکيد بر سه خواسته ھميشگی خود " ،از حقوق
و خواسته ھای انسانی کارگران و معلمان دفاع می کنيم و خواستار لغو فوری احکام
جاری اعدام و آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و کارگران و
معلمان می باشيم .
ما ھر گونه فشار بر کارگران ،معلمان ،دانشجويان ،وکال ،فعالين حقوق بشر ،اقليت ھا،
زنان ،کودکان ،مادران پارک الله ،مادران خاوران و حاميان آنان را که برای اعتراض
به ابتدايی ترين حقوق خود مورد تعرض قرار گرفته اند و در زندان بسر می برند،
به شدت محکوم می کنيم".
ما حاميان مادران پارک الله ايران در شھر دورتموند آلمان ،با تقديم برنامه امسال خود
به مادر و خانواده شجاع ستار بھشتی و به ياد اين انسان شريف و کارگر وبالگ نويس
قھرمان که جان خود را زير وحشيانه ترين شکنجه ھای قرون وسطايی از دست داد،
برگزار خواھيم کرد .
زنده باد ھمبستگی ھمه انسان ھای آزاديخواه و حق طلب در جھان

حاميان مادران پارک الله  -مادران صلح دورتموند
ديدار ما روز چھارشنبه اول ماه مه  ،٢٠١٣ساعت  ١٠٫٣٠صبح
در خيابان کمپ سر خيابان ودپوت در مرکز شھر دورتموند برای سخنرانی
ساعت  ١١شروع راھپيمايی بطرف پارک وستفالن
و تا ساعت  ١٨در مراسم جشن روز کارگر در پارک وستفالن
آدرس von der Kampstraße / Ecke Weddepoth zum Westfalenpark :
Westfalenpark- An der Buschmühle 3 - 44139 Dortmund
----------------------------------------------------------------------------------------http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2013/04/blog-post_22.html
http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2013/04/blog-post_25.html
http://www.we-change.org/spip.php?article10388

بزرگداشت اول ماه مه ،روز جھانی کارگر
شبکه ھمبستگی برای حقوق بشر در ايران
اول ماه مه ٢٠١٣

فرارسيدن اول ماه مه ) ١١ارديبھشت( ،روز جھانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان جھان تبريک می گوييم .اين روز تاريخی که
در بيشتر کشورھای جھان به عنوان تعطيل رسمی پذيرفته شده است ،بيانگر ھمبستگی بين المللی نيروھای کار و کارگری است .در روز اول
ماه مه ،تشکل ھای کارگری در حين ابراز ھمبستگی بين المللی با يکديگر با تاکيد بر مطالبات دمکراتيک و حق طلبانه خود و در مبارزه با
قدرتھای بازدارنده محلی و جھانی ،ھمگام و متحد در ھمايش ھای سراسری شرکت می کنند.
امسال ،اول ماه مه در حالی برگزار ميشود که بحران کم نظير اقتصادی درسطح جھان ادامه دارد .بحرانی که بيش از ھرچيز مولود فعاليت ھای
سودجويانه و غير کنترل شده از جانب سرمايه ھای مالی در سه دھه گذشته بوده و تاثيرات خانمان براندازی در زندگی اکثريت مردم ،به ويژه
زحمتکشان و محرومان گذاشته است.
بيکاری گسترده ،کاھش ميزان توليد ،افزايش قيمت کاالھا ،عدم امنيت شغلی ،اتخاذ سياست ھای صرفه جويانه دولتی و لغو بسياری از برنامه
ھای رفاھی ،باال رفتن ماليات ھا وپائين آوردن سطح دستمزدھا ،نتايج مستقيم اين بحران جھانی سرمايه داری بوده است .آثار اين بحران عميق
اقتصادی و سياست ھای محافظه کاران ِه )و نه توسعه گرايان ِه( مالی در زندگی طبقات محروم جامعه ،به مراتب مخرب تر بوده و از
جمله به افزايش شديد فقر و فاصله عظيم طبقاتی در سطح دنيا منجر شده است .آنچه امروز در کشورھای اسپانيا ،پرتغال ،ايرلند ،يونان،
قبرس ،....نمونه ھای بارزی از نتايج سياستھای نئوليبراليسم در قبال تداوم بحران جھانی در چند سال گذشته است.

متاسفانه مبارزات آزايخواھی )بھار عربی( مردم که از دو سال پيش در کشورھای شمال آفريقا و خاورميانه آغاز شد و با سقوط حکومت ھاب
خود کامه ،رسيدن به تحوالت دمکراتيک و پيشرفته را نويد می داد ،به خاطر نبود سازماندھی الزم در ميان افراد و گروه
اسالمی قشری ـ افراطی در عرصه سياسی وحکومتی ،و دخالت مستقيم و غير مستقيم
ھای دمکرات ،سکوالر و مترقی ،قدرت يافتن جريانات
ِ
نيروھای خارجی ،امکان برون رفت از بحران سياسی و اقتصادی در اين جوامع نيز در ھاله ای از ابھام قرار گرفته است.
در کشورمان ايران ،به دليل اتخاذ سياست ھای اقتصادی نادرست و غير مردمی از طرف حکومتگران و سيستم رانت
خواری ،به رغم وجود منابع عظيم طبيعی و انسانی ،ناعدالتيھای اقتصادی ،محروميت و فقر بيش از گذشته افزايش يافته است .فقدان يک برنامه
اقتصادی درراستای افزايش توليد داخلی و تحريم ھای اقتصادی که از طرف بخش عمده ای از جامعه جھانی برای مقابله با سياست
ھای ماجراجويان ِه ھسته ای از طرف جمھوری اسالمی ،اعمال شده اند ،باعث سقوط ارزش پول در کشور و گرانی ھای طاقت فرسا و غير قابل
کنترل و کاھش در قدرت خريد و تھيه معاش روزانه برای اکثريت قاطع مردم ،به ويژه کارگران و طبقات محروم گشته اند.
تعويق در پرداخت طوالنی مدت حقوق به کارگران در بخش ھای دولتی و خصوصی و حداقل دستمزد آنان که ھيچ رابطه معقولی با نرخ تورم
ندارد ،باعث گسترش فقر شديد و گرسنگی واقعی ،به ويژه در بين طبقات زحمتکش و حقوق بگير جامعه گرديده است .روزی نيست که درمقابل
مجلس و مراکز کار و نھادھای اجتماعی شاھد اعتراضات کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده
شان ھستند نباشيم .متاسفانه ،برخورد مسئوالن جمھوری اسالمی به مطالبات بر حق کارگران و گروه ھای مدافع آنھا ،ھمواره ھمان ادامه
سياستسرکوب و توسل به دستگيری و شکنجه فعالين مستقل کارگری و سنديکائی ميباشد .ھمچنين عدم پايبندی حکومت به امضاء ميثاق بين
المللی منع بھره کشی از کودکان و رعايت نکردن موازين قانونی ،باعث بھره کشی از کودکان دروسيع ترين و دردناکترين شکلش در ايران شده
است.
اقتصاد ايران بيش از بيش در انحصار بخش ھای نظامی قرار گرفته و سپاه پاسداران در جايگاه يکی از عمده ترين کارفرماھا ،بخش ھای سود
آور اقتصادی را تحت کنترل خود درآوردھاست .بسياری از سران سپاه به سرمايه داران بزرگی تبديل گشته اند و از طريق غارت و
چپاول دارائی ملی ،ثروت عظيم چندين ميلياردی به جيب زده اند .اقتصاد کشور توسط مجمو عه ای از حکومتگران ،وابستگان آنھا و مسئوالن
رده باالی سپاه کنترل می شود .اتخاذ سياستھای اقتصادی ضد ملی در راستای منفعت جويی برای خوديھا ،باعث ايجاد يکسيستم رانتی )غير
مولد( و فاسد گشته است .سلطه روابط انگلی و انحصاری در صنايع و موسسات بزرگ ،ھمراه با ادامه تحريم ھای فلج کننده از خارج ،کشور را
در آستانھورشکستگی کامل اقتصادی قرار داده است که وجود تورم  ٣١درصدی يکی از نشانه ھای آشکار آن است.
کارگران ايران در طول سی و چھار سال حکومت استبدادی-مذھبی جمھوری اسالمی ھمواره از يکی از اوليه ترين حقوق دمکراتيک خود،
يعنی حق تشکيل سنديکا ھای مستقل کارگری محروم بوده اند و فعالين کارگری ھمواره بازداشت ،شکنجه و به زندان
محکوم شده اند .ادامه سياست ھای سرکوبگرانه جمھوری اسالمی و پاسخ ندادن به خواسته ھای حق طلبانه کارگران و زحمتکشان ،ھرگونه
توھمی را در باره ماھيت ضد مردمی اين نظام زدوده است .حکومتگران در ايران از پيوند خوردن اعتراضات صنفی-سياسی
کارگری با حرکت ھايمطالباتی ديگر طبقات و اقشار جامعه ھراس دارند و برای مقابله با وسعت يافتن جبھه مبارزات مردم برای آزادی و
دمکراسی ،ھمواره به تشديد موازين امنيتی و سرکوبگرانه متوسلمی شوند.
شبکه »ھمبستگی برای حقوق بشر در ايران« ھمگام با کارگران و زحمتکشان ايران خواستار موارد زير ميباشد:
پرداخت دستمزدھای عقب افتاده و افزايش حقوق حداقل و متناسب با نرخ تورم در کشور؛ امنيت شغلی؛ لغو قراردادھای
موقت؛ رفع تبعيض جنسی ،قومی و مذھبی در محيط کار؛بھره مندی زنان از مرخصی زايمان با حقوق و حق برخورداری از مھد کودک
رايگان؛ برای کار مساوی ،دستمزد مساوی با مردان برای زنان؛ به رسميت شناختن حق تشکل ھايمستقل کارگری و حق اعتصاب؛ پذيرش
قوانين و استانداردھای بين المللی و تدوين و تصويب قانون کار جديد با شرکت مستقيم
نمايندگان واقعی کارگران و اجرای آن؛ حقوق انسانيبرای کارگران مھاجر و خانواده ھايشان؛ تعطيل رسمی اول ماه مه و برداشتن
محدويت برای برگزاری مراسم در اين روز ارزشمن ِد تاريخی برای کارگران.
شرط تمامی زندانيان سياسی ،لغو مجازات اعدام ،حق اعتراض
ھمچنين ،ما ھمراه با کارگران ايران ،خواستار آزادی فوری و بدون قيد و
ِ
و تجمع ،آزادی بيان و مطبوعات ،رفع ھرگونه تبعيض جنسی ،قومی و مذھبی ،ممنوعيت کار کودکان و حمايت از
حقوق آنان و بھره منديشان از آموزش رايگان ھستيم .مطالباتی که درطی  ٣۴سال حاکميت جمھوری اسالمی پاسخی به انان داده نشده است.
ما از نھادھا و انجمن ھای حقوق بشری ،مدنی ـ سياسی دعوت می کنيم تا ھمگام و ھماھنگ با تشکل ھای کارگری در جھان ،با شرکت
در ھمايش ھای بين المللی به مناسبت بزرگداشت روز کارگر و از طريق برگزاری کنفرانس ،سمينار ،راھپيمائی و ھر اقدام ابتکاری ديگر ،اين
روز مھم را گرامی داشته و در تماس و ارتباط با مراکز و ارگانھای دمکراتيک کارگری در سطح جھان ،اعتراض فعالين کارگری و
مدنی ايران را در مورد نقض حقوق کارگران ،زحمتکشان و ديگر اقشار جامعه ،ھرچه رساتر در سطح جھان منعکس کنند.

ھمبستگی برای حقوق بشر در ايران

اگر به عنوان يک نھاد میخواھيد اين فراخوان را امضا کنيد ،با ايميل زير تماس بگيريد :
free.iran.for.all.iranians@gmail.com

امضاء کنندگان:
١ـ اتحاد برای ايران ـ بلژيک
٢ـ-اتحاد برای پيشبرد سکوالر دموکراسی در ايران ـ امريکای شمالی
٣ـ اتحاد برای پيشبرد سکوالر دموکراسی در ايران ـ نيويورک
۴ـ -اتحاد برای پيشبرد سکوالر دموکراسی در ايران ـ شيکاگو
۵ـ اتحاد برای پيشبرد سکوالر دموکراسی در ايران ـ لوس انجلس
۶ـ بنياد اسماعيل خويی ـ اتالنتا
٧ـ کميته مستقل ضد سرکوب شھروندان ايرانی ـ پاريس
٨ـ فدراسيون اروپرس ـ بلژيک
٩ـ کانون ايران آزاد
١٠ـ مادران پارک الله ايران
١١ـ حاميان مادران پارک الله ـ ايتاليا
١٢ـ حاميان مادران پارک الله ـ دورتموند
١٣ـ حاميان مادران پارک الله ـ ژنو
١۴ـ حاميان مادران پارک الله ـ ھامبورگ
١۵ـ حاميان مادران پارک الله ـ اسلو /نروژ
١۶ـ حاميان مادران پارک الله ـ لوس انجلس /ولی
١٧ـ جنبش سبز کارديف
١٨ـ صدای موج سبز ـ لندن
١٩ـ انجمن ھمبستگی ايرانيان ـ داالس
٢٠ـ کميته دفاع از مبارزات مردم ايران ـ شيکاگو
٢١ـ اتحاد برای پيشبرد سکوالر دموکراسی در ايران ـ مونترال
٢٢ـ مادران صلح ـ مونترال
٢٣ـ اتحاد برای پيشبرد سکوالر دموکراسی در ايران ـ تورانتو
٢۴ـ انجمن فرھنگی ايران و سوئيس
٢۵ـ جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران ـ اتريش
٢۶ـ جامعه مدافعان حقوق بشرو دموکراسی ـ ھامبورگ
شورای مدافعان حقوق بشر بدون مرز -سوئد ٢٧ -
خانه ھمبستگی مھر -کلن ٢٨ -

به ياد بھزاد کاظمی

در دومين سال خاموشی اش
دوسال پيش ،در  ٢٢آوريل  ،٢٠١١بھزاد کاظمی از ميان ما رفت؛ جان سرکشی که ادای سھم در تغيير جھان کنونی را مھمترين وظيفه و
ھدف خود در زندگی می دانست و نزديک به چھل سال بطور خستگی ناپذير در راه آرمان ھای سوسيالسيتی مبارزه کرده بود ،در بيمارستانی
در لندن ،در تبعيد ،خاموش شد.
بھزاد کاظمی  -نامی که عليرضا به ياد يکی از جان باختگان "گرايش سوسياليسم انقالبی" بر گزيده بود -در پيش از انقالب برای تحصيل
به انگلستان آمد .او مانند بسياری از دانشجويان ايرانی در خارج از کشور با انديشه ھای چپ و انقالبی آشنا شد و به صفوف مبارزه انقالبی
عليه حکومت استبدادی شاه پيوست .بھزاد در جريان انقالب  ١٣۵٧به تھران ،شھر زادگاھش باز گشت و در مبارزات انقالبی مردم عليه
رژيم استبدادی سلطنت ،شرکت کرد .لحظات توفانی و خاطرات آن انقالب ،به ويژه در روزھای پر تالطم سياسی که سرانجام منتھی به قيام
بھمن در تھران شد ،تا پايان عمر در ذھن او نقش بسته بود .او از وقايع و نتايج آن انقالب ،درس ھا آموخته بود و از آن به عنوان بزرگترين
تجربه زندگی خود ياد می کرد .
با شکست انقالب و سرکوب آزادی ھای بر آمده از انقالب توسط رژيم جمھموری اسالمی ،بھزاد نيز مانند ھزاران فعال سياسی و انقالبی،
مجبور به ترک کشور شد .او به انگلستان باز گشت و ھمچون يک سوسياليست و انترناسيوناليست به فعاليت ھای خود ادامه داد .آشنايی او
با جريان ھای سوسياليستی و چپ بين المللی به او امکان می داد که در سطوح معين با جريان ھای سوسياليستی و کارگری در انگلستان
ارتباط بر قرار سازد و ھمکاری کند  .او در ھمان حال عضو و از فعالين پيگير گروھی از سوسياليست ھای ايرانی بود که با عنوان گرايش
سوسياليسم و انقالب فعاليت می کردند .بھزاد عالوه بر فعاليت ھای عملی و کمپينی ،از دست اندرکاران نشريه ای بود که با نام "سوسياليسم
و انقالب" انتشار می يافت و به مباحث نظری و پژوھش ھای سوسياليستی می پرداخت .بھزاد ھمچنين به ھمراه تعدادی از فعالين
سوسياليست ايرانی و غير ايرانی عضو کارزاری بود که تحت عنوان" کمپين عليه سرکوب در ايران" ) کاری( از اواخر دھه ھشتاد تا اوايل
دھه نود ميالدی ،فعاليت داشت .ھدف کمپين ،جلب حمايت جنبش کارگری و سوسياليستی و جريان ھا و شخصيت ھای مترقی بريتانيا عليه
سرکوب و اختناق در ايران بود  .در ھمان حال بھزاد از بنيان گذاران "انجمن ايرانيان سوسياليست" بود که بطور مرتب ،جلسات عمومی
سخنرانی و بحث پيرامون مباحث نظری سوسياليستی بر گزار می کرد .بھزاد پای ثابت ،فعال و دخالت گر اين نشست ھا بود.
در سال  ١٩٩٩کتاب " ملی گرايان و افسانه دموکراسی" که حاصل چند سال کار پژوھشی بھزاد بود ،در خارج از کشور منتشر شد .کتاب،
ھمان طور که در عنوان کوچک تر آن نيز آمده است ،به واکاوی و بررسی " کارنامه مصدق در پرتو جنبش کارگری و دموکراسی
سوسياليستی" .می پردازد .استدالل و تز اصلی بھزاد در کتاب اين است که مبارزه برای دمکراسی و سوسياليسم  ،نه دو مبارزه مجزا ،
بلکه اساسا مبارزه ای واحد است؛ زيرا مبارزه واقعی برای دمرکراسی ھمانا مبارزه برای اھداف سوسياليستی است .کتاب بر مبنای ھمين
تز و با تحليل تاريخی وقايع سالھای بين  ١٣٢٠تا کودتای ننگين  ٢٨مرداد  ، ١٩٣٢نشان می دھد که ادعای مبارزه برای دمکراسی از
سوی ملی گرايان ،بی اساس و غير واقعی است .کتاب از منظر ديگر ،کارنامه حزب توده در اين دوران و نقش اين حزب را به ويژه در جنبش
کارگری مورد بر رسی قرار می دھد و استدالل می کند که رويکرد حزب توده به مبارزات و جنبش کارگری نه به منظور تقويت اين جنبش
برای دست يابی به خواست ھا و اھداف واقعی آن ،بلکه اساسا استفاده ابزاری از جنبش کارگری برای رسيدن به مقاصد سياسی بوده است.
بھزاد  ،کتاب را " به رفقای گرايش سوسياليسم انقالبی سازمان چريک ھای فدايی خلق که در ضربه ھای سال  ١٣۶٠به دست مزدوران
سرمايه جان باختند" تقديم کرده بود.
در نخستين دھه ھزاره سوم ،که متاسفانه آخرين دھه زندگی بھزاد بود ،او بطور ھمزمان در سه عرصه متفاوت اما مرتبط با ھم فعاليت می
کرد :بھزاد از پايه گذران و اداره کنندگان اتاق اينترنتی "اتحاد سوسياليست ھا" بود .سازماندھی منظم جلسات سخنرانی و بحث و گفتگو در
مورد مباحث مبرم نظری ،بويژه در مورد مسايل جنبش سوسياليستی و کارگری  ،زنان و دانشجويان ،از ويژگی ھای اين اتاق بود .کار اتاق
اتحاد سوسياليست ھا اما تنھا به مباحث نظری محدود نمی شد ،بلکه فعاليت در عرصه عمل را نيز تسھيل می کرد؛ برای نمونه تعدادی از
فعالين کارگری از ايران ،برای نخستين بار از طريق اين اتاق توانستند با ديگر فعالين کارگری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور به
گفتگو بنشينند و تبادل نظر کنند .اتاق اتحاد سوسياليست ھا ھمچنين در زمينه شکل گيری چندين کارزار سراسری برای حمايت از فعالين
کارگری زندانی و ديگر زندانيان سياسی را فراھم کرد .نقش بھزاد در فعاليت ھای اين اتاق بسيار بر جسته بود.
بھزاد از فعالين پيگير ،قديمی و ثابت قدم "اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران" بود .آشنايی او با تاريخ جنبش کارگری انگلستان و
ارتباط او با فعالين و تشکل ھای کارگری ،جريان ھا ی سوسياليستی و شخصيت مترقی در انگلستان ،اين امکان را فراھم کرده بود که او
بتواند نقش مھمی در کارزارھای بين المللی در پشتيبانی از مبارزات کارگری در ايران ايفا کند  .بھزاد در کنار زنده ياد يداله خسرو شاھی و
ديگر فعالين کارگری  ،سھم بسيار ارزنده ای در شناساندن مبارزات کارگری و تاريخ جنبش کارگری ايران به جنبش کارگری بريتانيا و فعالين
اين جنبش داشت .بھزاد بطور مشخص در بر پايی تعدادی از کمپين ھای حمايتی نھادی ھای کارگری و شخصيت ھای مترقی از فعالين کارگری
زندانی در ايران ،نقش فعال و بسيار ارزنده ای ايفا کرد .او چند روز پيش از آنکه در بيمارستان بستری شود ،در نشست عمومی که در مورد
خيزش مردم مصر بر گزار شد ه بود شرکت کرد و با اشاره به جنبش کارگری ايران بر لزوم ھمبستگی کارگری در منطقه خاور ميانه و
حمايت جنبش کارگری بين ا لمللی از مبارزات کارگری منطقه تاکيد نمود  .اين آخرين حضور بھزاد در يک مراسم عمومی بود.
بھزاد کاظمی ھمچنين از بنيان گذران نشريه پژوھش ھای سوسياليستی "سامان نو" بود که نخستين شماره آن در سال  ٢٠٠٧انتشار يافت.
سيزدھمين شماره نشريه ،بالفاصله بعد از خاموشی بھزاد منتشرشد .طبق روال ھميشه ،او آخرين کارھای آماده سازی اين شماره را نيز بر
عھده داشت .ھنگام کار بر روی اين شماره نشريه بود که بھزاد در پشت کامپيوتر از حال رفت و سپس به بيمارستانی در لندن منتقل شد؛
جايی که ديگر زنده از آن باز نگشت.
زندگی مبارزاتی بھزاد ،نمونه و تجسمی از تلفيق کار نظری با پراتيک و عمل بود .او به مباحث نظری بسيار اھميت می داد .اما نظريه و
تئوری در نزد او اھميت در خود نداشت ،بلکه نظريه ،پرتوی بود که بر عمل می تابيد تا عمل ،اگاھانه باشد .او ھم پژوھش می کرد و ھم به
آنچه از لحاظ فکری و نظری رسيده بود و باور داشت ،عمل می کرد.
بھزاد ھمچون يک سوسياليست انقالبی ،نابرابری حقوقی و اجتماعی بين زنان و مردان را برنمی تابيد .تا آنجا که می توانست از مبارزات و
کمپين ھای برابری طلبانه حمايت می کرد؛ در تظاھرات ھای اعتراضی عليه بی حقوقی زنان ،در نشست ھا و سمينار ھای مربوط به مسايل
جنبش زنان حضور داشت و فعاالنه در بحث ھا شرکت می کرد .او با بسياری از فعالين جنبش زنان ارتباط داشت و سعی می کرد که از تجارب
آنان بياموزد و به سھم خويش آنان را در مبارزه ياری دھد.
در دھه ھای  ١٩٩٠و  ٢٠٠٠که ايده برابری طلبی ،چپ و سوسياليستی –کارگری مورد ھجوم تبليغات گسترده ی نظريه پردازان سرمايه
داری قرار گرفته بود ،و پايان تاريخ و دوران آرمان خواھی را اعالم کرده بودند ،بھزاد ،استوار بر سر آرمانھای انسانی و سوسياليستی
خويش ايستاد و به سھم خويش تالش کرد که نيروھای پراکنده جنبش کارگری و سوسياليستی سامان يابی بھتری يابند .آشنايی و ارتباط

گسترده او با نيروھا و افراد و جريان ھای مختلف سوياليستی -کارگری و مترقی پشتوانه تالش ھايش بود .بھزاد کاظمی به ويژه در دھه
پايانی عمر خود ،چراغ رابطه ای بود در جدال با خاموشی ،ياس و تاريکی.
با خاموشی بھزاد ،جنبش کارگری و سوسياليستی يکی از رھروان پر کوش خود را از دست داد.
يادش را گرامی و چراغ ھای رابطه را برای رھايی ،ھمچنان روشن نگاه می داريم.
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران – واحد انگلستان
 ١۴اوريل ٢٠١٣

اخباروگزارشات کارگری

گرامی باداول ماه مه روزجھانی کارگر
مستحکم باد،ھمبستگی کارگران جھان
زنده باداتحادعمل تشکل ھای مستقل کارگری وفعالين کارگری درايران
اخباروگزارشات کارگری۶ارديبھشت ماه١٣٩٢
 اعتصاب كارگران بخش خدمات موتوري شھرداري شوشتر دراعتراض به عدم دريافت چندين ماه حقوق۶٠٠ناجی غريق مازندران ازسال گذشته تاکنون حقوقی دريافت نکرده اند اعتراض کارگران صنعت پوشاک در بنگالدش نسبت به شرايط کار اعتراض به سياست ھای رياضت اقتصادی درايرلندوپرتغالاعتصاب كارگران بخش خدمات موتوري شھرداري شوشتر دراعتراض به عدم دريافت چندين ماه حقوق
به گزارش۵ارديبھشت سايت شوشترنامه ،كارگران بخش خدمات موتوري شھرداري شوشتردر اعتراض به عدم پرداخت٩تا ١١ماھه
حقوقشان،از چھارروزپيش دست به اعتصاب زده اند واعتصابشان کماکان ادامه دارد.
۶٠٠ناجی غريق مازندران ازسال گذشته تاکنون حقوقی دريافت نکرده اند
به گزارش٦ارديبھشت سايت شمال ورزشی،شايد برای شنونده باور نکردنی باشد بشنود ناجيان غريق دريای مازندران از سال گذشته تا کنون
حقوق خود را دريافت نکره اند.
موضوع عدم پرداخت حقوق ناجيان غريق در مازندران بارھا از طريق رسانهھا و حتی خود ناجيان غريق مطرح شد که تاکنون نه گزارشی
کارساز بود و نه گاليهھايی که از جانب ناجيان غريق مطرح شد و نه مسئولی حاضر به پاسخگويی در اين زمينه می باشد.
در سال گذشته نزديک به  ٦٠٠نفر ناجی کار امداد ونجات افرادی که در سواحل مازندران دچارمشکل و حادثه شده بودند را بر عھده داشته و
حضور ذی قيمت آنھا بارھا و بارھا باعث نجات افراد و مانع از غرق شدن آنھا شد.
البته در قبال اين زحمت ھا قردادی ھم منعقد شد که طی آن مقرر شد ماھانه ھر ناجی در قبال خطرات پرشماری که اين کار دارد تنھا ٤٥٠
ھزارتومان حقوق دريافت کند و در اين بين استانداری مازندران متعھد به پرداخت حقوق ناجيان غريق شد اما تنھا مبلغی که ناجيان غريق از
استانداری مازندران بابت حقوق و مزايا دريافت کردند حقوق ماه اول بود.

