بولتن کارگری شماره ٣

گراوری و تنظيم از مسعود فروزش راد

پيش بسوی برگزاری ھر چه با شکوھتر گراميداشت روزجھانی کارگر
برقرارباد حکومت سوسياليستی کارگران وسايرزحمتکشان
زنده باد آزاديھای سوسياليستی
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی

کارزار دفاع از کارگران زندانی ...گفتگوی بيژن سعيدی با حسن حسام
http://radiobarabari.com/video/171012.html
گفتگوی حميد جھان بخش با ستار رحمانی از اتحاد بين المللی در دفاع از کارگران ايران پيرامون تعيين حداقل دستمزد کارگران

http://radiobarabari.com/video/130226hamid-satar.html

فراخوان برای راه پيمائی اول ماه مه  ٢٠١٣درپاريس
http://rahekaregarnews.com/body.php?id=5571

رفقا امسال درشرايطی به استقبال روزجھانی کارگرمی رويم که جھان سرمايه داری دريکی ديگرازبحران ھای دوره ئی اش بسرمی برد وبعد
ازگذشت چندسال ھنوزروزنه ای برای خروج ازآن پيدا نکرده است .درسراسر جھان برای پرداخت ھزينه اين بحران مبارزه ای ميان دنيای

کاروسرمايه درجريان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می بخشد.کارگران با شعارھای دفاع ازمنافع طبقاتی وحفظ دست
آوردھای خويش ،نظام سرمايه داری را مسوول اين بحران دانسته وآن را به چالش می طلبند.
درايران نيزبحران سرمايه داری ،سياست ھای ويران کننده ی نئوليبرالی دولت ھای جمھوری اسالمی وبخصوص تحميل تحريم ھای فلج کننده
کشورھای سرمايه داری غرب فشاربرکارگران وحقوق بگيران دائمی را بيشتر کرده است .کارگران وحقوق بگيران ايران با اعتراضات
واعتصابات پی درپی درمقابل اين شرايط دشواردست به مقاومت زده ودر اين راه با تحمل فشارھمه جانبه وحتی تحمل شکنجه وزندان ھزينه
ای گزاف را پرداخته و می پردازند.
 ٣٠/١٤زمان  :چھارشبه اول ماه مه ساعت
مکان  :تقاطع خيابان :فوبورگ سنت-انتين و لدرو-رللين
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم
زنده باد روزاول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران
کميته موقت برگزاری تظاھرات روز اول ماه مه در پاريس ـ  ٢٨آوريل ٢٠١٣

http://www.jonbeshekargary.org/
http://www.youtube.com/user/KKFSF?feature=watch
http://www.rahai.eu/gahname2/#/64
فريده ثابتی قسمت ١
KKFSF·154 video's
http://www.youtube.com/watch?v=vT1At8Kheus

کاپيتال ترجمه فارسی ج  ١فصل  ١ص ١٠٣
فتيشيسم کاال و راز آن
به بيان ساده کاال يک شی خارجی است که برای رفع نياز انسان به مصرف می رسد .مھم نيست که نياز چه نوعی از نياز است و چگونه
برآورده می شود .وقتی يک کاال نياز انسان را برمی آورد دارای ارزش مصرف می شود .ارزش مصرف ھر شی تنھا با استفاده از آن تحقق
.پيدا می کند
تا وقتی ما با ارزش مصرف سروکار داريم موضوع ساده و قابل فھم است و ھيچ رمز و رازی در آن وجود ندارد  .خيلی ساده برای رفع نياز
به کاالی خاصی احتياج است و اين کاال نياز خاص را بر طرف می کند .اين کاال با کار انسانی ساخته می شود .اما مشکل و پيچيدگی از آن
.جا شروع می شود که اين کاال برای مصرف شخصی نباشد
کسی ژاکتی می بافد و می پوشد مساله ای نيست اين جا ما فقط با يک ژاکت سرو کار داريم اما وقتی اين ژاکت را خود نپوشد ديگر به راحتی
يک ژاکت نيست بلکه يک کاال است در مقابل کاالھای ديگر  .يعنی اين شی محسوس قابل لمس به شی محسوس غيرقابل لمس تبديل می شود:
کاال
منشا اين ابھام در کجا قرار دارد؟
وقتی کار کاال می شود کار الزم برای توليد آن با کار الزم برای رفع نياز شخصی متفاوت می شود .يعنی در اين حالت کار جنبه اجتماعی به
خود می گيرد و کاالی مذبور با کاالی ديگر که دارای ھمان مقدار کار انسانی است مبادله می شود و يا معادل آن مقدار کار برايش ارزش
تعين می گردد .کار انسانی بيان نيروی نيروی کار مصرف شده برای توليد کاالی مورد نظر است که به زمان تبديل می شود و مقدار ارزشی
.محصول کار را بدست می دھد
بنا براين دو کاال که دارای ارزش يکسان ھستند اين را بيان می کنند که برای توليد آن ھا يک مقدار مساوی کار انسانی به مصرف رسيده
است .ھم چنين مناسبات بين توليد کنندگان که براساس ھدف اجتماعی کارھای شان معلوم می شود به شکل رابطه اجتماعی محصوالت کار در
می آيد ،رمز و راز مساله در ھمين رابطه وجود دارد .رابطه ای که خصلت اجتماعی کار انسانی را به شکل صفت مادی محصوالت کار آن
ھا و خواص اجتماعی ذاتی اين اشيا تبديل می کند و مناسبات بين توليد کنندکان را که رابطه ای اجتماعی است به صورت يک رابطه اجتماعی
.خارج از خود آن ھا و رابطه ای که بين خود اشيا وجود دارد نشان می دھد
به اين طريق محصول کار تبديل به کاال می شود .يعنی در عين محسوس بودن غير ملموس می شود و به صورت يک شی اجتماعی در می
آيد .شکل کاال خصلت اجتماعی کار بشر را در نظر انسان به شکل صفت مادی محصوالت کار و خواص ذاتی خود اين اشياء منعکس می
کند .به ھمين دليل رابطه اجتماعی توليدکنندگان را با مجموع کار به صورت رابطه اجتماعی ای که خارج از آن ھا و بين خود اشيا وجود دارد
نشان می دھد .با اين چشم بندی محصول کار تبديل به کاال می شود و در عين محسوس بودن غير ملموس می شود يعنی به صورت اشيا
.اجتماعی در می آيد :پيراھنی که می بينيم محصول انعکاس نور از آن به چشم و تجسم يک پيراھن تنھا نيست بلکه يک کار اجتماعی است
در اين جا شکل کاال و رابطه ارزشی محصوالت کار دخلی به ماھيت فيزيکی آن ھا و ارتباطات شی ای و خارجی آن ھا ندارد بلکه رابطه
اجتماعی بين خود انسان ھا به شکل وھم آميز رابطه بين اشيا جلوه می کند .چنين رابطه ای را در مسايل مذھبی ھم می بينيم :محصول دماغ
انسانی ھويت مستقلی می گيرد که با خود انسان که سازنده آن است در رابطه قرار می گيرد .انسان خدا را می سازد -از اولين شکل طبيعی

خدا تا خدای کنونی – آن گاه در رابطه ای وھم آلود  ،محصول دماغ انسانی  ،شکل مستقلی از سازنده اش پيدا می کند و با او رابطه ای
.اسرار آميز برقرار می کند
کارانسانی در زمينه توليد ھم ھمين طور می شود .بنا براين فتيشيسم کاال از خاصيت اجتماعی مخصوص کار ناشی می شود که خود اين
.خاصيت اجتماعی مولد کاالست
چرا اشيا مصرفی کاال می شوند؟
چون که محصول کارھای خصوصی مستقل از يکديگر ھستند که ھيات اين کارھا ی خصوص ،مجموع کار اجتماعی را بوجود می آورد.
تماس اجتماعی توليد کنندگان از طريق مبادله انجام می گيرد پس صفات اجتماعی کار آن ھا ھم در مبادله نمايان می شود .يعنی در اثر روابط
ايجاد شده توسط مبادله – چه بين توليد کنندگان و بين محصول کار آن ھا -کارھای خصوصی افراد بصورت حلقه ھای مجموعه کار اجتماعی
در می آيد  .پس بنظر توليد کنندگان مناسبات اجتماعی کارھای خصوصی آن ھا ھمان طور که ھست جلوه می کند يعنی مانند مناسبات شی ای
.اشخاص و روابط اجتماعی اشيا .نه مثل مناسبات بی واسطه ی اجتماعی بين اشخاص در مورد کارھائی که خود انجام داده اند
در مبادله است که محصول کار دارای واقعيت ارزش اجتماعی و ھمانندی می شود که ذاتا از شيئيت سودمند و متنوع آن ھا متمايز است.
زمانی ،محصول کار به شی ارزش مند تبديل می شود که اشيا مفيد به منظور مبادله توليد شوند) ژاکت برای فروش( و در حين توليد صفت
ارزشی آن ھا مورد توجه قرار گيرد .از اين ھنگام کارھای شخصی دو صفت اجتماعی پيدا می کنند (١ :بايد طوری باشند که احتياج اجتماعی
معينی را برآورده سازند -بدين طريق در شمار دستگاه خود روی تقسيم کار در آيد (٢ -وقتی می تواند نيازھای مختلف توليد کننده خود را بر
آورد که بتواند با کارھای مفيد ديگری مبادله گردد .يعنی برابری و ھمانندی برايش حاصل شود .وقتی برايش ھمانندی حاصل می شود که تنھا
.به صفت مشترک شان که صرف نيروی کار است توجه گردد و عدم تساوی ھا ناديده گرفته شود
يعنی در مبادله افراد محصوالت کار خويش را از لحاظ ارزشی در برابر ھم قرارمی دھند  .يعنی آن ھا را به عنوان کار انسانی در مقابل ھم
 .می گذارند اما خودشان به اين امر واقف نيستند
بر پيشانی ارزش چگونگی آن نوشته نشده است بلکه ارزش ،ھر محصولی را به صورت رازی اجتماعی در می آورد .سپس انسان می کوشد
معنای ان را دريابد و رازمحصول اجتماعی خود را کشف کند .ارزش برای اشيا مصرفی مثل زبان محصول اجتماعی انسان است و ھر شی
.با ارزش خود حرف می زند
کشف اين امر که محصوالت از نطر ارزشمندی چيزی جز بيان عينی کاربشری که در توليد محصول بکاررفته نيستند  ،دورانی را در تاريخ
.بشريت می گشايد ولی ھيچ گاه تصور شی ای خصلت اجتماعی کار را از بين نمی برد
آن چه که برای توليد کاالئی صدق می کند به اين معنی که خصلت اجتماعی کارھای انفرادی  ،به صورت برابری آن ھا به مثابه کار بشری
در می آيد و شکل ارزشمندی محصول کار را می پذيرد ،برای آنان که رام مناسبات کاالئی ھستند بی تفاوت است .درست مثل تجزيه علمی
.ھوا که ھم چنان تلقی از ھوا را به مثابه شکلی از اجسام فيزيکی باقی گذارده است
آن چه که برای مبادله کنندگان در ابتدا مھم است اين است که در ازای محصول کار خود چه مقدار محصول ديگر بدست می آورند .يعنی
نسبت مبادله چگونه است  .اما وقتی اين تناسب بر حسب عادت به درجه ای از ثبات رسيد به نظر می رسد که خود از طبيعت محصول
سرچشمه می گيرد .مثال يک پيراھن در برابر دو کيل گندم .يعنی اين دو دارای ارزش واحد می شوند يعنی خصلت ارزشی آن ھا به وسيله
.عملکردشان به مثابه مقادير ارزشی تثبيت می گردد که اين مقادير دائما در حال تغير ھستند
اين توليد کنندگان حرکت اجتماعی خود را بصورت حرکت اشيا می بينند به نحوی که بجای تسلط بر محصول کارشان خود زير نفوذ و تسلط
.محصول کار خود قرار می گيرند
توليد کاالئی بايد به درجه ای از کمال برسد تا تدريجا در تجربه اين نطريه علمی بدست آيد که  :کارھای انفرادی مستقل از ھم به عنوان
اجزای طبيعی تقسيم کار اجتماعی به ھم وابسته اند و دائما به مقياس متناسب اجتماعی خويش تحويل می شوند .چون در مبادله زمان کار
.اجتماعا الزم ھميشه مثل قانون نظم دھنده ای ماھرانه حکومت می کند ،مثل قانون ثقل وقتی که خانه بر سر کسی خراب می شود
رازی که زير حرکات ظاھری ارزش نسبی کاال پنھان است ھمان تعين ارزش توسط زمان کار است .کشف اين راز تصور اتفاقی بودن مقدار
.ارزشی محصول کار را برطرف می کند ولی شکل شی ای آن را خراب نمی سازد
اشکالی که به محصول کار مھر کاال بودن می زنند و بالنتيجه با گردش کاال ھا مالزمت دارند دارای ثبات و پابرجائی اشکال طبيعی حيات
اجتماعی ھستند .حتی قبل از آن که مردم به تحقيق در باره پيشينه تاريخی يا کشف محتوی آن بپردازند .تنھا ازھمين راه تحليل قيمت کاال ھا به
تشخيص مقدار ارزش و تعبير مشترک کاال ھا به پول و به ثابت شدن خصلت ارزشی آن انجاميده است ولی ھمين شکل پولی بجای آشکار
کردن وجھه اجتماعی کارھای فردی و نشان دادن روابط اجتماعی کارگران منفرد  ،حقيقت آن را پوشيده می دارد .وقتی می گوئيم که لباس ،
کفش و  ...در برابرپارچه به عنوان تجسم عمومی کار مجرد انسانی قرار می گيرند فورا جنبه جنون آميز آن به چشم می آيد اما وقتی توليد
کنندگان لباس و کفش ،کاالی خود را با پارچه يا طال و نقره به عنوان معادل عام مقايسه می کنند در واقع رابطه کارھای خصوصی آن ھا
نسبت به مجموع کار اجتماعی با ھمين شکل جنون آميز تجلی می کند .اين جنبه ھای اسرارآميز  ،بيان افکاری ھستند که بر روابط توليدی اين
شيوه ی معين تاريخی و اجتماعی يعنی توليد کاالئی اختصاص دارد .بنا براين در شکل ديگری از شيوه توليد رمز و راز و جنبه عرفانی خود
.را از دست می دھد .وقتی که توليد کاالئی نياشد
مثال در قرون وسطای اروپا وشيوه توليد فئوداليسم ،وابستگی شخصی در عين حال که بيانگر روابط اجتماعی توليد مادی است محيط زندگی
مربوط به آن شيوه توليد را ھم بيان می کند به نحوی که مناسبات اجتماعی اشخاص در مورد کارھای خويش به صورت ارتباطات شخصی آن
ھا بروز می کند و به شکل روابط اجتماعی اشيا با محصوالت کار تغير لباس نمی دھد .ھر کس می داند چه می کند  .رعيت می داند چقدر
برای خود کار کرده و چند ساعت يا روز بيگاری داده و چه مقدار برای آمرزش به کليسا پرداخته است .ھمه چيز در شکل طبيعی خودش
.است و رازی ندارد
مسيحيت و بويژه پروتستانيسم برای جامعه کاالئی متناسب ترين دين است .چون در اين جامعه مناسبات اجتماعی توليد عبارت است از اين که
 :توليد کنندگان محصول خود را به عنوان کاال و بنا براين مانند ارزش تلقی می کنند و کاالھای خود را در قالب شی ای به صورت کار
.مساری انسانی در برابر ھم قرار می دھند .در شيوه توليد آسيائی و ادوار باستانی اين امر نقش فرعی بازی می کند
اين شکل عرفانی و راز آميز توليد کاالئی تنھا زمانی برطرف می شود که شکل اجتماعی جريان زندگی ،خود به مثابه حاصل کار مردمی که
آزادانه با ھم تشريک مساعی می کنند ،تحت نظارت آگاه و طبق نقشه آنان در آيد .رسيدن به اين مرحله مستلزم وجود مبنای مادی معينی در
اجتماع است .يعنی پروسه توليد تحت نظارت آگاه و طبق نقشه آن ھا در بيايد  ،بدانند چه چيزی را توليد کنند به چه مقدار توليد کنند و ھدف
.توليد برای شان روشن باشد
فريده ثابتی

.چگونه سرمايه داری و چپ ارتباطات واقعی بين اين مقوله ھا را راز آلود ساخته اند
جنس ،نژاد و طبقه
سلما جيمز* ١٩٧٥ -فريده ثابتی ،مارس ٢٠١٣
مقدمه :با تشکر از اميد زراعيان بخاطر اديت ترجمه
مقاله در سال  ١٩٧٦توسط سلما جيمز فمينيست سوسياليست آمريکائی نوشته شد و بيانگر يک شيوه برخورد به سئوال جايگاه زن در جامعه
.سرمايه داری است .اواخر دھه  ١٩٦٠و دھه  ١٩٧٠اوج فعاليت زنان و دخالتگری آنان برای بازتعريف جايگاه زن در جامعه و نقش او بود
موج اول جنبش زنان از اواخر قرن  ١٨آغاز شد و با انقالبات  ١٨٤٨اروپا شدت گرفت .زنان در اين دوره بطور فعال در جنبش ھای
عمومی اجتماعی و انقالبات شرکت کردند .بدليل حضور مردان در جبھه ھای جنگ زنان مجبور شدند بکار خارج از خانه بپردازند و به
دنيای کار که در انحصار مردان بود وارد شوند اما ھمه اين فعاليت ھا نه شرکت در انقالب و نه ورود به دنيای کار به آن منجر نشد که زنان
حق و حقوقی کسب کنند و موقعيت اجتماعی شان بھبود يابد .کماکان زنان به شوھرانش وابسته شمرده می شدند .و آن چه که در قوانين انقالبی
گنجانده شده بود ھمه برای مردان بود .بعد از انقالب زنان طبقه بورژوا که بسيار فعال شده بودند دوباره به خانه برگردانده شدند اما زنانی که
وارد دنيای کار شدند وضعيت شان حتی بدتر شد زيرا عالوه برکار خانگی و پرورش کودکان و نگھداری از افراد مسن خانواده کار بيرون ھم
به آن اضافه شد که دستمزدش بسيار پايين تر از دستمزد مردان و شرايط کارش بسيار ناگوار تر بود .در تقابل با اين شرايط بخشی از زنان که
به اقشار باال و ميانی بورژوازی تعلق داشتند و توانسته بودند از نظر آموزشی خود را باال بکشند در اولين کنفرانس زنان در لنسا فالز گرد ھم
آمدند و برای اولين بار سازمانی را برای مبارزه در جھت برابری حقوقی و سياسی زنان در زمينه حق رای ،حق مالکيت ،ارث ،دستيابی به
تحصيالت بھتر و باالتر و حمايت قانون اززنان ايجاد کردند .طبيعی بود که مسائل زنان کارگر مطرح نباشد زيرا بين اين دوگروه از زنان
رابطه ای وجود نداشت و اصوال زنان کارگر و زنان کارگران در اين جنبش بدليل طبقاتی حضور نداشتد .در قرن  ١٩تمرکز زنان روی
حقوق شھروندی برای زنان؛ حق رای ،حق کار و حق آموزش بود .در  ١٩١٠با پيشنھاد کالرا زتکين در کنگره دوم بين المل سوسياليست در
کپنھاک  ٨مارس بخاطر مبارزات زنان کارگر شيکاگو روز زن ناميده شد و سال بعد در آلمان ،اطريش ،دانمارک و سوئيس زنان به خيابان
آمدند و خواھان حق انتخاب ،مشارکت در قدرت سياسی ،دستمزد مساوی برای کار يکسان ،اجازه ورود به دانشگاه ھا برای تحصيل و امکان
دستيابی به ھمه مشاغل و کار در ادارات شدند .در ھمين سال زنان در گيالن نيز روز زن را جشن گرفتند و خواسته ھای خود را مطرح
کردند .حضور فعال زنان کارگر در انقالب اکتبر تاثير فراوانی در بحرکت در آوردن زنان اروپا و آمريکا بجا گذاشت .موج اول جنبش زنان
در دھه دوم قرن بيست بپايان رسيد .زنان توانستند به بعضی از مطالبات خود دست يابند اما بعضی ديگر مثل مزد مساوی برای کار يکسان
ھنوز ھم انجام نيافته است و به نظر من با مبارزات تنھا ی زنان و بدون پيوند آن با مبارزات کارگری و بدون تبديل اين مطالبات به مطالبه
فوری طبقه کارگرو مبارزه جمعی برای آن ھا دستيابی به آن بازھم با مشکل مواجه خواھد بود زيرا بورژوازی براحتی اين منبع راحت و
.بدون درد سر را رھا نخواھد ساخت و بدون اعمال فشار شديد و جمعی از آن دست نخواھد کشيد
موج دوم جنبش زنان در فاصله سال ھای  ١٩٦٧و  ١٩٧٠رخ داد .قبل ازين تاريخ در دھه  ١٩٤٠زنان در تعداد زياد بطور رسمی بکار
بيرون از خانه روی آوردند .در دھه  ١٩٥٠زنان در مبارزه برای يک سيستم خوب رفاھی شرکت کردند .در اين دوره زنان از ساير جنبش
ھای انقالبی و تجربيات آن ھا تاثير بسياری گرفتند .در اياالت متحده جنبش حقوق شھروندی سياھان ،زنان سفيد پوست را ھم به خيابانھا
کشاند .جنبش معروف شده به رھايی بخش در کشورھای زير سلطه استعمار به ويژه مبارزات مردم الجزاير عليه قدرت استعماری فرانسه و
حضور فعال زنان در آن ،پيروزی در کوبا و جنگ ويتنام و به دنبال آن ھا جنبش دانشجوئی که مرکز آن در آلمان و رھبری آن با دانشجويان
سوسياليست بود و اروپا و آمريکا را به چالش طلبيده بود و در مجموع کل جھان را درگير کرده بود ،تاثير بسيار زيادی روی زنان گذاشت.
در غياب جنبش انقالبی طبقه کارگر به دليل بيش از يک قرن سياست رفرميستی اتحاديه ھا و احزاب چپ سنتی ،کارگران به سرکردگی
اتحاديه ھا ابتدا مبھوت و سپس دنباله رو جنبش دانشجوئی شدند .جنبش زنان تحت تاثير اين جنبش ھا برای رھايی از ستمی که بر آن ھا می
رفت ،بپا خاستند و با تاثير گيری ازين شرايط خود ابتکار عمل را بدست گرفتند تا برای حقوق خود مبارزه کنند .اين نوع جديدی از جنبش
زنان بود که شاخه ھای متفاوت و مطالبات متفاوت داشت و نشان می دھد که زنانی بيشماری با خاستگاه ھای طبقاتی متفاوت و مطالبات
متفاوت در آن شرکت کردند .خواست ھای جنبش زنان در مجموع عبارت بود از حقوق بازتوليدی)حق در باره نگھداری از کودکان و خود
تصميم گيری در باره تعداد کودکان ،بھداشت( ،مساله خشونت عليه زنان در خانواده توسط ھمسر يا شريک زندگی ،خشونت جنسی و آزاد و
اذيت توسط ھمسر ،مخالفت با ختنه زنان ،پرداخت حق فرزند به مادران برای مراقبت از کودکان .دستمزد مساوی و برابر زنان و مردان
.کارگر ،فرصت ھای برابر اقتصادی اجتماعی سياسی برای زنان ،حق رای و حذف ھمه سدھای مانع شونده از پيشرفت زنان
زنان در اين دوره با سه گروه در ارتباط قرار گرفتند :با سياھان بخاطر مشابھت در فقر اقتصادی و اجتماعی و بی حقوقی ھای مدنی و
تبعيض و ستم ،بادانشجويان بخاطر مسائل ايدئولوژيکی و با جوانان بخاطر ستم جنسيتی ،بی افقی و نبود آزادی .ھمان طور که آمد جنبش
کارگری که مدتھا بود با سياست ھای رھبران اتحاديه ديگر فعال نبود و کل مبارزاتش به افزايش ساالنه چندرقاز به دستمزدھا خالصه شده بود
نتوانست در اين دوره مھر طبقه کارگر را برجنبش بزند و با اين اوصاف انتظاری از او نمی رفت و به ھمين سبب اين رابطه صورت
.نگرفت
:در جنبش زنان اين دوره سه گرايش خود را ويژه کرده بود
زنان بورژوا در يک شاخه ازين خيزش از راه ھای قانونی خواھان برابری کامل زنان با مردان بودند .اين گرايش حاصل تفکر سوسيال 1-
.دموکراسی و ليبراليسم بود
زنانی که از جنبش چپ دانشجوئی بيرون آمدند و برای جامعه ای بدون طبقه و بدون جنسيت مبارزه می کردند که می بايستی از سرمايه 2-
.داری بسمت تفکر و شيوه توليد سوسياليستی حرکت کند .در مسير اين حرکت با تغيير آگاھی از سلطه اقتدار رھا شود
جنبش راديکال فمينيستی رھائی بخش .ھدف اين گروه رھائی روانی زن در مقابل فرھنگ مردانه حاکم بود.بنايراين خواھان جايگزينی 3-
فرھنگ زنانه با فرھنگ مردانه بودند .مبارزه عليه ستم جنسيتی و مناسبات پدرساالرانه حاکم دنبال می شد و برای پيشبرد آن ايجاد يک خود
آگاھی جديد زنانه و گسترش آن مد نظر بود که برای دستيابی به آن کار در گروه ھای کوچک زنانه را پيش می بردند و با ھمجنس گرايان نيز
ھمکاری می کردند .از نظر فرھنگی خواھان تغيير ارزش ھا بودند و برگسترش آموزش زنان تاکيد داشتند .مساله عدالت جنسيتی ،انتقاد از
تبعيض و به ويژه تبعيض توسط مادران نسبت به دختران و تبعيض قانونی در رابطه با زنان ،حق تعين سرنوشت و حق بربدن خود و خود
تصميم گيری ،مبارزه با تصوير رايج زن در جامعه و انتظاری که با توجه به آن از زنان می رفت ،و نقش مادری مورد انتظار جامعه از
زنان و وظايف خانگی زنان با کار در آشپزخانه و کال کار بدون مزد خانگی و نقش بازتوليدی زن و نگاه به زن بعنوان شی جنسی برای
مردان ھمه و ھمه را مورد چالش قرار دادند .از چھره ھای بارز فمينسم راديکال نيويورک شوالميتث فايرستون است .وی تئوری مارکسيستی
را بخاطر فيکس کردن روی ساختار اقتصادی برای تحليل مورد انتقاد قرار داد .وی سعی کرد سنتزی از نظرات فرويد ،رايش ،مارکس،

انگلس و سيمون دوبوار را ارائه دھد .در کتاب ديالکتيک سکس که در سال  ١٩٧٠به چاپ رسيد او استدالل می کند که نابرابری جنسی ريشه
اش در ساختار اجتماعی پدرساالری تحميل شده برزنان بخاطر بيولوژی آن ھا و آسيب ھای جسمی ،اجتماعی و روانی تحميل شده بدليل
بارداری ،زايمان ،پرورش کودک و بازتوليد انسانی قرار دارد و خواھان لغو خانواده ھسته ای و زندگی در واحدھای اجتماعی در جامعه ای
سوسياليستی می شود .خواھان شورش طبقه فرودست يعنی زنان و کنترل بازتوليد توسط آن ھا می شود .و می گويد ھدف انقالب سوسياليستی
نه فقط حذف امتياز مردان که ھدف موج اول فمينيسم بود بلکه حذف تفاوت جنسی می باشد ،نه فقط حذف امتيازات اقتصادی طبقاتی بلکه
.حذف خود تفاوت طبقاتی است .او توامان به تئوری مارکسيستی و ليبرال انتقاد می نمايد
ھايدی ھارتمن يکی ديگر از ايدئولوگ ھای فمينيست می گويد پدرساالری و ھمين طور ستم برزنان توسط مردان خود يک سيستم ويژه است
.که از ستم طبقاتی مستقل می باشد و حل اين مساله اين گونه ميسر می شود که ھمه زنان باھم عليه مردان باشند
فمينيسم سوسياليستی از جنبش مارکسيستی دانشجوئی نشات گرفت ،از آن جدا شد و به موج دوم جنبش زنان تعلق دارد .فمينيسم سوسياليستی
می خواھد تلفيقی از مارکسيسم و فمينسم راديکال را باھم داشته باشد .فمينيسم سوسياليستی می گويد که تحت ستم بودن زنان در سرمايه داری
با تاريخ سرمايه داری ھمبسته است بنابراين برای ايجاد تغييرات ،ارتباط ساختاری بين پدرساالری و سرمايه داری را مورد ھدف قرار می
دھد و معتقد است درک از طبيعت مردانه با ديد ديالکتيک مارکسيستی را بايد در مناسبات بين بيولوژی و جامعه يافت .تاکيدشان روی سن،
جنس ،تعلق طبقاتی و مليت ،آن ھا را از ليبرال ھا جدا می کند .آن ھا ديد ذھنی از طبيعت مردانه را رد می کنند و خواھان برابری کامل
اقتصادی ،سياسی زنان ،حق انتخاب ،حق کار و بھبود شرايط کار زنان ھستند .آن ھا ھم چنين توجه خود را به مساله کار خانگی و کار
بازتوليدی پرداخت نشده زنان معطوف کرده اند و تم مرکزی بحث آن ھا ارتباط دادن مساله زنان و جنبش کارگری به ھمديگر است و به
.احزاب کمونيست يا احزاب چپ و در مواردی به جناح چپ سوسيال دموکرات ھا نزديکند
:دستاوردھای فمينيستی موج دوم به ويژه در آلمان بعنوان بزرگترين مرکز عمل آن بشرح زير است
تشکيل اولين کنفرانس سراسری زنان با شرکت  ٤٠٠نفر 1972
ايجاد اولين گروه زنان لزب بعنوان بخشی از جنبش زنان1972 ،
تشکيل مراکز زنان1973 ،
سازمان دھی اعتصاب زنان کارمند عليه تبعيض دستمزده که اوج آن در دھه  ١٩٩٠بود،
ميانه دھه  ١٩٧٠ايجاد رسانه ھای زنان ،چاپخانه زنان ،تقويم زنان و نشريات زنانه که مھمترين آن ھا کوراژ و اما بود .کوراژ از سال
 ١٩٧٦تا  ١٩٨٤منتشر می شد و اما از  ١٩٧٧تا امروز منتشر می شود،
تشکيل تريبونال بين المللی عليه جنايت نسبت به زنان در بروکسل که در آن  ١٥٠٠نفر از  ٣٣کشور شرکت کردند1976 ،
تشکيل اولين دانشگاه تابستانه برای زنان که ھنوز ھم تشکيل می شود 1976
از دھه  ١٩٨٠به بعد جنبش به شاخه ھای مختلف لزب ،مادران ،وکالی زن ،مھاجرين ،فعاالن صلح و  ...تبديل شد و امکان کار جمعی مثل
.سابق برايشان مشکل گرديد
موج سوم فمينيسم از دھه  ١٩٩٠به ويژه در اياالت متحده و کشورھای درحال رشد ظھور کرد و معتقد است اکثر خواسته ھای موج دوم
فمينيسم برآورده شده است بنابراين آن ھا نظرات جديدی مطرح می کنند که بيشتر خصلت جھانی دارد تا قومی و تاکيد می کنند که مردانگی
ھم برحسب زمان و مکان به اشکال متفاوت وجود دارد و جاری است که بايد بطور انتقادی مورد سئوال قرار گيرند .امروزه فعاليت عملی و
نظری فمينيست ھا روی مسائلی چون  -١مبارزه عليه سکسيسم يا ستم جنسی  -٢غلبه بر پدر ساالری ،بيعدالتی و ستم و فمينه کردن جامعه -٣
رد کامل تقسيم وظايف برمبنای جنسيت که در اين رابطه گفته می شود که کودک ،مرد يا زن بدنيا نمی آيد بلکه جامعه با رفتارش او را مرد يا
زن می کند و شعار معروف در اين رابطه " ما دختر بدنيا نمی آئيم بلکه دختر می شويم" است -٤ .سکسواليته آزاد ،و مساله مربوط به زنان
.لزب  -٥رسيدن به ھستی زنانه مردانه در آينده که ھمه خوبی ھای دوجنس در آن باشد
ديگر گرايش ھای فمينيسم عبارتند از فمينيسم فرھنگی ،پست فمينيسم ،فمينيسم آنارشيستی ،فمينيسم انفرادی ،فمينيسم دولتی و آن چه که در
کشورھای مسلمان از آن با عنوان فمينيسم اسالمی نام می برند .با وجود انتقاد فمينيست ھا از مارکسيسم و اين باور آن ھا که مارکسيسم نسبت
به جنسيت نابينا است نمی توانند تاثيرمارکسيسم را به ويژه در مساله مردساالری ،ستم برزنان ،تحليل خانواده بورژوائی و شرايط کار زنان و
.تاثير انقالب اکتبر را برجنبش زنان نديده بگيرند .عده ای نيز از پايان فمينيسم صحبت می کنند
سلما جيمز چنانکه در آغاز آمد به گرايش فمينيسم سوسياليستی تعلق دارد .او کارش را با کارگری در کارخانه آغاز کرد بعد از ازدواج و بچه
دار شدن بکار خانگی تمام وقت مشغول شد .در  ٢٥سالگی در يک مجله ھفتگی که صدائی برای زنان ،جوانان و سياھای شده بود ،سلسله
مطالبی تحت عنوان "جايگاه زن" در طبقه کارگر را به رشته تحرير در می آورد .سپس به انگلستان رفت .در سال  ١٩٦٥در کمپين " عليه
تبعيض نژادی" شرکت کرد و با جنبش سياھان ھمکاری داشت .او پرداختن به مساله " کاربدون مزد خانگی" زنان را در راس فعاليت ھای
خود قرار داد تا نشان دھد که چگونه کار خانگی و کار بازتوليد زنان ،خارج از بازار کار ،کل طبقه را توليد می کند .در سال  ١٩٨٣کتاب
مارکس و فمنيسم را منتشر کرد و در سلسله سخنرانی ھايی به بازخوانی و توضيح کاپيتال مارکس از ديگاه زنانه و با توجه به کار بدون مزد
برای " "ECPزنان کرد .در  ١٩٧٥با تشکل ھای مستقل زنان از جمله با زنان سياھپوست " مزد برای کارخانگی" و زنان تن فروش انگليس
 "Globalيافتن يک آلترناتيو اقتصادی برای خود فروشی ھمکاری نزديک داشت .در  ١٩٨٥در ايجاد شبکه بين المللی زنان در کمپين
برای قبوالندن کارخانگی بعنوان يک فعاليت اقتصادی و تعلق بيمه و تامين اجتماعی برای زنان خانه دار از طريق "Women’s Strike
فشار بر سازمان ملل و اعضای آن براساس ماده  ٨٨نقش مھمی داشت .در سال  ٢٠٠٨با نوشتن نامه ای که لينک آن ضميمه است اعالم کرد
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اين مختصری بود در معرفی نويسنده اما ترجمه مقاله ای که در زير می آيد به بھانه روز جھانی زن وبرای آشنائی بيشتر با مبارزات زنان در
يک قرن گذشته صورت گرفته است .مسلما در رابطه با مقاله چيزھايی برای نقد ھم از جنبه مثبت و ھم منفی وجود دارد .رابطه جنس ،نژاد و
طبقه ھمان گونه که او می گويد با ھم تنيده شده اند و در نظام سرمايه داری به وضوح قابل رويت است .مسلم است که تعريف سنتی چپ از
طبقه بايد به چالش کشيده شود .حتی اکنون و در قرن  ٢١ھم ھنوز بسياری طبقه کارگر و مبارزاتش را تنھا در محدوده کارخانه با تعريف کار
در کارخانه بعنوان کار مولد می بينند .تعريف طبقه بشکلی که ھمه بخش ھا را در خود جا دھد ،توان و قدرت طبقه کارگر را در مقابل طبقه
سرمايه دار که ھم گام با چپ سنتی و با کمک اتحاديه ھای کارگری ،دائما به اين تقسيم سنتی کار رجوع و طبقه کارگر را شقه شقه می کنند،
باال می برد .پرداخت به مساله کارخانگی زنان بعنوان کار بدون مزد برای سرمايه ،يکی ديگر از مسائل است که چند پھلو است و حسن و
عيب را باھم دارد و برقراری آن به تنھائی نمی تواند به فرودستی زنان در جامعه و تبعيض عليه او و تقسيم کار جنسی و مناسبات استثماری
و مرد-پدرساالرانه سرمايه داری پايان دھد .برای کارخانگی زن حد و مرزی وجود ندارد .کار قبل از بيدار شدن اعضا خانواده آغاز و بعد از
به بستر رفتن ھم و آماده کردن وسايل ادامه وظيفه در سحرگاه فردا پايان می گيرد .تحقيقات انجام يافته چندی نشان می دھد که در مقايسه با

