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 :اين شماره در

  ٢صيک بررسی موردی : »نوين سرام«کارخانه ـ
 ٣ص »المپ الوند«بازخريد اجباری کارگران  ـ
 ٣ص وضعيت فاجعه بار کارگران صنايع مخابراتی راه دور ـ
 ٣ص مذاکره کارگران الستيک البرز بی نتيجه ماند ـ
 ۴ص به حمايت ھمزنجيران خود نياز دارند» ھادی کار«رگران شرکت کا ـ
  ۴ص اعتصاب کارگران بندر در رومانی ـ
 ۵ص سقوط سه کارگر نفت آبادان در چاه فاضالب ـ
 ۵ص کارگران ايران خودرو و تھديد به اعتصاب مجدد ـ
 ۶ص گسترش مبارزات کارگران الستيک البرز ـ
 ۶ص نساجی کردستان و تعويق دستمزدھای کارگران ـ
 ۶ص جنايت سرمايه و معلول شدن مادام العمر کارگر ـ
  ۶ص اعتصاب کارگران نيرورخش ـ
 ٧ص تعويق دستمزدھا در شرکت کرم ترميکال ـ
 ٧ص يک سال و نيم کار بدون حقوق در معدن سنگرود ـ
 ٧ص گران فنی داروخانه ھاکاھش دستمزد کار ـ
 ٧ص کارگر زير فشار سرمايه خودکشی ـ
 ٨ص در کارخانه سماء سنندج با کارگران چه می کنند؟ ـ
  ٨ص کار کودکان افزايش ھولناک ـ

 ٨ص اعتراض معلمان کردستان به حکم اعدام فرزاد کمانگرـ
 ٨صو بيکاری کارگران آن » به زيب«تعطيل کارخانه  ـ
 ٩ص احتمال تعطيل فرش پارس و خطر بيکاری ھمه کارگران آن ـ
 ٩ص دور جديد مبارزه کارگران فرنخ و مه نخ ـ
 ٩ص ادامه بالتکليفی کارگران نيشکر ھفت تپه ـ
 ١٠ص آخرين اخبار مبارزات کارگران الستيک البرز ـ
 ١٠ص کارگران استان گلستان و معضل مسکن ـ
 ١٠ص سوداندوزی سرمايه دار باعث مرگ يک کارگر شد ـ
 ١١ص تعطيل و ھمه کارگران بيکار شدند» چينی ھمگام« ـ
 ١١ص »ايران برک«اخراج کارگران  ـ
 ١١ص ادامه مبارزات کارگران الستيک البرز ـ
 ١٢ص بمبی که بی ترديد منفجر خواھد شد، اما کی؟ و چگونه؟ ـ
 ١٣ص کارگران الستيک البرز و ادامه اعتصاب ـ
 ١٣ص »دھکده رضوی« سه ماه تعويق حقوق در کارخانه  ـ
 ١٣ص »شرکت خدمات و ماشين آالت«اجتماع اعتراضی کارگران  ـ
 ١٣ص »تخصص صنعت« بيکارسازی کارگران در  ـ
  ١۴ص يک فعال کارگری در زندان اوين ـ
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 يک بررسی موردی : »نوين سرام«کارخانه 
کارگر چينی بھداشتی  ۵٠در طبس با استثمار حدود » نوين سرام« کارخانه 

اين شرکت از بازار وسيعی برای فروش محصوالت خود . توليد می کند
سطح توليد کارخانه با توجه به حجم سرمايه و نيروی کار . برخوردار است

رچه کارگران با حداکثر سرعت و شدت کار می اگ. شاغل آن بسيار باالست
ماه تمام  ۶کارگران کارخانه . کنند، اما سطح دستمزدھايشان بسيار پايين است

روال کار شرکت اين گونه است که ھيچ . است که ھيچ دستمزدی نگرفته اند
اساساً ھمه کسانی . نوع قراردادی ميان سرمايه دار و کارگران بسته نمی شود

ا استثمار می شوند فاقد ھر نوع پرونده اشتغال و ھويت مکتوب که در اينج
کارگران بر ھمين اساس حتی حق گفتگو درمورد بيمه . کارگر بودن ھستند