عدم اجرای تعھد استانداری مازندران نسبت به اين مساله نيز با واکنش ناجيان غريق و حسين اسالمی رئيس ھيئت ناجيان غريق استان قرار
گرفت تا آنجا که وی اعالم داشت :بحران عدم پرداخت حقوق ناجيان غريق به حدی جدی است که خانوادهھای ناجيان غريق برای پرداخت
مطالباتشان با من تماس میگيرند .ناجيان غريق اگر در سطح سواحل دريا بالل فروشی میکردند ماھيانه حدود يک ميليون تومان درآمد داشتند
در حاليکه اين افراد در حال حاضر لنگ ماھانه  ٤٥٠ھزار تومان پول ھستند.
مسئوالن استان مازندران اگر چه از تامين اعتبار  ٤٥٠ميليون تومان ھزينه حقوق ناجيان غريق مازندران به حساب اداره کل ورزش و جوانان
استان مازندران خبر داده بودند اما سرنوشت اين پول نيز مشخص نيست و اين دستگاه با وجود رسانهای شدن اين موضوع ترجيح داد که سکوت
کند.
اعتراض کارگران صنعت پوشاک در بنگالدش نسبت به شرايط کار
تعداد قربانيان سقوط ساختمان »رانا پالز« واقع در سی کيلومتری پايتخت به حدود  ٣٠٠نفر رسيده است و امدادگران روز جمعه  ۶٢نفر را
زنده از زير آوار بيرون آوردند.
به گزارش٢۶آوريل يورونيوز،شمار قربانيان سانحه فروريختن ساختمانی ھشت طبقه در حومه شھر داکا ،پايتخت بنگالدش رو به افزايش است.
اين حادثه ،خشم عمومی را نسبت شرايط کار کارگران صنعت پوشاک اين کشور برانگيخته است.
ھمزمان تعدادی از کارگران برای اعتراض به خيابانھا آمده و خواستار مجازات صاحبان اين ساختمان و کارگاھھای توليد پوشاک مستقر در آن،
شدند.
پليس و شاھدان عينی گفته اند که تظاھرکنندگان چند خودرو را آتش زده اند و به چند کارخانه ديگر پوشاک ھم آسيب ھايی وارد کرده اند.
رامش روی ،دبير کل شورای صنعت بنگالدش و نماينده اتحاديه کارگران صنعتی به خبرنگاران گفت» :دولت ،مالکان ساختمان ،خريداران
انجمن صادرکنندگان و توليد کنند گان پوشاک ،ھمه بايد به طور مساوی غرامت بپردازند«.
يکی از مسئوالن اين صنعت گفته است که با وجود چندين اخطار درباره عدم ايمنی سازھای اين ساختمان ،بيش از  ٣١٠٠دوزنده پوشاک که
عمدتا زن بودند ،در آن کار می کردند .در اين کارخانه پوشاک ،لباسھای ارزان برای مارکھای غربی تھيه می شد.
تعداد قربانيان سقوط ساختمان »رانا پالز« واقع در سی کيلومتری پايتخت به حدود  ٣٠٠نفر رسيده است و امدادگران روز جمعه  ۶٢نفر را
زنده از زير آوار بيرون آوردند.
تا کنون حدود  ٢٣٠٠نفر نجات پيدا کرده اند و دست کم نيمی از آن ھا مجروح شده اند.
اين رخداد پرسش ھايی جدی درباره ايمنی کارگران و دستمزدھای کم در بنگالدش مطرح کرده است .روز جمعه ،دومين روز متوالی بود که
بسياری از کارخانه ھای پوشاک در بنگالدش به حالت تعطيل در آمده اند.
اين کشور جنوب آسيا دومين صادر کننده پوشاک در دنيا و توليد کننده محصوالت و خدمات ارزان قيمت محسوب می شود.
فروريختن اين ساختمان در روز چھارشنبه سومين سانحه بزرگ صنعتی ،طی پنج ماه گذشته در بنگالدش است .در ماه نوامبر آتش سوزی در
کارخانه »مد تزرين« در حومه داکا ١١٢ ،نفر را به کشتن داد.
اعتراض به سياست ھای رياضت اقتصادی درايرلندوپرتغال
به گزارش٢۶آوريل يورونيوز،روزچھارشنبه ٢۴آوريل،ھمزمان با ارائه طرح رياضت اقتصادی ازجانب دولت ايرلند ،دھھا نفر با تجمع در
مقابل پارلمان اين کشور به برنامه رياضت اقتصادی دولت اعتراض کردند .تجمع کنندگان که به کاھش ھزينه ھای دولتی برای جبران کسری
بودجه توسط دولت از طريق کاھش تعداد کارمندان و افزايش ماليات معترض بودند خواستار استعفای نخست وزير اين کشور شدند.
دولت پرتغال نيز ھمانند دولت ايرلند برای مقابله با کسری بودجه خود اقدام به کاھش بودجه بخش دولتی برای سال آينده کرده است .به ھمين
دليل ،کارکنان بخش دولتی اين کشور روز چھارشنبه در يک اعتصاب سراسری دست به اعتراض زدند .اين اعتصاب موجب لغو شدن اکثر
پروازھای داخلی و بين المللی در اين کشور شد .سنديکاھای اين کشور می گويند اعتصاب روز چھارشنبه بزرگترين نوع آن طی دو دھه گذشته
بوده است.
دولت پرتغال در بودجه سال آينده خود حقوق کارکنان بخش ھای دولتی را کاھش داده و اقدام به افزايش ماليات کرده است.
ششم ارديبھشت ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری۵ارديبھشت ماه١٣٩٢
 افزايش دستمزد کارگران آھن آالت فروش ھای شھر سنندج نگرانی كارگران خدماتی فرودگاه المرد از شايعه تغيير قرارداد ھمزمان با اعالم نرخ بيکاری در اسپانيا ،معترضان به خيابان می آيند افزايش بی سابقه بيکاری در فرانسه فاجعه ای ديگر برای کارگران نساجی بنگالدشجان باختن حداقل٢٣٠کارگروزخمی شدن بيش از١٠٠٠کارگرنساجی بنگالدش که اکثريتشان زن ھستند!
سھامداران فروشگاه ھای زنجيره ای پوشاک غربی درپيش آمدن فجايعی ازاين دست برای کارگران نساجی بنگالدش نقش دارند!
افزايش دستمزد کارگران آھن آالت فروش ھای شھر سنندج
بر اساس گزارش رسيده کارگران آھن آالت فروشی ھای سطح شھر سنندج پس از اينکه با گذشت يک ماه از سال جديد دستمزدھايشان افزايش
نيافته بود ،طی فراخوانی از ديگر کارگران شاغل در آھن آالت فروشی ھا خواسته بودند در اعتراض به ثابت ماندن دستمزدھای خود نسبت به
سال  ٩١در روز شنبه مورخ  ٩٢/١/٣١در مقابل اتحاديه آھن فروشان تجمع کنند .با خبردار شدن کارفرمايان از اينکه کارگران قصد دارند
تجمع کنند به انھا قول داده شد که روز شنبه دستمزدھای آنھا را افزايش خواھند داد .اما روز شنبه وعده کارفرمايان مقرر نگرديد و بار ديگر
کارگران تھديد به تجمع در روز يکشنبه مورخ  ٩٢/٢/١کردند؛ اما قبل از اينکه کارگران دست به اقدامی عملی بزنند نرخ جديد دستمزد
کارگران از سوی کارفرمايان به قرار زير ابالغ گرديد:
· ميل گرد از قرار ھر کيلو از  ١٠تومان به  ١٢تومان افزايش
· تير آھن  ١۴تا  ٢٠ھر شاخه از  ١٢٠٠تومان به  ٢٠٠٠تومان افزايش
· تيرآھن  ٢۴و  ٢٧ھر شاخه از ٣٠٠٠ھزار تومان به  ۵٠٠٠ھزار تومان افزايش يافت.
)الزم به ذكر است كه در مغازه ھاي آھن فروشي کارگر بر اساس ميزان وزن آھني كه خريدارمي خرد مزد دريافت می کند(
كميته ي ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري ٣ -ارديبھشت ١٣٩٢
نگرانی كارگران خدماتی فرودگاه المرد از شايعه تغيير قرارداد
به گزارش۵ارديبھشت ايلنافحدود  ٣٠نفر از نيروھای خدماتی فرودگاه المرد در استان فارس نسبت به تغيير وضعيت قراردادکاریشان از
مستقيم به شرکتی ابراز نگرانی کردند.
براساس اين گزارش،يکی از کارگران خدماتی فرودگاه المرد در اين باره گفت :فرودگاه شھرستان المرد در استان فارس قصد دارد قرارداد
حدود  ٣٠نفر از نيروھای خدماتی قرار داد مستقيم خود را تا پايان خرداد ماه مجددا تغيير وضعيت داده و به پيمانکار بسپارد.
او با بيان اينکه تبديل وضعيت اين نيروھا از قرارداد مستقيم به شرکتی بعد از مصوبه ھيئت دولت خالف قانون است ،گفت :اين سی کارگر از
خرداد ماه سال گذشته طبق مصوبه ھيئت دولت از قرارداد شرکتی به قرار داد مستقيم تبديل وضعيت شدهاند و بعد از يازده ماه به آنان گفته شده
است پس از اتمام قرارداد )خردادماه( مجددا بايد پيمانکارخصوصی کار کنند.
اين کارگر که به نمايندگی از ھمكارانش سخن میگفت ،اظھار داشت :اين کارگران در بخشھای تاسيسات ،سوخت گيری ،تعميرات فرودگاه
المرد با ده سال سابقه مشغول به كار ھستند.
او ھمچنين گفت :بعد از يازده ماه از اجرای مصوبه ھيئت دولت در فرودگاه المرد ھنوز يک نسخه از قرارداد کاری که با فرودگاه منعقد
کردهاند ،به دستمان نرسيده است.

بنابھمين گزارش،گفته میشود اين تغيير وضعيت قرار داد مختص نيروھای خدماتی اين فرودگاه )المرد( نيست بلکه قرار است تمامی نيروھای
خدماتی در کل فرودگاهھای کشور مجددا تغيير وضعيت )از قرار داد مستقيم به شرکتی( شوند.
ھمزمان با اعالم نرخ بيکاری در اسپانيا ،معترضان به خيابان می آيند
اسپانيا با  ٢٧٫٢درصد بيکاری ،بعد از يونان باالترين نرخ بيکاری کشورھای منطقه يورو را به خود
اختصاص داده و در اين ميان ،شرايط جوانان اين کشور بسيار ناگوارتر است.
به گزارش٢۵آوريل يورونيوز،آمار منتشر شده رسمی در روز پنجشنبه نشان می دھد تعداد بيکاران در اسپانيا از مرز شش ميليون نفر عبور
کرده است.
در حاليکه سياستھای رياضتی دولت نتوانسته اين کشور را از گرداب بحران مالی و بانکی نجات دھد ،دولت محافظه کار اين کشور بنا دارد
برنامه رياضتی جديدی را به کميسيون اروپا ارائه کند.
رسانه ھا و جرايد اسپانيايی با پرداختن به اين موضوع در روز پنجشنبه ،به بازتاب مشکالت معيشتی خانواده ھا که ھر روز بر تعداد آنھا
افزوده می شود پرداختند.
اسپانيا با  ٢٧٫٢درصد بيکاری ،بعد از يونان باالترين نرخ بيکاری کشورھای منطقه يورو را به خود
اختصاص داده و در اين ميان ،شرايط جوانان اين کشور بسيار ناگوارتر است.
يکی از شھروندان اسپانيا می گويد » :خانواده ما چھار نفری است و ھمه ما باالی سن قانونی ھستيم و ھر چھار نفر بيکار .من و ھمسرم از
يارانه ھای دولت استفاده می کنيم و در عين حال بايد قسط بدھيم .اين قضيه است که ما را خرد می کند«.
يکی ديگر از ناراضيان معتقد است » :نمی دانم دولت چه کاری بايد انجام بدھد برای اينکه اصال قضيه را درک نمی کنم .ولی به ھر حال آنھا
بايد کاری بکنند برای اينکه ھر روز تعداد بيکاران افزايش پيدا می کند و اگر آنھا بخواھند باز ھم ميزان خدمات را پايين بياورند و يا آنطور که
شنيده ام سن بازنشستگی را باالتر ببرند نمی دانم کار ما به کجا خواھد کشيد«.
معترضان اسپانيايی در نظر دارند در آستانه ارائه طرح رياضتی جديد ماريانو راخوی نخست وزير اين کشور به کميسيون اروپا ،در خيابانھا
تجمع کنند.
افزايش بی سابقه بيکاری در فرانسه
به گزارش٢۵آوريل يورونيوز ،وزارت کار فرانسه در تازه ترين گزارش خود از افزايش بی سابقه بيکاری خبر داد .در اين گزارش آمده است
که طی ماه مارس گذشته نزديک به  ٣٧ھزار نفر در مراکز کاريابی دولتی ثبت نام کردند .در نتيجه تعداد بيکاران کل کشور از مرز  ٣ميليون و
 ٢٠٠ھزار نفر گذشت و رکورد تاريخی سال  ١٩٩٧شکسته شد.
بر اساس اين گزارش ،نرخ بيکاری در فرانسه طی  ٢٣ماه اخير به طور مداوم افزايش داشته است.
فرانسوا اوالند ،رئيس جمھوری فرانسه پيش تر تاکيد کرده بود که تدابير ويژه دولت برای بھبود وضعيت اقتصادی کشور در ماه ھای پيش رو
تاثير گذار خواھد بود و تا پايان سال  ٢٠١٣نرخ بيکاری کاھش خواھد يافت.
اما برخالف نظر رئيس جمھوری ،صندوق بين المللی پول ،نرخ بيکاری در سال  ٢٠١۴را با اندکی افزايش  ۶/١١درصد جمعيت فعال فرانسه
تخمين زده است.
فاجعه ای ديگر برای کارگران نساجی بنگالدش
جان باختن حداقل٢٣٠کارگروزخمی شدن بيش از١٠٠٠کارگرنساجی بنگالدش که اکثريتشان زن ھستند!
سھامداران فروشگاه ھای زنجيره ای پوشاک غربی درپيش آمدن فجايعی ازاين دست برای کارگران نساجی بنگالدش نقش دارند!
اخباروگزارشات کارگری٢۵-آوريل:٢٠١٣بنا به گزارشات منتشره بتاريخ٢۵آوريل،درپی حادثه ريزش ساختمان مجتمع کارگاه ھای دوزندگی
درحومه داکا پايتخت بنگالدش حداقل ٢٣٠کارگرکشته وبيش ازھزارکارگرزخمی شدند.

دراين مجتمع دوزندگی حدود٣٠٠٠کارگرمشغول بکاربوده اندکه اکثريتشان رازنان تشکيل می دادند .بنا به گزارش پليس
تاکنون١۵٠٠نکارگراززير آوارخارج شده اند وبيش از١٠٠٠نفرھنوز گرفتارند وازسرنوشتشان اطالعی دردست نيست .عمليات جستجوکماکان
ادامه دارد.
بنا به گفته يکی از کارگران اين مجتمع دوزندگی البسه ،پيش ازاين ازجانب کارگران نسبت به وضعيت خطرناک اين ساختمان دررابطه باعدم
ايمنی وعدم استقامتش ،به مالک ساختمان و کارفرمايان ھشدارداده شده بود .
اما آنھابجای اقدامات الزم جھت پيشگيری فاجعه و تعطيلی اين مجتمع صنعتی ،کارگران رابه کارکردن درکارگاه ھا واداشتند و تھديدشان کردند
درصورت سرپيچی اخراج خواھندشد.
بنا به ادعا پليس حکمی ھم مبنی برتعطيلی اين کارخانه پوشاکقبال صادر شده بود.اما مالک ساختمان که يکی ازاعضای حزب درقدرت بنگالدش
است ھيچ اقدامی دررابطه با تعطيلی اين مجتمع توليدی انجام نداد.
بنا به ادعای نخست وزيربنگالدش مالک ساختمان پس ازاين حادثه متواری شده است.
در مجتمع رعنا ۵کارگاه دوزندگی پوشاک وجودداشت که از فروشگاه ھای زنجيره ای پوشاک غربی ازجمله مانگواسپانيا وپريمارک انگستان
سفارش می گرفتند وبرايشان لباس صادرمی کردند.
فعالين فدراسيون کارگران نساجی وصنعت بنگالدش،ازپيدا کردن اتيکت ھای مارک تکس متعلق به فروشگاه زنجيره ای فرانسوی
کارفورخبرداده اند.
تاکنون فروشگاه زنجيره ای پوشاک انگيلسی پريمارک تاييدکرده است که به اين کارگاه ھای دوزندگی سفارش داده است وبخشی ازالبسه اش
دراين کارگاه ھا دوخته می شده است.
مانگوھم از آماده شدن سفارش مشتمل بر٢۵٠٠٠ھزارآرتيکل دراين کارگاه ھا خبرداده است.
فعالين فدراسيون کارگران نساجی بنگالدش مدارکی دال برسفارش ودوخت پوشاک برای مارک ھای ايتاليايی بنتون ونيو وايو استيل ارائه داده
اند.
گروه دفاع از کارگران نساجی نساجی که مرکزش درآمستردام ھلنداست ازپيدا شدن اتيکت مارک اروپايی  -ث اند آ-خبرداده است.
شواھدی ھم بردوخته شدن لباس برای فروشگاه ھای زنجيره ای آمريکايی وال مارت دراين مجتمع وجوددارد.
قابل يادآوری است ،درنوامبر٢٠١٢بدنبال آتش سوزی درکارخانه نساجی تامين کننده البسه برای فروشگاه زنجيره ای پوشاک آمريکايی وال
مارت بيش از١١١کارگرجان باختند.
با پيش آمدن فاجعه چھارشنبه٢۴آوريل درحومه داکا،بارديگر بحث درباره غيرايمنی بودن ساختمان کارخانجات نساجی بنگالدش،دومين
کشور،تامين کننده پوشاک برای مارک ھای غربی درجھان ازيکطرف ونقش غيرقابل چشم پوششی فروشگاه ھای زنجيره ای پوشاک غربی
دراين رابطه ،باال گرفته است.
امروزپنج شنبه٢۵آوريل ده ھا ھزارکارگرصنايع نساجی بنگالدش درھمبستگی باھمکارانشان دست به تظاھرات زدند وخواھان بسته شدن صدھا
کارخانه غيرايمن ومجازات مسببين اين فاجعه ،شده اند.
فاجعه ديروزدرصنعت نساجی بنگالدش و جان باختن حداقل٢٣٠کارگروزخمی شدن بيش از١٠٠٠کارگرنساجی بنگالدش که اکثريتشان زن
ھستند ،بارديگرنقش سرمايه داران غربی وسھامداران فروشگاه ھای زنجيره ای پوشاک غربی را دراين رابطه،برمالساخت.
سرمايه دارانی که با آگاھی بر نا ايمن بودن کارخانجات نساجی بنگالدش برای سودھرچه بيشترو تامين لباس با قيمت ھرچه ارزانتر،به چنين
واحدھای صنعتی ناايمن سفارش ھای کالن می دھندوباآنھا قراردادھايشان را کماکان تمديدمی کنند.
پنجم ارديبشت ماه١٣٩٢
اخباروگزارشات کارگری۴ارديبھشت ماه١٣٩٢
 -يك خبر تلخ ديگر از پارس جنوبي

 تجمع کارگزاران مخابرات روستايی جلوی مجلس دراعتراض به عدم پرداخت ١۴ماه حقوق و مزايا اخراج١٠كارگر شرکت ھواپيمايی نصر آسمان جان باختن ٦کارگر ساختمانی به دليل برق گرفتگی در اردبيل درسال گذشته کشته شدن دھھاوزخمی شدن صدھا کارگربدنبال فروريختن ساختمان يک کارخانه دربنگالدش اعتصاب کارگران کارخانه پژو-سيتروئن اولنه)حومه پاريس(واردپانزدھمين ھفته شديك خبر تلخ ديگر از پارس جنوبي
بنا به اطالعات رسيده ،در تاريخ  ٩٢/١/٣٠رئيس كنترل كيفيت و  ٣٠٠نفر از كارگران پارس جنوبي در پروژه ي پتروشيمي مرواريد از
مسموميت غذايي بيمار شدند .مھندس "كارآمد" مالك و مدير "شركت محورسازان" كه پيمانكار اين پروژه و تحصيل كرده ي آلمان است ،سعي
دارد تا با كم ترين ھزينه براي غذاي پرسنل و كم كردن امكانات حداقلي كارگاه ،بيشترين سود را نصيب شركت پيمانكاري خود كند .اين
سودمحوری موجب استفاده از موادغذايي فاسد )تخم مرغ تاريخ مصرف گذشته( براي شام كارگران شده كه عالوه بر مسموميت منجر به مرگ
جوان  ٣٠ساله ي مسوول ) QCكنترل كيفيت( شركت ٣٠٠ ،نفر از كارگران را نيز دچار بيماري كرد.
پس از اين ماجرا سه روز است كه كارگران از حاضر شدن در محل كار امتناع مي کنند .مدير شركت پيمانكاري در پي آن است كه مرگ اين
پرسنل را خودكشي بنماياند و اين مساله كارگران را عصباني تر كرده است .حذف امكانات كارگري در كارگاه دم دستي ترين ابزار براي
كارفرمايان سود انديش شده و تا كنون بيشترين آسيب را براي زحمتكشان به بار آورده است .عدم نظارت تشكل ھاي كارگري بر وضعيت كار
به تداوم اين فجايع منجر خواھد شد.
منبع:وبالگ کانون مدافعان حقوق کارگر٢۴-آوريل٢٠١٣
تجمع کارگزاران مخابرات روستايی جلوی مجلس دراعتراض به عدم پرداخت ١۴ماه حقوق و مزايا
به گزارش٤ارديبھشت خبرگزاری مجلس ،،امروز چھارشنبه تعدادی از کارگزاران مخابرات روستايی کل استان کشور به دليل پرداخت
نشدن  ١۴ماه حقوق و مزايای خود ،جلوی مجلس تجمع کردند.
براساس اين گزارش ،تعدادی از کارگزاران مخابرات روستايی کل استان کشور به علت پرداخت نشدن  ١۴ماه حقوق و مزايای خود و به اجرا
در نيامدن مصوبه سال  ٨٨مجلس مبنی بر طرح بيمه کارگزاران مرکز مخابرات روستايی ،امروز چھارشنبه) ۴ارديبھشت ماه( جلوی مجلس
تجمع کردند.
يکی از اين کارگزاران در مورد دليل تجمع روبروی مجلس ،گفت :در سال  ٨٨طرح مذکور در مجلس شورای اسالمی ،به تصويب رسيد اما
متاسفانه شرکت مخابرات ايران ھنوز اقدام به اجرای اين مصوبه نکرده است.
وی ،ادامه داد :با توجه به تاکيدی که از سوی قوه مقننه برای اجرای اين مصوبه انجام شده اما  ٣سال است که اجرای طرح بيمه کارگزاران
مرکز مخابرات روستايی ،با چالشھای متعددی ھمراه بوده است.
اين کارگزار با بيان اينکه استمرار بيمه و ساماندھی قراردادھای کارگری از جمله خواستهھای تجمعکنندگان است ،افزود :بسياری از اين
افراد  ١۴ماه است که از حق بيمه و پرداخت حقوق و مزايا بیبھرهاند و اين برای بار ششم است که جلوی درب مجلس جمع شدهايم اما متاسفانه
به نتيجه مطلوب دست پيدا نکرديم.
اخراج١٠كارگر شرکت ھواپيمايی نصر آسمان
کارگراخراجی شرکت ھواپيمايی نصر آسمان :کارفرمايان خصوصی با دور زدن قانون کار ،حقوق نيروی کار را ناديده میگيرند.با توجه به
اينکه قراردادھای نيروھای خدماتی در اين شرکت يکسويه و سفيد امضاء است ،ما اطالعی از پايان قرار دادکاریمان نداشتيم.
به گزارش٤ارديبھشت ايلنا،شرکت خدماتی نصر آسمان وابسته به ھواپيمايی آسمان قرار داد  ١٠نفر از نيروھای شرکتی خود را با
سوابق  ٧تا  ١٣سال بعد از اتمام قرارداد کاریشان تمديد نکرد.
برپايه اين گزارش ،يکی از کارگران اخراجی با اعالم اين خبر گفت :شرکت تعاونی خدماتی نصر آسمان وابسته به ھواپيمايی آسمان
قرارداد  ١٠نفر از نيروھای قرار دادی خود را به دليل آنچه از سوی کارفرما کاھش بودجه عنوان شده است ،تمديد نکرده است.

