برای عدالت و آزادی،
علیه ستم و استثمار
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صفحه 5

تحلیل هفته

سود جویی کارفرمایان ،بی تفاوتی دولت
آمار باالی مرگ کارگران

صادق کار

یکی از خبرنگاران "ایلنا" در ٤٢
فروردین با  ١١روز تاخیر خبر فوت
یک پرستار  ٤٢سالە در حین
شیفت کاری را در سایت این
خبرگزاری منتشر کرد .آن گونە کە
از این گزارش بر می آید علت مرگ
این پرستار جوان کە مهدیە رضایی
نام داشتە است و در بخش مراقبت
های ویژە بیمارستان فیروزگر بە
صورت قراردادی کار می کرد ،ایست
قلبی بە دلیل فشار کاری شدید
بودە است.

متاسفانە این اولین بار نیست کە
چنین اتفاق دردناکی در محل کار
رخ می دهد ،قبل از این نیز اخباری
از مرگ های این چنینی در محل
های کار به خاطر خستگی مفرط
ناشی از فشار کار و اضافە کاری و
یا عدم رعایت مقررات مربوط بە
ایمنی کار اتفاق افتادە و یا عدە ای
هم معلول و از کار افتادە شدەاند.
اما در مورد پرستار ،آن هم در
بیمارستان ،بخصوص که متوفی
جوان هم بودە ،چیزی است کە
کمتر کسی انتظارش را دارد .ولی
بە نظر می رسد با توجە بە جو بی

قانونی و فشاری کە در محیط های
کار برای سود اندوزی هر چە
بیشتر حاکم کردەاند ،احتماال وقوع
چنین اتفاقاتی دور از انتظار نخواهد
بود.
در محیط های کارگری ،تعداد
حوادث کار ،طی سال های گزشته
سیر صعودی داشتە و کمتر روزی
است کە خبر مرگ یا مصدوم شدن
یک یا چند کارگر در اثر حوادث کار
توسط رسانە ها منتشر نشود.
دلیل اکثر این حوادث نیز چیزی غیر
از این نیست ،کە کارفرمایان به
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خاطر سود جویی هر چه بیشتر ،با
چشم پوشی از مسایل ایمنی کار،
همراه با افزایش فشار کار بر
کارگران ،آمار حوادث کار را به قیمت
جان کارگران باال می برند .بار ها
دیده شده است که بە جای
استخدام کارگر جدید ،کارگران را
وادار بە اضافە کاری اجباری می
کنند و چون دستمزدها پائین است
و کفاف هزینە زندگی کارگر و
کارمند را نمی دهد ،کارگران نیز
برای جبران کسری هزینە هایشان
تن بە اضافە کاری در شرایط
نامناسب را می دهند ،پرواضح
است ،در نتیجه چنین روی کردی،
هر از چند گاهی کە خبر تعدادی از
این حوادث منتشر می شود،
مسئوالن ذی ربط برای خالی نبودن
عریضە مصاحبە می کنند و وعدە
پیش گیری و پی گیری می دهند،
ولی بار ها دیده شده است که این
سخنان تنها برای فریب معترضان
صورت گرفته و در حد وعدە باقی
می مانده است ،و در آخر اقدامی
صورت نمی گیرد .بە عنوان مثال
هئیت تحقیق علت فاجعە پالسکو
را کە بە مرگ دەها آتش نشان و
عدە دیگری منجر شد ،عدم رعایت
نکات ایمنی ،بنیاد مستضعفان،
کارفرما ،شهرداری و ادارە کار اعالم
کرد ،ولی هیچ کدام از این نهادها
هنوز اقدامی برای تغییری در رویە
شان انجام ندادند و گویا قضیە را
جدی نگرفتەاند .علتش هم روشن
است ،خیالشان راحت است کە
ریش و قیچی در دست خودشان
است و مجازاتی در انتظارشان
نیست .در بعضی از این حوادث قبال

چندین کارگر کشتە و مصدوم شدند
و مشخص شد کە کارفرما مقصر
است ولی کسی را محاکمە نکردند
و ماه ها طول کشید تا تامین
اجتماعی با پرداخت مقرری بە
خانوادە کشتە شدگان موافقت و
اقدام کند.
بە قول رئیس یکی از شوراهای
اسالمی کار در شهر قزوین در سال
گذشتە هزینە درمان کارگران ١١١
درصد باال رفتە و البد بە جیب
صاحبان بیمارستان ها سرازیر شدە
و درآمد بیمارستان کە باال بود،
اکنون باالتر رفتە و قاعدتا صاحبان و
مدیران شان نمی توانند مثل
کارخانە داران و ...ادعا کنند کە
درآمد کافی برای استخدام پرستار
ندارند.
طبق اطالعاتی کە قبال از طرف
سازمان های پرستاری منتشر
شدە است ،هم اکنون در
بیمارستان ها یک پرستار باید کار
چند پرستار را انجام دهد ،تعداد
زیادی پرستار بیکار و آمادە بە کار
هم وجود دارد کە عدەای شان
بخاطر کار و شرایط بد کاری
مهاجرت می کنند .بنا بر این
مشکل کمبود پرستار وجود ندارد،
صاحبان
خواهی
زیاده
اما
بیمارستان ها ی خصوصی و مدیران
بیمارستان های غیر خصوصی
موجب می شود کە آن ها از
استخدام پرستار خودداری کنند و
مانند صاحبان و مدیران صنایع بە
جای افزایش نیروی کار ،ساعات کار
و فشار کاری را باال ببرنند ،کە این