ساير کارھا کارخانگی گاه تا  ٩٠ساعت در ھفته است .که برابر می شود با کار دو کارگر به اضافه  ١٠ساعت اضافه کاری در ھفته؛ اگر کار
ھفتگی  ٤٠ساعت باشد .کارخانگی شامل کارھای الزم برای تجديد نيروی مرد کارگر برای ادامه کار ،برای بازتوليد نيروی کار آتی يعنی
توليد و تربيت و پرورش کودک بعنوان کارگر بعدی به اضافه رسيدگی به درس و مشق کودکان و ارتباط با مدرسه و ترتيب ايام فراغت
کودکان .رسيدگی به کارھای بيرون از خانه مرد که در ساعات اداری توسط خود مرد قابل انجام نيست ،مثل کارھای بانکی ،تصفيه حساب
ھای مالی با بقال و عطار و  ....فراھم کردن و ترتيب دادن کارھای ايام فراغت ھمسر چون پيشبرد مھمانی ھا و ديدارھای فاميلی و دوستانه و
غيره .با عطف توجه به ھمه اين وظايف مسلم است که کار خانگی کاری توليدی است ،حتی اگر اثری از مبادله کاالئی را بشيوه معمول در آن
نبينيم .کاری است که ارزش اضافی ايجاد می کند و بھمين سبب برای سرمايه داری مھم است حتی اگر اين کار را مستقيم و عينی نتوان با
فرمول پول-کاال-پول برای اثبات ايجاد ارزش اضافه توضيح داد و به ناباوران نشان داد که زنان با کار خانگی مثل ھرکارگر ديگری مورد
استثمار سرمايه قرار می گيرند .پرداخت دستمزد به کارخانگی توسط دولت که توسط کمپين زنان و سلما جيمز بعنوان اين که دولت سرمايه
داری که به نيابت طبقه سرمايه دار حکومت می کند و اھداف آن ھا را پيش می برد و پيش از ديگران نفع می برد ،بی ترديد و در وھله اول
برای اين که برای زنان استقالل مادی ايجاد می کند اما اين که آيا درآن صورت بزنان برای اين کار دستمزد مناسب پرداخت خواھد شد مورد
ترديد است اما اگر دولت در صورت قبول کردن ،بار آن را با افزايش ماليات از درآمد که معموال در وھله اول گريبان کارگران را می گيرد
بگذارد می شود مثال معروف با يکدست پيش می کشد و با دست ديگر عقب .زيرا سرمايه داران به شيوه ھای مختلف از رشوه يا بقول
خودشان ھديه به وزرا و وکال و دست اندرکاران تا وام ھای کم بھره و پول خريد ماشين و دفتر و وسايل نو و غيره از معافيت ھای مالياتی
برخوردار می شوند و از درآمدی که خود حاصل کارپرداخت نشده کارگران زن و مرد در بازار است برای اين منظور سھمی نخواھند داد يا
بمقداری ناچيز خواھند پرداخت  .يا اگر دولت در آزای آن ،امکانات اجتماعی را کاھش دھد در حقيقت اين پرداخت نقش مثبتی در زندگی
بازی نخواھد کرد؛ نمونه اش در آلمان با بوق و کرنا چند يورو مثال به پول کودک برای مادر اضافه می کنند در عوض با ايجاد اضافه
پرداخت برای دارو و درمان بيش از آن از کاسه خانوار بيرون می کشند .يا درپارلمان ايران مساله به گونه ای ريشخند آميز مورد تاييد قرار
می گيرد که زنان می توانند از ھمسران خود برای کار خانگی و شير دادن بچه و نگھداری از آن ھا تقاضای دستمزد کنند در حالی که می
دانند زنان گاه مجبور می شوند برای کمک به درآمد خانوار و تنھا برای سير کردن شکم بچه ھا به خودفروشی اقدام کنند .بنابراين در ضمنی
.که بايد برای اين حق جنگيد اما بايد بشيوه ای جنگيد که بارش بردوش سرمايه داران که نفع بران اصلی اين کار ھستند گذاشته شود
حاال فرض را براين قرار می دھيم که اين حق برقرار شد .آيا اين حق فرودستی زنان را در جامعه حل می کند .آيا کارخانگی را بعنوان
وظيفه زنانه رسميت نمی دھد و زنان بيشتری را خانه نشين نمی کند؟ آيا شانس ھای مساوی برای رشد و ارتقا اجتماعی را برای زنان که
برايش بسيار مبارزه شده است و ھنوز ھم کامال تحقق نيافته است مسکوت نمی گذارد .آيا تقسيم کار جنسی تقويت نمی شود و تفکر
مردساالرانه که سرمايه داری به مدد بکارگيری آن از ترندھای قبلی برای فرودستی زنان در جھت منافع خود مورد استفاده و اشاعه قرار می
دھد و روابط اجتماعی مردساالرانه به جای ريشه کن شدن ،تقويت و تثبيت نمی شود .تنھا در صورتی اين امر بنفع زنان می تواند تمام شود
که ھمراه با مبارزه برای برقراری دستمزد کارخانگی و قبول آن بعنوان بخشی از کار مولد اجتماعی مثل ھرکار ديگری با آن رفتار شود.
خصلت زنانه ازآن گرفته شود و کارواجب اجتماعی گردد و کاری گردد برای ھردو جنس .امکانات رايگان اجتماعی چون مھد کودک ھا،
کودکستان ھا ،مراکز مراقبت از سالمندان ،آشپزخانه ھای عمومی ،رختشويخانه ھای عمومی ،مراکز تفريحات سالم برای کودکان و
بزرگساالن ،مراکز دسترسی به اطالعات و غيره گسترش يابد .قلمروھای مردانه و زنانه کار -مثل اختصاص بخش خدمات بزنان و صنعت به
مردان -محو شود و ھمه امکانات و امتيازھا از دستمزد تا ارتقای شغلی تا پول بازنشستگی تا مقرری بعد مرگ يکی از دوطرف و غيره به
تساوی به مردان و زنان تعلق گيرد .برقراری تنھای مزد برای کارخانگی تبعيض زنان نسبت به مردان را از بين نمی برد .اين تبعيض بخشی
از فرھنگ غالب در جامعه است که به ويژه در بسياری از جوامع از جمله ايران ھنوز در خانواده و توسط مادران و ھم پدران از تولد کودک
آغاز می شود و کودکان را برای تقسيم جنسی کار پرورش می دھد .بااين شيوه برخورد دختران برای مادرشدن و کارخانگی حتی اگر به
تحصيالت باال ھم نايل شوند و پسران برای نان آور شدن و کار بيرون پرورش داده می شوند .برای پسران داشتن دوست دخترھای متعدد
بتوالی حسن و زرنگی است و دختران بايد منتظر دق الباب و آمدن خواستگار بمانند و گرنه ضد فرھنگ و ضد عرف و عادات و آبروی
خانواده عمل کرده اند .مبارزه برای حقوق زنان از جمله دريافت دستمزد برای کار مبارزه ای طبقاتی است اما اگر با مبارزه با موجوديت
سرمايه داری ھمراه نشود ،اگربا مبارزه برای محو طبقات و استثمار طبقاتی ھمراه نشود ،اگر با مبارزه با تفکر ومناسبات مردساالرانه در کل
جامعه و رھائی زنان از وابستگی به کنج آشپزخانه ھمراه نشود تنھا اندکی ارتقای مادی در وضعيت اين زنان خواھد بود نه رھائی واقعی اما
.بايد برايش مبارزه شود
مارس  ،٢٠١٣فريده ثابتی
.با تشکر از اميد زراريان برای اديت متن ترجمه شده
جنس ،نژاد و طبقه
به اندازه کافی اغتشاش فکری در حول و حوش جنس ،نژاد ،و طبقه ايجاد شد زمانی که اين مقوالت را روی در روی يکديگر به عنوان
مقوالت جداگانه و يا حتی مقوالتی با ماھيت ناسازگار ،مورد بررسی قرار داديم .اين که اين مقوالت موجوديت ھای جداگانه ای ھستند -امری
بديھی است .درک اين که آن ھا ثابت کرده اند خود را که موضوعاتی جدا نشدنی و غيرقابل جدا شدن ھستند مشکل است .اگر جنس و نژاد از
طبقه بيرون کشانده شوند ،عمال آن چه که باقی می ماند سياست ھای سرو دم بريده ،کوته فکرانه و سکتاريستی مردان چپ سفيد پوست کالن
شھرھاست .اميدوارم بطور خالصه نشان بدھم اوال ،که جنبش طبقه کارگر چيز ديگری از آن چه است که چپ ھمواره تصور کرده است که
باشد .دوما در آن تضاد بين وجود مجزای جنس يا نژاد و کليت طبقه محبوس شده است که بزرگترين بازدازنده برای قدرت طبقه کارگر و ھم
.زمان انرژی خالق برای دستيابی به آن قدرت است
به آن رجوع داده است (١)،ما اشاره کرده ايم"  ...رابطه زنان و سرمايه و نوع مبارزه ای که  Avis Brownدر جزوه ما که آويس براون
)می توانيم( بطور موثر برای نابودی اش به آن مبادرت ميکنيم) ".ص ،( ٥.را می توانيم از طريق تجربه توده ھای رنگين پوست عليه سرمايه
بدست آوريم .اجازه دھيد از تجربه )کاست( زنان شروع کنيم ،ما طبقه را بگونه ای باز تعريف می کنيم که زنان را ھم شامل شود .تعريفی
برمبنای کار بی مزد زنان خانه دار .ما آن را اين طوربيان کرديم :از زمان مارکس ،روشن شده است که سرمايه از طريق مزد حکومت می
.کند و توسعه می يابد ،يعنی که پايه و اساس جامعه سرمايه داری ،کارگر مزدی و استثمار مستقيم کارگر زن يا مرد است
چيزی که برای سازمان ھای طبقه کارگر روشن و مفروض نبوده است ،اين بود که دقيقا از طريق مزد ،استثمار کارگران بدون مزدسازمان
دھی شده بود .اين استثمار حتی بخاطر فقدان مزد که آن را}استثمار{ پنھان می داشت ،شديد تر بوده است ... .در جائی ھم که زنان به کارشان
)وابسته اند ،بنظر می رسد که کارشان يک خدمت شخصی خارج از سرمايه باشد ).ص٢٨ .
اما ارتباط کاست با طبقه در جائی که به زنان مربوط می شود خود را در يک شکل پنھان رازآلودی نشان ميدھد ،اين رمز و راز نسبت به
زنان منحصر بفرد نيست .قبل از اين که با مساله نژاد مواجه شويم بيائيد از تجربه خود زنان شروع کنيم .کم قدرت ترين ھا در جامعه کودکان

ما ھستند ،و ھم چنين آن ھايی که در يک جامعه کارمزدی ،مزدی دريافت نمی کنند .زمانی آن ھا}دوگروه باال{ بعنوان يک بخش کامل از کار
مولد اجتماع پذيرفته شده بودند .کاری که آن ھا انجام می دادند بخشی از کل کار اجتماعی بود و با چنين عنوانی مورد تائيد قرار گرفته
بود)برای مثال در جامعه قبيله ای ھنوز ھم ھستند( .آن جاھا که سرمايه و نقش آن توسعه يافت  ،کودکان از ديگران در اجتماع جدا گرديده و
مجبور شدند به مدرسه بروند ،که اين خود باعث شورش ھای پيوسته روزانه آنان ھست .آيا بی قدرتی آن ھا يک مساله طبقاتی است؟ آيا
مبارزه آن عليه مدرسه يک مبارزه طبقاتی است؟ ما عقيده داريم که ھست .مدارس نھادھايی رسمی ھستند که توسط سرمايه برای دستيابی به
منظورشان از طريق کودک و برعليه او سازمان داده شدند .سرمايه  ...کودکان را به مدرسه فرستاد نه بخاطر اين که آن ھا جلوی دست و
پای والدين خود بودند ،بلکه برای تبديل اين کودکان به کارگران "مولد" تر ،که از طريق تعليم امکان پذير می شود .جباريت سرمايه از طريق
مزد ھرانسانی را که رمقی داشته باشد ملزم بکار می کند و بشيوه ای بکار می گيرد که اگر نه فورا ،که بعدا در نھايت برای توسعه و گسترش
فرمانروائی سرمايه سود آور شود .در نتيجه اساسا معنای مدرسه چيزی جز اين نيست .تا جائی که به کودکان مربوط می شود ،کارشان اين
گونه به نظر می رسد که آمورش شان برای منفعت خودشان است ).ص (٢٨.در نتيجه در اين جا دو بخش از طبقه کارگر را داريم که فعاليت
ھای شان ،يکی در محيط خانه و ديگری در مدرسه است و به اين علت که اين کارگران مزدی دريافت نمی کنند ،چنين بنظر می آيد که خارج
.از رابطه و دايره کارمزدی سرمايه داری باشند .در واقع ،فعاليت ھای آنان جنبه ھايی از توليد سرمايه دای و تقيسم کارآن است
اول زنان خانه دار ،که درگير توليد و بازتوليد کارگرانند ،چيزی که مارکس آن را نيروی کار می نامد .آن ھا}زنان{ به کسانی خدمت می کنند
که روزانه توسط کارکردن بخاطر مزد درھم کوبيده می شوند و نياز دارند که روزانه تجديد قوا کنند؛ و آن ھا}زنان{ از کودکان مراقبت می
کنند و به آن ھا آموزش می دھند تا وقتی که بزرگ شدند آماده کارشوند .دوم کودکان يعنی کسانی که از زمان تولد موضوع اين مراقبت ھا و
تربيت ھستند ،کسانی اند که در خانه ھا و مدارس تربيت می شوند که کارگران آينده بشوند .اما اين کار دو جنبه دارد .در مکان اول برای
بازتوليد نيروی کار در شکل کودکان ،اين کودکان بايد ناگزير شوند که ديسيپلين و به ويژه ديسيپلين کارکردن را بپذيرند  ،که استثمار شوند
بخاطر اين که قادرباشند ،غذائی برای خوردن داشته باشند .بعالوه آنھا بايد برای انجام دادن نوع معينی از کار ديسيپلين يابند و تربيت شوند.
کاری که سرمايه می خواھد انجام يابد ،تقسيم شده است و ھر دسته آن بطور بين المللی بعنوان کار زندگی ،سرنوشت وھويت دسته ھای ويژه
کارگران طبقه بندی شده است؛ اصطالحی که معموال برای توصيف اين مساله بکار برده می شود تقسيم کار بين المللی است ،در اين باره بعدا
بيشتر بحث خواھيم کرد اما اکنون اجازه می خواھم که مادر پسری ھفت ساله از ھند غربی تحصيالت پسرش را برايمان با دقت و بطور
خالصه بيان کند " :آن ھا اکنون برای رفتگری خيابان انتخاب شده اند" .کسانی از ما در جنبش فمينيستی ،که باالخره نقاب را از اين تقسيم کار
بين المللی سرمايه داری برای افشای وضعيت طبقاتی زنان و کودکان يعنی وضعيتی که با ويژگی ھای موقعيت کاست آنھا ،پنھان شده بود،
برداشتند ،ازين شکل جنبش سياھان چيزھای خوبی آموختند .اين چيزی نيست که جائی نوشته شده باشد) گرچه ما بعدھا دريافتيم که اين طور
باشد( .يک جنبش توده ای از قدرتی که تجربه می کند ،قدرتی که تمام کثافت ھای ظاھری را پاک می کند و می گويد که واقعيت اين است،
.بيشتر می آموزد تا از نوشته ھا
جنبش سياه پوستان در اياالت متحده )و ھرجای ديگر( ھم مانند جنبش زنان که "برای" زنان و شورش کودکان که "برای" کودکان می شود،
که در آغاز بنظر می آمد که ربطی به طبقه نداشته باشد ،با اتخاذ چيزی آغاز شد که بنظر می رسيد تنھا يک موقعيت کاستی در مخالفت با
نژاد پرستی گروه ھای مردانه مسلط سفيد پوست باشد .روشنفکران در ھارلم و مالکوم ايکس ،آن انقالبی بزرگ ،که ھردو ملی گرا بودند.
ھردو برای جايگزين کردن رنگ برفرازطبقه ظاھر شدند .زمانی که چپ ھای سفيد ھنوز شعارھای " سفيد و سياه متحد شويد و مبارزه کنيد"
يا " سياھان و کارگران بايد با ھم متحد شوند" را می دادند .طبقه کارگر سياه پوست قادرشدند از طريق اين ملی گرائی طبقه را باز تعريف
کنند :اکثريت سياه پوستان و کارگران مرادف ھم اند)کارگر با ھيچ گروه ديگری مرادف نبود -شايد به استثنای زنان( ،مطالبات سياھان و
)اشکال مبارزاتی ای که توسط شان ابداع شدند جامع ترين مبارزات طبقه کارگر بودند ) ...ص٨.
ھمانطور که آويس می گويد اينطور نيست که جنبش سياھان بعدا " از سر ناچاری به مبارزه طبقاتی تبديل شده باشد" .اين خود مبارزه طبقاتی
بود و مدتی طول کشيد تا به آگاھی ما رسوخ کند .چرا؟ يک دليلش اين است که بعضی از ما جشم بندھای مردان سفيد چپ را به جشم زده
بوديم ،اين که آيا اين را می دانسيتم يا نه موضوع ديگری است .طبق نظر آن ھا اگر مبارزات در کارخانه رخ ندھد ،مبارزه طبقاتی نيست.
پيوند واقعی}با طبقه{ آن بود که اين چپ بما اطمينان می داد که بنام مارکسيسم صحبت می کرد .آن ھا طوری رفتار می کردند که اگر ما از
آن ھا بطور سازمانی يا سياسی جدا شويم يعنی ما از مارکسيسم و سوسياليسم علمی روی گردانده ايم .آن چه که بما برای اين جدا شدن ،برای
نترسيدن از آگاھی جرات داد ،قدرت جنبش سياھان بود .ما فھميديم که باز تعريف طبقه دست به دست مستقيم به کشف مجدد مارکس می رسد
.چيزی که چپ اصال درک نخواھد کرد
ھم چنين داليل عميق تری وجود داشتند که چرا کاست و طبقه بنظر متضاد می آمدند .اغلب اين گونه می نمايد که منافع سياھان با منافع سفيدان
متضاد است و اين با مساله مردان و زنان شبيه است .فھميدن منافع طبقاتی جايی که اين گونه به نظر می رسد که نه يکی بلکه دوتا ،سه تا،
.چھار و پنچ تا – که ھر کدام نقيض ديگری است ،،يکی از مشکالت وظايف انقالبی ما در تئوری و عمل است
منبع ديگر گيج سری اين است که ھمه زنان ،کودکان يا سياھان جزء طبقه کارگر نيستند .کافی است گفته شود که دردرون اين جنبش اليه ھايی
وجود دارند که قصد شان از مبارزه نه نابودی نظام سرمايه داری بلکه باال رفتن از پلکان سلسله مراتب سرمايه داری است .و ھم چنين در
درون ھر جنبش مبارزه ای وجود دارد در باره اين که جنبش در خدمت کدام نفع طبقاتی است .البته اين تاريج جنبش ھای کارگران مردان سفيد
پوست است .وھيچ "خلوص" طبقاتی حتی در سازمان ھای محل کار وجود ندارد .مبارزه کارگران عليه سازمان ھايی که بطور کلی در محل
)کار و در چامعه يعنی اتحاديه ھای کارگری ،احزاب کارگری و غيره -مبارزه ی طبقاتی است٢).
بگذاريد ارتباط بين کاست با طبقه را به شيوه ای ديگر نشان دھيم .کلمه " فرھنگ" اغلب برای نشان دادن اين که ديدگاه ھای طبقاتی محدود،
بی فرھنگ و غيرانسانی ھستند مورد استفاده قرار می گيرد .دقيقا اما موضوع برعکس است .يک فرھنگ ملی که طی دھه ھا يا قرن ھا رشد
کرده است ،ممکن است بنظر رسد که که ارتباط جامعه با سرمايه داری بين المللی را انکار کند .اين موضوعی است که بسيار گسترده و اين
.جا نمی شود به آن پرداخت اما يک نکته اساسی می تواند بسرعت روشن شود
يک شيوه زندگی منحصر بفرد که مردمی برای خود بسط می دھند و روزگاری گرفتار سرمايه داری می شوند ،اصال نمی تواند در واکنش به
آن و شورش عليه آن درک شود مگر اين که به تماميت زندگی سرمايه دارانه آن ھا توجه شود .محدود کردن فرھنگ ،کاھش دادن آن به
دکوراسيونی از زندگی روزانه است (٣).فرھنگ عبارت است از نمايش ھا و شعر در باره استثمار شده ھا ،متوقف کردن پوشيدن دامن ھای
کوتاه و استفاده از شلوارھا به جای آن ھا؛ برخورد بين ارواح سياھان باپتيست و تقصير و گناه پروتستانيزم سفيد پوست .فرھنگ ھم چنين
آژير خطری است که در ساعت  ٦زنگ می زند ،در زمانی که زن سياه پوست در لندن بچه ھايش را بيدار می کند تا آن ھا را برای مھد
کودک آماده کند .فرھنگ ھست که او چقدر در ايستگاه اتوبوس احساس سرما می کند و سپس چقدر در ميان چمعيت اتوبوس گرمش می شود.
اين فرھنگ احساسی است که شما در ساعت ھشت صبح دوشنبه وقتی که ساعت شما نشان می دھد که زمان کار است و آرزو داريد که اين
که کاش جمعه بود ،آروزی اين که زندگی شما به عقب برمی گشت ،است .فرھنگ يعنی خط سرعت يا وزن توده ھای کثيف لباس ھا در

بيمارستان وقتی که در حال فکر کردن ھستيد که چايی در وقت خود درست کنيد .فرھنک يعنی چای درست کردن در حينی که مردت جلوی
تلويزيون به اخبار گوش می دھد .فرھنگ يعنی يک "زن غير منطقی" که برای نشستن توی اتاق از آشپزخانه در می آيد و بدون ادای کلمه ای
"بدون ھيچ دليلی تلويزيون را خاموش می کند
اين فرھنگ از کجا آمده است که اگر شما زن باشيد اين گونه از فرھنگ مرد متفاوت است و اگر شما يک زن سياه باشيد از فرھنگ زن سفيد
متفاوت است؟ آيا اين به مبارزه طبقاتی کمکی می کند) چنانکه چپ سفيد آن}فرھنگ{ را دارد( يا برای مبارزه طبقاتی اساسی تر است) چنانکه
ناسيوناليست ھای سياه و فمينيست ھای راديکال آن را دارند( بخاطر اين که برای جنس شما ،نژاد شما ،مليت شما و لحظه ای از زمان که شما
اين چيزھا ھستيد ،ويژه است؟ -ھويت ما ،نقش ھای اجتماعی ما ،شيوه ای که ما ديده می شويم ،بنظر می رسد که با کارکردھای سرمايه دارانه
مان بی ربط باشد .بنظر می رسد که رھا شدن از آن ھا ) يا از ميان آن ھا( ،از آزادی ما از بردگی مزدی سرمايه داری مستقل باشد .بنظر من
ھويت -کاست ماده اصلی طبقه است .اين جا ،جای عجيبی است که ما دريافتيم که }در آن{ کليد ارتباط طبقه با کاست بطور موجز نوشته شده
است .اين جا جائی است که تقسيم کار بين المللی بعنوان مناسبات قدرتی در درون طبقه کارگر مطرح می شود .اين جا ھست جلد اول کاپيتال
مارکس –.مانوفاکتور  ...سلسله مراتبی از نيروی کار را ايجاد می کند که با مقدار دستمزد ارتباط دارد .اگر از يکطرف به کارگران منفرد
کارکردی محدود در زندگی اختصاص يافته و به آن الحاق شده اند؛ از طرف ديگر اعمال مختلف سلسله مراتبی ،برطبق توانائی ھای ھم
)طبيعی و ھم اکتسابی آن ھا ،بين کارگران تقسيم شده است).مسکو ،١٩٥٨ ،ص٣٤٩.
ارتباط عميق مادی بين نژاد پرستی ،سکسيسم ،شوينيسم ملی و شوينيسم نسل ھائی که برای مزد کار می کنند ،برعليه کودکان و بازنشستگان
سنی که بی مزد و وابسته ھستند در دو جمله آمده است؛ که سلسله مراتب نيروھای کار و مقدار دستمزدھای منطبق با آن است .نژاد پرستی و
تبعض جنسی ما را با کسب توانايی ھايی تعليم می دھد که ھزينه اش از جيب ديگران پرداخت می شود .سپس اين توانائی ھای کسب شده،
اينطور بنظر می رسند که طبيعت ما باشند و کارکردھای ما را برای زندگی و ھم چنين کيفيت ارتباطات متقابل ما را تثبيت می کنند .بنابراين
.کشت نيشکر يا چای شغل مردم سفيد پوست نيست ،عوض کردن پوشاک بچه کار مرد نيست و کتک زدن کودک خشونت نيست
نژاد ،جنس ،سن ،مليت و ھر کدام از آن عناصر جدايی ناپذيری از تقسيم بين لمللی کاراند .پايه فمينيسم ما تا اين جا روی اليه نامرئی سلسله
مراتب نيروھای کار –زنان خانه دار -که به ھيچ وجه با مزد ارتباطی ندارند برمبنای ساختار سلسله مراتبی بين بردگی با مزد و بی مزد،
.بنيان گرفت
تمرکز  ...منحصرا روی تعين کننده ھای اقتصادی مبازه طبقاتی " .آن گونه که آويس کار طبقه کارگر را متھم می کند نيست .کاری که شما "
انجام می دھيد و مزدی که دريافت می کنيد صرفا نه "اقتصادی" بلکه تعين کننده ھای اجتماعی اند ،و قدرت اجتماعی را تعين می کنند .اين
}تعين کننده{ طبقه کارگر نيست بلکه سازمان ھايی ھستند که ادعا دارند به طبقه کارگر تعلق دارند و برای طبقه کارگرند و مبارزه مداوم
}طبقه کارگر{ برای قدرت اجتماعی را به " تعين کننده ھای اقتصادی" -يعنی کنترل بيشتر سرمايه داری}برآن ھا{ برای چندرقاز بيشتر در
ھفته ،تنزل می دھند .مزد اغلب زمانی افزايش می يابد که مذاکرات اتحاديه ھا}با کارفرما{ خواه به دليل تورم يا از طريق استثمار شديدتر)
اغلب در شکل }باالبردن{ بارآوری کار( که بيشتر از پولی است که سرمايه دار برای باال رفتن دستمزد می پردازد ،دچار وقفه شده يا حتی
قطع گرديده است .و به اين ترتيب به مردم وانمود می کنند که منظور کارگران در مطالبه ،بعنوان مثال برای دستمزدھای بيشتر ،پول بيشتر و
.به بيان مارکس " قدرت اجتماعی ھمگانی" بيشتر ھمين }يعنی افزايش دستمزد{ بود
روابط قدرت اجتماعی جنس ،نژاد ،مليت و نسل ھا دقيقا اشکال خاص از روابط طبقاتی ھستند .اين روابط قدرتی در درون طبقه کارگر،
قدرت ما را در مبارزه بين طبقات تضعيف می کند .آن ھا اشکال خاصی از فرمانروائی غير مستقيم اند ،يک بخش ازطبقه بخش ھای ديگر را
مستعمره خود می کند و از اين طريق سرمايه خواست خود را به ھمه ما تحميل می کند .يکی از داليل اين که چرا اين سازمان ھای به
اصطالح مربوط به طبقه کارگر قادر شده اند در مبارزه اين گونه واسطه گری کنند ،اين است که ما بطور بين المللی به آن ھا اجازه داديم که
" طبقه کارگر" را ايزوله کنند ،که آن ھا باعناوين سفيد ،مرد و باالی }٢١سال{ از بقيه ماھا متشخص شوند .کارگر ساده مرد سفيد پوست ،يک
انسان استثمار شده که بطور فزاينده ارتباطی با منظور سرمايه ای که برايش کار می کند ،برايش رای می دھد و در جامعه اش مشارکت می
کند ندارد ،با وجود اين}چيزھا{ اوھم که نژاد پرست و سکسيست است ،خود را بعنوان قربانی اين سازمان ھا می شناسد .اما به زنان خانه دار،
سياھان ،جوانان ،کارگران آمده ازجھان سوم ،که در تعريف طبقه راه داده نشده بودند ،گفته شده بود که تقابل آن ھا با ساختار قدرت مرد سفيد
در کالن شھر يک واقعه تاريخی عجيب است ".مای تقسيم شده ،توسط سازمان سرمايه داری در جامعه ،در کارخانه ،در اداره ،در مدرسه ،در
مزرعه ،در خانه و در خيابان ،ھم چنين بوسيله موسسات زيادی که ادعا می کنند که مبارزه ما را بصورت جمعی بعنوان يک طبقه ارائه می
.دھند ،تقسيم شديم
در کالن شھرھا جنبش سياھان اولين بخش انبوه طبقاتی بود که استقاللش را ازين سازمان ھا بدست آورد و از محدود نگھداشتن مبارزه فقط در
کارخانه فرار کرد .وقتی که کارگران سياه پوست مرکز يک شھر را به آتش می کشند ،چشمان چپ سفيد پوست ،بخصوص اگر چشمانی
.اتحاديه ای باشند ،به آن برجسب نژادی می زند و نه طبقاتی
جنبش زنان ،جنبش بزرگ بعدی طبقه در کالن شھر بود که برای خود يک پايه قدرتی خارج از کارخانه وھم چنين داخل آن پيدا می کند .زنان
و جنبش شان بايد مثل جنبش سياھان قبل ازخود ،بطور سازمانی از سرمايه و موسساتش مستقل شود .بايد که از آن بخش " سلسله مراتب
نيروی کار" که سرمايه بطور ويژه از آن عليه شان مورد استفاده قرار می داد ،ھم مستقل باشد .برای سياھان اين بخش سفيدھا و برای زنان
مردان و برای زنان سياه ھردو اين ھا بود .فکر کردن به اين امرحتی امروز ھم عجيب است ،وقتی که با استقالل جنبش سياھان يا استقالل
جنبش زنان مواجه می شويم ،کسانی وجود دارند که از آن با " تقسيم کردن طبقه کارگر" صحبت می کنند .درواقع عجيب است وقتی که تجربه
ما بما گفته است که درجھت متحد ساختن طبقه کارگر علی رغم تقسيماتی که در ساختارش  -در مقابل کارخانه ،در مقابل مزرعه ،در مقابل
خانه ،درمقابل مدارس -طبيعی ھستند ،آن ھائی که در پايين ترين سطوح سلسله مراتب قرار دارند می بايستی خود برای ضعف خود راه حل
پيدا کنند ،می بايستی خود استراتژی ای را پيدا کنند که بخواھد به آن نقطه}ضعف{ حمله برد و آن را خرد کند ،می بايستی خود شيوه مبارزه
.خود را پيدا کند
جنبش سياھان از ديد ما "در درون جامعه پلورال سرمايه داری حل و تابع آن نشده است" )اگر چه بسياری از "رھبرانش" شده اند( ،اين امر
"مشمول استراتژی طبقه کارگر سفيد" نشده بود ).اين جا من فکر می کنم آويس مبارزه طبقه کارگر سفيد را با استراتژی اتحاديه و استراتژی
حزب کارگر مغشوش می کند .آن ھا دشمنان جانی ھم ھستند ،با وجودی که اغلب يکسان گرفته می شوند (.جنبش سياھان برعکس در اياالت
متحده با قدرتمندترين دولت سرمايه داری جھان مبارزه کرد و با يکی از قدرت مندترين ھا ،چه در خود آمريکا و چه در خارج از آمريکا
بمبارزه ادامه داد .وقتی که}جنبش سياھان{ مراکز آن کالن شھر را به آتش کشيد و اتوريته قانونی را به مبارزه طلبيد ،راھی برای بقيه طبقه
کارگر برای اين که در ھر مکانی برای عاليق خود بحرکت در آيند ايجاد کرد .ما زنان حرکت کرديم .اين نه يک حادثه است و نه اولين باری
است که در توالی آن حرکتی انجام يافته است .يک حادثه نيست زيرا زمانی که با قدرت موجود در تقابل قرار گرفت امکان جديدی را برای
ھمه زنان باز کرد .بعنوان مثال دختران مردانی که بعضی از اين نيروھا را نمايندگی می کردند در ورای ماسک با شکوه تعليم و تربيت،

