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رهبران کارگری کلمبیا،
به قتل تهدید شدند

صفحه 7

صفحه 4

تحلیل هفته

استفادە از قاتالن حرفەای،
برای سرکوب جنبش کارگری

صادق کار

در  ٥٢دی ماە در حالی کە اعتصاب
کارگران نیشکر هفت تپە کە از صبح
همان روز آغاز شدە بود و هم چنان
ادامە داشت و تهدید ها و اقدامات
کارفرما برای درهم شکستن این
اعتصاب ،کە در اعتراض بە
دستمزدهای معوقە و پرداخت
نشدن حق بیمە و چند خواست
صنفی دیگر صورت گرفته بود ،بر اثر
هوشیاری و همبستگی کارگران
شکست خورده بود ،یکی از
کارگرانی کە در این اعتصاب نقش
موثری بە عهدە داشت بە هنگام
بازگشت بە خانەاش از طرف
مزدوران مسلح کە از طرف کارفرما
اجیر شدە بودند ،مورد حملە قرار
گرفت و در اثر ضربە قمە یکی از
اوباشان مزدور از ناحیە بازو و کتف

مجروح شد .مزدوران در واقع قصد
کشتن اسماعیل بخشی ،نمایندە
کارگران هفت تپە را داشتند ،ولی
این توطئە جنایت کارانە بە دلیل
حضور و اعتراض مردم خنثی شد و
مزدوران جیرە خوار کارفرما در حالی
کە از ترس مردم گلولە هوایی
شلیک می کردند ،قبل از این کە
موفق بە کشتن نمایندە کارگران
شوند ،مجبور بە فرار شدند.
دور تازە اعتصاب های کارگران هفت
تپە در واقع از  ٨١آذر شروع گردید.
خواست های کارگران در این
اعتصاب کماکان خواستە هایی بود
کە پیش از آن نیز بارها برای بە
دست آوردن شان مجبور بە اعتصاب
شدە بودند ،ولی کارفرما کە
پشتش بە حمایت مسئوالن دولتی

و قضایی گرم بود ،بە رغم موافقت
ظاهری با آن ها اما در عمل از
انجامش سرباز می زد .با این وجود
کارگران کە بە شدت تحت فشار
معیشتی بودند و شکایات پیاپی
شان بە ادارە کار و مسئوالن راە
بجایی نمی برد ،راه دیگری جز
توسل بە اعتصاب پیش روی خود
نمی دیدند .این اعتصاب نیز پس از
 ٢روز با وساطت مسوالن دولتی و
پذیرش مطالبات کارگران از طرف
کارفرما خاتمە یافت .ولی این بار
هم نە کارفرما بە قول و قرارهایش
عمل کرد و نە مسئوالن دولتی بە
تعهدی کە بە کارگران دادە بودند
پایبند ماندند.
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نتیجتا کارگران دوبارە در  ٥٢دیماە
مجبور بە اعتصاب شدند .اما کارفرما
کە با هیچ وسیلەای موفق بە
واداشتن کارگران اش بە تسلیم و
تبعیت از شرایط کاری بردەوار حاکم
بر کارخانە نشدە بود ،این بار برای
ارعاب کارگران و پایان دادن بە
اعتصاب کارگران گرسنە کە برای
پرداخت نشدن حق بیمە و دستمزد
 ٢ماه گذشتە شان اعتصاب
کردەاند ،بە سیاق سلفش در رژیم
های نظامی آمریکای جنوبی امثال
گواتماال بە استخدام آدمکش برای
سر بە نیست کردن فعاالن
سندیکایی روی آوردە است.
استفادە از آدمکشان مزدور برای
شکست مقاومت کارگران در برابر
تشدید فزایندە استثمار و رواج
فزایندە بی قانونی و سکوت معنی
دار دولتیان و دستگاە قضایی در
مقابل این جنایات ،در شرایطی
صورت می گیرد کە همە جناح های
رژیم طی هفتە های اخیر مرتبا
حرف از آزاد بودن اعتراض مسالمت
آمیز می زنند و کارفرمایان مدعی
هستند کە تولید بە صرفە نیست!
پرسیدنی است اگر تولید بە صرفە
نیست و این "بە صرفە" نیست،
بهانەای بیش برای مصادرە واحد
های تولیدی عمومی توسط اذناب
حکومت نیست ،پس چگونە است
کە مالک جدید کارخانە برای حفظ
این کارخانە از هیچ کاری حتا آدم
کشی ،کوتاهی نمی کند .و اگر
دولت اعتراض مسالمت آمیز را آن
طور کە مدعی است حق مردم می
داند ،چرا جلوی کار کارفرمایی را کە
برای درهم شکستن یک اعتراض
کارگری مسالمت آمیز مزدور و
آدمکش اجیر می کند نمی گیرد؟
وقتی کە یکی از مدیران کارخانە
هپکو پس از اعتصاب کارگران این
کارخانە ،نمایندگان کارگرانی را کە
بخاطر نگرفتن چندین ماە حقوق بە
خرابکار متهم کرد و خواهان
برداشتن آن ها از سر راە شد و
کسی هم معترض وی نگردید،
چراغ سبز برای استفادە از تبهکاران
حرفەای هم روشن شد .استخدام

آدم کش از الزامات اقتصاد مافیایی
است .گناە نابخشنودی کارگران
هفت تپە و هپکو کە معلوم است
مفت و مجانی بە از ما بهتران
واگذار شدە ،این است کە اقتصاد
مافیایی و مافیای شکر را تهدید
می کنند.