عمل غیر انسانی ،سالمت و جان
پرستاران را بە خطر می اندازد و
می تواند عواقب زیان باری برای
بیماران بوجود آورد .در بسیاری از
کشورها پرستاری جزء مشاغل
سخت و زیان آور بە حساب می
آید،به همین جهت دارندگان این
شغل از امتیازات شغلی ویژەای
بهرمند هستند و ساعات کاری
کمتری دارند ،و می توانند بهتر از
بیماران پرستاری کنند .بر اساس
تحقیقاتی کە در برخی موسسات
تحقیقاتی اسکاندیناوی صورت
گرفتە کار شناسان بە این نتیجە
رسیدەاند کە کاهش ساعات کار
روزانە کارگران و کارمندان بە ٦
ساعت بدون کسر مزد ،نە تنها
زیانی برای کارفرما ندارد ،بلکە کال
بە سود آن ها و جامعە است ،زیرا
باعث سالمت بیشتر نیروی کار،
کاهش مرخصی های استعالجی،
هزینەهای درمانی و مراقبتی ،از
کار افتادگی زودرس و طوالنی تر
شدن سالهای کاری و هم چنین
تقویت بنیە صندوق های بیمە می
شود و در ضمن این کە کیفیت و
بازدهی کار را بهبود می بخشند،
آمار بیکاری را نیز پائین می آورند ،و
امکان می دهد تا جایگزینی
تدریجی بخشی از نیروی کار با
ربات ها بە صورت اندیشمندانە تری
انجام شود .بە نظر می رسد کە
طرح  ٦ساعت کار بە تدریج در این
کشورها بە طور کامل اجرایی شود،
نا گفته نماند اکنون این طرح در
از موسسات بە صورت
برخی
آزمایشی در حال اجراست.
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از تجربه دیگران

نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری
در گفتمان اجتماعی – 6
مقایسه اتحادیه اروپا و جامعه توسعه جنوب آفریقا

در لوکزامبورگ علیه ریاضت کشی و  21 ETUCژوئن  :2011تظاهرات
الگوی اقتصادی اتحادیۀ اروپا برای اعمال بر کارگران اروپا

مریم نوارز – نوامبر 2002
ترجمه :گودرز

 /2.2.2تجربه عملی کنفدراسیون اتحادیه های صنفی اروپایی
در گفتمان اجتماعی
اگرچه پروتکل اجتماعی ماستریخت مشخص نکرده بود
که کدام فدراسیون های اروپایی در گفتمان اجتماعی
درگیر خواهند شد ،کمیسیون اروپایی و شورا نقش
 ETUC, CEEP, UNICEرا ،همان طور که از زمان گفتگو
های دوشس وال در آن شرکت داشتند ،در پروسه
گفتمان اجتماعی تایید کرد .در عین حالی که هیچ آیین

نامه ای برای مبادالت و تعامل بین هموندان اجتماعی در
این گفتگو ها تدوین نشده بود ،پروسه تدوین شده در
دهه  ١99١هنوز معتبر بود .بنابراین در عمل بلوک
کارفرمایان  UNICEو  CEEPمتحداً در برابر نماینده کارگران
 ETUCایستاده اند.

3

بولتن کارگری
کار گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دو شنبه  82فروردین  61 / 6931آوریل  / 8161سال چهارم شماره 626

مذاکرات جمعی در یک نشست و میزگرد برگزار می
شود که  ٤٢نفر از هر طرف زیر نظر یک میانجی بیطرف
در آن شرکت دارند و دستور جلسه را یک کمیسیون
هفت نفره از افراد بانفوذ پیشنهاد می نمایند .هر سه
طرف مذاکره باید نتیجه مذاکرات را تصویب کنند و سپس
از طریق روند درونی هر جناح مورد پذیرش قرار دهند .در
پذیرش این توافقات از سال  ١991تاکنون  CEEPو ETUC
UNICEاز طریق رای اکثریت صورت گرفته است ،و در
تصویب بر اساس اجماع صورت می گیرد.
.

