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   سر مقاله
حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه ، حمايت از جنبش 

  کارگری است 
 
 

سرانجام پس از ماه ها مقاومت دليرانه و خستگی ناپذير و 
ران ، که در مبارزه ای  پيگير و جانانه از جانب کارگ

طول مدت فعاليت و اعتراض خويش،همواره با هشدارها و 
تهديدات مکرر مديريت کارخانه و عوامل وی و همچنين 
نيروهای امنيتی شهر شوش مواجه بودند تا از ايجاد تشکل 
های  مستقل و متکی به اراده ی جمعی کارگران  منع 

و و گردند ، کارگران اين شرکت توانستند با اتکا به نير
توان توده های وسيع کارگر و عزم و اراده ی آنان ، رو 
در رو با حاميان سرمايه ، تشکل مستقل خود را با نام 
سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه  تشکيل داده و با 
اعالم يک روز اعتصاب در کارخانه و برگزاری انتخاباتی 
پرشور و آزاد، ضمن رسميت دادن به تشکل مستقل خويش 

 انتخاب نمايندگان واقعی خود، برگ زرين ديگری را در و
. تاريخ پرفراز و نشيب جنبش کارگری ايران ورق بزنند 

بی گمان اعالم موجوديت سنديکای کارگران نيشکر هفت 
تپه ، و رسميت بخشيدن به آن ، خود ، ارمغانی است که به 
نوبه ی خود می تواند نويد بخش تحوالت شاخص و 

       .ر حيات جنبش کارگری ايران باشد گرانقدری ، د
هيئت  مؤسس سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه " 
، خود طی اطالعيه ای ، اين رويداد غرورآفرين را اين " 

با  ) ٨٧ / ٨/ ا ( صبح امروز : " گونه توضيح می دهد 
ورود کارگران، درحالی که خود را برای شرکت در 

 با بخش نامه ی مسئولين کارخانه انتخابات آماده می کردند،
، که آنان را از شرکت در انتخابات منع می کرد و 
انتخابات را منوط به دستور و اجازه ی اداره ی کار می 

به موجب اين اطالعيه ، بيش از ..." . دانست مواجه  شدند 
هزار نفر از کارگران در شرايطی که با ممانعت ها و 

حضور پر رنگ نيرو "  و کارشکنی های مديريت کارخانه
، برای اعمال فشار به کارگران ، جهت عدم " های امنيتی 

شرکت در انتخابات و لزومأ به شکست کشاندن آن مواجه 
بودند ، با جديت و شور و حالی وصف ناپدير ، بر سر 
صندوق های رأی حاضر شدند و با اعتماد به نفسی مثال 

ميت بخشيدن به زدنی ، عزم و اراده ی خود را  برای رس
تشکل مستقل خويش و انتخاب نمايندگان واقعی خود جزم 

کارگران در واقع با اين حرکت شجاعانه و تاريخی . کردند 
، نشان دادند که اگر اراده کنند و متحد و مصمم باشند ، 
قادر خواهند بود تا تمامی ترفند ها و مانع تراشی های 

احبان سرمايه  و رياکارانه و ضد کارگری کارفرمايان و ص
را حتی ، به هيچ " حضور پررنگ نيروهای امنيتی " 

بگيرند و در پيشگاه  توده های وسيع و متحد کارگران ، بی 
  .اثر و بی اعتبار سازند 

 کارگران نيشکر هفت تپه و نمايندگان شجاع و فهيم اين 
شرکت ، همچنين  با حرکت دالورانه ی خويش ، در ايجاد 

با اتکا به نيرو و توان  اين شرکت ، سنديکای کارگران
 ــ  آن هم در شرايطی که صاحبان و حاميان خود کارگران

سرمايه ، آنان را از زوايای  مختلف  تحت فشار و منگنه 
قرار داده بودند ــ در واقع برای طبقه ی کارگر ايران ، اين 

: درس و اين آموزه ی گران قدر را به ارمغان آورده اندکه 

ر سازمان يابی کارگران و ايجاد تشکل های امر خطي
 وهيچ مستقل و طبقاتی آنان ، امر خود کارگران است

بخشی از بخش های سرمايه داری حاکم و هيچ ارگان و 
نهادی از ارگان ها و نهاد های دولتی و خصوصی سرمايه 
را حق دخالت و اعمال نظر در مراحل مختلف تکوين و 

  . تشکيل آن نيست 
اين شرکت ، با اين اقدام  انقالبی ، در عين حال  کارگران 

اين راه و اين شيوه ی عمل را در معرض نگاهِ  طبقه ی 
طبقه ی کارگر، اگر می : کارگر ايران قرارداده اند که 

خواهد که از شر مصائب و باليای جوامع سرمايه داری و 
گنداب متعفن اين نظام  رها گردد و به حقوق و منافع  

يش ، در ابعاد و زمينه های مختلف  دست يابد ، طبقاتی خو
اگر درصدد است تا به موجوديت اسارت آور و نکبت بار 
قرارداد های موقت ، به عنوان قرارداد هايی ضد کارگری 
و قرون وسطايی ، اضافه کاری اجباری ، دستمزد های 
ناچيز و بغايت پايين تر از خط فقر و در بسياری از مواقع 

ان دستمزد ها ، برای ماه های متمادی و ،  تعويق هم
فراوان درد و رنج اهدايی اين نظام پايان دهد، اگر خواهان 
آن است که حقوق و منزلتش پايمال نگردد و شرايط غير 
انسانی و توحش آميز محيط های  کار وهمچنين  ستمگری 
وافسارگسيختگی کارفرمايان و حاميان آنان ، اين طبقه ی 

هستی بخش را ، از هستی و زندگی ساقط توليد کننده و 
نکند ، و سرانجام ، اگر خواستار يک زندگی در خور و 

 بايد که در مرتبه ی نخست و...  شايسته ی انسان است و 
قبل از هر چيز ، متحد و متشکل باشد و در هر فرصت به 
دست آمده ،  تشکل های مستقل ، توده ای و طبقاتی 

ل اراده و  قدرت طبقاتی  خويش را ، در سايه ی اعما
   . کارگران  ايجاد نمايد

 کارگران و نمايندگان آگاه و شجاع شرکت نيشکر هقت تپه 
، با فراخوان يک روز اعتصاب در کارخانه ، در مورخه  

 ًاانتخاباتی  آزاد و همگانی ، تمام  و  برگزاری ٨٧ / ٨ / ١
به همت و نيروی خود کارگران ، در واقع به  اين امر 

اين . خطير جامه ی عمل  پوشاندند و آن را متحقق کردند 
تشکيل سنديکای ( کارگران ، با  به اين عمل شجاعانه  

که دقيقأ در سايه  تالش و )  کارگران نيشکر هفت تپه 
پايداری جمعی آنان ، و صد البته  نمايندگان بيدار و آگاه 
کارگران ، در طول نزديک به دو سال مبارزه و مقاومت 
به وقوع پيوست ، در حقيقت ، يکی از مهم ترين و حياتی 

به ترين خواست ها و مطالبات طبقه ی کارگر ايران را ، 
 ، به سرمايه داری حاکم  در کشور  ويژه در شرايط موجود

که امر تحميل نمودند و بدين وسيله ، درعمل ، ثابت کردند  
 سازمان يابی و تشکل پذيری کارگران  موکول و مشروط

به اجازه ی هيچ فرد ، هيچ نهاد و هيچ ارگان غير 
کارگری و سرمايه محور ، نبوده و تنها و تنها به خود  

در .   کارگران و عزم و اراده ی آنان  مربوط می شود
واقع اين حق کارگر است  که متشکل شود و از حقوق و 

دفاع نمايد  مطالبات خويش  به هر نحو که صالح می داند 
گران همچنين بار ديگر  نشان دادند که حتی در اين کار. 

زير سايه ی اختناق و سرکوب سياسی و طبقاتی طبقه ی 
 ، به ايجاد تشکل تحت شرايطی خاصحاکم  نيز می توان  

  .های کارگری ، همت گمارد 
کارگران نيشکر هفت تپه ، همچنين  در طول بيش از دو 

ا و سال مبارزه و مقاومت ، جهت  پيگيری خواست ه
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مطالبات خويش ، از جمله تشکيل سنديکای کارگران 
نيشکر هفت تپه ،  مرحله به مرحله و گام به گام ، بر اين 

هر درجه از مسئله و اين امر مهم ، مهر تأييد کوبيدند که  
تحقق خواست ها و مطالبات کارگران ، در هر موقعيت و 

ان بدون مبارزه ای آگاه ، متحد و پيگير ، امک، شرايطی 
و کارگران تنها در مبارزه ای جدی ،  پذير نخواهد بود

متشکل و هماهنگ  قادر خواهند بود که  سرمايه داران را 
به مثابه يک طبقه ، به عقب برانند و به حقوق و منافع 

  .خويش در همه ی عرصه ها دست يابند 
 بدون ترديد هوشياری و درايت رهبران عملی طبقه ی 

گاه و مخلص کارگران ، در کارخانه ها کارگر و نمايندگان آ
و مراکز کار و توليد ، می تواند به سهم  خود ، در افشا و 
خنثی سازی انواع  حيله گری ها و ترفند های  صاحبان 
سرمايه  و کارفرمايان و بی اثر ساختن آن ها ، در حهت 
ايجاد تفرقه در ميان کارگران و به شکست کشاندن مبارزه 

،  مؤثر واقع شده  و توده ی کارگران را و مقاومت آنان 
در راستای  پيش روی  به سوی اهداف مورد نظر و دست 

هوشياری و . يابی به آن اهداف و مقاصد ، ياری نمايد 
درايت رهبران عملی طبقه ی کارگر ، همراه با پيگيری و 
اخالص آنان  ــ  آن گونه که در شرکت نيشکر هفت تپه نيز 

ـ همچنين می تواند به عنوان يک فاکتور مشاهده شده است ـ
مهم و تأثير گذار ، در انسجام ويکپارچگی توده ی 
کارگران نقش بازی نموده ، آحاد و بخش های مفتلف اين 
طبقه را به سوی همبستگی طبقاتی و از اين طريق موفقيت 

نمايندگان و . و پيروزی در امر مبارزه رهنمون شود 
 می بايست به ويژه برای اين رهبران عملی طبقه ی کارگر

بخش از کار ــ جلوگيری از ايجاد تفرقه در بين کارگران و  
تقويت وحدت و همبستگی طبقاتی در ميان آنان ــ اهميت 
فراوانی قائل شده و توجه ويژه ای را نسبت به آن  مبذول 

اين نمايندگان ، در عين حال نبايد هيچ گاه و تحت . نمايند 
ود را از توده ی کارگران جدا نموده ، و هيچ شرايطی ،  خ

  .   احيانًا در باالی سر آنان قرار گيرند 
                                                                           

سازمان يابی و تشکل پذيری کارگران در بهر حال ، امر 
به ويژه در  ، امروزه  و مراکز و محيط های کار و توليد

  به يکی از مبرم ترين و کليدی ترين مسائل رايط  حاضرش
. طبقه ی کارگر و جنبش کارگری ايران  تبديل شده است 

کارگران ،  بدون تا آنجا که به جرأت می توان گفت که 
ايجاد تشکل های مستقل ،  پشت سر نهادن اين مرحله و

و همچنين ايجاد ارتباط و پيوند  توده ای و طبقاتی کارگری
 ، به سختی قادر خواهند بود  الزم ميان آن تشکل هاهای

که حتی گامی مهم و اساسی در راستای اهداف مورد نظر 
اقدام غرورآفرين کارگران . خويش ،  به جلو بردارند 

 ، ايجاد سنديکای کارگران اين شرکتنيشکر هفت تپه ، در 
، با اتکا به نيرو و اعمال اراده ی مستقيم خود  کارگران 

واند به نوبه ی خود  سرآغاز فصل نوينی در جنبش می ت
کارگری ايران محسوب شده  و تأثيرات شگرفی را در اين 

اين حرکت همچنين می تواند به سهم . جنبش  باقی بگذارد
  . خويش  به جنبش کارگری ، نيرو و اعتماد به نفس ببخشد 

                                                                                                                                               
 کارگران نيشکر هفت تپه ، برای احقاق حقوق و پيگيری 
خواست ها و مطالبات خود ــ  که در اکثريت قريب به 
اتفاق موارد ، همان خواست ها و مطالبات کارگران در 

 اينجای کار نيز، فشارهای سراسر ايران است ــ تا به
زيادی را تحمل نموده اند و رنج ها و مرارت های فراوانی 

اين کارگران با همه ی جانفشانی . را به جان خريده اند 
هايی که در راه تحقق اين خواست ها و مطالبات ــ از جمله 
ايجاد  تشکل مستقل و طبقاتی خويش و رسميت بخشيدن به 

يط حاکميت اختناق و سرکوب آن ، که به ويژه در شرا
افسارگسيخته ی سرمايه ، کاری بس سترگ و ستودنی به 
شمار می رود ــ از خود بروز داده اند ، اما هنوز در آغاز 

ايجاد اين قبيل  تشکل ها ، خود ، سرانجام  . راه قرار دارند 
از اين گونه تشکل ها ،  تنها می توان به . کار نيستند 

جهت  تحقق خواست ها و مطالبات عنوان وسيله ای در 
کارگران و احقاق حقوق آنان ، در ابعاد و زمينه های  
مختلف  سود جست و آن ها را در خدمت  تحقق اين 

لذا بايد با همه ی توان آن . خواست ها و مطالبات قرارداد 
ها را حفظ کرد و درادامه ی راه ، از آن ها برای تشکل 

ش تر کارگران و پيگيری پذيری و سازمان يابی هرچه بي
خواست ها و مطالبات آنان ، به شکلی منسجم تر و 

  . هماهنگ تر بهره جست 
 کارگران نيشکرهفت تپه و نمايندگان دلير آنان ، تا به اين 
مرحله نيز  قهرمانی ها و جسارت های فراوانی از خود 

استبداد سرمايه ، با ويژگی هايی که ما در . نشان داده اند 
غ داريم ، چنين جسارت ها و چنين قهرمانی هايی آن سرا

تا آنجا را به ويژه از جانب کارگران ،  تحمل نمی کند و 
 تالش خواهد کرد تا با که ممکن است و در توان دارد ،

ايجاد تفرقه در ميان آنان و استفاده از اهرم فشار، تهديد و 
ری کارگران اين شرکت را در تنگنا قرار داده ، از پيگي... 

خواست ها و مطالباتشان ــ از جمله استفاده از سنديکا به 
. عنوان وسيله ای برای ادامه ی کار ــ  منصرف نمايد

کارگران نيشکر هفت تپه ، در شرايط حساس کنونی نبايد 
آنان به ويژه درشرايط موجود، بيش ازهرزمان . تنها بمانند

تحاد ديگر نيازمند حمايت و تقويت روحيه ی همبستگی و ا
اين . طبقاتی ، در بين نيروهای متشکله ی خويشند 

کارگران درواقع يکی از کم نظير ترين و برجسته ترين 
. اعتراضات کارگری را طی سال های اخير رقم زده اند 

صدای اعتراض آنان ، در حقيقت صدای اعتراض تمامی 
کارگران و همه ی مردم ستمديده و استثمار شده ای است 

معيشت آنان ازهرسو آماج ترک تازی و تهاجم که زندگی و 
عوامل سرمايه و حاميان اين نظام قرار می گيرد و بيش از 

نبايد به صاحبان و . پيش به تباهی کشيده       می شود 
حاکمان سرمايه اجازه داد که دست آورد های کارگران را  

کارگران هفت تپه هم اکنون نماد . مورد  تعرض قرار دهند
نبايد آن . ، پيگيری و جسارت  طبقه ی کارگرند مقاومت 

بايد از هر طريق ممکن و با همه ی  . ها را تنها گذاشت
توان به ياری شان شتافت و از آنان به وجه شايسته ای 

کارگران هفت تپه اگر تنها بمانند ، معلوم . حمايت کرد 
آن . نيست که چه سرنوشتی برای آنان رقم خواهد خورد 

ت اين که ، عدم موفقيت يا شکست احتمالی اين چه مسلم اس
کارگران در پيگيری و تحقق خواست ها و مطالبات بر حق 
آنان ، از جمله در خصوص امر تشکل يابی مستقل 
کارگری ، می تواند ، به منزله ی درس عبرتی تلقی شود ، 
از جانب سرمايه داران ، برای کارگران ساير مراکز و 

 نوبه ی خود تأثيرات بس مخرب محيط های کارگری و به
و ناگواری را بر کارگران اين شرکت و جنبش کارگری  
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حد اقل می توان با اعالم حمايت و . ايران باقی بگذارد 
پشتيبانی از کارگران اين شرکت ، به ويژه در مراکز و 
کارخانه های بزرگ و تأثيرگذار ، همچون شرکت نفت و 

مل ونقل و خودرو پتروشيمی و آب و برق و تلفن و ح
در تقويت روحيه ی اتحاد و همبستگی ... سازی ها و 

طبقاتی در ميان کارگران هفت تپه و بخش های فعال جنبش 
تالش کارگران پيشرو و فعاالن . کارگری مؤثر واقع شد 

کارگری ، چيزی جز تبليغ و ترويج امر سازمان يابی در 
ی ، در ميان کارگران و کمک به ايجاد تشکل های کارگر

مراکز و محيط های کار و همچنين ايجاد ارتباط و پيوند در 
ميان بخش های مختلف  طبقه ی کارگر ، برای  تامين 

  .                                                                     اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران  نخواهد بود 
 ملموس در هفت  چشم بستن به روی واقعيت های عينی و

تپه و پاشيدن تخم ترديد و دودستگی در ميان کارگران و 
نمايندگان منتخب آنان ،  بر اساس تحليلی سطحی و بغايت 
کليشه ای ، آنهم در شرايطی که کارگران مبارز و دلير 
هفت تپه و سنديکای مستقل آنان ، در شرايط کنونی بيش 

و فعاالن ازهر زمان ديگر به کمک و همياری کارگران 
کارگری نياز دارند ، می تواند  ضمن به شکست کشاندن 
حرکت تاريخی و تحسين براگيز کارگران هفت تپه ، 
عواقب بسيار ناگوار و جبران ناپذيری را نيز  به جنبش 
کارگری ايران تحميل نموده ،  صاف و ساده ، آن را به 

  .قربان گاه حاکميت  سرمايه و سرمايه داران حاکم بکشاند 
 به باور ما ، وظيفه ی کارگران پيشرو و فعاالن کارگری ، 

 ، نه شک ميان يک و دو به ويژه در شرايط حساس کنونی
، و توصيه های مکرر و از برج عاج  جابه جايی شورا با 
سنديکا  يا  بالعکس ، بلکه حمايت از جنبش راديکال و حی 
و حاضر طبقه ی کارگر ايران و به طور مشخص ، 

ان نيشکر هفت تپه و دست آورد های مبارزاتی اين کارگر
و از اين طريق ، تقويت اتحاد و همبستگی کارگران  

طبقاتی ميان بخش های مختلف طبقه ی کارگر و جنبش 
کارگران هفت تپه و جنبش راديکال و . کارگری  می باشد 

توده ای آنان  به ويژه در شرايط کنونی ، اين پتانسيل و اين 
دارد که به عرصه ای برای پيش روی و تقويت قابليت را 

اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران در ايران  تبديل شده و 
اين جنبش  را اگر نه چندين گام ، الاقل  يگ گام اساسی 

    .ديگر به جلو سوق دهد
اميد ما بر اين است که ديگر بخش های طبقه ی کارگر 

ريخی طبقه ی ايران نيز بتوانند با استفاده از تجارب تا
درس آموزی از مبارزات خستگی ناپذير و کارگر و 

به ويژه  در امر سازمان ، قهرمانانه ی کارگران هفت تپه 
 ، اين شکل از مبارزه را ــ  يابی و تشکل پذيری کارگران

که صرفا به نيرو و توان خود کارگران و اعمال اراده ی 
و کارگزاران مستقيم آنان از پايين  ــ  و نه دخالت عوامل 

 درهر  ،تحت هر نام وعنوانیسرمايه ــ  تکيه دارد ، 
کارخانه و  مؤسسه ای  پيگيری نموده و با ايجاد اين قبيل 
تشکل ها در مراکز و محيط های کار و برقراری ارتباط و 
پيوند ميان آن ها ، امر مبارزه با  سرمايه داران را ، به 

مه ی زمينه ها منظور احقاق حقوق حقه ی کارگران در ه
و نهايتًا رهايی از منجالب متعفن سرمايه و پيامد های 
نکبت بار آن ، به شکلی آگاهانه تر و متشکل تر دنبال 

  .         نمايند 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ساسنامه و اعضاي هيئت مديره سنديكاي شركت انتخابات ا

  نيشكر هفت تپه
  

صبح امروز با ورود كارگران در حالي كه خود را براي شركت در 
نامه مسئولين كارخانه كه آنان  كردند با بخش انتخابات آماده مي

كرد و انتخابات را منوط به دستور  را از شركت در انتخابات منع مي
  .انست مواجه شدندد و اجازه اداره كار مي

در .  ادامه داشت12 صبح آغاز و تا ساعت 8انتخابات در ساعت 
كنار هر صندوق چهار ناظر از بخش كشاورزي و كارخانه حضور داشتند 

ها به مكاني ديگر منتقل و توسط ناظرين  و پس از آن صندوق
  .شمارش شد

حدود چهار (گيري  الزم به ذكر است با وجود مدت كم براي راي
و موانع ايجاد شده و جو موجود در كارخانه بيش از هزار ) عتسا

  .گيري شركت كردند نفر از كارگران در اين راي
گيري نيروهاي امنيتي حضور پر رنگي داشتند اما  در طي مدت راي

  .برخورد خاصي صورت نگرفت
  

  :در اين انتخابات اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل انتخاب شدند
 علي -3 راي 667 نجات دهلي -2 راي 919د فر  فريدون نيكو-1

 جليل احمدي -5 راي 540 رحيم بسحاق -4 راي 578نجاتي 
 -8 راي 352 رضا رخشان -7 راي 394 علي شريفي -6 راي 398

   راي284پور   قربان علي-9 راي 302مهر  محمد حيدري
ها و تالش كارگران انتخابات با نظم كامل و عادالنه  با پيگيري
  .دبرگذار ش

  .گزارش تكميلي و اسامي اعضاي البدل به زودي اعالم خواهد شد
  
  

  هيئت موسس سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه
  1387چهارشنبه يكم آبان ماه 
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  تبريک به کارگران هفت تيه
 موفقيت انتخابات سنديکای شرکت نيشکر هفت تيه با(

  )برگزار شد
  
  

 اولين انتخابات سنديکای ١٣٨٧ آبان ١روز چهار شنبه 
شرکت  نيشکر هفت تپه ، با شرکت اکثريت مطلق کارگران 

  .از بخشهای کشاورزی و توليد با موفقيت برگزار شد 
ديروز فضای کارخانه نيشکر هفت تپه سراسر اشتياق برای 

ران اين واحد کارگ.برگزاری اين انتخابات پر شور بود 
توليدی باالخره و پس از ماه ها مبارزات خستگی ناپذير به 
رغم تهديدات مکرر مديريت و حراست کارخانه و همچنين 
تهديد و ارعاب  نهاد های امنيتی که آنان را از تشکيل  چنين 
تشکلی برحذر داشته بودند ، طعم شيرين تولد تشکل مستقل 

  . خويش را چشيدند
 هماهنگی اين پيروزی بزرگ را به ما اعضای کميته

کارگران هفت تپه و فعالين جنبش کارگری تبريک گفته و 
آرزومند سرفرازی بيش از پيش جنبش کارگری در عرصه 

  .مبارزات کارگری هستيم 
  

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
٢/٨/٨٧  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

بخش کشاورزی و توليد در   مردان رزمندهبه زنان و 
 تپهشرکت نيشکر هفت 

 ! های گراميم ئیعزيزان کارگر، همطبقه

داری بر  در شرايط وجود يک بحران عظيم که نظام سرمايه
مردم دنيا و مقدم بر همه بر طبقه جهانی ما تحميل کرده 
شما تشکل طبقاتی خود را در روز چهارشنبه اول آبان 

در ميان خبرهای تلخی که هر روز از . ديد ايجاد کر١٣٨٧
ئيهای ما  داری به همطبقه مصائب تحميلی نظام سرمايه

ميرسد خبر تشکيل سنديکای شما چنان شيرين است که 
به خاطر کار . بخشی از آن تلخيها را از بين ميبرد

ئی که، عليرغم ميل و تالش نيروهای امنيتی،  متهورانه
و حراست، به آن دست زديد اداره کار، مديريت کارخانه 

 .شما شايسته بيشترين ستايشها هستيد

دوستان گرامی ، تشکيل سنديکا يا هر تشکل ديگر با 
. نيروی خود کارگران خواست و مطالبه روزمره ماست 

 .اما بايد به چند نکته هم توجه کرد 

 با تشکيل هر تشکل خودساخته کارگران، يک خار به -١
در اين . رود يه داران میچشمان هميشه حريص سرما

رابطه سرمايه داران سکوت اختيار نمی کنند، بلکه هر 
روز به فکر آن هستند که چطور تشکلهای خود ساخته 

اين حکم نظام سرمايه داری . کارگران را به فساد بکشانند
 .است

پس نتيجه می گيرم که تنها تشکيل تشکلها نمی تواند 
جزء مبارزه بی وقفه ما . کارگران را به مطالباتشان برساند

کارگران و نمايندگان منتخب خود کارگران،اين شما 
نمايندگان منتخب کارگران هستيد که بايد هميشه به فکر 
مطالبات کارگران باشيد و گزارش عملکرد خود را به هر 
شکل که برايتان ميسر است به سمع و نظر کارگران 

 که آن وقت است. متشکل در سنديکای خود برسانيد
 .کارگران به شما نمايندگان خود اعتماد پيدا می کنند

 شما عزيزان منتخب، بايد هميشه در بين کارگران باشيد -٢
 .تا فاصله ای ميان منتخبان و بدنه ايجاد نشود

ها سنديکا و تشکل کارگری داريم که در حال   ما ده-٣
اين تشکل ها . حاضر در کشور ما مشغول به فعاليت هستند

وقت هم از طرف خود کارگران انتخاب می شوند، بعضی 
ولی چون گوش به فرمان ديگران هستند در کمتر از چند 

  .سال به  يک تشکل پاسيو و بی عمل تبديل می شوند

 :دوستان گرامی 

اين يک حقيقت آشکار است که وضع طبقه جهانی ما در 
گرانی، تورم باال و بيکاری . حال حاضر اسفبار ميباشد

دار انگل سفت  سبب شده تا   تسلط مشتی سرمايهناشی از
 ٩٢٣نفر به   ونی لی  م٨٤٨تعداد گرسنگان در جهان از 

  آيا مشکل است . برسند ونی لی م

ئی ما و  تصور کنيم که اکثريت عظيم اين گرسنگان همطبقه
ها بطور  آفرينندگان ثروت و آسايش اين دنيا هستند؟ رسانه