سکوت و مماشات حکومتی ها در
مقابل این اقدامات بە خاطر آن
است کە خودشان جز این شبکە
اختاپوسی مافیایی هستند و
دست بر قضا خالف آن چە کە ادعا
می کنند و در عمل هم نشان
دادەاند ،با اعتراضات مسالمت آمیز
بە هیچ وجە میانەای ندارند ،زیرا آن
را بە زیان ادامە حکمروایی نامردمی
خود می دانند .به همین جهت
است کە خود برای مقابلە با
اعتراض های مسالمت آمیز ،بە
خشونت متوسل می شوند و بە آن
دامن می زنند تا از آن وسیلەایی
بسازند ،علیە مبارزات مسالمت
آمیز .با این همە مردم بە پا خاستە
در هیچ کجای جهان مرعوب این
اعمال نخواهند شد و سرانجام
دیکتاتورهای جنایتکار را سر
جایشان خواهند نشاند .سر نوشت
رژیم های دیکتاتوری خشونت بار در
برزیل ،شیلی ،آرژانتین ،السالوادور،

نیکاراگوئە ...موید این حقیقت
است .دیکتاتوری حاکم بر ایران نیز
الجرم سرنوشت بهتری از سلف
آمریکای جنوبی اش نخواهد داشت
و توسل بە خشونت عریان علیە
مردم باعث نجات اش از سقوط
نخواهد شد.

سکوت و مماشات
حکومتی ها در مقابل
این اقدامات بە خاطر
آن است کە
خودشان جز این
شبکە اختاپوسی
مافیایی هستند و
دست بر قضا خالف
آن چە کە ادعا می
کنند و در عمل هم
نشان دادەاند ،با
اعتراض های
مسالمت آمیز بە
هیچ وجە میانەای
ندارند ،زیرا آن را بە
زیان ادامە حکم رانی
نامردمی خود می
دانند
مبارزات مسالمت آمیز و رو بە رشد
حقوق
احقاق
برای
کارگران
سندیکایی و شهروندی شان بە
رغم این خشونت ها هم چنان تا
رسیدن بە کامیابی ادامە خواهد
یافت و هم چنان کە تا کنون
حکومت و کارفرمایان نتوانستەاند بە
آن خاتمە دهند از این پس نیز نمی
توانند آن را متوقف کنند .تجربە
مبارزه کارگران هفت تپە بە تنهایی
بهترین شاهد این مدعاست.
کارگران با تمام وجود از رهبران و
نمایندگشان بە اشکال مقتضی
حمایت و مراقبت می کنند و توطئە
های حکومت و کار فرمایان را نقش
بر آب خواهند کرد.
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از تجربه دیگران

اتحادیه های صنفی ارمنستان
دشواری و چالش ها
(بخش هفتم)

قرنبیستم
نخستقرن
سالهای نخست
ارمنی
باربران
بیستم
استانبول،سالهای
دردراستانبول،
ارمنی
باربران

تیروهی آ نظارتیان ،1تیلمان آلکساندر بوش
دپارتمان اروپای مرکزی و شرقی – بنیاد فردریک ابرت  -فوریه 117

ترجمه :گودر

حوزۀ بیرونی اتحادیه های صنفی ارمنستان
موانع در راه فعالیت اتحادیه ها
نقش یک عضو اتحادیه صن فی در ارمنستان و اهمیت ان در دوران پس از حکومت شوراها تغییر کرده است .این تغییر
عکس العملی از آن است که بیشتر شهروندان شاغل باور ندارند که کیفیت کنشگری یک اتحادیه به اعضای آن وابسته
است؛ بسیاری از کارکنان هیچ ارتباط علت و معلولی بین خودشان و رفتار اتحادیه شان احساس نمی کنند .آنها فکر
می کنند مسئولیت رهبران اتحادیه است تا مشکالتشان را حل نمایند .تحول پایه ای در طبیعت اتحادیه های صنفی
باعث احتیاط آنها در گسترش ظرفیت ها شده است تا بتوانند اعضا را برای برخی کنشگری ها و اقدامات بسیج نمایند.
سیاست های جنسیتی در اتحادیه های صنفی
گرچه بسیاری از کارکنان فعال در فعالیت های داوطلبانه اتحادیه ها زن هستند ،نابرابری جنسیتی یک مشکل عمده
است .در سطح فدراسیون ها ،نه تن از بیست پرزیدنت فدراسیون  BRTUزن هستند .در عین حال مردان سه مسئولیت
کلیدی ای را در کنفدراسیون  CTUAبرعهده دارند که امورمالی و توان های عملی را کنترل می کنند.
در کنگره جهانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی  ITUCکه در سال  ٥1٨2در برلین تشکیل شد،
کنفدراسیون ارمنستان پذیرفت که بعنوان عضوی از کنفدراسیون بین المللی مسئول تضمین برابری جنسیتی باشد .با
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ا ین وجود هیچ قدم عمده ای از طرف کنفدراسیون ارمنستان در این راه برداشته نشده است .ارمنستان همچنین در
جنبش "مارا بحساب بیاورید" که برای افزایش نقش زنان در رهبری جنبش اتحادیه ای آغاز شده بود ،شرکت نکرد .این
کاستی ها در تمام بخش های اتحادیه های ارمنستان در شعب حرفه ای مختلف هم ادامه یافت .زنان بیشتر فعالیت
های اتحادیه را بصورت نامرئی برعهده دارند ،و در سطوح پایین اتحادیه ها کار می کنند ولی در رسیدن به مسئولیت ها
در تصمیم گیری ها همیشه با سقف شیشه ای برخورد می کنند.
اتحادیه ها به عملکرد اصلی خود واقعیت می بخشند
اصل عمومی
در یک شرایط عمومی وظیفه اصلی اتحادیه شامل  )٨حفظ حقوق کارکنان در محل کار  )٥ ،بهبود شرایط کار و تضمین
امنیت محیط کار  )3 ،و نمایندگی عملی از منافع و حقوق کارکنان است .قویترین ابزار در اختیار اتحادیه و هدف اصلی
انها امضای توافقات جمعی و چندجانبه برسر مسائل مختلف کارگری است.
کنشگری اتحادیه ای در ارمنستان
مذاکره برای توافق جمعی یک وظیفه نسبتاً نوین برای اتحادیه ها در امنستان است ،و یکی از دالیل اصلی این وضع که
بیشتر طرفهای مذاکره بدون تزلزل و تا پایان تلخ مذاکرات بر مطالبات خود پامی فشارند و روند مذاکرات نتایج مشخص
بسیار محدودی دارد .فرهنگ مذاکره و چالش سیاسی هنوز بطور کامل توسعه نیافته است ،بویژه برای اتحادیه ها که
ترجیح میدهند در مقابل سیاستمداران به مخالفت نایستند.
دومین توافق جمعی جمهوری مورخ  ٥1٨2همکاری در حل مسائل اجتماعی و کاری را مورد تاکید قرار می دهد ،و از
مکانیزم اجرائی و کمیته نظارت از آن خود نیز برخوردار است .عالوه بر توافقات ملی ،دیگر توافقات جمعی که به امضای
دولت و  BRTUرسیده باشند ،به وجوهی از بخش اقتصادی معین انتظام می بخشند .هستند بسیاری مؤسسات و
اتحادیه های کوچکتر هم ،که قرارداد های جمعی کم دامنه ای را امضا کرده اند.

