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بین المللی کارگرانبین المللی کارگرانانجمن ھمبستگی انجمن ھمبستگی 

بازگشت بھ فھرست

دربارۀ ما

انجمن ھمبستگی بین المللی "سازمان ما با عنوان 
در ماه ژوئن ) UİD-DERبھ اختصار" (کارگران

از سوی گروه ھای خودآموزی کارگران٢٠٠٦
(WSEG) ،کھ در شاخھ ھای مختلف صنایع نظیر فلز

.اجی و پتروشیمی فعال بوده اند، بنیاد نھاده شده استنس
گروه ھای خودآموزی "کارگران پیشُروی انقالبی کھ 

را تشکیل می دھند، سابقاً بھ مدت چندین سال "کارگران
در بین اعضای عادی و رده پایین اتحادیھ ھا، در 
.کارخانجات و ھم چنین در اعتصابات فعال بوده اند

ن المللی کارگران، خود محصول این انجمن ھمبستگی بی
فعالیت مستمر، پیگیر و منضبط در میان طبقۀ کارگر 

بھ عالوه، ما ھم چنان بھ انجام فعالیت ھای خود بھ .است
منظور تقویت این بنیان در سطحی بین المللی نیز مشغول 

.ھستیم

 UİD-DERبا نگاه بھ گذشتھ، ما بھ وضوح می بینیم کھ
اراده و از طریق فعالیت برنامھ ریزی توانستھ است تا با

شده، منضبط و صبورانھ در بین طبقۀ کارگر بھ اھداف 
از طریق یک چنین فعالیتی، ما تاکنون .خود نزدیک شود

دفتر محلی در نواحی کارگری استانبول، ٦توانستھ ایم تا 
، ما انتشار ٢٠٠٨در آوریل سال .گبزه و آنکارا دایر کنیم

"ریـگی کارگـھمبست"وان ـود با عنـخانۀـن ماھـولتـب
(İşçi Dayanışması)  را آغاز کردیم کھ تنھا طی

دورۀ کوتاھی بھ تریبون ھزاران نفر از کارگران تبدیل 
ما تردیدی نداریم کھ با ادامۀ فعالیت برای حفظ و .شد

پیشبرد اھداف و منافع طبقۀ کارگر و باال بردن سطح 
طبقھ، در آینده بھ مخاطبین مبارزۀ سازمان یافتۀ این

.کارگر بھ مراتب بیشتری دست خواھیم یافت

پیشروی بھ :انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران
!موازات رشد مبارزه

، (UİD-DER)انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
یک بار در ماه بھ برگزاری کارگروه یا سمینارھایی می 

ی و جھانی مبارزات پردازد تا از این طریق، تاریخچۀ مل
در این .طبقۀ کارگر بھ تمامی کارگران منتقل شود

از تاریخ انقالبات و -سمینارھا، موضوعات گوناگونی 
مبارزات طبقۀ کارگر گرفتھ تا پیشرفت عینی، سیاسی و 

مطرح می شود و مورد بحث قرار می گیرد؛ -اقتصادی
موضوعاتی نظیر انقالب اکتبر، کمون پاریس، تاریخ 

البات، زایش مبارزات بین المللی طبقۀ کارگر، جنگ انق
ھای امپریالیستی و تھدید فاشیسم، بحران ھای سرمایھ 
داری، زندگی و مبارزات رھبران انقالبی ما، اول ماه مھ 

)روز جھانی زن(و ھشت مارس )روز جھانی کارگر(
ھمگی از سوی گروه ھای خودآموزی کارگران

(WSEG) سمینارھا با شور و این.مطالعھ می شوند
ھیجان و از طریق نمایش اسالید، اجرای شعر و موسیقی 

ھرچند محل برگزاری این .و غیره برگزار می گردند
کارگروه ھا اساساً دفاتر محلی انجمن ما می باشد، با این 
وجود ما برخی از آن ھا را در دفاتر محلی اتحادیھ ھای 

بھ .می کنیممختلف و با حضور و مشارکت آنان برگزار 
مدد چنین سبک کاری، بسیاری از کارگران جوان با 
تجارب مبارزات طبقۀ کارگر در سطح ملی و بین المللی 
آشنا می شوند و بھ تبع آن، روح اعتماد بھ نفش را بھ 

.طبقۀ خود بازمی گردانند

انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران، بھ منظور کمک بھ 
رزۀ طبقۀ کارگر، از پیشبرد فرھنگ ھمبستگی و مبا

زمان تأسیس خود تاکنون بھ سازماندھی فعالیت ھای 
بھ عنوان مثال، برگزاری .مختلف فرھنگی پرداختھ است

دروس آموزش سازھای موسیقی مانند گیتار و باغالما، 
رقص ھای محلی، نقاشی و غیره کھ تمامی آن ھا در 

ھم چنین ما شاخھ ھایی .دفاتر محلی ما انجام می شود
داریم کھ در زمینۀ تئاتر، فیلم، تعلیم گروه ُکر، شعر، 
.مطبوعات کارگری و مسابقات فوتبال فعالیت می کنند

جزئیات فنی کار،  -تمامی جنبھ ھای چنین فعالیت ھایی
تنھا بھ وسیلۀ خود -آماده سازی متن سخنرانی ھا و غیره

کارگران شرکت کننده در چنین برنامھ ھایی تنظیم و اجرا 
البتھ بھ خاطر کار طاقت فرسای آن ھا در .گرددمی

کارخانجات، ما برخی از تدارکات الزم و ضروری را 
بسیاری از برادران و خواھران ھم .خود انجام می دھیم

طبقھ ای ما کھ از کارخانھ ھای مختلف برای پیوستن بھ 
چنین برنامھ ھایی حضور می یابند، با کسب اعتماد بھ 

یی با فرھنگ مبارزۀ طبقاتی، بھ نفس از طریق آشنا
.صفوف مبارزۀ طبقاتی می پیوندند
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-UİDغیر از فعالیت ھای مذکور، گروه تئاتر کارگری
DER نیز بھ اجرای نمایش ھایی عموماً در خصوص

اول ماه مھ و پانزدھم و شانزدھم ژوئن می پردازند و از 
این طریق نسل ھای جوان را با تجارب تاریخی آشنا می 

ھم چنین گروه موسیقی انجمن ھمبستگی بین .ندساز
"ستاره ھای آزادی"المللی کارگران با عنوان 

)Yıldızlara Özgürlük( نیز با خواندن ترانھ ھای
مبارزه، بھ اجراھایی در محل ھای اعتصاب و فستیوال 

.ھای کارگری می پردازد

UİD-DER با تمامی توان خود تالش دارد تا مبارزۀ ،
را از چنگال بوروکراسی خارج سازد و سندیکایی 

موجب شود تا اتحادیھ گرایی طبقاتی و رادیکال، دست 
از جملھ فعالیت ھای دیگر .باال را در اتحادیھ ھا پیدا کند

ما، بازدیدھایی بھ منظور ھمبستگی با برداران و 
خواھران طبقاتی مان در صنایع مختلف و کمک بھ 

، در نھایت صبر و ما.پیشبرد مبارزۀ آنان می باشد
انضباط، بھ سختی تالش می کنیم تا مبارزه را بھ سمت و 
سوی سازماندھی کمیتھ ھای کارخانھ ای کھ ما در 

یکی از اھداف .کارخانجات تشکیل می دھیم ارتقا دھیم
مھم دیگر ما، تقویت مبارزۀ طبقۀ کارگر با فعالیت ھا و 

.ھمبستگی بین المللی می باشدآکسیون ھای

باد اتحاد بین المللی مبارزۀ طبقۀ کارگرزنده

، ما بھ UİD-DERبھ عنوان کارگران فعال در 
ضرورت سازماندھی مبارزه نھ فقط در سطح ملی، کھ 

ما در مقابل .ھم چنین در سطح بین المللی اعتقاد داریم
اعم از ملی، مذھبی، نژادی،  -تمامی اشکال تبعیض

ده بھ منظور ایجاد کھ طبقات استثمارکنن-جنسیتی و غیره
تفرقھ و انشقاق در بین کارگران بھ آن دامن می زنند، می 

بھ اعتقاد ما، طبقۀ کارگر یک طبقۀ جھانی است و .ایستیم
بھ ھمین جھت الزاماً باید وحدت و مبارزۀ خود را در 

.سطحی جھانی بنا کند

ما با اولویت دادن بھ منافع انترناسیونالیستی طبقۀ کارگر، 
یت بسیاری در مقابل جنگ ھای امپریالیستی، بھ بھ فعال

مثابۀ جنگ ھایی کھ جھان را بھ حمام خون بدل می کنند، 
.می پردازیم

ما، ھم در جلسات عمومی و ھم در فعالیت ھای آموزشی 
خود، قاطعانھ اعالم داشتھ ایم کھ تنھا مبارزۀ بین المللی 
طبقۀ کارگر است کھ می تواند مانع جنگ ھای 

یستی شود و این کھ تنھا قدرت طبقۀ کارگر قادر بھ امپریال
ما بھ عنوان .ایجاد صلح بر روی کرۀ زمین است

کارگران مدافع حق تعیین سرنوشت ملل ، مبارزۀ کردھا 
برای مطالبات دموکراتیک، سیاسی و ملی را بھ رسمیت 

ما برای ریشھ دواندن .شناختھ و از آن حمایت می نماییم
ونالیستی در درون جنبش کارگری و در ایده ھای انترناسی

مقابل افکار ناسیونالیستی و شووینیستی ای کھ مردم را 
.علیھ یک دیگر قرار می دھند، مبارزه می کنیم

بحران سرمایھ داری، باری دیگر نشان داد کھ سرنوشت 
کارگران سراسر جھان برای نظام حاکم کوچک ترین 

بھ تسریع  UİD-DERبا آغاز بحران،.ارزشی ندارد
.فعالیت خود در درون کارخانھ ھا و اتحادیھ پرداخت

بگذار رئیس و رؤسا ھزینھ "شعار ما این بوده است کھ 
ما از تمامی کارگرانی کھ بھ نوعی با ".ھا را بپردازند

سازمان ما ارتباط و نزدیکی دارند، خواستھ ایم و می 
خواھیم کھ در مقابل بحران بھ مبارزه و مطرح کردن 

ما ھم چین تالش می کنیم تا  .البات فوری ما بپردازندمط
بھ کمک بھ و حمایت از مبارزۀ برادران و خواھرانی 

 UİD-DER.بپردازیم کھ در نتیجۀ بحران بیکار شده اند
نھایت تالش خود را بھ کار می برد تا تمامی کارگران 

صرف نظر از شاغل یا بیکار، قراردادی یا دائمی،  -را
حول منافع طبقاتی متحد سازد و  -یا غیر آنعضو اتحادیھ

ما آگاه .مبارزه علیھ طبقۀ سرمایھ دار را شدت بخشد
از طبقۀ کارگر ھرگز نمی تواند "یک بخش"ھستیم کھ 

.بھ دست خود آزاد شود

!کارگران تمام جھان، متحد شوید

جنگ امپریالیستی، بحران سرمایھ داری، بیکاری، فقر و 
ۀ سیستم سرمایھ داری را آشکار گرسنگی چھرۀ وحشیان

تحت حاکمیت سرمایھ، بشریت و طبیعت ھر .می سازد
تنھا نیروی این جھان کھ .دو بھ سوی نابودی می روند

قادر بھ حفظ بشریت و طبیعت از سیر نابودی است، طبقۀ 
سرمایھ داری بھ خودی خود .کارگر جھانی می باشد

نقالبی بین سقوط نخواھد کرد، بلکھ از خالل مبارزۀ ا
تنھا انتخاب پیش روی .المللی سرنگون خواھد شد

ما چیزی جز .کارگران تمامی کشورھا، مبارزه است
در عوض ما .زنجیرھای خود برای از دست دادن نداریم

!جھانی را برای فتح داریم
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پیش بھ سوی مبارزه و «:کارگران بانگ برآوردند
»!ھمبستگی علیھ سوانح کار

بازگشت بھ فھرست

پیش بھ سوی مبارزه و ھمبستگی علیھ «ھمایش 
انجمن ھمبستگی بین «با سازماندھی »سوانح کار

اتحادیۀ «در سالن )UİD-DER(»المللی کارگران
، با )Petrol-İş(»کارگران نفت، شیمی و الستیک

حضور و مشارکت صدھا تن از کارگران شھرھا و 
کارگران شرکت کننده .ر گردیدمناطق حومھ برگزا

از محالت کارگری آدانا، مرسین، آنکارا، 
، کارابوک چورلو، گبزه و استانبول، زونگولداغ

انجمن ھمبستگی «حمایت پرشور خود را از کمپین 
علیھ سوانح کار و بیماری ھای »بین المللی کارگران
.شغلی ابراز داشتند

اون حزب ، مع»ارطغرل کورکچو«در بین حّضار، 
و نمایندۀ استانبول در )HDP(دمکراتیک مردم 

نمایندۀ استانبول در پارلمان، »لونت توزل«پارلمان، 
سرپرست کنفدراسیون کارکنان بخش »لمی اوزگن«

، ھیئت رئیسۀ اتحادیۀ کارگران )KESK(عمومی
شعبۀ توزال، )DERİTEKS(نساجی و چرم 

بخششعبۀ)Genel-İş(اتحادیۀ عمومی کارگران 
-Çelik(شرقی استانبول، اتحادیۀ کارگران فلزکار 

İş(شعبھ ھای یک و دوی استانبول، شرکت داشتند.
مجمع بھداشت و ایمنی «ھمچنین مقاماتی از 

، )Bir Umut(»یک امید«، انجمن »کارگران
انجمن مبارزه علیھ -مسلمانان ضّد سرمایھ داری

، از کاریر»انجمن ھم میھنان«سرمایھ داری، و 
بھ عالوه شماری از کارگران درگیر .حضور داشتند

اعتصاب غیرقانونی علیھ کارفرمایان خود در فنیش 
، DHLآلومینیوم، پونتو دری، دانشگاه حاجت تپھ و 

حضور بھ ھم رساندند و خشم خود را علیھ سوانح 
.کار ابراز داشتند

پیام ھای ھمبستگی فراوانی کھ از کشورھا و تشکل 
مختلف ارسال گردیده بودند و اھمیت ھای کارگری

ھمبستگی بین المللی را آشکار می ساختند، قرائت 
.شدند

پس از توضیحات و خوشامدگویی ھای مقدماتی، 
انجمن ھمبستگی «ویدیویی پخش شد کھ فعالیت ھای 

این ھمایش .را تشریح می کرد»بین المللی کارگران
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خود را بھ یاد و خاطرۀ کارگرانی تقدیم شد کھ جان 
در سوانح کار و در راه مبارزه طبقۀ کارگر از دست 
داده اند؛ یاد این کارگران با لحظھ ای سکوت، 