گذشته از بيکاری .  دتر ميرسدمداوم خبر ميدهند که از بد ب
صدها هزار کارگر در آمريکا و اروپا بيکاريهای ديگری 

سازمان بين المللی کار اعالم کرده که . نيز در راه است
ها تالش  اين رسانه.  ميليون کارگر در خطر است٢٠شغل 

دارند ما را آماده کنند تا دست روی دست بگذاريم و اجازه 
داران و دولتهايشان ميخواهند سر  هدهيم هر بالئی که سرماي

سکوت ما و . اما کارگر نميتواند ساکت بشيند. ما بياورند
هايمان به فاجعه  عدم اعتراض ما برای خود و خانواده

آنجا که تشکل . پس بايد بجنبيم.  منتهی خواهد شد
رفرميستی هست بايد عليه رفرميسم و سازشکاريش مبارزه 

آنجا . نده و طبقاتی تبديل کردکرد و آنرا به سازمانی رزم
هم که تشکلی نيست کارگران بايد به اتکا به نيروی خود 

اين دقيقا کاری است که شما انجام . آنرا ايجاد و تحميل کنند
 .داديد

من اين روزها که ميخوانم، ميشنوم و ميبينم که هزاران 
کارگر در سنندج، تهران، گيالن و بقيه نقاط ايران در حال 

زنده باد همبستگي طبقاتي 
 كارگران
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ئی و اعتصاب و اعتراضند تا حقوق معوقه و کار راهپيما
از دست رفته خود را پس بگيرند ضمن همدردی با آنها و 
تاييد مبارزتشان به خودم ميگويم بايد تبليغ پيرامون ايجاد 

وقتی ميشنوم و . تشکل خود ساخته طبقاتی را بيشتر کرد
ميخوانم و ميبينم که از زبان وزير کار نقل شده است که 

 هزار کارگر  بخش کشاورزی به ٢٥٠ ماه گذشته طی شش
اند بيش از گذشته معتقد  صف ميليونی بيکاران اضافه شده

تر در راه  ايجاد تشکل و وحدت  ميشوم که بايد مصممانه
 دالر و ٧٠وقتی به سقوط قيمت نفت به زير . قدم برداشت

به تداوم اين سقوط مواجه ميشوم ميتوانم پيشاپيش ببينم که 
ا کارگران در ايران و همه کشورهای نفت خيز وضع م

در چنين شرايطی   بيشتر از گذشته به . بدتر خواهد شد
ئی فکر ميکنم  ضرورت ايجاد تشکلهای طبقاتی و رزمنده

من اميدوارم که . اش را ايجاد کرديد که شما يک نمونه
کارگران در مراکز کاری ديگر عمل مبارزاتی شما را 

شکلهای مبارز و خود ساخته خود را سرمشق قرار دهند و ت
 .ايجاد کنند

 زنده و پاينده باشيد 

  محمود صالحی-سقز

  ٧/٨/٨٧: تاريخ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
از اعضای  چند تن متن مصاحبه بهروز خباز با

  سنديکای شرکت  نيشکر هفت تپه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )ی پياده شده متن مصاحبه از روی نوار صوت:  توجه (    

  
بعد از مدتها مبارزه وسختی آشيدن و تجمعات خيابانی و 
اعتصابات و ضرب و شتم و تهديدات و موانع بسيار خسته 
نباشيد، انتظارات آارگران هفت تپه در وهله اول برآورده 

  .شد وهمچنين انتظارات فعالين آارگری برآورده شد
 به نظر بايد . خيلی ها در انتظار تولد اين سنديكا بودند

تبريك می . ن حرآت قشنگ وزيباآبرای . جشن گرفته شود
. گوييم به خاطر همه اين فداآاريهايی آه دوستان انجام دادند

من می خواهم خيلی خودمانی و به طور آلی در جريان 

اين آه تدارآات . ريز مسائل تدارآاتی سنديكا قرار بگيريم
چه تدارآاتی .  شدو سازماندهی اين انتخابات از آجا شروع

توی قسمتهای . چند صندوق بود. برای صندوقها ديده بوديد
مختلف آشاورزی، توليد و به هر حال تالشهايی آه در اين 

آقای رضا . زمينه صورت گرفت به چه صورت بوده است
  شما شروع نماييد؟"  رخشان لطفا
 حدود سه روز پيش در حالی آه آارگران :رضا رخشان

 در - نزديك به سی نفر– آانديد شده بودند يعنی آسانی آه
جلسه ای آه باهم داشتيم بحثمان در مورد نحوه برگزاری 

باالخره فلسفه سنديكا يكسال بود آه در . انتخابات بود
. موردش صحبت می آرديم وديگر از آن مرز گذشته بوديم

فقط در مورد نحوه . ديگر جايی برای بحث اضافه نبود
در آن جلسه قرار بر اين شد آه ما . بودبرگزاری انتخابات 

برای آارخانه دو تا صندوق ثابت داشته باشيم آه البته يكی 
از آنها به صورت نيمه سيار دو ساعت اينجا و دو ساعت 

 دو ساعت درتجهيزات به صورت نيمه ثابت ،درخوراك دام
من . در مورد آشاورزی يك مقدار اختالف نظر بود. باشد

 جلسه گفتيم آه آشاورزی به خاطر حجم و آقای احمدی در
هزار هكتار   نزديك به دوازدهدارد،پراآندگی آه   وزياد

مزارع داير و دوزاده هزار هكتار مزارع باير آه اينها باهم 
آه . يعنی داير و باير جدا از هم نيستند. تداخل دارند

آارگران آبياری يا دفع آفات و يا آشت و آار را بشود در 
از اين رو ما پيشنهاد آرده . ری مجزا آردحجم آوچكت

دوستان به . بوديم در قسمت آشاورزی سه صندوق باشد
خاطر مسائل امنيتی و هم چنين مسائل تدارآات و نظارت 
بر صندوق ها يك مقدار مخالفت آردند آه در نهايت روی 

البته من و . دو تا صندوق در آشاورزی به توافق رسيديم
به . يم آه اين تعداد جوابگو نيستآقای احمدی می دانست

خصوص اين آه من با دوستان صحبت آرده بودم برای 
گرفتن رای يك الی دو دقيقه به ازای هر نفر زمان احتياج 

 نفر آارگر قسمت ١٣٨٢حال فرض آنيد آه . است
 دقيقه زمان نياز دارند آه حدود ١٣٨٢آشاورزی حداقل به 

ولی ما . نی استآه زمان بسيار طوال.  ساعت می شود١٠
شروع آرديم و از قسمت آشاورزی شش نفر ناظر انتخاب 

به خاطر اين آه شك و . شدند و از آارخانه هم همين تعداد
شبه ای در نحوه بر گزاری انتخابات پيش نيايد قرار بر اين 
گذاشته شد آه دو نفر از بچه های آشاورزی و دو نفر از 

وق نظارت آنند آه بچه های آارخانه به عنوان رئيس صند
اين موضوع بر می . شائبه تقلب در انتخابات پيش نيايد

انتخابات را در . گردد به سه روز پيش و ديروز اعمال شد
 شروع آرديم آه دربخش آشاورزی ٨ساعت يك ربع به 

اين آار به اين علت بود آه از . آمی زودتر شروع شد
 صندوق بنابراين يك. آارگران سيار زودتر رای گيری شود

 نی بری فرستاده  قسمت به قسمت آشت و يك صندوق به
  . شد

 آارگر دارد آه آار آنها آنترات ٣٠٠-٢۵٠نی بری حدود 
بوده بعد از تحويل يك يا چند باندول از آار مرخص می 

  . آار آامال تعطيل می شود١٠-٩٫٣٠ت  ساعيعنی. شوند
  .باندول را توضيح دهيد: س

 ۶٠ الی ۵٠كيل شده است از  يك باندول تش:رضا رخشان 
هر . نها را به وسيله برگ نی دسته می آنندآقلم نی آه 

بسته را در تعداد پنجاه عدد به صورت قلمه در می آورند 
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آه هر قلمه از دست تا آرنج بسته بندی می شود آه به آن 
 .باندول می گويند

 واقعا نفرات زياد. به نی بری رسيديم ٨٫٣٠ما ساعت 
ن مشكالتی آه عرض آردم با فرض اينكه هر بودند با اي

ناگفته .رای چقدر طول ميكشد شروع آرديم به رای گيری 
نماند آه من پيشنهاداتی آرده بودم به دوستان آه  اگر بشود 
پر آردن برگه عضويت را به بعد از انتخابات آه وقت 

ميدانستم آه همه استقبال من اين را . ميگرفت موآول آنيم
 نی ١١ تمام سختی ها يی آه بود حدود ساعت با. می آنند

ما . بری تمام شد وخيلی از بچه ها تعطيل آرده بودند
جمع آنيم چون رای گيری ما آند بود را آرا % ۶٠توانستيم 

بعضيها . و بچه ها سريع آنترات گرفته بودند و می رفتند
هم اطالع نداشتند چون نی بری در يك مزرعه بيست 

بعد از نی بری شروع .  می شودهكتاری بزرگ انجام
زمينهای سری . آرديم به گرفتن آرا در قسمتهای آبياری

 از زمان به وجود آمدن ٣٠٠ و ۴٠٠اين  . ٣٠٠ و ۴٠٠
آال زمينهای . شرآت بر اساس قرارداد تعيين شده است

 تقسيم می شوند آه ٩٠٠ الی ٣٠٠-٢٠٠-١٠٠شرآت به 
يعنی ديگر .  شماره داريم١٣٢ تا ١٠١از ١٠٠در قسمت 

-...--٢٠١ -٢٠٠» بعد از آن.  وجود ندارد١٣٣شماره 
اين شماره گذاری يك قراردادی است آه من . ٢۵٠ تا ٢٠۴

گويا خارجيها آه اينجا بودند . دقيقا جريان آن را نمی دانم
اين اعداد را تعيين آرده بودند آه بعدها بشود از زمينهای 

  . داير به آنها اضافه آرد
اعت يك طول آشيد و متاسفانه به خاطر رای گيری تا س

 آمبود صندوق و طوالنی بودن زمان رای ی از قبيل مسائل
 حدود دو سوم آرای آشاورزی را نتوانستيم جمع  ،گيری
  .و واقعا اشتياق بود. يعنی واقعا بچه ها منتظر بودند.  آنيم

  
علی رغم اين همه اشتياق آيا اين استنباط درستی است :س

  همكاران شما به اين رای گيری نرسيدند ؟آه بعضی از 
محلهای تراآم ، من روز رای گيری از اداره آشاورزی : ج

 اطالع هابچه های آبياری و دفع آفات را گرفته بودم و به آن
و بچه ها آنها را . داده بودم آه فردا روز رای گيری است

در يكی دو نقطه جمع آرده بودند و واقعا منتظر ما بودند 
اين آه مدام با تلفن به من زنگ . ی آنها گرفته شودآه را

يعنی واقعا اين شور و . می زدند آه آی صندوق می رسد
حاال انشااهللا در چند روز آينده . اشتياق برای انتخابات بود

و من مطمئن . شروع می آنيم به عضو گيری اعضای جديد
هستم آه فقط در اداره آشاورزی باالی هزار عضو داشته 

  . مباشي
  
آقای نجاتی ،در تالش و فداآاريهايی آه در مبارازات :  س

آقای رضا رخشان مرتبا به ، آارگران شرآت هفت تپه بود 
  همه ما شاهد با تالشهايی که داشتيد. شما اشاره مينمودند

فعال آارگری سهم مهمی در اين يک بوديم به عنوان 
 انتخابات شرآت هفت تپه را چگونه. مبارزات داشتيد

عنوان نماييد که  در اين انتخابات آارگران به "لطفا ديديد؟
  چه چيزی رای دادند؟

 من تشكر می آنم از شما آقای خباز به عنوان :علی نجاتی 
در اين مدت شاهد . يكی از فعالين آارگری شرآت هفت تپه

اين بوديم آه شما به همراه دوستان واقعا نسبت به آشنايی 
تا .  خودشان خيلی  تالش نموديدبچه ها به مسائل آارگری

تشكر می آنيم از شما و . حق و حقوق خودشان را بشناسند
قبل از اينكه من جواب سوال شما را بدهم از .ساير دوستان

صحبتهای آقای رخشان  تشکرمينمايم واينكه از آشنايی با 
ايشان بعداز اين جريانات خوشحال شدم بخاطر اينكه 

 تحصيلكرده وبسيار فعال ، روزدوستی است آشنا به مسائل
 بخاطر اينكه وضعيت ما . در راستای اهداف آارگری

" آامال وضعيت استثنايی بود و در طول اين يكسال آال
 در رابطه با انتخاباتمان مجبور شديم در  .استرس داشتيم

انتخابات چهار تا صندوق داشته باشيم بخاطر وضعيت 
مان داشتيم بخاطر امنيتی منطقه بخاطر موقعيتی آه خود

اينكه آشنايی آامل نداشتيم آه بعد  دوستان ميتوانند واقعا 
جواب بدهند يا نه ،همچنين مشكل وسيله داشتيم بخاطر 

 چون هفت تپه وابسته به آشاورزی  آارگران آشاورزی
است وآشاورزی بسيار وسيع است بيش از بيست هزار 

انات الزم  امك،هكتار زمين داريم آه بايستی وسيله باشد
باشد تا آدم بدون هيچگونه استرسی بتواند آارش را انجام 
بدهد ما متاسفانه چون استرس داشتيم وواقعا خيلی تحت 

  توانستيم بيشتر از اين صندوق داشته باشيم  فشار بوديم نمی
مطمئنن اگر صندوق بيشتری داشتيم آرا از بخش آشاورزی 

آه خيلی آرا هيچ شكی در آن نيست .بيشتر از اين بود 
من به عنوان يکی از کارگران نيشكر هفت  .باالتر ميرفت 

خوشحال هستم وتبريك  تپه ازاينکه اين تعداد آرا جمع  شد
ميگويم اين پيروزی را بعد از سی سال به جامعه آارگری 
آه بجز بازوان خودش هيچ احدی از آارگران حمايت 

ش می باشد آاری آه انجام ميدهد پشتوانه اش خود. نميكند 
قسمت دوم سئوالتان را دوباره تکرار نمائيد تا من " لطفا.

  .دقيقتر به آن بپردازم
 دريکی از شعار ها، من ياد آن شعاری افتادم آه : س

 برای در آميته هماهنگیو فعالين متشکل جنبش آارگری 
 شد وآن اين است آه کمک به ايجاد تشکل های کارگری

 اتكا به نيروی خود ايجاد آارگران تشكل آارگری را با"
با اين مبارزاتی آه صورت گرفته و ماحصل فعلی . "آنيد

 نيم  می توا،ی هفت تپه استآن انتخابات پرشور سنديكا
 اين نتيجه را بگيريم آه اين سنديكا با اتكا به نيروی دًاج

. ما می توانيم اين را به عين ببينيم. خود آارگران برپا شد
در اين انتخابات آارگران به چه رای سوال من اين بود آه 

  ؟دادند
 همان طور آه قبال بچه ها گفته بودند و :علی نجاتی

همانطوريكه در جريان هستيد ما االن حدود يك سال و نيم 
 تبليغ هم به .است آه در رابطه با اين تشكل تبليغ آرديم 
 تشكلی به نام ،اين صورت بود آه يك تشكل آزاد آارگری

 تبليغات شده بود اين کارروی . گری است سنديكای آار
بود شده مقاوله نامه ها و منشورهايی آه داده با  کارگران و

در رابطه با سنديكا و تشكل سنديكايی و حقوق سنديكايی 
آشنا شدند آه سنديكا در غالب نماينده آارگر و . آشنا شدند

 می تواند از حقوق آارگر ،چيزی آه آارگر می خواهد
چون . و آارگران هم صرفا به سنديكا رای دادند. دفاع بكند
علی رغم اين .بود صحبت از سنديكا ما در هر جاصحبت 

های شديدی می شود از طرف مسئولين تآه می گويند مخالف
آارگران تمام ،چه در شهرستان و چه در سطح مملكتی 

سنديكا بود و ديروز آارگران نيشكر هفت تپه با شان صحبت
 بنده به عنوان يكی از که دادند وی آرای بسيار خوب

آانديداها به عنوان يكی از فعالين آارگری در اين يك سال 
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و نيم آه در اين رابطه فعاليت می آنم انتظار اين همه رای 
دليلش هم . و انتظار اين همه استقبال را نداشتم. را نداشتم

 اين است آه از نظر امنيتی آن دليل . بسيار واضح است
دليل ديگر هم اين است آه مديريت . كل دارندمردم مش

  زده بودند بردهای شرآتروی شرآت طی بخشنامه ای آه 
 آه بايستی آسی آه نماينده می شود از اعالم کرده بود

طريق اداره آار شهر مورد تائيد باشد و اين انتخابات غير 
 علی رغم اين آه بخشنامه رسمی زده بودند. قانونی است

. آردند شرآت استقبال فوق العاده ای  با انعموميت آارگر
تبريك می گويم به تمام آارگران نيشكر هفت تپه و تبريك 
می گويم به تمام آارگران ايران و به اميد اتحاد تمام 

  .آارگران جهان
   

اين موانعی آه برشمرديد من .  زنده باشيد علی جان: س
  به  به اين موضوع کهخواستم اشاره ای هم داشته باشيد

ر حال نهاد های امنيتی گويا اين انتخابات را از پيشاپيش ه
شما علی رغم تمام اين . قبول نداشتند و ممنوع آرده بودند

از طرف  ادارات ،موانع و تهديداتی آه صورت گرفته بود
مختلف آار و غيره اين انتخابات را به سالمتی و با 

آقای . ديدمشارآت حداآثری آارگران و همكارانتان انجام دا
  نجاتی چه آسانی برای هيات مديره انتخاب شدند؟

 از ٨٧اول آبانماه سال ، در انتخابات ديروز :علی نجاتی
 انجمن  (بين بيست و هشت آانديد انجمن صنفی يا سنديكا

صنفی را به اين خاطر می گوييم آه ما يك تشكل صنفی 
 و هستيم و در قالب نام سنديكای آارگری فعاليت می آنيم

به اين خاطر می گويم انجمن صنفی چون تشكل ما يك 
 )ولی نام آن سنديكا است.  آارگری است–تشكل صنفی 

اين انتخابات شرآت آردند آه از بين بيست و درآارگران 
 - رحيم بسحاق  -نجات دهلی  - فرد نيکو هشت نفر آقايان
  محمد -رضا رخشان  -علی شريفی -جليل احمدی 

علی نجاتی به عنوان  وپور  علیقربان  -مهر  حيدری
نمايندگان آارگران نيشكر هفت تپه در هيات مديره و پنج 
نفر هم به عنوان اعضای علی البدل و بازرس بعد از 

يعنی از نفر . انتخابات و جلسات ديگر معرفی می شوند
اول تا نهم  به عنوان هيات مديره و از نفر دهم تا پانزدهم 

علی البدل و بازرس انتخاب می پنج نفر به عنوان اعضای 
 . شوند

  
آنچه آه به هر حال ما می دانيم ترآيب قومی در : س

نيشكر هفت تپه پر رنگ است اين مسئله تا چه حد در 
  انتخاب نماينده ها تاثير داشت؟

 من انتظار دارم از آقای رخشان به اين سوال :علی نجاتی 
  . جواب بدهند

ی دوستمان آقای نجاتی اوال بايد به صحبتها :خشانرضا ر
در تكميل حرفهای . يك سری مطالب را اضافه آنم

امروز روز پيروزی آارگر بود نه پيروزی اشخاص ،ايشان
ديروز آارگر هفت تپه با اين آه از طرف مديريت، ! خاص

از طرف اداره آار، از طرف اطالعات تحت فشار بود از 
و تحت  ندهمه نيروهايی آه واقعا او را  ايزوله آرده بود

محاصره آنها بود هراسی به خود راه نداد و اين انتخابات 
من واقعا آفرين می گويم و خودم . پرشور را برگزار آرد
ها و به عنوان يكی از آارگران ابه عنوان يكی از آانديد

واقعا لذت بردم از همه شجاعت آارگران و تبريك می گويم 

نی از به جامعه آارگری ايران آه توانست برگ زري
 باشد تجربه ایمبارزات آارگری خود را به پيش ببرد و 

 گریارکبرای ساير آارگران ايران آه بتوانند تشكل آزاد 
ديروز آارگر هفت تپه تشكل  .خودشان را به وجود بياورند

ديروز آارگر هفت تپه . آزاد آارگری می خواست 
ديروز آارگران . نمايندگانی می خواست از جنس آارگر

من . په نمايندگانی می خواستند درد آشنای آارگرهفت ت
 آما. واقعا تبريك می گويم آه به اين هدف بزرگ رسيديم

اين آه معتقدم هنوز گام اول است و ما به عنوان اعضای 
هيات مديره بايد بتوانيم پيوند خودمان را با بدنه آارگری 

چون اين . سعی نكنيم از بدنه آارگری جدا شويم. حفظ آنيم
فت فعالين آارگری است آه اگر روزی از بدنه آارگری آ

جدا بشوند در آن صورت محكوم به نابودی هستيم و ما 
نبايد به اين آرای باال دلخوش باشيم چون آه در صورت 

 و آن خوردعملكرد ضعيفمان اين آرای باال شكسته خواهد 
چيزی آه ما فعالين آارگری و حاال اعضای هيات مديره 

آنيم آه به آن دست پيدا آنيم حمايت هرچه بيشتر بايد تالش 
آارگری است آه آن هم بستگی به عملكرد مثبت ما در 

اين است آه معتقدم ديروز گام اول . دارداين دوران فعاليت 
برداشته شد و معتقدم آه ما در ابتدای مبارزه هستيم و بايد 

آموزش . روی مسائل آموزشی و روابط عمومی آارآنيم
من گير شود و افراد زيادی جذب سنديكا بشوند و ما بايد دا

هزاران . بايد هزاران علی نجاتی در هفت تپه تربيت آنيم
چون آه ممكن . نيكوفرد بسازيم و نه قائل به شخص بودن
من به دوستان . است اين تشكل به ابتذال و فساد آشيده شود

 درتوصيه می آنم آه مسئله آموزش را جدی بگيرند و
 تالش کنيم رگزاری انتخابات سنديكا برای آموزش فردای ب

تا آارگر هفت تپه نسبت به حق و حقوق خود آگاه باشد و 
هرچه اين آارگر آگاه تر باشد تمامی جامعه آارگری ايران 

در اين صورت . در راه احقاق حقوق خود تالش می آند 
فعالين آارگری و نمايندگان آارگری از مصونيت بيشتری 

در مورد بافت جمعيتی آه در منطقه . می شوندبرخوردار 
هفت تپه قرار دارد از بافت عرب و لر آوچك و بزرگ لر 
خرم آباد و لر بختياری و دزفولی تشكيل شده آه دزفوليها 

 به علت مسائل فرهنگی (معموال در آارخانه مشغول بودند
عربها بيشتر در مناطق آشاورزی و لرها . )و سطح سواد

در مورد نقش قوميت در .  تقسيم شده انددر هر دو بخش
. مبارزات هفت تپه بايد بگويم آه خيلی اهميت داشته است

يكی از مسائلی آه مصونيت ايجاد آرد در مبارزات 
آارگران هفت تپه و آن سرآوب همه جانبه آه در اآثر 

 آارگران در سنندج در تهران و عليه نقاط ايران بر 
هفت تپه رخ نداد به علت بافت اتوبوسرانی اتفاق افتاد در 

قبيله ای و عشيره ای منطقه شوش است آه برای مثال من 
آارگر يك ايل يك عشيره پشت سرم هستند و در مورد ساير 
دوستان نيز همين طور است آه اين مصونيت ايجاد آرد 
برای آارگران هفت تپه در اين مبارزات و اعتصابات پنجاه 

 اين مسئله نبود خيلی راحت آه اگردهم من قول می . روزه
  . تر با آن مقابله می آردند و شكننده تر بود

  
آيا می توان اين نتيجه را گرفت آه اين مبارزات : س

 بوده که آارگران در هفت تپه در واقع اين مبارزات طبقاتی 
طبقه آارگر لر و عرب و دزفولی رابه عنوان يك طبقه 

 در انتخاب نمايندگان متحد آرده و اينها نه تنها مانعی نشد
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لر توسط آارگر عرب يا مانعی نشد برای اتخاب نماينده 
 اين به نظر من خيلی ؟عرب توسط لرها در هيات مديره

  .درس آموز بوده است در ارتباط با هفت تپه
در منطقه .  قطعا همين طور بوده است :رضا رخشان 

خوشبختانه همزيستی مسالمت بين فرهنگهای مختلف شوش 
بين قوميتهای مختلف ما بده بستان داريم با هم . ز استآمي

پيوند داريم و من ديروز در انتخابات ديدم آه بسيار 
به نمايندگان . براداران عرب بودند آه به ما رای می دادند

لر رای می دادند و نتيجه اين انتخابات هم نشان داد آه 
 مطرح بحث انتخاب قوميت خاص در اين انتخابات اصًال

 ديروز انتخاب آرد رای دادن ،گرکارآه  زیيبود و آن چن
 نتيجه مبارزاتشان .ندبه آسانی بود آه به آنها اعتماد داشت

را ديده بودند و همه می گفتند آه دوستان زحمت آشيده اند 
و ما برای مسئله انتخابات حاضر نيستيم حتی به دوستان و 

    وستان همزبانان خود رای بدهيم چون معتقديم آه اين د
  .توانند ازحق ما دفاع بكنندی م
  
آقای نجاتی استقبال همكارانتان در قسمت آارمندی و :س

  دوستان مهندستان چطور بود؟
همان طور آه می دانيد و قبال هم صحبت شد  :علی نجاتی 

انتخابات ، استقبال فوق العاده بود چون اين انتخابات 
پرسنل در اين تمامی . آارآنان بود و فقط آارگری نبود

و .از جمله آارمندان و مهندسان. انتخابات شرآت داشتند
آانديد شده برای تشكل آارگری اين آه بيشتر افرادی آه 

ارمندان و مهندسان ک ، آارگر بودند باعث نشد آه بودند
شرآت آارمندان و مهندسان فوق آلعاده بود و . شرآت نكنند

  .خوشحالمبنده به عنوان يكی از نمايندگان بسيار 
  
وظايف و  ، در رابطه با مسئوليت .خسته نباشيد واقعا: س

 در رابطه  و به اين آه چه اختياراتی دارد،عملكرد سنديكا
 می توانيم صحبتهايی ،با اتكا به همان نيروی خود آارگر

  از شما بشنويم؟
يكا در آشور ما ند همان طور آه می بينيم س:علی نجاتی 

محافل مملكتی و يا ارگانهای دولتی رسما تائيد شده ولی در 
با اين آه سنديكا . ما متاسفانه به آن اختيار و بها نمی دهند

را دولت جمهوری اسالمی به عنوان يك نهاد ازسازمان 
 اجازه فعاليت به افراد در قالب اما جهانی آار پذيرفته است 