پزشکی و حقوق ديدند که مادران شان زندگی خود را قربانی کرده بودند .اوه بله ،ازدواج با مردی با درآمد خوب جايزه است ،خانه ای خوب
برای زندانی شدن در آن است و حتی داشتن يک خدمتکار سياه پوست .اين ھا امتيازاتی بودند که}به اين زنان تعلق می گرفت{ تا زمانی که به
درآمدی که مال خودشان نبود ،وابسته بودند .اما قدرت در دستان ساختار مرد سفيد قدرتی ،باقی خواھد ماند .آن ھا مجبور شدند امتيازھا را
انکار کنند و حتی بخاطر قدرت به آن ضربه بزنند .بسياری اين کار را کردند .در جذر و مد قدرت طبقه کارگر که جنبش سياھان آن را در
.خيابان ھا و ھمه زنان در شورش روز به روز در خانه ارائه کردند ،جنبش زنان بوجود آمد
اين اولين بار نيست که يک جنبش زنان از تجربه مردم سياه پوست انگيزه گرفت .بردگان سياھی که جنبش الغای بردگی را شکل دادند و راه
آھن زيرزمينی را برای فرار به شمال سازمان دھی کردند ،به زنان سفيد پوست -بازھم امتيازی به آنان -شانسی دادند؛ فرصتی برای رھايی
جستن از محدوديت ھائی که خصوصيات زنانه در آن زندانی بود .زنان ھمواره برای خدمت به ديگران تربيت می شدند .آن ھا خانه ھای خود
را ،نه برای رھايی خود -که مستحق کيفر بود -بلکه برای آزادی "برده" ھا ترک کردند .آنھا از زنان سياه پوست ،از بردگان قبلی مثل
سوجورنر تروث که بخاطر زن بودن رنج بردند ،از آنھايی که پرورش دھندگان نيروی کار در مزرعه بودند ،جرات گرفتند .اما زمانی که آن
زنان سفيد پوست اولين گام قطعی خود را خارج از الگوی زنانه برداشتند و برای موقعيت خود عميق تر مقابله کردند ،مجبور به دفاع از
حقوق خود بعنوان زنان شدند .از صحبت کردن آن ھا عليه بردگی ممانعت شده بود ،برای مثال بخاطر اين که زن بودند از نشستن آن ھا در
کنفرانس الغای بردگی در سال  ١٨٤٠در لندن و ھم چنين در سال  ١٨٤٨در کنفرانس سنسا فالز و نيويورک ممانعت شد .آن ھا برای حقوق
زنان کنفرانس خود را فراخوان دادند .يک سخنگوی مرد ھم آن جا حضور داشت .او از رھبران الغای بردگی و يک برده و اسمش فردريک
داگالس بود .و زمانی که زنان جوان سفيد پوست در اوائل دھه  ٦٠اين قرن}قرن بيستم{ راننده اتوبوس ھا شدند ،کشف کردند که رفقای
مردشان)سفيد و سياه( جای ويژه ای برای آن ھا در سلسله مراتب مبارزه داشتند ،ھمان گونه که سرمايه در سلسله مراتب نيروی کار داشت،
تقريبا تاريخ خود را تکرار کرد .در اين زمان مبارزه برای رای دادن نبود بلکه برای ھدفی بسيار متفاوت بود که آن ھا جنبشی را بوجود
شيوه آموزشی برای ( -plusآوردند .اين لحظه ای برای آزادی بود .با ھم مقايسه کردن جنبش ھای سياھان و زنان می تواند ھمواره به ١١
ادامه مدرسه ابتدائی به مدارس بعد آن که از  ١٠و  ١١سالگی شروع می شد از دانش آموزان ابتدائی برای تعين وضعيت تحصيلی بعدی
امتحان گرفته می شد که انگلستان و چند کشور ديگر جريان يافت( .تبديل شود :چه کسی بيشتر استثمار شده است؟ قصد ما در اين جا مقايسه
نيست .ما در تکاپوی توضيح دادن پيچيدگی آميزش نيروھايی ھستيم که در طبقه کارگر وجود دارند .ما در تکاپوی شکستن روابط قدرتی بين
مان ھستيم که برمبنای فرمانروائی سلسله مراتبی سرمايه بين المللی استوار است .ھمانطوری که ھيج مردی نمی تواند صدای زنان باشد؛ ھيچ
مرد سفيد پوستی ھمم نمی تواند صدای مرد سياه باشد .نھايتا آن ھا با نيروی مان " متقاعد" خواھند شد .ما به آن ھا چيزھائی را عرضه می
کنيم که به زنانی با بيشترين امتيازات عرضه می کنيم؛ يعنی قدرتی بيش از قدرت دشمنانشان .جايزه اش ھست پايان دادن به امتيازات آن ھا
.برما
استراتژی فمينيستی ،مبارزه طبقاتی است؛ ھمان گونه که گفته ايم برپايه زنان بدون مزد در خانه .خواه در خارج از خانه ھم برای دستمزد کار
کند ،کار او برای توليد و بازتوليد طبقه کارگر گرانبار است و توانش را برای مبارزه کردن تقليل می دھد .او ديگر وقتی برای اين کار ندارد.
موقعيت او در ساختار مزدی بطور ويژه پائين است اما نه فقط اگر او سياه پوست است بلکه حتی اگر نسبتا خوب در سلسله مراتب نيروی کار
جا افتاده باشد)بندرت کافی!( .او برای مرد بعنوان يک شی جنسی تعريف شده می ماند .چرا؟ بخاطر اين که تا زمانی که اکثريت زنان خانه
دار باشند ،بخشی از کارشان در بازتوليد نيروی کار ،می شود شی جنسی بودن برای مردان ،ھيچ زنی نمی تواند ازآن ھويت خالص شود .ما
برای کاری که در خانه انجام می دھيم ،تقاضای مزد داريم .و آن تقاضا برای مزد از دولت است ،اوال خواست مستقل بودن از مردانی که
اکنون به آن ھا وابسته ايم .دوما ما بدون کار کردن در بيرون از خانه خواھان پول ھستيم و برای اولين بار ،امکان امتناع از کار اجباری در
.کارخانه ھا و در خانه خود را آغاز می کنيم
در اين جا و در اين استراتژی است که خط بين جنبش ھای سياه پوست انقالبی و فمينيست انقالبی شروع به محو شدن می کند .اين نظرگاه در
بين کم قدرت ترين ھا يعنی بدون مزدھا پيدا شده است .با تقويت تقسيم بين المللی کار سرمايه ،يک ارتش ذخيره از بيکاران ايجاد می شود که
می تواند از صنعت به صنعت و از کشور به کشور سوق داده شود .جھان سوم انبوه ترين منبع اين ارتش ذخيره صنعتی است ).دومين منبع
بسيار انبوه آشپزخانه در کالن شھراست (.بنادر اسپانيا ،کالکوتا ،الجزاير ،شھرھای مکزيکی مرز جنوبی اياالت متحده منابع نيروی کار برای
کارھای دون پايه در پاريس ،لندن ،فرانکفورت و مزارع کاليفرنيا و فلوريدا ھستند .نقش اينان در انقالب چيست؟ چگونه می توانند بی مزدھا
بدون اھرم مزد و کارخانه مبارزه کنند؟ ما جواب ھا را مطرح نمی کنيم -ما نمی توانيم .اما سئواالت را به شيوه ای مطرح می کنيم که گوئی
بيکاران برای خرابکاری در جامعه سرمايه داری به سر کار نرفته اند )يعنی اين که وقتی کسی سر کار می رود اين عقيده وجود دارد که نمی
).خواھد خرابکاری کند و اين تنھا تن لش ھا ھستند که نمی خواھند کار کنند
زنان خانه دار بدون يک قرارداد کار با پرداخت در خانه کار می کنند ،آن ھا ممکن است ھمچنين شغلی ھم خارج از خانه داشته باشند .تابعيت
از مزد مرد در خانه و طبيعت تابعيت از آن کار ،زنان را در جای ديگری که کار می کنند ،بی توجه به نژاد تضعيف می کند .اين جا اساسی
است برای اين که زنان سياه و سفيد باھم عمل کنند" ،حمايت شده" يا " حمايت نشده " نه بخاطر اين که بر تضاد نژادی غلبه شود بلکه بخاطر
اين که ما ھردو به استقاللی نياز داريم که مزد و مبارزه برای مزد می تواند ببار آورد .زنان سياه پوست می خواھند بدانند در چه سازمان
.ھايی) با مردان سياه پوست ،با زنان سفيد پوست ،نه با کس ديگری( بايد آن مبارزه را انجام دھند .ھيچ کس ديگری نمی داند
ما با آويس موافق نيستيم که می گويد ":مبارزه سياھان آمريکا در بکارگيری استعدادش بعنوان يک پيشتاز انقالبی  "...شکست خورد ،اگر
منظور از کاربرد کلمه " پيشتاز" سوخت اساسی برای مبارزه طبقاتی در شرايط ويژه تاريخی باشد .عبارت " ويژگی تجربه اش" – بعنوان
يک ملت و يک طبقه ھردو باھم – برای تعريف طبقه و مبارزه طبقاتی بکار برده شده است .شايد }سياھان{ تئوريسين ھائی نداشتند اما نبايد
ھرگز از جنبش سرافکنده باشند .تنھا بعنوان پيشتاز؛ تا جائی که ما حاال درک می کنيم و آن را تعريف می کنيم می توانست آن مبارزه ،شروع
به روشن ساختن مشکل مرکزی زمان ما ،يعنی اتحاد سازمانی طبقه کارگر بين المللی نمايد .وسيعا فرض شده است که حزب پيشتاز در مدل
لنينی بيانگر آن اتحاد سازمانی است .نظر به اين که مدل لنينی بيانگرپيشتاز نفع کل طبقه فرض می شود ،با واقعيی که ما توضيح داديم ،در
جائی که ھيچ بخشی از طبقه نمی تواند بيانگر تجربه و منافع و دنبال کننده مبارزه برای ھر بخش ديگری باشد ،ارتباطی ندارد .توضيح رسمی
سازمانی يک استراتژی عمومی طبقاتی اکنون در ھيچ جائی وجود ندارد .اجازه دھيد از يک نامه نوشته شده عليه يکی از سازمان ھای
ايتاليائی فوق العاده پارلمانتاريستی چپ نقل کنم ،که سال گدشته وقتی ما سمپوزيوم فمينيست ھا را در رم داشتيم و ورود مردان به آن را ممنوع
اعالم کرديم ،ما را فاشيست ھا خواند و بما حمله بدنی کرد ... .حمله سنتی به کارگران مھاجر ،بويژه اما نه منحصرا اگر او سياه باشد) يا از
جنوب ايتاليا( ،برای اين است که}می گويند{ منافع طبقه کارگر بومی را مورد تھديد قرار می دھد .دقيقا ھمين ،در باره زنان در ارتباط با
مردان گفته شده است .نقطه نظر ضد نژاد پرستی) ھمين طور ضد ملی گرا و ضد سکسيست(  -نقطه نظری که از مبارزه می آيد -عبارت
است از پی بردن به ضعف ھای سازمانی که اجازه می دھد قوی ترين بخش ھای طبقه به بخش ھای کم قدرت تر تقسيم شوند و بدين وسيله به
سرمايه اجازه ميدھد تا با بازی کردن با اين طبقه بندی ،ما را شکست دھد .در حقيقت مساله اين است ،واز اساسی ترين مسائلی است که

امروزه طبقه کارگربا آن مواجه است .جائی که لنين طبقه را بين پيشرفته و عقب مانده تقسيم کرد ،يک تقسيم ذھنی ،ما اين تقسيم را در امتداد
خطوط سازمان سرمايه داری ،به قدرتمندتر و کم قدرت تر می بينيم .اين تجربه کم قدرت تر است در زمانی که کارگرانی که در موقعيت قوی
ترقراردارند) که مردان با مزد در ارتباط با زنان بدون مزد ،يا سفيدھا با مزد بيشتراز سياھان( پيروزی ای کسب می کنند ،احتماال اين
پيروزی ،يک پيروزی برای کارگران ضعيف تر نمی تواند باشد و حتی شايد بيانگر يک شکست برای ھردو است .نابرابری قدرت در درون
)طبقه دقيقا بمعنی قوت سرمايه است٤).
اين که نھايتا چگونه طبقه کارگر می خواھد متحد شود ما نمی دانيم .ما می دانيم که تاکنون به بسياری از ماھا گفته شده است که نيازھای خود
را در برابر چند نفع گسترده تر که ھرگز آنقدر گسترده نبوده که ما را در بربگيرد ،فراموش کنيم .ما ھم چنين از تجربيات تلخ ياد گرفته ايم
که تا زمانی که ھربخش از استثمار شده ھا قدرت مستقل خود را بپا نساخته است ،ھيچ چيز متحد و انقالبی شکل نخواھد گرفت .قدرت برای
.خواھران و در نتيجه برای طبقه
اين مقاله ابتدا در سال  ١٩٧٣نوشته شد .بصورت يک جزوه در سال  ١٩٧٥و بصورت جزوه يک زن خانه دار در ديالوگ در ،١٩٨٦
منتشر شد .رساله به بوورلی جونز ،متولد  ٢٦سپتامبر ،١٩٥٥کشته شده  ١٣سپتامبر  centrepiece ،١٩٧٣بعنوان بخشی از سری ھای
.توسط گلوله ھای دولت حکومت ترينيداد ،خواھر جنبفر و آلتئا و ھمه ما اھدا شد
مستعمره استعمار :ياد داشت ھايی در باره نژاد ،طبقه و جنس" از آويس براون ،نژاد امروز ،ژوئن  .١٩٧٣نويسنده رجوع می کند به " 1)-
قدرت زنان و انھدام اجتماع از مارياروزا داال کوستا و سلما جيمز)انتشارات فالينگ وال ،بريستول  ،(١٩٧٢بعنوان " درخشان" .چاپ سوم
بعنوان يک کتاب منتشر شد در سال  .١٩٧٤بجز مواردی که اعالم می کند ھمه نقل قول ھا از قدرت زنان ١٩٧٥ ،ھستند ) .ما بعدتر ياد
فھميديم که آويس براوون يک اسم مستعار برای آ .سيواناندان بود ،يک مرد که اکنون رئيس اينستيتوی روابط نژادی در لندن است (.جنس،
.نژاد و طبقه ،پاسخ به " آويس براوون" ابتدا منتشر شد در نژاد امروز ،ژانويه ١٩٤٧
برای يک تحليل از ارتباط متضاد بين کارگران و اتحاديه ھا نگاه کنيد به سلما جيمز ،زنان ،اتحاديه ھا و کار يا چه نبايد انجام شده باشد2)- ،
چاپ اول در  ،١٩٧٢چاپ مجدد با يک ضميمه جديد ،انتشارات فالينگ وال ،بريستول١٩٧٦ ،
برای بھترين رفع ابھام از فرھنگ چيزی را می شناسم که نشان دھد ،برای مثال چگونه کريکت ھند غربی در قلب خود درگيری ھای 3)-
.نژادی و طبقاتی را حمل کرده است ،نگاه کنيد به س .ال .ار .جيمز ،فراسوی مرزھا ،ھوشينسون ،لندن ١٩٦٣
از يک نامه بوسيله لوتا فمينيستا و کولکتيو فمينيست بين الملل ،چاپ مجدد در لو اوفنسيوا ،موسولينی ،تورين )١٩٧٢ ،صفحات 4)- .(١٩-١٨
.من يک پاراگراف از آن نقل قول کردم

جنبش کارگری ،آزادی ھای سياسی ،زندان
فريده ثابتی
با درود به ھمه آن ھايی که مبارزه کردند و جان باختند ،خانواده ھای شان که رنجی طاقت فرسا را تحمل کردند و ھمه آن ھايی که کماکان در
سنگر مبارزه ضد سرمايه داری عليه جمھوری اسالمی می جنگند ،بحث را با تکه ھايی از سخنرانی برشت در نخستين کنگره جھانی
:نويسندگان در پاريس در ژوئن  ١٩٣٥آغاز می کنم .او می گويد
در اين جا فجايعی روی می دھد که بايد متوقف شود و در آن جا انسان ھا به زير چوب و چماق کشيده می شوند .چنين اعمالی نبايد تکرار
.شود
ھنگامی که فجايع چون سيل جاری می شود -مثل ايران ،از من -ديگر ھيچ کس به اعتراض فرياد بر نمی دارد .وقتی جنايات بعد وسيعی پيدا
می کنند ،از نظرھا پنھان می مانند .چرا آدمی در برابر فجايع خود را به کوری می زند؟ چرا ميليون ھا انسان ،بيش و کم از ھستی ساقط می
شوند ،ميليون ھا انسانی که اکثرشان فقير و بی چيزند؟
برخی علت تمامی اين نابسامانی ھا را خشونت و درنده خويی می دانند و می گويند با محبت و مھربانی بايد به مقابله با خشونت رفت و از
عشق به آزادی  ،احترام به حيثيت آدمی و عدالت سخن گفت .اما حاصلش چيست؟
خشونت از مناسباتی سرچشمه می گيرد که بدون اعمال خشونت نا ممکن است .برای حفظ مناسبات مالکيت اين گونه فجايع و خشونت ھا
ضروری است .دوستان بيايئد در باره مناسبات مالکيت صحبت کنيم .منبع گفتگوھای زندان ،شماره  ،١پاييز ١٩٩٧ /١٣٧٦
بيش از  ٧٠سال از آن زمان می گذرد .فاشسيم با گرفتن ميليون ھا قربانی سقوط کرد اما چون مناسبات مالکيت تغير نکرد دوباره برويرانه
ھای فاشيسم ،سرمايه داری بازتوليد شد و اين بار قوی تر ،و جھان را بلعيد .به ھمين سبب می بينيم که اين اعمال تکرار می شود زيرا
خشونت در بطن سيستم استثمار ريشه دارد .مکر می شود اقليتی  ١٠تا  ٢٠درصدی ،بدون خشونت ماحصل کار و زندگی ميلياردھا انسان را
.درو کنند
اين خشونت در جايی با پنبه سر می برد و در جای ديگر چوبه ھای دار بپا می دارد و نفس کش می طلبد .شدت و حدت اين امر به چگونگی
موازنه قوای طبقاتی در جامعه بستگی دارد .از نظر من با دنبال کردن مساله در مسير مبارزه طبقاتی در سيستم حاکم است که مساله زندان
قابل بررسی می شود .زندان فقط محل تنبيه نيست بلکه ھمراه با پليس و نيروھای امنيتی در سياست داخلی ،يکی از ابزارھای سرکوب ماشين
دولتی برای حفظ و بقای مناسبات حاکم است .زندان تنھا يک جبھه از بيشمار جبھه ی اين جنگ طبقاتی است .بخش مھم ديگر اين جنگ در
جبھه ھای ديگر ،طبقه کارگر را مورد حمله قرار می دھد :بيکارسازی ھا ،عدم امنيت شغلی ،قرارداد موقت کار ،خصوصی سازی ھا،
.شرايط وحشتناک محيط کار ،گرانی و تورم ،حقوق گرسنگی و يک زندگی سراسر در ريسک
زندانی کيست؟
معموال زندانيان را به دو دسته کلی زندانيان سياسی و زندانيان عادی تقسيم می کنند .آيا اين تقسيم بندی درست است؟ ببينيم اين دو دسته چه
کسانی را بر می گيرد؟
در رابطه با زندانيان عادی از اوباش ،دزدان ،قاچاقچيان ،قاتالن ،تن فروشان ،ھم جنسگرايان و بدھکاران و غيره اسم می برند .اگر به
شناسنامه طبقاتی آن ھا رجوع کنيم ،خواھيم ديد که بخش عمده آن ھا از جماعت فرودست جامعه اند .بيکار بوده اند .فاقد ابزار توليد بوده اند.
دارائی شان تنھا نيروی کارشان بود که نتوانسته بودند آن را در بازار کار به سرمايه داران محترم بفروشند .چرا نتوانستند؟ برای اين که در
بازار کار نيز چون بازار ساير کاالھا رقابت وجود دارد .آن ھا از حق ويژه ای نيز برخوردار نبودند .آن ھا در رقابت برای عرضه کاالی
خود و خود جھت استثمار توسط سرمايه موفق نبوده اند ،زيرا در جامعه ای زيسته اند که امکانات الزم برای يک آموزش عمومی رايگان
فراھم نبوده است .خانواده ھايشان نيز که جز فقر ميراثی جھت باقی گذاشتن برای ورثه خود نداشتند ،قادر به تھيه لوازم کمک آموزشی ،کتاب
.و دفتر و کيف و لباس و وسيله رفت و آمد و غيره و حتی تغذيه آن ھا نبوده اند
در نتيجه آن ھا يا در کوچه ھا رھا شده اند که در اين صورت در معرض جذب توسط مافيای مواد مخدر ،باندھای دزدی ،باندھای سازمان

يافته گدايی و آزارھای جنسی بوده اند و امروز صاحب تيتر زندانی عادی می شوند .امروزه بخش بزرگی ازين کودکان تحت عنوان کودکان
خيابانی و کودکان کار در سطح جامعه پراکنده اند و چاقوی سالخی جمھوری اسالمی برای لت و پار کردن آن ھا در فردايی که به عنوان
.ارازل و اوباش جمع شوند ،تيز می شود
بخشی ديگر به شاگردی و پادويی سپرده شده اند که چون ديگر دوران آموزش به صورت آموزش صنفی استاد شاگردی به سرآمده ،اکثر آن
ھا چيزی نياموخته در سنين نوجوانی دوباره به جامعه؛ به حول و حوش جامعه پرتاپ شده اند .اينان نيز طعمه ھای خوبی ھم برای باندھای
قاچاق ،دزدی ،اخاذی و تن فروشی و ھم جذب در ارگان ھای سرکوب چون بسيج و سپاه و تيم ھای لباس شخصی و موتورسوار برای حمله
به اماکن و افراد و گروه ھاھستند .در مورد اول گاه قاتل نيز از آب در می آيند بدون آن که برای آن برنامه ريزی ای کرده باشند و به زندان
.می افتند و می شوند زندانيان عادی و در مورد دوم مورد سوء استفاده سياسی قرار می گيرند و می شوند ابواب جمعی سيستم سرکوب
بخشی از آن ھا ھمان کارگران بيکار شده اند که از شدت استيصال دست به دزدی زده اند ،يا در اعتراض به بی عدالتی در لحظه ای که
خارج از توان کنترل کردن بوده ،کارفرمايی ،سرکارگری يا حتی فرد ديگری را که او را درک نمی کرده کشته است و اکنون قاتل ناميده می
.شود و زندانی عادی
يا از فقر و ناداری زن و دختر خود را برای ادامه بقای خانواده به تن فروشی واداشته است و در عدالت از نوع اسالمی سرمايه داری مرگ
.را به انتظار نشسته است و زندانی عادی ناميده می شود
دسته ديگر به داليل جنسيتی – دختران را  ،فرزندان درجه  ٢در جامعه ی فقر زده را می گويم – تنھا برای رھا شدن شانه خانواده از زيربار
يک نان خور اضافی به شوی می دھند .معموال به مردانی با اختالف سن باال .گاه اين امر برای بازپرداخت قرضی کھنه صورت می گيرد و
گاه برای دريافت اندک پولی برای بھبود زندگی بقيه خانواده .آن گاه که اين دخترکان به سن بلوغ می رسند و دل می سپارند و می خواھند به
ميل خود زندگی کنند ھيوالی سنگسار آن ھا را در چنگال خود می گيرد ،جامعه آن ھا را محکوم می کند .ترازوی فرشته عدالت با سنگريزه
و کلوخ پر می شود تا بند بند وجود اين خاطيان به نرم جامعه را نرم کند و آن ھا برای اجرای عدالت به زندان سپرده می شوند و می شوند
!زندانيان عادی
يا در حالتی ديگر ھمينان چند سال بعد در آغاز جوانی با چند بچه برای تامين مخارج خانواده و حتی مرد که يا پير است يا معتاد مجبور به
.خود فروشی می شوند و سر از زندان در می آورند و زندانی عادی ناميده می شوند
ديگرانی به کلفتی در خانه ھای ديگران سپرده می شوند که اغلب مورد آزار و تجاوز جنسی قرار می گيرند و برايشان اين طور رقم می
خورد که سرنوشت شان اين گونه است و به آن تن می دھند و سر از زندان در می آورند :زندانی عادی
آيا چنين اموری عادی است که ما آنان را با عنوان زندانيان عادی از زندانيان ديگر جدا کنيم و با آن آنان را از حداقل آموزش و آگاھی ای که
در اثر اين نزديکی اجباری حاصل شان می شود محروم کنيم .به کتاب ھای خاطرات زندانيان سياسی ای که مجبور شده اند با اينان زندگی
.کنند رجوع کنيد و اين تاثير مثبت را ببينيد .من خود نيز تجربياتی در اين مورد دارم .می دانم آغازش سخت است
آيا اين شرايط حاصل وجود يک مناسبات خاص نيست و با حفظ سيستم برای صدھا و ھزارھا و ميليون ھا فرد ديگر بازتوليد نمی شود .اگر
جواب را مثبت بدانيم که من به عنوان يک فعال جنبش لغو کار مزدی اين گونه فکر می کنم ،اينان نيز زندانيان سياسی اند .قربانيان سياسی
سيستم حاکم که در ھمه جوامع سرمايه داری از صدر تا ذيل ،از پيشرفته تا عقب مانده  ،با شدت و حدت متفاوت وجود دارد .از رفقا و
دوستانی که به عنوان زندانيان سياسی اکنون در زندان ھستند انتظار می رود که اين قربانيان سياسی را از آشنا شدن با خود وشايد تنھا امکان
.آگاه شدن محروم نکنند
زندانی سياسی به چه کسانی اطالق می شود؟
امروزه در اطالق واژه سياسی به زندانيان از رژيم ستيزی فراطبقاتی حرکت می شود و معموال به کسانی که مخالف سياست روز دولتمردان
يا مخالف رژيم سياسی به طور کلی ھستند گفته می شود .بااين ديد گنجی ھا و اميرانتظام ھا و آقا جری ھا که از بطن سيستم ھيرارشيک
قدرت حاکم آمده اند و رفبق دزد و شريک قافله بوده اند برخالف بااليی ھا ،زندانيان سياسی نام می گيرند و برای آزادی شان کارزار به راه
می افتد و گروه ھا در اين راه برھم سبقت می گيرند .کرباسچی قھرمان ملی و گنجی ناجی دموکراسی می شود و از آن ھا صاحب نظر،
آلترناتيو و الگو ساخته می شود قبائی که بر پيکر آن ھا زار می زند .در دوران ديکتاتوری سلطنتی سرمايه نيزھمين شکل فراطبقاتی وجود
داشت .در زمان رضا شاه مالکين بزرگ ،سران قبايل و آيات عظام که امالک موروثی و وقفی شان مصادره شده و به امالک خالصه تبديل
شده بودند و در اعتراض به آن مبارز شده بودند ،عنوان زندانيان سياسی را داشتند .در زمان شاه سابق در کنار کارگران و فعالين کارگری
امثال الجوردی ھا ،ھادی غفاری ھا يعنی ھمان تھرانی ھا و آرش ھای بعدی ،زندانيان سياسی ناميده می شدند .ولی قربانيان فقر و فشار
.سيستم جنايتکار و بزھکار ناميده می شدند
يا سياسی بودن زندانی ،با مخالف يا منتقد رژيم بودن و سرنگونی طلب بودن زندانی تداعی می شود .در مجموع می بينيم که در اين تقسيم
بندی نقطه حرکت نه ضديت با سرمايه و سياست سرمايه ،نه اعتراض به قربانی شدن توسط سرمايه و سلب حقوق انسان ھا توسط سرمايه
بلکه فقط و فقط ضديت با سياست ھای رژيم يا با کل رژيم است .اين گونه ديدن مسايل با طبقاتی ديدن و ماترياليستی ديدن به کلی متفاوت
است .از ديد جنبش لغو کارمزدی طبقه کارگر ،ھمه اين ھا خدم و حشم طبقه سرمايه دارند و نمايندگان سياسی فکری مدافعان رنگارنگ اين
رژيم .ما از ھيچ بخشی از رژيم نمی خواھيم که بخش ديگر را اعدام کند و مانع درگيری ھای بين آن ھا نيز نمی شويم و خود را در معرکه
جنگ قدرت بين آن ھا سھيم نمی کنيم .ما مخالف اعدام و زندان و شکنجه ھستيم اما در دعوای شکنجه گران جانب يکی را نمی گيريم .ما
وارد ميدان جدال گرايشات مختلف بورژوازی نمی شويم زيرا می دانيم که آن ھا در کليت خود با استثمار ،سرکوب ،شکنجه و کشتار ما به
عنوان طبقه کارگر دارای توافق نظر ھستند اما در شيوه اجرا اختالف دارند يکی می گويد قبل از کشتن بايد آبشان داد و ديگری نه .اما می
دانيم که در اين کشمکش ھا توده ھای بسياری شرکت می کنند که نفعی در آن ندارند و راه گم کرده يا راه نايافته به آن وارد شده اند که به آن
طبقه تعلق ندارند .ما از وضعيتی که دامنگير اين جمعيت شده است عميقا ً متاسفيم .ما عليه کل مناسبات کارمزدی ،کل نظم مدنی ،سياسی
اجتماعی و کل شالوده ی سرمايه داری ھستيم .ما با سرمايه داری به عنوان طبقه در جنگ ھستيم و در اين جنگ ھر نوع تعرض سرمايه عليه
ھر انسان زير فشار استثمار و بربريت سرمايه داری در ھر گوشه ی جھان تعرض عليه ماست و نيروھای مبارز جنبش کارگری نبايد نيروی
خود را در زندان در اعتراض به آميزش با زندانيان عادی ناميده شده ،ھدر دھند در ضمنی که اين ھم يک ترفند رژيم برای فرستادن نيروھا
.به دنبال نخود سياه است
جنبش کارگری يک جنبش يک دست نيست .در آن اقشار مختلف طبقه با توجه به شناخت و اگاھی طبقاتی خود در گير ھستند .از عقب مانده
ترين اقشار طبقه تا کارگران آگاه .اين جنبش از کارگران صنعتی تا بخش خدمات ،از معلمان تا زنان و بيکاران و دانشجويان را در بر دارد
.يعنی کل طبقه را جدا از جدال ھای روشنفکری در باره کارگران
نقطه آغاز حرکت ھای جنبش کارگری ،عينی ترين مساله طبقه يعنی مسايل اقتصادی است که به طور عام برای کل طبقه مطرح است ودر
شرايط اختناق به صورت حرکات خودبخودی نمايان می شود .اما ھيچ حرکتی ،خودبخودی صرف نيست ،زيرا تحت شرايط اجتماعی