دیگر کشور ها

رهبران کارگری کلمبیا،
به قتل تهدید شدند

در روز بیست و پنجم دی ماه ٨331
برگه هایی حاوی نوشته هایی با
مضمون تهدید به قتل رهبران
سندیکایی کانون متحده کارگران
به اتهام همکاری با خرابکاران و
گروهای تروریست در دفاتر کانون
متحده کارگران پیدا شد .این
نوشته ها با امضاء های مستعار
مدافعان مردم چاپ و پخش شده
اند.

در برابر این تهدیدها کانون متحده کارگران طی ارسال نامه ای از دولت
خواست ضمانت های الزم برای حفظ و حراست از زندگی و جان فعاالن
سندیکایی را تامین کند.
همچنین لوئیس آلخاندرو پدرازا رئیس و آریاس خیرالدو دبیر کل کانون
متحده کارگران با ارسال بیانیه ای اعالم داشتند که از وظایف دولت است که
حفاظت از زندگی کسانی را که مدافع صلح و آرامش در مملکت هستند،
بعهده بگیرد و به موازات آن بررسی و تحقیق همه جانبه ای را برای
شناسایی و دستگیری کسانی که می خواهند با تهدید و ارعاب پروسه صلح
و همزیستی را در کلمبیا خدشه دار کنند بعمل آورد.
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بزرگ داشت مارسلینو کاماچو در اسپانیا

تجسم اراده و آزادگی مبارزان اسپانیا علیه فاشیسم فرانکو

روز یکشنبه اول بهمن ماه سالن
های
کمیسیون
اجتماعات
کارگری پذیرای بیش از یک هزار
نفر از نیروهای ترقی خواه اسپانیا
بود که برای بزرگداشت صدمین
سالگرد مارسلینو کاماچو بنیان
گذار کمیسیون های کارگری گرد
آمده بودند .این مراسم به دعوت
جبهه متحد چپ ،حزب کمونیست،
کمیسیون های کارگری و خانواده
مارسلینو کاماچو برگزار شد و در
واقع آغازی است برای سلسله

مراسمی که در سال  ٥1٨١برای بزرگ داشت یک صدمین سالروز تولد
بنیانگذار کمیسیون های کارگری برگزار می شوند.
اونایی سوردو دبیر کل این سندیکا در سخنان آغازین این مراسم گفت :غیر
ممکن است که ت اریخ معاصر اسپانیا را توضیح داد بدون مشخص کردن جایگاه
ویژه ای که مارسلینو کاماچو و کمیسیون های کارگری درآن دارند.
مارسلینو کاماچو تجسم اراده و آزادگی هزاران هزار از مردان و زنانی است
که در اوج سال های خفقان فاشیستی رژیم فرانکو در قرن بیستم پرچم مبارزه
برای آزادی را برافراشتند و هم چنین باید به نقش بی بدیل آنها به هنگام
دوران گذار از دیکتاتوری به دمکراسی برای ایجاد چارچوبی از روابط اجتماعی
و کاری که پایه های یک جامعه مدنی بودند اشاره کرد .اگر چه اکنون این
روابط ایده آل نیستند ولی بخشی از راه پر شکوهی است که می باید طی
می شدند.
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از جهان کار