  !حاال چه دليلی دارد من نمی دانم. سنديكا نمی دهند
به عنوان نماينده آارگری : تی آه سنديكا دارد ولی اختيارا

اختيار دارد وتا پشتوانه آارگری نداشته باشد فكر نكنم از 
دفاع بكند چون در قانون ما آتبا بتواند   اشحقوق آارگری

 وآسی از مسئولين منطقه ندگذاری آمده وعمال به اجرا نم
از نمايندگان آارگری آه ، اداره آار يا نهادهای دولتی 

نه ا پس بنابراين پشتو،آنندی  سنديكا هستند حمايت نمًاغالب
سنديكا وافرادی آه نماينده سنديكا هستند فقط پشتوانه 

آه بتوانند از حقوق پرسنلی آه به آنها رای  آارگری است
  .ند دفاع آنند ه داد
  
ميخواهيم بدانيم آه شما فعالين  . ما آخرين سوال: س

 چه انتظاری از  ،فت تپه هيئت مديره سنديكای هیواعضا
  ؟ديگر فعالين آارگری وتشكلهای آارگری داريد

همانطور آه اول صحبتهايم گفتم بنده به عنوان :علی نجاتی
يكی ازآارگران نيشكر هفت تپه وامروز به عنوان يكی از 

، نمايندگان سنديكا از تمام فعالين آارگری آميته هماهنگی 
 دوستانی آه به یتمامشورای همكاری و، آانون نويسندگان 

ما مشاوره دادند در تمام اين مدت واقعا آمال تشكر را دارم 
 ما رصد د۵٠حداقل م بگويم بنده بدون هيچ اغراقی ميتوان

شنا آ مسائل روز آارگری با،  دوستان  مشاوره باتوسط 
شديم واين در پيشبرد اهدافمان تا رسيدن به امروز آه 

 بنده . آمك آردبه مام بسيارتشكلمان را به سرانجام رساندي
به عنوان يكی از نمايندگان آارگران در سنديكای نيشكر 

من تشكر . تشكر ميكنم وباز هم تشكر ميكنم  از شماهفت تپه
 دوستانی آه زحمت آشيده اند در یميكنم از شما وتمام

به اميد روزی آه همه . رابطه با مسائل نيشكر هفت تپه 
تحاد آارگران را در غالب درآنار هم جشن پيروزی و ا

 بگيريم اميدوارم پيروز  جشن سنديكا واتحاديه آارگری
  .از همه شما سپاسگذارم .وموفق باشيد 

  
  ؟ آقای رضا رخشان شما: س

 رخشان رضا حاال ، برگرديم به يك سال پيش:رضا رخشان
در زندگی اش يك مقدار مطالعه داشت می دانست آه 

سالهای قبل می دانستم آه  من از همان هست ،سنديكا چی 
آارگران جهان در دو حق مساوی اند يكی به رسميت 
شناختن حق اعتصاب به عنوان يكی از حقوق اوليه 
آارگران آه دولت موظف است آه اين حق اعتصاب را به 

 داشتن تشكل آزاد يا اتحاديه يا وديگری. رسميت بشناسد
 از سنديكای آزاد و تشكل آزاد آارگری به عنوان يكی

اما واقع امر اين . بديهی ترين و اساسی ترين حق آارگری
بود آه در يك سال پيش شايد اين يك نوع خيال پردازی بود 

من به . آه در هفت تپه ممكن بود همچنين حالتی رخ بدهد
 زمانعنوان آارگر هفت تپه واقعا يك سال پيش در همين 

در   نمی گنجيد آه در آينده نزديك چنين چيزیذهنم در 
اين چنين تشكلی در هفت تپه به . هفت تپه به وجود بيايد

و اين را فقط از يك . و هم چنين تشكل آزاد. وجود بيايد
در اثر فعاليت شما دوستان و فعالين ، چيز می دانم 

آه به ما . آارگری و مبارز آه به ما روشنگری را داديد
شما نقش آگاهی بخشی . به ما آگاهی داديد.  داديدلبقوت ق

برای ما خيلی مهم بوده و ما اين آگاهی ها را به دوستانمان 
منتقل آرديم و آارگر هفت تپه نسبت به يك سال پيش خيلی 

آارگر هفت تپه االن می داند سنديكا چی هست و . آگاه است
تشكل وابسته . می داند آه بايد تشكل آزاد آارگری بخواهد

   دوستان عزيز می نمی خواهد و ما اين را از فعاليتهای شما
آه ما االن گام اول را حاالانتظار داريم از شماو . دانيم

  فكر . يك دفعه قطع نشود. برداشتيم فعاليتتان را ادامه بدهيد
يك طفلی آه تازه به دنيا آمده، . نكنيد همه چيز تمام شده 

اين طفل بايد پرورش پيدا آند بتوانيم به بقيه دوستان و بافت 
 همه -همه بشوند علی نجاتی.  منتقل بكنيمآارگری هفت تپه

اين است آه از شما . بشوند آقای نيكو فر و ساير دوستان
خواهش می آنم اين همكاری خود را با ما قطع نكرده و 
بيشتر آنيد آه ما نياز به اين همكاری داريم آه بتوانيم اين 

دوستان منتقل آنيم آه  آگاهيهايی آه شما به ما می دهيد به
از شما و خانم محسنی، از آقای ثقفی و . ا اثر داردواقع

عسكری و مجيد  و خيلی از دوستان آه من افتخار آشنايی 
 ما واقعا به اين .را با ايشان و همكاری با آنها را دارم

  . شما نياز داريم کآم
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عنوان يك فعال آارگری در به من هم به سهم خودم :خباز
ما بچه .  اين لحظاتپوست خود نی گنجم و خيلی شادم از

 اميدواريم در آينده شاهد شكل گيری  ،های آميته هماهنگی
تشكل مستقل در قالب شوراهای مستقل آارگری، سنديكای 

 و يممستقل آارگری در آارخانه های آوچك و بزرگ باش
اميدواريم و آرزو داريم آارگران هفت تپه با به دست 

وهای زيبايشان گرفتن سنديكای مستقل خود بتوانند به آرز
  .جامه عمل بپوشانند

  
  .تشكر می آنم از همه شما

  
  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ))   دردنامه ايران برک((

  
در "  ايران برک " کارخانجات پشمبافی و لباسدوزی (( 

 ١٣۴٨رار دارد و در سال  جاده الکان به رشت ق۵کيلومتر 
 مورد بهره برداری قرار گرفته ١٣۵٢تاسيس و از سال 

اين کارخانجات پس از انقالب مصادره و به . است 
 سهام اين ١٣٧٠سازمان صنايع ملی واگذار شد در سال 

کارخانه در بورس اوراق بهادار عرضه شد و بسياری از 
انجات افراد حقيقی و حقوقی برای خريد سهام اين کارخ

اقدام کردند و اکنون اين کارخانجات به طور خصوصی 
  .اداره می شود

 وضعيت بحرانی پيدا نمود و اين ١٣٨١ايران برک از سال 
مهم عمدتًا به دليل عدم کارآمدی مديرانی که بيشتر به فکر 
منافع شخصی و مادی خود بودند تا کار و چرخه توليد، به 

 محصوالت ١٣٨١ل اين کارخانجات تا سا. وقوع پيوست
خود را شامل کت و شلوار و پارچه فاستونی را به 

در اين . کشورهای سوئد،ايتاليا و انگليس صادر می نمود
سال صاحبان اين کارخانجات چون ديدند می توانند از 
دولت وام های آن چنانی دريافت نمايند کارخانه ای را که 

ده از  نفر پرسنل داشت و چندين و چند خانوا١٢٠٠حدود 
آن نان می خوردند به نابودی کشيدند و با ندادن ماه ها 
حقوق و دستمزد کارگران و نياوردن مواد اوليه اين طور 
وانمود کردند که کارخانه ورشکسته شده و می بايد از 

 ٨١از سال . دولت وام بگيرند تا شروع به کار نمايد 
 سال است که اين کارخانجات به عناوين ۶تاکنون حدود 

مختلف انواع وام های دولتی را دريافت می نمايد ولی 
متاسفانه اين پول ها به هيچ عنوان در کارخانه و برای 
توليد و بازپرداخت و دستمزد و مزايای کارگران خرج نمی 
شود و معلوم نيست که اين وام ها در کدام شهرستان و يا 
تهران و در چه بخشی مورد بهره برداری قرار می گيرد 

 در صنعت نساجی و کارخانه  ايران برک خبری از چون
  .آن نيست

جالب اينجاست که پرسنلی که جوانی خود را از ساليان 
دراز در اين کارخانجات گذاشتند و پس از چندين سال 

 سال سنوات خود را ١بازنشسته شده اند هنوز پس از 
دريافت ننموده اند و همواره وعده سر خرمن به آن ها داده 

 نفر بوده ١٢٠٠و کارگران نيز که روزی حدود . دمی شو
 نفر تقليل پيدا نمودند و هنوز مطالباتی ٢٧٠اند امروز به 
 و ٨٧ سال بن کارگری، نصف عيدی سال ۴دارند از قبيل 

حقوق معوقه ی شان از ارديبهشت تا شهريور که هنوز 
در اين کارخانجات اکنون وضعيتی . دريافت ننموده اند 

 اگر کارگری به هر عنوان بخواهد صحبت حاکم است که
. از حق و حقوق خود بنمايد سريعًا او را اخراج می کنند

 ، کارگرانی که بخاطره احقاق ٨٧حتی در ارديبهشت ماه 
حق خود با چند دستگاه اتوبوس عازم دفتر مرکزی تهران 
شدند تا صدای خود را به گوش صاحبان کارخانجات 

وق را از آنها دريغ نکنند ، ولی برسانند  که اين حداقل حق
 نفر ٢٠در کمال ناباوری پس از برگشت از تهران حدود 

از پرسنل قراردادی را به دليل اينکه چرا به تهران رفته ايد 
اخراج نمودند و جالب است که هيچ کس به فرياد آنها و 

در آخر که اين داستان . خانواده های دردمندشان نرسيد
يادرسی نيست تا به داد اين ضعيف ادامه دارد و هيچ فر
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برسد و اکنون کارگران ) کارگران ( تريِن قشرهاِی جامعه 
ايران برک چه شاغل و چه بازنشسته چشم اميد به دستان 
صاحبان سرمايه دار بی درد بسته اند تا انشااهللا خداوند 

  .))احقاق حق نمايد
                                 *  **  

 
کارگران ايران " دردنامه ی " گزارش ، يا تأملی بر ((

  ))برک
  

" اين گزارش ، يا آن طور که نويسنده بر آن نام نهاده است 
را ، يکی از کارگران شريف و دردمند کارخانه " دردنامه 

ی ايران برک نوشته و به دوستان ما داده است تا انعکاس 
 پيدا "فريادرسی " با اين تصور که شايد به قول ايشان . يابد

فرياد کارگران ، اين ضعيف ترينِ  قشر های " شود و به 
" و به ." و خانواده های دردمندشان برسد !!! جامعه 

ما نيز تصميم "  !!! . داستان درد و رنج آنان ، پايان دهد 
گرفتيم تا  به جهت نکات قابل ذکر و قابل تأملی که به ويژه 

ن در سايت در اين گزارش ديده می شد،  ضمن انعکاس آ
کميته ی هماهنگی، اشاراتی نيز به برخی از موارد و 

  .موضوعات مطرح شده در آن داشته باشيم
نخست اينکه، دردنامه ی حاضر اگرچه در رابطه با 
کارخانه ی ايران برک نوشته شده، اما همان طور که 
مشاهده می شود، شرايط و اوضاع و احوالی را که بويژه 

ارگران تحت ستم و استثمار در ارتباط با وضعيت ک
کارخانه، در آن تصوير می شود، صرفًا منحصر به 
کارگران آن کارخانه نبوده و در حقيقت وصف حال خيل 
عظيمی از انسان های دردکشيده و استثمار شده ای است که 
علی رغم سال ها کار و تالش وتحمل شديدترين و بی 

 بخاطرحرص رحمانه ترين اشکال ستم و بهره کشی ، دقبقًا
وآز سيری ناپذيرسرمايه داران و تغييرريل سرمايه گذاری 
به عرصه های سودآورتر وسهل الوصل تر آن ـ هر زمان 
که اراده کنند ـ  و حمايت بی چون و چرا و تام و تمام 
دولت حامی سرمايه از آنان ، به ناگهان گرفتار بحران های 

 در ساختگی ــ  از نوع بحرانی که دوست کارگر ما
کارخانه ی ايران برک، در گزارش خود به گوشه هايی از 
آن ها اشاره کرده است ــ  شده  و پس از يک چند دست و 
پا زدن در پهنه ی حوادث و جنگ و گريز با سرمايه داران 
و حاميان شان در ارگان های دولتی، اگر که خيلی خوش 

د های شانس بوده و جزء آنانی نباشند که به بهانه ها و ترفن
ساختگی و سرمايه پسند از محيط های کار و توليد اخراج 

شده و به جرگه ی بيکاران پيوسته باشند، همچنان در روند  
ارزش افزايی سرمايه و پر کردن جيب سرمايه داران و 
فربه کردن آنان ، باقی مانده ، درد و رنج ناشی از ستم و 

يد به شکلی استثمار اين نظام گنديده و ضد کارگری را ، شا
بی رحمانه تر و ضد انسانی تر از گذشته، تجربه و تحمل 

  .کنند
 البته در شرايط موجود و با استثنائاتی در –اين وضعيت 
 در واقع آن شمای کلی و عمومی تعداد –اينجا و آنجا 

زيادی از کارخانه ها و بخش های وسيعی از کارگران را 
زده به نمايش بويژه در شرکت ها و کارخانه های بحران 

مراکز ، علی رغم همه ی  می گذارد که کارگران در آن
اعتراضات و مقابله جويی های خويش، نسبت به تعرضات 
و زياده خواهی های ذاتی و اجتناب ناپذير سرمايه داران  ، 

همچنان در بی حقوقی کامل بسر برده، از خواستها و 
 مطالبات طبقاتی خويش در همه ی عرصه ها محروم می

تا آنجا که قرار دادهای موقت کار، به مثابه . باشند
قراردادهايی به غايت ضد کارگری و اسارت آور، کماکان 
به قوت خود باقی مانده است ، حداقل دستمزد کارگران و 
دستمزد بخشهای وسيعی از آحاد اين طبقه، بسيار پايين تر 
از خط فقر است و تأسف بارتر اينکه ، پرداخت همان 

دهای ناچيز نيز به دفعات و گاه برای ماه های دستمز
 اعم از –متمادی از جانب کارفرمايان و صاحبان سرمايه 

 به تعويق می افتد و يا اساسًا پرداخت –دولتی و خصوصی 
نمی شود ، کارگران همچنان دسته دسته و گروه گروه و 
هر بار به بهانه و نيرنگی ضد کارگری و سرمايه ساخته 

که نمونه هايی از ... کار بيکار می شوند و اخراج و از 
اين ستمگری و رذالت را آنطور که کارگران ايران برک 
در گزارش خود نشان داده اند می توان در اين کارخانه ـ و 
البته  بسياری از کارخانه ها و مراکزی که در چنين 

  . وضعيتی گرفتار آمده اند ـ عينًا مشاهده نمود 
: (( ه در گزارش خود نوشته اند که کارگران اين کارخان

 نفر تقليل ٢٧٠ نفر به ١٢٠٠درطی يک مدت کوتاه،  از 
بن کارگری ، ( پيدا کرده اند و بخش هايی از مطالبات آنان 

حتی پس از گذشت بيش از چهار ... ) عيدی و پاداش و
سال، هنوز پرداخت نشده و يا بهتر بگوييم از جانب 

در کارخانه و بيرون از آن ، کارفرمايان و متحدين آنان 
حقوق و مزايای کاری آنان ، برای . باال کشيده شده است

مدت بيش از پنج ماه پرداخت نشده است و آن زمان هم که 
 به خاطر احقاق ٨٧کارگران اين کارخانه در ارديبهشت

حقوق حقه و مسلم خويش، با چند دستگاه اتوبوس، عازم 
صدای " ی شوند ، تا دفتر مرکزی اين شرکت در تهران م

به گوش "  به قول کارگر نويسنده ی اين دردنامه " خود را 
" مگر خود اين!!!  ؟( صاحبان کارخانجات برسانند 

، يا همان سرمايه داران و " صاحبان کارخانخات 
کارفرمايان و صد البته حاميان و عوامل آنان در نهاد ها و 

همه ی بدبختی ارگاه های دولتی نيستند که مسبب و عامل 
ها و سيه روزی های طبقه ی کارگر در اين نظام  به شمار 
می روند؟ رساندن صدای کارگران ، به گوش ناشنوای آن 

) زالو صفتان ، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد ؟ 
را نيز از آنها ) بخورونمير ( حداقل، همين حقوق " ، تا 

کمال !!!  ( اوری ولی در کمال ناب" !!! "  دريغ نکنند 
 نفر ٢٠پس از بازگشت از تهران، حدود )  ناباوری ؟ 

ديگر از پرسنل قراردادی را ، به دليل اينکه چرا به تهران 
که همين مسئله ظاهرًا  فرياد . " ( رفته ايد اخراج می نمايند

آميخته با تعجب و حيرت کارگران اين کارخانه را ، در 
جالب اين است که : " ه گزارش آن ها ، بر می انگيزد ک

هيچ کس به فرياد آنها و خانواده های دردمندشان نرسيد و 
هيچ فرياد رسی نيست تا به داد اين ضعيف ترينِ  قشرهای 

و فاجعه بارتر از همه . " !!!  برسد) کارگران ( جامعه 
اکنون کارگران ايران برک، چه شاغل وچه :     " اينکه 

ن صاحبان سرمايه دار بی درد بازنشسته، چشم اميد به دستا
  .... "                                                                   بسته اند و 

  تازه ، درد دل کارگرانی است – و بسياری ديگر –اين ها 
که به سهم خويش و در حد توان ، همواره  پيگيِر حقوق و 

اند و در قبال مطالبات حقه ی خويش در اين کارخانه بوده 
اين حقوق و مطالبات و تعرض سرمايه به آن ها ، کمتر از 
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تو خود " و  . خود بی تفاوتی و القيدی  نشان داده اند 
  " . حديث مفصل بخوان از اين مجمل 

                                                            
 می چه بايد کرد؟  و کارگران چگونه و از چه راه هايی

توانند  خود را از جهنم موجود ، که صاحبان و حاکمان 
سرمايه ، به مثابه يک طبقه ، برای آنان مهيا ديده اند ، 
برهانند و به حقوق و مطالبات انسانی و بر حق خويش در 
همه ی عرصه ها ، دست يابند؟  پاسخ به اين سئواالت ، 

 الزم اما قبل از آن. البته خيلی پيچيده و ناروشن نيست 
علت بدبختی و : است به اين پرسش ها پاسخ داده شود که 

سيه روزی کارگران در چيست؟ و چرا اين طبقه ، به 
عنوان طبقه ای که همه ی ثروت و رفاه را برای بشريت 

توليد می کند ،  بايد تا به اين حد تحت ستم و استثمار بوده  
   ؟  و تا به اين اندازه ، به فقر و تباهی کشيده  شود

ماهيت پاسخ به اين پرسش ها را البته تنها می توان  در 
وجودی نظام سرمايه داری و ساختار ضد کارگری و 
طبقاتی اين نظام ، به مثابه نظامی مبتنی بر نابرابری و 

 در يک چنين .استثمار جستجو نمود و بر آن تأکيد ورزيد
تملک بر ابزار و نظامی، طبقه سرمايه دار ، به يمن  

ايل توليد و به اعتبار ، موقعيت طبقاتی مسلط خود در وس
سازمان اقتصادی و سياسی جامعه و به طور مشخص 

، کارگران را به بردگی مزدی می کشاند و با ايجاد دولت 
زمينه های مساعد ، به شديدترين و  بی رحمانه ترين شکل 
ممکن، مورد بهره کشی و استثمار قرار می دهد و به فقر 

سرمايه دار  ، نيروی .  قی مطلق      می کشاند و بی حقو
کارکارگر را طی قرار دادی يکجانبه و نابرابر، در قبال 
حداقل دستمزد، به خدمت می گيرد و کارگر نيز، طی همان 

فروش نيروی کار ( قرارداد تحميلی، مجبور به فروش آن 
در اين به . در ازای مزدی ناچيز می شود) خويش  

 يا قرارداد ، دست سرمايه دار ، از هر اصطالح معامله
نظر  برای تحميل شرايط مورد نظر خويش به کارگر ، باز 

تا آن جا که می تواند ـ البته به دليل همان تسلط . است 
طبقاتِی ناشی از مالکيت بر ابزار توليد ـ  پيش شرط های 
خود را به راحتی به کارگر ، تحميل کند و در صورت 

.  از  استخدام يا پذيرش وی خوداری نمايد امتناع او نيز ،
و حال آنکه کارگر به هيچ وجه قدرت مانور ندارد و 
مجبور است که به دليل برخی تنگناهای اقتصادی و فشار 
های ناشی از در به دری و بيکاری ، تقريبًا همه ی شرط و 
شروط صاحبان سرمايه را بپذيرد و تحت شرايط و ضوابط 

در اين به . ، به کار مشغول شود مورد نظر کارفرما 
اصطالح معامله، کارگر قرار است که کار کند و اضافه 
ارزش توليد نمايد و سرمايه دار نيز ازِ قَبل کار او، سرمايه 

چرا که کارگر، از چشم سرمايه . انباشت کند و سود ببرد
دار و از زاويه ی نگاه او، تنها بخشی از ابزار توليد است 

االترين حد ممکن از او کار کشيد و از نيروی که بايد به ب
کار و توانايی های او، در جهت سوداندوزی و انباشت 

اين در واقع ، عين رابطه ی کارگر .  سرمايه  بهره جست 
و سرمايه دار و تنها دليل اين رابطه را در نظام سرمايه 
داری توضيح می دهد و در عين حال، پايه و مبنای همه ی 

 تضاد های آشتی ناپذير و طبقاتی ميان اين دو اختالفات و
(  ، که براساس آن، يک طرف طبقه نيز به شمار می رود

، بايد صرفًا و تا آنجا که ممکن است کار کند و ) کارگر 
. سود و سرمايه انباشت نمايد ) سرمايه دار ( طرف ديگر 

اين ، همان منطِق نظام سرمايه داری و جزيی از ماهيت 
 نظام است که  به موجب آن کارگر  هر چه وجودی اين

بيشتر و شديدتر کار کند، سود و سرمايه ی بيشتری نصيب 
لذا ، بر اساس اين منطق ، سرمايه . سرمايه دار می شود 

دار لزومی نمی بيند که از منفعت خويش، در قبال حقوق و 
منافع کارگران ، چشم پوشی نمايد و به خواستها و مطالبات 

 زمينه ها و ابعاد مختلف ـ  مگر به قدرت اتحاد و آنان ، در
مبارزه ی کارگران و مقابله جويی يکپارچه و هماهنگ 

بنا بر اين سرمايه دار به صرف اينکه . آنان  ـ  گردن نهد 
صاحب سرمايه است، نمی تواند که با حقوق و منافع 
کارگر همسويی داشته باشد و با آنها هماهنگی و همدلی 

زيرا براساس آنچه گفته شد، در مناسبات اساسًا  . نشان دهد
متضاد و طبقاتی ميان اين دو طبقه،کسب هر ذره منفعت از 
جانب طبقه ی کارگر ، به همان نسبت از منافع طبقه ی 
سرمايه دار می کاهد و در مرتبه ی نخست ، آن طبقه را 

بنا بر اين ، برای  طبقه ی سرمايه . متضرر می سازد 
انباشت سرمايه و کسب ( ر اينکه منافع خود را دار، به خاط

به حد اکثر ممکن تًامين نمايد ، ) سودهای کالن و نجومی 
هيچ راهی جز تشديد فشار به طبقه ی کارگر و استثمار هر 

  . ..چه شديد تر و بی رحمانه تر اين طبقه، باقی نمی ماند و
  

  اينها البته توضيح واضحات است که ما به ناگزير آن را
در مقابل اين نقطه نظر و اين عبارت از گزارش کارگران 

و اکنون ، کارگران ايران برک، چه شاغل :        "... که 
و چه بازنشسته، چشم اميد به دستان صاحبان سرمايه داری 

می ..."  بسته اند ) سرمايه داران بی درد  (   ددربی 
مايه سر" سرمايه داری ، اگر به معنی واقعی : آوريم که 

، ديگر چرا بايد به فکر " بی درد " است و اگر " داری 
حقوق و منافع کارگران رنج کشيده و دردمند باشد؟ و به آن 
حقوق و آن منافع  توجه و دلسوزی نشان دهد ؟  اساس و 
بنياد نظام سرمايه داری ، بر استثمار و بهره کشی هر چه 

آن، بر شديد تر از کارگران بنا نهاده شده است و چرخ 
خانه خرابی و سيه روزی روز افزون طبقه ی کارگر می 

لذا چرا بايد  به آن و حاميان آن چشم اميد بست ؟  . چرخد 
و به لطف و کرم نداشته اش اميدوار بود ؟ سرمايه داران 

بی جهت نيست، که ........  به خون کارگران تشنه اند و 
می آن ها ، و نهادهای دولتی حا" بی درد " سرمايه داران 

از هيچ کوششی در جهت فشار به کارگران و تضييع حقوق 
آنان ، برای بهره کشی هر چه بيشتر و شديدتر از اين طبقه 
، فروگذار نمی کنند و حتی از سفره ی خالی کارگران نيز، 

  .در راستای تأمين منافع  خويش، در نمی گذرند
 لذا در پاسخ به آن پرسش اساسی که چه بايد کرد؟ و

کارگران چگونه و از چه راه هايی می توانند از چنين 
وضعيت فالکت بار و غير قابل تحملی که سرمايه داران ــ 
اعم از بخش خصوصی و دولتی آن ــ  برای طبقه کارگر 

قبل از : مهيا نموده اند، خالصی يابند؟ می توان گفت که 
هر چيز، کارگران بايد بپذيرند که هم براساس منطق حاکم 

ر نظام سرمايه داری و پايه های عميقًا متضاد آن ــ که ب
مختصرًا به آن اشاره شد ـ و هم به موجب انبوهی از 
واقعيت های عريان و انکارناپذير، از ستم و استثمار 
سرمايه ، عليه کارگران، که پيوسته تشديد شده و هر بار، 
بخش های وسيع تری از کارگران را به خانه خرابی و در 

ری می کشاند  و همچنين ، با توجه به َاشکال عمدتًا به د
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پراکنده، منفرد و غير مؤثر مبارزه ی کارگران با صاحبان 
سرمايه ، که هيچ نفعی جز نااميدی و يأس برای کارگران 

برای  طبقه ی کارگر به ويژه در ... در بر نداشته است و 
شرايط موجود ، راهی جز مقاومت متشکل و سازمان يافته 
در مقابل سرمايه داران، در همه ی عرصه های مبارزه ی 
طبقاتی، جهت تغيير مراحل مبارزه، از مرحله ی تدافعی، 

