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 سايت آشتی

فدراسيون اتحاديه آارگران ساختمان سازی  " يكی از اعضای ٢٠٠٦ اوت ١ و نيم صبح روز ٢های ساعت  طرف

پليس ضد شورش آره جنوبی بشدت مضروب شده  نه وحشيا های حملهآه بر اثر"  ها جنگ آيون " به نام  "یعصن

اين ) پوهانگ( Pohang تن از اعضای لوآال ٣٠٠٠ ژوئيه حدود ١٦روز جريان اينگونه بود آه . بود، جان باخت

" ها جنگ آيون "و آرده بودند تحصن) آهن پوهانگ آمپانی فوالد و-پاسكو (POSCOداخل ساختمان فدراسيون در

 پليس بودند مورد يورش اعتراض حمايتی شرآت آرده بيرون ساختمان اين آمپانی آه در يك درهمراه تعدادی ديگر

 پليس قرار   دستجات زير ضربات بسيار شديد و وحشيانه"  هاجنگ آيون "اين حمله و در. ضد شورش قرار گرفتند

   .بعد از دو هفته جان باخت او.  شد مغزی دچار خون ريزی گرفت و

گرچه در چند سال . اين خبر بار ديگر اخبار مربوط به جنبش آارگری آره جنوبی را به صدر اخبار آارگری آشاند

روزهای واقع خيابانها را برای در اری آارگری قرار داشته است، واخبدر صدر ته جنبش آارگری آره جنوبی گذش

 های گوئی به زوربرخورد در اين آشورهای آارگری  ران اتحاديههب، اما ر ردآو  می رآنترل خود د  به  پی ر د پی

آنفدراسيون ( KCTU " ها جنگ آيون "مرگ با خبر. اند آاران برخورد آرده همحتاطانه و محافظبسيارکارفرمايان 

 يك  با صدور )فدراسيون اتحاديه آارگران ساختمان سازی صنعی آره  ( KFCITU   و )های آارگری آره اتحاديه

 اطالعيه تا  اين  با خواندن  حتی. اند  قرار داده  را در اختيار خوانندگان ای  و افشا آننده  دفاعی، نكات مهم اطالعيه

 خوانندگان   برای  وجود جنبش آارگری آره جنوبی  اين  با .قابل درك ميگردد اين تشكلها   محافظه آاری  حدودی

 به  از يكی دو مطلب ترجمه شده  استفاده   با  دارد  سعی هآوتا  اين مطلب  . ناشناخته مانده است فارسی زبان نسبتا

   .انگليسی و اطالعيه مذآور تصويری از وضعيت بخشی از آارگران آره جنوبی را در اختيار خوانندگان قرار بدهد

***  

 تن از ٤٠٠٠بيش از ) ٢٠٠٦( ژوئيه امسال ١از اين قرار بوده آه روز " ها جنگ آيون"موضوع مربوط به مرگ 

 روزه و پايان ۵ هفته آار ی درصد افزايش دستمزد، اجرا١۵مله هائی از ج ران عضو لوآال پوهانگ با خواستهآارگ

آاران    مقاطعه گرچه اعضای اين لوآال توسط. دادن به برخورد غيرانسانی در محيط آار، دست به اعتصاب ميزنند



 و در  .رند آه مديريت آن در دست پاسكو استای مشغول به آا فرعی استخدام ميشوند، اما اآثر آنها در آارخانه

اتحاديه قادر . آاران در مذاآره و يا عدم مذاآره با اتحاديه را دارد نتيجه پاسكو تأثيری انكارناپذير بر تصميم مقاطعه

و  خود تضمين آند آه مقاطعه آاران با اتحاديه مذاآره آرده  گيری شد پاسكو را وادار آند آه اين آمپانی با ميانجی

بعد آارگران خبردار اما دو روز.  اعتصاب پيشنهاد آندمهمتر از آن پاسكو قبول آرد آه راه حل مثبتی برای خاتمه

 شنيدن اين خبر بيش از  با. آرده است  مذآور استخدام   به جای اعضای اتحاديه شدند آه پاسكو آارگران ديگری

پاسكو با اعالم اينكه نميتواند در اختالفات بين . ادند تن از آارگران به طرف دفتر مرآزی پاسكو به راه افت٣٠٠٠

اما آارگران اين دليل را نامربوط . آارگران و مقاطعه آاران دخالت آند، هرگونه مسئوليتی را از خود سلب آرد

در عوض پاسكو پليس ضدشورش . خواندند و از پاسكو خواستند آه از اين آرده خود از آارگران عذرخواهی بكند