اقتصادی ويژره رخ می دھد و چون زائيده شرايط است در ھمان حد باقی نمی ماند بلکه رشد می کند و از خودبخودی بودن فراتر می رود.
کارگر در طی اين حرکت جمعی به درک آن شرايط و شناخت از جامعه نايل می شود البته نه به صورت خودبخودی .با کمک عناصر آگاه تر
طبقه که در جريان عمل به عنوان فعالين آگاه از درون طبقه سربلند می کنند ،طبقه کارگر می تواند به آگاھی واقعی طبقاتی سياسی دست يابد.
در طی اين پروسه خواسته ھای اوليه جنبش خودبخودی به خواسته ھايی با کيفيت باالتر تبديل می شود .خواست تغيير مديريت بايد در پروسه
خود به سمت کنترل کارگری و خود مديريتی ،حق ايجاد تشکل به سمت تشکل سراسری ضد سرمايه داری،اعتراض به قوانين ضد کارگری و
کار موقت به سمت خود تصميم گيری و رسيدن به درک محو شيوه توليد سرمايه داری و امحاء پارلمانتاريسم و غيره و در کليت به لغو کار
مزدی و ايجاد جامعه نوين سوسياليستی ھدايت شود .اما گرايشات راست و ارتجاعی طبقه حاکم و اپوزيسيون بورژوايی برای ايجاد مانع در
اين امر و جلوگيری کردن از راديکال شدن جنبش وارد عمل می شوند و دستيابی به آگاھی واقعی طبقاتی را دچار مشکل می کنند .از زمره
اين طيف می توانيم از خانه کارگر و شوراھای اسالمی که مدتی است که به صالح روز چپ نمايی کرده مطالبات اقتصادی طبفه کارگر را
مطرح می کنند ،تا ملی مذھبی ھا و اصالح طلبان که به دلجويی از دانشجويان ،زنان و کارگران می پردازند و حتی از گرايشی در درون به
اصطالح حوزه علميه قم که مثال خواھان بازنگری در قوانين تبعيض آميز عليه زنان است و اجتھاد و ضرورت زمان را مطرح می سازد و
جناح چپ بورژوازی يعنی حزب توده و اکثريت و ساير نيروھای اين طيف می توان نام برد که در اين زمينه فعال شده اند .متاسفانه رقابت
ھای گرايشات سياسی چپ رفرميست و سنتی برای سوار شدن بر موج جنبش و برای بدست گرفتن يا شريک شدن در رھبری به اين مشکل
.افزوده می شود
اگر عنصر رھبری درون طبقاتی بتواند در اين کشمکش فرصت عمل پيدا کند يعنی راست افشا و رقابت چپ خنثی شود در اين مجموعه است
که مساله آزادی ھای سياسی مطرح می شود و طبقه کارگر به شناخت دموکراسی بورژوايی بدون ھايل و پرده نايل می شود .به اين درک می
رسد که دموکراسی چيزی جز مجادالت بين طبقات و گرايشات اجتماعی برای نوع حکومت کردن و حکومت شدن نيست .می فھمد که مشکل
اپوزيسيون يورژوايی ،سياست ھا ،برنامه ھا و ورويکردھای روز دولت بورژوايی و نوع پاسخ به اداره امور جامعه سرمايه داری است يعنی
اين که چگونه نظم توليدی ،سياسی ،حقوقی و مدنی اين نظام را به اجرا در آورد که امور سرمايه به خوبی پيش برود و خللی در آن وارد
نشود .اين دلمشغولی ھای بورژوازی ربطی به مشکالت طبقه کارگر ندارد .طبقه کارگر خواھان آن است که از يک زندگی شايسته انسانی
برخوردار باشد .برای بيرون آوردن بخشی از ارزش اضافی ای که خود توليد کرده است از کاسه سرمايه داران حرکت می کند ولی در آن در
جا نمی زند و آن را ابدی نمی کند و به کار روتين برای روسای اتحاديه ھا تبديل نمی نمايد بلکه مبارزه اساسی را تا لغو کارمزدی و استثمار
.ادامه می دھد .مشکل طبقه کارگر کل سيستم استثماری است
طبقه کارگر در اين کارزار و در ميدان مبارزه می فھمد يا بايد به اين درک برسد که بين اين دوطبقه يعنی استثمار کننده و استثمار شونده
ھماھنگی و ھماوايی ای وجود ندارد .اگر به ھماوايی برسد يعنی اين که طبقه کارگر به آلت دست اپوزيسيون بورژوايی راست و چپ تبديل
شده است .يعنی اين که مبارزه طبقاتی تعطيل شده است و سنگر مبارزه ضد سرمايه داری به نفع طبقه سرمايه دار در ھم کوبيده شده و برچيده
.شده است
ديکتاتوری در اشکال مختلف خود از ديکتاتوری فاشيستی ،نظامی ،پوشيده و عريان در نفس سيستم سرمايه داری وجود دارد .در جوامع
پيشرفته نھادھای جامعه مدنی از شدت آن می کاھند و به آن استتار می دھند .ديکتاتوری پنھان رسانه ھا جامعه را جھت می دھد اما طوری
عمل می کند که گويی عالی ترين شکل آزادی وجود دارد .در جامعه ای مثل ايران ديکتاتوری عريان سرکوب و فشار و زندان و شکنجه و
اعدام حاکم می شود .نوع اين ديکتاتوری به موقعيت و مکان پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی آن کشور در کل سرمايه بين المللی و نظام
سياسی و مدنی متناظر با اين موقعيت و تفاوت ھا بستگی دارد .بورژازی کشورھايی چون ايران که توان رقابت با بورژوازی جھانی را ندارد
برای باال بردن سھم خود در سرمايه بين المللی شدت استثمار ،فشار و بی حقوقی را باال می برد و به دليل مقاومت جامعه در مقابل فشارھا،
زندان ھا را رونق می دھد
بنابراين جھت دادن و خالصه کردن مبازه توده ھا به مبارزه ضد ديکتاتوری با اين توجيه که ديکتاتوری مذھبی يا ايدئولوژيک يا حتی نظامی
در جامعه حاکم است؛ ديدی که بيش از نيم قرن است بر جامعه ايران سنگينی می کند و تبديل شعارھای ضد سرمايه داری طبقه کارگر که در
درون خود باالترين نوع مبارزه با ديکتاتوری را داراست به شعارھای آزادی " بدون قيد و شرط "  ،حقوق دموکراتيک و دموکراسی توده ای
.توھم پراکنی محض برای فريب توده ھای کارگر است
تا زمانی که سرمايه داری سيستم حاکم و طبقه سرمايه دار ،طبقه مسلط است آزادی يعنی آزادی استثمار توسط اين طبقه که آزادی طبقه کارگر
را برای لغو استثمار مانع می شود ،ممنوع می کند .برايش زندان و شکنجه و اعدام به ھمراه می آورد .دور نمی رويم نگاه کنيد به صالحی،
کارگری که خواھان امحای سيستم مزدوری و لغو استثمار است نه تنھا مانع تماسش با ساير کارگران می شوند ھم چنان که طبق قانون برای
محسن حکيمی نيز کرده اند و حتی استفاده از پست الکترونيک را ممنوع کرده اند ،بلکه به زندانش انداخته اند و با ممانعت از مراقبت ھا و
مداوای پزشکی حتی ممانعت از دسترسی به آب که برايش حکم دارو را دارد به سمت مرگ ھولش می دھند .يا اين دو کارگر بخش رسانه ھا
را که به جرم اخالل در امنيت ملی به مرگ محکوم کرده اند .يا برخوردی را که با اسانلو که خواھان فعاليت در محدوده قانون اساسی رژيم
است و حرفی از امحای سرمايه داری نيز نمی زند ،در پيش گرفته اند .و صدھا کارگر و دانشجو و معلم و فعال زنان ديگر که در زندانند يا
به احکام تعليقی محکوم شده اند و دھھا تن که به دار کشيده شده اند وميليون ھا کارگر و جوان ،زن و مرد که در معرض اين خطر قرار
.دارند
حال کمی نزديک تر می آئيم .نگاه کنيد به اعتصاب کارگران راه آھن سراسری آلمان در آگوست  ٢٠٠٧يعنی در ماه جاری .وقتی پای منافع
سرمايه در ميان باشد – اين اعتصاب سوا از مساله مسافرين  ٪٨٠حمل ونقل کاال را معيوب می کند ـ خر دمکراسی لنگ می شود و به گل
می نشيند .دادگاه کار در نورنبرگ اعتصاب را به طور کلی در اين محدوده ممنوع اعالم می کند .يا در بھشت عاشقان دمکراسی يعنی اياالت
متحده ،دادگاه موميا ابوجمال را که برای لغو تبعيض نژادی در آمريکای قرن  ٢٠و  ٢١مبارزه می کرد و می کند به اتھام قتلی ثابت نشده به
مدت  ٢٥سال در زندان نگه می دارد و در انتظار اعدام می نشاند .در ھمين آلمان کارگر ساده ای را که به صورت سياه و با حقوقی اندک
کار کرده است در اصرع وقت به زندان و بازپرداخت سه برابر مزد دريافتی محکوم می کند اما صندوق سياه کنسرن زيمنس که اکنون به
بيش از يک ميليارد يورو رسيده است سال ھاست ازين دادگاه به آن دادگاه کشانده می شود و در پايان بخش کوچکی بايد بازگردانده شود در
حالی که اين پول که در دست خاطيان که سرمايه دار يا از ابواب جمعی آن ھستند بيگمان وارد پروسه توليد يا يکی از بخش ھای اقتصادی
!شده و چندين برابر گرديده است .ھمين گونه است مساله فساد مالی در نمايندگان مجلس و بانگ جھانی و غيره؛ چاقو دسته خود را نمی برد
اين آزادی بدون قيد شرط که از آن سخن می رود و سند افتخار مطرح کنندگان آن است از نوع ھمان آزادی بدون قيد و شرط برای طبقه
کارگر در فروش نيروی کارش است که می گويد کارگر آزاد است کااليش را به ھر کس که می خواھد بفروشد از نوع ھمان آزادی اعتصاب
و اعتراض است که وقتی کمترين خطری باشد به شدت سرکوب می شود و قربانی می طلبد .تظاھرات ضد نشست سران چند سال قبل در
ايتاليا يادمان نرفته است .سرمايه مدافع اين نوع دموکراسی است ،نئوليبراليسم حامی آن است .برای دموکراسی جنگ راه می اندازند ،کشورھا

را اشغال می کنند .در اين دموکراسی چنان برابری ای وجود دارد که من و شما و راکفلر و بوش و صالحی و ھيوا و عاطفه دارای يک رای
!برابر ھستيم .لطفا نخنديد راستکی است! دروغ نيست
در ھمين راستا صلح طلبی ،بشردوستی ،توجه به محيط زيست و حيوانات ،دفاع از حقوق زنان و کودکان و غيره را طوری مطرح می کنند
که گويا فقط بورژوازی به کشف آن نايل آمده است و طبقه کارگر را با آن آشنايی نيست .ھريک از اين موارد ،خارج از مبارزه طبقاتی تنھا
.شعار دھن پرکن است
چه کسانی جنگ راه می اندازند و برای چی؟ چه کسانی زنان را به کارگران بی حقوق و مزايای بازتوليد نيروی کار تبديل می کنند .چه
کسانی سبب کار کودکان می شوند .چه کسانی آفريننده ی پديده گرمای کلخانه ای و تخريب محيط زيست اند؟ چه کسانی پاسدار تبعيضات
برمبنای جنسيت خواه آشکار و پنھان ھستند .اين کسان نمايندگان چه سيستمی ھستند؟ آيا با حفظ اين سيستم  ،بدون چالش با سرمايه ،بدون
الغای کار مزدی می شود اين نابسامانی ھا از بين برود؟
اگر مبارزه توده ھای کارگر در حصار خواسته ھای بورژوا دموکراتيک مذکور قرار گيرد در بھترين نمای چپ خود از " سرنگونی طلبی
راديکال و انقالبی" ای که مطرح می شود فراتر نمی رود و طبقه کارگر را به زائده يک گروه يا حزب تبديل می کند که بارھا در تاريخ
محک خورده است .به طور مثال جنبش اجتماعی دھه  ٣٠شمسی ٥٠ /ميالدی در ايران و دھه  ٦٠و  ٧٠در اروپا و آمريکا و خيزش دوباره
امروزی آن با اعتراضات کارگران بندر و ديگران در سياتل که به جای ادامه مبارزه طبقاتی برای لغو کار مزدی به صورت جنبش ضد جنگ
در آمده و پرچم فراطبقاتی اتک را باال برده است .در  ٥٠ساله اخير ھمواره مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر با تالش پيگير
اپوزيسيون بورژوايی و چپ رفرميست فرونشانده شده است .مبارزه دانشجوی معترض به ستم و استثمار سرمايه داری ،مبارزه زنان تحت
ستم دوگانه و تبعيض رسمی و غير رسمی و غيره بايد بيش از ھمه در جھت محو سرمايه داری به يک کارزار طبقاتی پيوند بيابد نه اين که
طعمه ی چپ و راست شود .خوشبختانه اين راه دارد ھموار می شود و عاشقان خرده بورژوازی را که کماکان خواب جمھوری دموکراتيک
.را می بينند مايوس می کند
در تاريخ مبارزات زنان ،ھيچ گاه در ھمه ی امور زندگی اجتماعی از باالترين سطح تصمييم گيری تا به پايين ،زنان آزاد تر از زمان چند
ماھه کمون پاريس نبوده اند .برابری عينی واقعی و به ھمان اندازه ھم برابر در دفاع از کمون و سپس در برابر ستون ھای اعدام .البته در
دموکراسی بورژوايی در اين مورد آخر برای زنان برابری ناب وجود دارد ،کشتار دھه  ٥٠و  ٦٠گواه بارز آن در ايران است .يا قوانينی که
در سه ساله اول بعد انقالب اکتبر به تصويب رسيد که دليلش ھم حضور زنان در صحنه ی اجتماع و صحنه کار و توليد و تصميم گيری بود
.بعد از  ٨٠سال ھنوز در ھيچ کشور به اصطالح دموکراتيک بورژوايی و حتی در دولت ھای مستحيل شده رفاه نيز تکرار نشد
رفرميست ھای چپ اين ھا را نمی بينند اما حضور گلداماير ،مارگرت تاچر ،انگال مرکل و کوندليس رايس را می بينند و به عنوان الگوی
برابری ايده آل بر پرچم خود نقش می زنند و شايد حضور دائمی پاريس ھيلتون و مسه گرل ھا و زنان سنت پائولی و پشت ويترينی را ھم از
.مواھب آزادی ھای بدون قيد شرط می دانند
.چنان از دموکراسی حرف می زنند که گويی از آسمان به زمين نازل شده است و برايشان تقدس دارد
برای طبقه کارگر دموکراسی بورژوايی تنھا يک نوع نظم سياسی اجتماعی سرمايه است .يک قرارداد مدنی معين در محدوده سيستم سرمايه
داری است که دارای ويژه گی ھای مناسب با خود ،يعنی حق رای ھمگانی ،آزادی بيان ،مطبوعات ،اجتماعات ،تشکل و مھم ترين بخش آن
آزادی مالکيت خصوصی و غيره است .که مجموعه اش برای طبقه کارگر يعنی پذيرش قانونيت سرمايه داری و تسليم به بردگی مزدی.
براساس آن کارگران آزادند به بورژواھا و نمايندگان فکری و سياسی سرمايه رای دھند و حق دھند که جامعه را بر محور خريد و فروش
نيروی کار ،استثمارکارگران و توليد ارزش اضافی و غيره اداره کنند و در بھترين حالت ،خود ھم بتوانند مثال برای افزايش حقوق اعتصاب
کنند ،اتحاديه ھای خود را تشکيل دھند و عده ای را به عنوان قيم انتخاب کنند تا نقش واسطه و ميانجی را بازی کنند و نظر سرمايه داران را
برای صرف نظر از بخش کوچکی از ارزش اضافی توليدی به عنوان سوپاپ اطمينان از جلوگيری از انفجار آتی جلب کنند و به توافق برسند
واين ھماوايی را سند پيروزی مبارزه جا بزنند ،بپذيرند که درسياست دخالت نکنند اما طبقه کارگر را عامل پيروزی اين يا آن حزب سياسی
کنند .آزادی عقيده آن با خود مک کارتيسم ،کنترل تلفن و مراسالت و حتی مراودات الکترونيکی را به ھمراه دارد .آزادی مطبوعات آن
مونوپل رسانه ھا ،کنترل اخبار و جھت دھی افکار را تضمين می کند .آزادی اجتماعات و تظاھرات آن تا حدی مجاز است که در محدوده پند
و نصيحت و انتقاد و تھديد رای ندادن باشد و در آن حرفی از مبارزه برای لغو سرمايه داری در ميان نيايد .و اال آاخر .حتی عالی ترين شکل
آن که تاکنون در جوامع بورژوايی در شکل دولت ھای رفاه نمايان شد که حاصل توازن نيروھای طبقاتی بود ھم با آن چه که طبقه کارگر در
.پيش دارد يعنی جامعه ساالری شورائی سوسياليستی ھيچ گونه ھمخوانی ندارد
طبقه کارگر از آن مواقعی که وارد عمل شد به طور نمونه کمون پاريس در کارنامه خود چيزی ندارد که از آن شرم داشته باشد و خود را
پشت پرچم دموکراسی بورژوايی مخفی کند .طبقه کارگر می خواھد شيوه ی کمون را پيشه کند اما در مرحله ای پيشرفته تر و تکامل يافته تر
که بتواند در مقابل سرمايه داری پيشرفته امروزی قرار گيرد
در مبارزه طبقه کارگر برای سوسياليسم ،بورژوازی برای فرار از مرگ به تب رضايت می دھد .زمانی که تنور مبارزه طبقاتی گرم باشد و
طبقه کارگر به رفرميسم گردن ننھد ،بورژوازی به اصالحات دموکراتيک بورژوايی تن می دھد يا حتی برای جلوگيری از راديکال شدن
.جنبش خود در اصالحات پيش قدم می شود .تاريخ اين را ثابت کرده است
در پايان با توجه دادن شما به شرايطی که در ايران حاکم است .از يکطرف فشار اقتصادی و سياسی که دامنگير طبقه کارگر واکثريت آحاد
جامعه است .بی حقوقی ھا و تھديدھای مداوم ،دستگيری ھا و زندان و شکنجه و اعدام ھای مخفی و علنی که نشان دھنده اين است که اين
ابزار ديگر تاثير مورد نظر رژيم را ندارد و طبقه کارگربه ويژه مسير آگاھی طبقاتی را سريع طی می کند و در جھتی می رود که خود را
سازمان دھی کند ،نظم خود را سامان دھد ،و برای وظيفه طبقاتی اش در مقابل سرمايه داری خود را آماده سازد .اين مساله که در دل نگرانی
ھای رژيم و اعمال ھيستريکش خود را نشان می دھد از طرف ديگر جناح ھای راست و چپ اپوزيسيون بورژوايی و ھم چپ سنتی و چپ
فرقه گرا را نيز برانگيخته است به نحوی که ھريک به نحوی و به شيوه خود با تمام قوا آگاھانه و بعضا ناآگاھانه در منحرف کردن و مثله
کردن جنبش کارگری ازرويکرد ضد سرمايه داری طبقاتی می کوشند .سعی می کنند با عمده کردن سنديکاليسم در مقابل کوشش برای ايجاد
تشکل سراسری ضد سرمايه داری و جدا کردن سنديکا از سنديکاليسم ،بار ديگر اگر بتوانند جنبش کارگری را به عقب برگردانند .طبقه کارگر
و ھمه فعالين جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی ھمگام با مبارزات ضد سرمايه داری بايد با اين تفکرات درون جنبش طبقه کارگر
مبارزه کنند و اولويت را در ھمه حال به جنبش ضد سرمايه داری بدھند .طبقه کارگر بايد به مشکالتی که از درون با آن ھا مواجه است نيز
بپردازد .مثل تبعيضاتی که از نظر جنسيتی در طبقه کارگر وجود دارد و سبب شکاف بين کارگران زن و مرد می شود .تبعيضات قومی که با
فارس و ترک و کرد و بلوچ کردن کارگران ،به پيوند سراسری آن ھا لطمه می زند .اين امر را گذشته از سرمايه داران ،ناسيوناليست ھا ھم
دامن می زنند .مساله ديگر تبعيضات مھارتی بين کارگران است که با جدا کردن کارگران به ساده و ماھر ،مولد و غيرمولد ،صنعتی و خدمات
استثمار را قانونيت می دھند .مسلما در راه مبارزه با سرمايه داری باز ھم کسان ديگری دستگير ،زندانی ،شکنجه و يا حتی اعدام خواھند شد.

اما اين فشارھا نخواھد توانست راه مبارزه به جلو را سد کند ،چنان که کشتارھای جاری در ايران از دھه  ٥٠به اين طرف و بويژه در تمام
دوران حاکميت جمھوری اسالمی در ايران نيز نتوانست از عھده اين کار برآيد .با درود به عزم ھمه ی آحاد طبقه کارگر که در اين مبارزه
.شرکت می کنند به سخنانم پايان می دھم

اخبار کارگری
گرامی باداول ماه مه روزجھانی کارگر
مستحکم باد،ھمبستگی کارگران جھان
زنده باداتحادعمل تشکل ھای مستقل کارگری وفعالين کارگری درايران
 بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روزجھانی کارگر فراخوان جمعی از کارگران سنندج به برگزاری مراسم روز جھانی کارگر فرمانداری سنندج از قبول برگه خواست اتحاديه آزاد کارگران ايران برای صدور مجوز برپايی مراسم روز جھانی کارگر خودداری کرد رضا رخشان:روز جھانی کارگر روز ماست بھنام ابراھيم زاده عضو كميته پيگيري تشكلھاي آزاد كارگري :روز اول مه ،روز  ١١ارديبھشت روز جھانی کارگر را گرامی ميداريم
بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روزجھانی کارگر
اول ماه مه روز جھاني كارگر ،روز رزم مشترك ھمهی كارگران و رنجبران و استثمارشوندگان جھان است؛ اين روز فرصتي است تا يك بار
ديگر صف واحد طبقاتي را عليه سود پرستان ستمگر تشكيل دھيم و صداي رساي طبقهی كارگر را به گوش جھانيان برسانيم كه " :ما
كارگران و زحمتكشان بازوي پر توان و تعيينکنندهی مسير تاريخ آيندهی جھانيم و بيداد را به ھر طريق ممكن به باد فنا خواھيم سپرد و
دوشبهدوش زنان و مردان كارگ ِر ھمهی كشورھاي جھان  ،روند فاسد و روبهزوال نظم سرمايهداري را كه عامل ھمهی بحران ھاي انساني و
اجتماعي است ،سد خواھيم كرد؛ تا ديگر ھيچ مادري براي سير كردن فرزند خود مجبور به تن فروشي نشود و ھيچ پدري براي درمان فرزند
بيمار خود به التماس زار نزند و ھيچ كودكي براي سير كردن خود سطل زباله را زير و رو نكند و ھيچ كجاي طبيعت قرباني سود اقليت
شکمباره و سيریناپذير نگردد".
كارگران و زحمتكشان ايران نيز بيش از يک قرن است كه ھمگام و دوشادوش ھمهی رنجبران جھان عليه بيداد طبقهی سرمايهدار و نظم
سرمايهداري مبارزه میکنند.در مبارزهی بیامان با اين نظام بهغايت مرتجع و سركوب گر پيروزي ھاي بزرگي نيز بهدست آورده و از
شکستھا نيز تجربهھای گرانبھايی كسب کردهاند كه در مبارزهی آتي چراغ راھشان خواھد بود .درك بحران ھاي ساختار نظم مسلط بر جھان
كه ھمهی اركانش با خون ستم ديدگان و استثمارشوندگان رنگين شده چندان دشوار نيست .اين ساختار كه تا كنون به كام اقليت يك درصدي
سرمايهداري بوده با تکانهھای بحران ھاي جدي آمادهی فروريزی است .وحدت طبقاتي و ھمگامي با زحمتكشان جھان  ،سازمان پذيري و
تشكل  ،جدیترين سالح ما عليه اين بيداد طبقاتي است با اين سالح است كه میتوان و بايد اين ساختار مبتني بر سود يك درصدیھا را در
جھان و ايران به چالش كشيد .فعاالن و مدافعان حقوق كارگر در پي آناند كه با درك شرايط و توازن قواي طبقاتي خواستهھای كارگران و
زحمتكشان ايران را در اين رزم طبقاتي اعالم كنند و از ھمهی باورمندان به برابري و رفع ستم طبقاتي میخواھند كه با حمايت از اين مبارزه
به تعميق آن ياري رسانند.

گرامی باداول ماه مه روزجھانی کارگر
مبرمترين اين خواستهھا عبارتاند از :
 – ١پرداخت فوري حقوق و دستمزد معوق كارگران شاغل در ھمهی بخش ھاي اقتصاد اعم از بخش خصوصي و غيرخصوصي و تعيين
حداقل دستمزد بر اساس باالترين استانداردھای زندگی بشر امروز و با نظارت فعال تشكل ھاي مستقل كارگري.
 – ٢تأمين مسكن مناسب براي ھمهی حقوقبگيران و تأمين كار براي ھمهی بيكاران و ھمگاني كردن استفاده از مقرري بيمهی بيكاري
براي ھمهی بيكاران
 -٣واگذاري سازمان تأمين اجتماعي به صاحبان واقعي آن و ادارهی آن توسط نمايندگان واقعي كارگران
 -۴بيمه كردن ھمهی شاغالن و بيكاران و كنترل و نظارت تشكل ھاي صنفي كارگران بر صحت اجراي آن و پرداخت حق بيمهی كارگران
توسط كارفرمايان

 -۵برچيدن بساط نظاميان و عناصر امنيتي از واحدھاي توليدي و مؤسسات اقتصادي و کارگاهھا و به رسميت شناختن تشكل ھاي كارگري
و ھرگونه اعتراض كارگران براي احقاق حق خود
 -۶حذف برنامهی اصالح قانون كار از دستور كار مجلس و دولت
 -٧لغو مصوبهی خارج كردن کارگاهھای زير  ١٠نفر از شمول قانون كار
 -٨رفع محدوديت از سنديكاھا  ،اتحاديهھای كارگري و ھرگونه تشكل و مراسم كارگري بهويژه قانوني كردن تعطيلي روز جھاني كارگر
بهعنوان روز مبارزهی كارگران عليه ستم طبقاتي
-٩الزام كارفرمايان به پرداخت دستمزد برابر در مقابل كار برابر و رفع ھر گونه تبعيض در محيط كار اعم از تبعيض جنسيتي  ،تابعيتي ،
قوميتی  ،عقيدتي و...
 -١٠حمايت از خانوادهھای نيازمند و جلوگيري از كار كودكان زير  ١٨سال
 -١١كنترل کارگاهھا و ھمهی محيط ھاي كار در
زمينهی رعايت بھداشت ،ايمني كار و حمايت از جان كارگران در برابر سود كارفرمايان
 -١٢برخورداري تمامي بازنشستگان و مستمریبگيران از يك زندگي مرفه و بدون دغدغهی اقتصادي و رفع ھرگونه تبعيض در پرداخت
مستمري بازنشستگان و بھرهمندی آنان از تأمين اجتماعی و خدمات درمانی
 -١٣آزادي حق اعتصاب براي كارگران و زحمتكشان بهعنوان سالح برنده عليه بيداد كارفرمايان صاحب قدرت
 -١۴قطع سركوب اعتراضات کارگری و مردمی ،لغو مجازات اعدام  ،آزادی فوری و بیقيدوشرط زندانيان كارگري و ديگر فعاالن
اجتماعي از زندان و توقف فوری پيگرد ھای قضايی عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود در جامعه
 -١۵حذف قراردادھاي موقت و سفيد امضا و به رسميت شناختن قراردادھاي جمعي با نظارت و مديريت تشكل ھاي مستقل كارگري
 –١۶واگذاري بنگاهھای اقتصادي خصوصي شده به كارگران شاغل در ھمان واحد اقتصادي و جلوگيري از غارت اين واحدھا توسط
مديران حريص ،آزمند و بیکفايتی كه اين واحدھا را تا آستانهی تعطيلي و ورشكستگي کشاندهاند.
 – ١٧آزادي بيان و قلم و ھر گونه تشكل براي كارگران و فعاالن اجتماعي بدون محدوديت
 – ١٨رفع قوانين تبعيضآميز و محدوديت اشتغال و تحصيل براي زنان  ،كارگران غير ايراني ،اقليت ھاي قوميتی و عقيدتي و...
 – ١٩حذف ھزينهھای آموزشوپرورش  ،آموزش عالي و مھارتآموزی در سطح كشور و نيز حذف ھزينهھای درمان تمام حقوقبگيران
و بيكاران و خانواده ھاشان در تمام بيمارستانھا
 – ٢٠لغو جھتگيری ھاي اقتصادي مبتني بر توصيهی نھاد ھاي اقتصاد امپرياليستي – بانك جھاني  ،صندوق بينالمللی پول و سازمان
تجارت جھاني– و رفع محروميت عمومي ناشي از اين سياستھا كه تا كنون قرباني ھاي بسياري از جامعه گرفته است.
» پاينده باد اول ماه مه ،روز رزم مشترك كارگران جھان«
كانون مدافعان حقوق كارگر
فراخوان جمعی از کارگران سنندج به برگزاری مراسم روز جھانی کارگر
کارگران ،زنان و مردان زحمتکش!
روز اول ماه مه برابر با  ١١ارديبھشت ،روز جھانی کارگر ،روز اعالم نارضايتی به شرايط بيکاری ،فقر و گرانی و مشکالت اجتماعی است.
در اين روز تمام کارگران در سرتاسر دنيا دست از کار کشيده و به خيابانھا میآيند و خواست و مطالبات خود را فرياد میزنند .ما کارگران
سنندج نيز ھمدوش و ھمگام با ھمطبقهایھايمان در روز جھانی کارگر ،چھارشنبه  ١١ارديبھشت راس ساعت  ٧عصر در خيابان فردوسی
نبش ناصر خسرو حضور بھم میرسانيم!
جمعی از کارگران سنندج ١٠-ارديبھشت ٩٢

فرمانداری سنندج از قبول برگه خواست اتحاديه آزاد کارگران ايران برای صدور مجوز برپايی مراسم روز جھانی کارگر خودداری کرد
اتحاديه آزاد کارگران ايران :روز ھفتم ارديبھشت ماه جاری مسئولين اتحاديه آزاد کارگران ايران برای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در
شھر سنندج خواھان صدور مجوز قانونی از سوی فرمانداری اين شھر شدند اما مسئولين اين فرمانداری از پذيرش اين خواست خودداری
کرد.
ک ارگر در ش ھر یداشت روز جھ انیران جھ ت گ رامیه آزاد ک ارگران ایاتح اد یبرگ ه خواس ت ص دور مج وز ق انون یمت ن اص ل
 http://www.etehadyh.com/?page=news&nid=2958سنندج:
رضا رخشان:روز جھانی کارگر روز ماست
در حاليکه تنھا چند روز ديگر به اول ماه مه مانده است با اينھمه برای منه کارگر اين روز) يعنی روز جھانی کارگر( حکم تحويل سال نو
کاريمان است  .روزيست که پايان ساليست که رفته ،توام با موفقيتھا ويا شکستھا و مشکالت ويا کاميابی ھای احتمالی ،در سال کاری که
گذشته است .ھمچنين آغاز ساليست که اميدواريم بھبودی وسيع وعميقی در زندگی ما کارگران ھمراه باشد .اگر در سرتاسر جھان واز ملل و
کشورھای گوناگون جھت مشخص نمودن گذرايام از سالنامه ھايی چون،ميالدی،شمسی ،سال چينی وھندی وغيره استفاده ميشود اما روز
جھانی کارگر يگانه تقويم مشترک تمامی کارگران جھانست.که اين خود به تنھايی گواه ھمبستگی تمامی توده ھای کارگران است .بعبارت
ديگر،شيئيت وماھيت مادی کارگران آنچنان به ھم نزديک است که از تمامی مرزھای سياسی وتاريخی وفرھنگی گذر می نمايند که اين خود
ناشی ازذات طبقاتی مشترک ،درد مشترک و راه حلھای مشترک برای رفع تمامی معضالت اين طبقه عظيم است .ھمانطور که ميدانيم ،تقويم
روز جھانی کارگر با کشته شدن دوازده کارگر ساکن در آمريکا بوجود آمد  .يعنی کشته شدن تعدادی کارگر خاص در يک کشور معلوم .اما
ھمين رخ داد ،تبديل به روزی شد که تمامی کارگران دنيا ،کارگر بودن خويشتن را جشن می گيرند چرا که در ھمه جا بر اساس اين مناسبات ،
عارضه ای ثابت و مشابه در روابط کار وسرمايه است  .يعنی ھمانا تضاد منافع طبقه سرمايه داری با منافع طبقه کارگر بعنوان فروشنده
نيروی کار.اين تضاد باتمامی ابعادش در مناسبات حاکم بر جھان ما )سرمايه داری( بر قرار است  .در چنين مناسباتی ،طبقه سرمايه داری که
مالک منابع ثروت سر شاری ميباشد طبيعست که منابع قدرت را ھم با خود ھمراه ميسازد .تا از منافع او حمايت کند  .از طرفی ديگر
،کارگران با فقدان منابع ياد شده و ھمچنين در نتيجه تضاد منافع او با سرمايه داری  ،بر خورد اين دو  ،که ھر کدام خواھان سھم بيشتری
ازسوديست که از ارزش افزوده ناشی از تاثير نيروی کار کارگر ويا ابزار توليد ونيروی مولد کارفرما که ھمگی در خدمت توليد و يا توليد
کاال خدماتی ھستند بر خورد اين دو سوی نامتجانس)از منظر پايگاه طبقاتی( گاه صورت بسيار خشن وبيرحمانه ای بخود می گيرد در چنين
مناسباتی خب طبيعيست که کارگران ھميشه قربانی ميشوند .بعبارت ديگر ،ھر گونه حرکت وجنبش توده طبقه کارگر برای تغيير وبھبود شرايط
زندگی ،با جواب محکم ودندان شکن سرمايه داری تا دندان مسلح مواجه ميشود .ھمانطور که کشته شدن اين دوازده کارگر شيکاگويی بر
گرفته ازين روابط بسيار جدی و گاه بيرحمانه در سيستم سرمايه داری بشمار می رود .با اينھمه ،ھر چند متاسفانه اين عده کارگر مظلومانه
کشته شدند باينحال روزی را برای تمامی کارگران جھان به يادگار گذاشتند که برای منه کارگر ،تنھا روزيست که احساس بودن وغرور می
کنم .ازينکه من يک کارگر ھستم  .اگر تمامی روزھای ديگر سال با تحقير و استثمار نيروی کار من)کارگر(ھمراه است با اين ھمه  .اول ماه
مه ،فقط روز ما کارگران است  .روزيست که کارگر با افتخار سر خود را باال می گيرد و می گويد اين روز ،فقط روز منست  .ھمانطور که
گفتيم تمامی مصائب ومشکالت کارگران مشترک ميباشد .ھمانطور که راه مبارزه با اين دشواريھا و درگيری با سرمايه داری ھم مشابه است.
که مراد ھمانا ھمبستگی طبقاتی کارگران است  .تک تک ما کارگران از حيث منابع ثروت وقدرت ،جھت ايجاد موازنه قدرت،در روابط خود با
کارفرما ،بسيار ضعيف و ناتوان ھستيم  .راز غلبه بر چنين ضعفی در اتحاد وھمبستگی کارگران نھفته شده است  .ھمچنين نکته اميدوارکننده
مبارزه طبقاتی کارگران اينست که،ھر دستاوردی که کارگران در گوشه ای از گيتی بدست آوردند بر روی زندگی ديگر کارگران تاثير مستقيم
می گذارد .با اين حال ،متاسفانه بسياری از دستاورد ھای مبارزه طبقاتی کارگران جھان ،ھنوز به ما نرسيده است .فی المثل  ،من وقتی به
سنديکاھای قدرتمند فرانسه نگاه می کنم حسرت می خورم .چراکه ما ھيچ سنديکايی نداريم که از زندگانيمان محافظت کند .وقتی که مال حظه
ميشود که اين روز مھم در اکثر کشورھا با شدت و حدت فراوان  ،بعنوان يکی از اعياد رسمی کشورشان ،با برپايی جشنھای گسترده ،توام با
کارناوالھای بزرگ کارگری برسميت شناخته شده است اما در کشورما نه تنھا اين روز تعطيل نميباشد بلکه کارگران حتی نميتوانند در بين
خودشان اين مناسبت را جشن بگيرند .بازھم حسرت ميخورم.فی المثل در بسياری از شھرھای مکزيک ھر ساله کسانی که توانسته اند کار
خود را حفظ کنند وھمچنان کارگر باقی مانده اند ،به جشن وشادی وپاکوبی درين روز می پردازند..
با توجه به مسائل گفته شده ،يعنی برگذاری جشن وشادی وھمچنين تعطيلی روز جھانی کارگر وايجاد سنديکاھای قدرتمند کارگری  ،با اينکه تا
رسيدن به سقف آرمانھای کارگريمان فاصله بسيار داردبا اينھمه در مناسبات بيرحمانه و خشنی که در عالم سرمايه داری حاکم است تمامی
دستاوردھای ياد شده با دادن ھزينه ھای گزاف به دست آمده است ھزينه ھايی مانند ،اخراج ،زندان وحتی جان کارگر  .اگر سرمايه دار تنھا
به تحصيل سود بيشتر می انديشد تا به داشته ھای بيشمار خود ،بازھم بيافزايد  .اما کارگران برای رسيدن به يک زندگی انسانی وشرافتمندانه
مبارزه می کند که در بعضی موارد حتی مجبور شده اند که جان خود را ھم ھزينه کنند.
اگر ما ھمچنان جز تحقير شدگانيم  .اگر در سرتاسرجھان ھمچنان استثمار ميشويم  .اگر ھنوز ھم تاوان می دھيم .اگر ھمچنان در حسرت
رسيدن به يک زندگی انسانی ،مانده ايم.با وجود ھمه اينھا ،اول ما مه روز ما کارگران است  .روز يست که ما از مرزھای نيستی ،پوچی
وحقارت خود گذر کرديم تا به ھمگان فرياد بر آوريم که روز جھانی کارگر روز ماست..
رضارخشان١٣٩٢/٢/٨ -
بھنام ابراھيم زاده عضو كميته پيگيري تشكلھاي آزاد كارگري :
روز اول مه ،روز  ١١ارديبھشت روز جھانی کارگر را گرامی ميداريم