  .به مرحله ی تعرضی آن، باقی نمی ماند 
کارگران اگر می خواهند که از اوضاع بغايت نابرابر و 
ذلت بار موجود، نجات يابند واز يک زندگی در خور انسان 

 بايست عميقًا و به شکل  غير قابل بهره مند شوند می
ترديدی، باور کنند که راه نجات اين طبقه و همه ی توده 
های مردم محروم و تحت ستم ، از گنداب متعفن سرمايه و 

به آنان ) نظام سرمايه داری ( فقر و فالکتی  که اين نظام 
تنها و تنها از کانال يک مبارزه ی ارزانی داشته است، 

همه جانبه و متشکل طبقاتی، با سرمايه آشتی ناپذير ، 
داران، به مثابه ی يک طبقه ، می گذرد و نه هيچ راه و 

هر گونه مماشات و توهم پراکنی، در  .  مسير ديگری
خصوص سازش و همکاری طبقاتی، با هر توجيه و بهانه 
ای، مثًال برانگيختن حس شفقت آحادی از اين طبقه و در 

... ح برخی امتيازات از آنان واين رابطه ، کسب به اصطال
جز به بيراهه کشاندن مسير حرکت رهايی بخش طبقه ی 
کارگر، از اهداف اصلی و اساسی جنبش کارگری و سوق 
دادن اين طبقه، به اسارت هميشگی و پايان ناپذير بردگی 

  .مزدی، هيچ چيز ديگر، عايد کارگران نخواهد کرد
 پاسخگويی آری، کارگران الزم است که همواره برای

صحيح و اصولی به پرسش چه بايد کرد؟ اين نوع نگاه و 
برای رهايی از مصائب و رنج و : اين طرز تلقی را که 

نکبت  جوامع سرمايه داری و استثمار بی رحمانه صاحبان 
راهی جز مبارزه ی متحد، متشکل سرمايه، عليه کارگران، 

حاميان و قدرتمندانه ی طبقه ی کارگر با سرمايه داران و 
 به عنوان تنها تلقی درست و تنها پاسخ آنان، وجود ندارد،

منطقی و اصولی به پرسش ياد شده،  در سر لوحه ی همه 
ی فعاليت های نظری و عملی خويش، در جنبش کارگری 
قرار داده و عملکرد های خود را در اين رابطه و در هر 
م مرحله از پيش روی جنبش کارگری ، با آن تبيين و تنظي

ناپاک وآغشته به " چشم اميد بستن به دستان ."نمايند 
آنگونه که کارگران " صاحبان سرمايه داری بی درد "خون

خويش، مطرح " درنامه ی " کارخانه ی ايران برک،  در 
نموده اند ،  نه تنها هيچ معضلی از معضالت طبقه ی 
کارگر را حل نمی کند ، بلکه روز به روز بر انبوه 

 طبقه و شدت وحدت آن ها می افزايد و در مشکالت اين
بهترين و خوشبينانه ترين حالت ، آحاد و بخش هايی از اين 
طبقه را مأيوس و سرخورده، به تمکين و رضا، در مقابل 

  .فشارها و تضييقات حاکمان سرمايه خواهد کشاند
حال در جواب به اين مسئله و اين پرسش ، که کارگر ، با 

و اين باور ، در مجموعه ی رفتار فرض پذيرش اين مهم 
ها و فعاليت های خود در جنبش کارگری ، برای احقاق 
حقوق و مطالبات خويش ، چگونه و از چه راه هايی می 

، که طبقه کارگر، از به ويژه در شرايط حاضرتواند     ــ  
پراکندگی و عدم انسجام برای پيگيری و تحقق خواستهای 

ه ها  رنج می برد ـ گام های طبقاتی خود، در همه ی عرص
مؤثری به جلو برداشته و در جهت سازمان يابی مستقل و 
توده ای کارگران، به مثابه  تبلوری از اتحاد و همبستگی 

در : طبقاتی طبقه ی کارگر حرکت نمايد  نيز بايد گفت که 
کارگران می توانند و بايد با تجهيز خود به اين رابطه، 

 به هر طريق ممکن و تالش در دانش و آگاهی طبقاتی ،
 ــ که در واقع ماحصل و تجربه ی مبارزاتی نسل اين راستا

های مختلف اين طبقه ، در طول مدت پيدايی و موجوديت 
آن ، تا به امروز می باشد ـ ضمن افشای  تمامی ترفندها و 
فريبکاری های صاحبان سرمايه و خنثی نمودن خدعه های 

ت به کار ايجاد تشکل های همزمان، دسرنگارنگ آنان، 
تشکل هايی که ( مستقل، توده ای، و طبقاتی کارگران 

مستقل از دولت و کارفرمايان ، تنها با اتکا به نيروو توان 
خود کارگران، از پايين تشکيل می شود و کليه ی 
تصميمات و عملکرد های آن نيز، در طول مدت برپايی 

عمال اراده ی اين تشکل ، از طريق خود کارگران و با ا
مستقيم و بالفصل آنان ، اتخاذ و به مرحله ی اجرا گذاشته 

در محيط های کار و زندگی خويش شده و در ) می شود 
فرصت های مناسب، اين گونه تشکل ها را پايه ريزی و 

  .ايجاد نمايند
) ايجاد تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران (  اين مهم ، 

التی که در سر راه تحقق ، علی رغم همه ی موانع و مشک
آنها وجود دارد، البته امر خيلی پيچيده و غير قابل دسترسی 

کارگران پيشرو و آگاه ــ آنان : بدين نحو که . نخواهد بود
که به ضرورت ايجاد تشکل های کارگری و ارتباط هر چه 
گسترده تر ميان آن تشکل ها، به منظور تقويت اتحاد و 

، به مثابه گامی مهم و اساسی همبستگی طبقاتی کارگران 
در راه پيشروی اين طبقه ، به سوی تحقق خواست های 

پس از ايجاد کارگری و طبقاتی خويش واقفند ـ می توانند، 
زمينه های الزم در ميان کارگران ، در مراکز کار و توليد 

 به ويژه در محيط هايی که کم وبيش استعداد پذيرش اين ،
در آنجا و در ميان کارگران ) ران تشکل يابی کارگ( مسئله 

آن مراکز وجود دارد، تشکيل اين گونه تشکل ها را در 
فرصت های مناسب اعالم نموده و ضمن ايجاد ارتباط با 
ديگر تشکل های کارگری و فعالين و رهبران عملی 
کارگران ، در کارخانه ها و محيط های کار و توليد ، و 

 ی کارگر ، رو در کمک به همبستگی طبقاتی ميان طبقه
رو با عوامل و صاحبان سرمايه ، به طرح و تعقيب 

به مطالبات طبقاتی کارگران، در زمينه های مختلف ، 
و در هر کجا  . شکلی متشکل تر و گسترده تر اقدام نمايند

نيز که زمينه و استعداد پذيرش اين مهم، تا آن زمان در 
ع ها و هسته ميان کارگران فراهم نشده است ، با تشکيل جم

هايی، از کارگران فعال و مورد اعتماد ، ضمن ارزيابی از 
وضعيت کارگران آن کارخانه و توازن قوای موجود در آن 
مرکز توليدی و کارگری و همچنين رعايت برخی جنبه 
های امنيتی کار ، به هر شکل که خود صالح می دانند  به 

نه ، هدايت و سازمان دهی مبارزات جاری در آن کارخا
جهت رودررويی هر چه متشکل تر و اصولی تر با 
کارفرمايان وعوامل آنان در کارخانه همت گمارده ، 
مجموعه مسائل و موضوعات مطروحه در آن مرکز را ، 
از افشا سياست ها و ترفندهای مکارانه صاحبان سرمايه، 
برای ايجاد تفرقه درميان کارگران گرفته ، تا سازمان دهی 

عين کارگری و يا جمع آوری کمک مالی يک اعتصاب م
. . . برای کارگران اعتصابی و خانواده های آنان و 

کارگران همچنين می توانند پس از طی اين . رهبری نمايند 
مراحل و ايجاد زمينه های الزم برای تشکل يابی گسترده 
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تر  در ميان کارگران اين کارخانه  ، گام های بعدی کار را 
تباط و هماهنگی های الزم  با ديگر مراکز ، برای ايجاد ار

کارگری و فعالين سرشناس و پيشرو اين جنبش فراهم 
نموده ،     زمينه های الزم را برای ايجاد تشکل های 
مستقل و طبقاتی کارگران ، در ابعادی گسترده و سراسری 

  .مهيا  نمايند 
  

 ، امر سازمان يابی و تشکل پذيری کارگرانبه هر حال ، 
ابعادی گسترده و سراسری ، از هر مسيری که بگذرد در 

امروزه به و هر مانعی که در سر راه خود داشته باشد ، 
يکی از مهم ترين و کليدی ترين مسئله ی جنبش کارگری 

تا آنجا که به جرأت می توان گفت که . تبديل شده است 
کارگران بدون گذر از اين مرحله و غلبه بر پراکندگی ، در 

 سراسری و گسترده ، و در همين رابطه ايجاد مقياسی
تشکل های مستقل ، توده ای و طبقاطی کارگران ـ که صد 
البته فرايندی آسان و خودانگيخته نخواهد بود ـ قادر 
نخواهند بود گام هايی جدی و تعيين کننده به پيش برداشته و 

  .به توانايی های خود به مثابه يک طبقه ، باور کنند 
ه حکم موقعيت فرودست و استثمار شونده ی کارگران ب

خود در نظام سرمايه داری ، همواره به شکل اجتناب 
ناپذيری رو در روی طبقه ی سرمايه دار ، به عنوان طبقه 
ی حاکم و استثمارگر در جامعه قرار داشته و باز هم به 
حکم همين رو در رويی و جدال ، بيش از هر قشر و طبقه 

ی ناشی از شکست و ناکامی ای ، تلخی و دلمردگ
اعتراضات و مقاومت های پراکنده و منفرد بخش ها و 
گروه های جداگانه ی اين طبقه را ، در دفاع از خواست ها 
و مطالبات خويش ، حتی در سطوح اقتصادی ، درک می 

کارگران با پوست و گوشت خود احساس می کنند که . کنند 
در تشکل و متحدند و سرمايه داران ، به مثابه يک طبقه ، م

شرايط موجود قدرت و توانايی مقابله با اعتراضات پراکنده 
و ناهماهنگ کارگران را در دفاع از خواست ها ومطالبات 

آنان می بينندکه صاحبان سرمايه .اين طبقه دارا می باشند 
درواقع با در اختيار گرفتن وسائل و امکانات الزم ، جهت 

ری و سازش طبقاتی در ميان ترويج و اشاعه ی تسليم پذي
اين طبقه و همچنين با در دست داشتن دولت ، به منزله ی 

ارتش ، پليس ، ( قوه ی قهريه و ابزار سرکوب طبقاتی 
همه ی مساعی خود را به کار ... ) محاکم و زندان ها و 

می برند ، تا شرايط را بيش از پيش برای بهره کشی از 
. ع آنان فراهم نمايند کارگران و تعرض به حقوق و مناف

کارگران ، خود ، درک می کنند که رو در روی طبقه ای 
رياکار ، سودجو و آگاه به منافع طبقاتی خويش قرار گرفته 
اند که در جهت انباشت هر چه بيش تر سرمايه و تأمين 
حداکثر سود ، از هيچ رذالتی در حق کارگران فروگذار 

مه ی توانمندی ها و نخواهد کرد و در مواقع لزوم ، از ه
قدرت طبقاتی خويش ، برای گمراه کردن کارگران و به 
انقياد کشيدن طبقه ی کارگر ، نهايت بهره برداری را 

  . خواهد نمود 
به ويژه از لذا کارگران نيز می بايست از جميع جهات ، 

نظر کسب آگاهی های طبقاتی و ايجاد تشکل های مستقل ،     
ران ، حتی المقدور ، به شکلی توده ای و طبقاتی کارگ

آگاهانه و سازمان يافته ، خود را برای رو در رويی 
اجتناب ناپذير با طبقه ی سرمايه دار ، در همه ی عرصه 

کارگران می بايست به قدرت و توانايی  . ها ، آماده نمايند

های خويش  به مثابه يک طبقه ، آگاه شوند و بدانند که اگر 
  اده کنند و دست از کار بکشند ، چرخ تنها برای لحظاتی ار

لذا اين تفکر ، يا به قول . گيتی از حرکت باز خواهد ايستاد 
هيچ فريادرسی " اين داستان ، که " دردنامه " نويسندگان 

ِ  قشر های جامعه         نيست ، تا به داد اين ضعيف ترين
بايد به عنوان تفکری نادرست و " برسد ) کارگران ( 
تانی غيرواقعی ،  برای هميشه از شرايط کار و زندگی داس

کارگران ، و همچنين اذهان تک تک آحاد اين طبقه رخت 
، که طبقه " قشری ضعيف" کارگران در حقيقت نه. بربندد 

 و به قدرت اگر متشکل شوندای عظيم و قدرتمندند که 
طبقاتی و توانايی های حقيقی و بالفعل خويش پی ببرند ، به 

طع قادر خواهند بود تا ـ  به ويژه به دليل موقعيت طورق
منحصر به فرد و تعيين کننده ی خويش در پروسه ی توليد 
ـ  ضمن حضوری مؤثر وقدرتمند در پهنه ی مبارزه ی 
طبقاتی و به عقب راندن صاحبان وحاکمان سرمايه در 
بسياری از عرصه ها ، در نهايت شِر  طبقه ی سرمايه دار  

  . شه از سر طبقه ی کارگر ، کوتاه نمايند را برای همي
اين خود واقعيتی است که گام برداشتن در راستای چنين 

بدون غلبه بر ناآگاهی اهدافی و نزديک شدن به آن حتی ، 
و پراکندگی بخش های هر چه وسيع تری از کارگران  و 
تالش در جهت پيوند دادن آن بخش ها به يکديگر  ميسر 

 مهم نيز تحقق نمی پذيرد ، مگر از و اين. نخواهد شد 
طريق  ايجاد تشکل های مستقل ، توده ای و طبقاتی 

 و تقويت کارگران ، در مراکز و محيط های کار و توليد
طبقه ی . اتحاد و همبستگی طبقاتی در ميان اين طبقه 

کارگر ، به ويژه در شرايط کنونی  بيش از هر زمان ديگر  
راده ی مستقل و متشکل خويش به آگاهی طبقاتی و اعمال ا

، برای مبارزه با استثمار و درنده خويی گاه عريان و گاه 
اين البته حرف . بزک شده ی سرمايه  نياز مند است 

  و -کارگران متشکل همه چيز " :  درستی است که 
  " .کارگران متفرق و پراکنده ، هيچ چيز 

ستقل ، توده ای         پس پيش به سوی ايجاد تشکل های م
   اعمال اراده ی و طبقاتی کارگران ، با اتکا به نيرو و

  .مستقيم  خود آنان 
  

پس پيش به سوی ايجاد تشکل های مستقل ، توده ای و 
   اعمال اراده ی طبقاتی کارگران ، با اتکا به نيرو و
  .مستقيم  خود آنان 

                                                                                           
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كارگران جهان متحد 
 !شويد 
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  تراژدی بی پايان رنج
  

اريخ  ه ت رق ب ه ش وزه ٢۵/۴/١٣٨۶در روزنام اون ح  مع
ه در    ارگرانی را ک داد ک اعی ، تع ور اجتم ار و ام ط ک رواب

 ١٠۴٧محيط های کاری شده اند       قربانی سوانح در     ٨۵سال  
ه طور متوسط روزی  ی ب وده ، يعن ر اعالم نم ارگر ٣نف  ک

د     ده ان ات ش ن اتفاق انی اي ه   . قرب ا ک ودن آماره از نادرست ب
ذريم می در ( بگ ای رس امی آماره ومی تم ی عم ه ويژگ ک

ل            )  ايران است  ه دلي د سال ب ن چن ونيز از اينکه در طول اي
ه    صادی از جمل ديد اقت شارهای ش تمزدها   ف ودن دس ايين ب  پ

ار                     رخ بيکاری ، آم تن ن اال رف ده وب اال رون ورم ب ه ت نسبت ب
ن               اين سوانح هم به شدت باال رفته است اسفبار تر از همه اي

ان          ن مي ه در اي ارگری در معرض      ١٠۴٧است ک انواده ک  خ
ر   د و اگ رار ميگيرن ان ق ی پاي ای ب راژدی ه ن ت ل اي کام

انگين    جمعيت خانواده های کارگری را به ط       ر   ۵/۴ور مي  نف
ن حوادث                ه در طول يک سال از اي ی ک يم جمعيت حساب کن

  .  نفرمی باشند ۴٧١١متأثر شده اند چيزی بالغ بر 
ه                     ا و شواهد ارائ ه ه ر اساس گفت ه ب اری است ک اين تنها آم
ه دست                  انی ، ب شده رسمی از طرف دولت در آن مقطع زم

 دليل وسعت    آمده و نيز تنها مربوط به حوادثی ميباشد که به         
اب   ده ، بازت انحه دي دی س ز تولي ودن مرک م ب ا مه ه و ي حادث

سا حوادث   . سراسری و يا حتی بين المللی داشته است          چه ب
ارگری کوچک         ه در مراکز ک ر   ( واتفاقاتی ک ای زي کارگاهه

ران را در  ۴۵ نفر که چيزی بيش از      ١٠  درصد کارگران اي
 خارج بودن  روی ميدهد و اما به دليل     ) خود جای داده است     

وق   وچکترين حق دن از ک رد ش ار و ط انون ک مول ق از ش
  . انسانی ، در اين آمارهای رسمی بازتابی ندارند 

زی و                 ای آجرپ ز کارگاهه افی و ني يم ب الی و گل کارگاههای ق
ه دور از نظارت               صدها کارگاه زيرزمينی و مخفی ديگر ک
اده در    رت و دور افت ايی پ ان ه می و در مک ومی و رس عم

انه       ( ر ايران در شاق ترين شرايط       سراس ی رس که بعضًا حت
اقص          ز انعکاس ن ه واکنش و ني ران را ب های گروهی در اي

دارد ذکور وا مي عيت م ود ) وض ادی را در خ ارگران زي ک
دن               جای داده اند و به صورت خزنده و نامرئی در حال مکي
ن        شيره های روح و جان کارگران اين واحدها ميباشد در اي

شا  ا ن ست  آماره ا ني ای   . نی از آنه ن مکانه ارگران در اي ک
شت   ان دادن پ ردن و ج ار ک الها ک د از س دی جهنمی بع تولي
ک و     ور و تاري ای نم وده و در زيرزمينه تگاههای فرس دس
ا             بعد از آنکه شيره جان آنها خشکيده شد از طرف کارفرماه
رون پرت می شوند وهيچ                   ه بي مانند تفاله ای بی مصرف ب

نظارت بر اين اعمال غير انسانی وجود       مرجع رسمی برای    
  .ندارد 

ه                      د باشد ک ا باي ن معن ه اي ا فقط ب رای م آيا سوانح کارگری ب
ای   د و در آماره ين روی بده ان مع ه مشخصی در زم حادث
وان               دريجی توش و ت تن ت ين رف ا از ب ردد ؟ آي رسمی ثبت گ
اق    سانی و ش ر ان رايط غي ارگران در ش ی ک سمی و روح ج

وان        کارگاههای خارج ا   ه عن د ب ز شمول قانون کار نمی توان
ارگران ،   ر ک ول عم ام ط ه در تم دت ک انحه ای درازم س

  هرروزه در حال رخ دادن است مورد توجه قرار گيرد؟

ه        رايطی ک ذريم در ش ه بگ ومی ک صه ی عم ن خصي از اي
يش از     دن ب ارج ش ز خ ت و ني ار موق ای ک  ۵٠قرارداده

ی ح             ار و ب انون ک رط    درصد کارگران از نظارت ق وقی مف ق
ا آخرين                  سانی ، می رود ت ته ان ه خواس کارگران از هر گون
ی   رايط گران رد و در ش ران را بگي ارگر اي ه ک ای طبق رمقه
وری  تهای خصمانه جمه ده ناشی از سياس ار آم ه ب ورم ب وت
د سرمايه          از تولي انی و ب ازار جه ه ب اسالمی برای پيوستن ب

يش از   ه ب رايطی ک ران ، و در ش ه  درصد ٨۵داری اي طبق
ی         ود را م دگی خ ر زن ط فق ايين خ ه در پ تکش جامع زحم

ا    (گذرانند ، پيشامد چنين حوادث تلخی      سوختن کارگران کيمي
دن             گستر در داخل کارخانه ، زنده به گور شدن کارگران مع
ران        ارگران ساختمانی در ته در سمنان ، زنده بگور شدن ک

اين در جريان دو حادثه مشابه ونيز هزاران سانحه ديگر از           
فبار ... ) دست ا شرايطی سخت واس ارگران را ب انواده ک خ

روبرو می سازد شايد به جرات بتوان گفت که فقر و فحشاء            
ه    ا از جمل انواده ه يدن خ م پاش ال آن از ه ه دنب اد و ب ، اعتي

  .عوارض ونتايج آشکار اين حوادث باشد 
ر     اعی ديگ ضالت اجتم ن مع ه اي وط ب ار مرب تن آم اال رف  ب

ا        چيزی نيست    ان دارد ي که دولت بتواند آن را به سادگی پنه
ام            ا آن انج د ب منکرآن گردد در نهايت تنها کاری که می توان

  .دهد تحريف آمارها می تواند باشد 
انواده  دين خ ر روزه چن ه ه عيتی ک ين وض ال در چن ح
شتر سرمايه      کارگری قربانی نفع پرستی و ميل به انباشت بي

رار نيست           داران و کارفرمايان می شوند         ا ق ه تنه ، دولت ن
که باری از دوش بازماندگان اين سوانح بردارد بلکه با تمام           
انه ی خود را از                       شتر ش ه هر چه بي د ک توان سعی می نماي
د و مقصر اصلی را             الی نماي ده خ زير بار مسئوليت پيش آم
ه           ی ب خود کارگران معرفی نمايد و در اين ميان رسانه ی مل

  .الت دولت را به پيش می برد خوبی هر چه تمام تر رس
ه در                    ه ای ک وع هر حادث ه محض وق ذکور ب انه م اخيرًا رس
شن               ه ساختن انيمي محيط کاری روی می دهد الساعه دست ب
ا         د و ي هايی می زند که در آن کارگران انسانهايی هيوال مانن
ا و                  شخيص موقعيت ه وان ت ه ت د ک بسيار ابله جلوه می نماين

يط ک اک در مح رايط خطرن ه ش ان ب ته وگوش ش ار را نداش
ا      ای آق يه ه شه توص ست و همي دهکار ني يه ای ب يچ توص ه
مهندس و يا سرکارگر با تجربه را به مسخره ميگيرند و در            
ه          ود را ب ی خ ه گوش ه ب ه حلق ه وظيف ل اينک ه دلي ت ب نهاي

د    ی دهن ام نم تی انج ر    !!! درس د و ديگ ی ده ه روی م حادث
  . پشيمانی هم سودی ندارد 

ن نظام سرمايه داری           به راستی    ه در اي ر    «ک دگی ارزانت زن
افتنی               » از نان است      دفی دست ناي دا کردن خود ه ان پي و ن

رای آن روح و جان خود را گرو                     ی ب د حت ه باي شده است ک
  .گذاشت 

ه اينکه                  د ن انی در بياورن ا ن در اينجا مردم زندگی می کنند ت
مايه نانی در آورده تا زندگی کنند ، به راستی که جامعه سر             

ون فرصت آن است                  ستاده است و اکن داری بر روی سر اي
  .که برروی پا بايستد 

اری  ای ک ر در محيط ه ا اگ وان يک داور منصف آي ه عن ب
تفاده از آن             ارگران درک اس وسايل ايمنی کافی فراهم شود ک
انونی در حمايت از            ا ، ق را ندارند ؟ آيا اگر در اين محيط ه

ا وجود       کارگران در جهت تامين امنيت       جانی يا بهداشتی آنه
د زد                   از خواهن ارگران از اجرای آن سر ب ن ک داشته باشد اي
رای   ه ب ست ک ن شکی ني د ؟ در اي ی انگارن ده م وآن را نادي
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افتن  از                 اهی ي ی آگ استفاده درست از اين وسايل ايمنی و حت
وزش داده     ارگران آم د ک انی باي امين ج ه ت وط ب وانين مرب ق

اهی ن آگ ين اي ا ب وند ام ه ش ا آموزشی ک ا ت وزش دادنه  و آم
ه شود              ا ارائ قرار است جهت رفع مسئوليت دولت و کارفرم

  . فاصله از زمين تا آسمان است 
رات    غلی از خط ر ش ه ه ام ورود ب د در هنگ ارگر باي ر ک ه
اه              مربوط به آن شغل که وجود انسانی وی را تهديد ميکند آگ

ی موجود آ        نا شود   گردد و با استفاده درست از وسايل ايمن ش
ذکور                  ارگر م ه ک اما قبل از و اساسی تر از همه اين است ک
رار                   ه عمر ق انی وبيم ه درم ارزير پوشش بيم دو ک بايد در ب

ارگران در محيط های               . گيرد   وانينی در حمايت از ک د ق باي
ر     ده ب اد ش شار ايج ه ف ع حادث ا در مواق د ت ارگری باش ک

  .کارگران و خانواده هاشان به حداقل برسد 
انی             دولتی  که خود حامی و پشتيبان سرمايه داری ملی و جه

ود         رای س ستر ب ه و ب اختن زمين ا س ت مهي ت و در جه اس
آوری بيشتر طبقه سرمايه دار گام بر ميدارد به خودی خود        
  هيچ تمايلی به تصويب کوچکترين قانونی در زمينه حمايت 

ی پس از               ار فعل از کارگران نداشته و حتی تصويب قانون ک
ه در راستای حمايت از             سال ران ن ارگر اي ها مقاومت طبقه ک

طبقه زحمتکش جامعه که در جهت نشان دادن چراغ سبزی           
به سرمايه داری بين المللی و داخلی بود هر چند در اين راه      
الينش       ود و فع ه خ ت دليران ا مقاوم ست ب ارگر توان ه ک طبق
تاوردهايی               د و دس ل نماي عقب نشينی هايی را به دولت تحمي

الها  ب س از س ت پ ون دول ا  اکن د ام ته باش ود داش رای خ
از                    د سعی در ب يم بن وانين ن ين ق رفتن هم ده گ ا نادي همچنان ب
ارگران دارد و هر             اله ی  ک د س پس گيری دستاورد های چن

د       ی ده ر م ار را س انون ک اهی آوای اصالح ق د گ ( از چن
ر     ای زي ودن کارگاه ارج نم ين خ ه اش هم ر از ١٠نمون  نف

  .) .ن کار بود شمول قانو
ان    ارگری در جري الين ک ه فع ت ک روری اس ابراين ض بن
ول      ارگرايران ح ه ک اختن طبق شکل س ودبرای مت ارزه خ مب
امين امنيت             خواسته های مشترک شان ، خواست و مطالبه ت
ه       ار مطالب ست را در کن ارو زي يط ک ت مح انی و بهداش ج
رح         غلی مط ت ش ر و امني اری و عم ای بيک ه ه امين بيم ت