به طور مثال، . شدن و مسائل مربوط به شرايط کار و مانند اين ھا را ندارند
تعويق . زنانی که در اينجا کارمی کنند از ھيچ نوع بيمه ای برخوردار نيستند

. دستمزدھا، کارگران را درموقعيت بسيار وخيم و رقت باری قرار داده است
کارگران . فشار فقر و گرسنگی و بدھکاری ھمه آنان را به ستوه آورده است

بارھا دست به اعتراض زده اند، اما تا کنون ھيچ نتيجه ای از اعتراضات خود 
د چه خواھند کرد روشن اين که آنان برای دريافت مطالبات خو. نگرفته اند

اما ما در اينجا می خواھيم يک سئوال بسيارمھم را پيش روی آنان . نيست
. تالش می کنيم اين سئوال را ھمراه با پاسخ آن در اينجا باز کنيم. قرار دھيم

برای اين کار ابتدا وضعيت موجود کارخانه و مسائل مربوط به شرايط کار و 
  .را در چند جمله خالصه می کنيم اشتغال و گرفتاری ھای کارگران

  .کارخانه ھيچ مشکل اقتصادی ندارد و با باالترين ظرفيت ممکن کار می کند .١
 .کل کار کارخانه را فقط خود کارگران انجام می دھند .٢
سرمايه کارخانه از ماشين آالت و زمين و مواد اوليه گرفته تا ھمه چيزھای  .٣

ه اند که با کار ساليان متمادی کارگران بود. ديگر محصول کار کارگران است
خود ھمه اين سرمايه و سرمايه ھای ديگر را برای سرمايه داران ديگر توليد 

 . کرده اند
 ۶سرمايه دار حاضر به پرداخت دستمزد بسيار ناچيز کارگران ھم نيست و  .۴

 .نداده است ماه است که ھيچ ريالی به ھيچ کارگری
 . است اعتنا نکردهصاحب کارخانه به اعتراض ھيچ کارگری  .۵
 . ھر نوع رجوع به نھادھای دولتی سرمايه ھم از بيخ و بن بی نتيجه بوده است .۶

سئوال . اين ھا واقعيت ھای موجود کارخانه است و حال سراغ سئوال برويم
چرا کارگران نمی توانند و نبايد سرمايه دار را که به ھيچ معيار و : اين است 

ماه پيش کارگران را نمی  ۶حتی دستمزد کارمالک انسانی پای بند نيست و 
پردازد از کارخانه بيرون بيندازند؟ چرا سرمايه دار می تواند ھر باليی را به 
سر کارگران بياورد اما کارگران نمی توانند در مورد سرمايه دار ھيچ 

می گوييد  تصميمی بگيرند و به اجرا در آورند؟ اين حکم از کجا آمده است؟
اين دليل نمی توانند سرمايه دار را از کارخانه بيرون بيندازند که کارگران به 

اما مگر نه اين است که کارخانه و ھرچه  سرمايه دار مالک کارخانه است؟
در آن است به طور کامل محصول کار کارگران است؟ پس معنای مالکيت 
سرمايه دار چيست؟ چرا سرمايه دار می تواند ھر صبح تا شام نيروی کار 

استثمار کند و حاصل استثمار آنان را به سرمايه  کارگران را با توحش تمام
بيش و بيشتر خود تبديل کند اما کارگران حق ندارند آنچه را که خود توليد 
کرده اند از دست وی بگيرند؟ چرا سرمايه دار می تواند مالکيت بر محصول 

م العمر آنان قرار دھد کار کارگران يعنی ھمين کارخانه را اساس استثمار مادا
اما کارگران نمی توانند بر اين مالکيت نقطه پايانی بگذارند؟ چرا سرمايه دار 

ماه تمام حتی  ۶می تواند بر اساس حق تملک ظالمانه محصول کار کارگران، 
دستمزدھای آنان را پرداخت نکند اما کارگران حق ندارند که در اعتراض به 