 اين نيروی   با ه ميشدند، به جای درگيری  ضدشورش مواج  هزار پليس١٠ و آارگران نيز آه با حدود  دصدا آر

 روز ٩. نابرابر و تا به دندان مسلح، تصميم به اشغال دفتر مرآزی اين آمپانی آرده و در آنجا دست به تحصن زدند

دو روز پياپی با   اتحاديه  مايندگان مدت ن در طول اين. تمام آارگران متحصن در محاصره پليس ضدشورش بودند

. آارگران متحصن در اينجا هم با فشارهای پاسكو مواجه شدند. ای مذاآره آردند مقاطعه آاران بدون هيچگونه نتيجه

آارگران به  تحصن  گرچه در اين . در چهار روز آخر تحصن، با مداخله پاسكو آب و برق روی آارگران قطع شد

 حاضر   پاسكو  و خشونت آميز بداند، دست نزدند، اما پليس در تبانی با ن را بهانه آردههيچگونه اقدامی آه پليس آ

آارگران داوطلبانه بعد از نه روز تحصن . نبود بدون ضرب و شتم و دستگيری آارگران مسئله را خاتمه يافته بداند

تن از ١٣٨ پليس  ، تحصن محل  ساختمان  ورودشان به محوطه بيرونی محل تحصن را ترك آردند؛ اما به محض 

صبح ١٠  مزبور تا ساعت   به گفته اتحاديه . آرد  سازماندهندگان اصلی اين تحصن بازداشت آارگران را به جرم

ای شرآت پاسكو   تن از اين بازداشت شدگان در اعتراض به سرآوبهای دولت و اقدامات ضد اتحاديه٢٩ژوئيه، ٢٧

   .در اعتصاب غذا به سر ميبردند

تمام مدتی آه . اش تصميم گرفته بودند آه اين اعتصاب آارگران را در هم بشكنند  نظامی– سياسی پاسكو و نمايندگان

آارگران متحصن در دفتر مرآزی  پاسكو زير فشار پليس و ماموران پاسكو بودند، رئيس لوآال اتحاديه متحصن 

ه برگردند، اما د به سر ميز مذاآرآاران حاضر شون اعالم ميكرد آه آارگران حاضرند محل را ترك آنند اگر مقاطعه

حتی با پا درميانی آنفدراسيون اتحاديه های آارگری آره، .  آارگران با بی اعتنائی روبرو شدیاين خواست ابتداي

های متعدد ديگر، باز دولت، مديريت پاسكو و مقاطعه آاران فرعی  حزب سوسيال دمكرات آره و نمايندگان گروه

پاسكو همچنين برای در هم شكستن اعتراض و روحيه . ا با آارگران در پيش بگيرندحاضر نشدند راه مذاآره ر

آارگران اعتصابی در نظر دارد حداقل در طول اين اعتصاب، از آارگران مهاجر استفاده آند آه اين امر باعث 

. تصابی شده استهای آارگری در دامن زده شدن به اختالف بين آارگران مهاجر و آارگران بومی اع  نگرانی تشكل

عالوه بر همه اينها پاسكو اهالی شهر پوهانگ را بر عليه تشكل آارگران اعتصابی با اين عنوان آه اين آارگران يك 

 درصد ٧٠ پاسكو حداقل الزم به يادآوری است آه. تصوير بد و خشنی از شهر به دست ميدهند، تحريك آرده است

عليه آارگران داران اين شهر بر رداری و سرمايهيجه تصور اينكه شهپوهانگ را در دست دارد، در نتاقتصاد شهر

   .وارد عمل شوند، نبايد زياد سخت باشد



  

گانگستر خشن ای آه دارد، آارگران متحصن را تعدادی  پاسكو بعد از اين تحصن با توجه به نفوذ سياسی و اقتصادی

بر همين ساز و آار . عليه تشكل آارگران بشوراندمی بخصوص اهالی شهر پوهانگ را برعمومعرفی آرده تا افكار

است آه مطبوعات اصلی آره جنوبی آارگران را خشن و اعتصاب آنها را غيرقانونی معرفی آرده و در عين حال 

اند، به خورد  ن تجاوز آردهاز پاسكو يك شرآت مظلوم آه آارگران اعتصابی با اعتصاب غيرقانونی خود به حريم آ

اين . هميشه بوده است  بود آه   همان  رسمی آره جنوبی های در اين اعتصاب نيز نقش رسانه. دهندعمومی ميافكار