ذول                 ساخته   شتری را مب اتی توجه بي م و حي و به اين امر مه
کارگران برای ادامه حيات انسانی و شايسته خود نه         . دارند  

ه و        دگی مرف تن زن ت داش االتر جه تمزد ب د دس ا نيازمن تنه
غلی از    اری و ش ای ک يط ه د در مح ه باي ستند بلک سانی ه ان
وردار     تی برخ سائل بهداش داکثر م ز از ح انی و ني ت ج امني

ند ات در     . باش ن مطالب رار دادن اي رلوحه ق ا درس ا ب تنه
رمايه را   امی س ت ح ود دول ی ش ه م ارزه است ک ان مب جري

ود               ا نم ه ه ن زمين شينی در اي م    . مجبور به عقب ن ن مه و اي
ارگران ،      ود ک شکل خ روی مت ا ني د اال ب د ش ق نخواه متحق

   : بنابر اين
  

 نيروی هپيش به سوی ايجاد تشکلهای مستقل کارگری ب
  .ود کارگران خ

  
  زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

  بهنام کارگر
٢/٧/١٣٨٧  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

  
به گزارش شرآت نمايندگان کميته ی هماهنگی برای کمک 

 در چهارمين آنفرانس بين ايجاد تشکل های کارگری
  المللی اتحاديه های آارگری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

، با دريافت دعوت نامه ای از ٢٠٠٨ درنيمه ماه مه 
 برای شرآت -  DISk –اتحاديه آارگران انقالبی ترآيه 

آنفرانس بين "در آنفرانس آن اتحاديه ، تحت عنوان ، 
که با حضور نمايندگان " المللی اتحاديه های آارگری

ما در ابتدا .  آشور برگزار شد  شرکت نموديم١۴آارگری 
دی درباره سابقه برگزاری آنفرانس های اطالعات زيا

 DISKپيشين را نداشتيم ؛اما به جهت ميزبانی آن از سوی 
 و ضرورت تقويت ارتباط با آارگران غير ايرانی و ايجاد 
همبستگی با بخشی از آارگران سازمان يافته و نيز تجربه 
شرآت در مجامع بين المللی و آنفرانس هايی آه ابزار 

 برای مهار جنبش و مبارزه آارگران دست سرمايه داری
  .نيستند؛ ما را به شرآت در آنفرانس مصمم آرد

  
  درک ما از تشکل های موجود و حضور در کنفرانس ؛

  
واقعيت اين است آه ماهيت سنديكاليسم و اتحاديه گرايی و 
سازش اين گونه تشکل ها با سرمايه داری که منجر به 

در مسلخ سرمايه شده مماشات و قربانی آردن طبقه آارگر 
اند ؛  برای آارگران و فعالين آارگری در ايران شناخته 

بر اين اساس است که ، کارگران و فعالين  اين . شده است
جنبش ، در راستای ايجاد تشکل های کارگری به نيروی 
خود آنان و با افق و دور نمای الغاء تمامی مناسبات 

ی اين طبقه ، در استثمارگرانه  بورژوازی و هژمونی واقع
اين راه قدم بر داشته اند؛ مناسباتی آه دستاورد آن آاال شدن 

با علم به اين  مهم، بايد با . انسان و بردگی مزدی است 
  به نيروی طبقاتی کارگران عليه سرمايه متشکل شد و  اتکا

در قامت طبقه ای جهانی به مصاف طبقه سرمايه دار در 
ری و فعالين اين جنبش جنبش کارگ.ابعاد جهانی رفت 

سالهاست  آه نه تنها تشكل های وابسته و در خدمت   
سرمايه داری را به  نقد آشيده اند ، بلكه  گام های عملی 
ای برای سازمان دهی و آمك به سازمان يابی آارگران به 

و ما در واقع . نيروی خود آنان ، عليه سرمايه  برداشته اند
گری وانواع تشکل های با اين درک از تشکل های کار

موجود در اشکال متنوع خود و شناخت طبقاتی از 
مبارزات کارگران ايران ، بر آن شديم که در آن کنفرانس 

  . حضور يابيم
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  گزارش کنفرانس ؛
چهارمين آنفرانس بين المللی اتحاديه های آارگری در يك 

 ترآيه Gonen در شهر DISKمجتمع تفريحی متعلق به 
آارگران و "  آشور و با شعار ١۴نفر از  ٢٠٠با حضور 

  .برگزار شد" مردم ستمديده ی جهان متحد شويد 
سرمايه جهانی و " در بيانيه آغازين آنفرانس آمده بود 

دولت های سرمايه داری در بيست سال گذشت ، با تبليغات 
همه جانبه  جهانی سازی ، تهاجم وسيعی را درمقياس 

اين تهاجم از گسترش  . ه اندجهانی عليه آارگران آغاز آرد
خصوصی سازی ها تا آارهای انعطاف پذير ، از افزايش 
ساعات آار، تا قراردادهای موقت و حتی آزادی و حقوق 

واقعيت تلخ قضيه آن . دموآراتيك را نيز در برگرفته است
است ، آه اين تهاجمات از سوی آارگران و اتحاديه ها و 

قعيت آنونی آارگران مو. سنديكاها پاسخی نگرفته است
جهان ، پراآندگی و سازمان نيافتگی آنان و وجود اتحاديه 
های ضعيف ، بی ثبات ، آم توان و بی اعتماد باعث 
گرديده آه دولت های بورژوازی از محافظه آار تا 
سوسيال دمكرات ، بدون هيچ اختالفی از هيچ تالشی برای 

روگذار اعمال برنامه های تجاوزآارانه سرمايه داری ف
اين اوضاع به روشنی بيانگر آن است آه به " نكرده اند 

 اجتماعی سرمايه و دولت –منظور دفع حمالت اقتصادی 
 حمايت و صيانت از حقوق و آزادی های  هايشان ،

دموکراتيک ، توقف جنگ و لشكرآشی توسط دولت های 
امپرياليستی به رهبری آمريكا و سرانجام تغيير شرايط به 

ی آار ، هيچ گزينه ای جز قدرتمند آردن مبارزات نفع نيرو
به طور طبيعی اين .کارگران در درون آشورمان نداريم

آنفرانس ، بديل و جايگزينی برای اتحاديه های آارگری  ، 
پالتفرم و حتی آنفرانس های ويژه در درون آشورها و يا 
 شاخه ها و شعب آارگری ارائه نمی دهد بلكه اساسًا

آنفرانس بر اساس نيازهای آنكرت و اساسی برگزاری اين 
  :قرار گرفته و به دنبال پاسخگويی به سواالت زير است 

  
به مثابه اتحاديه ها و تشكل های آارگری ،  -١

چگونه و با چه ساختاری می توان در مقابل 
حمالت همه جانبه سرمايه و دولت هايشان ايستاد 

  و مبارزه آرد ؟
ی توان بر چگونه و با چه سياست و روشی م -٢

ضعف و ناتوانی حاآم بر اآثريت اتحاديه های 
 آارگری فائق آمد ؟

چگونه می توان ارتباطات و انتقال تجربيات  -٣
 اتحاديه های بين المللی آارگری را توسعه داد  ؟

  
" حمالت سرمايه عليه طبقه آارگر" برای آنفرانس مباحث 

انع و تشكل يابی ، مو" ، " جنبش آارگری و اتحاديه ها " ، 
  .در نظر گرفته شده بود" همبستگی جهانی " و " تجربيات 

 فرانسه و اتحاديه cgtآنفرانس با پيام ها ی اتحاديه 
آارگران حمل و نقل لندن آه نتوانسته بودند نمايندگانشان را 

  .به کنفرانس اعزام آنند آغاز شد
  

در دو روز برگزاری آنفرانس ، شرآت آنندگان ، در 
غير رسمی و در آارگاههای مختلف به جلسات رسمی و 

بررسی و تشريح وضعيت جنبش آارگری آشورهای متبوع 
خود پرداختند و در پايان با تدوين قطعنامه ی پايانی  به 

در اينجا به گوشه هايی از سخنرانی . آار خود پايان دادند
ها و اظهارنظر های تعدادی از شرآت آنندگان اشاره می 

  .آنيم
 آارگران صنايع خودرو سازی آلمان بيان نماينده ای از

آارگران دارای % ۵٠در آلمان و هلند بيش از : داشت 
قراردادهای روزانه و موقت هستند و اين امر باعث 

به گونه ای آه حتی . افزايش رقابت بين آارگران شده 
وی . امكان سازماندهی اعتصاب بسيار آم شده است 

خصوصی سازی ها ، همچنين از گسترش شمار بيكاران ، 
افزايش شغل های غير ثابت و  افزايش سن بازنشستگی در 

  . آلمان خبر داد
آنگاه فردی از اآوادور ، به مبارزه مردم آشورش عليه 
امپرياليزم و سياست های آن ، اشاره آرد  و از همكاری 
اتحاديه های آارگری اآوادور با مجلس آشورش در 

ش ساعات آار سخن تصويب قراردادهای موقت و افزاي
  .گفت

  
سيستم سرمايه " آارگری از صنايع گاز استانبول گفت 

اما آنها . داری اعالم می آند آه ايدئولوژی پايان يافته است 
و سپس به " خود از ايدئولوژی خاصی پيروی می آنند 

گسترش سياست های خصوصی سازی در ترآيه و حمالت 
  .سرمايه عليه معيشت آارگران اعتراض آرد 

سپس فردی از تونس از سياست های دولت در زمينه 
خصوصی سازی خدمات پست و تلفن و نيز از گسترش فقر 

او تآآيد آرد آه سرمايه داری . در آن کشور سخن گفت
نتوانسته پرولتاريای جهانی را قانع آند آه دررديف بهترين 

% ١٠او همچنين ضمن بيان اين مسئله که فقط .  هاست 
 سازمان يافته هستند ، بر ضرورت ايجاد آارگران تونس

  .تشكل ها و اتحاديه های آارگری جديد و مدرن تاآيد نمود
نماينده آارگران مصری نيز به تفصيل از اعتصاب گسترده 

و سرآوب شديد آنان و دستگيريشان " محله " آارگران 
  .توسط پليس و نيرو های انتظامی مصر سخن گفت

ا نيز ، به تشريح نقش منفی و نماينده ای از کشور اسپاني
بازدارنده ی اتحاديه های آارگری و مبارزات آارگران در 

 گسترش فضای ، در همين رابطه و. اين کشور پرداخت 
بی اعتمادی در ميان آارگران کشورمتبوع خود را گوشزد 

   .نمود
 slai cobasاتحاد آارگران خودسازمانده " سپس نماينده 

ای ضد آارگری دولتهای غربی را در ايتاليا ، سياسته" 
تشريح آرد و بيان داشت آه اتحاديه های آارگری عضو و 

 ، خود ،  شريك اين دولت ها ILOهمچنين مرتبطين با  
هستند وی همچنين در رابطه با ضرورت تشكيل يك اتحاديه 
ی بين المللی ، با سياست هايی که متکی به نيرو و اراده 

  . نمود خود آارگران باشد  تًاکيد
  

شرآت آنندگانی از اتريش ، عراق ، هند ، روسيه ، يونان 
، قبرس ، انگليس و نيز اتحاديه های مختلف ترآيه ، 
هرکدام  ،  وضعيت جنبش آارگری ، در آشورهايشان را 

  . تشريح کردند 
آميته هماهنگی برای آمك به ايجاد " شرآت آنندگان عضو 
در آارگاه تبادل از ايران نيز ، " تشكل های آارگری 
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تجربيات جنبش آارگری ، به تشريح آامل وضعيت جنبش 
آارگری در ايران ، همت گماردند و به تفصيل ، از 
حمالت سرمايه به شرايط کار و معيشت آارگران ، عدم 
امنيت شغلی آنان ؛ بی حقوقی و سرآوب خواست ها و 
 مطالبات اين طبقه  ، موانع تشكل يابی آارگران و در همين

رابطه ، تهديد ، ارعاب و دستگيری کارگران و فعالين 
کارگری و همچنين ، مبارزات پيگير و دالورانه ی 

شرکت .  آارگران نيشكر هفت تپه ، سخن به ميان آوردند 
کنندگان ايرانی کنفرانس ، در پايان کار کنفرانس ، اشاراتی 
نيز به مبارزات خستگی ناپذير آارگران و فعاالن آارگری 

برای آمك به ايجاد تشكل های آارگری ، با اتکا به نيرو ، 
و اراده ی خود کارگران  و همچنين مبارزات اين طبقه ، 

  . عليه سرمايه داری داشتند 
  

آميته هماهنگی برای آمك به ايجاد تشكل های آارگری " 
"  
  ٢٠٠٨سپتامبر 

  
 پايانی چهارمين کنفرانس بين المللی اتحاديه های هبياني

 کارگری
 ٢٣چهارمين کنفرانس بين المللی اتحاديه های کارگری در 

در گونن ترکيه ، با حضور اتحاديه های ) ٢٠٠٨( مه ٢۵تا 
کارگری و فعاالن آن اتحاديه ها، و همچنين کارگران 

  .  کشور ، برگزار گرديد ١۴پيشرو 
در طی دو روز متوالی، کنفرانس ، معضالت و مطالبات و 

 اتحاديه ای آنها را وارسی و هارز طبقه کارگر و مببتجار
و همچنين اين فرصت را فراهم کرد تا به . ارزيابی نمود

ارزيابی خطوط عمده ی مبارزه و بسيج آن ها ، عليه 
  . معضالت موجود ، پرداخته شود 

 کشورها ، هدر مقايسه با دوره های گذشته، تقريبا در هم
ان ، به حقوق و منافع کارگر حمالت و تعرضات مشابه ،

بيش از پيش  موقعيت اين طبقه را به مخاطره انداخته و 
نياز های مشترکی را در ارتباط با بسط همبستگی بين 
المللی  و مبارزه عليه آن تعرضات ، برانگيخته و به 

  . ضرورتی حاد ، بدل کرده است
در اتحاديه " ديالوگ اجتماعی"خط همکاری و طرفداری از 

در نتيجه ی .  رسيده استهای کارگری ، به   بن بست
بحث های عرضه شده در کنفرانس، روشن شد که در سطح 
جهانی ، به طور کلی ، سياست هايی عملی می شود که  به 
خصوصی سازی ، فروپاشی خدمات اجتماعی، افزايش کار 
موقتی، سقوط مداوم دستمزدها  و بسياری حمالت ديگر به 

  . کارگران منجر خواهد شد 
 مباحثات کنفرانس روشن کرد که امکان در عين حال ،

 طبقه کارگر همراکزی برای مبارزاينکه اتحاديه ها به  
بر اساس آنچه در برخی کشورها . تبديل شوند  وجود دارد

تجربه شد و در طول کنفرانس ، در اختيار همه قرار 
گرفت، ما متوجه شديم که زمينه های مشخصی در همين 

به عنوان مثال تأکيد .  امر وجود داردرابطه و در تأييد اين
شد که  وقتی ما به تکاليف اتحاديه های رزمنده    می 
انديشيم و به آن باور داريم  پس يکی از اين تکاليف نيز می 

  . تواند  عمل کردن به اين باورها باشد 
جنگ عليه " سپتامبر، مقوله ای به نام  ١١در پی حمالت 

 هريکا و پس از آن اتحادي،  بدوا توسط دولت آم"ترور

 نظامی ای که موافق -اروپا، ناتو، و ساير نهادهای سياسی
اين مقوله بودند ساخته و پرداخته شد و در مرحله ی نخست 
در اروپا و بعد از آن ، در بسياری از کشورهای ديگر، در 
را به روی رواج انديشه ها و اعمال ناسيوناليستی و 

بين المللی در اين دوره  هسرماي. نژادپرستانه گشود
ناسيوناليسم و نژادپرستی را بکار گرفته است تا داليل 
واقعی بيکاری و فقر را پنهان دارد؛ سياست های ضد 
دموکراتيک اتخاذ کند؛ و حق حاکميت ملی دولتها را نقض 

 هما می خواهيم توجه دهيم که کنفرانس ما با هم. نمايد 
انه، با سياست های اشکال انديشه ها و اعمال نژادپرست

تفرقه اندازانه ای که طبقه کارگر را هدف می گيرد، و با 
  . مخالف است... برده ساختن خلق ها و 

  
در آسيا و خاورميانه و اروپای شرقی و آمريکای التين، 
نيروهای امپرياليستی هر شيوه ای را، و از جمله شيوه های 

ويت و نظامی را، بکار می گيرند تا هژمونی خود را تق
چنين تحولی منجر به افزايش هر چه بيش . تضمين نمايند

تر بودجه ی نظامی  و کاهش بيش از بيش آزادی های 
  . سياسی و حقوق دموکراتيک در اين کشور ها  می شود 

در طول کنفرانس به نکات زير نيز توجه ويژه ای مبذول 
  : شد
 آزادی تشکل و رفع هرگونه مانعی برای حقوق و آزادی -

 اشکال سرکوب عليه فعاالن ههای اتحاديه ای، رفع هم
  .اتحاديه ای، و آزادی فعاالن اتحاديه ای دستگير شده 

 بهبود شرايط کار کارگران و اتخاذ هرگونه اقدام الزم در -
رابطه با بهداشت و ايمنی کار ،  برای کاهش حوادث و 

  اتفاقات محل کار؛
ق اجتماعی و در  مقابله با بازپس گيری مطالبات و حقو-

وهله اول  کاهش دستمزدهاو در عين حال  مبارزه برای 
بسط و گسترش اتحاديه ها و حقوق سياسی، در همه ی 

  کشورها ؛
 مبارزه برای متوقف کردن ودرعين حال پايان دادن به -

سياست هايی که منجر به گسترش خصوصی سازی و 
قبيل محدود کردن خدمات اجتماعی و رفاهی کارگران ، از 

... افزايش سن بازنشستگی، بهداشت و آموزش رايگان  و 
می شوند و تأکيد و پيگيری اتحاديه های کارگری ، بر 

  روی  حقوق و مطالباتی از اين قبيل ؛ 
 نياز به گسترش و تقويت مبارزه عليه اتحاديه اروپا و -

  . مطالبه ی رفراندوم در مورد کنوانسيون اتحاديه اروپا
ی اتحاديه های کارگری ،  به سازماندهی  توجه ويژه -

  کارگران زن جوان که غيررسمی و بدون حمايت اند ؛
و " دستمزد برابر ، برای کار برابر "  طرح مطالبه ی -

مبارزه عليه سياست های تفرقه اندازانه و رقابتی ای که 
ايده ی تفاوت دستمزدها و موقعيت ها را تقويت و تحکيم 

  می نمايد ؛ 
يژه به مبارزه عليه  فقر و بيکاری و اهميت قائل  توجه و

شدن برای  متشکل کردن  توده های کارگر و گارگران 
  بيکار در اين رابطه ؛

 حل تمامی مشکالت و معضالتی که گريبان گير کارگران -
زن می باشد و پايان دادن به انواع و اقسام  تبعيضات 

  جنسی؛
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شکال کار منعطف  مبارزه برای غيرقانونی کردن تمامی ا-
روز کار نرمال ) تثبيت (  کشورها ، و هو موقت ، در هم

  و تضمين شده ی روابط در محل کار و حين کار ؛
 محدود نمودن ساعات کار ، همراه با حفظ ميزان دستمزد -

  ، بعنوان بخشی از مبارزه ی عليه بيکاری ؛
 تقويت برادری و همبستگی ميان کارگران ، از جانب -

 های کارگری ، به منظور مقابله با اشکال سياست اتحاديه
مبنی بر (های تفرقه افکنانه ای که در برخی کشورها  

تفاوت های قومی و افزايش احساسات خصمانه از جانب 
اتخاذ می ) کارگران بومی ، عليه کارگران مهاجر و غيره

  شوند ؛
 مقابله با اقدامات انحصارات بزرگ ، برای کنترل بر -

بيعی و بيش از هر چيز منابع آبی و افزايش آگاهی منابع ط
نسبت به تخريب محيط زيست که توليد کاپيتاليستی مبتنی 

  بر سود و سرمايه ، علت واقعی آن است ؛ 
کنفرانس مورد نظر در عين حال اهدافی از قبيل سازمان 
دادن کنفرانس بعدی، تقويت پيوندهايی که در طی اين 

  و ايجاد شيوه های ارتباطی الزم کنفرانس ايجاد شده بودند
  : را به منظور تحقق اهداف زير در برابر خود قرار داد 

کارگران، رنجبران و همه ی ملت های تحت ستم ، به 
مبارزه ادامه می دهند و در برابر اشغال امپرياليستی 

کنفرانس  خاطر نشان می کند که از تمام . مقاومت می کنند
و استقالل طلبانه، بخصوص در مبارزات ضد امپرياليستی 

عالوه . امريکای التين، خاورميانه و آسيا، حمايت می کند
بر اين، می خواهد که با شناخت حق تعيين سرنوشت، 

به . اشغال امپرياليستی عراق و افغانستان خاتمه يابد
 کرد ها به نحوی هلفلسطينی ها استقالل داده شود و مسا

  . قوق ملل حل گردددموکراتيک و مبتنی بر برابری ح
  

کنفرانس همچنين همبستگی خود را با  کارگران در حال 
اعتصاب و مبارزه در سراسر جهان اعالم نموده  و به 

کارگران هفت تپه  در ايران؛ : ويژه بر همبستگی با 
در ترکيه و  . آ.جی.ای.کارگران توزال، يورسان، و  ت

. می نمايد کارگران فيات و آلفا رومئو در ايتاليا تاکيد 
کنفرانس خواهان آزادی فوری کارگران  دستگير شده در 

 محال در مصر، و منصور اسانلو در ايران می همبارز
  . باشد

  
شرکت کنندگان در کنفرانس همچنين به اين نتيجه رسيدند 
که فعاالن کارگری و اتحاديه ای که در کنفرانس حضور 

شترک و داشتند  احساس می کنند که به يک مبارزه ی م
  . بين المللی تعلق دارند

  
  
  
  
  

  زنده باد اتحاد و همبستگی بين المللی طبقه کارگر
  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  
  

گزارشی از برده داری نوين درميدانهای ميوه وتره 
  بار استان گيالن

  
در شهرهای مختلف استان از جمله رشت ، ميدانهای فروش           

ار آزادی از  ميوه و تره بار وجود د   ارد که ميدان ميوه وتره ب
ا محسوب می شود     رين آنه دان  . بزرگت ن مي  حجره و ۴۴اي

ا ا دارد٨٨" تقريب ارتی کارفرم ه عب ا ب احب ي ن .  ص در اي
مراکز محصوالتی از تمامی کشور در فصول مختلف توسط          

ود     ی ش ه م انتی فروخت صورت ام ره داران ب ن  .  حج ه اي ب
  . ا بار فروش هم می گويند حجره داران ، امانت فروش ي

ار از   دان ب اری در مي اعت ک ی ۴س بح ال داز ١ ص  بع
رق    رود در ش ه لنگ هرها از جمل ه در بعضی ش ظهراست ک

اعت        ر از س داز ظه بح ، بع ر ص الوه ب تان ع ی  ٣اس  ۵ ال
دان      . عصر هم کار ادامه دارد     ه و    ٢حجره های داخل مي  طبق

 حجره ممکن    همچنين هر . هر طبقه دارای دو اتاق می باشد        
ک    دين مال ا چن ک ي ا( است دارای ي د ) کارفرم داد . باش تع

رای فروش از          ٢کارگران هر کارفرما بر حسب مقدار بار ب
ر هست   ١٢تا   ار   .  نفر متغي دان ب صد   "  آزادی" مي حدود پان

ه       د ، ب ام ميدهن کارگر دارد که آنها نيز برحسب کاری که انج
شوند   سيم مي د بخش تق ل و نق : چن ه بخش حم ل،  بخش نيم

صيل دار ،    ( اداری  ويس ، تح ان ن روش ، قاپ سوول ف م
  . و نگهبانان که کارشان  ساعتی و شيفتی است ) دفتردار

ا را              ار جابجايی باره ع ک ل در واق کارگران بخش حمل و نق
ل               : انجام ميدهند  ا و تحوي وزين آلف ار ماشين ، ت خالی کردن ب
داخل سبدهای  "  ميوه ومحصوالت ديگر معموال   . به مشتری   

ی ١٠ ه های چوبی ١١ ال ويی  ، داخل جعب ی ٢٠ کيل  ٢۴ ال
ای     تيک ه ل پالس ا  داخ ويی و ي ی ٣٠کيل ويی ۴٢ ال  کيل

يله          " قراردارند، که تماما   يچ وس دون ه ارگران ب توسط خود ک
ته از           . باالبری جابجا می شوند       ن دس رای اي اری ب شرايط ک

ا          ا   کارگران بسيار دشوار است به گونه ای که عموم ا  ب  باره
دون     دان ب اط مي ا وسط حي االی آنه م و وزن  ب ه حج ه ب توج
د در         ارگران ناچارن د و ک ی گيرن رار م قفی ق ه س يچ گون ه
ارانی  وای مرطوب و ب ستان در آب و ه اييز و  زم فصول پ

ند                ار باش ه ک ا در   . استان ، در شرايطی دشوار مشغول ب آنه
تفاد د از بخاری  اس م ميتوانن ی ک ديد خيل د سرمای ش . ه نماين

ستند و            دارای هيچگونه لباس کار مخصوص و کفش ايمنی ني
ال دارد " اص ود ن شان وج ار براي ی ک ارگران . ايمن ر ک اکث

د                دگی می کنن تاها زن شان در روس مهاجر بوده و خانواده هاي
ان  محل  ز هم دگی شان ني ل مسکن و محل زن ن دلي ه اي و ب

ت   ی اس ار فروش دان ب ی مي ان يعن اه ا.  کارش ر خوابگ کث
ار    ر ک ب دفت ه اغل ت ک ای حجرهاس ک ه ارگران ، اتاق ک

ا،         . صاحب حجره نيز می باشد       دکی از حجره ه فقط تعداد ان
دگان   . دارای اتاق زندگی و خواب کارگران هستند         چون رانن

شوند، محل استراحت و خواب               کاميونها شبها وارد ميدان مي
ارگران يکی است            ا ک سي       . آنها نيز ب ان ب دگی آن ايل زن ار وس

د هر                      يش فاق د سال پ ين چن ا هم ه ت ابتدايی است، به نحوی ک
د    رمايی بودن ايی و س ايل گرم ه وس ارگران  . گون ت ک اکثري

 نفر از آنان  بيمه تامين اجتماعی هستند         ٣٠بيمه نبوده و تنها     
ا .   ون باره ار( چ ره ب وه و ت دان آورده ) مي ه مي بانه ب ش

ا   ميشوند، کارگران هر حجره دار می بايد ماشي  ا را جابج ن ه
د    ت نماين د مراقب ده و جدي ای مان وده و از باره ی . نم يعن