آینده کار چنان که می خواهیم
(بخش )11

نوشتۀ ورنر آیشهورست
انستیتوی مطالعات کار

آیا باید از آیندۀ کار هراسان باشیم؟
(بخش سوم) ادامه از شماره 1

بولتن کارگری

 .3نابودی خالق همه جا هست
در چارچوب پیشرفتهای شتابان تکنولوژیک ،انتشار سریع
این پیشرفتها در سراسر جهان ،و زنحیره های جهانی
تولید ،به دشواری می توان موقعیت ممتازی را یافت که
با ثبات و عاری از تعارض باقی مانده باشد .حتی مدلهای
شغلی و درآمدی که به یمن انجام وظایف خاص یا به
علت مشخصۀ محلی تولید و مصرف ،به نظر می رسند
وضع امنی دارند ،دیگر چندان امن نیستند .چنان که می
توان در مباحثات کنونی مشاهده کرد ،دمسازی جهانی
و تکنولوژی می توانند به طور بالقوه در عرصه هائی مؤثر
افتند که ظاهراً "آسیب ناپذیر" بوده اند ،مانند خدمات
مراقبتی ،امور خبرنگاری ،تحلیل مالی ،صنایع دستی،
تاکسی رانی ،لجیستیک و آموزش .حضور تکنولوژی در
مشاغل آموزشی و خدمات مراقبتی ،و البته در کارخانه
ها و امر تولید نیز ،به واقع ممکن است در اثر تغییرات
جمعیت شناسانه و مددرسانی به افزایش تولیدوری ،به
کمبود کارگران ماهر بیانجامد ،اما به احتمال بسیار این
قبیل نوآوریها و تغییرات نمی توانند تماماً جای کار
انسانی را بگیرند و به عنوان مکمل آن باقی خواهند
ماند.
از میان رفتن مشاغل در گذشته ،همواره با پیدایش
مشاغل جدید و فعالیتهای اقتصادی نوآورانه ای جبران
شده است .دلیلی وجود ندارد که این روند متوقف شود.
در وا قع تمام پیش بینی های قبلی دایر بر نابودی
گستردۀ مشاغل در اثر پیشرفتهای اکنولوژیکی ناکنون
نادرست از کار درآمده اند .آنچه ما نمی دانیم همانا
ساختار وظایف و مشاغلی است که در آینده پدید
خواهند آمد .این اقدامی متهورانه است ،و البته ای بسا
بیهوده ،که بخواهیم در این باره دست به پیش بینی
تفصیلی بزنیم ،زیرا تغییر در بازار کار یک روند جاری و
همیشگی با بسیاری امکانات و آلترناتیوهاست که من

هنوز به چشم ندیده ایم .علیرغم این که پیشرفتهای
تکنولوژیک و خاصه دیجیتالی شدن ،عرصه های مستلزم
کار ماهر – همچون خدمات بهداشتی ،مراقبت از
سالمندان ،تحقیق و آموزش  -را نیز متأثر کرده است ،اما
ابداً انتظار نمی رود که رشد ساختاری در این عرصه ها
در خالل سالهای آتی متوقف گردد .با نگاهی به داده
های تجربی خواهیم دید که حتی در نزدیکترین دوره
های معاصر گرایشهای پایدار در تغییرات ساختاری
مشاغل همچنان محکم پابرجا هستند (شکل  2را
ببینید) .به عالوه چنین نیست که تمام مشاغل موجود
به یک باره و با یک ضربآهنگ از بین بروند یا تغییر کنند.
در آیندۀ قابل پیش بینی به احتمال بسیار ما نه شاهد
اقتصادی تماماً اتوماتیزه خواهیم بود و نه خواهان چنین
اقتصادی.

دیگر خدمات
امور اجتماعی ،سالمت و آموزش
امور مالی و داللی
مشاور امالک ،اجاره داری
ترابری ،انبارداری و مخابرات
عمده و خرده فروشی ،هتلداری
ساختمان
آب ،گاز و برق
تولید کارخانه ای

هلند

ایتالیا

آلمان

بریتانیا اسپانیا
دانمارک
شکل  :5سهم مشاغل در بخشهای مختلف اقتصادی در  6کشور از سال  8991تا 3182
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 .4تکنولوژی و جهانی شدن محرک های اصلی اند ،اما نهادهای ملی هم اهمیت دارند
در این بحث موضوع ثبات کار پرداختی برجسته است ،اما
تغییرات در درون سیستم استخدامی فراگیر است.
تحقیقات انجام یافته نشان می دهند که نیروهای محرکه
اصلی که سیستم استخدامی را در معرض تغییرات
دائمی قرار می دهند عبارت اند از :پیشرفتهای
تکنولوژیک (به شمول روند مسلط اتوماسیون) ،جهانی
شدن ،بیرونسپاری و نیز انتقاالت اجتماعی و جمعیتی.
پروسۀ تکنولوژیک تمام فعالیتهای مرسوم را که می
توانند توسط ماشینها (به شمول نرم افزارهای
کامپیوتری ،روبوتها و ادوات پیچیده و پیپیده تر) انجام
شوند ،به چالش می کشند .به احتمال قوی این تغییرات
فعالیتهای مرسوم مستلزم دانش متوسط را نیز تا
حدودی متأثر خواهند کرد ،تا آنجا که پروسه های کار به
نحو دم افزونی توسط نرم افزارها و "ماشینهای
هوشمند" برنامه ریزی می شوند.البته این یک روند یک
شبه نیست .همچنین تکنولوژیهای جدید ،خاصه در

بخش اطالعات و مخابرات ،دسترسی جهانی به
"اطالعات کالن" و هر نوع اطالعات دیجیتالی شده را
میسر می سازند و کار منعطف و سیار را آسانتر و ارزانتر
می کنند.
جهانی شدن مبتنی بر گردش محدودتر سرمایه ،کاال،
خدمات و انسانها نیز امکان انتقال پرانعطاف تولید و
مراحل تولید ارزش اضافی را به نقاطی که تولید دارای
بیشترین سودآوری است ،فراهم آورده است .این امر ،در
ترکیب با پیشرفتهای تکنولوژیکی منجر به گرایش به
ایجاد زنجیره های عرضه ای که اکیداً نسبت به هزینه
حساس اند ،شده است .به طور کلی ،جهانی شدن
دارای اثرات منفی روی کل امکانات شغلی نیست ،اما
موجب فشار بر نیروی کار غیرماهر در کشورهای
پیشرفته است ،و این نیرو را با بیرونسپاری ،کشاندن کار
به سطوح باالتری از وظایف پیچیده و سپردن کار به
نیروی کار ماهر تهدید می کند.