سپس کارگران حاضر، با تشویق .گرامی داشتھ شد
ایستاده بھ یاد کارگران جان باختھ، خشم خود را علیھ 

.سوانح کار نشان دادند

ین انجمن ھمبستگی ب«در سخنرانی اصلی کھ بھ نام 
ایراد گردید، اھمیت سوانح کار »المللی کارگران

در این سخنرانی اشاره شد .مورد تأکید قرار گرفت
کھ سوانح کار بھ نابودی جسمی و روحی کارگران و 
خانواده ھای آنان می انجامد، اشاره شد کھ بیش از 
یک صدھزار امضای جمع آوری شده در طول 

دیر نیست، بھ سوانح کار تق«کمپین انجمن با عنوان 
، نشان »مرگ کارگران در اثر سوانح کار پایان دھید

دھندۀ اعتراض عظیم کارگران است، و انجمن این 
اعتراض را بھ پارلمان منتقل کرده، این کھ 
کارفرمایان و حکومت حزب عدالت و توسعھ 

)AKP( مسبب و مقصر این سوانح کار ھستند، چرا
حتیاطی کھ از نظارت ھای مناسب و اقدامات ا

این سخنرانی، افشای نظام .ضروری طفره رفتھ اند
سرمایھ داری استثمار بھ شکلی گیرا و تأثیرگذار 

خاظر نشان شد کھ ھدف از بنیان گزاری این .بود
انجمن، تقویت تشکل یابی طبقۀ کارگر برای حل 
مشکالت خود و ھمچنین گسترش این سازمان بھ 

و در شرایطی بخش ھای وسیع تر طبقۀ کارگر بوده، 
کھ اتحادیھ ھای کارگری بھ نحو مناسب فعال نیستند، 

انجمن می بایست وظایف طبیعی آن ھا را برعھده 
و این کھ انجمن با برگزاری کمپین .می گرفتھ است

ھای متنوع، روحیۀ کارگران را افزایش داده و 
کارگران از خالل سازمان یابی و مبارزه، ناامیدی 

و احساس نیروی بیشتری کرده خود را کنار گذاشتھ 
در این جا، درخواست تشکل یابی، بار دیگر .اند

.تکرار گردید

ویدیوھای زیادی در مورد سوانح کار و و مبارزات 
خانواده .کارگران، در طول ھمایش نمایش داده شد
در میان .ھای کارگران جان باختھ، سخنرانی نمودند

داشتند شرکت کنندگان ھمایش، کارگرانی ھم حضور
کھ بھ شدت مصدوم گشتھ بودند، آن ھم نیز احساسات 

، »سلین ادم«خواھر بزرگ تر .خود را بیان کردند
فردی کھ قربانی سانحھ ای در طی فیلمبرداری یک 
سریال تلویزیونی شده بود، و ھمچنین برادر بزرگ 

کھ زندگی خود را در انفجار »ھیبتین گولچ«تر
ز دست داد، سخنرانی داوود پاشا در سال گذشتھ ا

خانواده ھای کارگری جویای «ھایی را بھ نام 
ترتیب دادند و از انجمن بابت فعالیت ھایش »عدالت

کارگرانی از فنیش، .علیھ سوانح کار قدردانی نمودند
پونتو دری، دانشگاه حاجت تپھ کھ درگیر اعتصاب 
غیرقانونی بودند، خشم خود را نسبت بھ سوانح کار 

ند و درخواست ھمبستگی با مبارزات خود ابراز داشت
ارطغرل «پس از سخنرانی آن ھا، .را مطرح نمودند

»لونت توزل«و HDP، معاوت رئیس »کورکچو
بھ پشت تریبون )HDPنمایند پارلمان از طرف (

انجمن ھمبستگی بین «آمدند و بر اھمیت کمپین 
، ساکت نماندن در برابر سوانج کار »المللی کارگران

ن بودن سازماندھی مبارزات تأثیرگذار و ممک
، دبیر »محمود شنگول«.کارگری، تأکید نمودند

اتحادیۀ عمومی «)بخش شرقی(شاخۀ استانبول 
خاطر نشان ساخت )DİSK Genel-İş(»کارگران

کھ اتحادیھ ھا باید در قبال سوانح کار نیز، ھمچون 
سایر موضوعات، مسئولیت ھای خود را برعھده 

.بگیرند
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کمیتۀ «جدا از سخنرانی صورت گرفتھ از طرف 
انجمن ھمبستگی «در »بھداشت و ایمنی کارگران

، پیام ھای ھمبستگی نیز از »بین المللی کارگران
ژاپن، بریتانیا، ایران، اتریش و آلمان قرائت شدند کھ 

.ھمگی بیان زیبای ھمبستگی بین المللی بودند
ذیرترین مشکالت کارگران مھاجر بھ عنوان آسیب پ

شعر.بخش طبقۀ کارگر نیز مورد تأکید قرار گرفت
دربارۀ زندگی )»قایق نجات«با نام (»الیف چاغلی«

گروه موسیقی .پرمشقت کارگران مھاجر خوانده شد
نیز ترانھ »انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«

کھ »ترانۀ کارگران«ھمایش با .ھایی را اجرا نمود
ده شد، با تشویق ایستادۀ بھ طور دست جمعی خوان

انجمن پیش می رود، مبارزه «حاضرین و شعار 
.بھ پایان رسید»!رشد می کند

٢٠١٣دسامبر ٢٣

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

سازمان ھای کارگـری و دوستـان طبقـاتی از 
کشورھای مختلف جھان ما را ھمراھی کردند

شت بھ فھرستبازگ

)UID-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 

»انجم���ن ھمبس���تگی ب���ین الملل���ی ک���ارگران«کمپ���ین 
)UID-DER( در ارتب��اط ب��ا س���وانح ک��ار)» س���وانح

ک�ار، سرنوش�ت م�ا نیس�ت، ب�ھ م�رگ و می�ر ک��ارگران 
، ب��ا ی��ک گردھم��ایی )»در اث�ر س��وانح ک��ار پای��ان دھی��د

.بزرگ بھ پایان رسیده است

پ�یش ب�ھ س��وی مب�ارزه و ھمبس�تگی علی��ھ «دھم�ایی گر
اتحادی���ۀ ک���ارگران ش���رکت «در س���الن »س���وانح ک���ار

برگ�����زار )Petrol-İş(»نف�����ت، ش�����یمی و الس�����تیک
اض��افھ ب��ر جوان��ب دیگ�ر ای��ن گردھم��ایی، ای��ن .گردی�د

روی��داد ش��اھد نمون��ۀ خ��وبی از ھمبس��تگی ب��ین الملل��ی 
پی��ام ھ��ای ھمبس��تگی فراوان��ی از س��وی س��ازمان .ب��ود

س��ازمان ھ�ایی ک��ھ -ای ک�ارگرِی کش��ورھای مختل�فھ�
UID-DER با آن ھا ارتباط و ھمکاری ھ�ایی داش�تھ

.قرائت گردید-است
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اول��ین پی��ام از جان��ب اتحادی��ۀ ک��ارگران راه آھ��ن ژاپ��ن 
)Doro-Chiba(آن ھ�ا در پی�ام خ�ود، .قرائت گردی�د

ھمبس���تگی ص���میمانھ و قلب���ی ش���ان را اب���راز نم���ود و 
س��ال ھ��ای زی�ادی اس��ت ک��ھ UID-DERگفتن�د ک��ھ ب�ا 

ھمبستگی داش�تھ ان�د، خصوص�اً در رابط�ھ ب�ا حم�الت 
م���ا ب���از ھ���م عمیق���اً از «:نئ���ولیبرال ھ���ا؛ آن ھ���ا گفتن���د

١۶ھمبس���تگی بس���یار ب���ا ارزش ش���ما و جم���ع آوری 
م�ا .ھزار امضا علیھ نیروگاه ھای اتمی، سپاسگزاریم

در این جا تعھد می کن�یم ک�ھ از ص�ادرات محص�والت 
ای��ن نیروگ��اه ھ��ا ب��ھ کش��ور ش��ما جل��وگیری خطرن��اک

کنیم، تا بدین وسیلھ ق�دردانی خ�ود را در مرحل�ۀ عم�ل 
بیایید تا ھمبستگی بین الملل�ی طبق�ۀ .بھ نمایش بگذاریم

کارگر را تقویت کنیم و ب�ا ھ�م ب�رای برق�راری جامع�ھ 
ای ک��ھ در آن ک��ارگران، ی��ک زن��دگی انس��انی داش��تھ 

»!ای ھمبستگیبا درودھ.باشند، مبارزه نماییم

در پی���ام )AWL(»اتح���اد ب���رای رھ���ایی ک���ارگران«
خود، بر این تکیھ داشت کھ سوانح مح�ل ک�ار در تم�ام 
کش��ورھای جھ��ان پ��یش م��ی آی��د، از ایتالی��ا گرفت��ھ ت��ا 

.بنگالدش و این مشکل بزرگ�ی ب�رای ک�ارگران اس�ت
ب�ھ عن�وان ک�ارگران ض�ّد «در پایان پیام خود گفتند کھ 

ناش�ی از "س�وانح"دانیم کھ ای�ن سرمایھ داری، ما می
س���وء اس���تفادۀ کارفرمای���ان در زمین���ۀ مس���ائل ایمن���ی 
است، و در حقیقت اتفاقی نیست؛ این ھا نتایج اجتن�اب 
ناپ��ذیر نظ��امی اس��ت ک��ھ انس��ان ھ��ا را موج��وداتی ی��ک 
بار مصرف می بیند، و اگر بھ سود بیشتر کمک کند، 

راز ھر گوشھ و کن�اری م�ی زن�د و ھ�ر ق�انونی را زی�
در براب��ر ای��ن نظ��ام بربری��ت، م��ا دی��د .پ��ا م��ی گ��ذارد

نظ�امی ک�ھ نی�از انس�ان را -سوسیالیستی خود را داریم
در درج���ۀ اول اھمی���ت ق���رار م���ی دھ���د و در آن ھ���یچ 
کارگری بھ خاطر من�افع کارفرم�ای خ�ود ص�دمھ نم�ی 

ب�ا بھت�رین .بین�د و ی�ا ج�ان خ�ود را از دس�ت نم�ی دھ�د
».نس و کمپینآرزوھا برای موفقیت این کنفرا

از انگلس����تان ھ����م ی����ک ک����ارگر وزارت آم����وزش و 
پ��رورش و ی��ک ک��ارگر خط��وط زیرزمین��ی، ھ��ر ی��ک 

.پیام ھای ھمبستگی گرم خود را برای ما فرستاده اند

کش�وری ک�ھ ح�ق و .پیام ھایی ھ�م از ای�ران داش�تھ ای�م
آزادی داش��تن اتحادی��ھ ھ��ای ک��ارگری ممن��وع اس��ت و 

ت��ی ب��ھ دار آویخت��ھ رھب��ران ک��ارگری، زن��دانی و ی��ا ح
خیل��ی از س��ازمان ھ��ای ک��ارگری و ارگ��ان .م��ی ش��وند

ھ��ای وابس��تھ ب��ھ آن ھ��ا پی��ام ھ��ای ھمبس��تگی خ��ود را 
فرس����تاده و در آن ھ����ا احساس����ات گ����رم خ����ود را در 

پی��ام اول از ط��رف .ھمبس��تگی ب��ا م��ا اب��راز داش��تھ ان��د
ب��ھ ترتی��ب زی��ر »ش��بکۀ ھمبس��تگی ک��ارگری ای��ران«

:قرائت شد

شادی عمیق، باخبر ش�دیم ک�ھ ھ�دف ضمن مسرت و «
انجم��ن ھمبس��تگی "ھ��زار در کمپ��ین ١٠٠جم�ع آوری 

س���انحۀ ک���ار، تق���دیر "ب���ا ن���ام "ب���ین الملل���ی ک���ارگران
!"؛ م��رگ ناش��ی از س��وانح ک��ار را پای��ان دھی��دنیس��ت

.محقق شده است

ای�ن ک�ھ .این دستاورد، بھ خودی خ�ود ب�ی نظی�ر اس�ت
و امض����اھای م����ذکور اکث����راً در مح����الت ک����ارگری 

ورودی کارخانھ ھا، آن ھم ب�ھ دنب�ال ارتب�اط چھ�ره ب�ھ 
چھ�ره ب��ا تقریب��اً ن��یم میلی��ون نف��ر جم��ع آوری گردیدن��د، 
ای��ن کمپ��ین را ب��ھ پیش��رفتی قاب��ل مالحظ��ھ در ت��اریخ 

...جنبش کارگری ترکی�ھ پ�س از کودت�ا تب�دیل م�ی کن�د
انجم����ن ھمبس����تگی ب����ین الملل����ی "م����ا ب����رای کمپ����ین 

ن��ھ ب��ھ س��وانح ک��ار "ن ، ب��ا ش��عار برجس��تۀ آ"ک��ارگران
، آرزوی کامی�ابی در می�ان "بیشتر، نھ بھ مرگ بیش�تر

اقشار وسیع تری از طبق�ۀ ک�ارگر و س�ایر بخ�ش ھ�ای 
زن�ده بای��د .را داری�م)از جمل�ھ پارلم�ان(جامع�ۀ ترکی�ھ 

»!ھمبستگی بین المللی و مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر
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از .پی���ام بع���دی از داخ���ل ای���ران ارس���ال ش���ده اس���ت
ان مب���ارز زن���دانی در ای���ران ک���ھ ب���رای حق���وق رھب���ر

ک��ارگران مب��ارزه م��ی کنن��د و تح��ت ش��رایط س��رکوب 
ش��اھرخ زم��انی و س��ایر ک��ارگران .ش��دید ق��رار دارن��د

زندانی در پیام خود برای ما در مبارزه علی�ھ اس�تثمار 
سرمایھ، خشونت و خفقان و کشتن ک�ارگران در مح�ل 

وفقی�ت آرزوی م»از ص�میم قل�ب«کار بر اثر سوانح، 
را در UID-DERکردند و گفتن�د ک�ھ آن ھ�ا زحم�ات 

ھمبس��تگی ب��ا ک��ارگران ای��ران فرام��وش نم��ی کنن��د؛ و 
در پای�ان آم�ده ب�ود .سپس مجدداً سپاس گ�زاری کردن�د

ای��ن آرزوی ب��زرگ م��ا اس��ت ک��ھ روزھ��ایی را «ک��ھ 
ببین��یم ک��ھ تم��ام ک��ارگران جھ��ان علی��ھ نظ��ام س��رمایھ 

»!داری متحد شده باشند

ش�ورای «م سازمان ھای ایران�ی، از ط�رف سومین پیا
چپ و احزاب سیاسی کمونیست، سازمان ھ�ا و کمیت�ھ 

٢٠بود کھ ش�امل »ھا در ھمبستگی با کارگران ایران
آن ھ�ا نی�ز ب�ھ اھمی�ت کمپ�ین م�ا علی�ھ .تشکل می ش�ود