ار خودشان را از دست او خارج سازند؟ و اين ظلم، کارخانه و محصول ک
باالخره اين که چرا سرمايه دار می تواند بر پايه تملک ستمگرانه محصول 
کار کارگران تمامی آن ھا و خانواده ھايشان را در برھوت گرسنگی به کام 
مرگ بفرستد، اما کارگران در دفاع از حق حيات خود و فرزندانشان محق 

ه طورکلی جامعه را از شر رابطه ای که او و ھمه نيستند که کارخانه و ب
  سرمايه داران را دراين جايگاه قرارداده است رھا سازند؟ 

 از سئوال ھای باال يک نتيجه ملموس وعملی به دست می آيد و آن اين که
می توانند و بايد کارخانه را تصرف کنند و اداره توليد » نوين سرام«کارگران 

ھمين . اين مھم برمی آيند آن ھا کامالً از عھده. گيرند آن را خودشان به دست
تھيه مواد اوليه نيز از دست . االن تمام کارھا را خودشان دارند انجام می دھند

خودشان می توانند با ھمه کسانی که نياز به محصوالت . آن ھا ساخته است
ه کارخانه کارشان دارند تماس بگيرند و از آن ھا بخواھند که نيازھايشان را ب

کارگران اگر اراده کنند ازعھده کارھای ديگر . سفارش دھند» نوين سرام«
اما رفته . ممکن است در ابتدا کارھا به خوبی پيش نرود. نيز برخواھند آمد

رفته کارگران کارھا را به دست خواھند گرفت و بر اوضاع مسلط خواھند 
ده دولت و پليس و بی شک دراينجا کارگران خواھند پرسيد که از عھ. شد

اين، پرسش  نيروھای امنيتی و دستگاه ھای سرکوب سرمايه چگونه برآييم؟
ترديدی نيست که به محض اقدام به تصرف کارخانه از . بسيارمھمی است

به ھمين دليل، کارگران برای . ھمه سو عليه کارگران لشکرکشی خواھد شد
 ۵٠انند فقط به نيروی رسيدن به ھدف تصرف کارخانه و اداره توليد نمی تو

می توانند متحد شوند و ابتدا . اما می توانند شروع کنند. نفری خود بسنده کنند
پيداست که مقابله با قدرت . شورای کارگری کارخانه خود را به وجود آورند
اما اين نيرو ھم اکنون وجود . سرکوب سرمايه به نيروی عظيمی نياز دارد

نوين «ظيم آن ھا نيز ھمين مشکل کارگران دارد و از قضا مشکل اکثريت ع
و بايد آن را . بايد آن را متشکل کرد. اين نيرو، پراکنده است. است» سرام

نوين «پس شورای کارگران . عليه سرمايه و به صورت شورايی متشکل کرد
بايد برای جلب حمايت ھمزنجيران خويش در جاھای ديگر و بدين » سرام

آن ھا بايد بدانند . س مطالبات مشترک تالش کندسان متشکل شدن آنان براسا
قدرت اين طبقه عظيم . يک طبقه عظيم اجتماعی ھستند. نفر نيستند ۵٠که فقط 

اگر اين طبقه به صورت سراسری متشکل شود بر ھر . ترين قدرت ھا است
به عنوان آحادی از اين  »نوين سرام«کارگران . نيرويی غلبه خواھد کرد

ھرچه از دستشان ساخته است برای رسيدن به اين اتحاد و  بايد طبقه عظيم
تنھا براين . ھمه چيز درگرو اين امر مھم است. تشکل سراسری انجام دھند

. بستر است که اين کارگران می توانند خود را از چنگال سرمايه رھا سازند
اين کارھا را نکنند، » نوين سرام«يک نکته مھم اين است که اگر کارگران 

به طور جدی و مصمم وارد ميدان مبارزه با سرمايه نشوند و عليه آن  اگر
کوه معضالت مرگبار کنونی ھر روز به گونه ای وحشتناک  متشکل نشوند،

ماه ديگرھم  ۶آيا قرار است اين کارگران . تر بر سر آنان فروخواھد ريخت
کارممکن کار کنند و بازھم منتظر گرفتن دستمزد بمانند؟ اين انتظار بدترين 

انتھای اين راه به طور . ھيچ چيزی بدتر از اين انتظار مرگبار نيست. است
به ھمين دليل، برای زنده ماندن و زندگی . قطع مرگ ناشی از گرسنگی است