یادداشت منتخب

تشکل های ضد کارگری،
به صف مقابله با کارگران پیوستند
جوانمیر مرادی
مندرج در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی
استان تهران و کانون هماهنگی
شوراهای اسالمی کار استان
تهران بیانیهای مشترک صادر کرده
اند و از کارگران خواسته اند تا ضمن
محکوم کردن اعتراض های (به گفته
کارگری
ضد
های
تشکل
اغتشاشات) اخیر که موجب بر هم
زدن نظم و انضباط اجتماعی
برگزاری
از
حتی
میگردد،
اجتماعات صنفی آرام صرف نظر
نموده و مطالبات و خواستههای به
حق خود را در قالب مصاحبه،
مناظره و بیانیه از طریق نمایندگان
قانونی خود (همین پادوان سابق و
خط و نشان کشانان جدید علیه

کارگران)! مطرح و پیگیری کنند تا
شاید کارگزاران و مدیران اجرایی
نظام به این بیانیهها و اطالعیهها
پاسخ مناسب و در خور شان
جامعه کارگری را بدهند .
تشکل های ضد کارگری که اکنون
نقاب ریاکاری از چهره بر داشته اند
و معترضان را اغتشاش گر و برهم
زننده نظم و انضباط اجتماعی
معرفی می کنند ،فراموش کرده اند
که چند روز قبل تر جعفری دولت
آبادی دادستان تهران گفته بود
نارضایتیها ،مشکالت اقتصادی و
معیشتی و آسیبهای اجتماعی
بستر و زمینه ساز تجمع های
اعتراضی بوده است و اکثر متهمان

دستگیر شده هجده تا سی و پنج
ساله و از طبقات پایین جامعه بوده
اند.
این نقاب از رخ برافتادگان که هم
چنان می خواهند ریاکاری های
تاکنونی خود (یدک کشیدن عنوان
دروغین نمایندگان کارگران) را حفظ
کنند ،همان کارگران ،همان فرزندان
خانواده های کارگری ،همان
کارگران اخراجی و بیکار و همان
جوانان بیکار جویای کاری که علیه
گرانی ،فقر و بیکاری به خیابان ها
آمدند و وحشیانه با باتوم و گاز
اشک آور مورد هجوم قرار گرفتند،
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با شلیک مستقیم گلوله در خیابان
جان باختند ،بازداشت و شکنجه
شدند و هر روز خبر کشته شدن
یک یا چند نفر از بازداشت شدگان
در بازداشتگاه ها و زندان ها به
گوش می رسد ،را اغتشاش گر
می نامند و با محکوم کردن اعتراض
های به حقشان ،سرکوب و کشتار
آنان را مورد تأیید و حمایت قرار می
دهند!

ما خشونت طلب
نبوده و نیستیم ،همه
اعتراض های ما بر
سر حق و حقوق
خود بوده و اعالم می
کنیم تجمع و اعتراض
به اعمال بی
حقوقی ،تحمیل فقر
و بیکاری را حق خود
می دانیم
وحید حیدری و سینا قنبری که در
بازداشتگاه های اراک و اوین کشته
شدند ،به خاطر بیکاری ناچارا در
کنار خیابان دستفروشی می کردند
و سارو قهرمانی دیگر جانباخته در
بازداشتگاه اطالعات سنندج طبق
گفته های کارفرمای قبلیش خانم
بهاره رهنما ،با موتور از رستوران

غذاهای سفارشی به دست
مشتریان می رسانده است .این
سه جان باخته در بازداشتگاه ها
نمونه هائی از کشته شدگان دیگر
در شرایط مشابه هستند ،که
همگی از درد فقر و بیکاری به
خیابان ها آمدند و حقشان از
زندگی را فریاد زدند ،اما مرگ
نصیبشان کردند و حاال از نظر
همدستان سرکوبگران مجتمع در
نهادهای فریبکار و ضد کارگری،
اغتشاش گر و سزاوار سرکوب
هستند.
اکثریت قاطع ما کارگران سال
هاست که ریاکاری و فریبکاری این
عوامل در راستای تسهیل تحمیل
نهایت بی حقوقی بر ما و حفاظت و
حراست از منافع کارفرمایان و
سرمایه داران را تجربه کرده و آثار
مخرب ضدیت شان با منافع کارگران
با امضاء گذاشتن بر پای مصوبه
های تعیین حداقل مزدهای چهار،
پنج برابر زیر خط فقر در شورای
عالی کار را در زندگی خود با
گوشت و پوست لمس کرده ایم.
اما امروز به یقین برای تعداد معدود
کسانی که احتماال تا چندی پیش
نسبت به نیات ضد کارگری این ها
متوهم بوده اند ،با دشمنی
آشکارشان نسبت به منافع و حق
داشتن زندگی درخور شأن انسان
امروزی برای کارگران مواجه شده
اند.
عوامل ضد کارگر که امروز از کارگران
می خواهند حتی از تجمع های

صنفی و آرام پرهیز کنند ،خود در
همراهی با ارگان های سرکوب
تجمعات صنفی و آرام کارگران در
همه دوره ها نقش داشته اند.
نهادهای ضد کارگری از همین
جنس در آذربایجان غربی بودند که
به حمایت از مدیر کل برکنار شده
اداره کار آذربایجان غربی به خاطر
عدم پاسخ گوئی به کارگران شالق
خورده معدن آق دره بیانیه نوشتند
و بسیاری دیگر از اقدامات ضد
کارگری آن ها که آخرین آن هم
دستی با نیروهای امنیتی و
انتظامی در سرکوب و بازداشت
بیش از  ٢1نفر از کسانی که روز
 ٨٢دی ماه  39مقابل وزارت کار به
فراخوان ربابه رضائی با خواست
آزادی رضا شهابی و شعار کارگر
زندانی آزاد باید گردد ،تجمع کرده
بودند ،هنوز از ذهن کارگران پاک
نشده اند .همه اعتراض های
کارگران طی  33سال گذشته آرام و
دور از خشونت ،حول مطالبات
معیشتی برگزار شده اند .اما هیچ
یک از اعتراض های کارگری سابقه
نداشته است که مورد یورش و
سرکوب خشونت بار نیروهای
امنیتی و انتضامی و دستگاه های
قضائی قرار نگرفته باشد.
ما خشونت طلب نبوده و نیستیم،
همه اعتراض های ما بر سر حق و
حقوق خود بوده و اعالم می کنیم
تجمع و اعتراض به اعمال بی
حقوقی ،تحمیل فقر و بیکاری را
حق خود می دانیم .
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تیتر اخبار