دون                " عمال د، ب ام ميدهن ا را انج ه ه ان شب کارخان کار نگهب
د    ت کنن تمزدی درياف ت آن دس ه باب ائز  . اينک سيار ح ه ب نکت
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وقی     ی حق اری و ب د ک ين شرايط ب ا وجود چن اهميت اينکه ب
ازرس از          ه محيط       کامل کارگران ، تاکنون هيچ ب ار ب اداره ک

امين      ازرس ت ه از ب ت ک ت  و سالهاس ده اس ان نيام اری آن ک
رای اجرای        .  اجتماعی هم خبری نيست      هيچ نوع نظارتی ب

ود      ار وج ی ک ای فعل انون ه رح در ق ای مط داقل ه ان ح هم
  . ندارد 

ان              اجرين آذری زب ل را مه اکثريت کارگران بخش حمل و نق
تاهای مختل    ه از روس د ک شکيل ميدهن ه  ت ل ، ب تان اردبي ف اس

د ده ان ود آم دگی خ ذران زن رای گ د ب د کسب درآم داد . امي تع
تاهای  ا طراف              د و از روس کمی از کارگران هم ، گيالنی ان

د        ار ميکنن ا ک ه         . استان در آنج وان گفت ک ابراين ميت %  ٩٠بن
ی   ١۶بين  " سن کارگران معموال  .  کارگران مهاجر هستند      ال

ا           سال می باشد که اکثريت     ۴۵  آنان يا بی سوادند يا حداکثر ت
ه                ار ب ين ب رای اول سطح راهنمايی درس خوانده اند و اغلب ب

ارگری     طالح ک يط باص ک مح رده    –ي وييم ب ر بگ ا بهت  و ي
  .   وارد شده اند -داری 

ا ،       ره ه ف حج شهای مختل ار بخ وع ک اوت در ن ل تف ه دلي ب
ه اداری                 سمتهای نيم ا پرسنل ق ل ب کارگران قسمت حمل و نق

ارگران بخش                   ر ان ک ن مي د و در اي م ندارن ا ه وابط نزديکی ب
دهايی     شتر از درآم دی بي ره من ان به ر امک الوه ب روش، ع ف
ا             ا کارفرم ری ب خارج از حقوق دريافتی خود، ارتباط نزديکت

ارگران بخش حمل و           " دارند و متاسفانه عموما    خود را از ک
  .نقل جدا می کنند

دا         ارگر را  فقط         تا چند سال قبل ، کارفرماهای مي ن ، واژه ک
ارگران                د وک ل اطالق می نمودن به کارگران بخش حمل و نق
روش ،      سئول ف صيل دار ، م غلی تح اوين ش ت عن ر تح ديگ
ی   ارگران نم مار ک ود را در ش ر دار خ ويس و دفت ان ن قاپ
ه از     ت  ک ود داش شان وج ط براي صور غل ن ت ستند و اي دان

  .مقام باالتری  دارند " کارگران"
ار آزادی ،           ميزان حق  وق و نحوه پرداخت دستمزد در ميدان ب

رد                 ام ميگي د روش انج ه چن ار ب ارگران  : با توجه به نوع ک ک
بخش نيمه اداری ، بخش حمل و نقل ،  نگهبانان يا انتظامات      

ه اداری بصورت هفتگی            . ميدان بار    ارگران  نيم دستمزد ک
ا                  ه حجره ه زان آن در هم ه مي يا ماهانه پرداخت می گردد ک

وقی       عيتش حق ا وض ب ب ا متناس ست  و کارفرم سان ني يک
ين     ه ب ه ماهان د ک ی نماي ت م ا  ٠٠٠/١٢٠پرداخ ان ت  توم

ت ٠٠٠/٢۵٠ ان اس ا.  توم ه تقريب ان ک  ٠٠٠/١٢٠" نگهبان
ا   ان ت االخره   ٠٠٠/١۵٠توم د و ب وق ميگيرن ان حق  توم

ه عمال           ل ک ه صورت رسمی       " کارگران بخش حمل و نق و ب
ده درآمدشان        دستمزدی  از خود کارفرما      نمی گيرند بلکه عم

د و   ی کنن ت م شتريان درياف ه از م امی است ک ق انع از طري
ه          ا ب ين ه ار ماش ه ب ت  تخيل م باب اچيزی ه غ ن ين مبل همچن

د  ی آورن شت م سان  از   .  دس ر ني ار  ه ه ب رت تخلي ثال اج م
ا ٠٠٠/١ اور از ٠٠٠/٢ ت ان ، خ ا ٠٠٠/٢ توم  ٠٠٠/٣ ت

ا    ٠٠٠/٣تومان و تک از      ر است      ت ٠٠٠/۵ ت ان متغي ه  .وم البت
دمی         " اين تخليه بار عمدتا    در صورتحساب خود محصول قي

ی    ارکش نم ب مب ولی از جي يچ پ ا ه ع کارفرم ود و در واق ش
ه                 " ضمنا.  پردازد رای کلي ار ، ب ه ب ده جهت  تخلي اد ش رقم ي

  . کارگران يک حجره است
متاسفانه عليرغم تالش زيادی که  برای تهيه ليستی از مقدار           

د اد درآم ابی از وضعيت موجود و ايج رای ارزي ارگران ب  ک
اکنون              ا ت ده ، ام يکپارچگی در پرداخت دستمزد آنان انجام ش

ورت     اری الزم ص ش  همک ن بخ ارگران اي رف ک از ط

دگان خود             ه نماين ه ب انی ک ه اطمين ا هم ی ب نگرفته است و حت
د   ی دهن ه نم اره ارائ ن ب ست صحيحی در اي د ، لي ه .  دارن ب

ده است          دفعات نيز    دان رسما اعالم ش اء مي  توسط هيئت امن
اری            وده و اجب ل وی ب ه تماي که دريافت انعام از مشتری بنا ب

وان گفت               . در پرداخت آن نيست    اه می ت ا يک بررسی کوت ب
دم       ا و ع رف کارفرم تمزد از ط ت دس دم پرداخ ا ع ه ب ک
ه              ار ب ره ب وه وت ه مبلغی  بابت ضايعات مي پرداخت هيچگون

ط   دلي ه توس هم بيم ت پرداخت س ودن آن  و معافي انتی ب ل ام
يچ           دادن ه اری و ن ه ساعات ک ا توجه ب ز ب حجره داران و ني
ادی  نصيب                غذايی به کارگران حتی صبحانه ،  چه سود زي
رای     ارگران  ب ا می شود سود حاصله از دسترنج ک کارفرم
ک     نعتی در ي رمايه داران ص سبت س ه ن ره داران ب ن حج اي

اد ارزش اضافه حاصل از             مقدار مشخص  ار و ايج  ساعت ک
  . کار کارگران ، چند برابر است 

  
  غالمرضا راستی 

  
  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  

  سهم بازنشستگان از سود سازمان تامين اجتماعی 
  

سالها پيش در محله ما ، چند کوچه باالتر خانواده ای زندگی 
او بعد از زلزله .  عباس بود می کردند که نان آورشان عمو

در اواخر دهه سی ، دست زن " فارسينج " مهيب روستای 
عمو عباس بعد . و بچه هايش را گرفت و به شهر آمده بود 

ال خره در کارخانه آرد ، ااز چند سال کارهای متفرقه ، ب
به دنبال چندين سال کار سخت و مداوم . کار پيدا کرده بود 

زنشستگی رسيد در واقع او به دليل ، عمو عباس به سن با
دچار شدن به ناراحتيهای مختلف ، از جمله درد کمر ، 

  .ديگر توان کار نداشت
هنوز يک سال از بازنشستگی عمو عباس نگذشته بود که 

پزشکان تنها راه عالج را عمل . يد شد دبيماری او تش
جراحی ديسک کمر تشخيص دادند و در بيمارستان زير تيغ 

رار گرفت اما عمو عباس که می خواست ايام جراحی ق
بازنشستگی در کنار زن و بچه هايش با آرامش زندگی کند 
، متاسفانه يک هفته بعد از تر خيص از بيمارستان ، در 

  .گذشت 
او کارگر شريف و زحمتکشی بود که با اتکا به نيروی 

،که پا به )عمه رنگينه (کارش به همراهی همسر فداکارش 
 و رنج های عمو عباس گام بر می داشت ، امرار پای دردها

آنها چيزی جز داشتن يک زندگی انسانی و .معاش می کرد 
  ....سالم برای خود و فرزندانشان نمی خواستند 

زندگی عمو عباس و هزاران بازنشسته ديگر ، اين سوال را 
به ذهن می آورد که آنها بعد از سی سال کار مداوم و طاقت 

مشقاتی روبرو می شوند و در چه موقعيتی فرسا ، با چه 
قرار می گيرند ؟ کارگرانی که سالها بابت حق بيمه 
بازنشستگی ، از حقوقشان کسر می شد از چه مزايايی بر 

  خوردارند و سهم آنها چيست ؟
روزنامه همشهری به تاريخ نهم آبان در حاشيه يکی از 

ن از سهم بازنشستگا( صفحه هاتش مطلب کوتاهی با عنوان 
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متن کامل آن به شرح زير . به چاپ رسانده بود) سود  شستا
  .است 

  
  

رد تومانی شرکت سر مايه اميلي٨۶٠وقتی خبر سود ( 
گذاری سازمان تا مين اجتماعی منتشر شد ، گروهی از 
بازنشستگان و بيمه شدگان ، اين پرسش را مطرح کردند 

ری که هيچ سهمی از اين سود به بيمه شدگان و مستم
  بگيران نمی رسد ؟ 

بر اساس خبری که خبر گزاری فارس چندی پيش منتشر 
کرد ، ارزش روز دارايی های شرکت سرمايه گذاری 

 ٩٠٠هزارو ۶يش از ب) شستا( سازمان تامين اجتماعی 
مالی منتهی به ن و سود خالص سال اميليارد توم

 ميليارد ٨۶٠ پس از کسر ماليات از مرز ٣١/٣/١٣٨٧
شرکت سر مايه گذاری تامين اجتماعی . ته است ن گذشاتوم
 ١٣۶۵ن در سال ا ميليارد توم٢با سرمايه اوليه ) شستا ( 

تاسيس شده و سرمايه ثبت شده آن پس از چند مرحله 
 ٣١/٣/١٣٨٧افزايش ، در پايان سال مالی منتهی به 

  .ن شده است اهزار ميليارد توم٣معادل 
 پايان سال مالی  تا١٣۶۵در طول فعاليت شستا از سال 

  ميليارد۶٠٠ در مجموع نزديک به ٣١/٣/١٣٨٧منتهی به
کل % ١٧معادل ( ز منابع سرمايه اين شرکت ان اتوم

به صورت منابع نقدی به شستا منتقل و نيز ) سرمايه فعلی 
الب اموال و سهام از قن در ا هزار ميليارد توميک مبلغ 

ه و ما به سوی سازمان تامين اجتماعی به شستا منتقل شد
 ميليارد ريال ٩٢٨ هزارو ١٣التفاوت اين دو به ميزان 

از سرمايه شستا ، از محل سود سهام سنوات %) ۴۶(
ضمن آنکه در همين دوره ، شستا . متعدد تامين شده است 

ن نيز به صورت نقدی در اميليارد توم٣٠٠ هزار و ٣مبلغ 
چهار چوب سود سهام به سازمان تامين اجتماعی پرداخت 

  .کرده است 
شرکت سرمايه گزاری سازمان تامين اجتماعی اگر چه سود 
مطلوبی در طول سالهای فعاليتش به دست آورده ، اما باز 

هرگز سهمی از اين نشستگان و بيمه شدگان اين سازمان 
  .سود نداشته اند

پيگيری اين سوال که سهم بيمه شدگان از اين سود چقدر 
ی از بيمه شدگان و است ؟ مدتهاست که از سوی گروه

بازنشستگان اين سازمان ادامه دارد ، هر چند که پاسخ 
  . )قانع کننده ای به دست نياورده اند 

آمار منتشر شده گواه اين است که سازمان تامين اجتماعی 
بدون . چه سود هنگفتی طی اين سالها ، عايدش شده است 

شک اين حق طبيعی بيمه شدگان و باز نشستگان اين 
ان است که برای به دست آوردن سهم خود از اين سود سازم

و تا يافتن پاسخ واقعی ، تالش کنند ، اما چرا آنها خود را 
  در اين سود سهيم می دانند و به دنبال گرفتن آن هستند؟

به اين دليل ساده که همان سرمايه اوليه تامين اجتماعی از 
ل يکی از حداق: دو صورت از حقوق آنها کسر شده است 

دستمزدی که کارفرما برای امرار معاش روزانه به 
به عبارت ديگر کارگر از . کارگران پرداخت می کند

حقوقی که بابت کار الزمی که برای توليد يک کاال در يافت 
می کند ، درصدی را از سفره بچه هايش می گيرد و به 

ديگری سهمی از حق بيمه ای است که . بيمه می پردازد 
ای او پرداخت می کند ، که در واقع آن پول کارفرما به ج

مبلغ پرداختی از طرف . هم ، سرمايه خود کارگر است 
کارفرما به بيمه ، بخشی از نتيجه کاری است که کارگر 

آن سود ، يا  از قبلبدون مزد انجام می دهد و سرمايه دار 
  . افه انباشت می کند اضبه عبارت درستر ارزش 
گان و باز نشستگان را وامی دارد دليل ديگری که بيمه شد

سهم خود از سود سازمان تامين اجتماعی را مطالبه منند ، 
واقعيت اين است که . نگاهی است که به زندگی خود دارند 

ميزان حقوق بازنشستگی يا همان مستمری ، جوابگوی نياز 
افزايش روز افزون تورم و . های اوليه زندگی آنها نيست 

 ، از جمله ارزاق عمومی و مسکن و باال رفتن قيمت ها
، ی مانند خرج تحصيل فرزندان هزينه های ديگر

بازنشستگان را وادارمی کند که به فکر پيدا کردن کار 
 جسمی به نبنابراين آنها با توجه به توا. ديگری باشند 

مشاغلی مانند نگهبانی مجتمع های مسکونی و يا انجام 
ود و  حتی دستفروشی کارهايی در رابطه با کار قبلی خ

يکی ديگر از داليلی که بيمه شدگان را به .روی می آورند 
فکر انديشيدن در باره سهم خود از سوی تامين اجتماعی می 
اندازد ، وضعيت نامناسب مراکز درمانی اين سازمان است 

باال بودن هزينه های بهداشت  و در مان در مراکز .
که برای مداوای  می کند رخصوصی ، بيماران را ناگزي

شش اين وخود به بيمارستانها و در مانگاههای تحت پ
اين . سازمان پناه ببرند، چرا که خدمات آنها رايگان است 

امر باعث ازدحام زيادی در مراکز درمانی می شود و 
با افزايش . امکانات آنها جوابگوی مراجعه کنندگان نيست 

انات درمانی به يافتن چند ميليونی تعداد بيمه شدگان ، امک
نوبتهای طوالنی جراحی ، . موازات آنها رشد نکرده است 

صفهای بيشمار درمانگاه ها ، نداشتن برخی از خدمات روز 
برای درمان و ناچار شدن بيملران به رفتن به مراکز 
خصوصی و امسال آن ، مشکالتی است که همواره مورد 

  .اعتراض بيمه شدگان بوده است 
 باال، بايد به نبودن امکانات الزم برای  بر مواردعالوه 

نبود مراکز آموزشی و . بازنشستگان سالمند اشاره کرد 
تفريحی خاصی که بتواند نيازهای روحی سالمندان بازنشسته 

ند، آنها را خانه نشين و يا سرگردان در ميان کرا تامين 
  . پارک ها کرده است 

ب روشنی برای  به دنبال جوادبنابراين بيمه شدگان حق دارن
سوال خود باشند که سهم آنها از سود سازمان تامين 

  اجتماعی چقدر است و چگونه بايد به آنها پرداخت شود؟ 
بی ترديد برای رسيدن به پاسخی درست و نتيجه بخش ، 
تالش گسترده و مستمر همه شاغلين و با زنشستگان بيمه 

  .شده را می طلبد
د از سود سازمان تامين پرداخت سهم خوا بايد خواستار هآن

اجتماعی از طريق مختلف ، مانند افزايش حقوق 
بازنشستگان ، زياد کردن مراکز درمانی و بهداشتی و باال 

 ايجاد فضا ی مناسب برای ،بردن کيفيت خدمات آنها 
  .باشند ... سالمندان و 

  
  خسرو غالمی

  ١٣٨٧آبان 
  
  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

پيش بسوي ايجاد تشكل هاي كارگري 
 !كارگرانبه نيروي خود 
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  گزيده اخبار و  گزارشات کارگری برگرفته ازسايت
  )٨٧و آذر مهر وآبان ( کميته هماهنگی

ن بودن ييآارگران بازنشسته ذوب آهن در اعتراض به پا
 خود، اتوبان اصفهان را بستند ی مستمر

نبه   ه ش دود  ١٢س اه ح ارگران   ٢٠٠٠ آذرم ا آ ر از م  نف
ا       ه پ سبت ب ا ن ه باره ن آ سته ذوب آه ودن ن ب ی ی بازنش

ود      ی  مستمر رده ب سئول     ی   خود اعتراض آ ار م ن ی  م و هرب
رده  ردا آ روز و ف ان ام ات م ا و مطالب ه خواست ه سبت ب ن

را  ی دی ن دی  بودند راهكار را در ا     ه ب ه  ی  رس ی م آ دن ب
د     - خود اتوبان اصفهان     ی  خواست ها  م و  ی   شهرآرد را ببن

ارگران ی ق صدای ن طری از ا ه آ ه گوش هم ود را ب  خ
ان د ای برس شونت ن ی م، هرچن ا حضور و خ ی ن حرآت ب
ما آارگران بازنشسته ذوب آهن     .  مواجه شد  ی   انتظام ی  رو
ه در ا  ی انی در ب ده آ ادر ش ورت   ی ه ص ه ص ع ب ن تجم

رد  سترده پخش آ سئولی گ تی م از م ستمری ن خواس  ی م م
زا        ارگران شرآت نفت اف دو عالوه   ی ما را در حد آ ش دهن

 ارزان ی   چون بن غذا   ی  رفاهبر آن خواهان آسب امكانات      
 ی ق آم  ی  ن طر  ی  م تا از ا   ی   باش ی  م... استخر و     مت،ی  ق

نگ  ار س دگ ی از ب ام آور زن اهی ن سرس ا ن  . می  بك ز ی م
ا  ی ش ق ی گر آارگران با توجه به افزا  ی  همچون د  ی مت م

ورم ا  رروز، ت تن ه اال رف اج و ب ستمری حت اپوی ن م  ی  تك
دگ ان را نمی زن دی م ا.  ده دا از خواست دخواست م ی  ج

سته و همچن   ارگران بازنش ر آ ان ن ی گ تی ن معلم ا . س م
اغل ذوب آهن و د ارگران ش اغل در ی ازآ ارگران ش ر آ گ

فهان و د ارگر ی اص اطق آ واهی  می گرمن ر  ی  خ ه ه م ب
ا        ا حم د ی شكل ممكن از م ه   ی ت ای واقع . ت آنن ن است آ

 از آارگران   ی   به جز بهره آش    ی  زی  ه داران به چ   ی  سرما
ا     ی شند و دولت ن    ی   اند ی  نم ان حم وا از آن ام ق ا تم ت ی ز ب
دند     ی م ه ور ش ا حمل ع م ه تجم ه ب انطور آ د هم ا .  آن تنه

رما ا می ه ای س ه م وانی  آ رما ی  ت ه آن س ا ب ا اتك ه ی م ب
ش ب ن ه عق داد عظی  وادار آنی نی داران را ب م ی م تع

ارگران، ه، آ وق معوق ارگران حق ار و ی  و بی اخراج آ آ
ذا      ی  شاغل م   د اعتصاب غ ارگران   ی  باشد همانن سترده آ  گ

ار      ی ا افه آ م و اض وق آ ه حق راض ب ودرو در اعت ران خ
ان  ی  عظی روی ن نی  اما ا . ی  اجبار ارگران زم  ی  م ی م آ

اغل ن       ارگران ش ه آ وند آ د ش د قدرتمن ا ی توانن ز از م
ا     ه حم وق معوق سته و حق ارگران بازنش دی ت می آ .  آنن

ه سراغ       ی  روشن است آه     سرما        ا ب ه داران با سرآوب م
اغل (شما   انطور     ) نی  ش د هم د آم اه پ      ی  خواهن ه دو م ش ی  آ

ارگران ا       ی  ب ران خودرو را اخراج      ی  ش از هزار نفر از آ
د  ابرا. آردن ا راه پی بن روی ن تنه ه ی ش اد هم ا، اتح  م

اغل  م از ش ارگران اع ه،  ی ن، بی آ وق معوق اران، حق آ
وق     ی  ر رس  د... ن و   ی  ،بازنشسته، معلم  ی  اخراج ه حق دن ب
  . باشدی خود م

   

   از آارگران فعالی جمع

جاد ي کمک به ای  برای ته هماهنگي به کمی گزارش ارسال
ی کارگری ها تشکل   

 مرگ يک کارگر بر اثر برق گرفتگی در کرمانشاه

بر . ناامنی محيط کار بار ديگر جان يک کارگر را گرفت
، در ١٠/٩/٨٧اساس گزارش رسيده عصر روز يکشنبه 

يک حادثه دلخراش و تکان دهنده، يکی از کارگران شرکت 
علی ملکی "پيمانکاری وابسته به اداره برق کرمانشاه به نام 

، درحين سيمبانی و تعويض فيوز کاتد چراغ های "زاده
معابر بلوار طاق بستان، دچار برق گرفتگی شديد شد و در 

  ا.دم جانش را از دست داد

سابق شرکت زمزم کرمانشاه بود که زاده کارگر  علی ملکی
پس از اخراج از اين شرکت و گذراندن يک دوره بيکاری، 

ای غرب، به  سرانجام در شرکت پيمانکاری برق منطقه
شکل روزمزد و قطعه کاری به عنوان سيمبان کار می 

 ا.کرد

گفتنی است که بی مسئوليتی شرکت پيمانکار و عدم 
موزش درست به کارگران امکانات ايمنی الزم و نيز نبود آ

الزم به ذکر است  .باعث چنين حادثه دلخراشی شده است
که پيمانکاران اين شرکت بخاطر سوددهی بيشتر و هزينه 
کمتر، از کارگران ساده استفاده می کنند و کارفرما نيز 

  ا.نظارت دقيقی بر کار آنها ندارد

 ی  کارگری ها جاد تشکلي کمک به ای  برای ته هماهنگيکم
  ١٣٨٧ آذر ١٢شنبه  سه

  

 تحصن کارگران بازنشسته ی شرکت الکتريک ايران رشت 

تعدادی از بازنشستگان شرکت ايران الکتريک برای  
چندمين روز متوالی در اعتراض به عدم رسيدگی به 
  .پرونده سهام، در محل سابق کارخانه دست به تحصن زدند

سئو              تار توجه م ته ای خواس ه  آنان با نصب پارچه نوش لين ب
ته های               ه خواس ا رسيدن ب د ت مشکالتشان شده و اعالم کردن

   .خود به تحصن ادامه خواهند داد

ی  کارگری ها جاد تشکلي کمک به ای  برای ته هماهنگيکم
   منطقه شمال-
   ١٣٨٧ آذر ١٢شنبه  سه

  

 زنان عليه خشونت ی روز نف  مراسمی گزارش برگزار
  درسنندج
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ی گر فعالی اعضا شورا و د زنان از ی بنا به دعوت شورا
 مراسم ی  طلب آه جهت بر گزاری  خواه وبرابری ن آزاد
و استقبال .ه زنان صورت گرفتی  خشونت علی روز نف

ن مراسم،در ساعت ی  ای دعوت شده گان ازبرگزار
 ی  مراسم با شكوه٨/٩/٨٧ بعد از ظهر روز جمعه ١٣:٣٠

 ه زنان در شهر سنندج بای ت خشونت علی در محكوم
 ی  جهانی سرود همبستگ(ونال ی خواندن سرود انتر ناس

ن آغاز شد، سپس ی  از فعالی آی توسط ) طبقه آارگر
قه سكوت به نشانه احترام ی ك دقی  برنامه ی توسط مجر

به دنبال .  اعالم شدی  وبرابری به جان باختگان راه ازاد
ه ی  خشونت علی روز نف)اذر۴( نوامبر٢۵خچه ی ان تار
خواندن پنج مقاله  . از اعضا قراعت شدی آی سط زنان تو

 ی نه انواع خشونت،چگونگی  در زمی وسه سخنران
ی  جهت اعمال خشونت بر زنان توسط سی فرهنگ ساز
خشونت در خانواده  ،خشونت پنهان،ی ه داری ستم سرما

ی  خشونت وفرهنگ مرد ساالری شه های ومحل آار،ر
م شده بودمراسم ادامه  ین تنظی  از فعا لی آه توسط تعداد 

 ی ی ها شعر های ن مقاالت و سخنرانی ن ای ماب. افتی 
 از ی  وستم بر زنان توسط جمعی  حقوقی ن بی با مضام

ی ب د وسپسی م گردی ن تقدی شرآت آننده گان به حاضر
ه ی  خشونت علی  زنان به مناسبت روز نفی ه شورای ان

ی پذ درادامهد، ی  از اعضا قراعت گردی آی زنان توسط 
ی  پای ی رای  از شرآت آنندگان توسط گروه پذی ی را

 ی ن با شعار اتحاد تمامی ان بخش مراسم بود وحاضر
 به ١۶ تنها راه نجات است در ساعت ی  اعتراضی جنبشها

  .افتی ان ی ن مراسم با شكوه پای ا

   ٨/٩/٨٧ زنانی شورا 

  

اعضای سنديکای هفت تپه به دادگاه  نفر از۵احضار   
 

اعضای هيئت مديره سنديکا چند روز پيش ازطريق آقای 
مطلع شدندکه  )وکيل چند تن ازفعالين کارگری( فخردينی

فريدون نيکو . نفرازاعضای سنديکا بنامهای علی نجاتی۵
محمد حيدری مهر برای .قربان علی پور.جليل احمدی. فرد

به دادگاه انقالب دزفول فرا خوانده ١٣٨٧ - ٩ - ٣٠روز 
الزم به ذکراست که ،نامبردگان بخاطراعتراضات .شدند

واعتصابات کارگری درسال گذشته درچندين نوبت به 
وهمکنون نام بردگان با قرار وثيقه .دادگاه فرا خوانده شدند
 1 .باشند ی ده ميليون تومانی آزاد م

 سنديکای کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه

 

تجمع اعتراضی کارگران الستيک البرز در مقابل وزارت 
  رفاه

 آذر ۶طبق گزارش رسيده، صبح امروز چهارشنبه مورخ 
 کارگران الستيک البرز در مقابل وزارت رفاه و ١٣٨٧

تامين اجتماعی در خيابان وليعصر تهران، دست به تجمع 
ماه حقوقی را  7 کارگران الستيک البرز که بيش از .زدند