س��وانح مح��ل ک��ار ص��ّحھ گذاش��تند و پش��تیبانی خ��ود را 
رگر، ی��ک آن ھ��ا گفت��ھ ان��د ک��ھ طبق��ۀ ک��ا.اع��الم نمودن��د

طبق����ۀ ب����ین المل����ل را ش����کل داده اس����ت و بن����ابراین 
مشکالت و راه حل ھای آن ھم مشترک است و اتح�اد 
بین المللی امری است کھ در ح�ال حاض�ر در اولوی�ت 

.قرار دارد

پیام ھای ک�ارگران ایران�ی مھ�اجر ب�ر روی حاض�رین 
.تأثیر بسیاری گذاشت و احساسات ھمھ را برانگیخ�ت

کمیت����ۀ «ن پی����ام ھ����ا، از جان����ب اول����ین م����ورد از ای����
در آلم��ان ب��ود؛ »ھمبس��تگی ب��ا جن��بش ک��ارگری ای��ران

سپس در پی آن پی�ام وی�دیویی محم�د اش�رفی، یک�ی از 
.ک��ارگران پناھن��دۀ سیاس��ی سوسیالیس��ت، پخ��ش گردی��د

او در ح���الی ک���ھ ھم����دردی خ���ود را ب���ا آن دس����تھ از 
خ��انواده ھ��ای ک��ارگری ک��ھ عزی��زان خ��ود را ب��ر اث��ر 

ز دست داده بودن�د، اع�الم م�ی ک�رد، از سوانح کاری ا
م��ا باب��ت فعالی��ت خ��ود در ای��ن زمین��ھ س��پاس گ��زاری 

او ب��ا قاطعی��ت بی��ان نم��ود ک��ھ ای��ن نظ��ام س��رمایھ .ک��رد
چ��ھ «:او گف��ت.داری اس��تثمارگر بای��د برانداخت��ھ ش��ود

من روزی ببینم کھ ای�ن ط�ور بش�ود ی�ا ن�ھ، ای�ن اعتق�اد 

در سالن کلمات او احساسات حاضرین را ».من است
.برانگیخت

پیام بعدی از طرف یک ک�ارگر مھ�اجر ترکی�ھ خوان�ده 
س�ال ب�ود ب�ھ ات�ریش مھ�اجرت نم�وده و در ٢۵شد کھ 

او در پیام خود خاطر نشان کرد ک�ھ .آن جا شاغل بود
کارگران مھاجر بزرگترین نقش را در ثروتمند ک�ردن 

.اتریش و رساندنش بھ رتبۀ ھف�تم در جھ�ان داش�تھ ان�د
یک��ی از وظ��ایف عم��دۀ «:ای��ن ط��ور تم��ام ش��دپی��ام او

سوسیالیست ھا در ھ�ر کش�وری از جھ�ان ھمیش�ھ ای�ن 
بوده کھ در ھر جایی کھ مناسبات تولی�د س�رمایھ داری 
حاکم است، کمپین ھا و فعالیت ھایی علیھ س�وانح ک�ار 
و بیم�اری ھ��ای ش��غلی انج��ام دھن��د و در براب��ر ق��وانین 

م�ن ب�ھ .بزنن�دب�ورژوایی ایس�تاده و ح�دود آن را عق�ب
ش��ما ب��ھ دلی��ل فع��الیتی ک��ھ داش��تھ ای��د، ب��ھ دلیل��ی چن��ین 
مس�ئولیتی ک��ھ ب��ر عھ��ده گرفت�ھ و چن��ین کمپین��ی ک��ھ ب��ھ 

او ھمچن����ین .راه انداخت����ھ ای����د، تبری����ک م����ی گ����ویم
درودھای گرم طبقۀ کارگر اتریش را ب�ھ طبق�ۀ ک�ارگر 

درود ب�ر آن�انی ک�ھ م�ی «:ترکیھ ارسال داشت و گف�ت
»!آفرینند

ی��ام ھ��ا ک��ھ از جان��ب س��ازمان ھ��ای ک��ارگری و ن پای��
دوستان طبقاتی فرستاده شده بود، پی�ام ب�ین الملل�ی ای�ن 
جلسھ را تقوی�ت ک�رد و ط�ی ای�ن نشس�ت، ماھی�ت ب�ین 
المللی طبقۀ کارگر، مشکالت آن و چگونگی رفع ای�ن 

پ�س از .مشکالت قاطعانھ مورد بررسی ق�رار گرفتن�د
رتمن���د و پ���ر گ���وش ف���را دادن ب���ھ ای���ن پی���ام ھ���ا ک���ھ قد

احس�����اس بودن�����د، ک�����ارگران حاض�����ر در نشس�����ت، 
ھمبس��تگی ک��ارگری ب��ین الملل��ی خ��ود را ب��ا ای��ن ش��عار 

»!کارگران جھان متحد شوید«:اعالم نمود

٢٠١٣دسامبر ٢٥

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی
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ھزار امضا علیھ سوانح کارھزار امضا علیھ سوانح کار١٠٠١٠٠جمع آوری جمع آوری 

بازگشت بھ فھرست

-UİD(»المللی کارگرانانجمن ھمبستگی بین «کمپین 
DER( در ارتباط با سوانح کار، توجھ عمومی در سطح

تعدادی از روزنامھ ھا و .کشور را افزایش داده است
شبکھ ھای تلویزیونی کشور، این موضوع را پوشش داده 

روزنامھ ای کھ ھمھ (»رادیکال«اند؛ از جملھ، روزنامۀ 
گنژالھ اوز«).روزه در سطح کشور توزیع می شود

، ستون نویس این روزنامھ، مقالھ ای را دربارۀ »تورک
مقالۀ وی .کمپین مذکور و انجمن بھ رشتۀ تحریر درآورد

، »اخبار روازانۀ حریة«بھ انگلیسی ترجمھ و از سوی 
متن.قدیمی ترین روزنامۀ انگلیسی ترکیھ، منتشر گردید

، منتشره »اوزگن تورک«پیش رو، نسخۀ انگلیسی مقالۀ 
.، است»بار روزانۀ حریةاخ«در 

ھزار امضا علیھ سوانح کار١٠٠جمع آوری 

، UİD-DER)(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
طی کمپینی علیھ سوانح کار، صد ھزار امضا جمع آوری 

.نموده است

از نقطھ نظر شمار سوانح کار، کشور ترکیھ باالترین 
بۀجایگاه را در اروپا بھ خود اختصاص می دھد و رت

در کشور ترکیھ، ماھانھ صد .سوم در جھان را دارد
تنھا در طی ده .کارگر جان خود را از دست می دھند

، تعداد کارگرانی کھ در نتیجۀ ٢٠١٣ماھۀ نخست سال 
مورد برآورد ١٠١٧سوانح ناشی از کار فوت کرده اند، 

ھزار کارگر جان ١١ظرف ده سال، قریب بھ .شده است
.ه اندخود را از دست داد

پس از .البتھ این ھا رویدادھایی ھستند کھ ثبت می شوند
وقوع یک سانحۀ کار، کسانی ھستند کھ مجبور می شوند 
بھ بیمارستان ھای خصوصی مراجعھ کنند، خانواده ھایی 

، وادار و تھدید بھ سکوت »پول خون«ھستند با گرفتن 
ھمۀ این ھا رویدادھایی ھستند کھ در ھیچ جا .می شوند

.ثبت نمی شوند

این آمار و ارقام، ھر چند مخوف، اما صرفاً اعدادی بی 
اگر تاب تحملش را دارید، سعی کنید کھ بھ .جان ھستند

من بھ صحبت ھای .روایت این کارگران ھم گوش بدھید
گوش دادم، دو »لیعاکف محمد امین«و »ایلم پینار«

.کارگر بسیار جوان و عضو انجمن

این دختر جوان، در کارخانھ ای ،»ایلم«زمانی کھ 
آرنج تنیس «مشغول بھ کار بود، بھ بیماری بھ اصطالح 

با این حال این بیماری در رده بندی .مبتال شد»باز
او شغل خود را از .بیماری ھای شغلی قرار نمی گیرد

۵٣٣تعداد بیماری ھای شغلی در ترکیھ، تنھاد .دست داد
حالی کھ این رقم در مورد در نظر گرفتھ شده اند، در

.ھزار مورد می شود۴٠اروپا 
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کارگر نساجی است؛ شغل خود را طی یکی از »عاکف«
کوچک سازی ھایی کھ اغلب انجام می شود، از دست 

.او اآلن فعالیت ھای تئاتر انجمن را می گرداند.داد

ابتدا از مسائل و مشکالت دوستان »ایلم«و »عاکف«
ن ھایی کھ مجبورند بھ کار ادامھ خود می گویند؛ روایت آ

دھند، حتی اگر انگشتان دست خود را یک بھ یک در 
نتیجۀ کار با ماشین االت از دست داده باشند؛ داستان 
کارگر بیست سالھ و غیر ماھری کھ بھ تازگی از 
روستای خود رسیده بود، اما بدون ھرگونھ تعلیم بھ کار 

ن روز از کار، با ماشین آالت گرفتھ می شود و در دومی
جان می بازد؛ داستان کسانی کھ در چادرھای مسکونی 

.سوختند و جان دادند»اسن یورت«موقت خود در 

اکنون انجمن در حال تمرکز بر روی سوانح ناشی از کار 
.است، چرا کھ وضعیت دیگر خارج از کنترل شده است

آن ھا نھ ماه .سوانح، بھ سبعیت و توحش تبدیل شده اند
سوانح شغلی، تقدیر «کمپینی را آغاز کردند با نام پیش

.»!بھ مرگ کارگران پایان دھیم.نیستند

حتی«:ابعاد این آمار و ارقام را برجستھ کرد»عاکف«
.»در جنگ ھم شما این تعداد آدم را از دست نمی دھید

عاکف می گفت کھ کارگران بھ سوی مرگ فرستاده می 
رشد می کند، سوانح کار شوند و در ھمان حال کھ ترکیھ

.ھم بھ شدت باال رفتھ است

با وجود صدھا :کمپین روی این حقایق متمرکز می شود
ھزار محیط کار و میلیون ھا نفر کارگر، تعداد 
کارشناسانی کھ وزارت کار برای امنیت و بھداشت 

نفر است؛ در نتیجھ ٢۵٠مشاغل تخصیص داده، تنھا 
اعضای کمپین تالش می .دنمی توانند نظارتی داشتھ باشن

کنند کھ آگاھی را نسبت بھ سوانح کار و بیماری ھای 
آن ھا توجھ را بھ این نکتھ جلب می کنند .شغلی باال ببرند

کھ شمار سوانح کار و بیماری ھای شغلی بھ مراتب 
آن ھا می خواھند .بیشتر از آن چیزی است کھ می دانیم

ترین مجازات این واقعیت را برجستھ کنند کھ سنگین 
لیرۀ ترکیھ منظور ٢٠٠٠برای کارفرمایان خاطی، فقط 

.شده است

کارگران می خواھند بھ کارفرما و حکومت توضیح بدھند 
کھ با انجام اقدامات الزم و نظارت ھای کافی، می توان 

، »فاروق چلیک«آن ھا گقتۀ .از سوانح جلوگیری کرد
درصد از ٩٨«وزیر کار را مجدداً تکرار می کنند کھ 

.»سوانح کار قابل اجتناب ھستند

کھ بعضاً -کارگران خواھان این ھستند کھ ساعات کار
کاھش پیدا کنند؛ -ساعت ھم می رسند١٢حتی بھ بیش از 

اساسی ترین تمھیدات ایمنی کار، لحاظ شوند؛ ماشین 
آالت در صورت عدم تعمرات الزم و مناسب، متوقف 

.شوند

ھزار امضا ١٠٠پین، بھ آن ھا بھ سھولت طی یک کم
دست یافتھ اند؛ و قادر شدند کھ آگاھی عمومی را نسبت 

.بھ این مسائل بھ طور جدی ارتقا دھند
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در پارلمان HDPو BDPاین امضاھا بھ نمایندگان 
.منتقل خواھند شد

بھ نظر می رسد کھ گویا کارگر در ترکیھ تنھا یک 
رکیھ پیدا ھنگامی کھ کارگری شغلی در ت.سرنوشت دارد

.می کند، آن وقت بھ بھای زندگی اش کار می کند

در ھمۀ محیط ھای کار، این شعار نصب شده است کھ 
یا »اول، زندگی بشر«اما چرا .»اول، ایمنی کار«
نوشتھ نشده اند؟ چرا؟»اول، کارگر«

کھ »رادیکال«ژالھ اوزگن تورک، ستون نویس روزنامۀ 
.امبر انتشار یافتھ استنو٢١در آن مطلب فوق بھ تاریخ 

بھ »اخبار روزانھ«این مطلب بھ وسیلۀ ھیئت تحریریۀ 
.انگلیسی ترجمھ گردیده است

شبکۀ ھمبستگی کارگری:ترجمۀ فارسی

ھدِف جمع آوری صدھزار امضا ھدِف جمع آوری صدھزار امضا ::حمایت عظیم کارگرانحمایت عظیم کارگران
!!محقق شدمحقق شد

بازگشت بھ فھرست

-)UİD-DER(ن المللی کارگران انجمن ھمبستگی بی
ترکیھ

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمھ

-UİD(»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«کمپین 
DER( مرگ کارگران !سوانح کار، تقدیر نیستند«با نام

بھ ھدِف جمع آوری »!در اثر سوانح کار را متوقف کنید
رگر توده ھای کا.یک صد ھزار امضا دست یافتھ است

بھ این کمپین کھ در بسیاری از شھرھا بھ ویژه در 
محالت کارگری پیش برده شد، عالقۀ وافری نشان دادند 

در طول این کمپین، با قریب بھ .و از آن پشتیبانی نمودند
ھزار نفر بھ صورت چھره بھ چھره ارتباط گرفتھ ۵٠٠

شد، و تالش گردید تا با توضیح اھمیت حیاتی مسألۀ 
.، سطح آگاھی در این مورد باال برده شودسوانح کار

بھ )UİD-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
عنوان یک تشکل کارگری برای وحدت، ھمبستگی و 
مبارزه، مسائل طبقۀ کارگر را از نقطھ نظر سیاست 
مستقل طبقاتی مورد برخورد قرار می دھد و بھ مبارزه 

است کھ اتحادیھ این در حالی .برای حل آن می پردازد
ھای کارگری، بھ عنوان تشکالتی کھ گمان می رود باید 
تماماً در چنین مواردی درگیر شوند، تمایل چندانی برای 

باUİD-DERاما .دست زدن بھ مبارزۀ کافی ندارند
تمام توان خود تالش می کند کھ کارگران را سازمان 

ا بھ دھد، روحیھ و نیروی آن ھا را باال ببرد و آن ھا ر
بنابراین .عنوان یک طبقھ علیھ کارفرمایان متحد سازد