نگاهی به تیتر اخبار کارگری ،در هفته ای که گذشت:
� شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه ایران قوطی مقابل استانداری قزوین
�عدم پرداخت4ماه حقوق 411کارگر شهرداری صفا دشت
� پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران شهرداری مریوان پس از اعتصاب ششم دی
�دمحم نصیری از معترضانی که در تظاهرات زنجان بازداشت شده بود ،زیر شکنجه جان باخته است.
�با دستور پیمان سنند جی اضافه کار رانندگان و کارگران سامانه شش کاهش یافته همچنین گروه شغلی ایشان ارتقا
نمی یابد
�امجد یوسفی بازداشت شد
� جان باختن کارگر میدان میوه و تره بار قدیم شهرستان اراک براثر سقوط حین کار
�پالسکو یکسال پس از حادثه؛ اینجا هنوز عده ای زیر آوارند!
�سید شهاب الدین ابطحی زاده جوان  ٥1ساله که  ٨3روز قبل در اراک بازداشت شده بود زیر شکنجه جانش را از
دست داد
�شهرداری تهران برای کارگران خرجِ اضافی نتراشد /برای مزدبگیران ،هزینه حمل و نقل را به مشکل تبدیل نکنید
�جزئیات حمله به کارگر معترض هفتتپه ،روزنامه شرق  ،دمحم مساعد
�مالباختگان امروز  ٥١دی در برابر شعبه سعادت اباد موسسه کاسپین تجمع اعتراضی برپا کردند
�حسین ترکاشوند جوانی که در  ٨1دی ماه در تظاهرات گوهردشت با گلوله ماموران زخمی شده بود امروز درگذشت
�اطالعیه کانون صنفی معلمان استان تهران در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان دی ماه 31
�کدام « خبر خوش برای بازنشستگان» ؟؟!!
�بی اطالعی از وضعیت مجید رحمت ابادی :دانشجوی دانشکده فنی
� تجمع اعتراضی رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در برابر شورای شهر تهران
�هاشم خواستار از فعاالن صنفی معلمان و چهره شاخص سیاسی ایران تهدید به بازداشت شد
� درددل زلزله زدگان کرمانشاه ،کانکس های انها را پس گرفتند!
�اسامی جانباخته در بازداشتگاه ها (تا تاریخ  ٥3دیماه) به این شرح می باشد:
- ٨سینا قنبری ،تهران
- ٥محسن عادلی ،دزفول
- 3وحید حیدری ،اراک
- 2سارو فهرمانی  ،سنندج
- 2کیانوش زندی ،سنندج
- 1علی پوالدی ،چالوس
- ۷دمحم نصیری ،زنجان
- ١حسین قادری ،سنندج
- 3حسن ترکاشوندی  ،کرج
- ٨1سید شهاب ابطحی،اراک
� کشته شدگان در اعتراضات اخیر مردم بر علیه فقرو بیکاری و گرانی:
-０