اين كارگر با اشاره به سوابق باالی کارگران اخراج شده،افزود :سابقه کار اين نيروھای خدماتی حداقل  ٧و حداکثر  ١٣سال بصورت مستمر
بوده و اين شرکت در طول سالھای خدمت كارگران تنھا دو بار قرارداد منعقد کرده و باقی سالھا بطور يکسويه با دريافت برگهھای قرارداد
سفيد امضاء كارگران را به كار میگرفته است.
او با اشاره به اينکه کارفرمايان خصوصی با دور زدن قانون کار ،حقوق نيروی کار را ناديده میگيرند ،اضافه کرد :با توجه به اينکه
قراردادھای نيروھای خدماتی در اين شرکت يکسويه و سفيد امضاء است ،ما اطالعی از پايان قرار دادکاریمان نداشتيم.
جان باختن ٦کارگر ساختمانی به دليل برق گرفتگی در اردبيل درسال گذشته
به گزارش٤ارديبھشت مھر،مدير عامل شرکت برق منطقه ای اردبيل از مرگ شش کارگر ساختمانی به دليل برق گرفتگی و بی توجھی به ايمنی
محيط کار در اين استان خبر داد.
بنا بھمين گزارش ،عليرضا عليزاده پيش از ظھر چھارشنبه در حاشيه جلسه شورای فنی استان اردبيل با يادآوری مرگ اين کارگران ساختمانی
در سال گذشته به علت برق گرفتگی خواستار توجه ويژه دستگاھھای اجرايی به موضوع ايمنی کار شد.
به گفته وی در حال حاضر نزديک به  ٥٠درصد سوانح ايمنی در محيط ھای کار مربوط به سيستمھای برق رسانی است.
وی با تاکيد به کوتاھی شھرداری ھا در اطالع رسانی مربوط به ايمنی کار بويژه در زمينه برق اضافه کرد :عدم رعايت نکات ايمنی ،نصب
ناردست داربستھای فلزی و استفاده نادرست و غير ايمن از ماشين آالت سنگين در مجاورت سيستمھای برق رسانی موجب بروز اين حوادث
است.
عليزاده تاکيد کرد :با توجه به آمار قابل توجه مرگ و مير کارگران ساختمانی ضروری است اطالع رسانی اين حوزه براساس برنامه ريزی
مدون و در کوتاه ترين زمان ممکن آغاز شود.
کشته شدن دھھاوزخمی شدن صدھا کارگربدنبال فروريختن ساختمان يک کارخانه دربنگالدش
به گزارش٢٤آوريل يورونيوز،بر اثر فروريختن يک ساختمان در داکا ،پايتخت بنگالدش ،دست کم  ٨٢تن کشته و بيش از  ٧٠٠تن زخمی شدند.
اين ساختمان ھشت طبقه شامل يک کارخانه توليد پوشاک و يک مرکز خريد بوده است .ھنگام وقوع حادثه نزديک به دو ھزار نفر در محل
مشغول به کار بودند.
پليس محلی تاکيد داشته که بالفاصله پس از وقوع حادثه ،مامورين آتش نشانی در محل حاضر شدند و درحال امدادرسانی ھستند.
به گفته پليس ،باوجود اينکه روز قبل شکافی در ديوارھای ساختمان مشاھده شده بود صاحبان اين کارخانه کارگران را از حضور در ساختمان
منع نکرده بودند.
فاجعه ھايی از اين دست در سال ھای اخير ،به دليل کم توجھی به استاندارھای ايمنی در اين کشور ،بارھا تکرار شده است .اکتبر سال
گذشته  ١١٢کارگر براثر وقوع حريق در يک کارخانه مشابه توليد پوشاک جان خود را از دست دادند.
اعتصاب کارگران کارخانه پژو-سيتروئن اولنه)حومه پاريس(واردپانزدھمين ھفته شد
اخباروگزارشات کارگری٢۴-آوريل  :٢٠١٣کارگران کارخانه پژو -سيتروئن اولنه)حومه پاريس(درمقابل تصميم مديريت مبنی برتعطيلی
کارخانه واخراج١۴٠٠کارگراز١۶ژانويه ٢٠١٣دراعتصاب بسرمی برند.
طی اين مدت کارگران کارخانه ھای ديگر پژو -سيتروئن ازجمله کارخانه ھای شھرھای پواسی وسنت آوان جھت اعالم ھمبستگی درجمع
کارگران اعتصابی کارخانه اولنه حاضرشدند .کارگران کارخانه پواسی جھت حمايت ازھمکاران اعتصابيشان دست به جمع آوری کمک مالی
زدند.
ھمچنين کارگران ديگرواحدھای توليدی فرانسه باشکال مختلف بااعتصاب و مبارزات اين کارگران برای جلوگيری ازبسته شدن کارخانه
وازدست دادن کارشان اعالم ھمبستگی کردند.
روزھای گذشته مديريت شرکت پژو -سيتروئن ،تھديدکرد درصورت ادامه اعتصاب کارخانه رازودترتعطيل خواھد کرد.
قراراست طی ھفته ھای آينده مديريت پژو -سيتروئن برنامه اش جھت اخراج ١١٠٠٠کارگرازجمله تعطيلی کارخانه اولنه واخراج
١۴٠٠کارگرش را روشن کند.

امروزسھامداران اصلی دردفترشرکت واقع درپاريس خيابان گراندآرمه جمع شده بوده بودندتا تصميم بگيرند٣۵٠ميليون سرمايه شرکت را
واردبورس کنند وآکسيون بخرند.
ھمزمان بااين نشست کارگران اعتصابی کارخانه اولنه درآغازپانزدھمين ھفته اعتصابشان مقابل دفترشرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
ژان پيرمرسيه نماينده سنديکای ث.ژ.ت کارخانه اولنه درتجمع امروز گفت:
آنھا دروغگويان حرفه ای ھستندوشانتاژمی کنند.ما امروزھمزمان با به جيب زدن ٣۵٠ميليون سرمايه شرکت توسط سھام داران،شرکتی که
ظاھرا درآستانه ورشکستگی است وتحت اين پوشش می خواھدھزاران کارگررا اخراج کند.
اين يک افتضاح ورسوايی است.ما اينجا جمع شديم تا صدای اعتراضمان را به گوششان برسانيم وبگوييم شانتاژشان کارآيی ندارد.ما ازکارمان
وخانواده مان دفاع می کنيم.
دولت چه می گويد؟اوالندچه می گويد؟
ماسه ماه است که دراعتصاب بسرمی بريم وتا تکليف ما روشن نشود تجمعات ،اعتراضات واعتصاب ادامه خواھدداشت وکارخانه اولنه توليدی
نخواھدداشت.
لينک ويدئو امروز:
http://vimeo.com/64708497
چھارم ارديبھشت ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٣ارديبھشت ماه١٣٩٢
 محمد جراحي دوره ده روزه قرنطينه را در زندان می گذراند يك روز ديگر با كودكان محك در بيمارستان محك ١١٧کارگر اين کارخانه اخراج شدند -کارگران نورد لوله صفا به اعتصاب خود پايان دادند گزارش مراسم ياد مان بھزاد کاظمی در دومين سال خاموشی او حامل ھای انرژی  ٣٨درصد گران می شود موج دوم بيکاری از راه میرسد -ورود کارجويان دھه  ٧٠به بازار کار رشد روزافزون حوادث کاروقوع روزانه  ۵حادثه کار دراصفھان صنعتیترين استان کشور -ھزار و  ٨٨١کارگر حادثه کاری وجان باختن ٧٧کارگردر سال ٩١
 جان باختن زن کارگر درپی سقوط ازطبقه چھارم ساختمانمحمد جراحي دوره ده روزه قرنطينه را در زندان می گذراند
محمد جراحي كارگر زندانی و عضو كميته پي گيري ايجاد تشكل ھاي كارگري ھمچنان با بيماری سرطان که ھديه زندان به اوست ،دست به
گريبان است .پزشكان متخصص و معالج وي بدليل امکان پذير شدن ادامه معالجه و بھبود حال او دستور داده بودند كه دوره ده روزه قرنطينه را
در محيط و فضاي ويژه و بھداشتي بيمارستان و يا در منزل بگذراند ،اين تجويز پزشکی که حق ھر بيماری است با مخا لفت قوه قضاييه
روبرو شد،
در نتيجه ادامه معالجه اين كارگر زنداني از سوي پزشكان معالج با مشكالت ايجاد شده از سوي قوه قضاييه چندان مثمر ثمر واقع نگرديده
است.

مخالفت و ايجاد مشکل از طرف قوه قضاييه در حالی صورت می گيرد که در مالقات خانواده اين زنداني با دادستاني به انھا قول ھمكاري الزم
داده شده بود.
مخالفت مسيولين زندان با مراجعه محمد جراحي به بيمارستان و يا منزلش جھت گذراندن دوره نقاھت در حقيقت اقدام به قتل عمد اين كارگر
زنداني مي باشد.
ما كارگران و خانواده ايشان و اعضاي كميته پي گيري مسئوليت ھر گونه اسيبي به اين كارگر زنداني را به عھده و اراده مستقيم قوه قضاييه
ميدانيم.
و پاسخگوي عواقب نا ھنجار اين عدم ھمكاري با معالجه محمد جراحي قوقضاييه و دولت جمھوري اسالمي مي باشد.
كميته پيگيري ايجاد تشكلھاي كارگري١٣٩٢/١/٣١-
يك روز ديگر با كودكان محك در بيمارستان محك
آنجا بيمارستان كودكان سرطاني است جاي كه فرزندم نيماي عزيز در آن بستري است  .طي اين چند ماه شايد خيلي ھا آنھاي كه از دور فقط
خبر ما را پيگيربوده اند تا حدودي از درد ھا ورنج ھاي ما مطلع بوده اند اما در تھران آنھاي كه لحظه به لحظه ودم به دم دركنارمان بوده اند به
خوبي مي دانند كه درطول اين چند ماه ما چه روزھاي سخت ودھشناكي را سپري كرده ايم ومي كنيم.وقتي به روزھاي گذشته واوايل روزھاي
كه به مرخصي آمده بودم مي انديشم چيزي در خاطراتم ندارم جز اينكه ھمچون حاال با تمام وجودم براي نجات جان تنھا فرزندم در تالش بودم
واينكه چگونه مي توانم نيماي عزيزم را نجات دھم.تازه اين تنھا غم من نبود غم دھھا كودك ديگر كه از نزديك در بيمارستان محك نظاره گره
مرگ تدريجي شان بودم و خانواده ھاي انھا به شدت مشكل دارو قرص داشتند وھمچنان ھم دارند.وقتي خودم روزھا وشبھا به دنبال قرص
وداروي براي نيماي عزيزم در سطح شھرتھران وگاه شھرستانھا مي گردم ياد سخنان رئيس جمھور وشخص دوم مملكت آقاي احمدي نژاد مي
افتم كه مدتھا پيش گفت مامشكل دارو قرص نداريم من براي پيدا كردندارو قرصھاي نيما بارھا به نا صر خسرو جاھھاي ديگر شھر تھران رفتم
اماحتي آزاد ھم پيدا نكردم .حرص وجوش ونفرت وتنفر
سراپاي وجودم را فرا مي گيرد كه در مملكتي كه اين ھمه ثروتھاي ملي نھفته است بايد كمبود دارو داشته باشيم وشاھد مرگ تدريجي عزيزانمان
باشيم .كودكان كار وزنان تن فروش داشته باشيم .مسير رفت آمد من گاھي مواقع با مترو است متروي شھرري به تجريش داخل مترو باور كن
بااينكه عزيزترين كسم در بستر بيماري است اما وقتي اين كودكان وزنان ودختران جوان دستفروش را ميبينم در اين وضعيت كار مي كنند قلبم
بيشتر مجروع مي شود من آنھا رادرك مكينم چرا كه من ھم عضوي از اين طبقه ام من سواربھترين ومدل باال ترين ماشين ماكسيما
وبنز  bmwنميشم من سفرھاي خارجي نمي رم چرا كه من نيز بافقر وفالكت ونداري ودر خانواده كارگري بزرگ شدم وبه خوبي درد جامعه
را مي فھم اوضاع وخيم است ووخيم؛
مردم به شدت از وضع موجود مي نالند در مترو خيابان وبيمارستان وبازار واماكن عمومي وغيره حرفھا ھمه ديگر يكي شده اين چه وضعي
است كه ما داريم آقا نميشه با اين ھزينه ھاي سرسام آور وتورم زندگي كرد .طبقه پايين جامعه خصوصا بيشتر از ھمه كارگران زير فشار
وسختي اند .از انتخابات حرف مي زنند چه انتخاباتي سي سال است چه گلي بر سر ما زده اند كه حاال بزنندترفندھاي انتخاباتي ديگر كارآيي
ندارد مردم به شدت معترضند وناراضي اند.
ھر لحظه شورش گرسنگان شايد سر بلند كند .اما درد من يكي دوتا نيست دردآور از آن اينكه بعضي مواقع وقتي دوپاي اين كودكان كار را
معلق رو ھوا مي بينم كه در سطل اشغال دنبال اشياء ويا خوراكي مي گردند از كودك زير چھار سال گرفته تا ھيجده ساله ودختر جوان وزن
سالخورده ومردان مسن در راھروھاي مترو وخيابان غم وغصه تمامي آن كودكاني كه در مسير رفت وآمد بيمارستان شھرري به دارآباد
وبيمارستان محك مجبور ند نان آور خانه باشند برايم تمامي ندارد .وضعيت اعتياد ومواد مخدر وروي آوردن جوانان اين مملكت ھم بخشي ديگر
از معضالت جامعه است كه گريبانگيرش ھستيم.
چه كسي بايد جوابگوي اين وضعيت باشد معلوم نيست ؛اما برگرديم به روزھا ولحظه ھاي بيمارستان
محك ؛از روز اول شنبه يعني اول ارديبھشت واي كه چه روزھاي من به ھمراه ھمسرم با استرس سپري كردم .از لحظه اي كه نيما متوجه شد
كه باتمديد مرخصي ام دستگاه امنيتي وقضايي مخالفت كرده وايت وپالكت ھاي بدنش پايين آمد وبارھا تشنج كرد در طي چند روز نيما بارھا اي
تي وپرتو
درماني ؛ راديو تراپي؛ شد از بيمارستان محك به بيمارستان سينا اطھر درتجريش منتقل شد وسيتي اسكن وآزمايش ھاي ديگر روش صورت
گرفت.
امروز نيما سيمو التور وپرتو درماني شد اين كار به مدت ھفت روز در ھفت نوبت طبق گفته پزشك معالج نيما خانم قاليبافيان ادامه دارد .فردا
باز ما بيمارستان محك بايد در كنار نيما باشيم نمي دانم اين وضع كي تمامي پيدامي كندسرطان نيما درد دارد .ھزينه ھم دارد .
بھنام ابراھيم زاده تھران ارديبھشت ٩٢

 ١١٧کارگر اين کارخانه اخراج شدند -کارگران نورد لوله صفا به اعتصاب خود پايان دادند
اتحاديه آزاد کارگران ايران ١٢٠٠ :کارگر کارخانه نورد لوله صفا که بدنبال اخراج بيش از  ١٠٠نفر از کارگران و عدم پرداخت بخشی از
دستمزد معوقه خود از صبح روز اول ارديبھشت ماه دست به اعتصاب زده بودند بعد از ظھر ديروز و پس از اينکه دستمزد معوقه بھمن ماه
سال گذشته خود را دريافت کردند و کارفرما وعده پرداخت دستمزد اسفند ماه سال گذشته را در طی روزھای آينده داد از صبح امروز سوم
ارديبھشت بر سر کارھای خود بازگشتند.
در رابطه با اخراج  ١١٧نفر از اين کارگران نيز يکی از آنان به سايت اتحاد اظھار داشت :ما از کار در اين کارخانه و عدم پرداخت
دستمزدھايمان خسته شده ايم .وضعيت در اين کارخانه غير قابل تحمل است ،من خودم تاکنون  ٥بار اخراج شده و ھر دفعه بر سر کار بازگشته
ام اما ديگر نميتوانيم ادامه دھيم.
در کارخانه نورد لوله صفا ھمه کارگران با قراردادھای موقت مشغول بکار ھستند و کارفرما ھر بار که خواسته ،توانسته است با پايان مدت
قرارداد کارگران براحتی و بدون اينکه اين کارگران به لحاظ قانونی دست شان به جايی بند باشد اقدام به اخراج آنان کند .اغلب اين کارگران که
بطور مرتب و در طی سالھای گذشته از کار خود اخراج شده اند تا  ٢٠سال سابقه کار داشته اند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – سوم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
گزارش مراسم ياد مان بھزاد کاظمی در دومين سال خاموشی او
روز يکشنبه  ٢١آوريل  ،٢٠١٣در دومين سال خاموشی بھزاد کاظمی )عليرضا( حدود  ٣٠نفر از رفقا ،دوستان و آشنايان بھزاد در مراسمی
غير رسمی ،در آرامگاه او در لندن گرد آمدند و ياد او را گرامی داشتند .آرامگاه بھزاد با گل و تصاويری ازاو تزيين شده بود .بر سنگی ستاره
نشان که از روز قبل بر آرامگاه نصب شده بود ،شعر کوتاه و زييابی از سيروس بينا حک شده بود .سيروس بينا آن شعر را به ياد بھزاد و برای
او سروده بود.
در آغاز ايوب رحمانی از ياران بھزاد ،ضمن خوش آمد گويی به حاضرين ،از بھزاد و مبارزات او ياد کرد .او گفت " :درگذشت بھزاد به
راستی نا به ھنگام بود .اگر عمر متوسط زندگی برای مردان در اين کشور را مبنی قرار دھيم ،بھزاد حداقل  ٢٠سال زودتر رفت؛ و درد بيشتر
اين است که بھزاد ھنگامی خاموش شد که در اوج خالقيت نظری و پراتيک خود قرار داشت .با رفتن بھزاد حفره و خال ای درھمه عرصه
ھايی که بھزاد در آنجا حضور و فعاليت داشت ،ايجاد شد که به اين زودی ھا پر نخواھد شد .بھزاد به عنوان يک سوسياليست انقالبی و فعال
کارگری به ويژه در دھه پايانی عمر خويش ،بطور ھمزمان و پيگير در چندين عرصه ،فعاليت می کرد .حضور و فعاليت او در "اتحاد بين
المللی در حمايت از کارگران در ايران" در شناساندن جنبش کارگری ايران به تشکالت کارگری در انگلستان وايجاد ھمبستگی بين المللی
کارگری ،بسيار موثر بود .درھمان حال ،بھزاد از پايه گذاران و فعالين اتاق اينترنتی اتحاد سوسياليست ھا بود که يک از محبوب ترين و پر
بارترين تريبونھا در زمينه مباحث نظری بشمار می رفت .در کنار اين ھا بھزاد از بنيان گذاران نشريه پژوھش ھای سوسياليستی "سامان نو"
بود و بار اصلی انتشار نشريه را بدوش می کشيد  .پيش برد ھمزمان و موثر اين ھمه کار ،تنھا می تواند از عھده کسی بر آيد که ھدف زندگی
اش را انجام ھمين کارھا تعريف کرده باشد .و بھزاد چنين کسی بود .و او اين ھمه کار را با شوق انجام می داد ،شوقی که پايان نداشت".
ايوب رحمانی در ادامه سخنان خود گفت" :ما در پايان اطالعيه ای که از سوی واحد انگلستان اتحاد بين المللی ،به مناسبت دومين سال خاموشی
بھزاد منتشر کرديم ،نوشتيم که بھزاد "چراغ رابطه" بود .اين استعاره ،بر گرفته از شعر کوتاھی است از فروغ فرخزاد با عنوان " ،پردنده
مردنی است" .فروغ در اين شعر از دلتنگی" ،شب" و تاريکی "چراغ ھای رابطه" حرف می زند .و شعر اين گونه به پايان می رسد " :پرواز
را به خاطر بسپار /پرنده مردنی ست " .زندگی و مرگ بھزاد به ناگاه اين شعر را در ذھن تداعی می کند .بھزاد ارتباطات گسترده ای داشت و
به درستی و به خوبی از اين ارتباط ھای وسيع بھره می گرفت .چراغ ھای رابطه را روشن کرد و خود چراغ رابطه ای شد در جدال با
پراکندگی ،خاموشی ،ياس و تاريکی .او به سھم خودش و با تمام توان سعی می کرد که پرتوی بر راھی بيافکند که رھايی از سرمايه و آينده
سوسياليستی را در آن می ديد .بھزاد پرنده بود و مانند ھر پرنده ای ،مانند ھمه ما ،فنا شدنی بود  .او نيز در زندگی و مبارزه مثل ھمه ما بی
اشتباه و خطا نبود .او گاه در اوج ھا پرواز می کرد و گاه در سطوح پايين .من اينجا نمی خواھم که بيش از اين در اين مورد صحبت کنم ،اما
به نظر من بھزاد در سال ھای آخر زندگی اش ،در اوج ھا پرواز کرد و مدام نيز اوج بيشتری گرفت .آری پرنده مردنی است و ما پرواز را به
خاطر می سپاريم؛ بھزاد را در اوج ھايش به خاطر می سپاريم".
ايوب رحمانی سپس ترجمه فارسی شعری که سيروس بينا به انگليسی برای بھزاد سروده و بخشی از آن روی سنگ بھزاد حک شده است را
خواند " :پنداشتی که من /در منتھای فاصله /و در قفای اين سنگ سياه  /به خوابی ابدی فرو رفته ام؟  /نه ،عزيزم -من در ياد تو بسيار زنده ام /
وقتی که ما -من و تو / -با برشی از نان /و جرعه ای از آزادی /ھنوز مصرانه /بازتاب خواسته ھای انسانيم /وقتی که گام ھای استوار تو با ياد
شيرن من - /ھر دو / -در گستره ای شکوھمند /گذشته را به آينده پيوند می زنند".
سپس تعدادی ديگر از ياران بھزاد طی سخنانی از او ياد کردند :علی خدری از فعالين کارگری ،از اھميت جنبش کارگری و از تالش ھا و نقش
بھزاد در تقويت اين جنبش سخن گفت .ليال پرنيان از فعالين سازمان زنان ھشت مارس ،از حمايت ھا و پشتيبانی بھزاد از مبارزات زنان ،ياد
کرد .علی اشرافی از ھمکاران نشريه سامان نو ،در سخنانی کوتاه تاکيد کرد که جای انسانھايی چون يداله خسروشاھی و بھزاد کاظمی تا مدت
ھا خالی خواھد ماند.
سپس حاضرين ،سرود انترناسيونال را بطور دستجمی خواندند و با نوشيدن جرعه ای شراب ،ياد بھزاد را زنده نگاه داشتند.

در پايان مراسم ،ھمه حاضرين به آرامگاه يداله خسرو شاھی که در چند قدمی بھزاد است ،رفتند و نسبت به اين فعال برجسته جنبش کارگری
ايران ،ادای احترام کردند .بھزاد و يداله دو ياری بودند که سالھا در کنار ھم مبارزه کردند و سر انجام نيز در کنارھم آرميدند.
اتحاد بين المللی درحمايت از کارگران در ايران که مھمترين بخش فعاليتش حمايت ھمه جانبه از مبارزات طبقه کارگر و جنبش مستقل کارگری
ايران و تقويت ھمبستگی بين المللی کارگری است ،وجود انسانھايی شريف ھمچون بھزاد کاظمی در کنار خود را مايه مباھات می داند .چراغ
عمر بھزاد کاظمی ديری نپاييد و زود خاموش شد ،اما زندگی و مبارزات او ھمچنان به ما قوت قلب می دھد و تا مدت ھا روشنی بخش راھمان
خواھد بود.
در دومين سالگرد فقدان رفيق بھزاد کاظمی ،ياد او را گرامی می داريم و به احترام اش از جا بر می خيزيم.
لينک به ويديو و عکس:
http://www.etehadbinalmelali.com/html_2013/2_ordibehesht_92_behzad.html
http://www.etehadbinalmelali.com/html_2013/2_ordibehesht_92_behzad_2.html
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ٢٢-آوريل ٢٠١٣
حامل ھای انرژی  ٣٨درصد گران می شود
مجلس با رد درخواست  ١٢٠ھزار ميليارد تومانی دولت ،برای ھدفمندی يارانه ھا  ۵٠ھزار ميليارد تومان درآمد پيش بينی کرد.
کميسيون تلفيق مجلس شورای اسالمی روز گذشته حول ھدفمندی يارانه ھا به بحث پرداخت و در نھايت به دولت مجوز داد که  ۵٠ھزار
ميليارد تومان درآمد از محل ھدفمندی يارانه ھا کسب کند.
اين در حالی است که دولت در اليحه بودجه درخواست درآمد  ١٢٠ھزار ميليارد تومانی را ارائه کرده بود که نمايندگان مجلس با آن مخالفت
کردند .نمايندگان معتقدند که قبول درخواست دولت موجب افزايش  ۵برابری قيمت ھا می شود چراکه درآمد دولت از ھفمندی يارانه ھا در سال
گذشته  ٢٨ھزار ميليارد تومان بوده است و رسيدن به رقم  ١٢٠ھزار ميليارد تومان نيازمند افزايش قابل توجه قيمت ھا است .بر اين اساس روز
گذشته نمايندگان عضو کميسيون تلفيق مجلس سقف درآمد ھدفمندی يارانه ھا را  ۵٠ھزار ميليارد تومان در نظر گرفت که  ۶ھزار ميليارد تومان
کمتر از رقم آن در بودجه سال گذشته است.
نمايندگان مجلس بر اين اساس بدون آنکه به موضوع ميزان افزايش قيمت انواع حامل ھای انرژی ورود کنند ،ميانگين  ٣٨درصدی را برای
افزايش نرخ حامل ھا در نظر گرفتند تا چگونگی رشد قيمت برای ھر يک از حامل ھا بر اساس اين فرمول توسط دولت تعيين شود.
اگر دولت بخواھد ھمين  ٣٨درصد را برای ھريک از حامل ھای انرژی پياده کند .از ابتدای تيرماه قيمت بنزين سھميه ای ليتری  ۵۵٠تومان و
بنزين آزاد ليتری يک ھزار تومان خواھد شد .البته پيشنھاد دولت رقم باالتری است و معلوم نيست که در رايزنی ھای بعدی قوه مجريه و مقننه و
در بررسی مجدد در صحن علنی چه سرنوشتی برای يارانه ھا رقم زده شود.
منبع:اقتصادايرانی٣ -ارديبھشت
موج دوم بيکاری از راه میرسد -ورود کارجويان دھه  ٧٠به بازار کار
از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نيروی کار و تاخير چندساله در ورود کارجويان متولد دھه  ۶٠به بازار کار باعث انباشته شدن
تقاضاھای شغل در کشور تا  ٣ميليون نفر شده است ،با اين حال به زودی بايد منتظر ورود کارجويان دھه  ٧٠به بازار کار و ايجاد موج دوم
بيکاری پس از موج بيکاری دھه شصتیھا باشيم.
کارشناسان اقتصادی و بازار کار و ھمچنين مقامات دولتی می گويند رشد يکباره جمعيت کشور در دھه  ۶٠باعث انباشته شدن صدھا ھزار
تقاضا برای کار در دھه ھای  ٨٠و  ٩٠شده به نحوی که باعث از بين رفتن تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در کشور شده و در حال حاضر
برای ھر فرصت شغلی ده ھا و بلکه صدھا جوان تحصيل کرده داوطلب می شوند.
رشد يکباره و جھشی جمعيت کشور در دھه  ۶٠و تبديل شدن به يک کشور جوان باعث شد تا امروز دست کم در  ٧٠درصد خانواده ھا جوانانی
پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه ھا به سن کار برسند و بازار کار را با يک ھجوم ناخواسته ای از جويندگان کار مواجه کنند.
با اين حال آماده نبودن فضا و يا به عبارتی ناتوانی بنگاه ھای فعال در بخش ھای دولتی ،تعاونی و خصوصی در جذب کارجويان بی شمار و
گرايش به استفاده از تکنولوژی به جای نيروی فيزيکی کار و داليلی از اين دست باعث ورود نامتوازن کارجويان به بازار کار در يکی دو دھه
اخير شده است.