اول مه روز ما کارگران و ھمه مردم به جان آمده از توحش سرمايه داری حاکم است .روز اعتراض ما عليه فقر و گرانی و دستمزدھای چندين
برابر زير خط فقراست.
اول مه را ھمه با ھمه در صفی سراسری و جھانی گرامی بداريم.
اول مه روز نه تنھا ما کارگران ،بلکه روز معلمان ،پرستاران ،بازنشستگان وھمه مردم است.
روز اعتراض عليه بردگی جنسی و بيحقوقی زن است .روز اعتراض عليه استفاده از کار کودک و خارج ماندن چند ميليون کودک از چرخه
تحصيل است.
روز اعتراض عليه اعتياد و ھمه مصائب اين جھنم سرمايه داری حاکم است.و روز ھمه انسانھاييست که قربانی توحش سرمايه داری ھستند.
در اين روزمھم حول ھمه خواستھايمان برای داشتن يک زندگی انسانی گرد آييم و بااعالم صدای اعتراضمان به اين جھان وارونه اين روز
بزرگ اعتراضمان راگرامی بگيريم.
اعالم کنيم که به دستمزدھای چند برابر زير خط فقر تن نميدھيم.
اعالم کنيم که به اينھمه بيحقوقی و محروميت تن نميدھيم.
اعالم کنيم که کارگر زندانی و زندانی سياسی بايد آزاد شود و به اين ترتيب باقطعنامه ھايمان و با اعالم خواستھايمان سرود آزادی و برابری
را سر دھيم.
اول مه روز ما کارگران است .ما که نميخواھيم استثمار باشد و با پايان يافتن اين بردگی کار ،ميدانيم که جھانی آزاد خواھد شد.
از ھمين رو در اول مه پرچم رھايی کل جامعه را بدست گرفته و با خواستھای سراسری توده مردم به جان آمده از فقر و فالکت و برای آزادی
و برابری اول مه را جشن ميگيريم.
معيشت  ،منزلت حق مسلم ماست
زندگی باد اول مه روز جھانی کارگر.
بھنام ابراھيم زاده عضو كميته پيگيري تشكلھاي آزاد كارگري ارديبھشت ٩٢
دھم ارديبھشت ماه١٣٩٢

قطعنامه پيشنھادی رضا شھابی از زندان اوين در رابطه با روز جھانی کارگر  ١١ارديبھشت
اول ماه مه ،روز ھمبستگی جھانی کارگران عليه نظام سرمايه داری را به ھمه کارگران جھان تبريک عرض می کنم و ياد و نام
.کسانی را که در راه مبارزه ی طبقه ی کارگر با سرمايه دار جان شان را از دست داده اند گرامی می دارم
رسم و سنت اول ماه مه ،حضور گسترده کارگران در خيابان و اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه سرمايه دار در مالء عام
است .ستون و پايه اين سنت را کارگران شيکاگو ،در اعتصابات خونين ماه مه  ١٨٨٦که خواست  ٨ساعت کار در روز را به
سرمايه داران قبوالندند ،گذاشتند .به ھمين خاطر کارگران سرتاسر جھان به پاس گرامی داشت سنت مبارزات و مقاومت
کارگری ،ھمه ساله به خيابان می آيند و مراسم خود را برگزار می کنند .اما کارگران ايران از برگزاری چنين تجمعاتی
محرومند ،آن ھم به اين دليل که راھپيمايی يا برگزاری جشن اول ماه مه نياز به مجوز دولت دارد و تجربه نشان داده است که
.دولت سرمايه دار چنين مجوزی به کارگران نمی دھد
متاسفانه در کشور ما ،کارگران برای آمدن به خيابان و طرح مطالبات خود در مالء عام بايد ھزينه ھای سنگينی بپردازند ھمان
گونه که در سال  ٨٨در پارک الله و ھمه ساله در سنندج و سقز ،کارگران تعقيب و دستگير و محکوم به حبس و جريمه و شالق
.شدند
اکنون ما محکوم شده ايم اين روز بزرگ را برگزار نکنيم ولی ما کارگران بايد تالش کنيم مثل خيلی کشورھای ديگر ،مراسم اول
ماه مه را در سطح گسترده تر در خيابان ھا برگزار کنيم .اين کار تنھا با اتحاد عمل و ھمبستگی عمومی کاگران در تمام حوزه
ھای کاری به دست می آيد؛ پس کارگران برای رسيدن به يک زندگی شرافتمندانه و انسانی و برگزاری روز جھانی کارگر متحد
.شويد
!دوستان و ھم طبقه ای ھای عزيز
.می خواھم به مسايل و مشکالت کارگران ايران که ھر روز با آنھا دست و پنجه نرم می کنند اشاره کنم

واقعيت اين است که کارگران در ايران به مثابه لشگر عظيم محکومين ،متشتت و پراکنده ،بی تشکل و بی افق ،شاھد و نظاره گر
تھاجم و غارت بی امان سرمايه داری به سفره خالی خويش ھستند ،نظاره گر تعطيلی کارخانجات ،اخراج ھای دسته جمعی،
قراردادھای موقت و سفيد امضاء ،استقرار بيش از پيش شرکت ھای پيمانکاری ،خصوصی سازی از ھر نوعی و دستمزد ماھانه
 ۴٨٩ھزار تومان آن ھم در صورتی که با تاخير پرداخت نشود ،ھستند .يک خانواده  ۴نفرۀ کارگری بی مَسکن ،با اين مبلغ و با
اين گرانی سرسام آور و تورم افسار گسيخته ،فقط می تواند حداکثر  ١٠روز دوام بياورد .اين در حالی است که خط فقر نسبی در
.کشور ،يک ميليون و سيصد و پانزده ھزار تومان توسط کارشناسان دولتی اعالم شده است
به اين ترتيب نظاره گر فروپاشی کانون گرم خانواده بودن ،محروميت از تحصيل فرزندان ،کار کودکان و دست فروشی
.خانوادگی ،اعتياد ،فحشاء و تن فروشی زنان و دختران را بايد به اينھا افزود
اين زندگی نکبت بار با چھرۀ غم بار کودکان کارگر ،تداوم خويش را ھر روز و ھر روز با سماجت و گستاخی ھر چه افزون
.تری به رخ کارگران می کشد
امروز کارگران از ھم می پرسند که آيا نقطۀ پايانی به اين زندگی نکبت بار خواھد بود؟
امروز ديگر رويای کارگران ،آرزوی نه يک زندگی مرفه و مدرن به سبک آقازاده ھا ،بلکه امنيت شغلی است .کارگر نمی
خواھد اخراج شود ،می خواھد يک شيفت کار کند ،می خواھد دستمزدش تا آخر برج کفاف زندگی اش را بدھد ،می خواھد
شرمندۀ فرزندانش نشود ،می خواھد با يک شيفت کاری ھزينه درمان و خوراک و پوشاک و تفريح و تحصيل فرزندانش را تامين
.کند ،می خواھد در حد امکان شب عيد را در کنار خانواده بدون شرمندگی و بدون ترس از طلبکار سر کند
کارگری که سه شيفت در شبانه روز کار می کند ،بچه ھايش با پارک و سينما ،تفريحات کودکانه ،ھدايای رنگارنگ و سفر سال
نو بيگانه می شوند ،مطالعه ی روزنامه و کتاب در زندگی اش جايی ندارد .کارگران در ايران اعتصاب می کنند ،جاده می بندند،
خودسوزی و خودکشی می کنند که حقوق و مزايای ماه ھا به تعويق افتاده ی خود را به چنگ آورند تا شرمنده ی خانواده نشوند.
.اما متاسفانه امروزه مصايب و مشکالت ،به واقعيت زندگی روزمرۀ کارگران تحميل شده است
نظام سرمايه داری در ايران به غير از مسائل و مشکالت معيشتی و بيکاری ،کارگران را با معضل بزرگی به نام زندگی قسطی
مواجه کرده ،کارگران از مسکن مھر گرفته تا اتومبيل ليزينگی و لوازم خانگی قسطی و خوراک و پوشاک و ھزينه ی تحصيل
قسطی و غيره دست به گريبان گشتند ،ولی با اين وجود کارگر از ترس سر و صدای طلبکار و توقيف مسکن و ماشين و غيره
توسط عوامل نظام سرمايه داری مجبور است تحت ھر شرايطی کار کند و به نوعی ذلت را بپذيرد ،اما ھم طبقه ھای زحمتکش و
.شريف تنھا ره رھايی از اين ذلت و استثمار ،اتحاد و ھمبستگی و متشکل شدن کارگران در ھمه حوزه ھای کارگری است
:ما کارگران خواستار
.افزايش دستمزدھا بر اساس ماده  ۴١قانون کار ١-
.تشکيل تشکل ھای مستقل و مورد نظر کارگران و به رسميت شناختن اين تشکل ھا توسط دولت ٢-
.حق اعتصاب و اعتراض و تجمع و راھپيمايی ٣-
.تضمين امنيت شغلی ھمه ی کارگران به ويژه لغو ھر گونه قرارداد موقت و سفيد امضاء و حذف واسطه ھای پيمانکاری ۴-

.متوقف کردن اخراج ھا و بيکارسازی ھای گسترده ۵-
.لغو سه جانبه گرايی که ھميشه در نھايت به نفع سرمايه داران بوده است ٦-
.ايجاد کار برای ھر کارگر آماده به کار و بيمه بيکاری برای کليه کارگران بيکار ٧-
.تساوی حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه ستم به زنان به ويژه ستم مضاعف کارفرمايان بر زنان کارگر ٨-
پايان دادن به دستگيری کارگران و آزادی بی قيد و شرط تمام کارگران زندانی و بازگشت به کار ھمۀ آنھا يا پرداخت ٩- ۵٠
.درصد حقوق طبق ماده  ١٧قانون کار و پرداخت حق بيمه به ھمسر و فرزندان تا زمان رفع محکوميت

.لغو کار کودکان و ايجاد شرايط مادی و روحی مناسب برای رشد کودکان آسيب ديده و بی سرپرست ١٠-
.گنجاندن روز کارگر در تقويم کشوری به عنوان روز تعطيل رسمی ١١-
توقف خشونت ھا و تبعيض دولتی و غير دولتی عليۀ کارگران مھاجر به ويژه کارگران افغان و برخورداری کامل آنھا از ١٢-
.حقوق شھروندی و کارگری
.لغو احکام ناعادالنه قضايی شامل اعدام ،شالق ،جريمه ،حبس ،تبعيد و غيره عليه فعالين کارگری ،سياسی و اجتماعی ١٣-
.لغو مجازات مرگ ١۴-
.ھستيم
در نھايت به شورای امنيت سازمان ملل و بويژه قدرتھای غربی و آمريکا اعالم می کنيم که ما کارگران ضمن محکوم کردن
سياستھای جنگ طلبانه و ماجراجويانۀ جناحھايی از دولت ايران ،خواستار لغو تحريم ھای اقتصادی که مستقيما ً خانواده ھای طبقه
کارگر و مردم زحمتکش را نشانه گرفته ھستيم و ھر گونه طرح و بحث و لفاظی دوبارۀ حملۀ نظامی و حتی انديشيدن به اين
بالی خانمانسوز را شديداً محکوم می کنيم و با تمام توان و امکانات خود در برابر ھر گونه تجاوز احتمالی به کشور و جامعه
.ايران ايستادگی می کنيم
زنده باد کارگر
زنده باد اتحاد کارگران
زنده باد آزادی و برابری
پاينده باد جنبش کارگری
رضا شھابی زکريا کارگر و راننده ی دربند -عضو ھيأت مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد
زندان اوين اندرزگاه  ٣سالن  ١اتاق ٣
ساعت  ٢٢/٣٠مورخه ٨/٢/١٣٩٢
کميته ی دفاع از رضا شھابی ٩ -ارديبھشت ماه ١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری١٠ارديبھشت ماه١٣٩٢
 در آستانه اول ماه مه بيش از  ١٠٠٠کارگر شرکت صدرای بوشھر دست به اعتصاب زدند آخرين خبر از اعتصاب بيش از ھزار کارگر شرکت صدرا در بوشھر از زبان يکی از کارگران و نکاتی مھم از استثمار وحشيانه کارگرانصدرا
 احضار فعالين کارگری و اعضای کميته ھماھنگی به ستاد خبری اداره ی اطالعات شھر سنندج خبر تکميلی در رابطه با احضار فعالين کارگری شھر سنندج تاييد حكم اخراج سه فعال كارگری در شركت واحد توسط اداره كار غرب تھران مالقات خانواده ھای فعالين کارگری دربند با دادستان استان کردستان -تجمع کارگران شھرداری اھواز در مقابل دفتر شرکت پيمانکاری ساحل سبز خوزستان

 بقای نظام پيمانکاری کارکنان در شرکت گازاستان مرکزی به دليل عدم تأمين بار مالی توسط دولت،قانون نوسازی کارگران در کشور مسکوت مانده است اخذ سفته از کارمندان يک دستگاه براي تمديد قرارداد چگونه با حقوق  ۴٠٠ھزار تومان سر کنم؟ بھنام ابراھيم زاده فعال كارگري عضو كميته پيگيري تشكلھاي آزاد كارگري:تا كي بايد ديد وشنيد وھيجي نگفت ؟ جان باختن دو کارگر در معدن کوشک بافق كانون مدافعان حقوق كارگر:در سوگ مرگ بيش از  ٣٠٠كارگر در بنگالدشدر آستانه اول ماه مه بيش از  ١٠٠٠کارگر شرکت صدرای بوشھر دست به اعتصاب زدند
اتحاديه آزاد کارگران ايران :در آستانه روز جھانی کارگر از صبح امروز دھم ارديبھشت ماه بيش از  ١٠٠٠نفر از کارگران شرکتھای
پيمانکاری زير مجموعه شرکت صدرای بوشھر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماھھای بھمن و اسفند سال گذشته و فروردين ماه امسال
خود دست به اعتصاب زدند.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در پی اين اعتصاب بزرگ نماينده ھای شرکتھای پيمانکاری با حضور در ميان
کارگران از آنان خواستند تا به اعتصاب خود پايان دھند اما کارگران بطور متحدانه ای بر تحقق خواست شان مبنی بر پرداخت دستمزدھای
معوقه خود پای فشردند و حاضر به پايان اين اعتصاب نشدند .بدنبال اين وضعيت مسئولين شرکتھای پيمانکاری برای شکستن اعتصاب
کارگران اقدام به تعطيلی کارگاه ھا کردند و در اين راستا شرکت ساحل سازان جنوب با فراخواندن سرويس اياب و ذھاب کارگران ،آنان را
مجبور به ترک محل کارخانه نمود تا بدينوسيله کارگران ناچار به بازگشت بکار شوند.
بنا بر آخرين گزارشھای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران عليرغم فشارھايی که شرکتھای پيمانکاری برای شکستن اعتصاب کارگران
بعمل آورده اند اين اعتصاب ھمچنان ادامه دارد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران –  ١٠ارديبھشت ماه ١٣٩٢
آخرين خبر از اعتصاب بيش از ھزار کارگر شرکت صدرا در بوشھر از زبان يکی از کارگران و نکاتی مھم از استثمار وحشيانه کارگران صدرا
امروز كارگران تا پايان وقت از اعتصاب دست نكشيدند چيزي كه جالب بود براي اولين بار تمام كارگران صدرا با ھم متحدانه دست به
اعتصاب زدند فكر ميكنم پيمانكاران با وعده و وعيد ميخواھند كارگران را از فكر اعتصاب فردا منصرف كنند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – دھم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
استثمار كارگران صدراي بوشھر
با عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن روز جھاني كارگر و آرزوي رسيدن كارگران به حقوق اساسي خود برابر با استانداردھاي بين المللي .
به عرض ميرساند :كارگران صدراي بوشھر سالھاست كه زير جور پيمانكاران حق و حقوقشان پايمال ميشود و متاسفانه ھيچ نظارتي ھم بر
اعمال و رفتار ايشان وجود ندارد بطوريكه تا جايي پيش رفته اند كه قوانين مخصوص خود را بر شركت حاكم كرده اند و اين جزيره صنعتي
را به صورت ملوك الطوايفي اداره ميكنند .از جمله اين موارد -١ :بھره كشي بي اندازه از كارگران بطوري كه چھار نفر از كارگران زير بار
فشار پروژه جانشان را از دست داده اند ،و عده زيادي ھم دچار نقص عضو و از كار افتادگي شده اند قابل ذكر است كه مكررا كارگران را
مجبور به ١٨ساعت كار شبانه روزي ميكنند.
-٢پرداخت نكردن حقوق و عيدي و سنوات  ،در حالي كه ھم اكنون كارگران حقوق بھمن  ،اسفند و فروردين را دريافت نكرده اند .بماند كه
عيدي را كه با مبلغ بسيار پايين  ٣٥٠٠٠٠تومان ميپردازند كه ھنوز ھم پرداخت نكرده اند وسنواتي كه اصال پرداخت نميكنند
-٣جرعت اعتراض كارگران نسبت به شرايطشان را با اخراج سازي گسترده گرفته اند قابل توجه است كه وضعيت كارگران پيماني از لحاظ
امنيت شغلي بسيار اسف بار است و با كمترين اعتراض مسبب اخراج خود ميشوند كما اينكه دي ما سال قبل نيز چنين اخراج سازي را در
مورد كارگران پيماني معترض انجام دادند.
من ا ...توفيق

اتحاديه آزاد کارگران ايران – دھم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
احضار فعالين کارگری و اعضای کميته ھماھنگی به ستاد خبری اداره ی اطالعات شھر سنندج
بر اساس گزارش رسيده ،طی چند روز گذشته و در آستانه ی اول ماه مه ،نيروھای امنيتی اداره ی اطالعات شھر سنندج اقدام به احضار و
بازداشت موقت تعدادی از فعالين کارگری و اعضای کميته ی ھماھنگی و اتحاديه آزاد کارگران ايران نموده ،و صراحتن آنان را از شرکت در
مراسم روز جھانی کارگر منع و برحذر داشتند؛ و با خط و نشان کشيدن و تھديد اين فعالين به عدم حضورشان در روز کارگر ،حقوق حقه ی
کارگران و فعالين کارگری را ناديده گرفته و آنان را در صورت حضورشان در مراسم تھديد به بازداشت نمودند .در اين راستا احضار خليل
کريمی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ،کورش بخشنده و فردين ميرکی از اعضای کميته ھماھنگی تنھا بخش کوچکی از موج گسترده ی
تھديد و ارعاب فعالين کارگری می باشد .زيرا با تماس ھای تلفنی با بسياری از فعالين و تھديد آنان به بازداشت ،سياست اھانت آميز پايمال
نمودن حقوق اوليه ی کارگران را در اجرای روز جھانی کارگر به اجرا در آورده اند.
کميته ھماھنگی ضمن گرامی داشت مجدد اول ماه مه به تمامی کارگران ايران و جھان ،ھر گونه سياستی را جھت تشديد فشار به کارگران و
فعالين کارگری جھت ممانعت از برگزاری روز جھانی کارگر را قوين محکوم نموده ،و برگزاری مراسم ھای گرامی داشت مستقل کارگری را
حق بی چون و چرا و غير قابل انکار کارگران می داند ،و با تمام قوا از مطالبات جنبش کارگری دفاع نموده ،و بر حقانيت آنھا پای فشاری
می نمايد.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری٩٢/٢/١٠ -
خبر تکميلی در رابطه با احضار فعالين کارگری شھر سنندج
بر طبق آخرين خبر دريافتی ،وفا قادری ،کورش بخشنده و خالد حسينی از اعضای کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری
چھارشنبه  ١١ارديبھشت بايستی خود را به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج معرفی کنند .ھمچنين بر اساس اين گزارش خالد حسينی و وفا
قادری عالوه بر احضار ،تلفنی تھديد شده اند که در مراسم اول ماه مه حضور نيابند .ھمچنين فردين ميرکی ديگر عضو کميته که ديروز به
ستاد خبری احضار شده بود تا ساعت  ١٣مورد بازجويی قرار گرفته بود و از وی خواسته شده بود که در مراسم روز کارگر شرکت نکند.
کميته ی ھماھنگی برگزاری مراسم ھای مستقل روز جھانی کارگر را از حقوق کارگران دانسته و ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه
توسط کارگران را محکوم می نمايد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری١٠-ارديبھشت ١٣٩٢
احضار فعالين کارگری در شھر سقز
بر طبق گزارش رسيده طی ديروز و امروز ) ٩و  ١٠ارديبھشت( محمد عبدی پور ،جميل راست خديو ،عمر شاکری و اسماعيل نيازی از
فعالين کارگری و اعضای کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری در شھر سقز طی تماس ھای تلفنی تھديد شده اند که در
مراسم روز جھانی کارگر شرکت نکنند.
طی اين تماس ھا به اين فعالين تاکيد شده است که در روز  ١١ارديبھشت بايستی در خانه ھای خود مانده و در غير اين صورت حضور آنھا
در بيرون از خانه به منزله شرکت در اول ماه مه تلقی شده و با آنھا با شدت تمام برخورد خواھد شد.
اين تھديد ھا در حالی صورت می گيرد که برگزاری وشرکت در مراسم ھای مستقل روز جھانی کارگر از ابتدايی ترين خواست ھا و مطالبات
کارگری است که بايد دولت ھا به آن احترام بگذارند  .اين روز متعلق به طبقه کارگر جھانی است و کارگران و پيشروان کارگری بايد بدون
ترس و تھديد و ارعاب بتوانند آنچنانکه خود شايسته می دانند در اين روز به مناسبات نابرابر و تبعيض آميز نظام سرمايه داری اعتراض
نمايند.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ھر گونه تھديد کارگران و فعالين کارگری و اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به
ايجاد تشکل ھای کارگری را قويا محکوم کرده و خواھان پايان يافتن اين تھديد ھا می باشد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری١٠-ارديبھشت ١٣٩٢
تاييد حكم اخراج سه فعال كارگری در شركت واحد توسط اداره كار غرب تھران
به گزارش١٠ارديبھشت ايلنا،با رای ھيات حل اختالف اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تھران يکی از فعاالن مستقل صنفی
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران از کار اخراج شد.
بنابھمين گزارش»،حسن سعيدی« از رانندگان شرکت واحد تھران که  ١٣سال سابقه کار در اين شرکت را دارد ،در حالی با رای ھيت حل
اختالف اداره كار اخراج شد که تمامی سه عضو گروه کارگری ھيات حل اختالف با اخراج وی مخالف بودند.

صدور اين حکم اخراج درحالی است که چندی پيش دو نفر ديگر از کارگران شرکت واحد به نامھای »وحيد فريدونی« و »ناصر محرمزاده«
نيز با حکم ھيات حل اختالف به ترتيب پس از  ٩و  ١۴سال کار در اين مجموعه از کار اخراج شده بودند.
بنابه گفته سعيدی دليل اخراج او و فريدونی حضور در اجتماعی بود که پاييز سال گذشته از سوی گروھی از کارگران شرکت واحد به منظور
پيگيری وعده مسئوالن شھرداری در خصوص افزايش مزايای نقدی کارگران اين شرکت در مقابل ساختمان شھرداری برگزار شد.
وی بابيان اينکه حکم اخراج ناصر محرمزاده نيز به دليل انجام فعاليتھای صنفی پيشتر صادر شده بود ،افزود :ھرچند پس از اين اجتماع
مطالبات مربوط به دستمزد و حق مسكن کارگران شرکت واحد طبق مصوبه شورای شھر افزايش يافت اما مسئوالن شرکت واحد او و ديگر
ھمکارش را از کار تعليق کردند.
به گفته اين راننده شركت واحد ،ھيات حل اختالف به استناد نظر موافق و مثبت کميته انظباطی و شورای اسالمی کار شرکت واحد ،اخراج وی
و ديگر ھمکارش را تاييد کرده است.
سعيدی در عين حال با يادآوری اينکه در سالھای گذشته وی به اتفاق ديگر ھمکاران اخراجیاش در مراجع تشخيص و حل اختالف وظيفه
دفاع از حقوق کارگران را برعھده داشتهاند ،گفت :بعيد و دور از ذھن است که يک کارگر با وجود آشنايی با قوانين مرتکب چنان تخلف
بزرگی بشود که شورای اسالمی کار و کميته انظباطی به عنوان نھادھای مدافع كارگران ،اينگونه با اخراج او موافقت کنند.
سعيدی ھمچنين از نحوه رسيدگی اين پرونده در ھياتھای تشخيص و حل اختالف اداره کار انتقاد کرد و گفت :در نحوه روند تشکيل جلسات
ھياتحل اختالف ،حضور الزامی تمامی اعضا و اتخاذ تصميمات از برخی جھات مغاير با قانون بود و باعث اجحاف حقوق قانونی ما شد.
وی درعين حال گفت :از آنجا که ما معتقديم که ھيچ تخلفی انجام ندادهايم نسبت به رای صادره اعتراض کرده و از طريق مراجع قانونی برای
بازگشت به کار خود اقدام خواھيم کرد.
مالقات خانواده ھای فعالين کارگری دربند با دادستان استان کردستان
طبق گزارش رسيده روز دوشنبه  ٩٢/٢/٩خانواده ھای فعالين کارگری بازداشتی علی آزادی و غالب حسينی ،پس از مراجعات متعدد و ھر
روزه ی خود به دادسرای انقالب سنندج ،جھت پيگيری وضعيت عزيزان خود ،طی مالقاتی با دادستان استان کردستان خواستار رسيدگی ھر
چه سريع تر مراجع قضايی به پرونده ی عزيزانشان شدند .در اين ديدار خانواده ھای فعالين بازداشتی با وقوف کامل از حقانيت فعاليت ھای
کارگری عزيزان خود ،در نھايت شجاعت ادامه ی بازداشت آنان را به منزله ی نفی و ناديده انگاشتن قوانين ملی و بين المللی آزادی تشکل
ھای کارگری دانسته ،و فعاليت تشکل ھای صنفی و کارگری را به عنوان بخشی از آزادی ھای انکار ناپذير افراد ھر جامعه تلقی و معرفی
نمودند ،و مؤکدا خواھان به رسميت شناخته شدن اين بخش از آزادی ھای افراد در روابط و مناسبات جاری کشور و لغو محدوديت ھا و
ممنوعيت ھای موجود ،با توجه به قانونی بودن آن دست از فعاليت ھا شدند.
در ادامه ی اين ديدار ھمسر غالب حسينی با ارائه ی اسناد و مدارک پزشکی کودک خردسالش )ھديه حسينی( به دادستان ،و تشريح وضعيت
بغرنج فرزند دلبندش ،با توجه به ناراحتی مضمن و دردناک او در ناحيه ی سر ،ادامه ی معالجات پزشکی او را منوط به حضور و رضايت
غالب حسينی دانست .و نھايتن ادامه ی بازداشت شوھرش را پايمال نمودن آشکار حقوق و نيازھای اوليه ی فرزندانش در بھره مندی از مھر
و محبت پدری دانست.
در پايان اين ديدار دادستان استان کردستان بيانات ارائه شده ی خانواده ھا را بودار قلمداد نموده ،و خطوط آن را موازی با خطوط جريانات و
احزاب اپوزيسيون تلقی نمود .و با دستوری مؤکد به معاونين خود ،حکم ممانعت از حضور خانواده ھای فعالين کارگری بازداشتی به دادستانی
را ابالغ نمود ،تا بار ديگر آشکارا و به صراحت ھر چه بيشتر بر مناسبات و قوانين ضد کارگری موجود مھر تاييدی دوباره بگذارند .
کميته ھماھنگی ضمن محکوم نمودن ادامه ی بازداشت اين عزيزان و ديگر فعالين کارگری  ،و تقبيح ھر سطحی از تھاجمات انجام گرفته به
صفوف فعالين و تشکل ھای کارگری ،خواھان پايان بخشيدن به کليه ی محدوديت ھای اعمال شده عليه فعالين پيشرو و تشکل ھای کارگری و
اجتماعی بوده ،و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی فعالين کارگری و سياسی در بند را در اسرع وقت خواستار است.
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری٩٢/٢/١٠-
تجمع کارگران شھرداری اھواز در مقابل دفتر شرکت پيمانکاری ساحل سبز خوزستان
به گزارش١٠ارديبھشت ايلنا،صبح امروز  ٨٠نفر از کارگران فضای سبز شھرداری منطقه دو اھواز در اعتراض به عدم دريافت مطالبات
يک سال گذشته خود در مقابل ساختمان دفتر شرکت پيمانکاری دست به تجمع زدند.
براساس اين گزارش،يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت :صبح امروز کارگران خدماتی فضای سبز منطقه دو ناحيه  ٣شھرداری اھواز
در اعتراض به معوقات حقوقی خود دست از کار کشيده و در پارک کوثر اھواز ،مقابل ساختمان دفتر شرکت پيمانکاری ساحل سبز خوزستان
تجمع کردند.

او افزود :در اين تجمع کارگران خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود ھمانند دو ماه حقوق اسفند ) (٩١و فروردين ) (٩٢به ھمراه سنوات و
عيدی سالھای ٩٠و  ٩١و پاسخ قاطع مسوالن شرکت پيمانکاری »ساحل سبز خوزستان« در اين زمينه شدهاند.
اين کارگر اضافه کرد :پيمانکار اين کارگران مدعی است قرارداد کارگرانی که دارای سوابق كار سه تا  ١۵سال ھستند ساختگی است و ھيچ
گونه مطالبهای به کارگران ندارد و ادعاھای کارگران کذب است.
ھمچنين اين کارگر اظھار داشت :عدم پرداخت حق بيمه تعدادی از کارگران ،حق لباس ،عدم دريافت فيش حقوقی در  ١۵سال گذشته از ديگر
مطالبات کارگران فضای سبز شھرداری منطقه دو اھواز است.
بقای نظام پيمانکاری کارکنان در شرکت گازاستان مرکزی
به گزارش ١٠ارديبھشت پانا نيوز ٥٩ ،نفر از نيرو انسانی امور خدماتی و پشتيبانی شرکت گاز استان مرکزی توسط شرکت ھای پيمانکاری
تامنی نيروی انسانی تامين می شود.
برپايه اين گزارش ،با وجود صدور مصوباتی توسط دولت و معاونت منابع انسانی مبنی بر امضای قرارداد مستقيم با کارکنان واجد شرايط و
حذف تدريجی نظام پيمانکاری تامين نيروی انسانی ،شرکت گاز استان مرکزی مناقصه ای برای تامين نيروی انسانی در انجام امور خدماتی و
پشتيبانی برگزار نمی کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ،مرحله انتخاب پيمانکار انجام امور خدماتی و پشتيبانی در سطح شرکت گاز استان مرکزی
با حضور اعضاء کميته مناقصات اين شرکت انجام شد.
در اين مناقصه تعداد  ٦پيمانکار با ارائه قيمت پيشنھادی به رقابت پرداختند که شرکت »نيرو گستر بھروش« با مبلغ پيشنھادی  ٨ميليارد و
 ٨١٧ميليون ﷼ به عنوان برنده اين مناقصه انتخاب شد و انجام امور خدماتی و پشتيبانی در سطح شرکت گاز استان مرکزی به شرکت برنده
ی مناقصه واگذار شد.
شايان ذکر است تامين نيروی انسانی  ٥٩نفر در قالب انجام امور خدماتی به مدت يکسال شمسی به برنده مناقصه واگذار شد.
به دليل عدم تأمين بار مالی توسط دولت،قانون نوسازی کارگران در کشور مسکوت مانده است
به گزارش١٠ارديبھشت فارس ،محسن نيرومند معاون روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفھان گفت :کارفرمايان
براساس ماده  ١٠قانون بازسازی و نوسازی اجازه بازنشسته کردن کارگران با سابقه  ٢٥سال خدمت را دارند و ھمچنين نيمی از حق بيمه
پنج سال مازاد اين کارگران توسط دولت و نيم ديگر آن را نيز کارفرمايان بايد پرداخت کنند.
وی با بيان اينکه البته در ازای اين بازنشستگی يک نفر کارگر جديد نيز بايد استخدام شود ،تصريح کرد :برای اجرای اين مصوبه شرط سنی
مطرح نيست اما طی دو سال گذشته اين قانون به دليل عدم تأمين بار مالی  ٥٠درصد حق بيمه توسط دولت مسکوت مانده بود.
وی با تاکيد بر اينکه اما طی سه ماه گذشته پيگيریھای بسياری در زمينه اجرای قانون نوسازی کارگران صورت گرفت ،ادامه داد :در حال
حاضر نيز ابالغ اجرای اين دستورالعمل به سازمان تأمين اجتماعی انجام شده است و اميدواريم که طی سه ماه ابتدای امسال اين قانون اجرا
شود و کارگران بسياری با استفاده قانون نوسازی بازنشسته شوند.وھمچنين کارگران جديد جايگزين کارگران بازنشسته شوند.
اخذ سفته از کارمندان يک دستگاه براي تمديد قرارداد
به گزارش خراسان،بر اساس دستور مسئوالن اداري يکي از وزارتخانه ھاي اقتصادي ،مقرر شده براي تمديد قرارداد کارمنداني که مدت
قانوني فعاليت آنھا به پايان رسيده ،يک فقره سفته به مبلغ کل قرارداد تحويل بخش اداري اين وزارتخانه شود تا در صورت عدم انجام تعھدات
يا بروز خسارت ،وزارتخانه با بررسي نوع و ميزان خسارت راسا و بدون شکايت به مراجع مربوطه ،اقدام به جبران خسارت خود کند.
چگونه با حقوق  ۴٠٠ھزار تومان سر کنم؟
از خيابان که رد میشوم کارگران فضای سبز را میبينم و تصميم میگيرم با آنھا گفتوگو کنم شايد ناگفتهھايی برای گفتن داشته باشند .سه
نفر از آنھا با وجود خستگی که از چھرهشان پيداست به سواالتم پاسخ میدھند .آنھا بيش از ھمه از کارفرمايان شکايت دارند و معتقدند
بيشتر مشکالت آنھا از کارفرمايان نشأت میگيرد .ھمچنين از نبودن بيمه تکميلی ،از کار کردن در روزھای تعطيل و اينکه دستمزد آن
بهصورت مضاعف حساب نمیشود ،از بستری شدن در بيمارستان به خاطر شغلشان و بیاھميتی اين موضوع برای کارفرمايان گله دارند.
يکی از آنھا سوالی از من پرسيد که من پاسخی برای آن نيافتم؛ اينکه با داشتن سه فرزند پسر چگونه با حقوق  ۴٠٠ھزار تومان سر کنم؟
گفتوگو با کارگران به پايان رسيد اما اين پرسشھا که ھنگامی که خط فقر فعلی کشور يک ميليون و  ۵٠٠ھزار تومان باشد گرفتن حقوق
 ۵٠٠ھزار تومانی را چگونه میتوان توجيه کرد؟ چه علم و منطقی پشت اين تصميمگيریھا نھفته است؟ و چگونه میتوان پاسخ قانعکنندهای
برای اين سوالھا يافت؟ ھنوز بیپاسخ ماندهاند.