احمد حیدری ،دانش آموز  ٨3ساله (قهدریجان)
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- ٥غالم حسین شهاب ،فروشندهی کفش در پاساژ پارسیان (قهدریجان)
- 3آرمین صادقی ،دانش آموز  ٨2ساله (خمینی شهر)
- 2حسین شفیعی زاده ،کشاورز پدر یک کودک  2ساله (اصفهان)
- 2حمزه لشنی زند (درود)
- 1حسین رشنو (درود)
- ۷دمحم چوباک (درود)
- ١احسان خیری (درود)
- 3محسن ویرایشی (درود)
- ٨1دمحم کهزادی
- ٨٨نعمت هللا شفیعی (قهدریجان)
- ٨٥آریا روزبهی بابادی ،پیکرش در رود کارون یافت شد
- ٨3امین رمضانی (مسجد سلیمان)
- ٨2مسعود کیانی ،دانش آموز  ٨3ساله (ایذه)
- ٨2نعمت هللا صالحی (همایون شهر)
- ٨1عبدالرسول کریمی (اصفهان)
- ٨۷آرش خدری (مسجد سلیمان)
- ٨١دمحم ابراهیمی (اصفهان)
- ٨3بهزاد شهسواری (کرمانشاه)
- ٥1علی مومنی
- ٥٨سیروان پسندی (همدان)
- ٥٥عباس کریمی
- ٥3شهریار حداوند (درود)
- ٥2غالمرضا حداوند (درود)
@ettehad
� اعتصاب نامحدود کارگران کارخانه کیان کرد تا پرداخت 9ماه حقوق و 3سال عیدی معوقه
�کارگر فروشگاه افق کورش 22 ،میلیون تومان پول را به صاحبش برگرداند
�آتش سوزی پتروشیمی بوعلی و ساختمان پالسکو نتیجه غفلت از مدیریت ریسک /هزینههای جانی حوادث کار را به
حداقل برسانیم
� تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پرتو دانه خزر بهشهرنسبت به عدم پرداخت٢ماه حقوق مقابل فرمانداری
�مدیر عامل ریسندگی کبیرفراهان ازاخراج 311کارگراین کارخانه خبرداد.
�تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندرماهشهر
� تجمع اعتراضی پزشکان مراکز درمان ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت
� تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری نسبت به توقف اجرای طرح پژوهانه مقابل مجلس
�وخامت حال کارگر زن مصدوم حادثه انفجارکوره پزخانه وایقان
� یک کودک کارمجروح حادثه انفجارکوره پزخانه وایقان جان باخت
� تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر در مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت علیرغم حضور سنگین
نیروهای گارد ویژه برگزار شد
�جان باختن یک کارگر درتهران براثر مسمومیت باگازمنوکسیدکربن
� کارگران یک مرغداری در خوی که اثر گاز منو اکسید کربن دچار مسمومیت شدید شده بودند با حضور به موقع
اورژانس از مرک حتمی نجات یافتند
� سپیده فرهان همچنان تحت بازجویی در زندان اوین نگهداری میشود و تاکنون هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە.
�بارش برف در برخی مناطق #چهارمحال_وبختیاری به یک متر رسید
سورشجان ،چهارمحال و بختیاری
 �8میلیون و هشتصد هزار نفر در کشور بیسواد هستند /استخدام آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در انتظار
تصویب قانون
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�اطالعیه کارگران گروه ملی فوالد خطاب به سهام دار جدید کارخانجات:
�#مجید_رحمت_آبادی؛ دانشجوی دانشکده فنی #همدان که در تاریخ  ٨٨دیماه توسط نیرو های امنیتی بازداشت و
به مکان نامعلومی منتقل شده است.
� فراخوان بازنشستگان کشوری ،لشگری ،تامین اجتماعی ،فوالد ،ذوب آهن و ...زمان :یکشنبه  ١بهمن ساعت ٨1
صبح
�فرهاد شیخی" :سرمایه" لوکوموتیوش را وقیحانه به پیش میبرد
�عضو هیئت مدیره انجمن صنفی بنایان استان تهران:سازمان فنیحرفهای ،نهاد صنفی کارگران ساختمانی را حذف
کردهاست
�هم اکنون زلزلهای به بزرگی  2ریشتر استان کرمانشاه حوالی قصر شیرین را لرزاند
�شیوع آنفوالنزای مرغی  ٥۷11کارگر را بیکار کرد
�بودجه مبارزه با گرد و غبار خوزستان در سال  3۷حذف شد!
� 21نفرازپرسنل شرکت جهادنصرمیثاق اهوازبخش چنانه بعلت پایان کارشرکت از کار اخراج شدند
�اعتراض کشاورزان و کارگران کارخانە قند نقدە بدلیل عدم پرداخت حقوق در شش ماە گذشتە.
�اختالسگر ٨11میلیاردی وزارت نفت چگونه در  3ساعت فرار کرد؟
� تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در مشهد
� جمعی از صاحبان پالسکو در برابر خرابه های این ساختمان که پس از یک سال علیرغم قول و قرارها؛ به صاحبان آن
بازگردانده نشده؛ دست به تجمع زدند
� ٨22وکیل دادگستری خواستار پذیرش وکالت بازداشتشدگان اعتراضات اخیر شدند
�سرگردانی کارکنان تعدیل شده موسسه ثامنالحجج دو ساله شد
�کارگران شرکت کیان کرد #مالیر خواستار مطالبات خود شدند .کارگران این شرکت  1ماه حقوق و دوسال عیدی طلب
دارند.
�تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری منطقه  ٥زنجان
�تجمع اعتراضى کارکنان سازمان آب در خیابان فاطمى
�احتمال بروز زلزله  ۷ریشتری گسل شمال تهران  ٥برابر شده است
� اعتصاب متحدانه کارگران کارخانه کاغذ پارس در هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت
�تعطیلی یک روزه خوزستان به دلیل آلودگی شدید هوا شامل کارگران نشد .کارگران برای سودآوری سرمایه داران باید
کار کنند و کار کنند و کار کنند.
� تجمع کارکنان راه آهن تراورس در مقابل مجلس شورای اسالمی یکشنبه اول بهمن ماه
�گردوخاک  ۷11خوزستانی را از ظهر جمعه تا صبح یکشنبه به اورژانس کشاند
�اعتصاب غذا در پتروشیمی بوعلی سینا ادامه دارد
�حافظ_کریمیان اهل نوسود در مناطق #زلزله زده سرپل ذهاب توسط نیروی انتظامی برای چند ساعتی بازداشت شد
و بعد از بازجویی کردن از سوی نیروهای امنیتی آزاد شد.
�اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس از بامداد امروز به صبح کشیده شد؛کارگران هم چنان در انتظار حضور مسئوالن