در واقع به تعدادی که کارجويان به سن کار رسيدند ،بازار کار بستر الزم برای جذب آنھا را فراھم نکرد و اين مسئله خود به خود باعث تاخير
صدھا ھزار جوان برای ورود به فضای اشتغال شد .به بيان ديگر ،جوانانی که بايد در  ۵سال اول دھه  ٨٠وارد بازار کار می شدند ،به دليل
برخورد کردن با کمبود فرصتھای شغلی در نيمه دوم دھه  ٨٠و با تاخير چندساله موفق به ورود در عرصه کار شدند و اين مسئله باعث باال
رفتن سن کارجويان در ورود به اشتغال و انباشته شدن بيکاری در کشور شد.
تقريبا می توان گفت  ۴دولت اخير کشور به صورت جدی با مسئله بيکاری جوانان و کارجويان متولد دھه  ۶٠و يکی دو سال اواخر دھه ۵٠
مواجه شده اند و با وجود شعارھای فراوانی که در اين زمينه داده شد ،اما تاکنون اين پديده ناميمون در کشور باقی مانده و ھنوز ھم  ٣ميليون
جوان )طبق آمار رسمی مرکز آمار ايران( و  ۵ميليون بنا به تحليل ھای غيررسمی کارشناسان بازار کار؛ شانس ورود به بازار کار را پيدا
نکرده اند.
با اينکه دو سال است کشور به دھه  ٩٠وارد شده ،اما ھنوز تعداد زيادی از جوانان متولد دھه  ۶٠به بازار کار وارد نشده اند و اين مسئله باعث
کشيده شدن تقاضای کار دھه شصتی ھا به دھه  ٩٠شده است و مقامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می گويند موج تقاضا و ترافيک
برای ورود به بازار کار دست کم تا سال  ٩۴نيز ادامه خواھد داشت.
در صورت ادامه روند فعلی اشتغال زايی در کشور ،به زودی متولدين سال ھای اول دھه  ٧٠نيز خود را برای ورود به بازار کار آماده می کنند
در حالی که ھنوز دھه شصتی ھای بيشماری ھستند که در جستجوی شغل خواھند بود.
از نتايج نامناسب ديگر از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نيروی کار کشور می توان به گسترش چشمگير مشاغل کاذب ،زيرزمينی و
مواردی از اين دست اشاره کرد که اساسا ماھيت شغلی برای افراد به ھمراه ندارند و فعاالن در اين بخش صرفا برای گذراندن امور روزمره
خود و تامين معيشت حداقلی به اين وادی وارد می شوند.
شايد تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شغلی ايده آل و مناسب بدانند و با عالقه در اين بخش فعاليت داشته باشند بسيار انگشت شمار
باشد که خود اين مسئله نشان می دھد ورود به اين عرصه صرفا به دليل نااميدی از ورود به مشاغل رسمی و مناسب و ھمچنين وجود صدھا
ھزار تقاضای کار در کشور باشد.
ھمچنين در اين بخش نبايد از ناپايداری بخشی از مشاغل موجود و کاھش امنيت شغلی در بسياری از واحدھا غافل ماند ،چرا که اين مسئله خود
به تنھايی باعث خروج بخش قابل توجھی از کارجويان پس از يک دوره اشتغال و پيوستن آنھا به صف بيکاری می شود.
باال رفتن ھزينه تامين مواد اوليه ،ورود تکنولوژی ھای جديد به بنگاه ھا و کاھش نياز به حضور فيزيکی افراد ،افت بھره وری نيروی کار به
دليل دستمزدھای پايين ،واردات بی رويه کاالھای بی کيفيت خارجی ،فعاليت واحدھا با ظرفيت پايين و غيرفعال بودن بخش قابل توجھی از توان
توليد به دليل مشکالت نقدينگی ،رشد جھشی ھزينه ھای انرژی پس از اجرای فازاول ھدفمندی يارانه ھا و مسائلی از اين دست عالوه بر دامن
زدن به ناپايداری مشاغل در بسياری از واحدھای کشور ،بيکاری بخشی از شاغالن فعلی را نيز رقم زده است.
منبع مھر٣-ارديبھشت -بخشی ازيک گزارش
رشد روزافزون حوادث کار
وقوع روزانه  ۵حادثه کار دراصفھان صنعتیترين استان کشور -ھزار و  ٨٨١کارگر حادثه کاری وجان باختن ٧٧کارگردر سال ٩١
در استان صفھان با بيش از  ٨ھزار واحد صنعتی ريز و درشت كه داعيه صنعتیترين استان كشور را دارد ھر روز به صورت ميانگين ۵
حادثه کار رخ میدھد که منجر به از دست رفتن سالمت و در مواردی جان کارگرانی میشود که در برابر دغدغه معيشت ،سالمت کمترين
نگرانی آنھاست.
سقوط از ارتفاع ،برخورد جسم با فرد ،فرو ريختن شی ،زمين خوردگی ،برق گرفتگی و سوختگی مھمترين حوادثی ھستند که ھر روز مواردی
از آنھا در کارگاھھای بزرگ و کوچک استان اصفھان کارگران را به کام خود میکشد.
بر اساس آمارھای رسمی که اداره کل تعاون کار ور فاه اجتماعی استان اصفھان منتشر کرده ،در قطب صنعتی کشور بيش از  ٨ھزار واحد
صنعتی فعاليت میکنند که با وجود  ۶٠بازرس ايمنی کار ،امکان سرکشی به اين کارگاهھا و بازرسی تجھيزات فنی آنھا وجود ندارد ،اما بر
اساس قانون بايد در تمام کارخانهھايی که بيش از  ۵٢نفر در آنھا شاغل ھستند ،کميته حفاظت ايمنی تشکيل شود تا آگاھی کارگران را درباره
رعايت نکات ايمنی باال ببرد و ديگر نياز به حضور بازرسان نباشد.
با اين وجود ھر روز در گوشه و کنار استان ،اخبار تلخی درباره وقوع حوادث کار منتشر میشود که حکايت از بیتوجھی به شعار »اول ايمنی
بعد کار« در محيطھای کسب و کار است.
يکی از جنجال بر انگيزترين و ناگوارترين اين حوادث ،ھفته گذشته در ورزشگاه نقش جھان اصفھان رخ داد که باعث شد دو کارگر جان خود
را از دست بدھند.

جداسازی غير اصولی و ناايمنی جرثقيل  ٢٠تنی
رئيس اداره بازرسی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اصفھان  ،اظھار نظر درباره علت دقيق و فنی اين حادثه را نيازمند زمان بيشتری
دانست و افزود :اطالعات اوليه که از اين حادثه به دست آمده حکايت از آن دارد که سازندگان اين مجموعه ورزشی با يک شرکت سازنده
جرثقيلھای سنگين و عظيم  ٢٠تنی قرارداد بسته بودند و با اتمام عمليات اجرای بخشی از ورزشگاه ،قرار بود اين جرثقيل دمونتاژ و به جای
ديگری منتقل شود.
امير مسعود حاجی رستم با اشاره به استفاده از چند جرثقيل موبايل با تناژ  ١٠٠ ،۴٠ ،٣۵و  ١٨٠برای جداسازی سازه بزرگتر ،گفت :اين
جرثقيلھا با تعدادی بلوک سيمانی ثابت شده بودند تا تعادل خود را حفظ کنند اما زمان دمونتاژ کردن متاسفانه در حال انجام فرايند جابه جايی،
چھار بلوک سيمانی فروريخته و تعادل يکی از جرثقيلھا به ھم میخورد و دوکارگر که در ارتفاع  ۴٠متری باالی جرثقيلھا بودهاند ،به زمين
سقوط میکنند.
وی دليل اصلی وقوع اين حادثه را انجام روال دمونتاژ به شکل غير ايمن و غير اصولی بيان کرد و ادامه داد :اين کار بايد در زمان طوالنیتر و
با دقت بيشتری انجام میشده که متاسفانه رعايت نکردن اين نکات منجر به مرگ دو کارگر پيمانکار دمونتاژ جرثقيل عظيم شده است.
رئيس اداره بازرس کاراز شکايت خانواده اين متوفيان به مراجع قضايی خبر داد و گفت :بعد از تکميل گزارشھای نھايی ،پرونده به مراجع
انتظامی و قضايی فرستاده میشود که اين کار حداقل يک ماه زمان نياز دارد.
وی با اشاره به وقوع ھزار و  ۶۴۴حادثه کار در سال  ٩١تصريح کرد :در اين حوادث ھزار و  ٨٨١نفر دچار آسيب شدند که اين آمار در
مقايسه با سال  ٩٠که ھزار و  ٧٠٩حادثه رخ داده و ھزار و  ٩٩٠نفر حادثه ديدهاند ،کاھش نشان میدھد.
حاجی رستم از فوت  ٧٧کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در سال گذشته خبر داد و گفت ١٩٧ :نفر نيز دچار قطع عضو ١١٢ ،نفر نقص
عضو ٧٢٣ ،مورد شکستگی و  ٨٢نفر سوختگی شدهاند که فقط آمار حوادث سوختگی در مقايسه با سال  ٩٠رشد  ۵نفری را نشان میدھد.
رشد روزافزون حوادث کار
رييس اداره بازرسی استان با اشاره به رشد روزافزون حوادث کار متناسب با جمعيت شاغالن و باالرفتن نرخ ديه گفت :افزايش نرخ ديه باعث
میشود کارگران حتی حوادث کوچک را نيز به اداره کار گزارش دھند و از کارفرمايان شکايت کنند اما در گذشته بسياری از اين دست حوادث
به صورت کدخدامنشی و با توافق بين کارگرو کارفرما حل میشد.
وی از اظھار نظر درباره وضعيت ايمنی کارگاھھای توليدی استان خودداری کرد و اظھار داشت :نمیتوان آمار دقيقی در اين زمينه اعالم کرد
چون شرايط اين واحدھا ھر روز متغيير است.
کارفرمايان بیتخصص رد صالحيت شوند
حاجی رستم با تاکيد بر لزوم استفاده از کارگران متخصص و باتجربه در کارھای سخت و پيچيده ،گفت :کارفرمايان نيز در چنين مواردی بايد
از تخصص و تجربه کافی برخوردار باشند به ھمين دليل موضوع تاييد صالحيت کارفرمايان در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
اصفھان ،روال جديدی است که در دستور کار قرار گرفته و اميدواريم تاثير قابل توجھی در ايمنی محيطھای کسب و کار داشته باشد.
وی از ممنوعيت واگذاری کار به کارفرمايان رد صالحيت شده خبر داد و افزود :تکميل اين سامانه اطالعاتی بايد به مرور زمان اتفاق بيفتد و
احتماال يکی دو سال طول میکشد.
در ھر حال نيروی کار ،بزرگترين و مھمترين سرمايه يک کشور به شمار میرود و از آنجا که بر اساس آمار رييس اداره اورژانس پيش
بيمارستانی شھرستان اصفھان ،بيشترين مصدومان حوادث کار در سال گذشته از گروه سنی  ٢٠تا  ۵٠سال و بيشترين علت درخواست کمک
بعد از بيماریھا ،سقوط از ارتفاع و برخورد جسم با فرد بوده ،رسيدگی به اين موضوع از اھميت ويژهای برخوردار است.
منبع:ايلنا٣-ارديبھشت
جان باختن زن کارگر درپی سقوط ازطبقه چھارم ساختمان
به گزارش٣ارديبھشت پايگاه اطالع رسانی پليس  ،صبح امروز در محدوده "اشرفي اصفھاني" ،يک زن نظافت چي از بلنداي يک ساختمان
سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
سرھنگ فرھاد نائبي ،رييس کالنتري  ١٤٠باغ فيض ،ضمن اشاره به خبر مذکور ،گفت ":در پي اعالم مرکز فوريت ھاي پليسي  ١١٠مبني بر
اينکه يک کارگرزن  ،ھنگام تميز کردن شيشه ھاي يک منزل ،از طبقه چھارم يک ساختمان به پايين سقوط کرده است ،تيمي از ماموران گشت
انتظامي براي بررسي موضوع وارد عمل شدند.

وي بيان داشت ":در بررسي ھاي انجام شده مشخص شد که متوفي "اعظم" نام دارد و ھنگام تميز کردن شيشه ھاي يک ساختمان در اين محدوده
دچار سانحه شده و پس از اينکه پايش از روي چھارپايه که روي آن ايستاده بود ،دچار لغزش شده و به پايين سقوط کرده و جان باخته است.
سرھنگ نائبي افزود ":ماموران انتظامي اين کالنتري موضوع را به اورژانس اطالع داده و با حضور پزشک امداد مشخص شد که اين

کارگرزن ،ثانيه ھايي پس از سقوط دچار ضربه مغزي شده و در دم جان سپرده است.
سوم ارديبھشت ماه١٣٩٢

از "کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران " پشتيبانی کنيم!
به ھمه آزادی خواھان جھان
کارگران ايران از محروم ترين و تحت ستم ترين بخش ھای مردم ايران ھستند که ھمواره ابتدايی ترين حقوق شان ناديده گرفته شده است .اول
ماه مه ھر سال فرصتی است برای يادآوری و افزايش تالش برای پشتيبانی از مبارزھکارگران برای احقاق حقوق از دست رفته شان .امسال
"کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران " به ھمت گروھی از تالش گران حقوق بشر اين مھم را برعھده گرفته و می خواھد صدای
کارگران ايران به ويژھکارگران دربند باشد و فرياد حق طلبی آنان را به گوش جھانيان برساند .ما در "کانون ايران آزاد" با پشتيبانی کامل از
اين کمپين از تمامی کوشندگان حقوق بشر و حقوق کارگر دعوت می کنيم تا دست در دست ھم به اين کمپينبپيوندند و از اول ارديبھشت
 ٢١( ١٣٩٢آوريل  ) ٢٠١٣تا اول ماه می ٢٠١٣
( ١١ارديبھشت  )١٣٩٢در يک ھمبستگی جھانی  ،صدای ھمه ی کارگران ايران اعم از کارگران شاغل ،کارگران بيکار ،زنان کارگر ،کودک
انکار ،کارگران افغان و به ويژه کارگران در بند باشيم.
 ٢٠آوريل ٢٠١٣
 ٣١فروردين ١٣٩٢
ايران آزاد
***************************
فراخوان "کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران "
به مناسبت روز جھانی کارگر
مردم آزاده جھان ،ھموطنان عزيز ايرانی

اجرای سياست ھای ضد ملی و ضد کارگری مقامات مسوول جمھوری اسالمی ايران ،زندگی و معيشت ميليون ھا کارگر و خانواده ھای کارگ
ری در ايران را به خطر انداخته است .سياست ھای تعديل اقتصادی ،حذف يارانھھا،خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی ،موجب تعطيلی ب
سياری از مراکز توليدی شده و توليد صنعتی و کشاورزی را به سمت فعاليت ھای غيرمولد برده است.گزارش ھای کميسيون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی به نقل ازپايگاه خبری کارگر نيوز در  ٢٦شھريور  ،٩١نشانگر آن است که  ٥٠درصد واحدھای توليدی در ايران تعطيل و يا
در شرف تعطيلی اند و اکثرواحدھای توليدی بزرگ ،با کمتر از  ٣٠در صد ظرفيت مشغول به کارند.
بی توجھی به بحران اشتغال ،وضعيت معيشت کارگران و تعيين دستمزدی به ميزان يک سوم خط فقر اعالم شده در سال جاری ،بدون ھيچگو
نه حق تشکل مستقل ،اعتراض و اعتصاب ،زندگی کارگران که مھم ترين سرمايه مليوموثرترين نيروی اجتماعی ھستند ،را،با دشواری ھای
بی سابقه ای روبروکرده است.
فقدان ايمنی محيط کار و وسايل مناسب کار ،موجب رشد فزاينده ی حوادث ناشی از کار شده است .بنا به گزارشات سازمان پزشکی قانونی ،ر
وزانه  ٥کارگر جان خود را از دست می دھند.
در چنين شرايطی ،ممانعت از فعاليت ھای متشکل و مستقل کارگران در سنديکاھا و تشکل ھای کارگری ،سرکوب کارگران و فعاالن کارگر
ی به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی  ،موجب بازداشت و شکنجه وصدور احکام سنگين برای ده ھا نفر از کارگران پيشرو
شده است.

کارگران ايران با ھمه ی فشارھا و محدوديت ھای اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی ،ھمواره ،نيروی عظيمی در مقابله با ظلم و استثماربوده و ھست
ند .به ھمين دليل به شديدترين شکل ،سرکوب می شوند .ستار بھشتی کارگر وبالگنويس و منتقد سياست ھای ضد مردمی جمھوری اسالمی اير
ان  ،نمونه ای از کارگران آگاه و مبارز ايرانی است که متاسفانه يک ھفته پس از بازداشت در سال گذشته،بر اثر شکنجه به قتل رسيد.
با تاکيد بر ضرورت اجرای تعھدات ملی و بين المللی از جمله تعھدات پذيرفته شده جمھوری اسالمی ايران ،در مقاوله نامه ھای شماره  ٩٨و
 ٨٩سازمان بين المللی کار  ILOدر مورد آزادی تشکل يابی کارگران "،کمپين بينالمللی حمايت از حقوق کارگران ايران " برای ھمد لی و ھم
راھی با کارگران ايران از کليه افرادی که نگران آينده ايران و خواھان آزادی تشکل ھای مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگرا
ن مبارز در بند ھستند،درخواست می نمايد ،به ھر شکل و شيوه ممکن ،از اول ارديبھشت  ٢١( ١٣٩٢آوريل  ) ٢٠١٣تا اول ماه می ٢٠١٣
( ١١ارديبھشت  )١٣٩٢در يک ھمبستگی جھانی ،صدای ھمه ی کارگران ايران اعم از کارگران شاغل،کارگران بيکار،زنان کارگر ،کودکان
کار ،کارگران افغان به ويژه کارگران در بند باشيم .کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران – ٩٢/٢/١
جھت آشکار شدن وضعيت دشوار کار و زندگی کارگران در ايران ،گزارش کوتاھی از وضعيت معيشت کارگران – حوادث کار –
بيکاری کارگران – کارگران زندانی  -زنان کارگر – کودکان کار و کارگران افغان ،پيوست است.


وضعيت معيشت کارگران در ايران

کارگران در ايران زير خط فقر زندگی می کنند.
اول دی ماه سال  ١٣٩١يکی از اعضای شورای عالی کار ،سازمانی وابسته به دولت ،در گفتگو با خبرگزاری دولتی پانا ،خط فقر در اي
ران را يک ميليون و پانصدھزارتومان برای خانوار  ٤نفری اعالم کرده است .با توجھبه نرخ تورم که توسط بانک مرکزی و مرکز آما
ر ايران اعالم شده ،نرخ تورم کاالھای مصرفی و خدماتی در ماه ھای پايانی سال  ١٣٩١به بيش از  ٣١درصد رسيده و اين نرخ تورم د
ر مورد کاالھای مصرفی بيش از ٤٠درصد اعالم شده است .با توجه به اين نرخ تورم ،خط فقر در آغاز سال  ،١٣٩٢حدود يک ميليون
و ھفتصد ھزارتومان در ماه برآورد می شود .با مقايسه اين رقم با حداقل دستمزد تعيين شده در سال ١٣٩٢از سوی شورايعالی کار ،يعن
ی رقم چھارصد و ھشتاد و ھفت ھزارتومان در ماه  ،می توان تاحدودی به عمق فاجعه پی برد .در موارد بسياری حتی اين رقم ناچيز ني
ز به موقع پرداخت نمی شود و گاه  ،ماه ھا به تعويق می افتد .برای نمونھمی توان به ٢٣٠٠کارگر کارخانه ھای نورد لوله صفا و پرو
فيل ساوه اشاره کرد که در آستانه سال نو  ،١٣٩٢نه تنھا عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده اند ،بلکه حقوق سه ماه پايان سال آنان ني
ز به تعويق افتاده است و ياکارگران راه سازی کھگيلويه و بوير احمد که تا اسفند سال  ،١٣٩١به مدت ھفت ماه از حقوق و مزايای خود
محروم بوده اند.زندگی در چنين شرايطی به مثابه مرگ تدريجی برای کارگران و خانواده ھای کارگری است.
اين در شرايطی است که روند تعيين حداقل دستمزد ماھانه کارگران از سوی شورای عالی کار،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،حت
ی مطابق با ماده  ۴١قانون کار نيست .ضمن آنکه در ماده  ٢۵اعالميه جھانی حقوق بشرکه ايران نيز آن را امضا کرده ،آمده است »:ھ
رکس حق دارد از سطح معيشتی کافی برای سالمتی و رفاه خود و خانوادهاش از قبيل خوراک ،پوشاک ،مسکن و مراقبتھای پزشکی و
خدمات اجتماعی ضروری بھره مند گردد و حق دارد به ھنگام بيکاری ،بيماری ،از کارافتادهگی ،بيوهگی و سالخوردهگی يا فقدان وسيل ٔه
امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختيار وی است تامين گردد«.



حوادث حين کار

مرگ تدريجی تنھا خطری نيست که کارگران را تھديد می کند .مرگ ناگھانی در اثر سوانح کار ،يکی از موارد مھمی است که ھر ساله
جان ھزاران کارگر را می گيرد و چون اغلب کارگران در کارگاه ھای کوچک بدونھيچ گونه نظارتی اشتغال دارند،خانواده ھای کارگرا
نی که در اثر حوادث ناشی ازکار ،جان خود را از دست می دھند و اغلب فاقد بيمه ھای حمايتی ھستند .براساس گزارشات سازمان پزش
کی قانونی ،روزانه  ٥کارگر در اثرحوادث ناشی از کار ،جان خود را از دست می دھند و اين نرخ ھر ساله رو به افزايش است چنان
که در سال  ١٣٨٩تعداد تلفات ناشی از حوادث کار ١٢٩٠ ،نفر گزارش شده ،در حالی که اين رقم در سال  ١٣٩٠به ١٥٠٧نفر بالغ گرد
يده است .بر اساس آمارھا و گزارش ھای رسمی ،حوادث ناشی از کار ،دومين علت مرگ و مير در ايران است.
سقوط از باالی ساختمان ھای مرتفع در ھنگام کار ،انفجار معادن ،آتش سوزی در محل کار ،ريزش ساختمان در محل کار ،و سفوط در
چاه ھای عميق عمده ترين داليل حوادث کار ھستند که تقريبن در تمام موارد به دليل فقدانايمنی محيط کار و نبود وسايل مناسب کار رخ
داده است.در عين حال،در گزارش ھای خبرگزاری ايلنا و نيز تشکل ھای کارگری از »اھمال« بازرسان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتم
اعی سخن گفته شده است.
در مورد حوادث حين کار،نمونه ھای بيشماری از اين دست وجود دارد از جمله آتش سوزی در آذرماه سال  ١٣٩٠در کارخانه فوالد غد
ير يزد که طی آن  ١٨کارگر جان خود را از دست دادند و عده ای نيز تا نيمی از بدنشاندر آتش سوخت .در اسفند ماه سال گذشته ،انفجار
معدن يال شمالی ذغال سنگ در طبس جان  ٨کارگر را گرفت.
در شماری از اين حوادث،تاکنون پيگيری ھای قضايی به نتيجه نرسيده است.



اخراج کارگران و بحران اشتغال

اغلب کارگران در ايران ،بر اساس قراردادھای موقت ،پيمانی،روزمزدی ،ساعتی و سفيدامضا به کار گرفته می شوند .اين کارگران فاقد
بيمه ھای بيکاری و دوران بيماری يا آسيب ديدگی ھستند .اين قرادادھا ،اخراج و بيکارسازی انفرادی يا گروھی آنان را،برای کارفرمايا
ن بسيار آسان کرده است .با توجه به تحريم ھای فزاينده اقتصادی عليه ايران و سياست ھای ضد ملی حکومت جمھوری اسالمی ايران و
افزايش سرسام آور نرخ ارز درايران زندگی مردم به ويژه کارگران بسيار دشوار تر شده است.
بسياری از کارفرمايان به سبب پيوندھايی که با دستگاه حکومتی دارند ،ھمواره از نرخ دولتی ارز برای واردات مواد اوليه و ماشين آال
ت بھره مند ھستند و در بسياری از موارد  ،فروش ارزھای رانتی يا سرمايه گذاری درامور تجاری ،از توليد کاال ،سودآور تر شده است
در نتيجه  ،کارفرمايان ،بدون ھيچ نظارتی کارخانه ھا و کارگاه ھای توليدی را تعطيل و کارگران را اخراج می کنند .بنا بر اظھارات ر
ئيس خانه کارگر ،که يک نھاد دولتياست ،از اول ماه مه  ١٣٩٠تا تاريخ مشابه در سال  ،١٣٩١بيش از يکصد ھزار نفر کارگر از کار ا
خراج شده اند.



کارگران زندانی

با وجود به رسميت شناخته شدن حق کارگران برای ايجاد انجمن ھای صنفی و سراسری در قوانين جمھوری اسالمی ايران ،دولت ،با ت
شکل ھای مستقلی که توسط خود کارگران و برای پيگيری خواسته ھای به حق شانتشکيل شده ،به شدت به مقابله برخاسته است و کارگر
ان پيشرويی را که در ايجاد سنديکا ھا و تشکل ھای کارگری تالش نموده اند ،تحت تعقيب و آزار قرار می دھد .نمونه ھای آن را می توا
ن در سرکوب خشن "سنديکايکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه " " ،سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه اھواز "" ،سند
يکای کارگران نقاش "،
...

اخباروگزارشات کارگری٢ارديبھشت ماه١٣٩٢
 ديدار اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار وخيابان با بھنام ونيما ابراھيم زاده ريزش ديوار مرگ يک کارگر جوان را رقم زد اعتصاب گسترده کارکنان لوفت ھانزا ولغوپروازھاديدار اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار وخيابان با بھنام ونيما ابراھيم زاده
به گزارش٢ارديبھشت پايگاه خبری خانواده بھنام ابراھيم زاده،اعضای جمعيت دفاع از کودکان کاروخيابان وتعدادی از کودکان کارو خيابان اين
جمعيت واقع در پاسگاه نعمت آباد تھران ،امروز دوشنبه در بيمارستان محک با نيما فرزند بيمار ،زندانی دربند بھنام ابراھيم زاده ديدار کردند.
اعضای جمعيت به ھمراه خود تعدادی از کودکان کار اين مرکز را نيز برای ديدن فرزند کارگر معترض زندانی بھنام ابراھيم زاده به
بيمارستان محک آورده بودند واز نزديک با نيما اين فرزند طبقه کارگر ديدن کردند.
نيما در کنار فعالين حقوق کودک وکودکان کار بيش از يک ساعت سپری کرد .ھريک از کودکان ضمن معرفی خود از نحوه کار کردن واينکه
از چند سالگی مجبوربودند به کار مشغول شوند صحبت کردند.
جبار کودکی بود که در اين ديدار از کار سخت وطاقت فرسای خود واينکه چگونه توانسته در کنار فعالين اين مرکز ھم کار کند وھم ديپلم خود
را بگيرد توضيحاتی داد.
ديگرکودک اين جمعيت به نام کبير از کار ودستفروشی در مترو وخيابانھا واينکه ھم کار می کند ودر س می خواند صحبت کرد.
نيما نيز از مريضی خود واينکه چگونه در نبود پدر به مريضی دچار شده اما شجاعانه با اين مريضی مقابله می کند ودر کنار اين سعی دارد
تحصيل ودرس خود را نيز ادامه بدھد برای فعالين کودک وکودکانی که به ديدن نيما آمده بودند توضيح داد.