ماه مرخصی برای کارگرانی شد که در انتظار فرزند اند ،با
تامین و حفظ تمامی حقوق کارگران که وسیله شرکای
اجتماعی تضمین شده بود .براساس این توافق،
کمیسیون فرمانی را صادر کرد که وسیله شورای اروپا در
 ١99٦تصویب شد .تالش فوق موفقیت آمیز بود چرا که
دوطرف باضافه کمیسیون از آن حمایت کردند تا نشان
دهند که توافقات جمعی الزم االجرا تحت نظارت عهدنامه
ماستریخت قابل دسترس است .متعاقباً دستورالعمل
های اجرائی دیگری برای کار نیمه وقت ،قراردادهای با
مدت ثابت ،کار ازراه دور ،همگی ابتدا بعنوان بخشی از
توافق مشارکت اجتماعی تنظیم شدند و سپس عیناً
بصورت دستورالعمل اجرائی ترجمه و بتصویب قانونی
رسیدند.

مشاوره با هموندان اجتماعی برای اولین بار درسال
 ١991در جریان مذاکره برای تشکیل کمیته های اروپایی
آن را ETUCکار وارد مذاکرات جمعی شد .در آن زمان
"شاهکاری در ابعاد اجتماعی" نامید در حالی که
با آن مخالفت کرد .بعد از آن که عهدنامه UNICEهمزمان
ماستریخت و پروتکل اجتماعی اجرائی شدند ،نهایتاً
کارفرمایان آماده شدند که در باره گفتگو ها صحبت کنند،
که باالخره با شکست روبرو شد؛ چرا که کنفدراسیون
با اقدامات گسترده آن  UNICEصنایع بریتانیا در درون
به شفافیت مطرح کرد ETUCمخالفت کرد .کنفدراسیون
که در تحلیل نهایی از تصمیم گیری شورا بیشتر از
UNICEکوچکترین مخرج مشترک توافق اتحادیه صنفی با
انتظار داشت .شورا سپس یک دستورالعمل عادی را
تصویب کرد ،که گرچه بعنوان موفقیت بزرگی از سوی
معرفی شد ،اما عمال ً یک متمم کوچک به ساختار ETUC
ملی نمایندگان کشورهای دیگر بیشتر نبود که اصالح
گسترده در ساختار ملی کشورهای عضو را هم نوید
نمی داد .

بنابراین نتیجه آن شد که شورا تصمیمات هموندان
مجبور شد ETUCاجتماعی را عمال ً پذیرفت .با این وجود
برای قرارداد کار موقت دست به سازش عمده ای با
کارفرمایان بزند ،چرا که آنها توانستند مقررات را از میان
سوابق محدودی پیش ببرند .از سوی دیگر دستورالعمل
برای قراردادهای با مدت ثابت بر توافق بسیار مبهمی از
مشارکت اجتماعی استوار بود که تنها در بریتانیا اثر آن
دیده شد ،در حالی که در بسیاری کشورهای دیگر
قوانینی پیشرفته تر و کاملتر از دستورالعمل اروپایی قبال
در حال اجرا بودند .به عبارت دیگر در هر دو مورد ،هم
برای کار نیمه وقت و قراردادهای با مدت ثابت نماینده
کارگران به دستورالعمل هایی با استاندارد های نازل
تری رضایت دادند ،فقط برای آن که هموندان اجتماعی را
در همه سطوح سیستم متنوع اروپایی به پیش برانند.

علیرغم عدم موفقیت مذاکرات با هموندان اجتماعی در
سطح روند های عادی ،گفتمان اجتماعی تاحدودی
مستحکم تر شده بود که توسعه آن را در آینده امکان
که مسئوالن اتحادیه EWCپذیر نمود :پروسه مذاکرات
های ملی و اروپایی را در برمی گرفت باعث شد نقش
جدی تری را در تبیین روابط صنعتی اروپایی بازی کنند.

یک بازبینی عمومی همچنین باید در نظر داشته باشد
که چندین قرار پیشنهادی دیگر هم از طرف کمیسیون در
دهه  ١99١مطرح بودند ،ولی به مذاکرات شرکای
اجتماعی یا توافق جمعی منتهی نشدند – بطور مثال
طرح برای کار موقت ،تبعیضات جنسیتی و جمع آوری
اطالعات کارگری در سطوح ملی از آن جمله بودند.

.

دومین تالش برای تنظیم توافقی بین هموندان اجتماعی
که الزم االجرا باشد منتج به قانونی درباره حداقل سه
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دیگر کشورها

اسپانیا،
مبارزه کارگران برای زندگی بهتر

کارکنان

قطارهای

سریع

السیر

اخراج  ٤٤2تن از کارکنان این روزنامه صورت می گیرد.