اند، با سر دادن شعار و در دست داشتن  دريافت نکرده
 ک .پالکاردهايی خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند

الزم به ذکر است که در اين تجمع اعتراضی، کارگران زن 
فساد  و مرد دوش به دوش هم، ضمن محکوم کردن 

تی مديريت کارخانه اعتراض کرده و اقتصادی، به بی کفاي
خواستار اجرای حکم خلع مالکيت از کارفرما و پرداخت 

  ک .بخشی از مطالبات خود شدند

های خود را به دفتر   است که کارگران نمايندهی گفتن
رياست جمهوری برای رسيدگی به مشکالتشان فرستاده اما 
. هنوز جوابی از طرف نهادهای مسئول دريافت نشده است

تجمع اعتراضی کارگران در حالی بود که نيروهای 
انتظامی تمام محوطه را کنترل و در تالش برای متفرق 
اند  کردن کارگران معترض بودند اما کارگران اعالم کرده

که تا رسيدن به خواست و مطالباتشان به تجمع خود ادامه 
 ک .خواهند داد

 رگریهای کا کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
  ١٣٨٧آذر  ۶چهارشنبه 

  

   گزارشی از شرکت ايران الکتريک رشت

کارگران ايران الکتريک رشت که به دنبال واگذاری 
ای در شهريور  کارخانه به بخش خصوصی طی توافق نامه

 بازخريد شدند بر خالف موعد شش ماهه قيد شده ٨٣سال 
 سال هنوز مبلغ بازخريدی خود را ۴در توافق نامه، پس از 

  . به طور کامل دريافت نکرده اند

اين اندک مبلغ که در قبال بيکار شدن شان به آنها تعلق 
گرفته و با توجه به رشد قيمت ها و تورم چند سال اخير، 

 چک تاريخ دار به ۴اکنون ديگر ارزش چندان ندارد طی 
  .آنها داده شد

کارگران هنگام مراجعه به بانک جهت دريافت آخرين 
، با خالی بودن موجودی ٨٧تاريخ مهرماه مرحله چک به 

  .حساب بانکی مربوطه مواجه شدند

 بخشی از ٨٣الزم به توضيح است طی توافق نامه سال 
زمين شرکت جهت بازخريد کارگران در نظر گرفته شد که 
اين زمين به فروش رسيده اما هيچ گزارش فروش روشنی 

عليرغم از طرف نمايندگان به کارگران ارائه نشده است و 
چندان بار تجمع کارگران در محل استقرار نمايندگان هنوز 

  مشخص نشده علت اين قضيه چيست ؟ 

کارگران ايران الکتريک رشت هم چنان پيگيرانه اين مسئله 
  . را دنبال کرده و خواهان شفاف سازی مسائل می باشند
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کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری " 
   " منطقه شمال–

٣/٩/١٣٨٧ 24 Nov. 2008  -  

  

  

 تجمع کارگران ريسندگی پرريس سنندج

تای   نندج، درراس رريس س سندگی پ ارگران ري ک
ام اداره       رای احک ط اج ادره توس م ص رای حک اج
ت         ارگران و پرداخ ار، ک ه ک اء ب را بق ی ب ار، مبن ک
روز        ا؛ ام رار داده دن ق ی ش ه و دائم وق معوق حق

ه  شنبه مورخ اعت ٣يک اه، س بح در  ۶ آدر م ص
ه      ا ب ع زده و بن ه تجم ت ب ه دس ار خان ل ک مقاب

اعت  ارگران، از س صميم ک ل اداره ٨ت  در مقاب
اعت      ا س ود را ت ع خ نندج تجم ار س ه ١١ک  ادام

د ارگران . دادن دگان ک و نماين ی گفتگ در ط
ار      يس اداره ک ا رئ رريس ب سندگی پ ر  ( ري امي

دی  ده   )اس ردا پرون ه ف يدند ک ق رس ن تواف ه اي ،  ب
ر  ارگران پ وان   ک ه دي ه ب را ی ارائ ريس را ب

ارگران    ده ک ه نماين ران ب دالت اداری در ته ع
د   ل نماين ای      . تحوي ار فرم ه ک ت ک ر اس ه ذک الزم ب

رريس   اری   ( پ فند ي ر اس وذ   ) امي دها و نف ا ترفن ب
دالت      وان ع ق دي ت از طري سته اس ود توان خ
ط  اداره  ادره توس م ص رای حک اداری، از اج

  . آوردکار سنندج جلو گيری به عمل

( کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
  )منطقه غرب

  ٨٧ آذز ٣يکشنبه 

  

 ٢٠٠٨ نوامبر ١٩ –ژان فرانسوا کورب 

يام ث ژ ت ، سنديکای فرانسه به رفقای سنديکای هفت 
 تپه

ث ژت با دقت زيادی وضعيت کارگران ايران را 
ر سرکوبی که متوجه کارگرانی که د. دنبال می کند 

جهت تشکيل سنديکاها ی آزاد ، مستقل و صنفی خود 
تالش می کنند ، توجه و نگرانی ما را به خود 

  .معطوف کرده است

ما پيگيرانه تقاضای آزادی تمامی فعالين کارگری 
ما به خوبی به مسائل و مشکالت شما . زندانی هستيم 

آگاهيم و به شهامت و پيگيری شما جهت تشکيل 

فعاليت های پيگير و . ی فرستيم سنديکايتان درود م
افتخارآميز شما پايه های يک سنديکاليسم واقعی نه 
تنها برای کارگران ايران بلکه برای تمامی کسانی که 
در جهان برای آزادی ، عدالت ، تساوی و زندگی بهتر 

 .مبارزه می کنند ، بنا می کند

مبارزات شما شايسته ستايش و همبستگی تمام و کمال 
 ما تالش خواهيم کرد با تحکيم همبستگی ، اين .ماست 

 می شجاعت شما را ارج بگذار

ث ژت درطول مبارزات شما ، همواره در جهت 
احيای يک سنديکاليسم متحد و دمکراتيک در کنار 

 .  شما خواهد بود

  با احترامات رفيقانه

 

    تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی شهر کرمانشاه

 ٢٨/٨/١٣٨٧مروز چهارشنبه طبق گزارش رسيده، صبح ا
های دوگانه سوز شهر  جمع کثيری از رانندگان تاکسی

کرمانشاه، باری ديگر در اعتراض به شلوغی و ازدحام 
و کم بودن سهميه بنزين، در ) سی ان جی(های گاز  جايگاه

. محل ايستگاه تاکسی در ميدان آزادی اين شهر تجمع کردند
های منتهی به آنجا  طوری که ترافيک سنگينی در خيابان

الزم به ذکر است که يک ساعت بعد، مسئولين  .ايجاد شد
سازمان تاکسيرانی شهرداری شهر کرمانشاه در ميان 
. رانندگان حضور يافته و با آنها به بحث و گفتگو پرداختند

در نتيجه اعتراض رانندگان، مسئولين سازمان تاکسيرانی 
يگاه اختصاصی گاز قول مساعد دادند که تا هفته آينده، جا

  .ويژه تاکسيداران را تعيين کنند

شايان ذکر است که افزايش نرخ کرايه، دسترسی آسان به 
های ديگر  قطعات يدکی و ارزان بود آن، از جمله خواسته

که نيروهای   استی ن گفتنی همچن. رانندگان بودند
انتظامی که در محل تجمع حضور داشتند يک نفر را که از 

   .اند فيلمبرداری ميکرد دستگير و بازداشت کردهاين تجمع 

 های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 ١٣٨٧ آبان ٢٩چهارشنبه 

  

تجمع کارگران مراکز توليدی شهر تهران در سالروز 
  ب قانون کاريتصو

طبق گزارش رسيده کارگران مراکز توليدی شهر تهران 
کار، در اعتراض به همزمان با سالروز تصويب قانون 
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اخراج سازيهای اخير، عدم رسيدگی به خواست و مطالبات 
های معوقه و اجرا نشدن قانون  کارگران، پرداخت حقوق

 ٨٧ آبان ٢٩بار موجود، در روز چهارشنبه  کار بسيار اسف
 گفتنی است  .گرد همايی کارگری را سازمان خواهند داد
ه ابتکار عمل را که مسئوالن خانه کارگر در تالش هستند ک

به دست گرفته و زمينه مساعد اعتراض خيابانی کارگران 
متاسفانه تا اين لحظه از مکان برگزاری . را خنثی کنند

  .تجمع خبری به دست کميته هماهنگی نرسيده است

 های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 ١٣٨٧ آبان ٢٨شنبه  سه

صنعت امام خمينی به اعتراض کارگران شرکت کشت و 
  عدم پرداخت حقوقهای معوقه

طبق گزارش رسيده کارگران شرکت کشت و صنعت امام 
خمينی بيش از دو ماه است که حقوق و مزايای خود را 

اند، اين کارگران نسبت به عدم پرداخت  دريافت نکرده
  .اند حقوق معوقه خود دست به اعتراض زده

ين شرکت در پی الزم به ذکر است که مدير عامل ا
 و وعيدهايی را مطرح  اعتراض کارگران، ناچارا وعده

مدير عامل اين شرکت ضمن اشاره به واردات . کرده است
های گذشته دليل عدم پرداخت حقوق  رويه شکر در ماه بی

وی . کارگران را فروش نرفتن شکر توليدی بيان کرد
ات همچنين قول مساعد داد که در هفته جاری تمامی مطالب 

کارگران را پرداخت کند، اين در حالی است که اعتراض 
کارگران برای دستيابی به حقوق معوقه خود همچنان ادامه 

  .دارد

های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل  

١٣٨٧  آبان٢٨شنبه  سه  

  

 رشت خبری کوتاه از شرکت دامپروری سفيدرود

وری سفيدرود کارگران واحد پرورش ماهی شرکت دامپر 
با .  ماه است که حقوقی دريافت نکرده اند٣رشت، مدت 

توجه به اين که بازار قيمت ماهی در سال جاری برای 
پيمان کاران شرکت بسيار سود آور بوده است، اما تا کنون 
هيچ اقدامی برای پرداخت حقوق معوقه کارگران انجام 

   .نداده اند

تشکل های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد " 
  " منطقه شمال –

٢٧/٨/١٣٨٧   -  ١٨٫١١٫٢٠٠٨    

  

در نتيجه ی تالش ومبارزه ی جمعی و متشکل کارگران 
 کارخانه ی ايران برک

))کارگران اخراجی ، بر سر کارهای خود بازگشتند ((   

  )٣گزارش شماره ( 

  سر انجام پس از گذشت بيش از دو هفته از اعتصاب 
ه ی کارگران ، در کارخانه ی ايران هماهنگ و يکپارچ

برک رشت ، مبنی بر  بازگشت به کار تمامی کارگران 
اخراجی ، کارفرمای اين کارخانه ، مجبور به عقب نشينی 

 .و پذيرش خواست کارگران ، در اين خصوص  شد 

  ١توضيح اينکه ، همان گونه که در گزارش شماره ی  
کميته ی " در سايت کارگران اين  کارخانه  ــ  که عينًا 

"  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
 نفر از نمايندگان ٧" انعکاس يافته است  ــ  آمده  ، 

  ماه حقوق و ۴کارگران ، در اعتراض به عدم پرداخت  
مزايای معوقه ی خود ، توسط کارفرمای کارخانه اخراج 

ضد کارگری شدند ، که در مقابله با اين برخورد رذيالنه و 
 کارگر کارخانه ، به شکلی متحد و يکپارچه ٢٠٠، تمامی 

دست از کار کشيدند و دستگاه ها را يکی پس از ديگری 
در پاسخ به اين عمل انقالبی کارگران ، . خاموش کردند 

 ، در همدستی با لطيفی ، کارفرمای ضد کارگر کارخانه
که رئيس حراست اداره ی کار و امور اجتماعی استان ، 

در دفاع از سرمايه دار زالو صفت کارخانه  سر از پا نمی 
شناخت و مدام کارگران را تهديد به اخراج و به اصطالح        

جور و واجور  می نمود ، برای چشم زهر " تنبيهات " 
 تن ديگر از ٧گرفتن از کارگران ، اقدام به اخراج 

کار که  کارگران  نيز بی . کارگران اين کارخانه نمود 
ننشسته و در اقدامی شجاعانه  و تحسين برانگيز ،  در 
پاسخ  به  کارفرمای ضد کارگر کارخانه و مسئولين 

تا بازگشت به کار تمامی " حراست استان  اعالم نمودند که 
کارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه ی کارگران ، به 

 الزم به يادآوريست که" . اعتصاب خود ادامه خواهند داد 
کارفرما و گماشتگان او ، در طول اين مدت ، تمام سعی و 
تالش خود را به کار بردند تا به عناوين مختلف در ميان 
صفوف متحد کارگران تفرقه انداخته ،  اعتصاب يکپارچه 

به عنوان مثال اعالم . ی کارگران را به شکست بکشانند 
نمودند که حقوق معوقه و عيدی ــ پاداش سال های قبل 

ارگران را در صورتی پرداخت می کنند که کارگران از ک
تقاضای بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه صرف 

و يا معدودی از کارگران قراردادی را با . نظر نمايند 
تهديد به اخراج و بعضأ تطميع ، مجبور کردند  که پای 

ما " ورقه هايی را امضاء کنند که در آن نوشته شده بود که 
ران ، ضمن حمايت از مديريت کارخانه ، خواهان کارگ

شروع به کار فوری کارخانه و ادامه ی کار آن هستيم ، اما  
که خوشبختانه تمامی اين ترفند ها ، با هوشياری و ... "  

درايت کارگران با شکست مواجه شد و همان طور که در 
 آغاز ای گزارش نيز آمده است ، کارگران توانستند پس از     
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دو هفته اعتصاب يکپارچه و متحد ، کارفرما را مجبور به 
عقب نشينی کرده  و کارگران اخراجی اين کارخانه را بر 

 .سر کارهای خود باز گردانند 

مبارزه ی متحد و يکپارچه ی کارگران کارخانه ی ايران 
برک رشت و موفقيت آنان در به کرسی نشاندن يکی از 

اسی خويش ، به خواست ها و مطالبات مهم و اس
کارفرمايان و حاميان آنان ، داير بر بازگشت به کار 
کارگران اخراج شده ، به کارخانه و بر سر کارهای خود ــ 
اگر چه در ابعادی کوچک و منفرد اتفاق افتاده است ــ اما 
به نوبه ی خود ثابت می نمايد که کارگران اگر بخواهند به 

د و عزم خود را  برای مثابه يک طبقه همديگر را پيدا کنن
به دست آوردن حقوق و مطالبات  مورد نظر خويش در 
زمينه های مختلف  جزم نمايند ، می توانند در سايه ی 
تالش و مبارزه ی آگاه ،  متحد و متشکل خود ،  به دست 
آورد های بزرگ تر و عظيم تری  در ارتباط   با تحقق 

ه ی عرصه خواست ها و مطالبات طبقاتی  خويش ، در هم
ها ، نايل آيند  و در نهايت  دست سرمايه داران و عوامل 
آنان را در هر شکل و هيئتی ، از شرايط کار و زندگی 

.  کارگران و همه ی توده های مردم محروم ، کوتاه نمايند 
کارگران ايران برک همچنين با اين حرکت متحد  و اين 
ی پيروزی تحسين برانگيز  ،  درس ها و آموزه ها

گرانقدری نيز برای هم طبقه ای های خود در اقصی نقاط 
 :کشور به ارمغان آورده اند  که 

 اگر می توان با قدرت اتحاد و نيروی عزم و اراده ی  
کارگران ،  سرمايه داران و حاميان شان را  ــ  به ويژه در 
کارخانه ای که تا مدتی پيش از اين واقعه ، آن چنان 

ردند که به خود اجازه ميدادند  تا احساس قدرقدرتی ميک
همراه با ِاعمال شديد ترين و وحشيانه ترين نوع استثمار ، 
نسبت به کارگان  ، هر ستمی ، از اخراج  کارگران به هر 

"  تنبيهات "  بهانه گرفته ، تا انواع فشار ها و به اصطالح 
تا آنجا که کارگران در ( را  در حق آنان  روا دارند ، 

نامه ای  که برای کميته ی هماهنگی ، در ارتباط با انتهای 
شرح فشارهای صاحبان سرمايه ، نسبت به کارگران در 

:  " اين کارخانه ، ارسال داشته بودند  نااميدانه نوشتند  که 
به عقب " )  انشااله که خداوند خود احقاق حق نمايد  ...  

 چه نشينی و پذيرش خواست ها و مطالبات کارگران ــ اگر
در يک مورد  حتی ــ  وادار نمود و آنان را درمانده و 
مستأصل ،  بر سر جای خود نشاند ، پس می توان به 
قدرت آگاهی  و همبستگی طبقاتی کارگران  و عزم جزم 
آنان ، در کارزاری  به وسعت ايران نيز بر سرمايه  و 
سرمايه داران  ، فايق آمد و آن طبقه  را نيز  به شکست و 

کارگران . مت مجبور کرد و  بر سرجای خود نشاند هزي
ايران برک ، در واقع  با اين حرکت متحد و يکپارچه ی 

خود ، در واقع ، بر اين امر خطير مهر تأييد کوبيدند و  
تنها گوشه هايی از قدرت طبقه ی کارگر را به نمايش 

آنان  نشان دادند که اگر اين طبقه  اراده کند و در . گذاشتند 
بعادی گسترده و سراسری ، متشکل شود و به ميدان بيايد ا

 . هيچ قدرتی جلودار آن نخواهد بود 

کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
يه ی آگاهی و همبستگی  ا، اين پيروزی را که در س

کارگران به دست آمده است ، به کارگران اين کارخانه 
را به هوشياری در مقابله با تبريک گفته و همچنان  آنان 

ترفند های رياکارانه ی سرمايه داران و اتحاد در مقابل اين 
 .طبقه  آنان فرا می خواند 

   

با اميد به  پيروزی نهايی طبقه ی کارگر ، درسايه ی ايجاد 
تشکل های مستقل ، توده ای و طبقاتی کارگران ، به نيرو 

.   وقدرت اراده ی خود آنان   

هنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته هما  

 منطقه شمال

٨٧ / ٨ / ٢٢  

 جوجه کشی ١ و ٢اعتصاب کارگران واحدهای  د بهيتهد
 کشت و صنعت مهاباد

، ١٣٨٧ آبان ٢١شنبه  طبق گزارش رسيده روز سه
کارگران اخراجی واحد دو و کارگران واحد يک جوجه 
کشی، در اقدامی هماهنگ و طی ضرب العجلی به 
کارفرمای بخش مربوطه هشدار دادند که اگر تا روز سه 

 در سالنها، جوجه ريزی نشود دست به ٢٨/٨/٨٧شنبه 
 .اعتصاب خواهند زد

الزم به ذکر است که درهمين رابطه شش نفر از کارگران 
با نامهای  امير صوفی بيرم، رحيم باردل، حسين محملی، 

بی از مصطفی کلهری، سيامند فقه يعقوبی و منصور ذها
واحدهای يک و دو به حراست کارخانه فراخوانده شدند و 
به آنان هشدار داده شده که اگر در اختشاشات کارخانه 

اما اين کارگران . شرکت کنند با آنها برخورد تند خواهد شد
ضمن رد ادعای بی اساس حراست کارخانه، اعالم کردند 
که عامالن اصلی اختشاش،  کارفرمايان و مسئولين 

های برحق  دفاع اين کارگران از خواسته. است هستندحر
خود، همبستگی ساير کارگران را جلب کرده و به پشتيبانی 
همکاران کارگر خود، مسئولين حراست را وادار به عقب 

 . نشينی کردند

قابل ذکر است که کارگران در صورت عدم رسيدگی به 
 به اعتصاب  آبان دست٢٨شنبه  هايشان، روز سه خواسته

 .خواهند زد

های کارگری  کميته هماهنگی برای کمک به اجاد تشکل
  )متطقه غرب(
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 جان باختن يک کارگر در بانه بر اثر سوانح محل کار 

 يک ٢٤/٨/١٣٨٧طبق گزارش رسيده، روز جمعه مورخ 
بر اثر سانحه در محل کار " پور سالم امين"کارگر با نام 

  .ا از دست دادمجروح و متاسفانه بعد از چندی جان خود ر

کانی "اهل روستای " سالم امين پور"الزم به ذکر است که
" سبدلو"برای امرار معاش در معدن سنگ روستای " ناو

 سقز مشغول به کار بود که – جاده بانه ٥واقع در کيلومتر 
نامبرده . شود در اثر ريزش سنگ، به شدت مجروح می
 شدت جراحات بالفاصله به بيمارستان منتقل شده اما در اثر

گفتنی است که کارگر . وارده، جان خود را از دست ميدهد 
   .باشد  فرزند می٣نامبرده متاهل و دارای 

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 
 )منطقه غرب(

  ١٣٨٧ آبان ٢٤

  

 شهرداری شهر اشنويه کارگران  نفر از١٣اخراج 

رگران شهرداری  نفر از کا١٣طبق گزارش رسيده، تعداد 
اين .  اخراج شدند١٣٨٧ آبان ماه ١٠شهر اشنويه در تاريخ 

کارگران که در بخش حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 
اشنويه مشغول به کار بودند بدون دريافت هيچگونه پاداش 

 . و يا بيمه بيکاری از کار اخراج شدند

الزم به ذکر است که کارفرما به بهانه اينکه فصل زمستان 
باريدن برف در راه است و ديگر نيازی به نگهداری و 

اين . فضای سبز شهر نيست، کارگران را اخراج کرده است
در حالی است که کارگران به دليل نياز شديد به کار و اميد 
به اينکه دوباره در فصل بهار به سر کار برگردند هيچ 

  . اند گونه اعتراضی نکرده

 متاهل و هيچ گونه منبع گفتنی است که همگی اين کارگران
يکی از کارگران اين وضعيت را اينچنين . درآمدی ندارند
چون ما کارگران خدماتی هستيم و دستی : "کند تعريف می

های خود در مراکز  درتوليد نداريم، بيشتر از همه هم طبقه
توليدی، استشمارمی شويم که اين خود نمايانگر خصايص 

  ." ددمنشانه سرمايه است

  های کارگری  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلکميته

 منطقه غرب 

٢٤/٨/٨٧  

  

 "شرکت گسترش سازه ماد سنندج" گزارشی از

، که مشغول ساخت " شرکت گسترش سازه ماد" کارگران  
هزار نفری سنندج هستند ١۵مجموعه ورزشی واستاديوم 

حدود شش ماه است که حقوق ومزايای خود را دريافت 
ارفرمای اين شرکت سازمان تربيت بدنی می ک. ننموده اند 

هويدا "باشد که کار اجرای پروژه را به فردی به نام 
نامبرده خود در بهترين نقطه . واگذارنموده است " وزيری

شهر سنندج ودرساختمانی مجلل با تمام امکانات مادی 
ولی هروقت کارگران از حقوق . مشغول زندگی است

با چهره عبوس  می آورند معوقه خود حرفی را به ميان 
عاقبت کارگران .وبرخورد غيرانسانی می گويد پول ندارم 

دريافتند که مفت خوران استثمارگر جز با زور تسليم 
  .خواسته های آنان نخواهند شد

 درداخل محوطه شرکت ٢١/٨/٨٧به همين منظور مورخه  
اين تجمع تا نزديک ظهر .تجمع ودست از کار کشيد ند 

درنهايت وقتی کارگران با کارفرما وارد . طول کشيد 
مذاکره شدند ، کارفرما آنان راتهديد کرده که بايد همه 

 هيچ گونه حق و  در غير اينصورت تسويه حساب کنيد 
 ۵٠اين کارگران که . حقوقی به آنها پرداخت نخواهد شد 

نفر هستند در شرايط بسيار بد مادی همرا به خانواده های 
شش (درطول اين مدت .ری می کنند شان روزگار را سپ

!! هزارتومان ٧٠فقط به هرکدام از کارگران مبلغ )ماه 
پرداخت شده است که بايد وجا دارد از حاميان سرمايه 

 يک  پرسيده شود که اين مبلغ ناچيز کفاف پول تو جيبی
؟چطور با اين همه !!هفته فرزندان آنان را می کند 

  حريسان پول وثروتفقروفالکت وگرانی که عاملش شما 
هستيد کارگرزحمت کشی که تمام نعمات مادی اين کره به 
دست او خلق می شود ، حق ندارد ونبايد از ثمره رنج 

وبا شکم گرسنه شب را همراه . وتالش خود بهره گيرد؟
  .خانواده اش به صبح رساند 

؛ اتحاد وهمبستگی ما ضامن رسيدن به خواسته  کارگران 
  .! متحد شويم.های برحقتان است

گسترش " ن گزارش از طرف يکی از کارگران شرکت ی ا
 ارسال ی ته هماهنگی ت کمی  سای برا" سازه ماد سنندج

   .شده است

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
  )منطقه غرب (

٢٣/٨/٨٧  

  

   گزارشی از وضعيت کارخانه ايران برک

               )٢ماره گزارش ش  (                     
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 سال سابقه کار ، ٣٧کارخانه ايران برک رشت با بيش از 
تنها مرکز تهيه پارچه فاستونی و دوخت و دوز کت و 

اين کارخانه در سال . شلوار در منطقه گيالن می باشد 
 از پوشش سازمان صنايع ملی ايران خارج شده و ١٣٧٧

هام اين مالکيت و عمده س. به بخش خصوصی واگذار شد 
شرکت در اختيار شخصی به نام محمد ضرابيه می باشد 

که در حال حاضر مديرعامل بانک سامان کشور و  
صاحب کارخانجاتی از قبيل يزد بافت ، فيلور، کاشی کوير 

 تا کنون به دليل عدم کفايت ١٣٨٠از سال . يزد است 
مديران شرکت و بکارگيری افرادی بدون تجربه در زمينه 

، کارخانه برک دوران بحرانی را پشت سر فاستونی 
گذاشته است ، بطوريکه هميشه حقوق کارگران کارخانه با 

 ماه تاخير پرداخت می شود و نصف عيدی و ۴ الی ٣
. هنوز به کارگران پرداخت نشده است ١٣٨۶پاداش سال 

 روز است که کليه کارگران در ١٢در حال حاضر به مدت 
حقوق خود دست از کار اعتراض به عدم دريافت حق و 

کشيده اند ، به همين دليل ، مدير عامل شرکت بنام کوروش 
کانطوری ، به بهانه های واهی و از روی غرض ورزی 

را در   نفر از کارگران ١۴شخصی ، حکم اخراج حدود 
و اين کار ، هم بر شدت اعتراضات  دو نوبت داده است 

 کارگران کارگران افزوده است و هم در حال حاضر تمامی
اصرار بر دريافت کليه حق و حقوق معوقه خود دارند و 
اين درحالی است که به دستور مدير عامل ، سلف سرويس 

کارخانه بسته شده است و به کارگران غذا ) رستوران ( 
جای سوال اينجاست که آقای ضرابيه با ! حال . نمی دهند 