اعضای جمعيت دفاع از کودکان وکودکان کار اين مرکز از زحمات بيدريغ بھنام واينکه ھمواره حتی در درون زندان صدای کودکان بوده نھايت
تشکر وقدر دانی خودشان را ابراز داشته وبرای نيمای عزيز نيز آرزوی بھبودی ھرچه سريعتر کردندوبار ديگر بر حمايت ھمه جانبه برای
بھبودی نيما تاکيد کردندو ھمواره بر حمايتھای خود از اين خانواده ادامه خواھند داد.
بھنام ابراھيم زاده به گرمی از اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار وکودکان اين مرکز استقبال کرد.
ريزش ديوار مرگ يک کارگر جوان را رقم زد
به گزارش ٢ارديبھشت پايگاه خبری  ،١٢٥شب گذشته در شرق به غرب خيابان دماوند ،نرسيده به خيابان سبالن ،خيابان نبييان ،نبش کوچه
باغشاھی ريزش ديوارساختمان بدليل گودبرداری مرگ کارگر جوانی رارقم زد.
امير مھديانی مدير منطقه سه عمليات که از اوايل دقايق وقوع حادثه در محل حضور داشت در اين باره گفت :در محل حادثه زمينی به مساحت
تقريبی  ٢٠٠متر مربع و به عمق  ٥متر برای احداث ساختمان جديد گودبرداری شده بود و کارگران برای برپايی فونداسيون در حال کار بودند
که ناگھان ديوار قبلی ساختمان در ضلع شرقی فرو می ريزد و يکی از کارگران در ميان خاک و سنگ و آجر گرفتار می شود.
وی افزود :آتش نشانان به محض رسيدن با ايمن سازی محل حادثه و بکارگيری وسايل ويژه نجات اقدام به آواربرداری کردند و بعداز مدتی
کارگر جوانی را به نام کريم-ع  ٣٠ساله)از تبعه افغان( را از زير آوار خارج کردند.
مھديانی خاطرنشان کرد :آتش نشانان بالفاصله کارگر مصدوم را تحويل امدادگران اورژانس دادند که متاسفانه مرگ وی توسط آنان تائيد شد.
اعتصاب گسترده کارکنان لوفت ھانزا ولغوپروازھا
اخباروگزارشات کارگری٢٢-آوريل: ٢٠١٣اتحاديه کارگران خدمات آلمان ـ وردی ـ که برای  ٣٣٠٠٠نفرازکارکنان شرکت ھواپيمايی لوفت
ھانزا تقاضای  ٥/٢درصد افزايش حقوق را مطرح کرده بود ،امروز دوشنبه با اعالم اعتصاب کوتاه مدت برفشار خود ،جھت پاسخگويی و پای
ميز مذاکره کشاندن کارفرما افزود.
اين اعتصاب که در اکثر فرودگاھھای بزرگ آلمان ) فرانکفورت ـ برلين ـ مونيخ ـ ھامبورگ ـ دوسلدورف ـ کلن ( صورت گرفت ؛ امروز
از١٧٢٠پروازازپيش برنامه ريزی شده شرکت لوفت ھانزا،تنھا ٣٢پرواز انجام گرفت.
اتحاديه کارگران خدمات آلمان ـ وردی ـ با يک اعتصاب کوتاه در ماه مارس دررابطه با افزايش دستمزد ،پيشنھادش رابه لوفت ھانزا ارائه کرده
بود .اما کارفرما با تھديد به کاھش تعداد پرسنل خدماتی لوفت ھانزا و امنيت شغلی کارکنان را به سئوال بردن،خواھان کوتاه آمدن اتحاديه از
افزايش دستمزد شد .در حقيقت کارگران رابه کار بيشتر با حقوق کمتر برای حفظ شغلشان دعوت کرد.
بدنبال آن اتحاديه کارگران خدمات آلمان با اعالم آنکه لوفت ھانزا در سال گذشته  ٣١٨ميليون يورو سود داشته است ؛ برخورد کارفرما رانسبت
به افزايش دستمزد نادرست و ناباورانه دانسته و با سازماندھی اعتصابی گسترده تربرای به پای ميز مذاکره کشاندن کارفرما؛ جھت افزايش
دستمزد ٥/٢درصد برای ١٢ماه و نيز تضمين امنيت شغلی پرسنل لوفت ھانزا ،شده است.
دوم ارديبھشت ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری١ارديبھشت ماه١٣٩٢
 اولين اعتصاب بزرگ کارگری در سال جديد ،توليد در کارخانه نورد لوله صفا را متوقف کرد تجمع ٢روزمتوالی کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھوازمقابل استانداری خوزستان دراعتراض به٢٧ماه عدم دريافت حقوق اجتماع کارگران کارخانه فارسيت دورود درفرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت ٥ماه حقوقشان و اخراج کارگران تجمع کارگران راه آھن يزد مقابل استانداری برای تبديل وضعيت از شرکتی به قرارداد مستقيم تجمع کارگران کاشی رويال سمنان مقابل استانداری در اعتراض به تعطيلی کارخانه وعدم دريافت دو ماه حقوق تجمع کارکنان استانداری کھگيلويه و بويراحمد -تجمع کارکنان فرمانداری کھگيلويه جلوی فرمانداری

 شاپور احسانی راد:اول ماه مه يازده ارديبھشت  ٩٢روزاعتراض متحدانه کارگران برای افزايش دستمزدھا گزارشی ازکارگران مجروح حادثه انفجار٢٩فروردين معدن فردوساولين اعتصاب بزرگ کارگری در سال جديد ،توليد در کارخانه نورد لوله صفا را متوقف کرد
اتحاديه آزاد کارگران ايران :از اولين ساعات صبح امروز صد کارگر اخراجی کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت
حقوق شان بطور اعتراض آميزی وارد اين کارخانه شدند و با پيوستن ھمه کارگران به آنان ،توليد در اين کارخانه متوقف شد.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران صبح ديروز کارفرمای اين کارخانه با عدم تمديد قرارداد صد نفر از کارگران دست به
اخراج آنان زد و برای تسھيل اخراجھای بيشتر ،قرارداد شش ماھه و يکساله  ١١٠٠کارگر ديگر را فقط بمدت يکماه تمديد نمود .ھمه اينھا در
حالی است که قرار بود بيستم فروردين ماه قسمتی از مطالبات معوقه اين کارگران پرداخت شود اما کارفرمای اين کارخانه نه تنھا در روز
بيستم فروردين به وعده خود عمل نکرد بلکه در اقدامی برای به تمکين واداشتن کارگران صد نفر از آنان را اخراج و قرارداد مابقی کارگران را
بمدت يکماه تمديد کرد.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال ورود اعتراض آميز صد کارگر اخراجی به داخل کارخانه نورد لوله صفا
و پيوستن ديگر کارگران به آنان که از صبح امروز منجر به آغاز اعتصابی متحدانه در اين کارخانه شد مديران کارخانه تالش کردند با تھديد
کارگران ،آنان را وادار به شکستن اعتصاب کنند اما با واکنش شديد کارگران مواجه شدند که در مواردی به درگيريھای شديد لفظی ما بين
کارگران و مديران کارخانه کشيده شد.
اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا با پيوستن کارگران شيفت شب به اعتصاب تا لحظه دريافت اين خبر ) ١٩عصر( ھمچنان ادامه دارد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – اول ارديبھشت ماه ١٣٩٢
تجمع ٢روزمتوالی کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھوازمقابل استانداری خوزستان دراعتراض به٢٧ماه عدم دريافت حقوق
به گزارش١ارديبھشت ايلنا،ھمزمان با سفر محمود احمدینژاد به اھواز ،کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اين شھر صبح امروز در مقابل
استانداری خوزستان تجمع کردند.
بنابھمين گزارش،نماينده کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز گفت :جمعی از کارگران کارخانه قند وتصفيه شکر اھواز که  ٢٧ماه است به
سببب بالتکليفی کارخانه و تعطيلی خط توليد ،حقوق نگرفتهاند ھمزمان با سفر رئيس دولت به شھر اھواز صبح امروز  -يکشنبه -برای دومين
روز متوالی در سال جديد با در دست داشتن پالکاردھايی در اعتراض به بیتوجھی مسئوالن استانی نسبت به مشکالتشان مقابل استانداری شھر
اھواز تجمع کردند.
او با اشاره به اينکه ھدف از تجمع امروز کارگران قند اھواز ديدار با رئيس دولت و ھيئت ھمراه است ،اظھار داشت :ھيئت دولت در دور دوم
سفرھای استانی خود برای حل مشکالت کارخانه قند اھواز و کارگران آن مصوبهای را تصويب کرد که اين مصوبه نه تنھا نتوانست مشکالت
کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصويب آن گرهای باز نشدنی به مشکالت کارگران افزوده شد.
وی در تشريح جزئيات اين مصوبه گفت :در جريان دور دوم سفرھای استانی دولت به خوزستان ،ھيات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اھواز
از مالکيت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قيمت دفتری به وزارت صنايع و معادن واگذار شود ،اما بعد از مدتی ،به تشخيص وزارت صنايع
و معادن ،انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغاير قانون تشخيص داده شد.
نماينده حقوقی کارگران قند اھواز در اين زمينه اضافه کرد :متاسفانه بانکھای ملی و ملت نيز بعنوان مالکين قبلی کارخانه ،با استناد به مصوبه
دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنايع و معادن از پيگيری امور کارخانه سرباز میزنند که ھمين مشکل تا امروز ادامه داشته و
کارخانه در وضعيت تعطيلی کامل قرار دارد و ھيچکدام از طرفين ،مسئوليتی در قبال مشکالت اين کارخانه و کارگران بيکار برعھده
نمیگيرند.
نماينده کارگران قند اھواز ياد آور شد :با پيگيریھای انجام شده ،بانکھای ملی و ملت حاضر نيستند مسئوليت کارخانه را برعھده بگيرند و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نيز ،با استناد به غيرقانونی بودن مصوبه دولت ،روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده،
که اين مساله مشکالت زيادی برای کارگران ايجاد کرده است.
اين کارگر به نمايندگی از ساير کارگران قند اھواز از دولت خواست راھکار کارشناسی شدهای را برای بررسی و رفع مشکالت کارخانه قند
اھواز و کارگران بيکار شدهاش ترسيم کنند تا آنان نيز در سال جديد با دريافت مطالبات و رفع مشکالت کارخانه خبر خوشحال کنندهای را برای
خانوادهھای خود ببرند.
اجتماع کارگران کارخانه فارسيت دورود درفرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت ٥ماه حقوقشان و اخراج کارگران

به گزارش١ارديبھشت مھر ،صبح امروز  ٤٠نفر از کارگران کارخانه فارسيت درودبا تجمع در فرمانداری خواستار رسيدگی به مشکالتشان از
جمله عدم پرداخت مطالبات و اخراج کارگران پيمانكار باالي ده سال سابقه كار،شدند.
براساس اين گزارش،اين کارگران سوء مديريت مديرعامل و مديران ارشد شركت فارسيت ،عدم حضور آنان در محيط كار جھت پاسخگويي
الزم به كارگران و افكار عمومي ،عدم پرداخت مطالبات و ھمچنين تصميم به اخراج كارگران پيمانكار باالي ده سال سابقه كار را از جمله
مشکالت اين کارخانه ذکر کردند.
بنابر اين گزارش بعد از مذاکرات امروز اين كارگران با مسئوالن در فرمانداری ،مديران كارخانه فارسيت وعده داده اند كه طلب يك ماه
كارگران را كه گفته می شود پنج ماه است حقوقي دريافت نكرده اند به آنھا پرداخت كنند.
تجمع کارگران راه آھن يزد مقابل استانداری برای تبديل وضعيت از شرکتی به قرارداد مستقيم
به گزارش١ارديبھشت ايلنا ،حدود١٠٠نفراز کارگران »شرکتی« اداره کل راه آھن يزد ظھر امروز در اعتراض به عدم تغيير وضعيت قرارداد
كاری از از شرکتی به قرارداد مستقيم مقابل استانداری يزد تجمع کردند.
اين کارگران پيش از اين طی طوماری خواستار تغيير وضعيت قرارداد خود تا پايان فروردين ماه شده بودند.
تجمع کارگران کاشی رويال سمنان مقابل استانداری در اعتراض به تعطيلی کارخانه وعدم دريافت دو ماه حقوق
به گزارش١ارديبھشت ايلنا :،بيش از  ٣٠کارگر کارخانه کاشی رويال سمنان صبح امروز يکشنبه –يکم ارديبھشت ماه سال  - ٩٢در اعتراض به
تعطيلی کارخانه از سوی کارفرما وعدم دريافت دو ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداری سمنان تجمع کردند.
براساس اين گزارش ،از صبح ديروز شنبه کارخانه کاشی رويال سمنان ازجانب کارفرماتعطيل اعالم شده است.
تجمع کارکنان استانداری کھگيلويه و بويراحمد
به گزارش١ارديبھشت کبنا نيوز،جمعی از کارکنان استانداری استان کھگيلويه و بويراحمد به دليل اعتراض نسبت به حقوق و مزايای خود در
محل استانداری تجمع کردند.
اين کارکنان نسبت به حقوق و مزايا کارمندی خود معترض ھستند که با حضور در محل استانداری نسبت به اين موضوع تجمع و گاليه کردند.
تجمع کارکنان فرمانداری کھگيلويه جلوی فرمانداری
به گزارش١ارديبھشت کبنا نيوز،جمعی از کارکنان فرمانداری کھگيلويه به دليل اعتراض نسبت به حقوق و مزايای خود در جلوی فرمانداری
تجمع کردند.
برپايه اين گزارش،اين کارکنان نسبت به حقوق و مزايايشان و بی توجھی استاندار کھگيلويه و بويراحمد نسبت به مشکالت آنھا گاليه و
اعتراض داشتند.
شاپور احسانی راد
اول ماه مه يازده ارديبھشت  ٩٢روزاعتراض متحدانه کارگران برای افزايش دستمزدھا
اول ماه مه يازده ارديبھشت درسراسرجھان روزجشن شادی و پايکوبی کارگران ،روزاتحاد وھمبستگی طبقاتی جھانی کارگران و روزاعتراض
و کيفر خواست عليه نظام سرمايه داری است .در ايران بيش از سی سال از يورش نظام سرمايه داری به شوراھای کارگری که از دل انقالب
 ٥٧بر آمدند ميگذرد .در اين مدت در طول ھشت سال جنگ دستمزد ما کارگران را منجمد کردند و با رواج قراردادھای اسارت بار موقت
سالھاست با تعرضی حريصانه ،کار و معاش و زندگی فردی و اجتماعی ما را به نابودی کشانده اند .توھين ،تحقير ،استثمار شديد ،بيکاری،
اخراج ،سرکوب و بگير و ببند کارگران متعرض به شرايط ھر روزه ما تبديل شده است اما ما کارگران روی پای خود ايستاده ايم و ھرگز تسليم
نشده ايم .جوھرکشمکش طبقاتی اين قوه محرکه تاريخ با سوخت وسازخود ،شعله ھای اميد به زند گی و رھايی را ھر دم برای ما فروزانتر بر
افروخته و کوره شرايط مصيبت بار سی سال گذشته اگرچه ما را الغر اما چاالک و آبديده کرده است و در اين سالھا بويژه از دھه ھشتاد به اين
سو ھر روزه بر عمق و دامنه تجمعات و اعتصابات و اعتراضات کارگری افزوده شده است.
امسال شورای عالی کار به غير قانونی ترين شکلی با زير پا گذاشتن ماد ه  ٤١قانون کار و با نا ديده انگاشتن تورم واقعا موجود و حق حيات
شرافتمندانه يک خانوار  ٤نفره ،زندگی و معيشت ميليونھا خانواده کارگری را بطور بی سابقه ای در معرض تباھی قرار داد وشاخص فالکت
را به بيش از  ٤٥درصد رساند .ازنظر ما اين مصوبه ھيچگونه توجيه اقتصادی و اجتماعی و قانونی ندارد و فقط منفعت طلبی و تخلف
مجريان حامی سرمايه و دشمنی آنھا را به طبقه کارگر نشان ميدھد مجريانی که خود قانون را دور زدند و تخلف کردند و دغلکارانه به کارگران

توصيه می کنند به قانون )ديوان عدالت اداری( شکايت کنيد ما کارگران خواھان محاکمه مجريان متخلف ،لغو مصوبه حداقل مزد و به رسميت
شناختن يک ميليون و پانصد ھزارتومان بعنوان حداقل مزد برای برخورداری از حداقلی از رفاه ھستيم .ما کارگران و خانواده ھايمان مطلقا نمی
توانيم درشرايطی که ھزينه ھای زندگی بيش از شش برابر افزايش يافته وموج گرانی رسمی وغير رسمی بطور تصاعدی در حال باال رفتن
است با اين دستمزدھا زندگی را تحمل کنيم و خاموش بمانيم .اکنون برای ما کارگرانی که به علت استيصال و درماندگی برای گذران زندگی ھر
روزه صد دفعه می ميريم و زنده ميشويم يازده ارديبھشت  ٩٢رنگ وبوی تازه ای دارد .برای ما کارگران ايران اول ماه مه گرامی داشت يک
خاطره يا بزرگداشت يک رويداد تاريخی صرف نيست .زمان عمل است ،روز به ميدان آمدن کارگران به خيابانھاست و روز نمايش مصممانه
و پر قدرت ما بعنوان يک نيروی اجتماعی برای از بين بردن اختالف طبقاتيست .در اين روز بايد کارگران به خيابانھا بيايند و اين روز را به
روزی بزرگ برای تحقق مطالبات خود بدل کنند .ما کارگران ايران در اين روز پرشکوه با اعتراض عليه دستمزد  ٤٨٧ھزارتومانی ،عليه
بيکاری ،عليه سير صعودی قيمتھا و عليه تبعيض و نابرابری يک بار ديگر انسانيت خود را در صفوفی متحد ويکپارچه فرياد خواھيم زد.
زنده باد اتحاد وھمبستگی کارگران زنده باد اول ماه مه
گزارشی ازکارگران مجروح حادثه انفجار٢٩فروردين معدن فردوس
موج اين انفجار به حدي بود كه باعث پارهشدن گوش ھمچنين خونريزي داخلي چشم تعدادي از آسيبديدگان شد .شكستگي استخوانھا ھم از
ديگر جراحتھاي وارده به حادثهديدگان بود.
به گزارش١ارديبھشت مھر،وقوع انفجار در معدن فردوس سيرجان ،باعث مجروح شدن  ١٥نفر از كارگراني شد كه در نزديكي محل انفجار
بودند.
پس از وقوع انفجار در معدن فردوس كه روز چھارشنبه ھفته گذشته رخ داد؛ در اثر اين انفجار نابھنگام تعداد مجروحان به ١٥نفر رسيد.
بعد از وقوع اين حادثه ،مصدومان بالفاصله به بيمارستان غرضي انتقال داده شده و در اين بيمارستان براي ساعاتي كد بحران اعالم شد.
رئيس بيمارستان غرضي ،در اين باره گفت :موج اين انفجار به حدي بود كه باعث پارهشدن گوش ھمچنين خونريزي داخلي چشم تعدادي از
آسيبديدگان شد .شكستگي استخوانھا ھم از ديگر جراحتھاي وارده به حادثهديدگان بود.
مسعود حاج محمدي ابراز داشت :در انفجارھاي اينچنيني پارگي ريه و روده و پارگي گوش از جراحتھايي است كه افراد را تھديد ميكند كه
در اين حادثه به علت فاصلهاي كه حادثه ديدگان با محل انفجار داشتند از جمله صدمات وارده ،آسيب گوش و متورم شدن گوش ھمگي اين افراد
بود.
وي در ادامه بيان داشت :بعد از پذيرش كارگران ،در اين بيمارستان كد بحران اعالم و رسيدگي به مجروحان آغاز شد و اين كارگران تحت
درمان پزشكان اين بيمارستان قرار گرفتند .تعدادي از اين مجروحان به علت پارگي ريه و خونريزي داخل چشم به بخش جراحي و ديگر
مصدومان در بخشھاي مربوطه تحت درمان الزم قرار گرفتند.
اول ارديبھشت ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٣١فروردين ماه١٣٩٢
 سخنان رضا شھابی در مسيربازگشت به زندان اوين ديدار فعالين کارگری آزاد شده با خانواده ی علی آزادی موج جديد گرانیگران شدن نان حتمی است،گوشت  ۶٠درصد گران شد،قيمت روغن نباتی  ۴٠درصد افزايش يافت
 گزارشی ازکارگران کارخانه فروآلياژ ازنا: اعتصاب تاکسی داران ھمدان کشته و زخمیشدن  ٢کولبر ديگر در مناطق مرزی پيرانشھرسخنان رضا شھابی در مسيربازگشت به زندان اوين:

http://www.youtube.com/watch?v=hJc0TQrP1uY&feature=player_embedded
ديدار فعالين کارگری آزاد شده با خانواده ی علی آزادی
پنج شنبه شب  ٩٢/١/٢٩فعالين کارگری آزاد شده )وفا قادری -خالد حسينی و حامد محمودی نژاد( ،به ھمراه تعداد ديگری از فعالين کارگری
شھر سنندج ،در ديداری صميمانه با خانواده ی علی آزادی ،فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی که ھم اکنون در بازداشتگاه اداره ی
اطالعات سنندج به سر می برد ،بار ديگر بر پيوند طبقاتی خود با علی آزادی و ديگر فعالين کارگری دربند تأکيد ورزيده ،و حمايت ھای بی
دريغ و ھمه جانبه ی خود را از تمامی فعالين کارگری زندانی و مواضع برحقشان ابراز نمودند.
حاضرين در اين ديدار پشتيبانی توده ی کارگران را در پايان بخشيدن به اين تھاجمات گسترده به صفوف فعالين کارگری را عاملی مھم ،و
ضرورتی اجتناب ناپذير در پيشروی جنبش کارگری تلقی نموده ،و خواستار حمايت ھمه جانبه از کارگران و فعالين کارگری زندانی شدند.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ٣٠ -فروردين ١٣٩٢
گران شدن نان حتمی است
به گزارش٣١فروردين ايلنا،مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران از قطعی بودن افزايش قيمت نان خبر داد.
براساس اين گزارش» ،عباس قبادی« با اعالم اينكه قيمت خريد تضمينی گندم طی امروز و فردا مشخص میشود ،اظھارداشت :در حال حاضر
گندم کشاورزان را به صورت علیالحساب کيلويی  ۵۵٠تومان خريداری میکنيم .قيمت پيشنھادی برای خريد تضمينی گندم بين  ۶۵٠تا ٨٠٠
تومان برای ھرکيلو گرم است.
مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران در پاسخ به اين سوال که آيا با افزايش قيمت گندم ،نان گران میشود ،گفت :طبعا ً قيمت نان گران
میشود.
گوشت  ۶٠درصد گران شد
به گزارش ٣١فروردين مھر ،قيمت گوشت در سطح فروشگاھھای شھر چند روزی است که با افزايش مواجه شده است و در برخی از انواع
گوشت قرمز ،اين افزايش تا  ۶٠درصد ھم خود را نشان داده است .به خصوص در سطح فروشگاھھای زنجيره ای ،افزايش قيمت مشھود است
و از سوی ديگر ،با پايان يافتن فروردين ماه ،بساط توزيع گوشتھای تنظيم بازاری نيز برچيده شده است.
برخی از مسئوالن ،داليل متفاوتی را برای افزايش قيمت گوشت در سطح بازار عنوان می کنند که از جمله آن ،حذف اختصاص ارز مرجع به
گوشت و ھدايت واردکنندگان به سمت واردات گوشت با ارز مبادالتی است .در عين حال ،واردکنندگان اما اذعان دارند که در دريافت ارز
مبادالتی برای واردات گوشت قرمز با مشکل مواجه ھستند و ھمين امر ،روند واردات را کند کرده است.
قيمت روغن نباتی  ۴٠درصد افزايش يافت
به گزارش٣١فروردين ايسنا،دبير انجمن صنايع روغن نباتی از افزايش  ۴٠درصدی قيمت روغن نباتی خبر داد و گفت :با توجه به تغيير
سياستھای دولت در تخصيص نرخ ارز مرجع برای واردات روغن خام از يکشنبه اول ارديبھشت ماه واردات روغن خام صرفا با ارز مبادله ای
صورت می گيرد.
قاسم فالحتی با اشاره به وابستگی  ٩٠درصدی کشور به واردات روغن خام افزود :تغيير نرخ ارز تاثير مستقيمی بر قيمت تمام شده کاال دارد.
بنابراين براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار و ھماھنگی به عمل آمده بين انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزايش ۴٠
درصدی قيمت روغن نباتی تصويب شد.
وی توقف تخصيص ارز مرجع به واردات روغن نباتی را عامل اصلی و مھمی برای افزايش قيمت روغن نباتی ذکر کرد.
فالحتی خاطرنشان کرد :انواع روغن از فردا اول ارديبھشت ماه با افزايش  ۴٠درصدی در قيمت عرضه خواھد شد.
دبير انجمن صنايع روغن نباتی توضيح داد :تاکنون قيمت روغن براساس ارز مرجع محاسبه میشد ،اما از اين پس  ۵٠درصد روغن خام با
قيمت ارز مرجع و  ۵٠درصد ديگر که توسط بخش خصوصی وارد شده است با ارز مبادلهای محاسبه و تامين خواھد شد.
گزارشی ازکارگران کارخانه فروآلياژ ازنا:
اخراج ١٨٠کارگرطی سال گذشته  -برداشت حق دندان پزشکی از حقوق ماھيانه کارگران بدون ارائه ھيچگون خدماتی