اسپانیا از تاریخ  ١١تا  ١1آوریل و از

سندیکای مرکزی مستقل کارمندان نیز طی اطالعیه ای اعالم کرد :دولت

اول ماه می تا پنجم این ماه در

اسپانیا برای مراکز درمانی خود در هاییتی و مراکش کارکنان شان را با حقوق

اعتصاب خواهند بود .اعتصاب آنها در

هایی پائین تر از حقوقی که قانون کار اسپانیا حکم می کند؛ استخدام کرده

اعتراص به شرایط دشوار شغلی

است ،مطابق قوانین کار اسپانیا هیچ کارگر و کارمندی نمیباید حقوقش پائین

شان و در خواست افزایش دستمزد

تر از میزان  ،١،،0١یورو در ماه دریافت کند.

برگزار می شود.
از سویی دیگر کارکنان روزنامه " ال

در روی کردی دیگر ،وزارت کار اسپانیا و بیمه های اجتماعی در حال مطالعه

تیراژ

طرحی هستند که مطابق آن کارگران و کارکنان بعد از خروج از محل کارشان

موند"

دومین

روزنامه

پر

اسپانیا اعالم کردند ،برای روز سوم

هرگونه ارتباط تلفنی شان با محل کارشان قطع شود.
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تعداد باالیی از نیروی کار؛

کارکنانش در کارخانه هایی که در برزیل و آرژانتین دارد ،اخراج خواهد کرد .این

انگلستان را ترک می کنند

امر قطعا به بحران صنایع اتومبیل سازی در این دو کشور دامن خواهد زد.

بیشتر از ٤1درصد از مدیران شرکت

کلمبیا؛

های انگلیسی پیش بینی می

بدترین شرایط کار را برای کارگران

کنند که در سال  ٤١١،تعداد باالیی

کنفدراسیون سندیکایی جهانی در اطالعیه ای اعالم داشت :که کلمبیا و

از کارکنان شان انگلستان را بخاطر

گواتماال در میان  ١١کشوری قرار دارند که بدترین شرایط کار را برای کارگران

خروج این کشور از اتحادیه اروپا ترک

مرد و زن دارا هستند .در حالی که اروگوئه در میان کشورهایی است که

کنند .این در صد در بخش های

کارگران از حقوق و مزایای الزم برخور دارند .کلمبیا هم چنان از جمله

آموزشی و خدمات درمانی به 22

کشورهایی است که برای فعالیت های سندیکایی بسیار خطرناک

درصد می رسد.

است .رده بندی کشورهایی که حقوق سندیکایی و بالطبع حقوق طبقه
کارگر را در آمریکای التین بدرجات مختلف از باال به پائین مورد حفاظت قرار

برزیل و آرژانتین؛

می دهند بشرح زیر است.

اخراج هفت هزار کارگر در

-１

اروگوئه

برزیل و آرژانتین

-２

برزیل ،کستاریکا

کارخانه فولکس واگن اعالم کرد":

-３

آرژانتین ،بولیوی ،شیلی ،اکوادور ،السالوادور ،پرو ،ونزوئال

تعداد هفت هزار کارگر از مجموع

-４

هندوراس ،مکزیک ،پاناما ،پاراگوای

-５

کلمبیا ،گواتماال

ماخذ رده بندی فوق اطالعیه کنفدراسیون سندیکایی جهانی است.

ولی این موفقیت ،بیرون از هتلی بود که گردهمایی جهانی برای
بررسی وضعیت اقتصادی آمریکای التین تشکیل شد ،در میان
چهاردیواری محل گردهمایی  ١٤١١تن از رهبران و مدیران شرکت های
بزرگ جهان ،حمایت خود را از ماکری رئیس جمهور آرژانتین ابراز
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کودکان کار

روز جهانی مبارزه علیه کار اجباری کودکان

اقبال مسیح

سازمان جهانی کار روز  16آوریل را روز جهانی اعتراض علیه کار

او پس از آشنایی با " جبهه مبارزه

اجباری کودکان اعالم کرد.

با کار اجباری کودکان" توانست

این سازمان در گزارش سال  ٤١١١خود اعالم کرده بود ٤١1 " :میلیون کودک

آزادی خود را بدست آورد و از آن

در جهان به کار اجباری وادار شده اند" .

پس به یکی از فعاالن این عرصه

روز  ١0آوریل  ١991کودک  ١٤ساله ای بنام " اقبال مسیح " بخاطر فعالیت

تبدیل شد ،او با کمک " جبهه

در دفاع از حقوق کودک به قتل رسید ،او چهارساله بود که پدرش به خاطر نیاز

مبارزه با کار اجباری کودکان" با تکیه

مالی ،او را به یک کارگاه فرش بافی در پنجاب به مبلغ ناچیزی فروخت .او از

بر فعالیت مدنی توانستند ،تعدادی

آن پس روزی  ١٤ساعت کار می کرد ،با مزدی معادل یک روپیه در روز،

از کارخانه هایی را که با بهره

هنگامی که  ١١سال داشت به یک گردهمایی برای صحبت در رابطه با حقوق

کشی از کار کودک به سوداگری

کودک رفت.