منبع:ايسنا١٠-ارديبھشت -بخش کوتاھی ازيک گزارش
بھنام ابراھيم زاده فعال كارگري عضو كميته پيگيري تشكلھاي آزاد كارگري:تا كي بايد ديد وشنيد وھيجي نگفت ؟
اين روزھا اخراج و بيکاری و نبود درآمد کافی و گرانی نان به خوبی لمس می شود که مھم تر از ھمه گرانی نان است يعنی اصلی ترين قلم
سبد غذايی کارگران و کشاورزان وطبقه محروم جامعه ؛ اين افزايش قيمت ھا و تورم سبب پديد آمدن مشکالت بسياری برای کارگرانی شده
است که اجاره نشين و فاقدخانه و مسکن ھستند .آنھا بايد افزون بر تھيه ھزينه اجاره مسکن ھزينه ھای خوراک و پوشاک و درس و مدرسه
و دانشگاه فرزندانشان را تامين کنند.
بعد ازمطرح شدن مسئله افزايش قيمت رسمي حامل ھاي انرژي ؛ نان ھم به اقالم موردبررسي اضافه شده تا جايي كه خبر ھا حاكي از قطعي
بودن افزايش قيمت آن درسال جاري حكايت مي كند.
در حالي كه اقتصاد ايران زير بار تورم پنجاه درصدي فعاليت ھايش را آغاز كرده افزايش نان وبرخي از اقالم ديگر را نيز در پي داشته است.
اين افزايش قيمت ھا در حالي آغاز شده كه اقتصاد ايران در شرايط فعلی آماده پذيرش بار تورمي جديد ناشي از افزايش قيمتھا نيست .اين
افزايش قيمتھا كه براساس برنامه پنجم توسعه والبته بر اساس مواد تصويب شده دربرنامه اجرايي قانون ھدفمندي صورت مي گيرد در حالي
است كه طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي مركز امار ايران ؛نرخ تورم نقطه به نقطه در پايان سال گذشته به پنجاه درصد رسيد ونگراني
ھاي پيرامون افزايش تورم در سال جاري را بيش از بيش تشديد كرد .به طور كلي مثلث گراني وبي پولي ضلع تورم به زبان ساده گراني
مستمر به وضعيت نگران كننده اي تبديل شده است .ھر شوك تورمي ناشي از افزايش ادواري نرخ ارز مصرف كننده ايراني را ھر روز با
قيمتھاي باالتر وجديدي روبرو مي كند .گراني وتورم وروند صعودي تورم اخيرا مھمترين مشكالت اقصادي روزمره مردم است.
اين نوسا نات پي درپي نرخ ارز وگراني مستمر موجب آشتفتگي محيط وفضاي كسب وكار ودر نتيجه حاكم شدن فضاي عدم اطمينان در حوزه
فعاليتھاي اقصادي شده است .بايد پذيرفت كه مسئوالن امور كشور را رھا كرده اند وبي تدبيري ھاونابساماني ارز ريشه در سوء مديرت وعدم
استقالل بانك مركزي وتحريم ھاي حاضر واين آشفتگي را دو چندان كرده است اين وضع منظر رواني جامعه را بھم زده وامنيت كارگران را
به خطر انداخته واين يعني بي ثباتي ھاي اقتصادي نه تنھا بر معيشت خانوادھاي ايراني خصوصا كارگران وطبقه متوسط اثر منفي گذاشته
بلكه موجب از ھم گسيختگي وانشققاق آنھا نيز شده است.
نگراني توده عظيم مردم كارگران وكارمندان وپرستاران و...از بيكاري وگراني وتعطيلي ھرروزه كارگاھھا وبنگاه ھا وكارخانه ھا ،كمبود دارو
افزايش ھزينه ھاي درمان وتحصيل ودانشگاه وحتي غذا وپوشاك ومسكن وشھريه ھا ،اجاره بھا قشر كم در آمد وحتي متوسط را نشانه گرفته
است.
در اين ميان نه از تدبيري خبري ھست ونه از تالش براي قطع سود جويان ؛ گويي موضوعي به نام گراني ورفاه ومعيشت مردم وخصوصا
كارگران را بايد ناديده وحل نشده باقي گذاشت.
سياست ھاي آقاي احمدي نژاد فقرا را فقير تر وپولدار ھا را پولدار تر كرده است وشاخص فقر
وفالكت به شدت افزايش يافته است.
سئوال اينجاست كه آيا ما كارگران بايدھمچنان اين فقر وفالكت وسيه روزي وگراني ودرد ورنج ھرروزه وشرمندگي راجلوي ھمسر وفرزندان
خود تحمل كنيم .
آيا بايد ھمچنان ديد وشنيد وھيچي نگفت ؟
تھران ارديبھشت ٩٢
جان باختن دو کارگر در معدن کوشک بافق
به گزارش١٠ارديبھشت ايلنا،عصر روز گذشته دو کارگر در حين کار در معادن سرب روی کوشک بافق بر اثر سقوط از ارتفاع  ۴٠متری
جان خود را از دست دادند.
براساس اين گزارش،عصر ديروز )حدود ساعت سه و نيم( دو کارگر در حين کار مشغول باال رفتن از دبيل )وسيله نردبانی شکل( در معادن
سرب وروی بودند که ناگھان با لغزش پای يکی از کارگران و افتادن بر روی کارگر دوم ،ھر دو آنان از ارتفاع  ۴٠متری سقوط میکنند و بر
اثر شدت جراحات جان خود را از دست میدھند.
او افزود :اين دو کارگر به نامھای »جواد غنیپور« و »حسين زراشکی« ھر دو متاھل و اھل شھرستان بھاباد ھستند که در شيفت عصر
معدن کوشک مشغول کار بودند.اين کارگران از خرداد ماه سال  ٩٠بصورت قرار دادی در اين معدن مشغول بکار شده بودند.

گفتنی است معدن سرب و روی کوشک در فاصله  ۴۵کيلومتری بافق قرار دارد که در حال حاضر به دو صورت روباز و تونل از آن سنگ
استخراج میشود .اين معدن  ٢٠٠متر عمق دارد و در آن  ۴٠کيلومتر تونل حفر شده است.
كانون مدافعان حقوق كارگر:در سوگ مرگ بيش از  ٣٠٠كارگر در بنگالدش
انگار مرگ كارگران براي نظام سرمايه داري به امري عادي تبديل شده است و اين نظام ضدانساني ديگربراي مرگ كارگران حساسسيت
چنداني ندارد .ھمگان شاھد بودند كه ھمزمان با مرگ بيش از سيصد كارگر بر اثر سودطلبي سرمايه داري ،انفجاري كوچك در يكي از
ايالتھای امريكا در رسانه ھاي سرمايه داري چقدر سروصدا برپا كرد .اگر مرگ يك انسان براي سرمايه دران تا به اين اندازه اھميت دارد،
چرا مرگ بيش از سيصد انسان حساسيتي را برنمي انگيزد؟ حوادثي كه بارھا تكرار مي شود.
آيا كساني كه در قتل اين كارگران و در قتل بيش از  ١٠٠نفر در چند ماه پيش در ھمين كشور ،در آتشسوزی ساختمانی مشابه ،يا قتل بيش از
 ۴٠كارگر در آفريقاي جنوبي و ...دست دارند ،بدتر از عامالن قتل چند نفر در عمليات انفجاري ايالت بوستون نيستند؟ و يا آنكه قتل انسانھا
در حوادث مختلف تفاوت مي كند؟
نظام سرمايهداري كه در تقسيم جديد مناسبات کار خود در صحنهی جھانی ،صنايع خاصی را به كشورھاي ديگر واگذار ميكند ،تنھا در فكر
توليد با ھزينهھای پايينتر و سود بيشتر و استفاده از كارگران ارزانتر است.
بخش وسيعي از پوشاكھاي توليد شده با مارك ھاي معروف )شرکتھای آمريکايی وال ـ مارت ،کلوينکلين ،گپ ،شركت سوئدی اچ اند ام،
شرکت اينديتکس كه توليد كننده برند زارا( در كارگاهھاي عقبمانده در ساختمانھاي فرسودهاي توليد ميشوند كه در كشور بنگالدش
قراردارند .حقوق متوسط كارگراني كه در اين كارگاهھاي فرسوده و مخروبه مشغول به كارند كمتر از  ۵٠سنت در روز است) .بسيار كمتر از
قيمت يكي از توليدات اين شركتھا( ساعات كار طوالني  ١٢ساعته در اين كارگاهھا امري عادي است و سودھاي كالن صاحبان سرمايه از اين
كارگاهھا سبب ميشود تا نظام سرمايهداري چشم خود را به ھر گونه اجحاف و بيحقوقي كارگران ببندد و تنھا به سود خود بيانديشد.
اين قتلھا و كشتارھا خود دادخواستي عليه سرمايهداري و نظام ضدانساني آن است .باشد كه بار ديگر ثابت شود كه كارگران را براي مقابله
با اين نظام وحشيانه ،چاره اي جز وحدت ،تشكيالت و پاگيری جنبشھای مدافع حقوق خود نيست...
كانون مدافعان حقوق كارگر
دھم ارديبھشت ماه١٣٩٢

ضميمه اخباروگزارشات کارگری٩ارديبھشت١٣٩٢به مناسبت اول ما ھمه روزجھانی کارگر
 بيانيه سنديكای کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جھاني كارگر کانون نويسندگان ايران:اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،گرامی باد! قطعنامه پيشنھادی رضا شھابی برای روز جھانی کارگربيانيه سنديكای کارگران شرکت واحد به مناسبت روز جھاني كارگر
اول ماه مه ،روز جھاني كارگر ،كه به پاسداشت ياد و خاطره تابناك كارگراني كه در حمله پليس شيكاگوبه تظاھرات حق طلبانه كارگري حدود
يكصدو بيست سال پيش كشته شدند ،و از اين روي از سوي اتحاديه ھا و سازمان ھاي جھاني كارگري آن دوران به عنوان نماد اتحاد و
ھمبستگي جنبش گسترده و دير پاي دادخواھي كارگران جھان پايه گذاري شده است.بر ھمه ي كارگران وزحمتكشان و ھمكاران شريف گرامي
باد.....
زنده باد جنبش اول ماه مه ،زنده باد جنبش دادخواھي كارگري
اول ماه مه ،روز جھاني كارگر ،كه به پاسداشت ياد و خاطره تابناك كارگراني كه در حمله پليس شيكاگوبه تظاھرات حق طلبانه كارگري حدود
يكصدو بيست سال پيش كشته شدند ،و از اين روي از سوي اتحاديه ھا و سازمان ھاي جھاني كارگري آن دوران به عنوان نماد اتحاد و
ھمبستگي جنبش گسترده و دير پاي دادخواھي كارگران جھان پايه گذاري شده است.بر ھمه ي كارگران وزحمتكشان و ھمكاران شريف گرامي
باد.

به مناسبت روز جھاني كارگر سنديكا ھا و اتحاديه ھا و سازمانھاي كارگري در كشورھاي مختلف تالش ميكنند توجه وسيع افكار عمومي و
رسانه ھا را به دادخواھي كارگري افزايش داده و بر خالف مراسم تبليغاتي حكومتي و دولتي ،بي عدالتي ھاي اجتماعي را افشاء و به صورت
اعتصاب ،راه پيمايي،تجمع اعتراضي،گرد ھمايي،سرود خواني ،اطالعيه و ديگر روش ھا ،اعتراضات خود را اعالم و حقوق خود را طلب مي
نما يند.و درھمين اين راستا ازعموم كارگران ايران دعوت مي شود سازمانھاي سنديكائي خود را ايجاد و در چنين روزھائي اعتراضات و
خواست ھاي خود را به مسئوالن اعالم نمايند.
با اينكه تاريخ بزرگداشت اول ماه مه در ايران حدود صد سال سابقه دارد ،اما متاسفانه به علت سركوب ھاي پليسي،امنيتي و كارشكني ھاي
دولتي و بر خالف ادعاھاي گوش خراش مسئوالن در حمايت از كارگر و ھمچنين ھمگاني نبودن تعطيلي روز جھاني كارگر ،تا كنون
بزرگداشتي شايسته ي مقام ميليونھا كارگرو زحمت كش ايراني در اول ماه مه برگزار نشده است.البته با وجود ھمه ي اين مشكالت و موانع
گوناگون ،سنديكاي كارگران شركت واحد ھمواره با سخت كوشي و ھمدلي و اتحاد و پذيرش خطرات به سھم خود اين روز را گرامي داشته
است.
سنديكاي كارگران شركت واحد ھمانند ديگر سنديكا ھاي كارگري جھان كه خواسته ھا و اعتراضات خود را در چنين روزي اعالم مي
كنند،بخشي از مھمترين خواسته ھاي خود را بدين شرح اعالم مي نمايد.
-١آزادي فوري و بي قيد شرط آقاي رضا شھابي راننده زحمت كش شركت واحد و عضو ھيئت مديره سنديكا از زندان و درمان وي تا سالمتي
كامل وبازگشت بكار و پرداخت ھمه ي حق و حقوق معوقه ايشان از تاريخ بازداشت.
-٢بازگشت بكار فوري رانندگان زحمت كش شركت واحد آقايان حسن سعيدي ،وحيد فريدوني،ناصر محرم زاده،كه به علت پي گيري حقوق
ھمكاران خود در سال گذشته باپرونده سازي و اعمال روش ھاي غير قانوني از كار معلق شده و ھم اكنون در شرايط سخت اقتصادي بسر
ميبرند.
-٣رعايت شاَن و منزلت انساني كارگران و پايان بخشيدن به رفتارھاي غير قانوني پليسي امنيتي عليه فعاليت سنديكائي كارگران و آزادي ھمه
ي زندانيان مدافع و فعال حقوق كارگري.
-٤تامين امنيت شغلي و جلوگيري از اخراج كارگران به ويژه فعاالن حقوق كارگري و لغو قرادادھاي سفيد امضاء و موقت كارگري.
-٥تجديد نظر در حداقل دستمزد سال  ٩٢متناسب با گراني كمر شكن و تورم روز افزون  ،و تامين معاش خانواده در حد استانداردھاي يك
زندگي انساني متناسب با نيازھاي خوراك،پوشاك مسكن ،بھداشت وآموزش وپرورش.
-٦جلوگيري از كار كودكان به ويژه در امور خدمات جمع آوري و باز يافت زباله توسط باندھاي خالف كار و سازمانھاي خدماتي شھرداري كه
روزبروز در حال گسترش است.
-٧پايان بخشيدن به تمامي بي عدالتي ھاي مخالف حقوق انساني و اجراي بي كم و كاست حقوق مردمي كه ازسوي سازمانھا و نھادھاي بين
الملي و جوامع حقوق بشري به رسميت شناخته شده و رعايت آنھا از وظايف حكومتگران مي باشد.
در پايان يادآورمي شود سنديكاي كارگران شركت واحد حق خود مي داند كه در صورت عدم رسيدگي عادالنه به خواست ھايش توسط مسئوالن
داخل كشور،با ھمكاري سنديكاھا و اتحاديه ھاي جھاني و به استناد حقوق بين الملي كارگري شكايت ھاي خود را در نشست ساالنه سازمان
جھاني كار مطرح و از طريق ارگان ھاي اين سازمان پي گيري و احقاق حق نمايد.
با آرزوي گسترش عدالت آزادي و صلح جھاني
سنديكاي كارگران شركت واحداتوبوسراني تھران و حومه-ارديبھشت ٩٢
کانون نويسندگان ايران:اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،گرامی باد!
اول ماه مه ياد آور روزی است که در آن کارگران شيکاگو در آمريکا جان خود را فدا کردند تا بعدھا در سراسر جھان به جای شانزده،
چھارده ،يا ده ساعت کار روزانه ٨ ،ساعت کار کنند .زمان ظرفی است که توانايیھای انسان در قالب آن شکوفا میشود و کارگران شيکاگو
بدين سان میخواستند اوقات فراغت داشته باشند تا بتوانند استعدادھا و ظرفيتھای انسانی و فرھنگی خود را نيز رشد دھند.
در جھان امروز و به ويژه در جامع ٔه کنونی ايران ،اين مسئله بيش از ھر زمان ديگر موضوعيت دارد .کارگران ايران -اعم از يدی و فکری-
چنان در بند ابتدايیترين نيازھای اقتصادی گرفتار آمدهاند که حتا اگر کار شبانه را ھم به کار روزانه بيفزايند باز ھم از پس نيازھای
روزمرهشان بر نمیآيند .آنان به ھر زبان به ما میگويند اينک بيش از ھر زمان ديگر به فراغت نياز دارند تا بتوانند روزنامه بخوانند ،کتاب
بخوانند ،فيلم ببينند ،موسيقی گوش دھند ،مسافرت بروند ،تفريح کنند ،اوقات بيشتری را با اعضای خود بگذرانند و سرانجام از چنان فرصتی
برخوردار شوندکه بتوانند فارغ از سرکوبھای معمول ،تشکلھای مستقل خود را برپا دارند وبا تکيه بر آنھا برای خواستھای انسانيشان
مبارزه کنند.

در چنين شرايط طاقت فرسا و اسارت باری ،مناسبت اول ماه مه امسال را مغتنم میشماريم و ضمن گرامی داشت اين روز ،ھمصدا با کارگران
سراسر جھان اعالم میکنيم که ما به اوقات فراغت نياز داريم.
کانون نويسندگان ايران
 ٩ارديبھشت ١٣٩٢
اطالعيه ی شماره  – ٥٠قطعنامه پيشنھادی رضا شھابی برای روز جھانی کارگر
قطعنامه روز جھانی کارگر ) ١مه(  -زندان اوين
اول ماه مه ،روز ھمبستگی جھانی کارگران عليه نظام سرمايه داری را به ھمه کارگران جھان تبريک عرض می کنم و ياد و نام کسانی را که
در راه مبارزه ی طبقه ی کارگر با سرمايه دار جان شان را از دست داده اند گرامی می دارم.
رسم و سنت اول ماه مه ،حضور گسترده کارگران در خيابان و اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه سرمايه دار در مالء عام است .ستون و
پايه اين سنت را کارگران شيکاگو ،در اعتصابات خونين ماه مه  ١٨٨٦که خواست  ٨ساعت کار در روز را به سرمايه داران قبوالندند،
گذاشتند .به ھمين خاطر کارگران سرتاسر جھان به پاس گرامی داشت سنت مبارزات و مقاومت کارگری ،ھمه ساله به خيابان می آيند و مراسم
خود را برگزار می کنند .اما کارگران ايران از برگزاری چنين تجمعاتی محرومند ،آن ھم به اين دليل که راھپيمايی يا برگزاری جشن اول ماه مه
نياز به مجوز دولت دارد و تجربه نشان داده است که دولت سرمايه دار چنين مجوزی به کارگران نمی دھد.
متاسفانه در کشور ما ،کارگران برای آمدن به خيابان و طرح مطالبات خود در مالء عام بايد ھزينه ھای سنگينی بپردازند ھمان گونه که در
سال  ٨٨در پارک الله و ھمه ساله در سنندج و سقز ،کارگران تعقيب و دستگير و محکوم به حبس و جريمه و شالق شدند.
اکنون ما محکوم شده ايم اين روز بزرگ را برگزار نکنيم ولی ما کارگران بايد تالش کنيم مثل خيلی کشورھای ديگر ،مراسم اول ماه مه را در
سطح گسترده تر در خيابان ھا برگزار کنيم .اين کار تنھا با اتحاد عمل و ھمبستگی عمومی کاگران در تمام حوزه ھای کاری به دست می آيد؛
پس کارگران برای رسيدن به يک زندگی شرافتمندانه و انسانی و برگزاری روز جھانی کارگر متحد شويد.
دوستان و ھم طبقه ای ھای عزيز!
می خواھم به مسايل و مشکالت کارگران ايران که ھر روز با آنھا دست و پنجه نرم می کنند اشاره کنم .واقعيت اين است که کارگران در ايران
به مثابه لشگر عظيم محکومين ،متشتت و پراکنده ،بی تشکل و بی افق ،شاھد و نظاره گر تھاجم و غارت بی امان سرمايه داری به سفره
خالی خويش ھستند ،نظاره گر تعطيلی کارخانجات ،اخراج ھای دسته جمعی ،قراردادھای موقت و سفيد امضاء ،استقرار بيش از پيش شرکت
ھای پيمانکاری ،خصوصی سازی از ھر نوعی و دستمزد ماھانه  ٤٨٩ھزار تومان آن ھم در صورتی که با تاخير پرداخت نشود ،ھستند .يک
خانواده  ٤نفرۀ کارگری بی َمسکن ،با اين مبلغ و با اين گرانی سرسام آور و تورم افسار گسيخته ،فقط می تواند حداکثر  ١٠روز دوام بياورد.
اين در حالی است که خط فقر نسبی در کشور ،يک ميليون و سيصد و پانزده ھزار تومان توسط کارشناسان دولتی اعالم شده است .به اين
ترتيب نظاره گر فروپاشی کانون گرم خانواده بودن ،محروميت از تحصيل فرزندان ،کار کودکان و دست فروشی خانوادگی ،اعتياد ،فحشاء و
تن فروشی زنان و دختران را بايد به اينھا افزود.
اين زندگی نکبت بار با چھرۀ غم بار کودکان کارگر ،تداوم خويش را ھر روز و ھر روز با سماجت و گستاخی ھر چه افزون تری به رخ
کارگران می کشد .امروز کارگران از ھم می پرسند که آيا نقطۀ پايانی به اين زندگی نکبت بار خواھد بود؟ امروز ديگر رويای کارگران ،آرزوی
نه يک زندگی مرفه و مدرن به سبک آقازاده ھا ،بلکه امنيت شغلی است .کارگر نمی خواھد اخراج شود ،می خواھد يک شيفت کار کند ،می
خواھد دستمزدش تا آخر برج کفاف زندگی اش را بدھد ،می خواھد شرمندۀ فرزندانش نشود ،می خواھد با يک شيفت کاری ھزينه درمان و
خوراک و پوشاک و تفريح و تحصيل فرزندانش را تامين کند ،می خواھد در حد امکان شب عيد را در کنار خانواده بدون شرمندگی و بدون
ترس از طلبکار سر کند .کارگری که سه شيفت در شبانه روز کار می کند ،بچه ھايش با پارک و سينما ،تفريحات کودکانه ،ھدايای رنگارنگ و
سفر سال نو بيگانه می شوند ،مطالعه ی روزنامه و کتاب در زندگی اش جايی ندارد .کارگران در ايران اعتصاب می کنند ،جاده می بندند،
خودسوزی و خودکشی می کنند که حقوق و مزايای ماه ھا به تعويق افتاده ی خود را به چنگ آورند تا شرمنده ی خانواده نشوند .اما
متاسفانه امروزه مصايب و مشکالت ،به واقعيت زندگی روزمرۀ کارگران تحميل شده است.
نظام سرمايه داری در ايران به غير از مسائل و مشکالت معيشتی و بيکاری ،کارگران را با معضل بزرگی به نام زندگی قسطی مواجه کرده،
کارگران از مسکن مھر گرفته تا اتومبيل ليزينگی و لوازم خانگی قسطی و خوراک و پوشاک و ھزينه ی تحصيل قسطی و غيره دست به
گريبان گشتند ،ولی با اين وجود کارگر از ترس سر و صدای طلبکار و توقيف مسکن و ماشين و غيره توسط عوامل نظام سرمايه داری
مجبور است تحت ھر شرايطی کار کند و به نوعی ذلت را بپذيرد ،اما ھم طبقه ھای زحمتکش و شريف تنھا ره رھايی از اين ذلت و استثمار،
اتحاد و ھمبستگی و متشکل شدن کارگران در ھمه حوزه ھای کارگری است.
ما کارگران خواستار:
-١افزايش دستمزدھا بر اساس ماده  ٤١قانون کار.

-٢تشکيل تشکل ھای مستقل و مورد نظر کارگران و به رسميت شناختن اين تشکل ھا توسط دولت.
-٣حق اعتصاب و اعتراض و تجمع و راھپيمايی.
-٤تضمين امنيت شغلی ھمه ی کارگران به ويژه لغو ھر گونه قرارداد موقت و سفيد امضاء و حذف واسطه ھای پيمانکاری.
-٥متوقف کردن اخراج ھا و بيکارسازی ھای گسترده.
-٦لغو سه جانبه گرايی که ھميشه در نھايت به نفع سرمايه داران بوده است.
-٧ايجاد کار برای ھر کارگر آماده به کار و بيمه بيکاری برای کليه کارگران بيکار.
-٨تساوی حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه ستم به زنان به ويژه ستم مضاعف کارفرمايان بر زنان کارگر.
-٩پايان دادن به دستگيری کارگران و آزادی بی قيد و شرط تمام کارگران زندانی و بازگشت به کار ھمۀ آنھا يا پرداخت  ٥٠درصد حقوق طبق
ماده  ١٧قانون کار و پرداخت حق بيمه به ھمسر و فرزندان تا زمان رفع محکوميت.
-١٠لغو کار کودکان و ايجاد شرايط مادی و روحی مناسب برای رشد کودکان آسيب ديده و بی سرپرست.
-١١گنجاندن روز کارگر در تقويم کشوری به عنوان روز تعطيل رسمی.
-١٢توقف خشونت ھا و تبعيض دولتی و غير دولتی عليۀ کارگران مھاجر به ويژه کارگران افغان و برخورداری کامل آنھا از حقوق شھروندی
و کارگری.
-١٣لغو احکام ناعادالنه قضايی شامل اعدام ،شالق ،جريمه ،حبس ،تبعيد و غيره عليه فعالين کارگری ،سياسی و اجتماعی.
-١٤لغو مجازات مرگ

.

ھستيم.
در نھايت به شورای امنيت سازمان ملل و بويژه قدرتھای غربی و آمريکا اعالم می کنيم که ما کارگران ضمن محکوم کردن سياستھای جنگ
طلبانه و ماجراجويانۀ جناحھايی از دولت ايران ،خواستار لغو تحريم ھای اقتصادی که مستقيما ً خانواده ھای طبقه کارگر و مردم زحمتکش را
نشانه گرفته ھستيم و ھر گونه طرح و بحث و لفاظی دوبارۀ حملۀ نظامی و حتی انديشيدن به اين بالی خانمانسوز را شديداً محکوم می کنيم و
با تمام توان و امکانات خود در برابر ھر گونه تجاوز احتمالی به کشور و جامعه ايران ايستادگی می کنيم.
زنده باد کارگر
زنده باد اتحاد کارگران
زنده باد آزادی و برابری
پاينده باد جنبش کارگری
رضا شھابی زکريا کارگر و راننده ی دربند -عضو ھيأت مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد
زندان اوين اندرزگاه  ٣سالن  ١اتاق ٣
ساعت  ٢٢/٣٠مورخه ١٣٩٢/٢/٨
کميته ی دفاع از رضا شھابی ٩ -ارديبھشت ماه ١٣٩٢
شماره تلفن سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی ،آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢ :
نھم ارديبھشت ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٩ارديبھشت ماه١٣٩٢
 اعتصاب کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد خليل کريمی امروز در شعبه چھار دادياری دادگاه انقالب سنندج مورد محاکمه قرار گرفت تماس مقام دادستاني با ھمسربھنام ابراھيم زاده اخراج  ٧کارگر کارگاه قندسازی در سنندج کارخانه زمزم شرق تھران با ۵٠٠کارگر منحل میشود تعطيلی کارخانه زرين قشم بندرعباس و بيکاری بيش از  ٨٠کارگر بھداشت و ايمنی کار کشته وزخمی شدن ۵کارگر گندله سازی اردكاناعتصاب کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد
کارگران مس خاتون آباد دروازه مجتمع را ۴روز بستند!
از چھارشنبه گذشته و با بستن دروازه ورودی مجتمع مس خاتون آباد عمال جلوی ورود ھرگونه مواد اوليه و کنسانتره به اين مجتمع توليدی
گرفته شده است وکارخانه تعطيل می باشد.
به گزارش٩ارديبھشت ماھان نيوز ،اعتراض کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد که از روز چھارشنبه با بستن دروزاه ورودی اين کارخانه
آغاز شده بود ديشب با حضور عوامل يگان ويژه به تعطيلی کشيد.
براساس اين گزارش ،جمعيت حدود ٣٠٠نفری کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد در اعتراض به وعده ھای مسئوالن مس درباره استخدام
اين نيروھا از روز چھارشنبه با بستن دروازه ورودی اين مجتمع دست به اعتراض زدند.
اين نيروھای معترض که در دو مجتمع مس خاتون آباد و ميدوک تعدادشان بالغ بر٢۴٠٠نفر می شود  ،از حدود ٢سال قبل بدنبال دستور
رئيس جمھور مبنی برتعطيلی شرکت ھای واسطه ای و کار زير نظر خود دستگاھھا و شرکت ھای اصلی ،از شرکت ھای مختلف به مجموعه
شرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه پيوستند.
شرکت سرمايه گذاری مس نيزطبق قراردادی که با اين افراد بسته است وعده استخدام اين نيروھا را بعداز گذشت يک سال از مدت
قراردادھايشان داده است که با گذشت حدود ١٨ماه از وعده داده شده ھنوز خبری از استخدام نيروھانيست.
از چھارشنبه گذشته و با بستن دروازه ورودی مجتمع مس خاتون آباد عمال جلوی ورود ھرگونه مواد اوليه و کنسانتره به اين مجتمع توليدی
گرفته شده است وکارخانه تعطيل می باشد.
اين کارگران شب گذشته با دخالت يگان ويژه پراکنده شده اند اما ھمچنان در داخل مجتمع تحصن کرده و خواستار احقاق حق خود و اجرای
مفاد قراردادھا ھستند.
يکی از مسئولين داخلی کارخانه گفت :ھيچ استخدامی در شرکت خصوصی مس ايران وجود ندارد.
وی که خواست نامش فاش نشود افزود :بايد نشست داخلی برگزار شود تا ببينيم مشکل چيست و راه حل آن چيست.
وی ادامه داد :بھترين شرايط ھمان کار زير نظر شرکت سرمايه گذاری مس است که کارگران مس خاتون آباد نيز اين وضعيت را دارند.
تماس با محرم احمديان معاون منابع انسانی شرکت ملی مس ايران به جايی نرسيد اما خبرھای محلی حاکی از حضور وی در شھربابک برای
برپايی جلسه يا مذاکره برای حل اين مسئله است.