ها جنبش آارگری آره را به عنوان يك جريان خشن، خرابكار و اخاللگر به جامعه و افكار عمومی معرفی  رسانه

رفته و پليس، شرآتهای چند مليتی ها و سرآوب آارگران توسط پليس خفه خون گ ميكند، در حاليكه در برابر بيعدالتی

   !و دولت را قربانيان خشونت آارگران معرفی ميكنند

 هزار پليس ياد شده، به هزاران پليس ديگر از سرتاسر آره جنوبی برای مقابله با آارگران آماده باش داده ١٠جدا از 

ارگران متحصن زدند آه با حمله در بيرون محل تحصن، آارگران باقی مانده دست به يك اعتصاب حمايتی از آ. شد

چندين تن از آارگران چنان مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفتند آه برای مداوا به بيمارستان . پليس روبرو شدند

مورد ضربات پی در پی پليس به سرش ميشود و بعد از دو "  ها جنگ آيون "در همين حمله بود آه . منتقل گرديدند

اديه ياد شده در شهرها و استانهای ديگر آره جنوبی در اعتراض به اين بربريت اعضای اتح. بازد هفته جان می

   .پليس آماده اعتراض شدند اما پليس با استفاده از روشهای سرآوبگرانه مختلف از اين اعتراض جلوگيری آرد

   ؟پاسكو چيست

گاهی دارد؟ گرچه پاسكو نماينده اما پاسكو چيست و چه جاي. اسم برده شده است" پاسكو"در اين نوشته مرتب از 

نظر آارگران شهر پوهانگ،  ز ا  است آه  نيست، اما شرآتی داری آره جنوبی  سرمايه  و سيستم  دولت رسمی

 درآمدهای شرآتهای بزرگ، سود پاسكو ٢٠٠۵گزارش سال . داری آره جنوبی در آن متجسم گرديده است سرمايه

و همانطور . و زندگی ميكنندارگرانش در وضعيتی غيرانسانی آارا آام.  ميليارد دالر آمريكا گزارش آرده بود٦را 

و سياستمداران اين  بر شهرداری  .  را در دست دارد  شهر پوهانگ  درصد اقتصاد٧٠آه باالتر اشاره شد، حداقل 

  ديگر  پاسكو همانند .پاسكو منعكس ميكنند  اين شهر وقايع را با عينك  دارد؛ و مطبوعات بيش از حدی  شهر نفوذ 

آن به خود چه در داخل آره و در خارج ازرحمی از   حواسش هست آه تصوير خشن و بییشرآتهای بزرگ اينچنين

 حتی اطالعيه مطبوعاتی  .ميليونها دالر به نهادهای محيط زيستی، فرهنگی و حقوق بشر اهدا آرده است. دست ندهد

هم با احتياط " ها جنگ آيون"ر خصوص مرگ های آارگری آره جنوبی د مشترك فدراسيون و آنفدراسيون اتحاديه

   .نوشته شده است

 را توليد و تامين  فوالدی فراوردهای مناطق صنعتی ساختمانی آارهایمله توليد آننده فوالد است و براپاسكو از ج

   ساختن و يا آارخانجات صنعتی دریآارگران ساختمان.  به آن هستند تهوابس  یساختمان  ی شرآتهایميكند و بسيار



  

 و ديگر مواد شيميائی خطرناك فعال   در بخش پتروشيمی، نفت  بزرگی آه سابقا نوسازی آارخانجات و شرآتهای

 مواد  در معرض انواع.  است  پر مخاطره  و  بسيار سخت در آل  بخش از آارگران   آار اين .بودند، آار ميكنند

ين ن ساختمان سازی صنعی، در ميانگآارگران اين بخش، آارگرا به گزارش اتحاديه  . قرار دارند آشنده  شيميائی 

 و اجتماعی و هيچگونه مزايای درمانیاين ازعالوه بر. ميكنندهفت روز هفته را آارهروروزساعت در١٠نزديك به 

هايشان  خانواده هاند وقت آافی ب يچ وقت نتوانستهآارگران اين بخش هاآثر. قوق مرخصی برخوردار نيستندهمچنين ح

يكی از آارگران ميگويد آه  . اند  بيگانه آيند با پدرانشان آامال  اری از اعضای خانواده آنها آه بدنيا میبسي. بگذرانند

   ."هيچ وقتی را با دخترش نگذراند و اآنون دخترش ديگر بچه نيست "

سر به گرديده است، با اين حال آارخانجات   ممنوع اعالم   از آزبست در آره جنوبی عالوه بر اين با اينكه استفاده