خود ادامه می دادند ،تعطیل کنند.
تالش های اقبال در حدی گسترش
یافت که جوایز بین المللی را از
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استکهلم و بوستون بدست آورد و آنگاه تصمیم گرفت مدرسه ای را در این
و پی گیر او مزاحمت های بسیاری را برای

کودکانی که در معرض تبعیضات

ارتباط تاسیس کند .مبارزه

صاحبان کارخانه هایی را که از کودکان بهره کشی می کردند ،بوجود می

جنسی

دختران

کارهای خطرناک اشتغال دارند و بقیه بیشتر از کار اجباری ،برده هایی اجیر

خردسال ،کودکانی که متعلق به

شده هستند که در توسط سوداگران سرمایه بهترین دوران زندگی خود را از

اقلیتهای قومی هستند ،کودکانی

دست می دهند .اگر چه سازمان جهانی کار تعداد کودکانی را که به کار

که خواست گاه شان طبقات پائین

اجباری اشتغال دارند در سال  ٤١١١به  ٤١1میلیون تخمین زده است،

جامعه است ،کودکان صاحب نقص

او لحضه ای کاسته نشد.

عضو

هستند،

کودکانی

و

مانند

که

خانواده

سرانجام سوداگران استثمار کودکان کار ،با ترور کور خود ،به زندگی او در ١0

هایشان مجبور به مهاجرت می

آوریل  ١991خاتمه دادند .ولی سازمان های غیر دولتی حقوق بشر این رقم را

شوند

ستم

 ٢١١میلیون اعالم می کنند .از این تعداد  ٢1میلیون به فقر و بحران های

اجتماعی هستند.

از

قربانیان

این

اقتصادی از عوامل بوجود آورنده کار اجباری کودکان است.
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از جهان کار
فرا فردای کار 1 -