   اين همه ثروت و دارائی چگونه از دادن حق وحقوق
ارگران عاجز مانده است ؟ به نظر می رسد که ايشان به ک

دنبال هدف های ديگری است که مسئو لين کشور و استان 
  .در زمينه مسائل کار و کارگری بايد پاسخ گوی آن باشد 

 ٢ تا کنون حدود ١٣٨۴الزم به توضيح است که از سال 
ميليارد تومان ، دولت از منابع مالی خود و بانکهای کشور 

  . کارخانه کمک کرده است به 

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
  منطقه شمال

  

 گزارشی از وضعيت کارگران شهرداری در شهر پاوه

ارگران       اوه ک هر پ يده از ش ر رس ق خب طب
اری    رکت پيمانک ش ش ت پوش ه تح هرداری ک ش

ند  ی باش ود   ٣م ای خ وق و مزاي ه حق ت ک اه اس  م
  .را دريافت نکرده اند

اری    رکت پيمانک ش ش ت پوش ارگران تح داد ک  تع
اوه   هرداری پ ند  ٣٧در ش ی باش ر م فانه .  نف متاس

ات      ری مطالب ت پيگي اکنون جه ارگران ت ن ک اي
ه      ا ب د و گاه زده ان شترک ن دامی م ه اق ت ب ود دس خ
رکت      ديريت ش سئولين و م ا م رادی ب ورت انف ص
ه   ا ب اکنونی آنه ات ت ده و مراجع ذاکره ش وارد م

ار و  ه     اداره ک ی نتيج ربط ب ا ی ذي ان ه ر ارگ ديگ
ت  ده اس ارگران    .مان ه ک ت ک ر اس ه ذک الزم ب

دت    ه م م ، ب اوه ه هرداری پ اغل در ش می ش  ٨رس
يج   ود ه اری خ افه ک ت اض ه از باب ت ک اه اس م

  .گونه حقوقی را دريافت  نکرده اند

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
  منطقه غرب

  

  لوشانی ت لوله سازاعتصاب آارگران شرآ

 لوشان آه مشغول پروژه ی آارگران شرآت لوله ساز  
افت ي هستند در اعتراض به دری  در بندر انزلی لوله گذار

مه و عدم ارسال ي پرداخت نشدن حق ب نكردن دستمزد،
ش ي از سه روز پی ن اجتماعيمه به سازمان تاميست بيل

 در زير عامل شرآت نيمد. دست به اعتصاب زده اند
واآنش به اعتصاب آارگران دستور داده تا درب آارگاه به 

نده يو قول داده آه شنبه آ  آارگران بسته شود ی رو
  . معوقه را پرداخت آندی ها حقوق

ارد يليك مير عامل مبلغ يش مدي است آه ماه پی ن در حاليا
 ی گريافت آرده و او آن مقدار پول را در آار ديتومان در

  .آرده است ی ه گذاريسرما

 از آارگران در اعتراض به ی الزم به ذآر است آه تعداد
گر اعتصاب آرده بودند آه آن يك بار ديت، ين وضعيهم

  .  نفر از آارگران شده بود۴اعتصاب منجر به اخراج 

 همه آارگران شامل آارگران ساده ی اما در اعتصاب آنون
 ن پروژه به منظور بهبوديا.اند و مهندسان شرآت آرده

 ی  شمالی  از شهرهای  در تعدادی فاضالب شهرشرايط 
   .  شودی  اجرا می و با وام بانك جهان

   "ل آوايگ" 

  

اعالم تجمع کارگران الستيک البرز در مقابل نهاد رياستی 
 جمهوری

رسيده به کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد  طبق اخبار 
الم البرز اع های کارگری، کارگران شرکت الستيک تشکل
 ..اند که دست به تجمع خواهند زد  کرده

اند که صبح روز  الستيک البرز اعالم کرده کارگران
مقابل   صبح در٧، ساعت ١٣٨٧ آبان ٢٠دوشنبه مورخ 

 .کنند نهاد رياست جمهوری تجمع می
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است که اين تجمع به دليل محقق نشدن  الزم به ذکر
حقوق  تمطالبات کارگران الستيک البرز و نيز عدم درياف

  .معوقه، صورت خواهد گرفت

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 

 

و شرکت " وزنه"  کارگران شرکت  گزارشی از وضعيت 
"ماموت"  

ال پ   ه دو س رآت وزن ك  يش ش بان ت پوش ش تح
اموت از راه رس     رآت م ه ش ود آ ت ب ا يمل د وب

ا ی دس  طه ه ه واس ه ا ی س ه ی  حرف رآت وزن  ش
  .د يرا بلع

ه مزا ه خر ی ده اين ود ون ار ب روش ي در آ د وف
م رآتی رس ری  ،ش ه در بهت نعتي آ ه ص  ی ن نقط

ع درآ  ران واق ومتر يته صوص  ١۴ل اده مخ  ج
ش م   ا ش ود ب رج ب كل   يليآ ه ش م ب ان آنه ارد توم

را اموت ی طيش هامدار م ردوس س انواده ف ه خ  ب
  .د يواگذار گرد

صد دارد      اموت ق رآت م ال ش د از دوس ون بع اآن
رآت وزن  م  ش ارگران رس ا آ  ی ه را ب

رارداد ه نزديوق رج  يش ب شتگرد آ  ی عنيك ه
  . انتقال دهد١ماموت 

دود  وق  ٢٣٠ح رآت ف د در ش ارگر وآارمن ر آ  نف
ه از ا ستند آ ار ه شغول بك دود يم داد ح  ٣٠ن تع

م  ر رس رارداد  ٢٠ وی نف ارگران ق ر آ ا ی  نف  ب
اال  وابق ب ا  ۶ ی س ال ت ال وبق١٣س ارگران ي س ه آ

رارداد اهي ی ق ه   ی  الك م ستند آ ه ه  دو ماه
داقل   ابقه وح ال س داآثر دوس ابقه در  ۶ح اه س  م

  .شرآت وزنه را دارا هستند

صد دارد   اموت ق رآت م ارگر را در ٢٣٠ش  آ
ستان  ار نماي آواره وب٨٧زم ه يك رآت وزن د وش

كان    روش اس س از ف دمات پ ه خ ه  يرا ب ه ب ا آ
ازگ  وئد    ی ت شور س اخت آن را ازآ وز س  مج

  .دل آنيگرفته است، تبد

م ارگران رس شكل ی آ ود ت اطر نب رآت بخ  ش
ارگر زار  ی آ ه برگ دام ب رآت اق  ی  در ش

ات نما دگيانتخاب وده وی ن ارگران نم ر را ۵ آ  نف
  .نده آارگران انتخاب نمودنديبه عنوان نما

د خگويريم اموت پاس ارگران ی ت م ات آ  مطالب
صوص      ه بخ رآت وزن ارگران ش وده وآ نب

م ارگران رس اره ای آ ز ای  چ  در ی گستادي ج
  .برابر غول ماموت را ندارند

 آخرين اخبار از نساجی کردستان

امی   ل و تم تان تعطي ساجی کردس ه ن کارخان
ار       ی ک راج و ب ه اخ ن کارخان ارگران اي ک

دند  ار  .ش وق چه ت حق ا پرداخ ه ب ديريت کارخان م
ام         ت تم رمی و رذال ی ش ال ب ا کم ارگران ، ب اه ک م

ارگرا    رده و ک ساب ک سويه ح ه ت ا رامجبورب ن آنه
دا زه      ی ان ا ب ر دوش آنه ه ب الی ک شکل م ت م ه عل ب
سويه    ن ت ه اي ن ب ته ت ا خواس رد ن ی ک نگينی  م س

د  ساب دادن تان   .ح ساجی کردس ه ی ن  ١٧۵کارخان
ت  می داش انی و رس رار دادی ، پيم ارگر ق ر ک . نف

ار         ابقه  ک ال س ر س ه ازای ه می ب ارگران رس ه ک ب
ون      افه دو ميلي ه اض ا ب وق و مزاي اه حق ار م چه

ان  ر    توم ه ازای ه راردادی ب ارگران ق ه ک  و ب
ار    ابقه ک ال س ا و    ٣س وق و مزاي اه حق يم م  و ن

انی        ارگران پيم ه ک ان و ب زار توم د ه ش ص ش
ار     ايقه ک ت س ی باب ا ئ وق و مزاي وع حق يچ ن ه

د ت نگردي ارگران  . پرداخ ت ک ر اس ه ذک الزم ب
اری     ابقه ک رکت دارای س ن ش ا ١٢اي ال ٢٠ ت  س

د   وده ان داد . ب ر١٧۵از تع ارگران  نف  از ک
تان ،   ساجی کردس ه  ن ارگران ٧کارخان ر از ک  نف

داد     د و تع رده ان ساب نک سويه ح وز ت می هن رس
سمت اداری  ١٢ ر از ق ه نف انی و س ر از نگهبان  نف

رار داد،    صورت ق ا ب وده و آنه ساب نم سويه ح ت
  .دوماهه به سر کار هايشان بر ميگردند

تان از  ساجی کردس ه ن وال کارخان صادره ام م
  رگران اخراجیطرف کا

ا ل  ی در س ارگران  اخراج داد ی از ک  ١٣٨٣تع
دگی (  الن بافن ارگران س ه ، ) ک ت دي ه  از باب ک

د ، در   رده بودن کايت ک رکت ش ديريت ش از م
ال  غ   ١٣٨۶س کی  مبل دارک پزش ق م  ١۵٠ طب

م        ی حک رآورد و ط ان ب رای آن ه ب ان دي ون توم ميلي
غ     ت آن مبل ه پرداخ ور ب ا مجب ار فرم اه ، ک دادگ

ده ود ش م   .  ب ن حک ه اي ه ب ديريت کارخان ا م ام
ود    ود داری نم ت آن خ راض و از پرداخ ا . اعت ب

ده و در       ر ش غ دو براب ن مبل ارگران اي ری ک پيگي
ال  ا  ١٣٨٧س داد آنه ه تع اکی ک ارگران ش  ۶۵ ک

ستری     م دادگ تن حک ت داش ا در دس ستند ب ر ه نف
نبه       رکت روز چهارش وال ش ف ام رای توقي ب

ه  تان    در کارخا١۵/٨/٨٧مورخ ساجی کردس ه ن ن
غ        ا مبل د ت ل دارن ار کام دند و اختي ر ش  ٣٠٠حاض

روش     ه را بف وال کارخان ان از ام ون توم ميلي
ورت     ستری آن را ص امورين دادگ انده و م رس

  .جلسه نمايند

 اعتراضات کارگران شرکت سبالن پارچه اردبيل

بالن       رکت س ارگران ش يده ، ک ار رس ی اخب ط
ه ل ب ه اردبي دم دريا پارچ اطر ع وق و  خ ت حق ف

ل    ته در مقاب ای گذش ه ه ار در هفت دين ب ا ، چن مزاي
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ه      ت ب ل دس تانداری ارديب نايع و اس ازمان ص س
  .تجمع زدند

دود    رکت ح ن ش ه  ٢۵٠در اي شغول ب ر م  نف
داد ،     ن تع ه از اي اربوده ک ط  ١۵٠ک ر در خ  نف

ه   ه ب ند ک ی باش ار م ه ک شغول ب ه م د کارخان تولي
دت  ود را    ٧م ای خ وق و مزاي ت حق اه اس   م

  .دريافت نکرده اند

  

يک سال زندان محکوم  افشين شمس فعال کارگری به
 !!شد

نبه  روز ش اه ١١ام ان م ادر ١٣٨٧ آب م  ص  حک
  . شده توسط دادگاه به افشين شمس ابالغ گرديد

ال  ک س ه ي مس را ب شين ش ده، اف ی پرون قاض
رد وم ک ری محک بس تعزي ت . ح ر اس ه ذک الزم ب

ش       ل اي اب وکي وق در غي م ف دور حک ه ص ای ک ان اق
ده   الغ گردي مس اب شين ش ه  اف ريف ب د ش محم

  .است

الا ضو فع ارگری و ع ال ک مس، فع شين ش " ف
ای        شکل ه اد ت ه ايج ک ب رای کم اهنگی ب ه هم کميت

ارگری ا،   " ک ست ه انون کاريکاتوري ضو ک و ع
ل  ه دلي وق     ب اع از حق ارگری و دف ای ک ت ه  فعالي

تان     ود در شهرس ار خ ل ک ارگران در مح ک
اريخ  ودرز در ت اه    اليگ ر م م تي يزده ه  ٨٧ س

  .دستگير و روانه زندان دستگرد اصفهان شد

ورد  فهان م دری وی در اص زل پ د من د روز بع چن
ت    ت نوش ه دس ه و کلي رار گرفت ی ق ای  بازرس ه

ود        ری ب ار گ ل ک سا ئ ا م ه ب ه در رابط وی ک
ط ع     توس فهان جم ات اص ورين اداره اطالع ا م  م

  .آوری گرديد

ه  ک ب تگ٥وی نزذي ه دس ت ک اه اس ا  م ده و ب ير ش
ا    ه ب ه در رابط ام گرفت ات انج ه اعتراض ه ب توج

روز     وری وی ام رط و ف د و ش ی في ر دازادی ب
شين   الغ و اف ادره اب م ص شان حک ل اي اب وکي غي

  .شمس يه يک سال حبس تعزيری محکوم شد

ارگری را  الين ک ردن فع اهی ک ه دادگ ر گون ا ه م
وری     تار آزادی ف رده و خواس وم ک دت محک ه ش ب

  .رط افشين شمس هستيم و بی قيد وش

  

وضعيت اسف بار آارگران ساختمانی شرآت ژرف پی و 
 شرآت تهران سيويل

 نفر از آارگران اين دو شرآت بزرگ ١٠٠بيش از 
ساختمانی آه مشغول تكميل دانشگاه خليج فارس در شهر 
بوشهر می باشند در وضعيت بسيار بحرانی به سر می برند 

ان اين شرآتها که اکثرا اين موضوع باعث نگرانی آارگر. 
کارگران مهاجر هستند شده است آه داليل عمده آن فقدان  
امنيت جانی و نبود بهداشت در قسمت خوابگاهی و دارا 
نبودن  تجهيزات الزم برای ايمنی آارگران وعدم  پرداخت 
به موقع دستمزدها واخيرا اخراج بی دليل چندين آارگر 

به دنبال فشار بيش از . دپاييزمی باش بلوچ در ابتدای فصل
حد بر کارگران برای انجام اضافه کاری اجباری ، 
کارگران دست به اعتراض زده و اين مسئله باعث شده 
است که شرکت با استثمار کارگران به نيات خود دست پيدا 

مهم در ايجاد روحيه جمع گرايی ميان  اين گامی. کند
ان می آن. صفوف گارگران ساختمانی به شمار می آيد

بايست  بدور از جو مسموم قوم گرايی آه در جهت تفرقه 
افكنی ميان آحاد آارگران آه از ويژگی های نظام بردگی 

سرمايه داری است در آنار هم و يکدل و  مزدی وسيستم
يک صدا در مقابل صاحبكاران وتمامی مناسبات آارگر 

  . ستيز سرمايه داری ، مهر باطل بکوبند

  

 آارگران بخش حمل و نقل پگاه همدانعدم پرداخت حقوق 

آارگران شرآت مواد لبنی پگاه همدان آه يكی از  
بزرگترين آارخانجات توليد مواد لبنی در ايران می باشد 

 . بيش از دو ماه است آه حقوق خود را دريافت نكرده اند
گفتنی است آه شرآت دولتی پگاه يك از پر سود ترين 

ه آارخانه شماره سه آن در شرآتهای توليدی ايران است  آ
  .همدان بيش از هزار نفر نيروی کار دارد 

  
اعالم تعطيلی واخراج کارگران شرکتهای گلوکز شيرين و 

 اشنويه قند زاگرس
گسترش سرمايه به پهنای همه ی مرزهای جهان ، زندگی 
بخش وسيعی از مردم ، به ويژه کارگران را همراه با 

ا به ورطه ی نابودی  کشانده خانواده های آنها درسرتاسردني
در کنار تأثير مخرب و ويرانگر سرمايه ، بحران  .است 

های ساختاری اين نظام ، از جمله بحران اخير ، مزيد بر 
بر شرايط کار و   علت شده و تاثيرات مخرب  مضاعفی را 

توده های مردم محروم و تحت ستم ، به  زندگی کارگران و
. ن ، برجای گذاشته است کشورهايی چون ايرا ويژه در

اگر چه صاحبان سرمايه اصرار دارند که اين واقعيت ها را 
مابه عينه می بينيم که  بحران سرمايه داری . انکار  کنند 

هرروزوسعت بيشتری می يابد وخانواده های بيشتری را 
به نظر ميرسد که در . بی خانمان و از هستی ساقط  ميکند 

کس جريان معمول حرکت اين نظام هرچيزی در جهت ع
برای مثال کار سرمايه را . خود ، در حال حرکت است 

. می آفريند و حال آنکه  سرمايه  کار را استثمارمی کند 
ماشين االت صنعتی که به دست همين کارگران ساخته شده 

 زيادی باال ميبرد  اند کميت وکيفيت توليد راباسرعت بسيار
همه اين . ی می بخشددرحاليکه به کارگران  فقط گرسنگ
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وارونگی در نظام سرمايه داری به نوبه خود  تًاثيراتش را 
بر شرايط کار و زندگی کارگران  و توليد در کارخانه ها و 
شرکت های موجود  در کشور ، از جمله شرکت های 

گلوکز شيرين و قند زاگرس اشنويه ( مورد نظر اين نوشته 
بل کارخانجات مزبور تا آنجا که چندی ق. نيز ميگذارد )  

در اقدامی مشابه وبه بهانه ی باال رفتن مواداوليه وفروش 
ارزان محصوالت ، تعدادی ازکارگرا ن را از کار بيکار 
کردند و در ادامه ی بحران ، شيفت شب را نيز به طور 
کامل تعطيل کردند وکارگران اين شيفت را نيز بيکارنمودند 

بارديگر !!! رونق بازار وبه انها وعده دادند که درصورت 
انها را به سرکارهايشان برگردانند که اين البته حرف پوچ 

اين روند برای مدتی ادامه پيدا کرد . و توخالی بيش نبود 
تا آنجا که دوکارخانه مذکور به طور کلی اعالم تعطيلی 

وحاال اين . کردند وبا کارگرانشان تسويه حساب نمودند  
. ه چشم کارگران رفته است بحران قبل ازهمه دودش ب

چون اين کارگران درحال حاضربيکار هستند ودرامدی 
ندارند وفقط به انها وعده داده شده که با شروع به کارمجدد 

وعده " مضداق بارز . کارخانه برسرکارهايشان باز گردند 
  " .ی سر خرمن 

ما .  اما بشنويم صحبتهای مدير يکی از اين کارخانه ها را 
کی مثل اشنويه اگرميخواستيم به توليد ادامه درشهرکوچ

چون . ميليون تومان ضررمی کرديم ١۵دهيم هرماه حدود 
نقدينگی ما ته کشيده بود وميبايست مواد اوليه را با پرداخت 

ودران سوی قضيه ، . چک ، باال ترازقيمت واقعی بخريم 
برای پاس کردن به موقع چکها و بدهی هايمان می بايست 

خود را ارزانترازارزش واقعی آن به فروش محصوالت 
. می رسانديم که ديگر خرج ودخل با هم همخوانی نداشت 

ايشان دليل پيش امدن اين وضع را هم تحريم ايران و 
جلوگيری از ورود برخی کاالها به کشور و در عين حال 

وی درجواب به اين سئوال . واردات بی رويه شکر ميداند 
  ميگويد به کارگر چه می شود ؟پس زندگی اين همه که 

هرحال تا شروع مجدد کار درکارخانه ، خودشان برای 
اما چون اين کارگران تخصص . خودشان فکری بکنند 

پيداکرده اند  اگرکارخانه راه افتاد حتما انها را برسر 
زيرا اگر کارگرهای ديگر را . کارهايشان برمی گردانيم 

 و تخصصی ندارند هم توليد بيا وريم با توجه به اينکه سابقه
ازنظر کمی وکيفی پايين می آيد وهم وقت می خواهد تا 
اينها تخصص پيدا کنند که در اين صورت سرمايه زيادی 

معنای ديگر اين حرف اين است که هر وقت . تلف ميشود 
صاحبان سرمايه در راستای منافع خويش به کارگران نياز 

می شود ، ولی داشته باشند تخصص وسابقه چيز مهمی 
وقتی که  سرمايه ی انها مثال به خطر می افتد اين کارگران 
، با همه تخصص شان هستند که بايد چرخ دنده های اين 
تغيير و تحوالت و محاسبات سودجويانه بشوند و بار 

آنان بايد به سرعت از . مشکالت و کمبود را تحمل نمايند 
!!! . ند کار بيکار شوند و فکری به حال خودشان بکن

واقعيت اينکه در جوامع سرمايه داری ، بخصوص در 
کشور هايی مثل ايران ، صاحبان سرمايه از پراکندگی و 
عدم انسجام طبقاتی ما نهايت بهره برداری را نموده و در 

چون . واقع ديواری کوتاهتر ازديوار کارگر پيدا نکرده اند 
می کند در اين قبيل جوامع ، سرمايه دار هر جا که گير 

تالش می کند تا کارگر و منافع او را قربانی نمايد و از اين 
چون راه فرار . طريق راه فراری برای خود پيدا کند 

سرمايه داران ظاهرٌا از کانال قربانی کردن کارگران 
حاال که اخراج وبيکاری ما : پس کارگران . ميگذرد 

آسانترين راه برای صاحبان سرمايه ، در رسيدن به 
است های سودجويانه ی و ضد کارگری آنان شده است خو

،  بياييد تا با گسترش آگاهی و تقويت همبستگی و اتحاد 
طبقاتی خويش ، ضمن افشای اين گونه فريبکاری ها و 
دغل بازی های رندانه و رياکارانه ، جلوی قدرقدرتی ها و 
يکه تازی های مشتی سرمايه دار معلوم والحال را در بر 

 هر چه بيشتر هستی و زندگی کارگران بگيريم و با باد دادن
  .قدرت ، آنها را بر سر جای خويش بنشانيم 

  

 تجمع کارگران کارخانه نساجی کردستان

کارگران کارخانه نساجی کردستان در روز دوشنبه 
 صبح در جلو درب کارخانه ١١الی٩ ازساعت ٨/١٣٨٧/۶

عوقه کارگران بعلت پرداخت نکردن حقوق م. تجمع کردند
ماه مرداد و شهريوراز سوی کارفرما، دست به تجمع و 

به دنبال اعتراض کارگران ، کارفرمای . اعتراض زدند
حساب آنان  شرکت قول داد حقوق يک ماه کارگران را به 

   .واريز نمايد 

 

 حادثه در کارخانه ايران رادياتور در شهر رشت

ران      رکت اي ارگر ش از، ک اک ب امران پ ک
اتور در ه رادي اه  ١٧ مورخ ر م ت  ٨٧ مه ه عل ، ب

دن   سته ش ت و ب تگاه دای کاس ودن دس وده ب فرس
اده و وی  تگاه افت ل دس تگاه، داخ انی درب دس ناگه
ا         ود، ب ده ب ی ش ی و بيهوش ار خفگ ه دچ الی ک در ح

د    شيده ش رون ک تگاه بي ف از دس ر از ک ان پ . ده
م ستری    ه ت ب تان رش امبرده در بيمارس ون ن اکن

  .ميباشد 

ی ری شرکت کنندگان در گلگشت آزادقطعنامه سراس
 افشين شمس 

تم        ارگر، س ه ک ت طبق اريخ موجودي وازات ت ه م ب
شار و  ا آن ف راه ب اتی و هم تثمار طبق و اس
ف      ور مختل کال و ص ه اش رمايه، ب رکوب س س

ابرابر        بات ن ه مناس ان ک ا آن زم ته و ت ود داش وج
ود    ت وج رمايه داری پابرجاس سانی س د ان و ض

ت  د داش دون تر.خواه ات ب رکوب اعتراض د س دي
رمايه  ه ی س ط طبق ارگران، توس د  ک دار را باي

ه     تثمارگر، در مقابل ه اس ن طبق راس اي ی از ه ناش
ه در     ارگری، ک ات ک سترش اعتراض د و گ ا رش ب

ت  ت  جه ق خواس سانی و    تحق ات ان ا و مطالب ه
ورت  تثمار ص تم و اس ت س ه تح ن طبق اتی اي طبق

ود   ابی نم رد، ارزي ی گي ين  .م ويژه در چن ب
را  ال ش تگيريها و اعم اهد دس ه ش ت ک يطی اس

ارگری     الين ک ارگران و فع ر ک شارهايی ب ف
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ی يم  م ی از      . باش وان يک ه عن ز ب مس ني شين ش اف
اهنگی   ه ی هم ضو کميت ارگری و ع االن ک فع
ت    ارگری اس ای ک شکل ه اد ت ه ايج ک ب رای کم ب
شارها و  ال ف ه اعم ن گون تای اي ه در راس ک

اري    رمايه، در ت ل س ط عوام ا توس رکوب ه خ س
اه ١٣  ر م تگير و از ٨٧ تي ارش دس ل ک  در مح

ی ر م ه س وم ب ا معل عيتی ن اريخ در وض رد  آن ت . ب
ًا در      شان تمام ای اي ه فعاليته ت ک الی اس ن در ح اي

ق     ر ح سانی و ب تهای ان ق خواس تای تحق راس
شکل   اد ت ه ايج ارگران، از جمل ارگری   ک ای ک ه

ت وده اس ه . ب شکل در کميت الين مت ذا فع ل
من محک  اهنگی ض شار و  هم ه ف ودن هرگون وم نم

ارگری،      االن ک ارگران و فع ه ک رکوب علي س
ت  اتی خواس سانی و طبق ای ان ويش را در  ه  خ

  :به صورت زير اعالم ميدارند  اين خصوص 

رط آزاد      .١ د و ش دون قي ی ب مس قهفرخ شين ش اف
  .بايد گردد

ام       .٢ و احک ان لغ ارگران خواه ا ک سانی    م د ان ض
دگان مرا  تگير ش ه دس دان علي الق و زن م ش س

  .اول ماه مه سنندج هستيم 
اب   .٣ ه ارع ان دادن ب تار پاي ارگران خواس ا ک م

الين    ارگران و فع ضار ک د و اح و تهدي
ه و    ت تپ ارگران هف صوص ک ارگری بخ .... ک

  .ميباشيم 
م     .۴ ود را از ه ت خ ارگران حماي ا ک م

ه ه،   ای طبق ت تپ ارگران هف ه ک ان از جمل هايم
ا،       ه ه ز خان وره پ رز، ک تيک الب الس

  . اعالم ميداريم ...کردستان و های  نساجی
ازی        .۵ ده س ت و پرون ه تهم ر گون ارگران ه ا ک م

ه   ا  علي االن ک ارگران و فع ه ک رگری را ب
 .شدت محکوم می نماييم 

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های 
  کارگری
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