 و در نتيجه آارگران اين بخش در خطر دائم در معرض  آمپانی پاسكو هنوز از اين ماده خطرناك استفاده ميكنند؛

 در پاسكو بسيار از ميانگين  آارگران وضع دستمزد    وجود با اين. قرار گرفتن ماده سرطانزا آزبست قرار دارند

 آارگر   يك آه  ميگويد  آارگران ساختمان سازی صنعتیاتحاديه . تر است دستمزدهای اين بخش از آارگران پائين

در .  دالر آمريكائی دستمزد دريافت ميكند٩٠ ساعت آار چيزی حدود ١٠شاغل اين اتحاديه در شرآت پاسكو برای 

   . دالر دستمزد ميگيرند١۵٠حاليكه در شهرهای مجاور شهر پوهانگ، آارگران اين بخش 

 مواد سمی و سرطانزا قرار گرفتن آارگران،  عالوه بر در معرض. ندارد ايمنی آار آارگران هم تعريفی  شرايط

 هزار آارگر ساختمان سازی صنعتی در ٤گرچه حدود . پاسكو حتی موارد بسيار پيش پا افتاده را هم رعايت نميكند

ض آردن آارخانجات پاسكو مشغول بكارند، اما اين شرآت هيچگونه امكاناتی برای استحمام بعد از آار و حتی عو

آار لباسهايشان را  ازهمان فضای سرباز بعدبورند درآارگران مج. لباسهايشان در اختيار آارگران قرار نداده است

 توالت برای ٧فقط . ندارندتوالتهای موجود برای آارگران نيز به هيچ عنوان با تعداد آارگران خوانائی . عوض آنند

فضای آلوده غذا همان جائی آه مشغول بكارند، و درقع غذاخوری درآارگران همچنين مجبورند مو! آارگر هزار٤

آارگران   خواست اصلی ٣ از   يكی   آه جانب پاسكو است  پا افتاده از  پيش عايت اين مواردهمين عدم ر. بخورند

   .بود"  پايان دادن به برخوردهای غيرانسانی "متحصن 

اين گوشه آارگران قراردادی در. دادی هستندان قراراعضای لوآال پوهانگ اتحاديه ساختمان سازی صنعی، آارگر

اما .  ميگردند  استخدام جانب خود شرآتآارگران دائم مستقيما از. اند تهاز جهان نيز مورد ستم مضاعف قرار گرف

حق ) ١  ای قانونی  حق پايه٣آاران فرعی هستند و در نتيجه از    مقاطعه  استخدامی  در واقع اعضای اين اتحاديه

 شرايط آار، ساعات آار و گرچه دستمزدها، . اند بهره  بی،حق قرارداد دسته جمعی) ٣ و  حق اعتصاب) ٢تشكل، 

 برخوردار   دائم  آارگران  اين همه اين آارگران از حق و حقوق جانب شرآت اصلی تعيين ميگردد، اما باغيره از

   آارگران بايد با مقاطعه ميكنند، اما ايندستمزد اين آارگران قراردادی را در واقع شرآتهای اصلی پرداخت . نيستند

  



  

، آمپانيهای اصلی  يابی آارگران قراردادی   تشكل  با در بسياری مواقع. عی قرارداد ببندند و مذاآره آنندآاران فر

در نتيجه بسياری از مقاطعه آاران فرعی از مذاآره با تشكلهای . قرارداد با مقاطعه آاران فرعی را فسخ ميكنند

آارگران،   با تشكلهای  عدم مذاآره  و  به رسميت شناسی عدمدر  نيز مواقع بسياری  در . ميكنندریآارگران خوددا

 و مقاطعه آاران نيز مسئوليت را به گردن آمپانيهای اصلی  به گردن مقاطعه آاران  مسئوليت را  اصلی آمپانيهای 

ه آاری مديران قبلی همين شرآتهای اما جالب است بدانيد آه صاحبان بسياری از همين شرآتهای مقاطع. می اندازند

   .اصلی هستند آه همين خود پيچيدگيهايی را در برخورد اين شرآتها با آارگران بوجود می آورد

گری آره جنوبی، وضعيت جنبش آارگری و اعتراضات آار. جنبش آارگری آره يك جنبش ميليتانت و وسيع است

د و شايد شناخته شده نيستند آه بايغيره به هيچ وجه آنطورتشكلهای آارگری وپاسكو، سرآوبهای پليس، آارگران در

بزرگ بسيار  یواقعيت از یآوچك خوانديد گوشه آنچه .  تصوير آشيد  را به اين يادداشت آوتاه نميتوان همه آنو در

   .  است
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