آیندۀ کار روبوتی ،آیندۀ سرمایه داری

جوردن پیرسون

ورود روبوت ها به میدان کار در اساس مسئلۀ کار نیست ،بلکه مسئلۀ سرمایه است.
قطعاً در سرتیتر روزنامه های امروزه روز با خبر و هشدارهائی از این دست که "روبوتها دارند می آیند" و این که روبوتها
جای کارگران را خواهند گرفت ،برخورد کرده اید .طبق این اخبار آینده برای بخش اعظم کارگران امروز چندان امیدبخش
نیست .آری ،طبق آخرین تحقیقات مؤسسات معتبر ،مثال ً تحقیق دانشگاه آکسفورد که اخیراً انتشار یافته است ،در
خالل بیست سال آینده  2،درصد تمام مشاغل در سطح جهانی روبوتی خواهد شد.
برخی ها این تحول را نوعی روز آخرت تلقی می کنند ،که در آن کارگران روبوتی موجب پیدایش طبقۀ جدیدی از
انسانهای بیکار شده اند .هستند دیگرانی هم که به این وضع به دیدی امیدوارانه می نگرند و معتقدند که روبوتها می
توانند ما را به آینده ای که در آن کار ضرورت نداشته باشد ،هدایت کنند .آنها همچنین بر این نظر اند که غصه خوردن در
این باره که کدام مشاغل از بین خواهند رفت و کدام ها باقی خواهند ماند ،دردی را دوا نمی کند.
موضوع از این قرار است که ورود روبوتها به میدان کار در اساس مسئلۀ کار نیست ،بلکه مسئلۀ سرمایه است .ورود
روبوتهای کارگر عمدتاً بازتاب دهندۀ تنشی است که از زمان غصب نخستین زمینهای مشترک توسط غاصبانی که این
زمینها را خصوصی اعالم کردند ،جریان داشته است .منظور تنش بین کار و صاحبان زمین و بعداً سرمایه است .آیندۀ کار
در دوران روبوتها از هر جهت با سرمایه داری سروکار خواهد داشت.
بهترین راه برای فهم موضوع و این که این وضع به کجا خواهد انجامید ،مراجعه به نوشته های کسی است که سرمایه
داری را از هر کس دیگری بهتر فهمید :کارل مارکس .به خصوص در ارتباط با موضوع روبوتی شدن کار ،مراجعه به بخشی
از نوشتۀ او زیر نام "در بارۀ ماشینها" ،که در "گروندریسه" آمده ،اهمیت دارد.
ما ،خواه مارکس را دوست بداریم خواه از او متنفر باشیم یا بالکل به او بی اعتنائی کنیم ،حقیقت این است که او
زندگی خود را به درک کارکرد سرمایه اختصاص داد .مارکس به درک سرمایه وسواس داشت .او در "در بارۀ ماشینها"
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می کوشد به این سؤال جواب دهد که "یک جامعۀ سرمایه داری تماماً اتوماتیزه شده چه معنائی می تواند برای
کارگران داشته باشد؟"
به نظر مارکس ،اتوماسیون که ماشین را به جای کارگر می نشاند – ماشینی که در مدت زمان کوتاهتری کاالی
بیشتری را تولید می کند – جزئی از کارکرد درونی سرمایه داری است .سرمایه داری با بسط سرمایۀ ثابت (ماشین)
است که می تواند گریبان خود را از بسیاری "مزاحمتهای" سرمایۀ متغیر (کارگران) آزاد کند؛ "مزاحمتهائی" مثل
دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر ،که کارگران به ازای شیرۀ جان شان مطالبه می کنند .او می نویسد" :چنان که می
بینیم ،افزایش قابلیت تولید نیروی کار از سوئی و نفی کار الزم از سوی دیگر ،این بزرگترین نفی ممکن ،گرایش الزامی
سرمایه است .این گرایش به صورت انتقال از ابزار کار به ماشین آالت متحقق می شود".
اگر ما نیز با این عینک به وضع نگاه کنیم ،روبوتهای کارگر را پایان منطقی اتوماسیون چنان که ممکن است در یک جامعۀ
سرمایه داری واقع شود ،تشخیص خواهیم داد .به ویژه این سؤال که "چه بر سر کارگرانی خواهد آمد ،که در اثر
اتوماسیون دیگر کاری برایشان وجود نخواهد داشت؟" ،در چارچوب موضوع این نوشته سؤال جالبی برای تحقیق است،
زیرا معطوف به تناقضی جدی در سرمایه داری است .به نظر مارکس" :سرمایه خودش یک تناقض متحرک است ،زیرا از
سوئی فشار می آورد که زمان کار را به حداقل برساند و از سوی دیگر زمان کار معینی را به عنوان تنها معیار و منبع
ثروت مفروض می دارد".
در تئوری مارکسیستی ،سود سرمایه داران حاصل ارزش اضافی منتج از کار کارگران است؛ به عبارت دیگر تفاوت ارزش
واقعی که در اثر کار کارگران تولید می شود و دستمزدی که به سرمایه دار به آنان می پردازد ،سودی است که نصیب
سرمایه می شود .قیمت کاال چنان که در بازار فروخته می شود ،در اساس معیار انتزاعی ای است از کاری که در آن
نهفته است .در این صورت ،اگر انسانها دیگر کار نکنند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جالب است که مارکس در این مورد خود
را با کسانی همنظر می یابد که به آنان "اهل اتوپیای روبوت بنیاد" نام داده اند.
همین که روبوتها جای نیروهای مولده را در جامعه بگیرند ،مردم وقت آزاد بیشتری ،بیش از هر زمانی نسبت به قبل،
پیدا خواهند کرد .به قول مارکس "آنگاه آنها این وقت را صرف انجام "کار از بندرسته" خواهند کرد و این درست شرط از
بند رستن کار است ".ا نسانها همین که از قید کار سرمایه داری که روحشان را خرد می کند ،رهائی یابند ،طریق
جدیدی را برای همفکری و همکاری اجتماعی بیرون از مناسبات مبهمی که بیشترین تعامالت ما را تحت شرایط سرمایه
داری محدود می کنند ،ایجاد خواهند کرد .خالصه این که مارکس مدعی آن بود که اتوماسیون پایان سرمایه داری را به
بار خواهد آورد.
ادامۀ این مقاله را در شمارۀ آیندۀ بولتن خواهید خواند.
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روز جهانی کارگر
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت اول مه

برای عدالت و آزادی ،علیه ستم و استثمار

ما زندانیان سیاسی با اعالم
خواست هایمان به استقبال اول
مه می رویم.
ما جمعی از زندانیان سیاسی ،در
آستانه روز جهانی کارگر ،بعنوان
کسانی که نمونه ای از محاکمات
ناعادالنه و صدور احکام امنیتی،
بخاطر مبارزاتمان در دفاع از انسان
ها در زندانیم و بعضا سال هاست
که در بازداشت بسر میبریم ،با
اعالم خواست های فوری مان به
استقبال روز جهانی می رویم و
می خواهیم که صدای اعتراض مان
را به گوش همه مردم و جهانیان
برسانم.
البته این صدای اعتراض ما تنها
نیست .این صدای اعتراض همه
کسانی است که در زندانند .این
.

.

.