UİD-DER با صبر، عزم، انضباط طبقاتی و ایمان بھ
دست .مبارزه در امتداد چنین مسیری بھ پیش می رود
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ھزار امضا، آن ھم تحت ١٠٠یافتن بھ ھدِف جمع آوری 
.شرایط دشوار، نتیجۀ این نوع برداشت از فعالیت است

ھدف خود را UİD-DERا کمپین مذکور، در ارتباط ب
صحبت با صدھا ھزار نفر از کارگران، ارتقای سطح 
آگاھی آنان از طریق توضیح حقایق دربارۀ سوانح کار و 
بیماری ھای خاص شغلی، و افزایش حساسیت بیشتر 

نشانۀ.کارگران در قبال این مسائل تعیین کرده بود
UİD-DERروشنی وجود دارد کھ نشان می دھد کمپین

این کمپین در بسیاری از :بھ اھداف خود رسیده است
مناطق صنعتی، شناختھ شده است و برای کارگران و 
خانواده ھایی کھ از پیامدھای سوانح کار و بیماری ھای 

یک محل رجوع UİD-DERشغلی رنج می برند، 
.شده استھمیشگی

سوانح کار و بیماری ھای شغلی یکی از جدی ترین 
ما قطعاً نمی توانستیم نسبت .طبقۀ کارگر استمعضالت

کارگر را می ١٠٠بھ این مسألھ کھ ماھانھ جان تقریباً 
گیرد، و ھزاران نفر را مجروح و معلول می کند، 

)AKP(»حزب عدالت و توسعھ«حکومت.سکوت کنیم
بھ دنبال نارضایتی و فشار فزاینده، دست بھ تصویب 

تا ظاھراً از سوانح )کارقانون ایمنی(قانون جدیدی زد 
اما این قانون، عالج مشکالت .کار جلوگیری کند

انگیزۀ اصلی این قانون در واقع نھ .کارگران نبود
جلوگیری از سوانح کار، بلکھ خالص شدن از شّر 

حتی ھمان تمھیدات ناچیزی ھم کھ قانون .فشارھا بود
درنظر می گرفت، روی کاغذ باقی مانده اند، انجام و 

کمیل آن ھا بھ تعویق افتاده است و بازرسی از مراکز ت
.کار، آن گونھ کھ باید صورت نمی گیرد

در آغاز کمپین، ما از تجربیاتی برخوردار بودیم کھ در 
گذشتھ از خالل برگزاری کمپین علیھ مراکز نیروی 
اتمی، علیھ تالش دولت برای انحالل پرداخت حق سنوات 

کاری کمتر بھ ازای خدمت در عمل، برای ساعات 
ما بھ برنامھ ریزی .دستمردھای بیشتر بھ دست آمده بود

-UİDکارگرانی از .و تدارکات مبسوطی پرداختیم
DER ابتدا خود را دربارۀ سوانح کار و بیماری ھای

UİD-DERصدھا ھا نفر از فعالین .شغلی آموزش دادند
برای بھ راه انداختن این کمپین در سمینارھا و جلسات

آن ھا آموزش ھای الزم را رفقای .شرکت کردندتوجیھی
ھمکاری فراگرفتند کھ در زمینۀ سوانح کار و بیماری 

بھ صورت چھره بھ چھره با .ھای شغلی تخصص داشتند
از تولید چرم، فوالد، -کارگران صنایع مختلف

پتروشیمی، کشتی سازی، لجستیک و غیره گرفتھ تا 
ن و شرایط آنان مورد صحبت شد؛ این کارگرا-نساجی

بررسی دقیق قرار گرفت و سپس انواع متنوع سوانح کار 
و بیماری ھای شغلی ھمراه با راه ھای جلوگیری از آن 

.ھا ارائھ گشت

جزوه ھایی دربارۀ سوانح کار و بیماری ھای شغلی، 
پوسترھا، پارچھ نوشتھ ھا، پالکاردھا و تصاویر و ھمۀ 

ایش داده می شد، ھمگی آن چھ کھ باید در طی کمپین نم
با کارگرانی کھ سابقاً دچار .بھ خوبی تھیھ گردیده بودند

سوانح کار شده بودند و ھمین طور با خانواده ھای آنان، 
آن .مصاحبھ شد و فیلم ھای کوتاه بسیاری نیز تھیھ گردید
این :چھ در تمامی این موارد اشاره می شد، این بود

د مقصّر سوانح کار و کارفرمایان حریص ھستند کھ بای
بیماری ھای شغلی شناختھ شوند، چرا کھ آن ھا در مورد 
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تمھیدات ایمنی پیشگیرانھ ھیچ گونھ زحمتی بھ خود نمی 
و حکومت ھم ھمدست آن ھاست، چرا کھ نھ قوانین .دھند

مناسبی تصویب می کند و نھ بھ بازرسی مراکز کار و 
و حکومت کارفرمایان .مجازات کارفرمایان می پردازد

AKP کھ مسئول مرگ و میر ھستند، برای توجیھ سوانح
.می خوانند»خواست خدا«کار آن را 

با شور و اشتیاق عظیمی آغاز بھ UİD-DERفعالین 
نخست، ارتقای آگاھی :دو ھدف وجود داشت.کار کردند

کارگران دربارۀ سوانح کار و بیماری ھای شغلی و 
تکامل نارضایتی آن دوم، رشد و.افزایش حساسیت آنان

فعالین .ھا بھ سوی متشکل شدن و حمایت عینی از کمپین
برای فراخواندن کارگران، تحت انواع سختی ھا و 
مشقات در محالت کارگری، ورودی کارخانھ ھا، مناطق 
بھ اصطالح صنعتی و میادین شھر در طول کمپین کار 

یغرفھ ھایی را برپا نمودند، فعالیت ھای خیابان.کردند
-UİDکارگران کھ فعالین .را سازمان دادند و غیره

DERبا کاله ھا و پیشبندھای :را دیده بودند، گفتند
مدت ھاست UİD-DERفعالین !سرخشان این جا ھستند

کھ با کاله و پیشبند قرمز در میان کارگران شناختھ شده 
در واقع این کاله و پیشبند، بیان این واقعیت بود کھ .اند

تنھا نیستند و ھمبستگی و مبارزه ھمچنان زنده کارگران
.است

در طول کمپین، با بالغ بر نیم میلیون نفر بھ صورت 
با صدھا محل کار تماس .چھره بھ چھره صحبت شد

بھ خاطر این کمپین، کارگران برای وادار .گرفتھ شد
کردن کارفرمایان بھ انجام اقدامات ایمنی و ایجاد اتحادیھ 

کمیتۀ سالمت و «.کار خود، متشکل شدندھا در مراکز
بھ بازدید از مراکزی UİD-DERدر »ایمنی کارگران

کھ سوانح کار در آن ھا رخ داده بود و ھمین طوری 
کارگرانی کھ چنین سوانحی را تجربھ کرده بودند، 

نشست ھایی .پرداخت و موارد بسیاری را ثبت نمود
محیط کاری دربارۀ سالمت و ایمنی کارگران در چندین

وکالیی کھ از حقوق .و محالت کارگری برگزار گردید
دفاع می کنند، و UİD-DERکارگران و کمپین 

، در فعالیت ھای UİD-DERمتخصصین کارگرِی 
بھ صدھا کارگر از اطراف ترکیھ .خیابانی شرکت کردند

تماس گرفتھ بودند، کمک و مشاورۀ UİD-DERکھ با 
ھایی کھ عزیزان خود را در خانواده .قانونی ارائھ شد

نتیجۀ سوانح کار از دست داده و ھمین طور کارگرانی کھ 
از سوانح کار آسیب دیده بودند، از کمپین حمایت کردند و 

امیدواریم ھیچ کسی بالھایی را کھ سر ما آمد «گفتند کھ 
.»تجربھ نکند

UİD-DER بھ عنوان یکی تشکل کارگری حقیقی، بھ ،
کت فزایندۀ کارگران، مرتباً رو بھ یُمن حمایت و مشار

کارگرانی کھ با ھزار و یک مشکل مبارزه .رشد است
می کنند و زیر استثمار شدید لھ می شوند، درمی یابند کھ 

UİD-DER بھ مسائل و مشکالت کارگران اھمیت می
.دھد و آن ھا را برای حل این مشکالت ھدایت می کند

جزئی از مبارزه می روحیۀ آن ھا ارتقا می یابد و آن ھا
بھ عنوان یک تشکل UİD-DERآن ھا بھ .شوند

کارگری مبارز اعتماد می کنند و بھ صفوف آن می 
.پیوندند

UİD-DER بھ تالش ھای خود ادامھ خواھد داد تا آگاھی
و ھوشیاری دربارۀ سوانح کار را از طریق یک سلسھ 

ن واکنش کارگرا.فعالیت ھا در ھفتھ ھای آتی ارتقا دھد
کھ در قالب بیش از یک صد ھزار امضای جمع آوری 

و ھمین طور در قالب UİD-DERشده در طول کمپین 
نھ بھ سوانح کار بیشتر، نھ بھ تلفات «شعار آن ھا، یعنی 

.متجلی شد، بھ پارلمان انتقال خواھد یافت»بیشتر

ما برادران و خواھران طبقاتی خود را فرامی خوانیم تا 
ا پذیرا باشند و بھ صفوف مبارزه مطالبات کمپین ر

.بپیوندند

٢٠١٣اکتبر ٢٨
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!!پایان دھیدپایان دھید»»سوانح کارسوانح کار««بھ مرگ کارگران در اثر بھ مرگ کارگران در اثر 

۵۵از میلیتانت شمارۀ 

)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران

شبکۀ ھمبستگی کارگران ایران:ترجمھ

بازگشت بھ فھرست

!تکشان، برادران و خواھرانکارگران، زحم

.سوانح ناشی از کار، روز بھ روز درحال افزایش است
روزی نیست کھ ما خبری از سوانح کار در کارخانھ ھا، 

-معادن، کارخانھ ھای کشتی سازی و محل ھای ساخت
١٠٠بھ طور متوسط ماھانھ بیش از .وساز نشنویم

، کارگر جان خود را در محل کارشان از دست می دھند
و بھ عالوه کارگران بھ مراتب بیشتری دچار جراحت و 

.معلولیت دائمی می شوند

کارگران فوت کردند؛ ١۴۴۴، نزدیک بھ ٢٠١٠در سال 
سوانح "کارگر بھ قربانیان ١۵۶٣نیز ٢٠١١در سال 

بنامیم، "قتل ھای کاری"، کھ بھ حق باید آن را "کاری
.تبدیل شدند

ارگر دیگر ھم جان ک۶۴٢در نھ ماھۀ نخست امسال، 
سوانح کار، زندگی خانواده ھای .خود را از دست دادند

کارگری را نابود می کند و تنھا کودکانی یتیم یا زنانی 
.سرپرست را برجای می گذاردبی

وساز یک باریش کیاک کھ در یکی از محل ھای ساخت
کار می کرد،  زمانی )استانبول(یورت فروشگاه در اسن
چادرھای نایلونی موقتی در خواب بود، کھ در یکی از 

مادرش می گوید .قربانی شعلھ ھای آتش شد و جان باخت

.این قدر رنج می کشم کھ دیگر نمی خواھم زندگی کنم"
".آرزو می کنم کھ ای کاش مرده بودم

صدھا نفر از مادران، پدران، خواھران و برادران، زوج 
ن ھا زجر آ.ھا و فرزندان ھم ھمین طور فکر می کنند

.می کشند و اشک می ریزند

اما چھ کسی مسئول این اشک ھا و دردھاست؟ بی تردید 
باید گفت کارفرمایان و دولت حزب عدالت و توسعھ 

)AKP.( چرا کھ کارفرمایان از تمھیدات احتیاطی
ضروری برای کارگران در محیط ھای کار بھ بھانۀ 

سرباز می ابزارھای ایمنی و بھداشتی، "پرھزینھ بودن"
دولت حزب عدالت و توسعھ ھم با امتناع از انجام .زنند

ھرگونھ بازرسی و تصویب قوانینی جھت مجازات 
خاطیان، عمالً چشم خود را بر روی این حقایق می بندد 
و برعکس کارفرمایان را تشویق می کند تا بھ ھمین 

.روال ادامھ دھند

وسعھ نیست باید پرسید آیا این خوِد دولت حزب عدالت و ت
"سرنوشت و تقدیر"کھ سوانح کار و تلفات متعاقب آن را 

می نامد و این مرگ و میرھا را بی اھمیت جلوه می دھد؟

ی کھ ھمواره جان "تقدیر"چرا این :بیایید با ھم بپرسیم
کارگران را می گیرد، ھیچ گاه بھ سراغ کارفرمایان نمی 

آید؟

!برادران و خواھران

رکیھ از نظر شمار سوانح کار، رتبۀ سوم آیا می دانید کھ ت
را در جھان بھ خود اختصاص داده است؟ طبق ارقام 

ھزار سانحۀ کار در ترکیھ اتفاق می ٧٧رسمی، ساالنھ 
ھر سال صدھا کارگران جان خود را از دست می .افتد

دھند و ھزاران نفر بھ آسیب ھا و معلولیت ھای ناشی از 
.سوانح کار دچار می شوند

در ھمان حال کھ سودھای کارفرمایان :جھ روشن استنتی
.بھ عرش می رسد، کارگران در جھنم زندگی می کنند

در ترکیھ تابلوھایی در ھر محل کار نصب شده است کھ 
با".اول، ایمنی کار: "روی آن چنین شعاری نوشتھ شده

یا "اول، ایمنی بشر"این حال ھرگز نوشتھ نمی شود کھ 
اما چرا؟".راناول، ایمنی کارگ"

علت آن است کھ کارفرمایان، نھ بھ کارگران، بلکھ بھ 
.رشد سرمایھ و سود خود اھمیت می دھند
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اقدامات ایمنی در واقع نھ برای تضیمن ایمنی کارگران، 
سوانح کار، این .بلکھ برای تضمین تداوم تولید است
.حقیقت را بارھا بار آشکار کرده است

چ وقت مورد بازرسی قرار نمی محل ھای کار تقریباً ھی
بھ دنبال رشد فشارھا، دولت حزب عدالت و توسعھ !گیرد

قانون ایمنی و "قانون جدیدی را تصویب کرد کھ بھ 
موسوم است و بھ اشتباه گمان می کرد "سالمت مشاغل

اما .کھ چنین اقدامی بھ سوانح کار پایان خواھد بخشید
بعداً چھ اتفاقی رخ داد؟

کارگران از ماه ژوئیھ، یعنی زمانی کھ صدھا نفر از
این .قانون مذکور اجرایی شد، جان خود را از دست دادند

قانون فقط کلیاتی را دربر دارد کھ محکوم بھ باقی ماندن 
بر روی کاغذ است، و ھیچ نوع مقررات روشن و 