کردن جز مبارزه و تالش برای اتحاد و اعمال قدرت جمعی عليه سرمايه راه 
. راه آنان تنھا نيستنددر اين . نيست» نوين سرام«ديگری پيش روی کارگران 

. کل طبقه کارگر ھمراه آن ھاست، به شرط آن که خود آستين ھا باال بزنند
گامی در جھت به ميدان آمدن ھرچه  آنان بايد ھرگام از مبارزه خود را به

  . وسيع تر ھمه توده ھای طبقه کارگر تبديل کنند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(يجاد تشکل کارگری کميته ھماھنگی برای ا

  ١٣٨٧مرداد  ٣

 www.hamaahangi.com 

hamaahangi@gmail.com 
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 »المپ الوند«بازخريد اجباری کارگران 
ماه تمام است  ١٨کارگران کارخانه المپ الوند 

ماجرای بيکارسازی با عزم . ه بيکار شده اندک
جزم سرمايه دار صاحب شرکت برای انتقال 
سرمايه ھای خويش به حوزه ھای ديگر انباشت 

ايشان بر پايه محاسبات دقيق . آغاز شد
سوداندوزانه به اين نتيجه رسيده بود که در 
صورت انتقال سرمايه ھايش به حوزه ھای 

د خط توليد را ديگر سرمايه گذاری می توان
عوض کند، کاالھای پر سودتر توليد نمايد، و 
برای توليد اين کاالھا نيروی کار شبه رايگان 
تر را مورد استثمار قرار دھد و در يک کالم 

انبوه تر را نصيب  دنيای سودھا و سرمايه ھای
سرمايه دار به دنبال اين محاسبات و . خود سازد

ه کارخانه را کشيدن اين نقشه ھا تصميم گرفت ک
اما اين کار با مخالفت ھا و مبارزات . تعطيل کند

او بايد برای اين . وسيع کارگران مواجه شد
از دولت . مشکل ھم راه حلی جستجو می کرد

طبقه خود و نھادھای مختلف آن طلب کمک 
عمال سرمايه با تمامی نيرو به ياری او . کرد

شتافتند و سرمايه دار به مدد راھنمايی ھا، 
ھمراھی ھا و ھمکاری ھای بی دريغ اين نھادھا 
به اين نتيجه رسيد که کل کارگران را برای 

ماه حق بيکاری به اداره کار معرفی  ١٨گرفتن 
توجيه اين کار آن بود که ظاھراً می خواھد . کند

بازسازی کند، امری که جز ترفند  کارخانه را

کارگران به اداره کار . ھيچ چيز ديگر نبود
شدند و در انتظار نشستند که دوران  معرفی

بازسازی شرکت تمام شود و به سر کار خود 
سرمايه دار به محض خالصی از !! باز گردند

دست کارگران و مبارزات آن ھا، با کشيدن نفس 
راحت سرمايه ھای خود را برداشت و دست به 

در . کار تحقق نقشه ھای عريض و طويل گرديد
انه مھم جديد در يک چشم به ھم زدن سه کارخ

، »ماه نوش« با نام ھای » ليا« شھرک صنعتی 
تأسيس کرد و » معجزه« و » ارزش ماکارون« 

نيروی کار بسيار ارزان تری را برای استثمار 
 ١٨. زمان گذشت. ھولناک تر به کار گماشت

ماه به اتمام رسيد و بيمه بيکاری کارگران المپ 
ه کارگران ب. الوند به طور کامل قطع شد

کارخانه باز گشتند تا در مؤسسه بازسازی شده 
کار خود را از سر !! و تغيير ساختار يافته

وقتی که به طور جمعی وارد محيط ! گيرند
شرکت شدند معلوم شد که مرغ از قفس پريده 

سرمايه دار . است و ھمه چيز پايان يافته است
جامه عمل پوشانده  نقشه تعطيل کارخانه را

يش را به حوزه ھای جديد سرمايه ھا. است
کارخانه ھای جديد پرسودترش . منتقل برده است

نيروی کار شبه رايگان . را تأسيس کرده است
. تر را ھر چه احتياج داشته به کار گرفته است