صدای اعتراض همه کارگران،
معلمان و فعاالن اجتماعی است،
به
اعتراضاتشان،
بخاطر
که
دستمزدهای زیر خط فقر ،به فقر و
فالکت و نبود تامین  ،به تبعیض و
نابرابری ،به بی حقوقی و نداشتن
حق تشکل ،حق اعتصاب و آزادی
های پایه ای و ،..تحت عنوان اقدام
علیه امنیت ملی و عناوینی از این
دست تحت پیگرد قرار می گیرند.
دستگیر و زندانی می شوند و با
احکام زندانی طوالنی بهترین سال
های زندگی شان را در بند بسر
می برند.
اعتراض ما زندانیان سیاسی به
همه این بی حقوقی است .به
سیستم ظالمانه دستگاه قضایی
است .به سرکوب اعتراضات ما

مردم تحت بهانه های امنیتی و
محرومیت از پایه ای ترین آزادی ها
در سطح جامعه است .می دانیم
که مثل هر سال تشکل های
و
کارگری
فعاالن
کارگری،
اکتیویست های اجتمای بیانیه ها و
قطعنامه های فراگیر خود را منتشر
می کنند .بیانیه هایی که خواست
های مشترک آن ها را به هم پیوند
می دهد و بدون شک خواست
های ما زندانیان سیاسی را هم
نمایندگی می کند .از همین رو ما
زندانیان سیاسی در زندان رجایی
شهر ،عالوه بر دیگر قطعنامه های
کارگری به مناسبت روز جهانی
کارگر که فریاد اعتراض هم طبقه
ای های ما را علیه فقر ،علیه
تبعیض ،علیه نابرابری و برای یک
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زندگی انسانی است و بدون شک
امضای ما را نیز همراه دارد ،ما
امسال تصمیم گرفتم که با خواست
آزادی بدون قید و شرط تمامی
زندانیان سیاسی و خواستهای
فوری مان که در زیر بر شمرده ایم
به استقبال اول مه ،روز جهانی
کارگر برویم و صدای اعتراض مان را
کنم.
بلند
چرا که آزادی های پایه ای
سیاسی ما مردم را می گیرند.
ما خواستار اعاده دادرسی و

می دانیم.
ما از همگان می خواهیم که صدای
ما را همگانی کنند و از خواست
هایمان حمایت کنند.
خواست های فوری ما به قرار
زیراست :
-١ما خواستار اعاده دادرسی و
باطل شدن پرونده های امنیتی
تشکیل شده برای خود و تمامی
کارگران ،معلمان و فعاالن اجتماعی
هستیم.
.

باطل شدن پرونده های
امنیتی تشکیل شده برای
خود و تمامی کارگران،
معلمان و فعاالن اجتماعی
هستیم
ما را از حق تشکل ،حق اعتصاب،
حق تجمع ،حق آزادی بیان و دیگر
حقوق پایه ای مان محروم می
کنند ،تا بتوانند اعتراضاتمان را علیه
فقر ،استثمار ،بی عدالتی و برای
داشتن یک زندگی شایسته
انسانی ،عقب بزنند .وقتی هم
اعتراض می کنیم و حق و حقوقمان
را می خواهیم ،با انگ امنیتی مورد
تهدید و پیگرد قرار می گیریم و
دستگیر و زندانی می شویم .ما با
تاکید بر حقوق پایه ای چون حق
تشکل ،حق اعتصاب ،حق تجمع،
حق آزادی بیان و آزادی های پایه
ای و مبارزه علیه فقر ،فالکت ،در
دفاع از حرمت و کرامت انسانی را
حق بدون قید و شرط همه مردم

- ٤ما احکام صادر شده زندان برای
خود و تمامی زندانیان سیاسی را
از مصادیق بارز امنیتی کردن
مبارزات مردم علیه فقر ،فالکت و
برای داشتن یک زندگی شایسته
انسانی می دانیم و خواستار لغو
هستیم.
احکام
این
فوری
- 1ما خواستار پایان دادن به تهدید،
فشار ،پیگرد و دستگیری فعالین
اجتماعی بخاطر مبارزات برحق
شان در دفاع از زندگی و معیشت
خود ،تحت عناوین امنیتی چون
"اخالل در نظم و امنیت ملی"
هستیم .به امنیتی کردن مبارزات
کارگران ،معلمان و فعاالن اجتماعی
باید خاتمه داده شود .تشکل،
تجمع ،اعتصاب ،آزادی بیان حقوق
پایه ای ماست.
- ٢ما خواستار پایان دادن به
محاکمات ناعادالنه که هیچ تطابقی
با موازین بین المللی ندارد هستیم.