.مشخصی را بھ نفع کارگران بھ دنبال نداشتھ است

رسان محیط ھای کار در بھ عنوان یک نمونھ، تعداد باز
نفر است و این در حالی است کھ ٢۵٠وزارت کار تنھا 

صدھا ھزار محیط کار و میلیون ھا نفر کارگر وجود 
.دارند

ظاھراً کارفرمایانی کھ از این قانون تبعیت نکنند، مشمول 
طبق قانون، ایجاد کمیتھ !جریمھ ھای سنگین خواھند بود
کارگران درھر حال اما .ھای ایمنی کار ضروری است

در .از ایفای نقش در ایجاد این کمیتھ ھا محروم ھستند
عوض کارفرمایان از اختیار قانونی برای ایجاد این 

رفرمایان، آیا روشن نیست کھ کا.کمیتھ ھا برخوردارند
این کمیتھ ھا را بنا بھ میل خود طراحی خواھند کرد؟ 
ضمناً کّل جریمۀ کارفرمایانی کھ از ایجاد این قبیل کمیتھ 

!لیرۀ ترکیھ است٢٠٠٠ھا امتناع می ورزند، تنھا 
.مشخص است کھ اینان کارگران را بھ مسخره گرفتھ اند

.نیستعالوه بر این، مسألھ، تنھا فقدان اقدامات احتیاطی
یکی از دالیل اساسی سوانح کار، این است کھ کارگران 
وادار می شوند کھ تا سر حّد مرگ و برای ساعاتی 

افزایش ساعات کاری و افزایش آھنگ .طوالنی کار کنند
.کار بھ افزایش تصاعدی شمار مرگ و میر می انجامد

در قانون جدید حتی یک کلمھ ھم در مورد این جنبۀ 
.ده استمسألھ صحبت نش

!دیگر بس است:ما می گوییم

راه انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران، در حال بھ
اندازی کمپینی مبارزاتی برای پایان دادن بھ سوانح کار و 

بھ عنوان .بیماری ھای ناشی از مشاغل خاص است
آوری امضا و ارسال آن بخشی از این کمپین، ما بھ جمع
م خواھیم کرد، و خواھیم بھ مجمع بزرگ ملی ترکیھ اقدا

گفت کھ در مقابل مرگ کارگران در نتیجۀ سوانح کار 
.دولت باید وارد عمل شود.سکوت اختیار نخواھیم کرد

برای متوقف ساختن فوت کارگران در نتیجۀ سوانح کار، 
باید گام ھایی ضروری بھ منظور انجام اقدامات احتیاطی 

رداشتھ شود، و الزم برای ایمنی کارگران در محیط کار ب
در عین حال قوانین جدیدی بھ نفع کارگران تصویب و 
بدون ھر گونھ قید و شرطی در تمامی اماکن کار اجباری 

ما برادران و خواھران خود را فرامی خوانیم تا بھ .گردد
!کمپین ما بپیوندند، و فعاالنھ از آن حمایت کنند

 در مقابل فوت کارگران در نتیجۀ سوانح ناشی
!ار سکوت نکنیداز ک

 کمیتھ ھای ایمنی و سالمت کارگران باید تحت
مدیریت خود کارگران و در تمامی محل ھای 

!کار ایجاد گردد

 دستمزد پزشکان محیط کار و متخصصین ایمنی
مشاغل باید از سوی صندوقی دولتی کھ تحت 
نظارت اتحادیھ ھای کارگری و انجمن ھای 

!صنفی قرار دارد، پرداخت شود

اص جریمھ و مجازات ھای سنگین برای اختص
کارفرمایانی کھ از انجام اقدامات احتیاطی 

!خودداری می ورزند، بھ ھمراه اجازۀ بازرسی

 حّق توقف تولید از سوی کارگران در موارد
فقدان وجود ابزارھا و اقدامات احتیاطی 

!ضروری کار

حذف شیف شب در مشاغل سنگین و خطرناک!

ش ساعات کارافزایش دستمزد و کاھ!

٢٠١٢نوامبر ١
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انجمن «ایران بھ »شبکۀ ھمبستگی کارگری«پیام 
ترکیھ»ھمبستگی بین المللی کارگران

بازگشت بھ فھرست

برادران و خواھران طبقاتی عزیز،

ضمن مسرت و شادی عمیق، باخبر شدیم کھ ھدف 
مبستگیانجمن ھ«ھزار در کمپین ١٠٠جمع آوری 

سانحۀ کار، تقدیر «با نام »بین المللی کارگران
»!نیست؛ مرگ ناشی از سوانح کار را پایان دھید

.محقق شده است

این کھ .این دستاورد، بھ خودی خود بی نظیر است
امضاھای مذکور اکثراً در محالت کارگری و 
ورودی کارخانھ ھا، آن ھم بھ دنبال ارتباط چھره بھ 

نیم میلیون نفر جمع آوری گردیدند، چھره با تقریبا ً
این کمپین را بھ پیشرفتی قابل مالحظھ در تاریخ 

.جنبش کارگری ترکیھ پس از کودتا تبدیل می کند

بھ عالوه، نحوۀ بسیج و سازماندھی صدھا نفر از 
پس»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«فعالین 

از طی کردن جلسات آموزشی خود، برای پیشبرد 
پین، قطعاً بھ ساخت و تکامل نھ فقط این کمپیِن بھ کم

این .خصوص، بلکھ خود انجمن یاری خواھد رساند
کھ شما ابتدا آگاھی کارگران را پیرامون سوانح کار 
و بیماری ھای شغلی باال بردید، و سپس نارضایتی 
آنان را بھ حمایت مادی و مشخص از کمپین ارتقا 

بلندمدت نیز خواھد دادید، پیامدھا و نتایج مثبت 
.داشت

در این برھھ از زمان کھ اتحادیھ ھای کارگری در 
ترکیھ قانونی ھستند، ولی بھ مثابۀ سازمان ھایی فعال 
نیستند کھ حقیقتاً برای دفاع و بسط حقوق کارگران و 
بھبود استاندارد معیشت آنان مبارزه نمایند، این نوع 

تودۀ کمپین و نحوۀ فعالیت صبورانۀ آن در بین 
در نتیجھ این .کارگران، بسیار حائز اھمیت است

کمپین بی تردید درس ھایی دارد کھ کارگران و 
.فعالین دیگر کشورھا می توانند از آن بیاموزند

امید داریم کھ موفقیت کمپین شما، بسیاری دیگر از 
کارگران و فعالین کارگری را نیز تشویق کند تا در 

کارگر ١٠٠اھانھ کاھش آمارھای وحشتناک مرگ م
و نقص عضو و صدمۀ ھزاران تن در نتیجۀ سوانح 

.کار و بیماری ھای شغلی، درگیر شوند

انجمن ھمبستگی بین المللی «ما برای کمپین 
نھ بھ سوانح کار «، با شعار برجستۀ آن »کارگران

، آرزوی کامیابی در میان »بیشتر، نھ بھ مرگ بیشتر
سایر بخش ھای اقشار وسیع تری از طبقۀ کارگر و

.را داریم)از جملھ پارلمان(جامعۀ ترکیھ 

زنده باید ھمبستگی بین المللی و مبارزۀ طبقاتی طبقۀ 
!کارگر

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 
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»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«پیام 
)UİD-DER( شبکۀ ھمبستگی «ترکیھ بھ

)IWSN(ایران »کارگری

بازگشت بھ فھرست

دوستان گرامی،

پیش بھ سوی «مراسم عمومی انجمن ما با عنوان 
١۵روز »مبارزه و ھمبستگی علیھ سوانح کار

اتحادیۀ کارگران (»ایش-پترول«دسامبر در سالن 
صدھا .برگزار گردید)نفت، پتروشیمی و الستیک

ا، نفر از کارگران شھرھا و حومھ، رؤسای اتحادیھ ھ
نمایندگان سوسیالیست پارلمان، کارگرانی کھ مشغول 
اعتصابات غیرقانونی ھستند و سایر دوستان طبقاتی 

.از طرف تشکل ھای مختلف، حضور بھ ھم رساندند

دوستان گرامی؛ این مراسم بسیار موفقیت آمیز بود و 
پیام ھمبستگی شما با استقبال پرشور برادران و 

جا، ترکیھ، رو بھ رو خواھران طبقاتی شما در این
پیام شما، روحیۀ مبارزه و ھمبستگی بین .گردید

پیام شما .المللی کارگران ھمقطار ما را تقویت نمود
و سایر پیام ھایی کھ از سوی دوستان طبقاتی مان در 
کشورھای مختلف ارسال گردید، بر تأکید ما بھ این 
کھ طبقۀ کارگر طبقھ ای جھانی است و مشکالت و 

.ل ھای آن نیز مشترک است، صحھ گذاشتراه ح
کارگران حاضر در سالن ضمن گوش دادن بھ این 

کارگران «پیام ھای صادقانھ، با سر دادن شعار 
از این ھمبستگی بین المللی »!جھان، متحد شوید

.طبقاتی بھ گرمی استقبال نمودند

دوستان گرامی؛ ما نیز از پیام ارزشمند شما کھ نمونھ 
ھمبستگی طبقاتی بود، صمیمانھ قدردانی ای زیبا از 

گزارش ھای مرتبط با این مراسم بر روی .می کنیم
در اسرع .وب سایت ما بھ زبان ترکی درج شده اند

وقت، ترجمۀ انگلیسی آن ھا را نیز منتشر خواھیم 
.نمود

زنده باید اتحاد، مبارزه و ھمبستگی بین المللی طبقۀ 
!ھمبستگیبا درودھای مبارزاتی و !کارگر

بھ »اتحاد برای رھایی کارگر«پیام 

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«

بازگشت بھ فھرست

»اتحاد برای رھایی کارگر«ما از طرف سازمان 
)AWL( مراتب ھمبستگی و تبریک را بھ کنفرانس ،

.و کمپین شما اعالم می داریم

، کھ بھ سوانح خطرناک و گاه فقدان ایمنی شرایط کار
مرگبار می انجامد، یکی از واقعیات روزمرۀ زندگی 

بیش از صدسال .صدھا ھزار نفر از کارگران است
از حادثۀ آتش سوزی کارخانۀ پوشاک زنانۀ 

Triangle Shirtwaist کارگر آن در ١١٣و مرگ
نیویورک می گذرد، با این حال ھنوز وقوع حریق و 

گ ھزاران نفر از برادران و فجایع مشابھ، مر
مثالً حادثۀ بنگالدش در :خواھران ما را رقم می زند

، و یا ھمین ھفتۀ گذشتھ در ایتالیا کھ ٢٠١٢سال 
ھشت کارگر چینی در آتش سوزی کارخانۀ نساجی 

.جان باختند

در بریتانیا، فعالین اتحادیھ ھای کارگری در بخش 
تصنعت ساخت و ساز، تنھا بھ دلیل تالش جھ

سازمان یابی برای ارتقای ایمنی شرایط در محیط 
ھای ساخت و ساز، بھ طور سیستماتیک در فھرست 

در محل ساخت وساز کراس .سیاه  قرار گرفتھ اند
، بزرگ ترین پروژۀ ساخت و )Crossrail(ریل 

کارگر برای راه اندازی ٣٢ساز حمل و نقل اروپا، 
ق نجات ماشین حفاری اعزام شدند، در حالی کھ اتا
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ھنگامی کھ .نفر ظرفیت داشت٢٩آن تنھا برای 
نمایندۀ سندیکایی کارگران لب بھ انتقاد گشود، بھ 
ھمراه گروھی دیگر از کارگران بالفاصلھ اخراج 

نھایتاً راه اندازی یک کارزار جدی و دخالت .شد
مستقیم اتحادیھ بود کھ منجر بھ ابقای او در سمت 

.خود شد

ای ضّد سرمایھ داری آگاھیم کھ ما بھ عنوان نیروھ
و نقض ایمنی کار، در واقعیت »سوانح«این گونھ 

امر تصادفی نیستند؛ بلکھ پیامدھای اجتناب ناپذیر 
نظامی ھستند کھ انسان را بھ چشم مصالح قابل 
استفاده می بیند، در نتیجھ از ھر راه میان بُری وارد 
می شود، مقررات ایمنی کار را نقض می کند، اگر

فرصتی برای کسب سود بیشتر داشتھ باشد، دست بھ 
.ریسک می زند

در برابر بربریت چنین نظامی، ما ھم دیدگاه خود از 
نظامی کھ نیازھای -سوسیالیزم را پیش می کشیم

بشر را در اولویت قرار می دھد و در آن ھیچ 
کارگری با مرگ یا مصدومیت بھ خاطر سود و 

.گرددمنافع کارفرمایان مواجھ نمی 

با آرزوی بھترین ھا و ھمبستگی برای یک کنفرانس 
و کمپین موفق

)AWL(اتحاد برای رھایی کارگر 

http://www.workersliberty.org/

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

-نکمیتۀ ھمبستگی با جنبش کارگری ایرا«پیام 
»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«بھ »کلن

ترکیھ

بازگشت بھ فھرست

رفقا و ھمکاران،

ضمن درودھای صمیمانھ، برای کنفرانس شما 
آرزوی موفقیت داریم؛ ھر دقیقھ در جاھای مختلف، 
کارگران بھ خاطر کمبود و عدم وسایل حفاظتی و 

ندگی خود را از دست می ایمنی در محیط کار، ز
.دھند

حوادث محل کار، جرم و جنایت غیر رسمی بھ 
حساب می آیند؛ چرا کھ بھ علت طوالنی بودن 
ساعات کار و سرعت عمل برای رسیدن بھ تولید 
بیشتر و دست یابی سرمایھ داران و کارفرمایان بھ 
سود اضافی، توّجھی بھ ایمنی و حفاظت کارگران در 

.محل کار نمی شود

بر اساس آخرین آمار رسمی حوادث کار در ایران، 
روزانھ بھ طور متوسط سھ کارگر دچار سانحھ در 
محل کار می گردند؛ این درد مشترک ھمۀ کارگران 
در سراسر جھان می باشد، از این رو یک مبارزۀ 

.مشترک نیز می خواھد

ھمکاری و تبادل تجربیات می تواند یک راه روشن 
تا از تجربیات ھم دیگر بیشتر یاد خوب برای ما باشد

.بگیریم و بھ ھم یاری رسانیم

برای جلوگیری از حوادث در محل کار یا حداقل 
کاھش دادن آن، اتحادیھ ھا مسئولیت بزرگی دارند و 
جوابگوی آن می باشند؛ ھمھ نوع سازمان ھای 
کارگری تحت ھر تشکلی باید برای اجرای شرایط 

:زیر دست بھ دست ھم بدھند

http://www.workersliberty.org/
http://www.workersliberty.org
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مدت زمان کار و سرعت عمل در کار را کاھش *
.دھیم