متاسفانه کارگران پيمانکاری مجتمع ھای مس در استان کرمان از حقوق واقعی خود بھره مند نيستند و ھمه ساله شاھد اعتراض ھای مختلفی
برای احقاق حق چه از سوی بازنشستگان  ،کارگران و کارکنان مجتمع ھای مس در استان ھستيم .
در اين شرايط با توجه به خصوصی شدن مس بايد نمايندگان مردم در مجلس و استاندار کرمان با وورد خود به اين مسئله حق کارگران صنعت
استان را محقق کنند.
خليل کريمی امروز در شعبه چھار دادياری دادگاه انقالب سنندج مورد محاکمه قرار گرفت
خليل کريمی از اعضای ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال احضار به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج در روز  ٧ارديبھشت ماه،
صبح ديروز  ٨ارديبھشت در اين اداره حاضر شد و پس از يک بازجويی  ٤ساعته توسط تعدادی از بازجويان اين اداره ،به دادياری شعبه
چھار دادگاه انقالب منتقل و در آنجا پس از تشکيل پرونده آزاد گرديد .وی صبح امروز بر اساس حکم قاضی دادگاه بار ديگر در اداره اطالعات
سنندج حاضر شد و با ھمراھی مامورين اين اداره ساعت  ٩صبح در شعبه  ٤دادياری دادگاه انقالب سنندج مورد محاکمه قرار گرفت .در اين
محاکمه که بيش از يک ساعت ادامه داشت قاضی دادگاه با ھشدار به خليل کريمی مبنی بر اينکه وی در صدد ھماھنگی با ديگر کارگران
جھت برگزاری مراسم اول ماه مه در شھر سنندج است ،اتھامات واھی را که بازجويان ستاد خبری بر خليل وارد کرده بودند تکرار نمود و
بارھا وی را مورد تھديد قرار داد و با غير قانونی خواندن اتحاديه آزاد کارگر ايران از خليل کريمی خواست تا از اين اتحاديه استعفا دھد اما
خليل با قانونی خواندن اتحاديه آزاد کارگران ايران بر حقانيت فعاليتھای صنفی خود تاکيد گذاشت و برگزاری مراسم روز جھانی کارگر را جزو
حقوق مسلم کارگران خواند و قاضی نيز در پايان اين دادگاه اظھار داشت :برو ،پرونده ات را نمی بندم اين پرونده نزد من باز است و منتظر
مشاھده فعاليتی از جانب شما ھستم تا حکم  ٥سال زندان را برايت صادر کنم.
احضار ،بازجوئی ،تشکيل پرونده و محاکمه کارگری معترض در مدت  ٢٤در مملکتی که ھزاران پرونده فساد مالی و ديگر ناھنجاريھای
اجتماعی در قوه قضائيه در نوبت خوابيده است گويای ھيچ چيز اال دشمنی آشکار و ستيزه جويانه ای با کارگران معترض و مطالبات بر حق
ميليونھا کارگر در اين مملکت نيست .اما و بدون ترديد اين ستيزه جوئی ھا و احضار و بازداشت رھبران کارگری نه تنھا قادر نخواھد شد
سکوت و خاموشی را بر ميليونھا کارگر در ايران تحميل کند بلکه ھر روزه بر عمق و دامنه مطالبات کارگران و نفرت و انزجار آنان از
وضعيت موجود خواھد افزود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – نھم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
تماس مقام دادستاني با ھمسربھنام ابراھيم زاده
به گزارش٩ارديبھشت دوستان وياران بھنام ابراھيم زده ،امروز دوشنبه نھم ارديبھشت نيما ابراھيم زاده بارديگر شيمي درماني ؛وپرتو
درماني ؛ وتزريق خون شد.
نيما ابراھيم زاده ھمچنان در پي وخامت حالش در بيمارستان محك كودكان بستري است.نيما امروز پس ازتزريق خون شيمي درماني شد .
بعداز ظھرھم پرتودرماني شد .بعد از پرتو درماني نيما به بخش شيمي درماني برگردانده شدتابراي بار دوم به بدن نحيفش خون تزريق كنند.
نيما ميل به خوردن وآشاميدن ندارد .نيما حالت تھوح وسرگيجه داردواز نارحتي ھاي متعددي رنج ميبرد پزشكان بھبودي نيما را نامشخص
وغيرقابل پيش بيني مي دانند.
امروز مقام دادستانی با ھمسر بھنام ابراھيم زاده كه در بيمارستان به عنوان ھمراه فرزندش مراقب اوست تماس تلفني داشته اندو تاكيد كرده
اند كه بايدسه شنبه فردا بھنام ابراھيم زاده به دادستاني مراجعه كند.
اين تماس در حضور نيما در بيمارستان صورت گرفته است وبه ھمين منظور نيما از آن لحظه به شدت وايت وپالكت ھاي بدنش افت
كرده وپايين آمده است.
پزشكان بيمارستان محك ھمچنان تاكيد دارند حضور بھنام دركنارفرزند بيمارش براي بھبودنيما به طور جد مي تواند مثمر ثمر باشد.
پزشكان معتقدند از آنجا كه نيما در سن بلوغ قرار داردودچار بحرانھاي ناشي از اين سن خاص است دوري از پدر نيز ھمه مشكالت فوق را
تشديد مي كند .
باتوجه به اينكه ھر لحظه امكان دارد بھنام ابراھيم زاده را كه تنھا فرزندش در بستر بيماري است به زندان برگردانند ،الزم وضروري است
نھادھا وسازمانھاي حقوق بشري وانساندوست احزاب وگروھھا ي مترقي وانساندوست نسبت به برگرداندن بھنام به زندان بي تفاوت نباشند
وخواھان آزادي بي قيد وشرط اين فعال كارگري وكودك باشند .ھمچنين جامعه جھاني بايداز ھر طريق ممكن اين خانواده راكه متحمل ھزينه ي
سنگيني شده اند حمايت كنند.
خانواده بھنام ابراھيم زاده شايسته بيشترين حمايتھا مي باشند
اخراج  ٧کارگر کارگاه قندسازی در سنندج

به گزارش دريافتی امروز دوشنبه مورخ  ٩ارديبھشت كارگران اخراج شده از كارگاه قند سازي كه در شھرك صنعتي شماره يك سنندج مستقر
مي باشد در اعتراض به اخراج خود به اداره كار مراجعه و خواھان بازگشت به كار شدند.
الزم به ذكر است كه اين كارگاه قند سازي داراي  ٩نفر كارگر بود كه با اخراج  ٧نفر از كارگران خود كه ھر كدام از آنھا از  ۴تا  ١۴سال
سابقه كار داشتند ،تقريبا نيمه تعطيل مي باشد .كارفرما دليل اخراج اين كارگران را گراني مواد اوليه اعالم كرده است.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ٩-ارديبھشت ١٣٩٢
کارخانه زمزم شرق تھران با ۵٠٠کارگر منحل میشود
به گزارش٩ارديبھشت ايلنا،با صدور حكم انحالل کارخانه نوشابه سازی زمزم شرق تھران ،فعاليت اين کارخانه با بيش از  ۵٠٠کارگر به
زودی متوقف میشود.
يك منبع آگاه در کارخانه نوشابه سازی زمزم شرق تھران با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :کارخانه نوشابه سازی زمزم شرق تھران وابسته به
بنياد مستضعفان ،با آنکه در آمد ساليانه و بازار بسيار خوبی برای فروش محصوالت خود دارد ،با درخواست مديران باالدستی اين بنياد و
حكم قضايی در حال انحالل است.
بنا بر ادعای اين منبع آگاه ،دليل انحالل اين كارخانه سودده ،موقعيت تجاری خوب اين زمين وسيع كارخانه در شرق تھران است كه میتوان
از اين زمين برای ايجاد بازارچهھای تجاری استفاده كرد.
او اضافه کرد :از سوی کارفرمايان گفته میشود امنيت شغلی کارگران با انتقال آنان به كارخانه زمزم غرب تھران حفظ میشود ،اما اين وعده
از واقعيت بدور است و ھيج تضمينی برای حفظ اشتغال بيش از ۵٠٠کارگر بعد از انحالل يک کارخانه وجود ندارد.
اين منبع آگاه در کارخانه زمزم شرق تھران تصريح کرد :چرا مسئوالن با دستان خود کارخانه موفق وپردرآمدی را که برای کشور بھره وری
اقتصادی وايجاد اشتغال کرده است با سياستھای اقتصادی غلط خود حتی بدون توجه به سرنوشت نيروھای کار آن ،منحل میكنند تا زمينه
ورود رقبای خارجی را به کشور فراھم کنند.
او در ادامه افزود :اين واحد به عنوان يک واحد نمونه و موفق مسئوليت نظارت بر تعداد ديگری از كارخانهھای زمزم جمله زمزم غرب
تھران ،زمزم آبادان ،زمزم کرمان ،زمزم اھواز و ...را بر عھده دارد که با انحالل کارخانه شرق تھران مديريت اين واحدھا به خود آنان سپرده
خواھد شد.
تعطيلی کارخانه زرين قشم بندرعباس و بيکاری بيش از  ٨٠کارگر
ايلنا بتاريخ٩ارديبھشت،طی گزارشی ازتعطيلی کارخانه زرين قشم بندرعباس و بيکاری بيش از  ٨٠کارگر،خبرداد.
برپايه اين گزارش،کارخانه زرين قشم استان ھرمزگان به سبب آنچه کارفرما کمبود نقدينگی و مرغوب نبودن خاک عنوان میکند ،دچار
مشکالتی در روند توليد شده و ھم اکنون  ٨٠کارگر آن از آغاز سال جاری بيکار شدهاند.
بھداشت و ايمنی کار
 ٢٨آوريل ٩ ،ارديبھشت روزجھانی ايمنی و بھداشت حرفه ای می باشد .امروزه در سراسرجھان تعداد بسيار زيادی از کارگران در شرايط
ناامن و غير بھداشتی مشغول به کار ھستند .اين شرايط ،زمينه ساز مشکالت عديده جسمی و روحی برای آنھاست .مشکالتی که گاه سال ھا
بعد بروز می کند و شايد کارگر ھرگز متوجه ارتباط بيماری خود با نوع کار و محيط کار خود نشود.
لينک متن کامل:
http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1366:1392-02-09-14-2423&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30
کشته وزخمی شدن ۵کارگر گندله سازی اردكان
به گزارش٩ارديبھشت ايرنا،رئيس جمعيت ھالل احمر اردكان گفت :حادثه جاده ای در محور نائين به اردكان روبروی كارخانه فوالد كيوان ،يك
كشته و چھار مصدوم برجای گذاشت.

'جواد كمال آبادی' افزود :در اين حادثه كه در محور نائين به اردكان روبروی كارخانه فوالد كيوان بوقوع پيوست تركيدن الستيك موجب
واژگونی خودرو و مصدوميت پنج سرنشين كه از كارگران گندله سازی اردكان بودند شد كه متاسفانه يكی از کارگران بنام'رمضان چاه افضلی
' در حين انتقال از سوی عوامل اورژانس به علت شدت جراحات ،جان خود را از دست داد.
نھم ارديبھشت ماه١٣٩٢
اخباروگزارشات کارگری٨ارديبھشت ماه١٣٩٢
 بازداشت و پرونده سازيھای واھی بر عليه فعالين کارگری در آستانه اول ماه مه اخراج بيش از  ١٠٠٠نفر از کارکنان شرکت جبل بربندرعباس پاسخ كارگران المپ الوند:كارفرما ھيچگاه قصد توليد نداشت پاھايی که رمق ايستادن ندارند)گزارشی درباره بيمه تکميلی دی با بازنشستگان تامين اجتماعی( جدال کارگر با مرگ در زير خروارھا خاک تعدادکارگران جان باخته حادثه ريزش ساختمان روزچھارشنبه حومه داکا به بيش از٣٧٠نفررسيدبازداشت و پرونده سازيھای واھی بر عليه فعالين کارگری در آستانه اول ماه مه
خليل کريمی صبح امروز احضار ،بازجويی و بالفاصله برايش در دادگاه انقالب سنندج پرونده سازی شد و قرار است فردا مورد محاکمه قرار
بگيرد.
ديروز و بدنبال احضاريه کتبی اداره اطالعات سنندج ،خليل کريمی از اعضای ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران از ساعت  ٨صبح امروز
از سوی چندين مامور امنيتی در اين اداره مورد بازجويی قرار گرفت .در اين بازجويی ھا مامورين امنيتی با اعالم اينکه وی در حال
ھماھنگی برای برگزاری مراسم اول ماه مه در شھر سنندج است ،تالش کردند با وارد کردن اتھامات واھی به او و غير قانونی خواندن
اتحاديه آزاد کارگران ايران خليل کريمی را وادار به استعفا از اتحاديه بنمايند .اما خليل با تاکيد بر قانونی بودن اتحاديه آزاد کارگران ايران و
عدم استعفايش از آن ،بر حق کارگران جھت برگزاری مراسم اول ماه مه تاکيد کرد.
بدنبال اين بازجوئی ھا که توام با تشکيل پرونده و قيد اتھامات واھی در آن بود خليل کريمی ساعت  ١٢/٣٠ظھر توسط مامورين امنيتی به
شعبه چھار دادياری دادگاه انقالب سنندج منتقل و ھمانجا پرونده ای برايش تشکيل شد و در ادامه به ايشان ابالغ گرديد فردا راس ساعت ٩
صبح جھت محاکمه در اين شعبه دادگاه حاضر شود.
خليل کريمی امروز احضار ،بازجويی و بالفاصله برايش در دادگاه انقالب سنندج پرونده سازی شد و قرار است  ٢٠ساعت پس از تشکيل
پرونده مورد محاکمه قرار گيرد.
چنين برخورد عاجلی با کارگران معترضی که ھيچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی شان مرتکب نشده اند نشان از دستپاچگی دشمنان طبقه
کارگر در برخورد به خواستھا و مطالبات کارگران و حق مسلم آنان برای برپايی مراسم روز جھانی کارگر دارد ،وگرنه در اين مملکت احضار
و بازداشت و بازجويی و محاکمه بزرگترين اختالس گران مالی و يا پرونده ھای ريزتر اينگونه فسادھا و ساير ناھنجاريھای اجتماعی تا
ماھھا به دراز ميکشد اما آنجا که پای کارگر و حق خواھی اش در ميان است مامورين امنيتی ثانيه ای را نيز از دست نميدھند و ماموريت خود
را با سرعتی باال و باور نکردنی به سرانجام ميرسانند!!
اما و بدون ترديد اينگونه برخوردھا با کارگران معترض و اعضای تشکلھای مستقل کارگری نه تنھا قادر نخواھد شد مانعی در برابر حق
خواھی ميليونھا کارگر ايجاد کند بلکه جايگاه جنبش کارگری ايران را به مثابه اصيل ترين و مھم ترين جنبش حق خواھی مردم ايران بيش از
پيش تثبيت خواھد کرد و بر عمق و دامنه ی نفرت و انزجار کارگران از وضعيت موجود خواھد افزود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران – ھشتم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
اخراج بيش از  ١٠٠٠نفر از کارکنان شرکت جبل بربندرعباس
به گزارش٨ارديبھشت ايلنا،بيش از ھزار نفر از پرسنل شرکت »جبل بر« بندرعباس ،شغل خود را در اين شرکت از دست دادند.
برپايه اين گزارش ،در نامه روابط عمومی اين شرکت  ،آمده است :بيش از ھزار نفر از پرسنل شرکت جبل بر در بندرعباس و حومه به علت
بیتوجھی مسئوالن استان ھرمزگان شغل خود را از دست دادند.

روابط عمومی شرکت جبل بر در ادامه با بيان اين مطلب که »پروژه و کار اين شرکت بايد تا پايان سال  ٩٢ادامه پيدا میکرد« عنوان کرده
است :به علت بیتوجھی مسئوالن استان ھرمزگان به مساله اشتغال ،اين شرکت از سال  ٩١فعاليتاش پايان يافته و تمامی کارکنان خود را
مرخص کرده است.
در بخشی از نامه آورده شده است :ايجاد شغل در ھرمزگان بزرگترين نعمتی است که دولت از استان ھرمزگان دريغ کرده است.
»چه ميزان بايد ھزينه شود تا صد شغل ايجاد شود .بيش از ھزار نفر از جوانان استان ھرمزگان به علت بیاعتنايی مسئوالن دولت بيکار
شدند«.
روابط عمومی اين شرکت در پايان نامه ،بيکاری کارگران خود را حاصل کم توجھی مسئوالن اعالم کرده است و با اشاره به گزارش اين
مساله به دفتر رياست جمھوری از بینتيجه بودن آن خبر داده است.
پاسخ كارگران المپ الوند:كارفرما ھيچگاه قصد توليد نداشت
جمعی از کارگران کارخانه المپ الوند قزوين با ارسال نامهای که به امضای اکثريت آنان رسيده است ،به اظھارات مديرعامل اين کارخانه
پاسخ دادند.
کارگران المپ الوند ادعای مديرعامل در خصوص دريافت حقوق بدون کار ،فروش دستگاهھا و ...را »واھی« خوانده و آوردهاند :شرکت المپ
الوند يکی از برزگترين و مجھزترين شرکتھای المپ سازی خاورميانه بوده که بيش از  ۵۵٠نفر کارگر استخدامی داشت اما با واگذاری
ناصحيح به مدير نابلد فعلی مشكالت آغاز شد.
در نامه كارگران المپ الوند ھمچنين به اجرای طرح اصالح ساختار در اين كارخانه اشاره شده و خطاب به كارفرما آمده است :با گرفتن
ميلياردھا ﷼ وام و فرستادن  ٨٣نفر از کارگران به بيمه بيکاری ،در دو مرحله زيان ھنگفتی به صندوق بيمه بيکاری وارد شد اما کاری
صورت نگرفت.
كارگران المپ الوند در بخش ديگری از اين نامه به ادعای كارفرما مبنی بر اينكه »كارگران از سال  ١٣٨۵کار نکردهاند و بدون فعاليت حقوق
گرفتهاند« اشاره شده و آمده است :در اين چند سال مدت  ١٨ماه به بيمه بيکاری رفته بوديم .بعد از بيمه بيکاری در دو مرحله به کارگاھی در
شھر صنعتی ليا مشغول كار بوديم و بعد چند نفر در ليا مستقر و چند نفر ديگر در المپ الوند کارھای خدماتی انجام میدادند.
كارگران تاكيد كردهاند :حقوق مجانی نگرفتهايم و در ھر ساعت ھر کاری باشد انجام میدھيم ولی متاسفانه کاری وجود ندارد.
اين كارگران در خصوص فروش دستگاهھای شرکت نيز آوردهاند :آيا فروش دفتر مرکزی در تھران و فروش  ٢٨واحد مسکونی در الوند و
قطع درختان ۴٠ساله و فروش آنھا و قطعه بندی کردن زمين شرکت نيز بدليل فرسوده بودن بوده است .بايد به ايشان ياد آور شد که با
فروش ھمان دستگاه فرسوده كه با نابلدی و يا نيت قبلی انجام شد ،سابقه کار سخت و زيان آور کارگران از بين رفت و كارفرما باعث نابود
کردن حق حقوق کارگران شد.
كارگران كارخانه المپ الوند قصد كارفرمای فعلی از خريد كارخانه را نه به قصد توليد كه تقسيم و فروش زمينھای اين واحد توليدی
دانستهاند و در خصوص ادعای »زيان ديدن« كارفرما تصريح كردهاند :اگر كارفرما در اين شرکت زيان ديده ،خوب چرا برای فروش،
ماده  ١٢قانون کار اعمال را نمیکند و برای سود بيشتر زمينھای شرکت را قطعه بندی میکند و بھترين قطعهاش را برای خودش نگھداشته
تا واحدھای تجاری ،اداری و بانک درست کند؟
و در بخش پايانی اين نامه آمده است :در خصوص داشتن  ۵واحد توليدی ،ايشان به خاطر ناآشنايی با صنعت ،فرق کارگاه با واحد بزرگ
توليدی را اشتباه گرفته است .سه کارگاه کوچک در شھر صنعتی ليا بوده که  ٢واحد آن به علت سوء مديريت به فروش رفته و يک واحد
ديگر توليد نيم بند دارد .در خصوص انحالل شرکت با توجه به موارد اشاره شده باال و فروش آن در قطعات کوچک آيا به جز تابلوی شرکت
چيز ديگری برای انحالل وجود دارد؟
منبع:ايلنا٨-ارديبھشت
پاھايی که رمق ايستادن ندارند)گزارشی درباره بيمه تکميلی دی با بازنشستگان تامين اجتماعی(
پارک روبروی بيمه دی در خيابان ايرانشھر)پارک ھنرمندان( تنھا مکانی است که بازنشستگان تامين اجتماعی میتوانند دمی در آن آسوده
باشند ،چراکه دغدغه حضورھای متوالی و عدم ارائه پاسخ و پرداختھای به موقع بيمه دی حسابی بازنشستگان را کالفه کرده است.
حضور بيش از حد جمعيت بازنشستگان از گرگ و ميش صبح جلوی درب بيمه دی برای اينکه بتوانند حداقل تا پايان وقت اداری روزی که
پيش رو دارند نوبتی داشته و بلکه بتوانند ھزينهھای درمانی پرداخت شدهاشان را پيگيری کنند ،آن ھم به اين اميد که شايد امروزشان مانند
ساير مراجعات روزھای قبلیشان نباشد ،علت ازدحام است.

راه پلهھای بيمه دی اين روزھا به علت ازدحام بيش از حد بازنشستگان تامين اجتماعی بی شباھت به يک استاديوم ورزشی نيست؛ مھم تر از
ھمه اينکه جايی برای نشستن جز پارک روبروی شرکت بيمهگر وجود ندارد و به سختی میتوان با کارکنان برای دريافت پاسخ سوال خود
ديالوگ داشت ،چراکه اليهھايی از جمعيت در رديفھايی ايستاده ،جلوی ميزھا را پوشش دادهاند.
بيمه تکميلی دی که قرار بود از مھرماه سال  ٩١تا مھرماه امسال ھزينهھای درمان دو ميليون و  ٣٠٠ھزار بازنشسته تحت پوشش سازمان
بيمه تامين اجتماعی را پرداخت کند ،اين روزھا يا به ھيچ وجه حال و روز خوشی ندارد يا حال و روز خوشی برای بازنشستگانی که پس از
پرداختھای ماھيانه حق درمان خود به اين بيمه ،منتظر دريافت پرداختھای بيمه تکميلی دی ھستند ،باقی نگذاشته است.
يکی از مراجعان که به علت مشکل ضربان قلب در مرکز قلب تھران حدود  ٥٠٠ھزار تومان پرداخت کرده است ،میگويد :بيمارستان به اين
علت که بيمه دی پرداختھای خود را انجام نداده است ،ھزينه را متقبل نشد و از من خواست با مراجعه به بيمه دی ھزينه صرف شده را
دريافت کنم ،اما از شھريور تا کنون و پس از شش بار مراجعه ،ھيچ پاسخی دريافت نکردهام.
شعب بيمه دی اتوبوس و مترو نيست تا جوانان با برخاستن صندلی خود را به يک فرد کھنسال بدھند ،اينجا اکثر افراد پير و فرتوت ھستند و
تنھا بازنشسته معلولی که سومين مرتبه است در خيابان ايرانشھر حاضر میشود ،صندلی يکی از ديگر بازنشستگان که شرايط جسمی بھتری
دارد تعارف میشود و او نيز بی درنگ میپذيرد ،چراکه ايستادن در اين سالن به معنای ساعتھا انتظار سرپايی است.
وی کارمند بازنشسته کارخانه ابريشم کرمان است که به گفته خودش در اثر فشار کار دچار مشکل انحراف و ديسک کمر شده تا جايی که پای
راستش نيز فلج شده است.
ھزينه عکسھای درمانی وی  ٤٥٠ھزار تومان است ،اما پس از سه بار حضور طی  ٧٠روز گذشته نه تنھا پاسخی دريافت نکرده است،
نمیداند چند روز ديگر مھمان صندلیھای پذيرای سالمندان است.
ايجاد رديف و حق تقدمی برای معلوالن بازنشسته ،تنھا درخواست اين زن از مسئوالن است.
خانمی تقريبا  ٥٥ساله که پس از فوت شوھرش حال خود مستمریبگير و تحت پوشش تامين اجتماعی است سوژه جالبی است که اين را پس
از گفتوگو با وی متوجه شدم.
 MRIوی در درمانگاه شھرداری منطقه پنج ٥٠ ،ھزار تومان برايش ھزينه داشته است ،اما پس از شش يا ھفت بار مراجعه و پرداخت ٢٠
ھزار تومان بابت ھزينهھای اياب و ذھاب از بيمه تکميلی دی پاسخی دريافت نکرده است.
اما ماجرای کارت بانکھای دی نيز در نوع خود مثال زدنی است .پس از اينکه بيمه تکميلی دی از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين
اجتماعی میخواھد تا با افتتاح حساب در بانک دی و دريافت کارت بانک دی ھزينه کرد درمان را از طريق امور بانکی به حسابشان واريز
کنند ،اما تا کنون ھيچ مبلغی به اين حسابھا واريز نشده است.
بازنشستگان معتقدند تا زمانی که به صورت حضوری در اين مکان )بيمه دی( حضور نيابند ھيچ مبلغی را دريافت نخواھند کرد ،اين در حالی
است که اين شعبه از بيمه دی تنھا  ٢٠٠ھزار تومان از ھزينهھای درمان را آنھم در قالب وجه نقد به مراجعه کنندگان پرداخت میکند،
بنابراين مراجعانی که فيشھايی با مبالغ باالتر در پرونده آنھا درج شده باشد ،بايد مجددا به شعبه ديگر بيمه دی واقع در خيابان گاندی
مراجعه کنند.
در اين بين به ھيچ روی نمیتوان از نظام سنتی و يدی ارباب رجوع در اين سازمان بيمهگر گذشت .اعالم نوبت مراجعه کنندگان به صورت
کالمی و با داد و فرياد ،طبقه اول و راھروھای بيمه را به بازاری متالطم شبيه کرده است ،به طوری که پس از اعالم نوبت توسط مسئول يکی
از شعبهھا ،اين بازنشستگان ھستند که شماره فرد را با صدايی بلندتر فرياد میزدند تا او را از سررسيدن نوبت خود آگاه کنند.
يکی ديگر از داليل ازدحام بازنشستگان تامين اجتماعی در شعبهھای بيمه دی حضور مراجعان از شھرستانھای استان تھران در شعبهھای
بيمه دی در شھر تھران است ،زيرا بسياری از اين افراد از شھرری و اسالم شھر در اين مکان حضور میيابد.
يکی ديگر از اين بازنشستگان که از شھرری میآيد بابت يک آزمايش کبد خود  ٣٠ھزار تومان پرداخت کرده است ،اما پس از شش ماه آمد و
رفت در بيمه دی و ھزينه  ٤٠ھزار تومانی بابت کرايه ،ھنوز موفق به دريافت ھزينه درمان خود نشده است.
يکی ديگر از بازنشستگانی که با او گفتوگو کردم به شدت خواستار بازرسی توسط مسئوالن ذيربط است و میگويد :تا زمانی که بازرسان و
مسوالن در اين مکان حضور نيابند اوضاع به ھمين صورت خواھد بود.
اين بازنشسته شرکت پارس خودرو با اشاره به اينکه بابت ھزينهھای آزمايشگاھی ھمسرش  ٢٠٠ھزار تومان پرداخت کرده است ،اظھار
میکند :از مھرماه سال گذشته تا کنون در حال پرداخت حق بيمه به بيمه تکميلی دی ھستيم و اکنون که بايد آنھا نيز ھزينهھای درمان را
پرداخت کنند اين اتفاق رخ نمیدھد و بايد بازرسان در اين شعبه حضور يابند تا اوضاع نابسامان آن را بھبود بخشند.
وی چھار ماه است که برای دريافت ھزينهھای خود به سازمان بيمهگر میآيد ،اما پاسخی دريافت نمیکند.

ديگری نيز ھشت ماه پيش  ١٥٠ھزار تومان را بابت عکس برداری از زانوھايش ھزينه کرده است ،اما از آن زمان تا کنون پس از شش بار
مراجعه موفق به دريافت ھزينه نشده است و نمیداند تا چه زمانی بايد در اين راه پلهھای پر ازدحام حضور يابد.
منبع:ايسنا٨-ارديبھشت-بخشی ازيک گزارش
جدال کارگر با مرگ در زير خروارھا خاک
به گزارش٨ارديبھشت ايسنا،ريزش دھانه چاھی در يک کارگاه ساختمانی سبب محبوس شدن کارگری در زير خاک شد.
سيد جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شھرداری تھران در اينباره گفت :حادثه ريزش چاه در ساعت  ١٦:٤٣به
آتش نشانی اطالع داده شد و پس از آن آتش نشانان ايستگاه  ٨٤و نجات سه به محل حادثه واقع در خيابان ونک ،خيابان آرارات اعزام شدند.
وی ادامه داد :آتش نشانان پس از حضور در محل متوجه شدند که تعدادی از کارگران ساختمانی مشغول حفر چند حلقه چاه در يک محل محل
گودبرداری شده بودند که اين حادثه رخ داد و يکی از کارگران در عمق حدود سه متری چاه محبوس شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شھرداری تھران با بيان اينکه تا لحظه مخابره اين خبر عمليات آتش نشانان برای خارج کردن
اين کارگر از زير آوار ھمچنان ادامه داد ،به ايسنا گفت :محل وی شناسايی شده و آتش نشانان اميدوارند تا دقايقی ديگر اين کارگر افغان را از
زير خاک خارج کنند.
تعدادکارگران جان باخته حادثه ريزش ساختمان روزچھارشنبه حومه داکا به بيش از٣٧٠نفررسيد
به گزارش٢٨آوريل يورونيوز،صدھا نفر از مردم بنگالدش در اعتراض به عملکرد دولت در تعقيب و دستگيری مسببان حادثه آتش سوزی در
کارگاھھای نساجی به خيابان ھای داکا آمدند و دست به تظاھرات زدند.
اتحاديه ھای کارگری نيز از کارگرھا خواسته اند تا روز يکشنبه در اعتراض به شرايط بد کاری دست به اعتصاب بزنند.
براسا اين گزارش،پس از گذشت چھار روز از حادثه فروريختن ساختمان در حومه داکا ،پايتخت بنگالدش ،پليس روز يکشنبه مالک اين
ساختمان را بازداشت کرد.
خبرگزاری رويترز به نقل از پليس داکا گفته که محمد سھيل رعنا ،مالک ساختمان »رانا پالزا« سعی داشته به طور غير قانونی از کشور فرار
کند و در شھر بناپول در مرز ھند دستگير و با ھليکوپتر به داکا منتقل شده است.
پليس روز شنبه دو صاحب کارگاه ھای پوشاک و دو مھندس اين ساختمان را نيز دستگير کرده بود.
صاحبان کارگاه و نيز يکی از مھندسان روز شنبه در برابر دادگاه حاضر و تفھيم اتھام شدند.
به گفته دادستان اتھام صاحبان ،عدم تعطيلی کارگاھھا در پی مشاھده شدن ترک ھايی در ديوار ساختمان و اتھام مھندسان عدم ھشدار اين
خطر بوده است.
ھمزمان امدادگران موفق شدند ،صبح يکشنبه چھار کارگر ديگر را زنده از زير آوار بيرون کشند.
پس از گذشت بيش از صد ساعت از اين فاجعه به نظر می رسد که شانس نجات ديگر کارگران زير آوار مانده کاھش می يابد ،با اين حال
رييس گروه نجات گفت که امدادگران به تالش خود ادامه می دھند.
فررويختن اين ساختمان ھشت طبقه باعث کشته شدن دستکم  ٣٧٠کارگر شده است.
تعداد کل نجات يافتگان تاکنون  ٢۵٠٠نفر گزارش شده است.
در اين ساختمان واقع در سی کيلومتری پايتخت ،پنج کارگاه توليد پوشاک به سفارش کشورھای غربی وجود داشت و بيش از ٣١٠٠کارگر در
آن کار می کردند.
بنگالدش ،يکی از کشورھای توليد کننده پوشاک با نيروی کار ارزان است و پس از چين دومين صادرکننده اين توليدات به شمار می آيد.
ھشتم ارديبھشت ماه١٣٩٢

ضميمه اخبار وگزارشات کارگری٧ارديبھشت ماه١٣٩٢
 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت فرا رسيدن روز جھانی کارگر پيش بسوی برگزاری مراسم روز جھانی کارگر -سنديکای کارگران خبازی ھای شھر سنندج و حومه  -سنديکای کارگران خبازی ھایمريوان و سروآباد
 بيانيه اتحاد بين المللی به مناسبت اول مه ٢٠١٣بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت فرا رسيدن روز جھانی کارگر
زنده باد اول ماه مه روز جھانی کارگر
با خواست تجديد نظر فوری در حداقل مزد و در اعتراض به گرانی ،مراسم اول ماه مه را بر پا خواھيم داشت
اول ماه مه روز جھانی کارگر در راه است .اين روز يک روز بسيار مھم و سرنوشت ساز برای ما کارگران است .اين روز ،روز به خيابان
آمدن و اعتراض کارگران در سرتاسر جھان به بی عدالتی و نابرابری است .ما نيز در ايران ،بايد و حق داريم ھمچون کارگران سرتاسر
جھان در اين روز به خيابانھا بيائيم و نسبت به وضعيت مشقت بارمان معترض شويم .نميشود که ھر روزه ھم ھزينه ھای زندگی چندين
برابر شود و ھم با تعيين حداقل مزدی معادل سه چھار برابر زير خط فقر ،گرسنگی بيش از پيشی را بر ما تحميل کنند و ھم سکوت و
خاموشی را .ما اين سکوت را درسال گذشته با طوماری سی ھزار نفری و بر پايی تجمعاتی اعتراضی در ھم شکستيم و...
امسال ما کارگران ايران در شرايطی به استقبال اول ماه مه روز جھانی کارگر ميرويم که در آخرين روزھای سال گذشته و در حاليکه سبد
ھزينه يک خانوار چھار نفره يک ميليون و ھشتصد ھزار تومان اعالم شده بود شورايعالی کار دولت جمھوری اسالمی با تصويب حداقل
مزد  ٤٨٧ھزار تومانی نشان داد که نه تنھا انسان بودن و حق ما کارگران برای برخورداری از يک زندگی انسانی برايشان ھيچ معنايی
ندارد بلکه در صدد آن ھستند تا بی رحمانه تر از ھر زمانی کل ھزينه ھای بن بست اقتصادی موجود را که خود مسبب آن بوده اند بر دوش
ما کارگران سر ريز کنند و با چپاول بيش از پيش سفره ھای خالی ميليونھا خانواده کارگری ،اقتصاد بحران زده موجود را در راستای تامين
منافع اقليتی ناچيز سر پا نگاه دارند.
از سال گذشته به اين سو ،ماه و فصلی در اين مملکت نبوده است که ھزينه ھای زندگی به چندين برابر افزايش پيدا نکرده باشد ،با اينحال
ھنوز چند صباحی از آغاز سال جديد نگذشته است که بار ديگر قيمت گوشت و برخی ديگر از اقالم غذايی سر به فلک کشيد و از ھم اکنون
طرح مربوط به افزايش قيمت نان و حاملھای انرژی و حذف ارز مرجع برای کاالھای وارداتی سرآغاز ديگری از چندين برابر شدن ھزينه
ھای زندگی را در طول ھفته ھا و ماھھای آينده کليد زد.
دولت ھميشه و در ھر حالی بھای ھر کااليی را که اختيار قيمت گذاری آن بدست اش بوده است افزايش داده است و به تبع آن بخش
خصوصی و صاحبان سرمايه نيز قيمت کاالھا و خدمات توليدی شان را باال برده اند .اما زمانی که نوبت به زندگی و بقا ما کارگران در اين
مملکت رسيده است دولت نه تنھا ھيچ مسئوليتی برای تامين معاش ميليونھا خانواده کارگری برای خود قائل نشده است بلکه با ھر آنچه که
در يد قدرتش بوده ،تالش نموده است تا ھزينه ھای بحران اقتصادی موجود را از گرده ما کارگران بيرون کشد ،بطوريکه دولت خود راسا
با اخذ ارزش افزوده شش درصدی از ھر آن چيزی که با حداقل مزد کنونی بر سر سفره ھای خالی کارگران قرار ميگيرد ھر روزه مشغول
چپاول و غارت از اين حداقل مزد ناچيز و خفت بار ما کارگران است.
اينان خود بيش از ھمه ما کارگران و مردم ايران ميدانند که حداقل مزد  ٤٨٧ھزار تومانی معادل اجاره بھای آلونکی در فقير نشين ترين
محالت مراکز استانھا در سراسر کشور نيز نيست اما با عوامفريبانه ترين اشکالی ،قانونی را که خود وضع کرده اند و می بايد بر اساس آن
حداقل مزد کارگران را تعيين کنند زير پا ميگذارند و آنجا نيز که ما کارگران دست به اعتراض ميزنيم و ھمچون کارگران سرتاسر جھان در
صدد بر پايی تجمعات خيابانی در اعتراض به وضعيت مصيبت بارمان بر می آئيم ،قانون و ھزار و يک مصلحت ديگر را پيش ميکشند تا ما
کارگران به ھر درجه از فقر و گرسنگی که منافع شان ايجاب ميکند تن در دھيم.
اما برای ما کارگران ھيچ مصلحتی باالتر از تامين معيشت مان که عين شرافت مان است وجود ندارد .ما در سال گذشته با جمع آوری
طوماری اعتراضی در سطحی سراسری نشان داديم که ميتوانيم دست در دست ھم نسبت به وضعيت مشقت بارمان معترض شويم .نشان
داديم که ديگر تحمل وضعيت موجود را نداريم ،نشان داديم کاسه صبرمان لبريز شده است و ديگر حاضر نيستيم بيش از آنچه که تاکنون تن
به فقر و فالکت سپرده ايم نظاره گر تباھی زندگی خود و خانواده ھايمان شويم.
بدون ذره ای ترديد شرايط حاضر يکی از مصيبت بارترين شرايطی است که ما کارگران ايران بطور بی سابقه ای در طی سی سال گذشته با
آن مواجه بوده ايم .شيرازه ھای ھيچ جامعه ای در ھيچ جای دنيا بر روی پايه ای که امروزه ما کارگران و مردم ايران به لحاظ معيشتی بر
روی آن قرار گرفته ايم قابل دوام نيست ،اينرا بايد دولت و دست اندرکاران حکومتی بدانند و نيز بدانند که ديگر ذره ای تحمل برای ما
کارگران جھت تداوم وضعيت مشقت بار کنونی باقی نمانده است.