دادگاه ها در همه جا باید علنی ،با
حضور هیات منصفه و با داشتن حق
داشتن وکیل برگزار شود .و این ها
فقط یک حداقل است .جرم ما
دفاع از حقوق انسان هاست و اگر
این ها جرم است ،با کمال میل
برای حضور در یک دادگاه علنی در
برابر مردم و با حضور هیات منصفه و
داشتن حق وکیل آماده ایم .
با حضور هیات منصفه و با داشتن
حق داشتن وکیل برگزار شود .و این
ها فقط یک حداقل است .جرم ما
دفاع از حقوق انسان هاست و اگر
این ها جرم است ،با کمال میل
برای حضور در یک دادگاه علنی در
برابر مردم و با حضور هیات منصفه و
داشتن حق وکیل آماده ایم .
و در آخر به عنوان یک خواست
اضطراری ،ما خواستار پایان دادن به
وضع نابسامان زندان ها ،قرار گرفتن
تمامی زندانیان بیمار تحت درمان،
حق برخورداری از مرخصی و دیدار
خانواده و پایان دادن به فشارهای
روحی و جسمی در زندان ها
هستیم .
ما خواستار آزادی فوری و بدون قید
و شرط تمامی زندانیان سیاسی و
هستیم.
اعدام
مجازات
لغو
ما انتظار بیشترین حمایت از این
خواست ها را از شما کارگران،
معلمان ،مردم معترض و همه
نهادهای کارگری در سراسر جهان
را دارم.
.

امضاء:
سعید ماسوری ،بهنام ابراهیم
زاده ،حسن صادقی ،ابراهیم
فیروزی ،رضا اکبری منفرد ،امیر
امیرقلی پور ،جواد فوالد وند ،مهدی
فراهی شاندیز ،شاهین ذوقی تبار،
دمحم اکرمی ،مهدی امیری ،عباس
توکلی ،علیرضا ناصری ،رضا کاهه،
امیر حسن وند سیار ،اسد دمحمی،
محسن قندهاری.
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تیتر اخبار

این صفحه ،اختصاص دارد به تیتر خبر های کارگری در هفته ای که گذشت ،سرفصل جدیدی از بولتن
کارگری ،که سعی دارد ،در گسترش اطالع رسانی اخبار و حمایت از جنبش کارگری وظیفه خود را به
انجام رساند.

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات؛
 /بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز بازهم تجمع کردند
همزمان با سفر رئیس جمهور توسط جمعی از کارگران مطرح شد؛

 /دولت به تبعیض شغلی در عسلویه خاتمه دهد
 /آتش سوزی تعمیرگاه خودرو سه کارگر جوان را سوزاند
 /انتظار  80کارگر روغن نباتی جهان برای بازگشت بهکار
 /کارگران داروگر را به کارخانه راه ندادند
 /کارگران پیمانکاری مس سرچشمه تجمع کردند
در روزهای گذشته رخ داد؛
 /مرگ دو کولبر دیگر در منطقه مرزی
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مقابل فرمانداری و استانداری سمنان برپا شد؛
 /تجمع کارگران بازنشسته رنگین نخ برای معوقات پرداخت نشده
 /مرگ کارگر تبریزی بر اثر ریزش دیوار
همزمان با بازدید وزیر نفت از فازهای پارس جنوبی مطرح شد؛

 /درخواست نیروهای پیمانکاری نفت برای تبدیل وضعیت /چرا سهم ما از نفت فقط زحمت است؟
 /تجمع کارگران قراردادی کارخانه پارسیلون خرمآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان وبرای
بازگشت بکار مقابل استانداری لرستان!
 /عدم پرداخت  5ماه حقوق و عیدی کارگران معدن زغال سنگ گرانیت شاهرود!
 /عدم پرداخت بیش از3ماه حقوق 000کارگر پیمانی شهرداری شوشتر!
 /افزایش  10درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری!
 /اهالی ورامین مسیرحرکت قطار تهران -مشهد را مسدود کردند!
 /تجمع اعتراضی اهالی محله هاللی بوشهر نسبت به تخریب بخشی از پارک!
 /جان باختن 92و مصدومیت  2573کارگر طی  11ماه در استان اصفهان براثرحوادث کار!
 /مرگ کارگری جوان در تبریز براثر ریزش آوار!
 /جان باختن دو کولبر دیگر براثر تیراندازی نیروهای نظامی!
 /کارگران پیمانی شهرداری شوشتر سه ونیم ماه مزد نگرفتهاند
 /درگیری نماینده خرمشهر با دو تن از پرسنل کشت و صنعت میرزاکوچک خان
 /نگرانی  700کارگر لوله گستر اسفراین از تبعات خصوصی سازی
 /عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان /حقالتدریسیها و بازنشستگان در انتظار واریز معوقات
 /نگرانی  70کارگر «نوظهور» از توقف فعالیت این واحد تولیدی
دادستان کرمانشاه خبر داد:
 /شش تن در ارتباط با اعتراضات پاالیشگاه کرمانشاه دستگیر و سپس آزاد شدند
 /شغل پرستاری پرخطر است /پرستاران قراردادی حق اعتراض ندارند
 /مرگ کارگر سقزی براثر سقوط از داربست
 /مهار آتشسوزی در قطعه سازی کروز
 4 /میلیون تن در صنعت فرش دستباف بیکار شدند
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پیش به سوی
برگزاری اول ماه می،
 11اردیبهشت،
روز جهانی کارگر
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