بھ طور منظم محل کار و شرایط ایمنی آن را مورد *
.بازرسی قرار دھیم

تجھیزات حفاظتی از جملھ لباس کار و وسایل *
.ایمنی در دسترس قرار گیرد

آموزش دادن کارگران در مورد چگونگی مقابلھ *
.با حوادث در محل کار

نتایج و  .ھ منتظر نتایج کنفرانس شما ھستیمما با عالق
تجربیات کنفرانس شما می تواند برای ھمکاران ما 

.در ایران نیز بسیار مفید باشد

پیش بھ سوی ھمکاری و ھم یاری با ھم دیگر 

زنده باد ھمبستگی بین المللی 

سخنگوی کمیتۀ ھمبستگی با جنبش کارگری در 
)کلن(ایران 

ساده .س

:متن آلمانیترجمھ از 

http://en.uidder.org/international_solidari
ty_messages_to_uid_der.htm

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری 

نھادھای ھمبستگی با جنبش «پیام ھمبستگی 
حمایت از كمپین سراسری در در»كارگری ایران

جنایات حوادث كار علیھ «تركیھ تحت عنوان 
»!كارگران را متوقف كنید

بازگشت بھ فھرست

انجمن ھمبستگی «رفقای شرکت کننده در کنفرانس 
در ترکیھ»بین المللی کارگران

کھ کارگران بھ طور جھانشمول با یکی از معضالتی
بنا بھ .ھستند، عدم ایمنی محیط کار استآن مواجھ

گزارش سازمان جھانی کار، ساالنھ ھزاران کارگر 
بر اثر سوانح و یا بیماری ھای ناشی از کار، جان 

علت این وقایع دلخراش، .خود را از دست می دھند
مواردی چون مدیریت نادرست، صرفھ جویی 

ایمنی سرمایھ داران در وسایل ضروری مربوط بھ
بھداشت در محیط كار، سختی ر، كمبود و یا فقدانکا

کار، نداشتن بیمۀ درمانی، آموزش ندادن کارگران 
در مورد مسائل ایمنی، عدم نظارت نمایندگان واقعی 
کارگران در کمیسیون ھای بازرسی و نظارت و 
دخالت مستقیم آن ھا بر محیط ھای کار و ده ھا مورد 

عھ تا حّدی در برخی موارد عمق فاج.دیگر است
کارگران است کھ بالفاصلھ پس از رخ دادن حادثھ،

تکرار این .بھ کام مرگ كشیده می شوندمصدوم
فجایع و جنایات، ھر دقیقھ و ھر روز اتفاق می 

عامل این .این جنایت، قربانیان طبقاتی دارد.افتد
کھ برای ھستندجنایات ضّد بشری سرمایھ داران

را بھ مسلخگاه گرانکارھر چھ بیشتر،سودجویی
.می فرستند

بنابر آمارھای ارائھ شده توسط سازمان جھانی کار 
)ILO(كارگر در جھان بر اثر ۶٠٠٠، روزانھ

حوادث و بیماری ھای ناشی از مواّد سمی در محل 
٢٧٠كار، جان خود را از دست می دھند؛ ساالنھ 

میلیون حادثۀ ناشی از کار در جھان رخ می 
ن نفر بھ بیماری ھای ناشی از کار میلیو١۶٠دھد؛

.میلیون نفر دچار از کار افتادگی می شوند٧مبتال و 

http://en.uidder.org/international_solidarity_messages_to_uid_der.htm
http://en.uidder.org/international_solidari


٢٠

بھره کشی نظام سرمایھ آماراین تنھا گوشھ ای از
در بسیاری موارد، در .داری از کارگران است

داده نمی قربانیان سوانح کار آمار مشخصیمورد
نیقطعاً تعداد قربانیان عدم ایماز این رو.شود
.بیشتر از آمار اعالم شده می باشدكار

بھ علت کارگراندر كشورھایی مانند ایران،
از آسیب از تشکل ھای مستقل خود،محرومیت

ایمنی در محیط کار در رابطھ با عدمبیشتریپذیری
وجود تشکل ھای مستقل کارگری و .دارندقرار

جھت آموزش در محیط کار یکی از ابزارھای مھم
شرایط کار و کاھش حوادث شغلی است کھ می بھبود 
تغییراتی بنیادی در وضعیت کنونی طبقۀ امكانتواند

.کارگر بھ وجود آورد

-درایران جنبش کارگریبانھادھای ھمبستگی«ما
از طریق این پیام ھمبستگی، ضمن ،»خارج کشور

ترکیھ، از ھمراھی و ھمگامی با کارگران آسیب دیدۀ
ادث کار علیھ کارگران را متوقف جنایات حو«کمپین

ضمن اعالم ھمدردی با و حمایت می كنیم،»کنید
عموم کارگران آسیب دیده و خانواده ھایشان 

و سراسر جھان، خواھان بکارگیری و ترکیھدر
باالترین استانداردھای ایمنی در محیط رعایت

نظام بردگی سرمایھ و ما.ھستیمکارھای
مسئول جنایتکار آن راسردمداران و مدافعان

و .بالواسطۀ قربانیان حوادث ناشی از کار می دانیم
را تنھا راه رھایی از این فالكت سرمایھ داری

و ھمبستگی جھانی کارگران در جھت رفع اتحاد
شرایط استثمار، از بین بردن ستم طبقاتی و نابودی 

.نظام سرمایھ داری می دانیم

٢٠١٣دسامبر

!جھانیۀسرماینظاممرگ بر

!طبقھ کارگر جھانیپر توان باد اتحاد و ھمبستگی

-نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران 
خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

اعالم ھمبستگی با کارگران ترکیھ

فھرستبازگشت بھ

شورای نمایندگان نشست احزاب، سازمان :از جانب
ھا و نھادھای چپ و کمونیست

انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران در ترکیھ:بھ

پیام پشتیبانی و ھمبستگی بین المللی:موضوع

ما ازطریق رفقای خود درترکیھ، ازکمپین و کارزار 
یان درجر.دفاعی شما از کارگران ایران مطلع گشتیم

دسامبر در ادامھ کمپینی ١۵ھستیم کھ در تاریخ 
جنایات حوادث «سراسری درخاک ترکیھ با عنوان 
، در تدارک »کار علیھ کارگران را متوقف کنید

کنفرانس بزرگ برای پیگیری ملزومات ھمین کمپین 
.خواھید بود

ما ضمن پشتیبانی از اقدامات پی گیر شما در سراسر 
نبش کارگری، خود را در ترکیھ برای دفاع از ج

کنار شما دانستھ و برآنیم کھ ھمبستگی و حمایت بین 
المللی متقابل از جنبش کارگری در ترکیھ و ایران 
می تواند پشتوانھ استواری در برابر فشار و اختناق 
و سرکوب کارگران ایران و ترکیھ توسط دولت ھای 

.مدافع سرمایھ و نئولیبرالیسم باشد

ی کمیپن شما و کنفرانس تان در تاریخ بدین وسیلھ برا
.آرزوی موفقیت داریم٢٠١٣دسامبر ١۵

با درود ھای رفیقانھ

٢٠١٣دسامبر ١٣برابر با١٣٩٢آذر٢٢جمعھ 

:امضاء کننده گان 

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -١

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان-٢

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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اتحاد فدائیان کمونیست-٣

دمت کمونیست ھای ایران پیوند در خ۴

جمعی از چپ ھای کلن ۵

حزب رنجبران ایران ۶

حزب کمونیست ایران -٧

)راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران -٨
کمیتھ مرکزی 

)راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران -٩
ھیئت اجرایی 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانھ مردم -١٠
تکھلم ایران اس

شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه -١١
ھامبورگ 

کمیتھ حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران -١٢
دانمارک 

کمیتھ دفاع از مبارزات کارگران ایران در -١٣
فنالند

کانون ھمبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ -١۴

کمیتھ جوانان بلژیک -١۵

)اقلیت(فدائیان کمیتھ خارج کشور سازمان-١۶

در ٠٦کمیتھ یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ-١٧
ایران مونترال ،کانادا 

میز کتاب دانمارک-١٨

نھاد ھمبستگی با جنبش کارگری ایران غرب -١٩
آلمان 

ھستھ اقلیت-٢٠

ی ژاپن بھ »دورا چیبا«پیام ھمبستگی اتحادیۀ 
ترکیھ»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«

بازگشت بھ فھرست

انجمن ھمبستگی «برادران و خواھران گرامی در 
)UİD-DER(»بین المللی کارگران

از صمیم قلب بھ شما پیام می »دورا چیبا«اتحادیۀ 
ما بھ عنوان اتحادیۀ کارگران راه آھن، .فرستد

اتحادیھ ای کھ درگیر نبرد با موج تھاجمات 
لیسم است، مدت ھاست کھ ھمبستگی بین نئولیبرا

.المللی نزدیکی با انجمن داشتھ و داریم

ما بھ طور جد موفقیت عظیمی را برای گردھمایی 
شما بھ منظور سازماندھی مبارزه ای تمام عیار در 
راستای عقب راندن یورش سرمایھ داری بھ طبقۀ 

می دانیم کھ اینان از فرط .کارگر، آرزومندیم
برای بقای خود در واپسین مرحلۀ استیصال و 

سرمایھ داری، در تالش برای قربانی کردن طبقۀ 
کارگر ھستند و این امر بھ ناگزیر بدترین سوانح کار 
و فاجعھ آمیزترین بیماری ھا را بھ کارگران تحمیل 

.می کند

عمیقاً متأسف ھستیم کھ این بار در گردھمایی حائز 
است ما در عوض خو.اھمیت شما حضور نداریم

.برای ھمبستگی صادقانۀ کارگری با خود را بپذیرید

چیبا ھمراه با شما کھ متھورانھ مشغول نبرد -دورا
علیھ تھاجمات نئولیبرالیسم در قالب استثمار شدید و 
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سرکوب وحشیانھ ھستید، درحال مبارزه ای مشترک 
مبارزۀ ما اھمیت سترگی در مقابلھ با .بوده و ھست

دارید؛ ولعی کھ سوانح وسیعی حرص و ولع سرمایھ
را در محیط ھای کار و دیگر جاھا و ھمچنین 
بیماری ھای خطرناکی را برای کارگران بھ ھمراه 

ما نیز از طریق تداوم مبارزه در محیط ھای .داد
کار، در حال افزایش تالش ھای خود بھ منظور 
سازماندھی اتحادیھ ھای کارگری مبارز در شاخھ 

برای جنگ آشتی ناپذیر علیھ ھای مختلف صنعتی
.سرمایھ بوده ایم

باور داریم کھ مبارزۀ ما بخشی مھم از ضّد حملھ در 
برابر موج نئولیبرالیسم است؛ موجی کھ خصوصی 
سازی، برون سپاری و موقتی سازی قراردادھا، 
کارگران را بھ سوی شرایط غیرقابل تحّمل اوج 

ماندھی ضّد حملۀ ما از طریق ساز.فالکت می کشاند
اتحادیھ ھای کارگری مبارز در سرتاسر ژاپن تقویت 

بیایید با ھم در راستای این ھدف مشترک .خواھد شد
.بھ بھ مارزه برخیزیم

سال مشغول مبارزه علیھ طرح ٢۶ما بھ مدت 
در سال »تقسیم و خصوصی سازی راه آھن ملی«

بوده ایم کھ حملۀ ھمھ جانبۀ سرمایھ داری را ١٩٨٧
صوصی سازی، برون سپاری و موقتی در قالب خ

سازی کارگران آغاز کرد و بھ نابودی اشتغال و 
ما در این مبارزه می .سقوط ایمنی کارگران انجامید

بایستی با شرایط وخیم جھان کار رو بھ رو می 
شدیم، جھانی کھ در آن اتحادیھ ھای کارگری دست 
ساخت تحت رھبری ملی مدافع نظام، تماماً مبارزه 

عقب راندن نئولیبرالیسم را ترک گرفتھ بود و برای
اکنون حتی بھ مروج و توجیھ گر آن نیز مبدل گشتھ 

بنابراین ایجاد یک جنبش اتحادیھ ای مبارز و .است
.تازه نفس، بھ وظیفۀ عاجل ما تبدیل شده است

کارگر برکنار شدۀ راه آھن ملی برای ١٠۴٧مبارزۀ 
جانانۀ طبقۀ بازگشت بھ کار، در صف اول مقاومت 

کارگر ژاپن در برابر سرمایھ و قدرت دولتی قرار 

یک کمپین سراسری برای جمع آوری .گرفتھ است
کارگر ١٠۴٧ھزار امضا در حمایت از ١٠٠

برکنار شدۀ راه آھن ملی، ابزاری مھم در جھت 
.تقویت جنبش ما است

-دورا«برنامۀ عاجل دیگری کھ در دستور کار ما، 
گیرد، تقویت یک جنبش سراسری ، قرار می »چیبا

از .برای الغای فوری کلیۀ تأسیسات ھستھ ای است
زمان زمین لرزۀ بزرگ شرق ژاپن و فاجعۀ 

بھ این ٢٠١١تأسیسات ھستھ ای فوکوشیما در مارس 
سو، ما در این مبارزۀ فوق العاده حیاتی درگیر بوده 

ما سازماندھی آکسیون اعتراضی علیھ فعالیت .ایم
ه بھ مواد رادیوکتیو کارگران تأسیسات ھای آلود

ھستھ ای، ھمچنین دفاع از ساکنین فوکوشیما کھ 
وادار بھ بازگشت بھ سکونتگاه ھای شدیداً آلوده بھ 
رادیواکتیو می گردند، و مخالف با اجبار بھ کار در 
محیط ھای در معرض تشعشعات رادیواکتیوتھ را 

.دانیموظیفۀ خود بھ عنوان یک اتحادیۀ کارگری می 
، اتحادیۀ خواھر ما، درحال »دورو میتو«

سازماندھی چندین موج اعتصاب می باشد برای 
توقف تالش مدیریت بھ وادار ساختن کارگران بھ 
آلودگی زدایی از قطارھایی کھ مدت ھاست در 

.مجاورت تأسیسات ویران شدۀ ھستھ ای رھا شده اند

کودک فوکوشیما بھ سرطان تیروئید۵٩درحالی کھ 
مبتال شده یا مشکوک بھ بیماری سرطان ھستند و باید 

، »آبھ«مورد مداوا یا عمل قرار بگیرند، حکومت 
ضمن بی اعتنایی بھ این رویدادھای جدی، اجازه می 
دھد کھ آب رادیواکتیو از تأسیسات ھستھ ای ویران 
شده بھ دریا ریختھ شود و اقیانوس ھای کّل جھان را 

بھ خاطر مبارزۀ پیگیرانۀ در حال حاضر .آلوده کند
ما در برابر فاجعۀ ھستھ ای روزھای اخیر، ھیچ یک 

حکومت.تأسیسات ھستھ ای در ژاپن فعال نیست
ژاپن در مواجھھ با این وضعیت نامساعد برای طبقۀ 
حاکم، تمایل دارد کھ شماری از تأسیسات ھستھ ای 
را ھم زمان با آغاز سال جدید مجدداً بھ کار اندازد و 