کارگران و ھمکاران در سراسر کشور!
اينک اول ماه مه روز جھانی کارگر در راه است .اين روز يک روز بسيار مھم و سرنوشت ساز برای ما کارگران است .اين روز ،روز به
خيابان آمدن و اعتراض کارگران در سرتاسر جھان به بی عدالتی و نابرابری است .ما نيز در ايران ،بايد و حق داريم ھمچون کارگران
سرتاسر جھان در اين روز به خيابانھا بيائيم و نسبت به وضعيت مشقت بارمان معترض شويم .نميشود که ھر روزه ھم ھزينه ھای زندگی
چندين برابر شود و ھم با تعيين حداقل مزدی معادل سه چھار برابر زير خط فقر ،گرسنگی بيش از پيشی را بر ما تحميل کنند و ھم سکوت و
خاموشی را .ما اين سکوت را درسال گذشته با طوماری سی ھزار نفری و بر پايی تجمعاتی اعتراضی در ھم شکستيم و به يقين اينک نيز
قادريم در دفاع از زندگی و شرافت مان دست به اعتراضات گسترده تری بزنيم .اول ماه مه امسال برای ما کارگران ايران چنين روزی
خواھد بود ،روز اعتراض به تورم و گرانی و روز اعتراض به حداقل مزد مصوب با خواست تجديد نظر فوری در آن.
زنده باد اول ماه مه – زنده باد ھمبستگی و اتحاد سراسری کارگران ايران
اتحاديه آزاد کارگران ايران – ھفتم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
پيش بسوی برگزاری مراسم روز جھانی کارگر -سنديکای کارگران خبازی ھای شھر سنندج و حومه  -سنديکای کارگران خبازی ھای
مريوان و سروآباد
يازدھم ارديبھشت مصادف است با اول ماه مه )روز جھانی کارگر( ،روزی که کارگران آمريکايی در سال  ١٨٨٦به پا خواستند و خواھان
برسميت شناخته شدن حقوق انسانی خود شدند که متاسفانه آماج تھاجم وحشيانه سرمايه داران و حاميان سرمايه درآمريکا قرار گرفتند .از
آن زمان تاکنون کارگران بنا به خصلت طبقاتی خود ھر ساله و در سراسر جھان اين روز را گرامی می دارند و آن را نماد مبارزات طبقاتی
خود قرار می دھند .در اين روز کارگران که اکثريت جامعه بشری را تشکيل می دھند ،عليه تمامی نابرابری ھای اجتماعی ھم صدا با ھم
فرياد می زنند و خواھان بر افتادن استثمار انسان از انسان ھستند .کارگرانی که برای زنده ماندن چيزی جز فروش نيروی کارشان را در
قبال اندک مزدی ندارند ،در حالی که تمامی ثروت و سامان اين کره خاکی را توليد می کنند در شرايط بس اسفباری بسر می برند .امسال ما
کارگران ايران نيز در شرايطی به استقبال روز جھانی کارگر می رويم که تورم ،بيکاری ،اخراج سازی ھای گسترده ،دستمزدھای چندين
برابر زير خط فقر و دھھا و صدھا معضل ديگر زندگی کارگران و خانواده ھايشان را به ورطه سراشيبی انداخته است و روز به روز نيز اين
فشارھا افزايش می آبد.
کارگران!!
ھمبستگی کارگری ،ضرورتی است برخاسته از ھستی و موجوديت طبقاتی کارگران ،چرا که کارگران در سراسر جھان تحت ستم واحدی
قرار دارند ،توسط طبقه واحدی استثمار می شوند و اھداف و منافع آنھا در سراسر جھان مشترک اند ھمان گونه که منافع سرمايه داری در
سراسر جھان در ھم تنيده شده و سرمايه داری جھانی با اينکه فرھنگ ھا ،زبان ھا و مليت ھای متفاوت دارند ،ھيچ گاه منافع مشترک شان
را فراموش نمی کنند و خود را يک خانواده بزرگ می دانند و برای استثمار ھر چه بيشتر کارگران و پايمالی حقوق آنھا و برای اينکه منافع
خود را در مقابل ھم نبينند سازمان ھا و نھادھای تجارت جھانی درست می کنند .به ھمين خاطر ما کارگران خباز در سنندج و مريوان در
راستای ھمبستگی و اتحاد طبقاتی خود امسال طی بيانيه ای مشترک ضمن تبريک اين روز به آحاد مردم زحمتکش؛ نسبت به معيشت
اسفبار و غير انسانی کارگران بطور عام و کارگران خباز بطور اخص معترض بوده و خواھان احقاق مطالبات خود ھستيم.
.١

برسميت شناخته شدن روز جھانی کارگر به عنوان روز تعطيل رسمی در ايران و برپايی مراسم ھای اين روز بطور مستقل.

 .٢ما کارگران خباز ،تعيين حداقل دستمزد  ٤٨٧ھزار تومان برای کارگران را توھين به شان کارگران می دانيم و خواھان لغو جلسات سه
جانبه برای تعيين حداقل دستمزدھا ھستيم.
 .٣ما کارگران خباز افزايش دستمزدھای خود را بر اساس گران شدن قيمت نان غير قانونی دانسته و خواستار احتساب دستمزدھای خود بر
اساس تورم واقعی در کشور می باشيم.
 .٤ما خواھان اجرايی کردن کامل قانون مشاغل سخت و زيان آور ،برای کليه کارگران شاغل در اين صنف می باشيم و خواستار آن ھستيم
تا کارگران خباز از بازنشستگی پيش از موعد بھره مند گردند.
 .٥ما خواھان امنيت شغلی کارگران در کارگاھھای زير پنج نفر می باشيم.
 .٦ما کارگران خباز اليحه اصالحيه قانون کار را حمله ای آشکار به معيشت کارگران می دانيم و خواستار عدم اجرای اين اليحه ھستيم.
 .٧ما کارگران خباز تشکل ھای مستقل کارگری را حق قانونی خود می دانيم و خواستار برسميت شناخته شدن تشکالت مستقل کارگری از
طرف دولت ھستيم.
 .٨ما کارگران خباز ھر گونه اھانت به کرامت انسان علی الخصوص زنان را در جامعه محکوم می کنيم و خواستار احتساب حقوق متساوی
برای زن و مرد در جامعه ھستيم.

 .٩ما ضمن محکوم کردن کار کودکان خواھان برچيده شدن اين عمل غير انسانی در اجتماع ھستيم.
 .١٠مديريت درمان تامين اجتماعی استان به وعده خود وفا کند ودرمانگاھی که قرار بود برای  ١٣ھزار بيمه شده اصلی شھرستانھای
مريوان وسروآباد احداث کند را عملی کند.
زنده باد روز ھمبستگی طبقاتی کارگران
ارديبھشت ١٣٩٢
سنديکای کارگران خبازی ھای شھر سنندج و حومه
سنديکای کارگران خبازی ھای مريوان و سروآباد
بيانيه اتحاد بين المللی به مناسبت اول مه ٢٠١٣
در سالی که گذشت ھمزمان با تدوام بحران جھانی سرمايه داری ،شاھد تعميق و ھر چه گسترده شدن سياست ھای رياضت اقتصادی و
حمله به دستاوردھای کارگران در سراسر جھان از جمله در جھان غرب بوديم .در اتحاديه اروپا ،سرمايه داری يونان برای پنجمين سال
متوالی به رشد منفی خود ادامه داد .در اين کشور از اغاز بحران اقتصادی تا کنون ميليون ھا نفر از کار بيکار شده اند ،نرخ رسمی بيکاری
به بيش از  ٢٧درصد رسيده است .يعنی از ھر سه نفر واجد کار يک نفر بيکار است .در ھمان حال کاھش دستمزد کسانی که ھنوز بر سر
کارند ،ھمچنان ادامه دارد .کاھش شديد خدمات اجتماعی و رفاھی ،اکثريت بزرگی از مردم يونان را به آستانه فالکت رانده است .در
اسپانيای بحران زده نيز نرخ رسمی بيکاری به  ٢٧درصد رسيده و تعداد بيکاران از مرز  ٦ميليون نفر گذشته است .طبق آمارھای رسمی
در صد بيکاری بين جوانان به بيش از  ٥٠در صد رسيده است .اقتصاد انگلستان برای چندمين سال متوالی با رکود روبرو بوده ،و تعداد
بيکاران اين کشور به دو و نيم ميليون نفر افزايش يافته است .از آغاز بحران در اواخر سال  ٢٠٠٧تاکنون دستمزدھای واقعی در اين
کشور رسال سير نزولی داشته است .در حالی که نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی  ٢/ ٩درصد اعالم شده  ،حداقل دستمزد ،توسط
دولت ،تنھا يک درصد افزايش يافت .اقتصاد فرانسه اين دومين اقتصاد منطقه يورو زمين گير شده و بيش از  ٣/٥ميليون نفر به بيکاری
محکوم شده اند .در يک کالم اقتصاد منقطه پولی يورو و اتحاديه اروپا در رکود دست و پا می زند.
در مواجھه با رکود و بحران اقتصادی ،طبقات حاکم ،تقريبا در ھمه کشورھا ،با تداوم و تشديد سياست رياضت اقتصادی ،يعنی خصوصی
سازی ،کاھش دستمزدھا ،بيکارسازيھای گسترده ،و حمله به خدمات رفاھی و اجتماعی با ھمه توان در تالش اند که بار بحران اقصادی
سرمايه داری را بر دوش طبقه کارگر و محروم ترين اليه ھای اجتماعی قرار دھند .در اروپای شمالی و در اسکانديناوی بقايای دولت رفاه
و ھمه دستاورد رفاھی که ناشی از دھھا سال مبارزه طبقه کارگر بوده ،مورد ھجوم قرار گرفته و در معرض نابودی است .در مواردی حتی
با تصويب قوانين ضدکارگری عمال موانع جدی بر سر راه ايجاد و گسترش تشکالت کارگری قرار داده اند .از جمله ميتوان به تصويب
قانون ضدکارگری "حق کار" در ايالت ميشيگان امريکا اشاره کرد که امکان تعميم آن به ايالت ھای ديگر و نيز به کانادا وجود دارد .ھمه
اينھا به واقع به معنای اعالم جنگ آشکار طبقاتی از سوی طبقات حاکم عليه طبقه کارگر است.
در سال گذشته ھمچنين شاھد گسترش ابعاد سرکوب عليه کارگران و فعالين کارگری بوديم .يک نمونه به شدت وحشيانه و جنايت کارانه
آن را در اگوست سال گذشته در آفريقای جنوبی ديديم .پليس تا دندان مسلح آفريقای جنوبی در برنامه ای از پيش تدارک ديده شده به
دستور مقامات باالی دولتی ،به کارگران اعتصابی معادن پالتين ماريکانا ھجوم برد و به روی کارگران آتش گشود .دھھا معدن چی در اين
کشتار وحشيانه قتل عام شدند .بعد از قتل عام نيز به منظور سرپوش نھادن بر ابعاد جنايت و شکست دادن کارگران اعتصابی ،شاھدان اين
کشتار و فعالين کارگری مورد تھديد و پيگرد قانونی قرار گرفتند .اين کشتار وحشيانه نشان داد ،که اگر چه رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی
برافتاد ،اما بدليل بقاء و حفظ سرمايه داری ،کارگران ھمچنان و به شدت استثمار و سرکوب می شوند و آنگاه نيز که برای رسيدن به حقوق
اوليه خود دست به اعتصاب و اعتراض می زنند توسط نيروھای سرکوبگر دولت سرمايه داری به قتل می رسند .قتل عام معدنچيان
افريقای جنوبی يک بار ديگر نشان داد در چھارچوب مناسبات استثمارگرانه سرمايه داری ،کارگران و مردم محروم جھان به آزادی و
برابری واقعی و به زندگی ای که در شان انسان باشد دست نخواھند يافت.
اما جنايت سرمايه داری و دولت ھای حامی اين نظام ،فقط به سرکوب و کشتار مستقيم کارگران محدود نمی شود .سالی که گذشت باز ھم
شاھد تداوم کشتار کارگران از بنگالدش و پاکستان تا ديگر نقاط جھان در کوره ھای آدم سوزی بوديم که نامش را محيط کار گذاشته اند.
سرمايه داران به ويژه در حوزه ھای فوق ارزان نيروی کار با دولت ھايی که جان کارگران برايشان کمترين اھميتی ندارد ،در ولع کسب
سود بيشتر ،با زير پا گذاشتن حقوق اوليه کارگران ،و عدم رعايت حداقل استانداردھای ايمنی محيط کار ،موجبات کشتار عمومی کارگران
در کارخانه ھا و محيط ھای کار را فراھم می آورند.
آمارھا نشان ميدھد که بطور متوسط ھر سال بيش از دو ميليون زن و مرد ،جان خود را به دليل حوادث و بيماری ھای مرتبط با کار ،از
دست می دھند .کارگران جھان ،بطور متوسط ھر سال با بيش از  ٢٧٠ميليون حوادث ناشی از کار روبرو ھستند .در ھر  ١۵ثانيه يک
کارگر در جھان ،و يا ۶٠٠٠کارگر در ھر روز ،بر اثر کار و يا حوادث ناشی از کار ،جان خود را از دست می دھند .تعداد کسانی که در اثر
حوادث ناشی از کار جان خود را از دست ميدھند از تعداد کسانی که در جبھه ھای جنگ کشته می شوند ،بمراتب بيشتر است.
اما جنايت ھای سرمايه داری جھانی و دولت ھا ی آن به ھمين جا خالصه نمی شود .سياست ھای جنگ طلبانه و درگيری ھای نظامی در
بخشھای مختلف جھان و از جمله در منطقه خاورميانه ،ھر ساله صحنه ھای ھولناک از کشتار عمومی می آفريند؛ صحنه ھايی که در آن

کودکان ،سالمندان و زنان و مردان غيرنظامی سالخی و تکه تکه می شوند؛ و ھمه اين جنگ طلبی ھا و جنگ افروزی ھا از سوی قدرت
ھای سرمايه داری و رسانه ھای مزدور آنان بطور بی شرمانه "نبرد برای دمکراسی" و " آزادی" و "دخالت ھای پيشگيرانه و انسانی"
نام می گيرد و توجيه می شود.
سرمايه داری جھانی در ھمان حال اصلی ترين عامل تخريب محيط زيست است .آلودگی ھوا ،آلودگی درياھا و رودخانه ھا ،تخريب جنگل ھا
و مراتع و گرمايش زمين - ،که گفته می شود باعث خشک سالی ھا در مناطقی و باران ھای غير موسمی و سيالب ھای بی سابقه و ويران
گر در مناطق ديگر است -آينده انسان و ديگر موجودات زنده در کره زمين را در معرض خطر جدی قرار داده است.
در سالی که گذشت در ايران نيز شاھد تشديد مصائب فوق به اشکال گوناگون بوديم .سرکوب عليه طبقه کارگر ايران و حمله به سطح
زندگی و معيشت کارگران تشديد شد .با وجود بی حقوقی مطلق طبقه کارگر ايران ،از جمله عدم حق ايجاد تشکل مستقل و اعتصاب ،رژيم
جمھوری اسالمی ايران تصميم گرفت که ھمان قوانين نيم بند خودش را نيز به زيان کارگران و برای تحميل بی حقوقی بيشتر تغيير دھد.
نمونه بارز آن پيشنھاد تغيير اليحه قانون کار است که امنيت شغلی کارگران را باز ھم بيشتر مورد ھجوم قرار می دھد و به کارفرمايان در
استثمار بيشتر کارگران و اخراج دل بخواھی آنان قدرت به مراتب بيشتری می بخشد.
فعالين کارگری ھمچنان در زندان بسر می برند و در سال گذشته تعداد ديگری از فعالين کارگری به جمع کارگران زندانی اضافه شد ند.
تجمع ھا و تشکل ھای کارگری مورد سرکوب بيشتری قرار گرفتند .مجمع عمومی کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری
در ماه ژوثن در کرج مورد ھجوم وحشيانه قرار گرفت .در ھفته ھای اخير تعدادی ديگر از فعالين کارگری در کردستان دستگير و زندانی
شدند و بطور کلی صد ھا کارگر مورد تعقيب ،اذيت و آزار و نيز شکنجه واقع شده ا ند.
عدم پرداخت دستمزد ھا توسط کارفرمايان ھمچنان ادامه و گسترش يافت .کارفرمايان به سادگی دستمزد دزدی کردند .تعداد قابل توجھی از
کارگران ماھھا و در پاره ای موارد بين يک تا دو سال است که دستمزد و مزايای شان را دريافت نکرده اند.
بحران اقتصادی در کشور و رکود در اکثر واحد ھای توليدی تشديد شده و بسياری از مراکز توليدی پايين تر از ظرفيت توليدی خود فعاليت
می کنند .امنيت شغلی ميليون ھا کارگر در معرض خطر جدی قرار دارد .اين در شرايطی است که  ٨٠تا  ٩٠درصد کارگران با قرار داد
موقت به کار مشغولند و از امنيت شغلی واقعی بر خوردار نيستند .بيکاری گسترده و ميليونی نھادينه شده وبه يک بالی مزمن اجتماعی
تبديل شده است  .طبق آمارھای دولتی سه ميليون نفر در ايران بيکارند و نرخ بيکاری در ميان جمعيت بين  ١٥تا  ٢٤سال به  ٢٥درصد
رسيده است  .آمار و ارقام واقعی اما بسيار گسترده تر از آمار رسمی است.
فقر و فالکت تحميل شده به کارگران و بطور کلی اکثريت مردم ايران و شکاف بين اقليت ثروتمند و اکثريت مردم به حدی است که در
تاريخ سی و چند سال اخير سابقه نداشته است .ميليون ھا خانواده به زير خط فقر مطلق کشيده شده اند و از عھده تامين ابتدايی ترين
نيازھای خود بر نمی آيند .در حالی که آمار دولتی ،تورم سال گذشته را  ٣٢در صدی اعالم کرده  ،تورم واقعی بسيار بيش از  ۵٠درصد
است .در ھمين شرايط شورای عالی کار مرکب از نمايندگان کارفرماھا ،دولت و نمايندگان کانون شورای ھا اسالمی کار – اين تشکل
دولتی ضد کارگر و وابسته به رژيم  -در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد سال  ٩٢را بی شرمانه  ٤٨٧ھزار تومان تعيين کرد در حالی که
خط فقر حداقل يک و نيم ميليون تومان در ماه می باشد.
تشديد سرکوب سياسی و جو خفقان از يک طرف و تداوم سياست ھای رياضت کشی اقتصادی و در نتيجه گسترش بيشتر فقر و فالکت و
شيوع انواع ناھنجاری ھای اجتماعی از طرف ديگر ،و در ھمان حال وجود انواع باند ھای مافيايی اقتصادی و فساد گسترده مالی و
اداری ،عمال شرايط زندگی را برای اکثريت مردم طاقت فرسا و تحمل ناپذير کرده است .
از سوی ديگر تحريم اقتصادی ايران توسط دولت آمريکا و متحدين آن ،بر وخامت اوضاع افزوده است .افزايش سرسام آور دارو و مواد
غذايی يکی از عوارض اين سياست اقتصادی ضد انسانی است.
اما ھمه اينھا را که بر شمرديم تمام واقعيت جھان امروز نيست .در مقابل اين ھجوم گسترده به سطع معيشت و زندگی کارگران و مردم
محروم  ،ھمه جا مقاومت و مبارزه در اشکال گوناگون وجود داشته است .در اروپا ،اعتصاب ھا ی عمومی ،و تظاھرات ھای بزرگ کارگری
در يونان و اسپانيا ،نمونه ھای برجسته واکنش طبقه کارگر و مردم به ھجوم بوژوازی بوده است .کشتار معدنچيان اعتصابی توسط رژيم
آدمکش آفريقای جنونی ،باعث اعتراضات وسيع در آفريقای جنوبی و نيز در اقصی نقاط جھان شد .دولت افريقای جنوبی و صاحبان
معادن ،اعتصاب معدنچيان را با اتش و خون پاسخ دادند ،اما تداوم اعتصاب و ھمبستگی جھانی با معدنچيان اعتصابی باعث شد که آنان به
بخشی از خواسته ھای خود دست يابند و کارفرما ھا مجبور به افزايش  ٢٠درصدی دستمزد ھا شدند.
کشتار کارگران در آتش سوزی کارگاه نساجی در بنگالدش اعتراضات اجتماعی و فشار گسترده برای اقدامات قانونی را به دنبال داشت و
کماکان کارزارھای بين المللی عليه وضعيت فاجعه بار کارگران در بنگالدش فعال می باشند .در تقابل با سياست رياضت اقتصادی انواع
گوناگون جنبش ھای اجتماعی و تحرکات راديکال در خيابانھای جھان ودرمحيط ھای کار صورت گرفت .کارگران و تشکالت کارگری،
سازمانھا و نيروھای مترقی و معترض ،توحش شرکت ھا و دولت ھای سرمايه داری و سياست ھای جنگ طلبانه آنھا را به چالش کشيدند.
در ايران با وجود تمام سرکوب ھا ،کارگران و فعال کارگری کماکان مقاومت کردند .اعتراضات و مبارزه کارگران به شيوه و اشکال مختلف،
از اعتصاب گرفته تا تجمع و تظاھرات در مقابل نھادھای دولتی تا تھيه طومار برای افزايش دستمزد ھا ادامه يافت .دستگيری ،پيگرد
قانونی و حبس فعالين کارگری توسط رژيم ،نه تنھا باعث مرعوب شدن انان نشده بلکه بيان ،نقد ،و اعتراض انھا تيز و تند تر شده
است.

با اين وجود می دانيم که طبقه ما ھنوز و کماکان غول خفته ای است که سرمايه داری تمام ھم و غمش آن است که اين غول از جا بر
نخيزد و توفان به پا نکند؛ و ميدانيم که جنبش کارگری جھانی با انواع و اقسام موانع عملی و نظری از درون و بيرون روبروست که بدون
پرداختن به انھا نمی تواند ھجوم گسترده سرمايه داری را خنثی کند و به سوی اھداف خويش گام بر دارد.
اتحاد بين المللی به عنوان يک کارزار ھمبستگی بين المللی کارگری ،در آستانه اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،با اعتماد و اطمينان به
درستی اھداف خود در حمايت از طبقه کارگر ايران و نيز در تقويت ھمبستگی جھانی کارگری ،در سال پيش رو کماکان با تمام توان تالش
خواھد کرد .جنبش کارگری عليرغم نشيب و فرازھايش ھمچنان بزرگترين و عظيم ترين جنبش اجتماعی در جھان است .ما خود را بخش
کوچکی از اين جنبش می دانيم و در پيشروی آن به سوی اھداف اش که به چالش کشيدن و سرنگونی سرمايه داری جھانی است ،ادای
سھم خواھيم کرد.
زنده باد روز جھانی کارگر
زنده باد اتحاد و ھمبستگی جھانی طبقه کارگر
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
 ٢٧آوريل ٢٠١٣
ھفتم ارديبھشت ماه١٣٩٢

اخباروگزارشات کارگری٧ارديبھشت ماه١٣٩٢
 آخرين اخبار از وضعيت غالب حسينی و علی آزادی با بازگرداندن اليحه اصالحی قانون کار از مجلس شورای اسالمی يک موفقيت مھم برای اعتراضات سراسری کارگران ايران رقم خورد تعويق  ١۶ماه حقوق کارگران مجتمع دامداری مھاباد حادثه ريزش ساختمان دربنگالدش و ناپديدشدن صدھا کارگرنساجیآخرين اخبار از وضعيت غالب حسينی و علی آزادی
به گزارش رسيده تداوم بازداشت غالب حسينی و علی آزادی فعالين کارگری و از اعضای کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای
کارگری و عدم پاسخگويی مشخص از جانب مسئولين مربوطه نگرانی خانواده ھا و دوستان آنان را نسبت به وضعيت نامشخص و ھمچنين
وضعيت سالمتی اين فعالين کارگری تشديد کرده است.
الزم به ذکر است که بازجويی اين دو فعال کارگری به پايان رسيده و مسئولين اداره اطالعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع قضايی سرباز
زده ؛ و از پاسخگويی الزم و قانونی به خانواده ھای آنان خودداری می نمايند.
مسئولين امنيتی با شديدترين و اھانت آميزترين وجه ممکن با خانواده ھا برخورد نموده و مراجع قضايی ،خصوصن قاضی مربوطه با توجه
به ھماھنگی اداره ی اطالعات با آنان مدام خانواده ھا را تھديد به بازداشت می نمايد؛ و پی گيری خانواده ھا نسبت به وضعيت نامعلوم
عزيزان خود را شايسته ی اشد برخورد و مجازات می داند.
کميته ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت غالب حسينی و علی آزادی ،خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط اين دو فعال
کارگری و ھمچنين ساير کارگران و فعالين کارگری و زندانيان سياسی می باشد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ۵-ارديبھشت ١٣٩٢
ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران:
با بازگرداندن اليحه اصالحی قانون کار از مجلس شورای اسالمی يک موفقيت مھم برای اعتراضات سراسری کارگران ايران رقم خورد
بدنبال اقدام دولت برای وارد کردن اصالحات ضد کارگری تر در قانون کار و ارسال آن جھت تصويب به مجلس شورای اسالمی ،ھزاران
کارگر در سراسر کشور در طومار اعتراضی خود خواھان کنار گذاشتن اين اليحه ضد کارگری شدند و در پی آن به فاصله کمی از ارسال اين

اليحه به مجلس شورای اسالمی ،ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران دست به تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس زدند و طی
مالقاتی با مسئولين آن ،مصرانه بر باز پس فرستادن اين اليحه تاکيد گذاشتند .ھمزمان با اين تجمع ،کارگران شرکت واحد تھران نيز با تحويل
طوماری دو ھزار نفری به وزارت کار و مجلس شورای اسالمی مخالفت خود را با اين اليحه اعالم کردند و در ادامه  ٥٠نفر از کارگرانی که
در جمع آوری طومار سی ھزار نفری در تھران ھمکاری داشتند به اتفاق ھماھنگ کنندگان طومار در محل وزارت کار دست به تجمع زدند و
خواھان رسيدگی به خواستھای مطرح شده در طومار اعتراضی ،منجمله باز پس گرفتن اليحه اصالحی قانون کار شدند .ھمچنين کارگران
شرکت واحد تھران نيز در  ١٤اسفند ماه سال گذشته با تجمع در محل وزارت کار خواھان باز پس گرفتن اين اليحه ضد کارگری از مجلس
شورای اسالمی شدند.
اين اعتراضات در شرايطی ادامه داشت که فعالين و ديگر نھادھای کارگری نيز در ابعادی وسيع به نقد معترضانه اين اليحه ضد کارگری
پرداختند و با توجھی که خبرنگاران و مسئولين شريف برخی رسانه ھا در کشور به اعتراضات کارگران در مخالفت با اين اليحه نشان دادند
فضايی عمومی بر عليه اين اليحه ضد کارگری شکل گرفت.
امروز اين اعتراضات و فضايی که بر عليه اين اليحه ضد کارگری شکل گرفت به ثمر نشست و اليحه ضد کارگری اصالح قانون کار از مجلس
شورای اسالمی بازگردانده شد .اين يک موفقيت مھم برای اعتراضات سراسری کارگران ايران است .اما اين مبارزه ھنوز به اتمام نرسيده
است ،قرار است بار ديگر اين اليحه پس از اصالحاتی از سوی وزارت کار جھت تصويب در اختيار مجلس شورای اسالمی قرار گيرد .لذا ما
کارگران بايد با اتکا به سنتی که در سال گذشته برای پيشبرد مبارزه ای سراسری در پيش گرفتيم گامھای مھم ديگری را برای تحقق خواست
ھايمان در يک بعد ملی و بويژه برای تجديد نظری فوری در حداقل مزد مصوب برداريم و با مبارزه ای متحد و سراسری اجازه ندھيم حقوق
انسانی مان بيش از آنچه که تاکنون پايمال شده است مورد تعرض قرار بگيرد.
موفقيت ما کارگران ايران در بازگرداندن اليحه ضد کارگری اصالحی قانون کار يک گام مھم در گسترش مبارزه سراسری ماست .ما اين
موفقيت را که حاصل زحمات تک تک کارگران در سراسر کشور است صميمانه به عموم آنان تبريک ميگوئيم و بار ديگر بر عزم و اراده خود
برای گسترش و تعميق مبارزات سراسری کارگران ايران برای دست يابی به مطالبات بر حق شان پای می فشارم.
ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران :شاپور احسانی راد – جميل محمدی – شيث امانی – شريف ساعد پناه – پروين محمدی –
جعفر عظيم زاده
ھفتم ارديبھشت ماه ١٣٩٢
تعويق  ١۶ماه حقوق کارگران مجتمع دامداری مھاباد
مجتمع دامداری مھاباد از جمله مجموعهھای توليدی بحرانزده كردستان است كه كارگرانش با وجود سوابق كار  ١٧تا  ٢۶ساله ١۶ ،ماه
حقوق دريافت نكردهاند.
نماينده كارگران مجتمع دامداری مھاباد میگويد ۴٣ :کارگر اين مجتمع دامداری  ١۶ماه است که به بھانه کمبود منابع مالی حقوق دريافت
نکردهاند.
او در تشريح جزئيات مشکالت کارگران اين واحد توليدی ،افزود :اين معوقات مربوط به پنج ماھه اول سال  ٩٠و  ٩١به ھمراه عيدی و
پاداش بوده و در سال جاری نيز کارگران ھنوز ھيچ حقوقی دريافت نکردهاند.
اين کارگر اضافه کرد :با واگذاری مجتمع بزرگ دامداری به بخش خصوصی ،مشکالت کارگران اين واحد توليدی آغاز شد بطوری که اينك
کارفرما بدون توجه به معيشت کارگران وخانوادهھايشان از پرداخت  ١۶ماه حقوق آنان کوتاھی میکند.
او با اشاره به سوابق  ١٧تا  ٢۶ساله کارگران اين مجتمع کشتارگاھی اظھار داشت :امنيت شغلی کارگران با افزايش مشکالت اين مجتمع
کشتارگاھی بيش از پيش به خطر افتاده است به طوری که دو نفر از کارگران با سوابق بيش از  ١٧سال بدليل اعتراض به افزايش مشکالت
کارگران ،با پايان قرار داد کاری اخراج شدهاند.
گفتنی است مجتمع دامداری مھاباد وابسته به شرکت غدير سبز ،داری زير مجموعهھای صنعتی ھمانند ھما مرغ ،سردخانه زمزم ،و کشت
صنعت مھاباد است که پس از سال  ٨۶با بروز برخی نوسانات در بازار و آغاز واردات گسترده گوشت ،با واگذاری به بخش خصوصی ،از
نظر تامين منابع مالی با  ٢١٧کارگر دچار مشکل شد که در نھايت اين کارگران به مرور تعديل و ھم اکنون  ۴٣کارگر اين مجتمع به علت عدم
دريافت  ١۶ماه حقوق معوقه با مشکالت معيشتی عديده ای روبرو شدهاند.
منبع:ايلنا٧-ارديبھشت
حادثه ريزش ساختمان دربنگالدش و ناپديدشدن صدھا کارگرنساجی
به گزارش٢٧آوريل يورونيوز،پليس بنگالدش روز شنبه اعالم کرد که دو تن از مديران کارگاھھای پوشاک ساختمان »رانا پالزا« را که روز
چھارشنبه فررويخت ،دستگير کرد .گفته می شود دونفر از مھندسان ساخت اين ساختمان ھشت طبقه نيز بازدداشت شده اند.

شمار قربانيان سقوط اين ساختمان بيش از  ٣۴٠نفر گزارش شده است.
ھمزمان عمليات نجات زير آوارماندگان ادامه دارد .گروه نجات روز شنبه حدود  ٢۴نفر ديگر را از زير آوار زنده بيرون آورد.
کارگران کارگاھھای پوشاک روز پيش از حادثه به مالکان ھشدارھايی مبنی بر وجود شکاف در بدنه ساختمان داده بودند .با اين حال مالکان
آنھا را وادار به بازگشت به محل کار کرده بودند .يکی از کسانی که به امدادگران کمک می کند می گويد» :ھويت اجسادی که از زير آوار پيدا
کرده ايم ،مشخص نيست .زيرا بسياری از اين جسدھا فاسد شده اند .در نتيجه آنھا را به سازمانی که جسدھای بدون ھويت را دفن می کند،
تحويل داده ايم .چون اين جسدھا بو گرفته اند «.تعداد زيادی از مردم بنگالدش در حاليکه عکسھايی از آشنايان و بستگان کارگر خود را در
دست داشتند ،به دنبال خبری از آنھا درمحل حاضر شدند.
يک زن که به دنبال خواھرش است می گويد که صد ھا نفر از کارگران ناپديد شده اند در حاليکه معلوم نيست ھنوز زنده اند يا مرده اند.
پليس بنگالدش می گويد که حدود  ٩٠٠نفر ناپديد شده اند.
ھفتم ارديبھشت ماه١٣٩٢

