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  ٢٠١٧ اگست ٣١
  

  فروش يک سبد کليه برای شوخی

  
.  جمعی کارگران را در حد شوخی ارزيابی کرده استۀ کار سيرجان اما حدی ندارد و اين اطالعيۀوقاحت رئيس ادار

 مس ۀی کارگران کارخانئحامد ھاديان رياست اداره کاری را بر عھده دارد که نه تنھا خود را  در دفاع از حقوق ابتدا

 به تمسخر کشيدن درد مشترک و مشکالت آنان به خوش رقصی داند بلکه با ھر ابزاری از جمله چھارگنبد ملزم نمی

   .پردازد برای حاکمان و سرمايه داران خصوصی می

گونه تغييری در وضعيت معيشتی کارگران ايجاد نکرده است و حتی در اين مدت  دولت روحانی در چندسال اخير ھيچ

  زايش يافته استفشار امنيتی و مالی بر کارگران و در واحدھای کاری و توليدی اف

*****  

تعويق در . شود مرور و بيشتر و بيشتر وارد فازی جديد و اسفبار میه فقر و تنگناھای معيشتی کارگران ايران ب

عنوان يک معضل عمومی کارگران مطرح ه  امروزه ب،پرداخت حقوق کارگران در واحدھای توليدی ھنوز موجود

 زندگی زير خط فقر از يک سو و از طرف ديگر عدم پرداخت حقوق اعتراضات کارگری به نبود امنيت شغلی و. است

شود و در بسياری از موارد اقدام عليه   شالق و اخراج مواجه شده و می،ماھانه و حق بيمه و مزايای ديگر با سرکوب

يل المدت نان را به زندان ھای مخوف و احکام طوآی ئن کارگری و نمايندگان سنديکاامنيت ملی ناميده شده و فعاال

  . محکوم می کنند

در اين .  سقوط و فالکت مضاعف سوق داده اندۀستانآبدين شکل حاکمان اين جمعيت ميليونی از مردم کشورمان را به 

حقوق ناچيز کارگران برای . موازات آنان مزه تلخ بی عدالتی را می چشنده  کارگران نيز بۀشرايط غير انسانی خانواد
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ينه ھای سرسام آور زندگی در جمھوری اسالمی کفايت نمی کند و بدين ترتيب عالوه بر گذران مخارج سنگين و ھز

  . شوند مشاغل دوم و حتی سوم موازی آنھا کودکان آنان نيز ناچار به ورود به بازار کار غير رسمی می

ند داغ ننگی بر باط با وضعيت و مناسبات کاری در جامعه است و ھمانت اربا کودکان کار ۀشکليابی و گسترش پديد

 کارفرمايان در بخش ھای خصوصی بر ۀپيشانی سران جمھوری اسالمی مانده است و با عملکرد سودجويانه و وقيحان

 مس چھارگنبد با نصب پالکارد اعالم ۀطبق آخرين اخبار و گزارشات سيصد کارگر کارخان. شود عيار آن افزوده می

اين اقدام جمعی در شرايطی صورت گرفته است که اين کارگران . ندکرده اند که حاضر به فروش کليه ھای خود ھست

  . زندگی حداقلی نيز ديگر امکان پذير نيستۀماھھا حقوق عقب افتاده دارند و برايشان گرداندن چرخ

ی رسمی و کند و آمارھا  امنيت شغلی بيداد میۀلحاظ معيشت و چه از زاويه وضعيت فاجعه بار محيط ھای کاری چه ب

 ۀ چرکين تعويق پرداخت حقوق ماھانۀبر اساس گفته ھای حکومتمداران پديد. غير رسمی از ابعاد آن باورنکردنی است

 ، خودسوزی،اقدام به خودکشی. کارگران نيمی از واحدھای توليدی و شرکت ھای سراسر کشور را دربر می گيرد

فريادی است پر از آه و درد از . شود  اجبار ديده میۀاز پنجرخودزنی و کليه فروشی نه از روی انتخاب کارگران که 

 موجود در ۀجويند و امروزه آخرين وسيل ی از عدالت را میئسوی شريف ترين شھروندان کشورمان که کورسو

  .کار می بندنده  ب،اختيارشان را که ھمانا فروش اعضای بدنشان است

ه  به اتھام اقدام عليه امنيت ملی در زندان ھا بان معلمان و دانشجوي،ن کارگریھم اکنون بسياری از نمايندگان و فعاال

چنانچه در نظر بگيريم . نھا در زمينه ھای صنفی طرح و مطالبه گشته استآکه اعتراضات به حق  برند حال آن سر می

فسردکی است و  بيکاری و بی آيندگی مادر بيماری ھای عديده ای از جمله بيماری ھای روحی و ا،که فقر و فالکت

توان  زنند سپس می  خودکشی  فکر می کنند و در برخی موارد نيز به آن دست میۀبخش بزرگی از اين مبتاليان به پديد

  .ابعاد فاجعه بار اين رفتارھا و اقدامات پليد از سوی حکومتيان و بخش خصوصی سرمايه داری را حدس زد

.  جمعی کارگران را در حد شوخی ارزيابی کرده استۀاين اطالعي کار سيرجان اما حدی ندارد و ۀوقاحت رئيس ادار

 مس ۀی کارگران کارخانئحامد ھاديان رياست اداره کاری را بر عھده دارد که نه تنھا خود را  در دفاع از حقوق ابتدا

وش رقصی داند بلکه با ھر ابزاری از جمله به تمسخر کشيدن درد مشترک و مشکالت آنان به خ چھارگنبد ملزم نمی

  .برای حاکمان و سرمايه داران خصوصی ميپردازد

گونه تغييری در وضعيت معيشتی کارگران ايجاد نکرده است و حتی در اين مدت  دولت روحانی در چندسال اخير ھيچ

شکل ه ھم اکنون رضا شھابی که ب .فشار امنيتی و مالی بر کارگران و در واحدھای کاری و توليدی افزايش يافته است

موج اعتراضات به سياست . برد سر میه رغم بيماری در زندان است و در اعتصاب غذا ب زاد شده بود علیآوری ص

 دۀاينھمه نشاندھن. ن اجتماعی خصلت بين المللی يافته است معلمان و فعاال،ھای جمھوری اسالمی در قبال کارگران

ستيابی کارگران کشورمان به مطالبات خود تنھا از  و د ن اجتماعی از زندان ھای کارگران و فعاالئاينست که رھا

  . گذرکاه اتحاد و ھمبستگی وسيع آنان و نيروھای آزاديخواه و عدالت جو می گذرد

  بھروز سورن
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