یالت ھستھ ای را بھ تعدادی از کشورھای جھان تسھ
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روز »آبھ«ھمان طور کھ می دانید، .صادر نماید
اکتبر سال جاری بھ توافقاتی با ترکیھ جھت ٢٨

ساخت تأسیسات ھستھ ای در کشور شما بھ وسیلۀ 
.شرکت ھای ژاپنی دست یافت

ما بار دیگر بابت حمایت ارزشمندتان از ما از طریق 
١۶(ار زیادی امضای اعتراضی جمع آوری شم

علیھ تأسیسات ھستھ ای عمیقاً قدردانی )ھزار امضا
در این جا تعھد می کنیم کھ بھ مبارزۀ خود .می کنیم

برای توقف برنامۀ خطرناک صادرات تسھیالت 
ھستھ ای بھ کشور شما ادامھ دھیم و از این طریق 
قدردانی خود نسبت بھ شما را بھ شکل ماّدی محقق 

.کنیم

پیش بھ سوی تقویت ھمبستگی بین المللی طبقۀ 
کارگر و مبارزه برای استقرار جامعھ ای کھ در آن 
کارگران از زندگی انسانی حقیقی خود بھره مند 

.باشند

!با درودھای ھمبستگی

-دورا(رئیس اتحادیۀ ملی نیرو محرکۀ راه آھن چیبا 
)چیبا

شبکۀ ھمبستگی :تاناکا یاسوھیرو، ترجمۀ فارسی

پیام اتحادیۀ نفت، شیمی و الستیک سازی ترکیھ در 
ام شاھرخ زمـانی و دیگر کارگران ـپاسخ بھ پی

زندانی

بازگشت بھ فھرست

کمیتۀ حمایت از شاھرخ زمانی

دوستان عزیز،

پیش بھ سوی مبارزه و «کارزار سازمان ما با عنوان 
دسامبر ١۵در »از کارھمبستگی علیھ حوادث ناشی 

اتحادیۀ کارگران نفت، شیمی، و «در محل ستاد 
این کارزار با .برگزار گردید»الستیک سازی

شرکت صدھا کارگر از شھرھا و مناطق مختلف، 
مدیران اتحادیھ، نمایندگان سوسیالیست مجلس، 
کارگران اعتصابی، و دیگر ھم طبقھ ای ھایمان از 

.دسازمان ھای مختلف ھمراه بو

دوستان عزیز، این کارزار بسیار موفقی بود و پیام 
ھمبستگی شما با استقبال و اشتیاق زیاد برادران و 

.خواھران ھم طبقھ ای شما در ترکیھ، روبھ رو شد
پیام شما روحیۀ مبارزه و ھمبستگی بین المللی 

پیام شما و دیگر .ھمکاران شما را تقویت نمود
رھای مختلف، دوستان ھم طبقھ ای مان از کشو

موضع ما را مبنی بر بین المللی بودن طبقھ کارگر و 
این کھ مشکالت و راه حل ھای مشترکی داریم، قوت 

با شنیدن پیام ھای خالصانھ شما تمامی .بخشید
کارگران حاضر در سالن با سر دادن شعار 

از آن »کارگران تمامی سرزمین ھا متحد شوید«
ما تشکر خالصانۀدوستان عزیز، .استقبال نمودند

خود را از پیام ارزشمند شما، کھ نمونۀ زیبایی از 
.ھمبستگی طبقاتی بود، تقدیم تان می کنیم

زنده باد اتحاد، مبارزه و ھمبستگی بین المللی طبقۀ 
!کارگر

!ھمراه با درودھای مبارزه و ھمبستگی
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در *پیام ھمبستگی بھ کارگران مشمول بُرون سپاری
دانشگاه لندن

بازگشت بھ فھرست

-UİD(انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران 
DER(-ترکیھ

برادران و خواھران طبقاتی گرامی،

احساس عمیق ھمبستگی خود را بھ شما و مبارزۀ 
قاطعانھ ای کھ مدت ھاست مشغول آن بوده اید، ابراز 

وبُرون سپاری، بھ عنوان راھی برای مح.می داریم
حقوق طبقۀ کارگر، در سرتاسر جھان رو بھ 

این مشکل، یکی از بزرگ ترین .گسترش است
مشکالتی است کھ ما کارگران در ترکیھ نیز با آن 

حکومت سرمایھ داران حزب .رو بھ رو ھستیم
در ترکیھ، اکنون مصّرانھ )AKP(عدالت و توسعھ 

بھ دنبال یک نظام جامع تر از بُرون سپاری کارھا 
بھ دنبال این ھستند کھ تمامی موانع پیش روی است؛

یک نظام بُرون سپاری کار را رفع و زمینھ را آماده 
کنند تا کمپانی ھا بتوانند حتی کارھای اصلی را ھم 

.بھ وسیلۀ کارگران مشمول برون سپاری انجام دھند

کارگران مشمول برون سپاری، ھمانند شما، 
بامجبورند کھ تحت شرایط کاری دشوار، 
.قراردادھای کوتاه، فقدان امنیت شغلی کار کنند

اکنون سرمایھ داران بھ دنبال بسط این نظام کار بھ 
بنابراین مبارزه علیھ این .تمامی کارگران ھستند

حملھ کھ با ھدف وادار ساختن تمامی کارگران بھ 

پذیرش شرایط بردگی صورت می گیرد، فوق العاده 
ن برادران و خواھران ما، بھ عنوا.حائز اھمیت است

انجمن ھمبستگی بین المللی «طبقاتی شما در 
، مبارزه ای پیروزمندانھ را برایتان »کارگران

.مطالبات شما، مطالبات ماست.آرزومندیم

دستمزد برابر برای کار برابر؛ حقوق برابر و 
!شرایط کاری برابر

!بھ تبعیض علیھ کارگران مھاجر پایان دھید

!گی و اتحاد بین المللی طبقۀ کارگرزنده باید ھمبست

٢٠١٣دسامبر ٢٠

:توضیح مترجم

بُرون سپاری، فرایندی است کھ طی آن عملیات و *
فعالیت ھای عموماً غیر اصلی یک سازمان کھ سابقاً 
بھ وسیلۀ کارکنان درونی متعلق بھ آن انجام می 
پذیرفت، بھ شرکت ھا یا سازمان ھایی خارج از آن 

کشور و چھ بھ ویژه در کشورھای چھ درون ھمان(
.سپرده می شود)دیگری با نیروی کار ارزان

مثالً(بنابراین کارگران مشمول برون سپاری 
، تحت استخدام و )نظافتچیان، نگھبانان و غیره
)شرکت ھای خدماتی(قرارداد یک کارفرمای ثالت 

در می آیند، و این شرکت خواھد بود کھ وظیفۀ ارائۀ 
)اصلی(مین نیرو برای شرکت مشتری خدمات و تأ

را از طریق قرارداد با آن بھ عھده می گیرد؛ در 
نتیجھ بین این کارگران با شرکت ھای مشتری، یک 
واسطھ وجود دارد و اثری از روابط قراردادی 

شرکت مشتری، صرفاً از خدمات .نخواھد بود
.استفاده می کند و پاسخگوی ھیچ چیزی نخواھد بود

شمول برون سپاری، بیش از سایر کارگران م
کارگران در معرض آسیب ھستند؛ چرا کھ رقابت 

بر سر قیمت و دخالت در »جدید«کارفرمایان 
مناقصات برای بھ چنگ آوردن و انعقاد قرارداد، 



٢٥

منجر بھ تعویق در پرداخت دستمزدھا، کاھش مزد و 
.نقض پایھ ای ترین حقوق این کارگران می شود

ین مصادیق استثمار، بھ افزایش درحالی کھ ھمۀ ا
.سود کارفرمای ثالث و شرکت مشتری می انجامد

تا چھ حد »روش علمی«امروز شاھد ھستیم کھ این 
بھ خصوص در غرب گسترش یافتھ است؛ بھ طوری 
بخش زیادی از فعالیت ھای شرکت ھای بزرگ 

بھ )حتی فعالیت ھای اصلی(سرمایھ داری 
بھ دلیل برخورداری از (کشورھایی مانند ھند و چین 

و استثمار شدید و نقض گستردۀ »ارزان«نیروی کار 
سپرده می شود؛ بھ این )ھمان قانون کار مصوب

ترتیب شرکت مشتری، با واگذار کردن بخشی از 
فعالیت ھا، ھمان محدودیت ھای دست و پاگیر 
موجود در قانون کار کشور خود را ھم دور می زند، 

ھای دیگر با نازل ترین و فقط از خدمات شرکت 
.قیمت بھره خواھد بود

)IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری :ترجمۀ فارسی

استقبال از ابتکار عمل کمیتھ حمایت از شاھرخ زمانیاستقبال از ابتکار عمل کمیتھ حمایت از شاھرخ زمانی

شبکۀ ھمبستگی کارگری

بازگشت بھ فھرست

لیانجمن ھمبستگی بین المل«بھ دنبال فعالیت ھای مختلف 
ترکیھ در سطوح ملی و بین المللی، بھ ویژه »کارگران

فعالیت ھای حمایتی و ھمبستگی اعضای این انجمن در 
ارتباط با طبقۀ کارگر و فعالین کارگری ایران و ھمین 
طور راه اندازی کمپین موفقی علیھ سوانح کار در کشور 

طی پیشنھادی »کمیتۀ حمایت از شاھرخ زمانی«ترکیھ، 
مامی احزاب، سازمان ھا و تشکالت خطاب بھ ت

کارگری، آن ھا را فراخوانده است تا از این فرصت 
با اعالم حمایت ھای کتبی خود، ضمن «استفاده کنند و 

دادن جواب الزم و مناسب بھ حمایت ھای آن ھا از 
کارگران ایران، قدم بلند عملی در جھت ھمبستگی جھانی 

ما نیز از .»ندو منطقھ ای طبقۀ کارگر دو کشور بردار
کمیتۀ حمایت از شاھرخ «این پیشنھاد و ابتکار عمل 

استقبال می کنیم؛ بھ خصوص آن جنبش کارگری »زمانی
ایران در شرایط کنونی بیش از ھر زمان دیگری بھ 
حمایت و ھمبستگی بین المللی نیاز دارد، و این فاکتور 

خوانندگان .برای پیشروی جنبش اھمیتی حیاتی دارد
انجمن ھمبستگی بین «جھت آشنایی با فعالیت ھای گرامی

بھ طور اعم و )UID-DER(ترکیھ »المللی کارگران
کمپین اخیر این نھاد علیھ سوانح کار و تجربیات آن، می 

:توانند بھ مطالب و جزوات زیر رجوع کنند

»انجمن ھمبستگی بین المللی کارگران«معرفی*

ھرخ زمانیطرح پیشنھادی کمیتۀ حمایت از شا*

ھزار امضا علیھ سوانح کار١٠٠جمع آوری *

ھدِف جمع آوری صدھزار  :حمایت عظیم کارگران*
!امضا محقق شد

!پایان دھید»سوانح کار«بھ مرگ کارگران در اثر *

سوانح کار در ایران*

١و ۵نشر ھمبستگی کارگری شمارۀ *
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»»شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی««کمیتۀ حمایت از کمیتۀ حمایت از 

اب، سازمان ھا و تشکل ھای اب، سازمان ھا و تشکل ھای احزاحز::یک پیشنھاد بھیک پیشنھاد بھ
کارگری و مدافع کارگرانکارگری و مدافع کارگران

بازگشت بھ فھرست

در ترکی�ھ، ط�ی »انجم�ن ھمبس�تگی ب�ین الملل�ی ک�ارگران«
س��ھ س��ال گذش��تھ حمای��ت ھ��ای ش��ایان ت��وجھی از ک��ارگران 
ای���ران، ب���ھ خص���وص ک���ارگران زن���دانی، ب���ھ عم���ل آورده 

ض�من معرف�ی مش��کالت اس�ت، از جمل�ھ ط�ی س�ال گذش�تھ
کارگران ایران در مجامع و سندیکا ھای کارگری ترکی�ھ، 

ھ����زار امض����ا در حمای����ت از ۶٠اق����دام ب����ھ جم����ع اوری 
ک��ارگران زن��دانی در ای��ران نمودن��د، ھمچن��ین ب��ھ مناس��بت 
ھ���ای گون���اگون حمای���ت ھ���ای معن���وی و عمل���ی خ���ود از 
کارگران ایران را اعالم کردن�د و در ط�ی دو س�ال گذش�تھ 

ا و برخی از سندیکا ھای کارگری در برگ�زاری اول آن ھ
م���اه م���ی ب���ھ ایرانی���ان کم���ک بس���یاری کردن���د ت���ا بت���وانیم 
مشکالت کارگران ایران را در ترکیھ با ھم طبقھ ای ھ�ای 
خود در میان بگذاریم، ش�ما م�ی توانی�د بخ�ش ھ�ای از ای�ن 
کم��ک و حمای��ت ھ��ا را در س��ایت ای��ن رفق��ا ب��ا ادرس ھ��ای 

:زیر مشاھده کنید

http://fa.uidder.org/node/13841

http://en.uidder.org/great_interest_for_uid_d
er039s_appeal_solidarity_with_the_iranian_
working_class_is_growing.htm

http://uidder.org/Koseler/iran_isci_sinifina_
yonelik_baskilara_son

http://en.uidder.org/free_shahrokh_zamani.h
tm

http://en.uidder.org/node/12274

http://uidder.org/iran_da_60_mucadeleci_isc
i_tutuklandi.htm

http://uidder.org/video

http://uidder.org/haberler/dunyadan

http://uidder.org/iran_isci_orgutlerinden_uid
_der_e_tesekkur_mesaji.htm

http://uidder.org/iranli_sendikaci_sahruh_za
mani_den_cagri.htm

خ��اک اکن��ون ک��ھ رفق��ای ن��امبرده کمپین��ی سراس��ری را در
جنای��ات ح��وادث ک��ار علی��ھ ک��ارگران را «ترکی��ھ ب��ا عن��وان 

پیش م�ی برن�د، فرص�ت بس�یار خ�وبی ب�رای »متوقف کنید
کارگران و نیروھای مدافع طبقۀ ک�ارگر ای�ران اس�ت ت�ا ب�ا 
اعالم حمایت ھ�ای کتب�ی خ�ود، ض�من دادن ج�واب الزم و 
مناسب بھ حمایت ھای آن ھا از ک�ارگران ای�ران، ق�دم بلن�د 

ر جھت ھمبستگی جھانی و منطقھ ای طبقۀ کارگر عملی د
.دو کشور بردارند

برنام��ۀ ای��ن رفق��ا در ادام��ۀ کمپ��ین ف��وق ط��ی دو ھفت��ۀ آین��ده 
:عبارت است از