يک سال پس از مطرح شدن وعده ارائه خدمات دندان پزشکی به کارگران کارخانه »فروآلياژ ازنا« ،اين کارگران با مشكالت عجيبی مواجه
شدهاند.
ارديبھشت ماه سال  ٩١بود که به کارگران کارخانه فروآلياژ ازنا وعده داده شد که به زودی در محل کار آنھا يک مطب دندانپزشکی راه
اندازی خواھد شد.
بر اين اساس قرار بود تا از طريق انعقاد يک تفاھمنامه ھمکاری ميان کارفرمای شرکت فروآلياژ با شرکتی به نام »بھبود آذين گستر« خدمات
دندان پزشکی به کارگران و خانوادهھای آنھا ارائه شود.
بنا بر ادعای کارگران فروآلياژ ،در نھايت اين تفاھم نامه ھمکاری امضا شد و به موجب آن ھر ماھه مبلغی از حقوق آنھا کاسته می شود
بیآنکه خدماتی به کارگران و اعضای خانوادهھای آنھا ارائه شود.
به گفته کارگران اين وضعيت ھمچنان ادامه داشت تا اينکه در پاييز سال گذشته سه نفر پزشک برای اجرای اين طرح در محلی خارج از شھر
مستقر شدند که به دليل دوری مسافت ،محدود بودن زمان مراجعه به روزھای پنجشنبه و جمعه ،کثرت مراجعه کنندگان و نبود امکانات اوليه
مانند روشنايی معابر ،کارگران نتوانستند از اين خدمات استفاده کنند.
کارگران فروآلياژ میگويند اين وضعيت سرگردانی برای مدت نزديک به يک سال ادامه داشت تا اينکه به تازگی به آنھا گفته شده است به دليل
غير معتبر بودن شرکت ارائه دھنده خدمات دندان پزشکی تفاھم نامه امضا شده غير قابل اجراست.
اين اظھارات درحالی است که مسئوالن شرکت »بھبود آذين گستر« میگويند که به عنوان مجری ارائه دھنده خدمان بھداشت دھان و دندان ھيچ
تفاھم نامهای را با کارخانه فروآلياژ ازنا امضا نکردهاند.
به گفته خانم فرجی ،مديرعامل کنونی شرکت بھبود آذين گستر با اعالم اينکه شرکت متبوعش ھيچ تفاھم نامهای را با کارخانه فروآلياژ ازنا
امضا نکرده است ،در خصوص ادعای نارضايتی کارگران اين کارخانه گفت :مديرعامل سابق اين شرکت بدون اجازه ،از جانب خود و بطور
شخصی قرادادی را با کارخانه فروآلياژ امضا کرده است اما از نظر قانونی و حقوقی ھيچ مسئوليتی متوجه شرکت بھود آذين گستر نيست.
وی با بيان اينکه مجموعه تحت مديريت وی با دولت يک قرارداد کلی در خصوص فعاليت در شھرستانھا منعقد کرده است؛ تاکيد کرد در حال
حاضر تنھا بصورت آزمايشی در تھران مشغول فعاليت ھستيم.
ھرچند بنا بر ادعای مديرعامل ،اين شرکت ھيچ تفاھم نامه ھمکاری با کارخانه فروآلياژ منعقد نکرده است و از اين بابت ھيچ مسئوليتی ندارد اما
در اين ميان نمیتوان نسبت به وضعيت کارگران کارخانه فروآلياژ ازنا بیتفاوت بود.
اين کارگران که سال گذشته شاھد تعديل حدود  ١٨٠نفر از ھمکاران خود بودند مدعیاند که ھمزمان با گرانیھای سال گذشته ھر ماه مبلغی از
حقوق آنھا بابت ارائه خدمات دندان پزشکی کسر شده است بدون آنکه خدماتی ارائه شود.
منبع:ايلنا٣١-فروردين بخشی ازيک گزارش
اعتصاب تاکسی داران ھمدان
به گزارش٣١فروردين فارس،تاکسیداران چرخشی شھر ھمدان به دليل نرخگذاری غير کارشناسی شورای شھر ھمدان دست به اعتصاب زدند.
برپايه اين گزارش ،صبح شنبه ھر رھگذری که از ميدان جھاد ھمدان عبور کرد با حجم زيادی از تاکسیھای زرد رنگی که ھمه محوطه اين
ميدان را اشغال کرده بودند مواجه میشد که از سوار کردن مردم و مسافرانی که برای رسيدن به محل کار در ايستگاه بودن خودداری میکردند.
با حضور در بين رانندگان تاکسی که به نشانه اعتراض صبح روز اول ھفته ،دست از کار کشيده بودند صحبتی کرديم تا چرايی و چگونگی و
دليل اين اعتصاب را جويا شويم.
يکی از رانندگان که حدود  ٢٣سال سابقه در صنف تاکسیدار دارد از عدم توجه مطلوب به اين قشر به شدت گاليه داشت و معتقد بود که طی دو
سال اخير با حجم گرانی که از لوازم يدکی خودرو در بازار مواجه ھستيم اصال مسئوالن سازمان تاکسيرانی به فکر رانندگان که حجم بااليی از
بار ترافيکی شھر را بر دوش دارند نيستند.
وی با اشاره به اينکه پنجشنبه از طريق پخش اطالعيه از طرف سازمان نرخ تاکسیھای گردشی ھمدان اعالم شده که از اکثر مسيرھا شاھد
افزايش نرخ  ٥٠درصدی ھستيم اما در يکی از مسيرھای پرتردد که ھر روزه با ترافيک بااليی روبرو است تنھا  ٢٥درصد افزايش داشته است.
بر اساس اعالم نرخ جديد مسير ميدان امام تا ميدان جھاد که در سال گذشته  ٢٠٠تومان بوده ٢٥٠،تومان اعالم شده است و اين در حالی است
که در اکثر مسيرھای مشخص شده برای تاکسیھای خطی يا گردشی شاھد افزايش نرخ  ٥٠درصدی ھستيم.

کشته و زخمیشدن  ٢کولبر ديگر در مناطق مرزی پيرانشھر
به گزارش٣١فروردين ُکردپا ،يک کولبر ُکرد در کوھستانھای مرزی شھرستان پيرانشھر ،با شليک مستقيم نيروھای نظامی حکومت اسالمی
ايران به قتل رسيد.
بنابھمين گزارش ،روز جمعه سیام فروردينماه يک کولبر ُکرد به نام " ابراھيم عزيزی" فرزند اسکندر ،اھل روستای "دربکه" در شھرستان
پيرانشھر به سبب تيراندازی مستقيم نظاميان حکومتی جان خود را از دست داد.
وی  ٣٣سال سن و دارای  ٢فرزند است.
ھمچنين در نتيجهی شليک اين نيروھا يک کولبر ديگر به نام "مولود" فرزند " بايزيد" به شدت زخمی که جھت مداوا به مراکز درمانی اروميه
منتقل شده است.
اين کولبر ُکرد  ٤٠ساله از اھالی روستای "تاچينآباد" شھرستان اشنويه بوده که در اثر شليک نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران به شدت
زخمی میشود.
دراين گزارش آمده است ،در تعقيب و گريز کولبران توسط نيروھای نظامی حکومت اسالمی ايران ،برادر ابراھيم به نام "کيوان" ناپديد میشود
و تا لحظهی انتشار اين خبر ،ھيچ اطالعی از سرنوشت وی در دست نمیباشد.
سی ويکم فروردين ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٣٠فروردين ماه١٣٩٢
 تماس تلفنی علی آزادی ،فعال کارگری دربند با خانواده اش آزادی فريبرز رئيس دانا اقتصاد دان و مدافع حقوق کارگران عدم توجه به قرارگيری کارکنان علوم آزمايشگاھی در ليست مشاغل سخت و زيانآور٢٨زخمی حاصل يورش به تجمع اعتراضی کارگران مھاجردريونان ووخامت حال٨نفرشان دست کم چھارده نفر در انفجار تگزاس کشته شدندتماس تلفنی علی آزادی ،فعال کارگری دربند با خانواده اش
طبق گزارش رسيده چھار شنبه شب ) ،(٩٢/١/٢٨علی آزادی فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی ،که مدت  ۴۵روز است به اتھامات واھی
در بازداشت اداره ی اطالعات سنندج به سر می برد ،طی تماسی تلفنی با ھمسرش خبر از اتمام بازجويی ھای خود داده ،و ادامه بازداشتش را
غير قانونی اعالم نمود.
ھمچنين نام برده طی اين تماس خبر از وضعيت وخيم جسمی خود و امتناع مسئولين امنيتی بازداشتگاه اداره ی اطالعات از ارائه ی خدمات
درمانی و دارويی به خود را داد ،و از شرايط غير بھداشتی بازداشتگاه نيز ابراز ناراحتی نموده بود ،که اين وضعيت موجبات نگرانی خانواده،
دوستان و ديگر فعالين کارگری را فراھم آورده است.
کميته ھماھنگی ضمن محکوم نمودن تمامی فشارھای اعمال شده بر اين فعال کارگری و ديگر فعالين و تشکل ھای کارگری ،خواھان پايان
بخشيدن به احکام بازداشت و زندان تمامی کارگران و فعالين کارگری و زندانيان سياسی دربند می باشد.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری٩٢/١/٣٠-
آزادی فريبرز رئيس دانا اقتصاد دان و مدافع حقوق کارگران
فريبرز رئيس دانا روز سه شنبه  ٢٧فروردين بعد از گذراندن حدود يکسال حبس از زندان آزاد گرديد .نام برده به دنبال انجام مصاحبه ھای
طرح به اصطالح ھدفمندی يارانه ھا توسط نيروھای امنيتی بازداشت ،و روانه ی زندان گرديد.
روشنگرانه در ارتباط با
ِ

اعتراض به اين
وی تنھا به اتھام دفاع از حقوق کارگران و نشان دادن تبعات زيان بار حذف يارانه ھا از زندگی و معيشت محرومان ايران ،و
ِ
طرح ضد کارگری اقدام به انجام مصاحبه ھايی افشا گرانه بر عليه اين برنامه ھای سرمايه محور نموده بود؛ اما حاميان غير قابل انعطاف
سرمايه در ايران ،که منافعشان را در سايه ی اين افشاگری ھا در خطر می ديدند ،با بر نتابيدن حقايق افشا شده ،و با به زندان افکندن وی تالش
کردند تا مانع از روشنگری ھای بيشتر ايشان شوند.
کميته ھماھنگی ضمن شادباش آزادی وی به خانواده ی ايشان و جامعه ی کارگری ايران ،خواستار آزادی تمامی فعالين کارگری و زندانيان
سياسی ،و منع محدوديت ھای اعمال شده بر عليه آنان می باشد..
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری٩٢/١/٣٠ -
عدم توجه به قرارگيری کارکنان علوم آزمايشگاھی در ليست مشاغل سخت و زيانآور
گزارشی از مشکالت کارکنان آزمايشگاه ھا  -ايدز و ھپاتيت در کمين کارشناسان آزمايشگاھی
کارکنان علوم آزمايشگاه گرچه تاکنون از قانون بھرهوری برخوردار نشدهاند اما ھمچنان از اصلیترين زنجيره تشخيص و درمان بسياری از
بيماریھا ھستند و برای تشخيص و حتی پيشگيری از بسياری از بيماریھای مھلک تالش میکنند ھر چند که شايد در اين بين جان خود را از
دست دھند.
آنان اميدوارند تا با قرار گيری آنان در ليست مشاغل سخت و زيانآور بسياری از مشکالت آنان رفع شود.
حسن قجاوند با اشاره به اينکه آزمايشگاھيان ھمواره از قوانينی که در مجامع سالمت پياده شده به دور ماندهاند ،میافزايد :به عنوان مثال در
قانون بھرهوری و ارتقای کيفيت به ھيچ عنوان نامی از آزمايشگاه و کارکنان اين رشته برده نشده است.
عضو ھيات مديره جامعه آزمايشگاھيان بالينی کشور با بيان اينکه اين را بايد در نظر داشت افزايش کيفيت در آزمايشگاه میتواند در باال بردن
سالمت جامعه دخيل باشد ،می گويد :امروزه آزمايشگاھيان علیرغم کار در محيطھای بسيار آلوده از کمترين سختی کار نيز برخوردار نيستند و
حتی توافق وزير بھداشت سابق در اين زمينه افاقه نکرد و اين امر انجام نشد.
وی می افزايد :در حال حاضر کانون آزمايشگاھيان کل کشور نيز خواستار تحقق اين امر و قرارگيری اين شغل در ليست مشاغل سخت و
زيانآور است.
قجاوند با اشاره به اجرايی شدن قانون بھرهوری برای پرستاران و میافزايد :اجرايی شدن اين قانون برای پرستاران نه تنھا به نفع آزمايشگاھيان
بالينی نبود بلکه موجب افزايش ساعت کار آنان شد.
محمد حسينخانی عضو نظام پزشکی اصفھان و مسوول فنی آزمايشگاه ثامن االئمه با بيان اينکه پايين بودن حقوق کارمندان اين رشته نيز از
ديگر مشکالتی اين جامعه است ،اظھارداشت :با توجه به خطرات فراوانی که کارکنان آزمايشگاه را تھديد میکند اين حقوق کفاف آنھا را
نمیکند.
يکی از کارکنان علوم آزمايشگاھی با اشاره به اينکه حرفه آزمايشگاه از مشاغل سخت و زيانآوراست ،ادامه میدھد :بسياری از کارکنان
آزمايشگاهھا با خطر ابتال به انواع و اقسام بيماریھا روبرو ھستند ،افرادی که روزانه برای آزمايش به اين مراکز ارجاع داده میشود يا از
بيماری خود بیاطالع ھستند يا در ھنگام آزمايش حرفی در اين زمينه نمیزند و اين در برخی موارد موجب انتقال برخی از بيماریھای مھلک
مانند ھپاتيت و يا ايدز میشود.
وی خواستار توجه ويژه به کارکنان علوم آزمايشگاھی و قرار گيری آنان در ليست مشاغل سخت و زيان آور شد و ادامه داد :در اين صورت
میتوان اميدوار بود که در صورت ابتال به بيماری میتوان برای درمان ھر چه سريعتر و بھتر آن تالش کرد و از پيشرفت بيماری جلوگيری
کرد.
منبع:ايمنا٣٠-فروردين
٢٨زخمی حاصل يورش به تجمع اعتراضی کارگران مھاجردريونان ووخامت حال٨نفرشان
به گزارش١٨آوريل يورونيوز،تظاھرات در آتن اين روز ھا به يک امر روزمره تبديل شده .اما اين بار نه مردم بومی ،بلکه کارگران مھاجر
عمدتا ً بنگالدشی دست به اعتراض زده اند.

مھاجرانی که می گويند ظرف چند ماه اخير دستمزدشان را دريافت نکرده اند .روز چھارشنبه  ٢٠٠تن از کشاورزان مھاجر در يک مزرعه
توت فرنگی با تقاضای پرداخت دستمزد تجمع کردند .پليس می گويد ،سه سرکارگر در واکنش به تقاضای مھاجران به سمت آن ھا آتش گشودند.
در نتيجه  ٢٨مھاجر زخمی شدند و حال  ٨تن از آن ھا وخيم است.
نيکوس پاپاگئورگيو از سازمان کار حزب کمونيست يونان می گويد» :ما نبايد اين گونه رويدادھا را ناديده بگيريم .بايد به سياست ھای ضد
کارگری واکنش نشان داد«.
مقام ھای پليس می گويند صاحب مزرعه را دستگير کرده اند ،اما ھنوز موفق به بازداشت سه سرکارگر فراری نشده اند.
يونان دروازه ورود مھاجران آسيايی و آفريقايی به اتحاديه اروپاست .بيشتر مھاجرانی که در يونان استخدام می شوند ،از حق اشتغال برخوردار
نيستند۴٠ .درصد کارگران غيرمجاز در اين کشور را مھاجران تشکيل می دھند.
دست کم چھارده نفر در انفجار تگزاس کشته شدند
به گزارش١٩آوريل يورونيوز،در پی وقوع انفجار کارخانه کود شيمايی در ايالت تگزاس آمريکا ،شمار کشته شدگان تا اين لحظه دست کم
چھارده نفر تخمين زده می شود.
در ميان کشته شدگان چھار پزشک ديده می شود و پنج مامور آتش نشانی ھم در ميان افرادی ھستند که در پی اين انفجار ناپديد شده اند.
در اين حادثه در شھر کوچک “وست” در نزديک واکو بيش از  ١۶٠نفر زخمی شده اند .نيروھای امدادرسانی درحال جستجو برای يافتن
بازماندگان ھستند و احتمال افزايش شمار تلفات و مجروحان وجود دارد.
سی فروردين ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٢٩فروردين ماه١٣٩٢
 پيام تشکر وفا قادری -خالد حسينی -حامد محمودی نژاد -بھزاد فرج اللھی عدم تبديل وضعيت بيش از  ١٠٠ھزارنفرازکارکنان پيمانکاری وزارت نفت واعتراضات کارکنان تبديل وضعيت شده تجمع متقاضيان مسکن مھر مقابل استانداری زنجان برای دومين روز متوالی مصدوميت بيش از١٠کارگربراثرانفجاردرمعدن فردوس گلوله در ازای حقوق معوقه کارگران انفجارمرگباردريک کارخانه توليدکودشيميايی در ايالت تگزاس آمريکاپيام تشکر وفا قادری -خالد حسينی -حامد محمودی نژاد -بھزاد فرج اللھی
ار شما گراميان
نميدانيم با کدامين زبان سرود واژه ھای سپاسمان را به پيشگا ِه شما عزيزان تقديم نمائيم ،و با کدامين کالم ،درود بی پايانمان را نث ِ
کنيم؛ زيرا واژه ھا اغلب رسانه ھايی نارسايند .به راستی ھمراھی و ھم آوايی شما عزيزان ،اراده و توانمان را برای پايداری در زير سھمگينی
درنورديدن گردنه ھا و تندپيچ ھای موجود
بار استثمار و عصيان در برابر آن صد چندان نموده ،و عزم مان را بيش از ھر زمان ديگری برای
ِ
ت سرمايه داری ،به چشمان
بر سر راه جنبش کارگری جزم نموده است؛ به راستی ھمدلی شما ھم َرھان ،تأللؤ نوری رھائی بخش را در اين ظُلما ِ
منتظرمان نويد بخشيده است.
مھر تأييدی دوباره بر مواضع برحق ما و جنبش کارگری،
مردان آزادی خواه از ما ،به منزله ی
حمايت ھای گسترده و ھمه جانبه ی شما زنان و
ِ
ِ
صحّه گذاشته ،و در
بر حقانيت اين موضوع که طبقه ی کارگر ،در صورت اتکاء به نيروی خود مترقی ترين طبقه در عصر سرمايه داری است ِ
اين کارزار ،گوشهای از ظرفيتھای موجود درون خود را جھت استحضار عوامل سرمايه به نمايش گذاشت ،و در اين کوران مبارزاتی مفھوم
اتحاد طبقاتی را در قالبی کوچک بر ھمگان آشکار نمود ،و زمينه ی از ميان برداشتن ديوار ميان سازمان ھای توده ای کارگران و طبقه ی
ون شک در فردای
کارگر را فراھم آورد ،و بخشی از فرمول بندی ھای عوامل سرمايه را به رسوبات تاريخ مبدل ساخت .با اين وجود ،بد ِ
ت روايت گران آزادی خواھد بود.
رھايی رنجبران و زحمتکشان از قي ِد مناسبات سرمايه داری ،حماسه ی شگفت
انگيز شما عزيزان رواي ِ
ِ

تمام کسانی نمائيم که :مفھوم اتحاد طبقاتی را ديگر بار ،با پيوند خود با
لذا بر خود الزم دانستيم نھايت سپاس و
قدردانی کارگريمان را نثار ِ
ِ
برحق آن ،از دور و نزديک پشتيبان واقعی ما و خانواده ھای ما
مواضع
و
کارگری
جنبش
و
ما
از
بيدريغ
اعتراضات توده ای ،و حمايت ھای
ِ
ِ
بوده اند.
دفاع ھمه جانبه از خود و تمامی فعالين کارگری ،که عزيمتی جدای از
در پايان ضمن پايفشاری مجدد بر تمامی مواضع جنبش کارگری ،و
ِ
ارتقای سطح زندگی رنجبران و اعتراض به سفره ی خالی کارگران ندارند ،خواھان پايان بخشيدن به تمامی سطوح فشار بر فعالين کارگری و
شرط تمامی ھمرزما ِن خود از جمله :رضا شھابی -بھنام ابراھيم زاده-
بدون قيد و
کارگران پيشرو و تشکلھای مستقل کارگری بوده ،و آزادی
ِ
ِ
شاھرخ زمانی -محمد جراحی -رسول بُداغی -پدرام نصراللھی -غالب حسينی -علی آزادی و ساير کارگران و فعالين کارگری را خواستاريم.
پيوسته باد ھمبستگی طبقاتی کارگران
با تقديم احترام وفا قادری -خالد حسينی -حامد محمودینژاد -بھزاد فرجاللھی
اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری١٣٩٢/١/٢٩-
عدم تبديل وضعيت بيش از  ١٠٠ھزارنفرازکارکنان پيمانکاری وزارت نفت واعتراضات کارکنان تبديل وضعيت شده
حدود  ٤٠ھزار نفر ازکارکنان پيمانکاری وزارت نفت تعيين تکليف شده و به قرارداد)قرارداد مدت موقت ( مستقيم و يا تعاونی تبديل شده اند
وھنوز بيش از  ١٠٠ھزار نيروی پيمانکاری باقی مانده بالتکليفند.
وزيرنفت ديروزازتمديد قرارداد کارکنان مدت موقت در سال  ١٣٩٢و امضای قراردادھای مستقيم با ديگرکارکنان پيمانکاری وزارت نفت از
ابتدای سال ١٣٩٢خبرداد.
کارکنان تبديل وضعيت شده:
 ٢٩/١/١٣٩٢-١عسلويه مدت موقت:چرا پرسنلی که داشتند به راحتی کار خودشان انجام ميدادند اينجور بدبخت کرديد .چرا نفرات ديگری می
خواھيد بدبخت کنيد .شما اول فکر امکانات اين پرسنل باشيد بعد آنھا را قرارداد مستقيم کنيد.
چرا بعد از گذشت  ١٣ماه ا ز قرارداد ھنوز در باره پرداخت حقوق تصميم جامعی نگرفته ايد و ولی موقع عيدی سريعا ً تصميم به کسر آن
گرفتتيد.
-٢ازسرخس٢٩/١/١٣٩٢به جمع بالتکليفان خوش آمدين
جناب وزيربرای ما که يکساله ازقراردادمستقيم شدنمون ميگذره چه کردين که برای تبديل وضعيت بقيه عجله دارين؟ البته برای شما بد نميشه.
چون درطول سال ازتمام مزايای کارمندان محروم ميشن چون کارگرند وآخرسال موقع عيدی يکدفعه معجزه ميشه ميشن کارمند وعيدی
کارمندی ميگيرن ودر سال بعدش ديگه خودشونم نميدونن چی ھستند!!!!!
-٣پتروشيمی خوارزمی بندرامام:٢٩/١/١٣٩٢
ما که تبديل وضعيت شديم نه حقوقمون بھتر شد نه مزايا بھمون دادن افزايش حقوق رو کارگری حساب ميکنن .عيدی رو کارمندی حساب ميکنن
آبرو شرکت نفت داره ميره با اين کارھاش فکر ميکنه کارگرھای تبديل وضعيت شده گوشھاشون درازه.
-٤خسته از عسلويه٢٩/١/١٣٩٢:با سالم .جناب آقای قاسمی بجای اينکه دستور بدين با اوناييکه از حاال به بعد حايز شرايط تبديل ميشوند
قراردادببندند.بفکر افزايش حقوق ما باشيد .آخه تا کی منتظر بمونيم.يکسال تمام حتی با شرايط حقوقی کمتر از بچه ھای پيمانکاری کار کرديم.آيا
تو اين سال جديد ھم قرار نيست حقوق ما درست بشه.اين بھونه ھا چيه ھی ميگين بازنگری حقوق بايد انجام بشه؟چند سال باز نگری ميکنيد؟
منبع:پانا نيوز٢٩-فروردين
تجمع متقاضيان مسکن مھر مقابل استانداری زنجان برای دومين روز متوالی
به گزارش٢٩فروردين فارس،برای دومين روز متوالی ،متقاضيان مسکن مھر در قابل ساختمان شماره  ٢استانداری زنجان تجمع کردند.
براساس اين گزارش  ،پس از برگزاری دو تجمع در روز گذشته امروز نيز قريب به  ١٠٠نفر از متقاضيان مسکن مھر پس از تجمع در مقابل
ساختمان مسکن مھر واقع در خيابان جاويد به مقابل ساختمان شماره  ٢استانداری زنجان رفته و خواستار رسيدگی به مشکالتشان از سوی
مسئوالن شدند.

اين افراد که از اعضای مجتمعھای مسکونی »احرار« و »ساتراپ« ھستند ،از سال  ٨٧و  ٨٦برای دريافت مسکن مھر ثبت نام کردهاند.
بنا به گفته مسئوالن و وعدهھای داده شده بايد دو سال پيش واحدھای خود را تحويل میگرفتند که ھنوز اين وعدهھا محقق نشده است و بنا به گفته
ثبت نامکنندگان مسکن مھر خواستار واريز  ٤ميليون تومان به عنوان ھزينهھای مصالح شدهاند.
الزم به ذکر است ،در حال حاضر نيز زمان مشخصی برای تحويل واحدھای مسکونی مھر برای متقاضيان تعيين نشده است و ھمين امر موجب
تشديد اعتراض ساکنان شده است.
مصدوميت بيش از١٠کارگربراثرانفجاردرمعدن فردوس
به گزارش٢٩فروردين مھر،ديروزانفجار مواد منفجره فرسوده در معدن فردوس جنب معدن شماره يك گلگھر ،موجب مجروح شدن  ١٠کارگر
شد.
برپايه اين گزارش ،ديروز چھارشنبه حوالي ساعت دو بعد از ظھر در معدن فردوس جنب معدن شماره يك گلگھر در اثر انفجار خارج از زمان
تعيين شده ،بيش از  ١٠كارگر مجروح شدند.
در اين حادثه بيش از  ١٠كارگر و مسئول آتشبار مصدوم شدند كه بالفاصله به بيمارستانھاي سطح شھر منتقل شدند.
گلوله در ازای حقوق معوقه کارگران
به گزارش١٨آوريل يورونيوز ،سی نفر از کارگران مھاجر در يونان به ضرب گلوله زخمی شدند .آنھا که اکثر تبعه بنگالدش ھستند در يک
مزرعه پرورش توت فرنگی در جنوب يونان کار می کنند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند که با پاسخ گلوله يکی ازصاحبان
مزرعه مواجه شدند.
زخمی ھا به بيمارستان منتقل شده اند ولی حال ھيچيک از آنھا بحرانی گزارش نشده است .پليس در تعقيب عامالن اين حادثه است.
انفجارمرگباردريک کارخانه توليدکودشيميايی در ايالت تگزاس آمريکا
بنا به گزارش شبکهھای تلويزيونی آمريکا در يک انفجار بزرگ در يک کارخانه کود شيميايی چندين نفر کشته شدهاند .اين انفجار در بامداد
پنجشنبه در ايالت تگزاس رخ داده است.
به گزارش پليس فدرال آمريکا ،در پی انفجاری در يک کارخانه توليد کود شيميايی در ايالت تگزاس آمريکا بين  ۵تا  ١۵نفر کشته شدهاند .به
گزارش شبکهھای خبری "سی ان ان" و "سی بی اس" ،ابعاد بزرگ اين انفجار از سوی جورج اسميت ،رئيس امدادگران محلی نيز تاييد شده
است.
اين انفجار مھيب بامداد پنجشنبه ) ١٨آوريل ٢٩/فروردين( رخ داد و مقامات محلی تا کنون اعالم کردهاند که دستکم  ١۶٠نفر بر اثر اين حادثه
زخمی شدهاند .ريک پری ،فرماندار تگزاس گفت» :بايد در انتظار گزارشھای دقيقتر از ميزان تلفات جانی بود .ما اوضاع را به دقت زير نظر
داريم و سرگرم جمعآوری ھستيم«.
در تصاوير تلويزيونی ستون بلندی از دود بر فراز کارخانه ديده میشود .به گفته رسانهھای آمريکا ۵٠ ،تا  ٨٠خانه در نزديکی اين کارخانه نيز
آسيبھای جدی ديدهاند.
در نزديکی اين کارخانه به يک مدرسه و يک خانه سالمندان نيز آسيبھای اساسی وارد شده است .نيروھای امدادی در زمين ورزشی در کنار
کارخانه سرگرم کمکرسانی به مجروحان ھستند.
از آنجايی که کارخانه دو منبع ذخيره مواد شيميايی )آمونياک( داشته و يکی از آنھا در محوطهی بيرونی آن قرار دارد ،ماموران آتشنشانی از
اھالی شھر خواستهاند که از کارخانه فاصله بگيرند .ھلیکوپتر تلويزيون "سی ان ان" نيز مجبور به اتخاذ ارتفاع بيشتری برای تھيه گزارش از
محل حادثه شده است.
رسانهھای آمريکايی گزارش میدھند که اين انفجار مھيب در بامداد پنجشنبه ) ١٨آوريل ٢٩/فروردين( رخ داده است .گفته میشود که دهھا نفر
نيز مجروح شدهاند" .سی بی اس" تعداد مجروحان را بيش از  ١٠٠نفر اعالم کرده است.
بر اساس گزارش "سی بی اس" ،شعلهھای آتش از فاصله بسيار دور قابل رؤيت بوده و ساختمان کارخانه کود شيميايی به کلی تخريب شده است.
محل دقيق انفجار شھر "وست" در منطقه ويکو ) (Wacoدر ايالت تگزاس بوده است .شھر "وست" در حدود  ٢٧٠٠نفر جمعيت دارد و
در  ١٣٠کيلومتری جنوب شھر داالس واقع شده است.