جهت پاسخگویی هستند
�دوران وعده های پوچ وبی اساس به پرستاران سر رسیده
 5میلیون کارگر پاره وقت در کشور رشد٢91هزار نفری شاغالن پاره وقت
�اعتصاب ده ها هزار کارگر در آلمان برای افزایش 9در صدی حقوق وتغییر ساعات کاری
� اقدام به خود سوزی یکی از زلزله زده ها در پی مشکالت فراوان شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت مشخص
شد
� شهاب الذین ابطحی جوانی که در اراک بازداشت شد وزیر شکنجه به قتل رسید
� کارگران بازنشسته کیان تایر اول بهمن ماه در مقابل وزارت صنعت ،معدن وتجارت دست به تجمع خواهند زد
� در اهواز ادارات و بانکها تعطیل شدند اما هیچ کس حرفی از کارگری که در حال کارکردن هستند به میان نمیاورد
� جمعی از معلمان مشهد باامضای نامه ای خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند
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�اهالی شهرک المهدی در جریان بازدید ج هانگیری از کارگاه های عمرانی پروژه همت با تجمع در محل سعی کردند
مشکل خود را به گوش جهانگیری برسانند
�برف وکوالک ٨٨استان کشور را در نوردید
� بازنشستگان صنعت معدن وفوالد همچنان به خواسته های خود دست نیافته اند وبرای دستیابی به حقوقشان پیگیر
هستند
�اعتصاب نیروهای جنگلبانی چالوس به دلیل عدم دریافت چند ماهه ی حقوق ومزایا
� متوسط حقوق معلمان چقدر از متوسط حقوق سایر کارمندان دولت کمتر است
�اعتصاب متحدانه کارگران شرکت کاغذ پارس هفت تپه
� نارضایتی کارگران زرشور افغانستان از دستمزدهای ناچیز
�پرداخت حقوق بازنشستگان فوالد باز هم به تاخیر افتاد
�خبازانی که نان سفره شهروندان را تامین میکنند اما در سفره ندارند
�انفجار کپسول گاز در دلفان ٥کشته و١مصدوم بر جای گداشت
�تجمع کارگران《 کیان کرد》در مقابل این کارخانه
� آبگرفتگی چادر های اسکان موقت زلزله زدگان سر پل ذهاب در پی بارش شدید باران
� پرداخت کمک رفاهی کارکنان قرار داد موقت نفت تا پایان سال
�باز عید نزدیک شد کارگران قرداد موقت عزا گرفتند
� ماموران نیروی انتظامی وحشیانه چرخ پارچه های مغازه های پارچه فروشی که یک کارگر ان را جابجا می کند را با
شلیک تیر هوایی مصادره میکند
� شیفت صبح کارگران کاغذ سازی پارس بدون پاسخ هیچ مسئولی به پایان رسید
� مهدی توپچی فعال کارگری واحسان دمحمی فعال دانشجویی امروز با قید وثیقه بعد از دو هفته بازداشت آزاد شدند
�به گفته پدر دانشجوی مهندسی مریم (فروزان )جعفر پور ٥۷ساله ،وی در اعتراضات اخیر بازداشت وپیکرش را پس از
کالبد شکافی به خانواده داغدارش تحویل دادند
�رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران اعالم کرد که روزانه  43تن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند
�یحیی کمالی پور ،عضو هیآت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی زندگی
این فرد ومشکالت معیشتی مردم ،حکم دیگری را به جای قطع دست انتخاب میکرد
�تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر ماهشهر
�اسماعیل عبدی علیرغم بیماری به زندان بازگشت
�هم اکنون 3انفجاز پیاپی در هتل اینتر کانتیننتال رخ داد
�لحظ ه زیر گرفتن بانوی مالباخته توسط ماشین نیروی انتظامی در تجمع امروز مالباختگان
�وضعیت فعلی زلزلهزدگان مظلوم کرمانشاه با گذشت بیش از دوماه از زلزله
�اخراج کارگران معترض پروژه قطارشهری اهواز (شرکت کیسون) بجای پرداخت ماه ها حقوق معوقه شان
�بیانیه نویسندگان وهنرمندان دراعتراض به بازداشت دمحمبم درجریان اعتراضات اخیرشهرآبادان
�گروه اتحاد بازنشستگان:کدام "خبر خوش برای بازنشستگان" ؟؟!!
� تجمع اعتراضی رانندگان تاکسي صباشهر مقابل شهرداری
� کانون صنفی معلمان استان تهران در اطالعیه ای به ادامه بازداشت معترضان در روزهای اخیر اعتراض کرد و خواستار
آزادی آنان شد.
«�علی» کارگر بیکار شده پالسکو ،یک سال بعد از حادثه:انگار اصال پالسکویی نبوده...
� برگزاری اولین مراسم بزرگداشت سالروز شهدای حادثه پالسکو ،در قطعه  21بهشت زهرا
�افزایش تقاضا عامل گرانی جوجه یکروزه /کاالهای تنظیم بازاری حریف گرانی نیست
� تالش کولبران برای یک لقمه نان در برف و بوران زمستان متاسفانه يك كولبر ديگر در مناطق كوهستاتي سردشت
براثر افتادن از كوه جان خودرا ازدست داد
�جوانمیر مرادی  :تشکل های ضد کارگری بعد از دوره ای پادوئی ،نقاب از چهره برداشته و عریان به صف مقابله با
کارگران پیوستند.
�پدر سهیل آقازاده از آزادی پسرش خبر داد
� معاون پارلمانی حسن روحانی از تاکید نمایندگان مجلس بر رسیدگی به وضعیت زنان بازداشتی خبر داد
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� 21نماینده از  ٥31نفر نماینده مجلس با امضا نامهای به روحانی درخواست آزادی بازداشت شدگان اخیر را کردند!
�طی سال گذشته کارکنان پاره وقت بیش از  2میلیون نفر از شاغل کشور را به خود اختصاص دادند.
� کارگران بازنشسته کیان تایر اول بهمن ماه در مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت دست به تجمع خواهند زد
�خوزستان غرق در خاک ،اما کارکنان پیمانکاری و قراردادی صنعت نفت در این استان همچنان محروم از «حق بدی آب
و هوا»
� با وجود وعده های مسئولین کشور از رئیس جمهور و وزیر علوم گرفته تا مسئولین دانشگاه تهران مبنی بر آزادی
دانشجویان،
�احسان دمحمی فعال صنفی دانشگاه تهران که روز  ٨٨دی بازداشت شده است ،تا به امروز آزاد نشده است.
�اعتراض کشاورز شوش دانیال استان خوزستان
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بدون شرح