انجم�����ن ھمبس�����تگی ب�����ین الملل�����ی ک�����ارگران در ت�����اریخ 
کنفرانس���������ی در س���������الن )٩/١٣٩٢/٢۴(١٢/٢٠١٣/١۵

مرکزی سندیکای کارگران نف�ت ترکی�ھ واق�ع در اس�تانبول
برگزار خواھ�د ک�رد، طب�ق برنام�ھ ھ�ای مش�خص ش�ده در 
این کنفرانس، تعدادی از نمایندگان انقالبی پارلمان ترکی�ھ، 
ھمچن��ین س��ران س��ندیکاھای ک��ارگری ترکی��ھ، ھم��ین ط��ور 
خانوادۀ کارگرانی کھ بر اثر حوادث کار کشتھ شده ان�د، و 
خانوادۀ کارگرانی کھ بر اثر حوادث ک�ار ن�اقص ش�ده ان�د، 

افۀ نماین���دگان برخ���ی از اح���زاب و س���ازمان ھ���ای ب���ھ اض���
.انقالبی ترکیھ، شرکت خواھند داشت

الزم ب�ھ توض��یح اس��ت ک��ھ تح��ت فعالی��ت ھ��ای کمپ��ین ف��وق 
تاکنون جلسات، تجمع ھا، میز ھای کت�اب، مص�احبھ ھ�ای 

http://fa.uidder.org/node/13841
http://en.uidder.org/great_interest_for_uid_der039s_appeal_solidarity_with_the_iranian_working_class_is_growing.htm
http://uidder.org/Koseler/iran_isci_sinifina_yonelik_baskilara_son
http://en.uidder.org/free_shahrokh_zamani.htm
http://en.uidder.org/node/12274
http://uidder.org/iran_da_60_mucadeleci_isci_tutuklandi.htm
http://uidder.org/video
http://uidder.org/haberler/dunyadan
http://uidder.org/iran_isci_orgutlerinden_uid_der_e_tesekkur_mesaji.htm
http://uidder.org/iranli_sendikaci_sahruh_zamani_den_cagri.htm
http://fa.uidder.org/node/13841
http://en.uidder.org/great_interest_for_uid_d
http://uidder.org/Koseler/iran_isci_sinifina_
http://en.uidder.org/free_shahrokh_zamani.h
http://en.uidder.org/node/12274
http://uidder.org/iran_da_60_mucadele
http://uidder.org/video
http://uidder.org/haberler/dunyadan
http://uidder.org/iran_isci_orgutlerinden_uid
http://uidder.org/iranli_sendikaci_sahruh_za
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رادیویی، تلویزیونی و با روزنامھ ھا صورت گرفتھ است 
ک��رده ھ��زار امض��ا جم��ع آوری١٠٠و ھمچن��ین ب��یش از 

تحویل پارلمان ترکیھ شده و در برنامۀ بررسی ق�رار دارد 
، مجموع کارھای انجام شده باعث جلب توجھ بس�یاری از 
کارگران، س�ندیکاھا ، اح�زاب و س�ازمان ھ�ای مختل�ف ب�ھ 

.موضوع فوق شده است

ک��ارگر ب��ر ١٠٠طب��ق آمارھ��ای ترکی��ھ، ھ��ر م��اه ب��یش از 
کش�تھ )ھ ک�ارگرانبر اثر روند جنایت علی(اثرحوادث کار 

ب�ا توج�ھ ب�ھ .نفر نقص عض�و م�ی ش�وند١٠٠٠و بیش از 
ای����ن ک����ھ در کنف����رانس ف����وق تقریب����اً تم����امی ک����ارگران و 
تش�کیالت ھ��ای انقالب��ی ترکی��ھ نماین��دگانی خواھن��د داش��ت، 
بن���ابراین بھت���رین و مناس���بترین زم���ان جھ���ت بسترس���ازی 
برای ھمبس�تگی می�ان ک�ارگران، س�ندیکا ھ�ای ک�ارگری و 

در چن�ین راس�تایی .ت ھای انقالبی دو کشور اس�تتشکیال
پیش��نھاد م��ی کن��یم ک��ھ ھ��ر ک��دام از تش��کل ھ��ا، اح��زاب و 

پیام ھایی بھ حمایت از کمپین سازمان ھا با ھم یا جداگانھ
ارس��ال )٢۴/٩/١٣٩٢(١۵/١٢/٢٠١٣ف��وق ب��ھ کنف��رانس 

در آین��ده ب��ر مبن��ای چن��ین کارھ��ای مش��ترکی م��ی .نماین��د
طق�ھ ای و جھ�انی ک�ارگران را ھ�ر چ�ھ توانیم ھمبستگی من

.بیشتر گسترش بدھیم

:جھت ارسال پیام ھای خود از ادرس زیر استفاده نمایید

http://en.uidder.org/bizeyazin

ی��ا م��ی توانی��د از آدرس ایمی��ل کمیت��ۀ حمای��ت از ش��اھرخ 
ای�ن کمیت�ھ ب�ا توج�ھ ب�ھ زمانی اس�تفاده کنی�د؛ رفق�ای عض�و

انجم���ن ھمبس���تگی ب���ین «ب���ا داش���تن کان���ال ھ���ای ارتب���اطی
می توانند پیام ھای شما را بھ دست رفقا »المللی کارگران

.برسانند

کمیتۀ حمایت از شاھرخ زمانی

١١/٩/١٣٩٢

ani.blogspot.se/2013/12/bhttp://www.chzam
post_557.html-log

http://militaant.com/?p=990

http://militaant.com/?p=3200 دریافت

دریافت

http://en.uidder.org/bizeyazin
http://www.chzamani.blogspot.se/2013/12/blog-post_557.html
http://militaant.com/?p=990
http://militaant.com/?p=3200
http://en.uidder.org/bizeyazin
http://www.chzam
http://militaant.com/?p=990
http://militaant.com/?p=3200


٢٨

چھرۀ چھرۀ ::کار در ایرانکار در ایرانابعاد تکان دھندۀ سوانح ناشی ازابعاد تکان دھندۀ سوانح ناشی از
حقیقی سرمایھ داریحقیقی سرمایھ داری

بازگشت بھ فھرست

۴٨ۀاز میلیتانت شمار

آرمان پویان

کھ )١(سازمان پزشکی قانونی کشور بھ تازگی اعالم کرد 
نفر جان خود را ٧٧٨طی شش ماھۀ نخست سال جاری، 

نین از در نتیجۀ سوانح ناشی از کار از دست داده و ھم چ
٧٧٠كل افراد فوت شده در حوادث كار نیمۀ اول امسال، 

.نفر مرد و مابقی زن بوده اند

در ھمین گزارش آمده است کھ آمار مذکور نسبت بھ مدت 
درصد افزایش نشان می ١٨.٨مشابھ سال گذشتھ، حدود 

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی ،)٢(بھ گفتۀ خدادوست .دھد
رخورد جسم سخت، برق قانونی، سقوط از بلندی، ب

گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و نظایر این ھا مھم 
ترین عوامل مرگ و میر ناشی از حوادث کار بوده و در 
این بین، سقوط از بلندی بیشترین موارد تلفات را بھ خود 

درصد از کل ٤١.٣قریب بھ (اختصاص داده است 
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متوفیات ناشی از حوادث کار در پنج ماھۀ نخست 
).امسال

در ادامۀ گزارش آمده است کھ تعداد كل فوت شدگان 
نفر بوده ٢٩٠حوادث كار در سال گذشتھ، یک ھزار و 

١٩نفر را مردان و ٢٧١است كھ از این رقم، ھزار و 
بر اساس این آمارھا بھ .نفر را زنان تشکیل می داده اند

طور متوسط و بدون احتساب روزھای تعطیل در ھر 

)٣(.در کشور جان می دھدکارگر ٤روزکاری 

با نگاه بھ داده ھا بھ تقکیک استان ھا می توان دید کھ 
١٠١و ١٠٧استان ھای تھران و اصفھان، بھ ترتیب با 

مورد مرگ در اثر سوانح کار، در رتبھ ھای اول و دوم 
.قرار می گیرند

البتھ تردیدی وجود ندارد کھ تمامی این ارقام، بھ علل 
.ن تر از میزان حقیقی برآورد شده اندمختلف، بسیار پایی

قانون تآمین اجتماعی، ٦٠بھ عنوان مثال، طبق مادۀ 
کھ در ”حوادث ناشی از کار، حوادثی تعریف شده است 

حین انجام وظیفھ و بھ سبب آن، برای بیمھ شده اتفاق می 

بر اساس ”و مأخذ داده ھای حوادث ناشی از کار، “افتد
شده در پروندۀ فنی بیمھ گزارش بازرسی حادثۀ ثبت 

؛ بنابراین شمار بسیاری زیادی از )٤(“شدگان می باشد
کارگران ایران کھ بدون پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی بھ 

“سوانح ناشی از کار”نقص عضو یا حتی فوت در نتیجۀ 
دچار می شوند، اصوالً در این داده ھای رسمی بھ شمار 

منطق خود فارغ از این موضوع، ماھیت و.نمی آیند
سرمایھ داری حاکم در ایران نیز ایجاب می کند کھ تا حد 

مرتبط با“رسمی”امکان از انتشار اخبار و گزارشات 
بھ ھمین خاطرست کھ می .سوانح کارگری جلوگیری کند

بینیم طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی در سال 
حادثھ در زمان ١٣٤ھزار و ٢٢از مجموعاً ١٣٨٧

اما ھر کسی .مورد بھ فوت منجر شده است٨٣کار، تنھا 
کھ فقط اخبار رسانھ ھا را دنبال کرده باشد بھ خوبی می 
داند کھ تعداد کارگران کشتھ شده در این سال تنھا در دو 
حادثۀ آتش سوزی کارخانۀ شازند اراک و ریزش 

نفر بیشتر بوده ٧٠ساختمان خیابان سعادت آباد تھران از 
و غیرواقعی “رسمی”، حتی آمار بھ ھر حال)٥(.است
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سوانح کار نیز تا حدود زیادی ابعاد وسیع و فاجعھ آمیز 
.شرایط کاری حاکم در ایران را نشان می دھد

، )٦(طبق آخرین گزارش ساالنۀ سازمان تأمین اجتماعی 
در سال گذشتھ تعداد بیمھ شدگان آسیب دیدۀ ناشی از کار 

سیده است کھ نفر می ر٥٥٩ھزار و ٢٢مجموعاً بھ 
.درصد آن را مردان تشکیل می داده اند٩٤تقریباً 

تعداد بیمھ شدگان حادثھ دیدۀ ناشی از کار بر اساس 
)١٣٨٩(جنسیت 

ھم چنین طبق داده ھای رسمی، محل وقوع حوادث کاری 
عموماً در داخل کارگاه ھا و زمان آن در شیف صبح بوده 

.است

ی از کار بر اساس محل تعداد بیمھ شدگان حادثھ دیده ناش
)١٣٨٩در سال (و زمان وقوع حادثھ 

باید درنظر داشت کھ تعداد رو بھ رشد مرگ و میر و 
سایر سوانح ناشی از کار در ایران، اساساً یکی از عالیم 
سیاست سرکوبگرانۀ رژیم حاکم در قبال تمامی اتحادیھ 
.ھای کارگری و سایر سازمان ھای مستقل کارگری است

ی کھ کارگران حق اعتصاب و تشکیل سازمان ھای مادام
مستقل و حقیقی خود را نداشتھ باشند، ما باید انتظار چنین 

.آمارھای وحشتناک و شرم آوری را داشتھ باشیم

بھ عالوه، با مقایسۀ آمارھای منتشر شدۀ فوق با داده ھای 
مختلف جھانی، می توان بھ خوبی دید کھ آن چھ امروز 

گریبان “فوت در نتیجۀ سوانح کار”انۀزیر عنوان مؤدب
طبقۀ کارگر ایران را می فشارد، نھ امری مختص بھ 
حکومت ایران، کھ موضوعی مرتبط با مکانیسم و 

.عملکرد ذاتی سیستم سرمایھ داری در سطح جھانی است

بنابر گزارشی کھ از سوی سازمان جھانی کار منتشر 
تخمین ٢٠٠٦و ٢٠٠٥، این نھاد در سال ھای )٧(شده 

ھای جدیدی را از مرگ و میر، حوادث و بیماری ھای 
ناشی از کار با استفاده از داده ھای موجود برای سال 

طبق این گزارش، شمار حوادثی .ارائھ کرده است٢٠٠٣
میلیون ٦٩کھ منجر بھ فوت کارگران نگردیده، با 

میلیون مورد ٣٣٧، بھ رقم ٢٠٠١افزایش نسبت بھ سال 
ھم چنین در سال مذکور، .رسیده است٢٠٠٣در سال 

شمار قربانیان بیماری ھای کشندۀ ناشی از کار در سطح 
میلیون مورد قرار داشتھ و تعداد حوادث منجر ٢حدوداً 

کھ البتھ این -ھزار مورد برآورده شده است ٣٥٨بھ فوت 
رقم آخر با درنظر گرفتن گزارشات مختلف از سالخی 

گران مھاجر و غیره در شدن کارگران معدنچی، کار
سراسر جھان، بھ طرز وقیحانھ ای ناچیز برآورد شده 

ھمان طور کھ اشاره شد، دولت ھای سرمایھ داری .است
و یا دول منحط کارگری مانند کرۀ شمالی، چین و غیره، 
آمار دقیقی از سوانح کارگری منجر بھ فوت ارائھ نمی 

ھ فوت ، ھند تعداد حوادث منجر ب٢٠٠١در سال .دھند
مورد اعالم کرد، در حالی کھ بنا بھ ٢٢٢کارگر را تنھا 

٤٠تخمین سازمان جھانی کار این رقم چیزی در حدود 
بھ ھمین ترتیب، کشور چین نیز .مورد بود١٣٣ھزار و 

ھزار و ١٢در سال مزبور تعداد این گونھ حوادث را 
گزارش کرده بود کھ این رقم بنا بھ محاسبۀ سازمان ٧٣٦
.)٨(مورد بوده است ٢٩٥ھزار و ٩٠ر در حدود مذکو

ھرچند نھادھایی ھم چون سازمان جھانی کار، بھ مثابۀ 
یکی از بازوھای اجرایی سرمایھ داری جھانی، تالش می 
کنند تا ضمن ارائۀ تصویری واژگون از وضعیت کنونی 

برای “راه کارھایی مختلف”طبقۀ کارگر جھان، بھ ارائۀ 
بپردازند، اما باید بھ یاد “اریسوانح ک”کاھش حجم 

داشت کھ این گونھ حوادث در حقیقت بر پایۀ منطق و 
تنھا پس از پیروزی طبقۀ .ذات سرمایھ رخ می دھد

کارگر جھان بر نظام متعفن سرمایھ داری، و بھ دست 
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گرفتن کنترل و مدیریت بر حیات اقتصادی خود و کشور 
ی تأسف است کھ می توان برای ھمیشھ چنین داده ھا
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