دليل اين انفجار ھنوز روشن نيست .در ميان قربانيان شماری از ماموران آتشنشانی نيز ھستند که برای نجات ديگران به محل حادثه اعزام شده
بودند.
منبع:دويچه وله١٨-آوريل
بيست ونھم فروردين ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٢١فروردين ماه١٣٩٢
 پيام تسليت اتحاديه آزاد کارگران ايران به خانواده ھای جان باختگان زلزله منطقه دشتی بوشھر عدم تحقق وعدهھای دولت به كارگران نیبر بعد از گذشت سه ماه از برپايی تجمع ھفت روزه عدم پرداخت ۴تا٨ماه حقوق کارگران رسمی وروزمزد شھرداری بھبان ديدار اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر با نيما وبھنام ابراھيم زاده پروين محمدی:برای اعتراض به پايين بودن دستمزدھا راهھای مختلفی وجود دارد مرگ يک کارگر در پی انفجار انفجار در شرکت فوالد يزدپيام تسليت اتحاديه آزاد کارگران ايران به خانواده ھای جان باختگان زلزله منطقه دشتی بوشھر
بار ديگر و به فاصله فقط کمتر از يک سال از زلزله شھرستان ورزقان ،زلزله ای مخرب جان عزيزان ديگری از مردم کشورمان در منطقه
دشتی استان بوشھر را گرفت و ھزاران نفر را بی خانمان کرد .اين اولين و آخرين بار نيست که زلزله ھای مھيبی در نقاط مختلف کشور
جان عزيزان بسياری را ميگيرد و دھھا ھزار نفر از مردم ايران را از ھستی ساقط ميکند اما مسئولين کشوری ھر بار فقط از کمبودھا
ميگويند تا زلزله ای ديگر از راه رسد و زندگی و بقا ھزاران نفر ديگر از مردم ايران را در معرض نابودی قرار دھد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با ابراز تاسف و ھمدردی عميق با خانواده ھای جان باختگان زلزله منطقه دشتی ،اين ضايعه دردناک را به
خانواده ھای اين عزيزان ،مردم استان بوشھر و عموم مردم ايران تسليت ميگويد و پيش آمدن چنين وضعيت دردناکی را که ھر بار زلزله
ھايی جان عزيزان بسياری را آنھم در شرايطی که با استانداردھای امروزی خانه سازی کاھش تلفات انسانی اين بالی طبيعی به سھولت
ممکن و ميسر است متوجه کسانی ميداند که کاھش و پيشگيری از تلفات انسانی زلزله در يک بعد کالن زندگی اجتماعی بر عھده آنان است.
اتحاديه ازاد کارگران ايران –  ٢١فروردين ماه ١٣٩٢
عدم تحقق وعدهھای دولت به كارگران نیبر بعد از گذشت سه ماه از برپايی تجمع ھفت روزه
به گزارش٢١فروردين ايلنا،پس از گذشت سه ماه از تجمع اعتراضی ھفت روزه کارگران نیبر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و ھفت
تپه در مقابل نھاد رياست جمھوری )که از بامداد سوم بھمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه  ٩بھمن ماه در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت(
ھمچنان مشکالت اين کارگران به قوت خود باقی است.
يکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با اعالم اين خبر گفت :پس از گذشت حدود سه ماه از وعدھايی که مسئوالن نھاد
رياست جمھوری در خصوص دريافت مطالبات صنفی به کارگران نی برداده بودند ،متاسفانه مشکالت ما حل نشده است.
کارگران نی بر اين مجتمع صنعتی در تجمع ھفت روزهای كه سه ماه پيش در مقابل ساختمان رياست جمھوری داشتند عالوه بر درخواست
اجرای قانون مشاغل سخت و زيانآور ،اجرای بازنشستگی پيش از موعد ،اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و
حقوق؛ خواستار تغيير ساز و کار رفع فاصله بيمهای خود شده بودند.
اين كارگر مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر با اشاره به اينکه معوقات حقوقی کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر به دو ماه
رسيده است ،گفت :بعد از پايان تجمع در روز نھم بھمن ماه که برای بر طرح مشکالتمان به تھران آمده بوديم،مسئوالن کشت صنعت کارون
شوشتر به بھانه جبران کسری ساعات کار در روزھايی که در تھران تجمع کرده بوديم به مشکالتمان افزودند ،و روزھای جمعه را که
تعطيل رسمی است به اجبار از ما کار میخواھند.

اين كارگران نیبر كارون شوشتر در خاتمه گفت :يکی از مشکالت جامعه کارگری به ويژه كارگرانی كه به كار بريدن نیشكر اشتغال دارند
در اين شھرستان اين است که مسئوالن دولتی ھيچ گونه ھمکاری در جھت حمايت از حقوق مان ندارند و ما را دشمن تصور میكنند.
عدم پرداخت ۴تا٨ماه حقوق کارگران رسمی وروزمزد شھرداری بھبان
فارس بتاريخ٢١فروردين،طی گزارشی ازعدم پرداخت ۴ماه حقوق کارکنان رسمی و٨ماه حقوق کارگران روزمزدشھرداری بھبان خبرداد.
ھمچنين بنا بھمين گزارش ،تابه امروزعيدی وحق اضافه کاری اين مدت کارگران رسمی وروزمزدشھرداری بھبان پرداخت نشده است.
بنا بھمين گزارش،اخيرا سه ماه از حقوق عقب افتاده کارکنان وچھارماه حقوق کارگران پرداخت شده است ووعده پرداخت!!! باقی مانده
حقوق ،اضافه کاری وعيدی کارگران وکارمندان شھرداری بھبان ،درآينده ای نزديک ؟؟داده شد.
ديدار اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر با نيما وبھنام ابراھيم زاده
به گزارش وبالگ پايگاه خبری خانواده بھنام ابراھيم زاده،امروز چھارشنبه اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر وتعدادي از اعضاي كميته
پيگيري تشكلھاي آزاد كارگري براي چندمين بار با نيما وبھنام ابراھيم زاده ديدار كردندوبار ديگر ھمچون گذشته تاكيد كردند كه براي
بھبودي نيماي عزيز از ھيچ كوشش وتالشي دريغ نخواھند كرد وھمواره در كنار اين خانواده خواھند بود.
بھنام ابراھيم زاده نيز به گرمي از اعضاي كانون وكميته پيگيري از اينكه پيوسته ومداوم حتي در زمان بازداشتشان زماني كه دادگاه
محكوميت بيست سال حبس را براي وي در نظر گرفته بود وچه در زمان حال كه تنھا فرزندش نيماي عزيز در بستر بيماري است وي را
تنھا نگذاشته اند نھايت سپاس وتشكر وقدرداني خود را ابراز داشتندوبه گرمي از آنان استقبال كردند.
پروين محمدی:برای اعتراض به پايين بودن دستمزدھا راهھای مختلفی وجود دارد
يک فعال مستقل کارگری میگويد :کارگران در کنار مراجعه به ديوان عدالت اداری و شکايت عليه مصوبه دستمزدھای شورای عالی کار،
بايد از ساير ابزارھای قانونی برای افزايش دستمزدھا استفاده کنند.
پروين محمدی با اعالم اين مطلب گفت :برای اعتراض به پايين بودن دستمزدھا راهھای مختلفی وجود دارد که مراجعه به ديوان عدالت
اداری و اقامه دعوای حقوقی عليه مصوبه شورايعالی کار ،تنھا يکی از اين راهھا است.
اين فعال کارگری بايادآوری اينکه در سال  ٩١در حدود  ٣٠ھزار کارگر با امضا طورمارھايی جداگانه در اعتراض به پايين بودن دستمزدھا
از وزارت کار و شورای عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت شورای عالی کار شده بودند ،گفت :آن زمان مسئوالن مربوطه نه به
طورمارھا و نه به مراجعه نمايندگان کارگران اعتنايی نکردند و در نتيجه عالوه بر تغيير نکردن رقم مزد ،شورای عالی کار با ھمان روش
غلط خود دوباره مزد سال  ٩٢کارگران را تعيين کرد.
اين ھماھنگ کننده طومار سی ھزار امضايی كارگران ادامه داد :درشرايطی که مسئوالن نسبت به درخواست اعتراضی کارگران تمايلی
ندارند ،بايد از تمامی ابزارھای قانونی موجود برای واقعی کردن دستمزدھا استفاده کرد.
محمدی در ادامه به راھكار شكايت در ديوان عدالت اداری اشاره كرد و افزود :حتی با مراجعه و شکايت يک کارگر نيز ديوان عدالت اداری
موظف است تا اعتراض به مصوبه دستمزدھای سال  ٩٢شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار دھد .برای پيگير ِيھای حقوقی
کارگران مختارند تا بصورت فردی يا گروھی با اختيار کردن وکيل اقدام کنند اما ھم زمان نبايد از استفاده از ساير ابزاھای قانونی غافل
شوند.
اين فعال كارگری بايادآوری زمانبر بودن روند رسيدگیھای حقوقی در ديوان عدالت اداری گفت :امروز به دليل شرايط نامناسب اقتصادی
کارگران تحمل انتظاری حداقل  ۶ماھه را ندارند.
اين فعال کارگری بابيان اينکه ممکن است برخی نمايندگان نھادھای رسمی صنفی کارگری بخواھند از ماجرای شکايت حقوقی کارگران
استفاده تبليغاتی کرده و در گذر زمان کم کاری خود را پنھان کنند ،گفت :از اينرو کارگران بايد ھوشيارانه عمل کرده و عالوه بر پيگيری
حقوقی ،نمايندگان رسمی کارگری را وادار به اعتراض کنند.
وی درخصوص اينکه در سالھای گذشته نيز کارگرانی بصورت انفرادی عليه احکام اخراج خود در ديوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و
درنھايت بعضی از آنان به کار خود بازگشتهاند ،يادآور شد :چون دعوای اين کارگران فردی بود آنھا مجبور بودند که بصورت فردی برای
شکستن آرای ھياتھای حل اختالف ادارات کار به ديوان عدالت اداری مراجعه کنند و اين درحالی است که مسئله مصوبه مزد شورای عالی
کار به تمامی کارگران مربوط میشود و با شکايت حتی يك کارگر میتوان برای شکستن آن اقدام کرد.
به گفته محمدی در سالھای اخير دستمزدھای کارگران به دليل عدم استقالل اعضای گروه کارگری و حذف سه جانبه گرايی از طريق تغيير
غير قانونی آيين نامهھای مربوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار پايين نگھداشته شده است.

وی بابيان اينکه شرايط اقتصادی امروز به کارگران اجازه نمیدھد که تنھا از راهھای حقوقی برای ابطال مصوبه دستمزدھای شورای عالی
کار اقدام کنند ،گفت :درحال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و با تغيير ساعتی بھای دالر ،قيمتھا بصورت سرسام آور باال میروند و
دراين ميان تنھا دستمزد کارگران ثابت میماند.
محمدی بابيان اينکه وقتی در ميان ھمين نمايندگان رسمی کارگری برخی مدعیاند که ماده  ۴١قانون کار اجرا شده و ديگر امکان افزايش
مزد وجود ندارد ،بايد نگران بینتيجه ماندن پيگيريھای حقوقی بود.
منبع:ايلنا٢١-فروردين
مرگ يک کارگر در پی انفجار انفجار در شرکت فوالد يزد
به گزارش٢١فروردين فارس،بر اثر انفجار در شرکت فوالد يزد ،مرگ يک کارگر در اين واحد توليدی فوالد رقم خورد.
براساس اين گزارش ،به دليل بارش بارانھای بھاری در چند روز گذشته در استان يزد ،مقداری آب در زير سرباره و کوره ذوب فوالد
شرکت فوالد يزد نفوذ کرد و اين نفوذ منجر به انفجار در اين شرکت شد.
در اين انفجار که با آتش سوزی نيز ھمراه بود يکی از کارگران اين شرکت دچار آتش سوزی شد و جان خود را از دست داد.
ھنوز اطالعاتی از علت قطعی اين انفجار در دست نيست و جسد کارگر متوفی نيز در پزشکی قانونی است.
کارگر متوفی ،راننده بيل مکانيکی بوده که در حال جابهجايی آھن ،دچار آتش سوزی شده و جان خود را از دست داد.
بيست ويکم فروردين ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٢٨فروردين ماه١٣٩٢
 تجمع بازنشستگان پااليشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت تجمع متقاضيان مسکن مھر مقابل استانداری زنجان به دليل افزايش قيمت واحدھا آثار ديرپای فقروگرسنگی برروی کودکان تجمع کارگران ايتاليا در مقابل مجلس برای افزايش موجودی صندوق حقوق ماھانه بيکاران موقت اعتصاب کارکنان بخش درمان وبھداشت آتن دراعتراض به کاھش بودجه بخش خدمات ،درمان وبھداشتتجمع بازنشستگان پااليشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت
به گزارش٢٨فروردين ايلنا،امروز  ٣٠تن از کارکنان شاغل و بازنشسته پااليشگاه آبادان در اعتراض به عدم فروش و يا واگذاری منازل
سازمانی پااليشگاه آبادان ،در مقابل ساختمان وزارت نفت واقع در خيابان طالقانی تھران تجمع کردند.
براساس اين گزارش ،بازنشستگان پااليشگاه آبادان پالکاردھايی در اعتراض به مديريت پااليشگاه آبادان دردست داشتند،در يکی از اين
پالکاردھااشاره شده بود »ما کارکنان شاغل و بازنشسته پااليشگاه آبادان خواستار اجرای مصوبه دولت و مجلس شورای اسالمی در جھت
فروش و واگذاری منازل سازمانی پااليشگاه آبادان با عمر باالی بيش از  ٧٠سال ھستيم«.
تجمع متقاضيان مسکن مھر مقابل استانداری زنجان به دليل افزايش قيمت واحدھا
يکی از تجمعکنندگان :ھيچ کدام از مسئوالن لحظهای شرايط و وضعيت زندگی ما را نمیتوانند تحمل کنند.
به گزارش٢٨فروردين فارس،به دليل افزايش قيمت واحدھای مسکونی مھر ،حدود١٠٠نفرازمتقاضيان مسکن مھر)از اعضای مجتمع مسکونی
ساترا و احرار پونک در زنجان (در مقابل ساختمان شرکت مسکن مھر ،واقع در خيابان جاويد زنجان تجمع کردند.

برپايه اين گزارش ،،تعدادی از معترضان به افزايش قيمت واحدھای مسکونی مھر پيش از ظھر امروز با تجمع ،اعتراض خود را نسبت به
افزايش قيمت اين واحدھا اعالم کردند.
الزم به ذکر است ،اين تجمع به علت مطالبه  ٤٠ميليون ﷼ از اعضای مسکن مھر ٢٠ ،ميليون ﷼ برای ساخت محوطه و  ٢٠ميليون ﷼ نيز
به علت افزايش قيمتھا صورت گرفته است.
گفتنی است ،بنا به گفته يکی از اعضای اين تعاونی مسکن ،قرارداد مربوط به ساخت اين واحدھا تا پايان سال  ٩١بود که تاکنون ھيچ واحدی از
اين مجتمع تحويل متقاضيان نشده است.
بر اساس گفته تجمعکنندگان ،آنھا از سالھای  ٨٧و  ٨٦برای دريافت مسکن مھر ثبت نام کردهاند و بايد دو سال پيش واحدھای خود را تحويل
میگرفتند.
به گفته يکی از تجمعکنندگان در حال حاضر از ثبت نامکنندگان مسکن مھر خواستار واريز  ٤ميليون تومان به عنوان ھزينهھای مصالح شدهاند،
اين در حالی است که عنوان کردهاند اين  ٤ميليون تومان نيز علیالحساب است.
مشخص نبودن زمان تحويل واحدھای مسکن مھر يکی از مھمترين نگرانیھای اين تجمعکنندگان بود.
يکی از تجمعکنندگان از نان و پنير سفره و بچهھای قد و نيم قد خود گفته و از مسئوالن استان زنجان خواست تا سری به محل زندگی آنھا بزنند
تا شايد با دردھای اين قشر آشنا شوند.
اين زن درد ديده میگفت :ھيچ کدام از مسئوالن لحظهای شرايط و وضعيت زندگی ما را نمیتوانند تحمل کنند و در حال حاضر زندگی وی و
کودکانش به سختی میگذرد.
آثار ديرپای فقروگرسنگی برروی کودکان
” بر اساس آمار سازمان بھداشت جھانی ،ساالنه سه ميليون کودک زير پنج سال ،به خاطر گرسنگی مفرط میميرند و  ٢۵درصد کل کودکان ھم
به خاطر تغذيه نادرست ،رشد مطلوبی ندارند“ .
بر اساس پژوھشی که تازگی در نشريه روانشناسی و روانپزشکی اطفال منتشر شده است ،آثار ديرپای گرسنگی خيلی بيشتر از چيزی است که
تصور میکرديم .در اين تحقيق که روی شيرخوارھای مقيم باربادوس انجام شده است ،نشان داده آن دسته از شيرخوارانی که دچار سوء
تغذيه بودهاند ،در بزرگسالی آدمھايی با شخصيت مضطرب ،کمتر اجتماعی و گريزان از تجربهھای جديد میشوند و بيشتر با ديگران دشمنی
میکنند.
دکتر "جانينا گالر" از دانشکده پزشکی ھاروارد در اين تحقيق  ٧٧کودکی را که بين سالھای  ١٩۶٧تا  ،١٩٧٢به علت سوء تغذيه شديد ،در
بيمارستان بستری شده بودند را مورد بررسی قرار داد .اين کودکان چندين ماه دچار بيماریھای ماراسموس و کواشيوکور شده بودند و دکتر
گالر وضعيت کنونی اين بيماران را از لحاظ تاثير آن دوره سوء تغذيه روی تکامل شخصيتی مورد بررسی قرار داد.
کواشيورکور بيماریای است که از کمبود پروتئين ناشی میشود ،در اين بيماری شکم به صورت متناقضی ورم میکند .بيماری ماراسموس
ناشی از کمبود کلی کالری دريافتی است که در آن بيمار ،بدنی بسيار نحيف پيدا میکند .بعضی از کودکان اين تحقيق ،ھر دو بيماری را با ھم
داشتند.
بر اساس آمار سازمان بھداشت جھانی ،ساالنه سه ميليون کودک زير پنج سال ،به خاطر گرسنگی مفرط میميرند و  ٢۵درصد کل کودکان ھم
به خاطر تغذيه نادرست ،رشد مطلوبی ندارند.
کليه کودکانی که در اين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته بودند ،درمان مناسبی دريافت کرده بودند و تا  ١٢سالگی کارکنان بھداشت و تغذيه،
روی نحوه تغذيه آنھا نظارت کافی انجام میدادند .ھيچ کدام از آنھا وزن کم ھنگام تولد نداشتند و بعد از دوره بستری ،ديگر ھيچ گاه دچار سوء
تغذيه نشده بودند .رشد آنھا ھم بعد از دوره سوء تغذيه طبيعی شده بود.
اين گروه از کودکان ،با  ۵٧ھمکالسی ديگر ،مطابقت داده شدند ،تا تاثير آن دوره سوء تغذيه روی شخصيت دوره بزرگسالیشان معلوم شود.
بررسیھا نشان دادند که اين کودکان ،وقتی وارد دھه چھارم زندگی خود شدند ،پنج برابر بيشتر نسبت به دسته ديگر ،دچار رفتارھای اضطرابی
و احساسی منفی شده بودند.
ھمان دوره محدود گرسنگی ،باعث شده بود که آنھا رفتارھای اجتماعی کمتری از خود بروز دھند و کمتر میتوانستند وارد کارھايی شوند که
الزمهشان برنامهريزی و سازمان دادن به امورات است.

کودکان دچار سوء تغذيه در بزرگسالی ،کمتر پذيرای تجربهھای جديد بودند ،ميزان کنجکاوی و استقالل فکریشان ھم کمتر بود .آنھا تا حدی،
کمتر مقبول نظر ديگران ھم بودند .گرسنگی دوران کودکی باعث شده بود که آنھا شخصيت شکاکی پيدا کنند.
مطابق تحقيق ديگری که "آدريان رين"؛ استاد روانپزشکی دانشگاه پنسيلوانيا ،انجام داده بود و در آن  ١٨٠٠کودک دچار سوء تغذيه در يکی از
جزاير ماداگاسکار مورد بررسی قرار گرفته بودند ،نشان داده شده است که آن دسته از کودکان دچار سوء تغذيه که در زمان دوره پيشدبستانی،
درمان شده بوده بودند و برنامهھای آموزشی و ورزشی روی آنھا انجام شده بود ،در نوجوانی مشکالت روانپزشکی کمتری پيدا کرده بودند و
در سن  ٢٣سالگی ۶٣ ،درصد کمتر اعمال مجرمانه مرتکب شده بودند.
اين تحقيق نشان میدھد که يک دوره کوتاه فقر و گرسنگی ناشی از آن میتواند چه آثار ديرپايی داشته باشد ،آثاری که چند دھه بعد خود را بروز
میدھند.
مغز ،بافتی از بدن ماست که بيشتر از ھر عضو ديگری نيازمند انرژی است ،يک دوره کوتاه گرسنگی در دوره تکاملش در دوره شيرخوارگی
میتواند ،آثار زيانبخشی را برای ھميشه بگذارد.
البته سوای گرسنگی ،عوامل ديگری ھم در دوره شيرخوارگی و کودکی میتوانند برای ھميشه شخصيت يک فرد را متحول کنند ،مادری که به
عکسالعملھای شيرخوار خود بیتوجه باشد ،باعث میشود که کودکش با احتمال بيشتری در آينده شخصيت اضطرابی يا افسرده پيدا کند و
توانايی کمتری در کنترل استرس داشته باشد.
منبع:ايمنا٢٧-فروردين-بنقل از ھلس لند
تجمع کارگران ايتاليا در مقابل مجلس برای افزايش موجودی صندوق حقوق ماھانه بيکاران موقت
به گزارش١٦آوريل يورونيوز،روز سه شنبه ،ھزاران نفر از کارگران ايتاليا در مقابل مجلس اين کشورتجمع کردند و از دولت خواستند
موجودی صندوق پرداخت حقوق به کارگرانی که بطور موقت بيکار شده اند را افزايش دھد.
نمايندگان اتحاديه ھای کارگری از دولت خواستند با افزودن يک و نيم ميليارد يورو به موجودی اين صندوق ،پرداخت حقوق کارگرانی را که
بطور موقت بيکار شده اند تضمين کند .از آنجا که دولت ايتاليا در تالش است تا دو تريليون يورو از بدھی ھای عمومی بکاھد ،بيم آن می رود
که بزودی بيکاران موقت نيز رسما بيکار شوند و از دريافت حقوق ماھانه محروم گردند.
بر اساس طرحی که بطور مشترک توسط دولت ايتاليا و کارفرمايان اجرا می شود ،صاحبان شرکتھا می توانند در زمان بحران ،حقوق ماھانه
کارگرانی را که بطور موقت بيکار شده اند بپردازند .البته مبلغ پرداختی ،کمتر از مبلغ واقعی حقوق و دستمزد آنھاست.
اعتصاب کارکنان بخش درمان وبھداشت آتن دراعتراض به کاھش بودجه بخش خدمات ،درمان وبھداشت
بنا به گزارشات منتشره بتاريخ ١٧آوريل،امروزپرستاران،کارکنان بيمارستان،رانندگان آمبوالنس وپزشکان بيمارستان ھای آتن دست به
اعتصاب زدندومقابل ساختمان وزرات بھداشت يونان اجتماع کردند.
بنا بھمين گزارشات،شماری ازکارمندان دولتی در اعتراض به سياست ھای رياضتی دولت و اخراج گسترده کارمندان دست به تظاھرات زدندو
به کارکنان اعتصابی بيمارستان ھا پيوستند.
بيست وھشتم فروردين ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٢٠فروردين ماه١٣٩٢
 آزادی بھزاد فرج الھی يکی ديگر از فعالين کارگری دستگير شده بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب عدم تمديدمرخصی بھنام ابراھيم زاده -حامد محمود نژاد ،خالد حسينی و وفا قادری برای آخرين دفاعيات در شعبه  ٥بازپرسی دادگاه سنندج حاضر شدند

 عدم تحويل زمينھای کارگران کارخانه ريسندگی و بافندگی قدس در خيابان غرضی اصفھان ميزان حقوق ماھيانه مديران و افراد دارای پست  ٧برابر کارگران -مديران ارشد واحدھای مختلف دريافتی ھايی به مراتب بيشتر از ٧برابرنيزدارند
 عدم پرداخت ٥ماه حقوق کارکنان شھرداری ھفتکل خودکشی يکی از کارگران بيكار شده شرکت راه آھن جمھوری اسالمی )رجا( ،در محل كار سابقاش مرگ٢کولبر در ماکو وبانه تظاھرات کارگران درفرانسه عليه اصالح قانون کاربنفع کارفرمايانآزادی بھزاد فرج الھی يکی ديگر از فعالين کارگری دستگير شده
بر طبق خبر دريافتی امروز  ٢٠فروردين بھزاد فرج الھی با قرار وثيقه  ٥٠ميليون تومانی آزاد شد و مورد استقبال پر شور کارگران و فعالين
کارگری و اعضای کميته ھماھنگی قرار گرفت.
کميته ی ھماھنگی ضمن تبريک آزادی بھزاد فرج الھی به خانواده ی اين عزيز و کارگران و اعضای کميته ی ھماھنگی ،خواھان آزادی فوری
و بی قيد شرط غالب حسينی و علی آزادی و ساير کارگران و فعالين کارگری و زندانيان سياسی می باشد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ٢٠-فروردين ١٣٩٢
بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب
لغو مصوبه حداقل مزد و افزايش فوری دستمزدھا تنھا با اعتصاب و تجمعات اعتراضی ممکن و ميسر است
در حاليکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ايران در اقدامی سراسری و با امضای طوماری اعتراضی خواھان افزايش فوری حداقل مزد
شدند و در ادامه ھماھنگ کنندگان اين طومار در مقابل مجلس شورای اسالمی و سپس در محل وزارت کار با ھمراھی کارگران برخی کارخانه
ھای تھران دست به تجمع اعتراضی زدند شورايعالی کار در آخرين روزھای سال گذشته حداقل مزد را به ميزان بسيار ناچيز  ٢٥درصد
افزايش داد و مبلغ  ٤٨٧ھزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعيين کرد.
اين اقدام ننگين در باره زندگی و معيشت ميليونھا خانواده کارگری در شرايطی از سوی شورايعالی کار صورت گرفت که طی سال گذشته
ھزينه ھای زندگی به چندين برابر افزايش يافته بود و از اولين روزھای سال جديد سير صعودی قيمتھا ھمچنان ادامه داشته است .در مدت سه
ھفته ای که از آغاز سال جديد گذشته است قيمت انواع ميوه چندين برابر شده است ،قيمت گوشت در حال صعود است ،ھزينه مسکن سر به فلک
زده است ،از پايان فروردين ماه قيمت نان بار ديگر افزايش پيدا خواھد کرد ،افزايش قيمت حاملھای انرژی بر روی ميز دولت است و ھزينه
ساير مايحتاج اوليه زندگی توده ھای مردم ايران ھر دم در حال فزونی است.
تحت چنين شرايط فالکتباری که ھيچ چشم اندازی نيز برای توقف افزايش چندين برابری ھزينه ھای زندگی در طول ماھھای آينده وجود ندارد،
تمامی تشکلھای دست ساز دولتی و آنانی که امضای خود را در شورايعالی کار بر پای حداقل مزد  ٤٨٧ھزار تومانی گذاشته اند با آغاز اولين
روزھای کاری در سال جديد تبليغات گسترده ای را در ھمسوئی با نارضايتی شديد ما کارگران از مزد مصوب آغاز کرده اند و بر اين بستر در
تالشند تا با ترغيب کارگران به شکايت در ديوان عدالت اداری ،خشم و انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مھار کنند و با ارجاع کارگران به
داالنھای ديوان عدالت اداری حداقل مزد مصوب را تا پايان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند .اينان خود بيش از ھر کسی نيک ميدانند که
رسيدگی به شکايات کارگری در ديوان عدالت اداری ماھھا طول ميشکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی اين ديوان ،ترتيب
برگزاری جلسات شورايعالی کار و نتيجه گيری در اين شورا چنان به درازا خواھد کشيد که به ماھھای پايانی سال نزديک خواھيم شد و به اين
ترتيب حداقل مزد مصوب تا پايان سال دست نخورده باقی خواھد ماند و ھيچ تجديد نظری در آن صورت نخواھد گرفت .اين آن چيزی است که
مطلوب دولت و کارفرمايان است و تشکلھای دست ساز دولتی ضمن ھمسوئی با نارضايتی ما کارگران ،اما ھمراه با دولت و کارفرمايان از
طريق براه انداختن موج عظيم تبليغاتی حول شکايت به ديوان عدالت اداری در صدد تضمين آن ھستند.
کارگران و ھمکاران در سراسر کشور
معنای عملی شکايت از شورايعالی کار به ديوان عدالت اداری برای تجديد نظر در حداقل مزد چيزی جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکين به
تحميل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی ديگر بر ما کارگران نيست ،نبايد خود را اسير شکايتی کنيم که تازه در صورت رای مثبت ديوان
عدالت اداری به خواست مان ،تحقق آن عمال به پايان سال خواھد کشيد و به اين ترتيب ما کارگران ناچار خواھيم شد سالی پر از محنت و
استيصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پيش رو داشته باشيم.

تنھا راه برای به تمکين واداشتن دولت و کارفرمايان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه
اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است ،کسانی که در اين مملکت حداقل مزد چھار برابر زير خط فقر را شايسته ما کارگران ميدانند بايد
بدانند که ما انسانيم و تن به ھر ذلتی نخواھيم داد .اينان ھمگی در اين مملکت زندگی ميکنند و خود بھتر از ما ميدانند که با  ٤٨٧ھزار تومان
بويژه در مراکز استانھا حتی نميتوان آلونکی را اجاره کرد .کجای دنيا از عقب مانده ترين تا پيشرفته ترين کشورھا کارگران را به بھای اجاره
الونکی بکار ميگيرند که ما چنين ننگی را تحمل کنيم .ما در سال گذشته با جمع آوری سی ھزار امضا نشان داديم که قادريم نيروی خود را يکی
کنيم ،نشان داديم که ميتوانيم در دفاع از ھستی خود دست به اعتراض بزنيم ،ما اولين گامھای مھم مان را برای اعتراضی متحدانه در سال
گذشته برداشتيم و امسال نيز به يقين گامھای تعيين کننده تری را از طريق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رھايی از تحقير معيشتی بر
خواھيم داشت.
منزلت معيشت حق مسلم ماست
زنده باد اتحاد و ھمبستگی سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران – بيستم فروردين ماه ١٣٩٢
عدم تمديدمرخصی بھنام ابراھيم زاده
به گزارش وبالگ پايگاه خبری خانواده بھنام ابراھيم زاده،طبق قرار قبلی امروز بھنام ابراھيم زاده از فعاالن کارگری وکودک برای تمديد
مرخصيش به دادستانی تھران مراجعه کرد.
دادستان عليرغم بيماری شديد نيما فرزند بھنام با تمديد مرخصی وی موافقت نکرد.
دادستان تھران دليل مخافتش با تمديد مرخصی بھنام ابراھيم زاده راعدم موافقت وزارت اطالعات اعالم کرد.
دادستان افزود ،وزارت اطالعات بايدبه ما در رابطه با تمديد مرخصی شما اطالع می دادکه تااين لحظه با ما تماس نگرفته است .
حامد محمود نژاد ،خالد حسينی و وفا قادری برای آخرين دفاعيات در شعبه  ٥بازپرسی دادگاه سنندج حاضر شدند
بر اساس گزارش رسيده ،روز سهشنبه  ٢٠فروردين حامد محمود نژاد ،خالد حسينی و وفا قادری برای آخرين دفاعيات در شعبه  ٥بازپرسی
دادگاه سنندج حاضر شدند.
اتھام وارده به اين  ٣عضو کميته ی ھماھنگی ،عضويت در کميته ھماھنگی است .فعالين کارگری نام برده ضمن دفاع از مواضع کميته از
عضويت خويش در کميته ی ھماھنگی نيز دفاع کرده و بر قانونی بودن کميته ی ھماھنگی پای فشاری کردند.
کميته ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن اتھامات وارده به اين فعالين ،خواھان رفع ھر گونه اتھام از نام بردگان و آزادی فوری و بی قيد شرط
غالب حسينی و علی آزادی ،پدرام نصرالھی و ھمچنين ساير کارگران و فعالين کارگری دربند و زندانيان سياسی می باشد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ٢٠-فروردين ١٣٩٢
عدم تحويل زمينھای کارگران کارخانه ريسندگی و بافندگی قدس در خيابان غرضی اصفھان
به گزارش٢٠فروردين فارس،مديرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفھان گفت :ھنوز کارگران اين شرکت موفق به تحويل زمينھای خود در
خيابان غرضی اصفھان نشدهاند و اين افراد با وجود گذشت  ١٧سال ھنوز خانه به دوش ھستند.
اصغر بيات امروز با اشاره به اينکه طی سالھای گذشته  ٢٨٨کارگر عضو شرکت تعاونی کارخانه ريسندگی و بافندگی قدس  ٧٢ھزار متر
زمين را در خيابان غرضی اصفھان خريداری کردهاند ،اظھار کرد :اما از حدود  ١٧سال گذشته تاکنون ھنوز اين زمينھا به اين کارگران
تحويل داده نشده است.
وی اضافه کرد :البته پالک زمينھای فروخته شده به شرکت تعاونی کارخانه ريسندگی و بافندگی قدس  ٢٩٠مورد بوده است.
مديرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفھان با اشاره به اينکه در حال حاضر مالکيت اين کارگران برای تحويل زمينھای خيابان غرضی
محرز شده است ،تصريح کرد :اما ھنوز کارگران اين شرکت موفق به تحويل زمينھای خود در خيابان غرضی اصفھان نشدهاند و اين افراد با
وجود گذشت  ١٧سال ھنوز خانه به دوش ھستند.

وی با تاکيد بر اينکه اواخر بھمن ماه سال گذشته جلسهای در دادگستری اصفھان در راستای رسيدگی به پرونده زمينھای کارگران شرکت
تعاونی مسکن قدس اصفھان برگزار شده است ،ادامه داد :ابتدای امسال نيز دو جلسه کارشناسی نيز برای مشخص شدن ادعای اين کارگران
برگزار شده است.
بيات با بيان اينکه در اين جلسهھا قاضی دادگستری دستور بررسیھای کارشناسی را برای رسيدگی به اين پرونده صادر کردهاند ،تاکيد کرد :در
حال حاضر نيز کارشناسان دادگستری مکلف انجام بررسیھای مورد نياز برای مشخص شدن خسارتھای وارد شده به مالکان اين زمينھا
ھستند.
وی افزود :ميزان خسارتھای وارد شده به کارگران شرکت تعاونی مسکن قدس اصفھان به دليل عدم تحويل زمينھای آنھا در خيابان غرضی
در گروی نظرات کارشناسان دادگستری است.
ميزان حقوق ماھيانه مديران و افراد دارای پست  ٧برابر کارگران -مديران ارشد واحدھای مختلف دريافتی ھايی به مراتب بيشتر از ٧
برابرنيزدارند
ميزان افزايش حقوق ھر کارگر در سال جاری  ٩٧ھزار و  ٤٢٥تومان و ھر مدير و فرد دارای پست  ٦٨٢ھزارتومان است؛ با اين حال ھر
فرد مشمول قانون کار امسال ماھيانه حداقل  ٤٨٧ھزار و  ١٢٥تومان و ھر مدير نيز  ٣ميليون و  ٤٠٩ھزارتومان دريافت خواھد کرد.
با تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران و مشموالن قانون کار وضعيت افزايش دستمزدھای مديران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ھا و
واحدھای مشمول قانون کار نيز مشخص می شود .ھرچند ميزان افزايش حقوق امسال مشموالن قانون کار و نيروھايی عادی به ميزان ٢٥
درصد است ،اما مديران و افراد دارای پست برای ھر ماه کار تا  ٧برابر يک نيروی عادی می توانند حقوق دريافت کنند.
با اينکه حقوق کارگران و مديران بايد تفاوت ھايی را داشته باشد ،اما با اين حال فاصله فعلی و تفاوت  ٧برابری حقوق و دستمزد در اين بخش،
شکاف قابل توجھی است .با اين حال ،مديران ارشد واحدھای مختلف دريافتی ھايی به مراتب بيشتر از  ٧برابر نيز دارند.
در حالی که حداقل دستمزد سال جاری ميليون ھا مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدھای مختلف اقتصادی  ٩٧ھزار و  ٤٢٥تومان
افزايش يافته است ،اما اين ميزان برای مديران تا  ٦٨٢ھزار تومان است.
با اينکه تعداد مديران شاغل در واحدھای اقتصادی و بنگاه ھای مشمول قانون کار تا  ١٠درصد از کل نيروھا برآورد می شوند ،اما ھر مدير در
سال جاری برای ھر ماه  ٣ميليون و  ٤٠٩ھزارتومان دريافت می کند .البته در مواردی نيز مديران دريافتی ھايی به مراتب بيشتر از ارقام
يادشده خواھند داشت.
با توجه به شکاف ھای موجود بين حقوق مديران و کارگران  ،حداقل دستمزد  ٤٨٧ھزار و  ١٢٥تومانی امسال کارگران با دريافتی ھای مديران
 ٢ميليون و  ٩٢٢ھزار تومان تفاوت دارد.
منبع:مھر٢٠-فروردين-بخش ھايی ازيک گزارش
عدم پرداخت ٥ماه حقوق کارکنان شھرداری ھفتکل
فارس طی گزارشی بتاريخ ٢٠فروردين ،ازعدم پرداخت ٥ماه حقوق پرسنل شھرداری شھرستان ھفتکل خبرداد.
خودکشی يکی از کارگران بيكار شده شرکت راه آھن جمھوری اسالمی )رجا( ،در محل كار سابقاش
به گزارش٢٠فروردين ايلنا،يکی از کارگران بيكار شده شرکت راه آھن جمھوری اسالمی )رجا( ،صبح امروز در محوط ٔه اداره »مولد بخار«
اين شرکت به زندگیاش پايان داد.
بنابھمين گزارش ازشھرستان ری» ،مجيد.پ« کارگر سابق يكی از شركتھای پيمانکاری رجا صبح امروز ) ٢٠فروردين( در باغچ ٔه انتھای
محوط ٔه سبز اداره مولد بخار اين شرکت با طناب دار دست به خودکشی زد و جان باخت.
در ھمين رابطه يکی از ھمکاران وی میگويد :صبح امروز ساعت ھشت و ربع سرکار آمدم و متوجه حضور ماموران حراست در اطراف
باغچه شدم .وقتی نزديکتر رفتم »مجيد« را ديدم که از طنابی که بر روی درخت محوط ٔه سبز اداره مولد بخار آويزان شده بود خود را دار زده
است.
به گفته اين کارگر پيمانکاری شرکت رجا ،آقای »پ« دستان خود را با کمربند از جلو بسته بوده است .وی ھمچنين به نامهای اشاره کرد که در
جيب آقای » پ« پيدا شده است.
يکی ديگر از ھمکاران اين کارگر جان باخته تاييد میكند :در نامهای که در جيب »مجيد« پيدا شده داليل خود کشی او آمده است.

او ادامه میدھد» :مجيد« حدود  ٣٠سال سن داشت .دی ماه سال گذشته در جريان تعويض شرکت پيمانکاری »مه ريل« به جای شرکت
پيمانکاری »ھجرت گستر جھان آفرين« به دليل آنچه »مشکوک بودن وی به اعتياد به مواد مخدر« عنوان شد ،بيكار شد.
ھمكار اين كارگر معتقد است خودکشی آقای »مجيد .پ« در اداره ،حاوی پيام خاصی برای مسئوالن شرکت است و در نام ٔه مذکور به اين مساله
اشاره شده است.
ديگر ھمکار آقای »پ« با اشاره به فشار روانی ناشی از بيکاری و مشکالت خانوادگی كه بر »مجيد« وارد میآمده ،میگويد» :مجيد« در
گذشته از ھمسرش طالق گرفته بود و با واگذاری حضانت فرزند شش ساله به ھمسرش ،روحي ٔه او بيش از پيش آسيب ديد.
او ادامه میدھد :مجيد دو روز پيش پسر شش ساله خود را به قتل رسانده و از آن زمان متواری شده بود.
وی در ادامه از عدم امنيت شغلی کارگران اين مجموعه ابراز نگرانی کرد.
مرگ٢کولبر در ماکو وبانه
به گزارش٢٠فروردين ُکردپا ،در نقطهی مرزی شھرستان ماکو يک کولبر موردھدف گلولهی نيروھای انتظامی حکومت اسالمی ايران قرار
گرفت وجان باخت.
براساس اين گزارش ،چند روز پيش يک کولبر به نام "سجاد چوپانی"  ٣٠ساله و متأھل در کوھستانھای بين ماکو و بازرگان ھدف گلوله
نيروھای انتظامی حکومت اسالمی ايران قرار گرفته و جان خود را از دست میدھد.
بنابھمين گزارش،روز دوشنبه نوزدھم فروردينماه يک کولبر ديگر به نام "محمد کريمپور" در نقطهی مرزی "سهيرانبند" شھرستان بانه توسط
نيروھای انتظامی حکومت اسالمی کشته شد.
تظاھرات کارگران درفرانسه عليه اصالح قانون کاربنفع کارفرمايان
به گزارش٩آوريل سنديکای ث.ژ.ت،امروزھمزمان بادردستورقرارگرفتن دوباره اصالح قانون کارمبنی برانعطاف بيشتربرای کارفرمايان
وبازگذاشتن دستشان برای کاھش دستمزدکارگران ،درمجلس شورای فرانسه و فراخوان سنديکاھای،ث.ژ.ت ،اف.او،اف.اس.يو و
سوليدردراعتراض به اين اصالحيه١٢٠،ھزارکارگردر ١٦٣راھپيمايی،تظاھرات وتجمعات درسراسرفرانسه ازجمله شھرھای
پاريس،مارسی،ليون،تولوز،نيس،استراسبورگ و .....شرکت کردند.
درشھرپاريس دريک ھوای بارانی٣٠ھزارنفربطرف مجلس راھپيمايی کردند.
برپايه اين گزارش،کارگران امروزعزمشان رابرای ادامه اعتراضات عليه اين اصالحيه ضدکارگری بنمايش گذاشتند.
سنديکای ث.ژ.ت،بمناسبت اول ماه مه روزجھانی کارگر ازکارگران دعوت کردتابا تظاھرات گسترده شان درسراسراروپا خواستشان برای
عدالت اجتماعی و اعتراضشان عليه رياضت اقتصادی را بنمايش بگذارند.
بيستم فروردين ماه١٣٩٢

اول ماه مه)١١ارديبھشت(روزجھانی کارگر
روزی که در راه است به پيشوازش بشتابيم!

اميرجواھری لنگرودی
اول ماه مه ھرسال ،ياد آورحادثه ای است که درسال،١٨٨۶درشيکاگوی آمريکا ُرخ داد  .دراين روز،پليس به صفوف چندين صد
ھزارنفری کارگران که خواھان ھشت ساعت کار بودند،شليک کردند وشش کارگررابخون غلطاندند ومزدوريشان را درپيش چشمان جھانيان به
نمايش گذاشتند.

امسال ) (١٣٩٢درشرايطی به استقبال روزجھانی کارگر)اول ماه مه ( درسطح جھان از

آمريکا وکاناداگرفته تاروسيه،چين،انگليس،آلمان،فرانسه،اسکانديناوی واروپای مرکزی ايتاليا ،پرتقال ،اسپانيا ،يونان،قبرس
واسترالياودرسطح آمريکای التين آرژانتين وبرزيل و ...ودرجوامع پيرامونی،ھمچون ديروزھمواره کارمزدی دسترنج کارگران به تاراج می

رود ،اين جنگ نابرابرکاروسرمايه شاخص درگيری ھمين دونيرو)کاروسرمايه( درصحنه اجتماعی ونبردھای خيابانی ودستگيری ھا ،زندان و
تبعيد است.درايران ودرجھنم جمھوری اسالمی نيزبه ھمچنن،حاصل ھمه دسترنج کارگران به تاراج می رود.
اول ماه مه نشانگراين است که بعد ازگذشت ١٢٧سال ازکشتار کارگران درشيکاگوی )اياالت متحده آمريکا(ازسال ١٨٨۶به
اينطرف،ھنوزآن دشمنی وعداوت پايه ای بين دوقطب سرمايه وکاروياصاحبان سرمايه وکارگران مزدی تداوم داشته ودارد.ھنوزکه ھنوزاست
کارگران مجبورند برای گذران زندگی،نيروی کارخود را دريک يا چند رابطه ساده بفروشند وبرای بقاء خود تالش ومبارزه نمايند .درتمامی
اين سال ھا،ھنوزکارگران کمترکنترل وتاثيرتعيين کننده ای برچرخه توليدندارند وازيکطرف فاقد تشکل ھای مستقل درسطح بين المللی ھستند
وازطرفی ديگر درايران نيزبدليل اقتداردولت رانتی وسرکوب خشن ،دستگيری ھا وزندان شدن ھاو تبعيد به ناگزيرفعاالن کارگری ،با ھمه
تالش ھا وروند مبارزاتی شان،ھمچنان ازحداقل تشکل مستقل خويش محرومند.ھمچنان موجوديت تشکل سنديکاھھای شناخته شده کارگری
موجود )سنديکای کارگران شرکت واحد  -سنديکای کارگران ھفت تپه(وديگر تشکل ھای مستقل،ازجانب حکومتگران به رسميت درنيامده اند.
ھنوزھرنوع اجتماع اعتصابی ومطالباتی،وخودنفس اعتصاب وھرسطح سازمانيابی تشکل مستقل کارگری درايران ممنوع است .تمامی
مطالبات اعالم شده کارگران با مقاومت وسرکوب سرمايه داری حاکم اسالمی  ،بی پاسخ مانده وھنوزفعاالن شناخته شده کارگری بخاطرراه
انداختن تشکل مستقل خود سنديکا وکميته ھماھنگی وکميته پيگری ومدافعه ازحقوق کارگران وجانبداری ازآن درزندانند.
امسال روزرزم وجنبش ھمبستگی کارگران جھان )اول ماه مه (را درشرايطی درايران برگزارمی کنيم که فعل وانفعاالت جنبش کارگری
ايران تا حدی درمرکزتوجه محافل،مجامع و گروھبندی ھای سياسی درآستانه انتخابات رياست جمھوری قرارگرفته است .آنھايی که تا ديروزبه
محورتدريجی طبقه ی کارگرواستحاله ی آن دردرون اقشار،اليه ھای اجتماعی متوسط جامعه می انديشيدندوباپوزخند شادمانانه دربرابرجنبش
ھای فزون طلبانه تکنولوژيک زمينه را برای محو طبقه ی کارگر فراھم يافته می ديدند .ھمه آنان امروزمجبورند که ادعای ريشخندانه وخيال
پردازانه ديروزی خود را پس بگيرند وبرای اين طبقه ی اجتماعی جای ويژه ای درمعادالت اقتصادی وسياسی جامعه منظورنمايند.
امسال درشرايطی به طرف اول ماه مه ،روزجھانی کارگر)١١ارديبھشت(می رويم که بخش ھايی ازکارگران ازپيش اعالم داشته اند که اين

روز،فرصت ويژه ای برای اعتراض جمعی ما دربرابرنرخ دستمزدھا است .آنھا اعالم داشته اند » :کارگران اين بيحقوقی و توھين به خود را
نخواھند پذيرفت و بدون شک اعتراض خود را ھمچنانکه تا به امروز اعالم داشتهاند متحدانه به شيوهھای مختلف و به طور جدی بروز خواھند
داد .کارگر اين حق را برای خود محفوظ ميداند که اعالم نمايد انسان است و مانند انسان ميخواھد زندگی کند .توليد ميکند و حق دارد از توليد
خود ،از دسترنج خود نيز بھره ببرد و در رفاه زندکی کند و از زندگيش لذت ببرد .کسی که چرخ توليد رفاه و آسايش و امنيت را به حرکت در
ميآورد خود سزاوارترين است که از ھمه آنھا بھرهمند شود و در رفاه و آسايش و امنيت باشد .اگر کسی قرار است جبران کمبودھا و اختالالت
توليد را بکند آن کارفرماست که بانی و باعث کمبودھاست نه کارگر«... .

)بخش ھای ازاعالميه انجمن صنفی کارگران برق

وفلزکارکرمانشاه
( ١٣٩١/١٢/٢۵
امسال درشرايطی به جانب روزجھانی کارگرمی رويم که درايران فعاالن کارگری ھمچنان در زندانند  .ليست زندانيان شناخته شده کارگری

از جمله  :شاھرخ زمانی – محمد جراحی – خالد حسينی -شريف ساعد پناه  -پدرام نصرت الھی – رسول بداقی -علی آزادی -بھزاد فرج الھی-
دکتراقتصاد ومدافع حقوق کارگران فريبرزرئيس داناو ديگرانی چند  ...درزندانند .علی نجاتی را به محکمه بيداگاه می برند .متعاقب آن
نيزتعدادی با سپردن وثيقه ھای چند ده ميليونی آزاد شدند .جدا ازاين ھنوزکه ھنوزاست آزادی بھنام ابراھيم زاده ورضا شھابی و ...تعيين تکليف
نشده است
امسال نيزچون سال ھای گذشته درايران برپاداشتن روزھمبستگی جھانی جزممنوعه ھا است .تنھا يکی ودوسال پس ازپيروزی قيام بھمن
بود که کارگران توانستندبا شرکت ميليونی خود درتظاھرات اول ماه مه )١١ارديبھشت(  ،نيروی شگرف و تعيين کننده شان را به نمايش
بگذارند.اما عليرغم سرکوب ھای وسيع کارگران درايران ،درتمامی سال ھای حکومت سياه وضد کارگری اسالمی ايران وبگيرو بندھا؛ اين
روز) اول ماه مه ( ھيچگاه ازجانب کارگران تعطيل نشد وآنان اين روزراھمواره وبه اشکال مختلفی درکوه،صحرا،درزندان ومحيط کارخانه
جشن گرفتند وھمبستگی خود را با جانباختگان اين روزدرپھنه جھان اعالم داشتند.
امسال درشرايطی به جانب اول ماه مه می رويم که کارگران به تعطيلی اين روزبا دريافت حقوق  ،اجازه راه پيمايی داشتن برای طرح
مطالبات بی پاسخ مانده خود،می انديشند و برای آن چاره جويی می نمايند.
امسال درشرايطی بطرف اول ماه مه می رويم که تحريم ھای گسترده کشورھای معظم سرمايه داری  -،ھريک به سھم خويش – اقتصاد
ورشکسته وبحرانی ايران رانشان کرده وشرايط بس سخت و جانکاھی را بر ُگرده کارگران کشورما تحميل کرده است.امروزگستردگی اين

تحريم ھا ھرروز رو بفزونی می رود ودرمقابل واردات بيرويه با نظارت اسکله ھای تحت کنترل سپاه پاسداران عامل اصلی تعطيلی صنايع و
کارخانجات وبيکارسازی ھای مزمن است .
بيايم اول ماه مه امسال را به روزاعتراض برای آزادی ھمه کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی و لغو احکام اعدام فعاالن سياسی عرب
زبان جنوب کشوربدل سازيم  .اين روز را به روزخشم و اعتراض عمومی مردم ايران دربرابررژيم سرمايه داری حاکم بدل کنيم و به تقويت و
تحکيم يکپارچه مبارزه آزاديخواھانه مردم ايران و صفوف فشرده کارگران درراستای پاسخگويی به مبارزات آنان درروز اول ماه مه ،
روزتجلی اراده تاريخی کارگران بدل سازيم و به امرواژگونی اين نظام ضد کارگری ياری رسانيم .مستحکم ترباد اتحاد بين المللی کارگران
سه شنبه  ٢٠فروردين  ١٣٩٢برابر با  ٠٩آوريل ٢٠١٣