کارگران به دنبال روزھا جستجو سرانجام 

سرمايه دار را پيدا کردند و خواستار شروع کار 
که به وجود آنان پاسخ کارفرما اين بود . شدند

اما اگر . نيازی ندارد و می توانند بازخريد شوند
مصر به کارکردن باشند می توانند در 
چھارچوب قرارداد موقت با دستمزد نازل تر در 

  . شرکت ھای تازه تاسيس او کار کنند

کارگران المپ الوند اشتباھات بسيار بزرگی 
آنان به رغم اين که ھمه چيز کم . مرتکب شدند

بيش روشن بود، بسيار راحت دروغ سرمايه و 
ماه منتظر نشستند و به  ١٨. دار را باور کردند

او فرصت دادند تا کارخانه را به طور کامل 
تعطيل کند، تا سرمايه گذاری ھای جديدش را 
انجام دھد، تا به تمامی نقشه ھای شوم 
ضدکارگری و سودپرستانه خود جامه عمل 

حب سرمايه کار مقابله با ترفند صا. پوشد
کارگران می توانستند با . غيرممکنی نبود

. ھوشياری و بيداری از عھده اين کار برآيند
توھم به سرمايه و سرمايه دار مانع اساسی اقدام 

کارگران بايد بدانند که ھر . آنان به اين کار شد
ميزان توھم به حرف ھای صاحبان سرمايه 
يه فاجعه ای برای مبارزات آنان عليه سرما

  ٨٧مرداد  ٢. است

  

 وضعيت فاجعه بار کارگران صنايع مخابراتی راه دور
کارگران صنايع مخابراتی راه دور مدت ھاست 

اين مؤسسه چندين سال از . که بيکار شده اند
« بزرگ ترين و مھم ترين مؤسسات توليد 

سرمايه داران . سوخت بود» کارت ھوشمند
صاحب شرکت درست دردست نھادھای دولتی 
سرمايه عظيم ترين پروژه ھا را به صورت 
مناقصه در انحصار خويش گرفتند، کارگران را 
به وحشيانه ترين شکل استثمارکردند و بدين 

با گذشت . سان سودھای طاليی را به جيب زدند
از اين که سرنوشت . زمان، وضع تغييرکرد

پروژه ھای بعدی چه شد و برندگان مناقصه 
داران ديگر بودند ھای آن ھا کدام سرمايه 

پيداست که . اطالع چندانی در دست نيست

صاحبان سرمايه در ھر گام سرمايه ھای خود 
را بزرگ تر، دامنه انباشت را وسيع تر، 
استثمار کارگران را ھولناک تر و سود حاصل 

بحث بر . از استثمار آنان را انبوه تر می کنند
کارگر صنايع  ١٠٠. سر کارگران است

ت ھاست که اسير فاجعه بيکاری مخابراتی مد
آنان در تمامی اين مدت قرض کرده اند . ھستند

قادر . تا لقمه نانی به شکم فرزندان خود برسانند
به پرداخت اجاره بھای خود نبوده اند و 
بدھکاری پشت سر بدھکاری کل زندگی شان را 

بيکاری، کوه بدھی . درخودغرق ساخته است
يت از ھر نوع ھا، فقدان ھر نوع کار، محروم

حق و حقوق برای گذران زندگی اينک اين 

مرگ و نيستی  کارگر را به لب پرتگاه ١٠٠
آنچه بر سر اين کارگران می رود . کشانده است

سرنوشت غم انگيز جمعيت عظيمی از کارگران 
زمين و زمان فرياد می زند که جز . ايران است

يک اتحاد سراسری، متشکل شدن در يک 
ضدسرمايه داری و اعمال  شورای سراسری

قدرت متحد و سراسری عليه نظام سرمايه داری 
. برای کارگران وجود ندارد ھيچ راه ديگری

اگر بناست ديوار فقر و ذلت و نکبت و ضعف و 
نوميدی ترک بردارد بايد دست به کار اعمال 
قدرت تعيين کننده عليه نظام سرمايه داری 

راسری متحد برای اين کار بايد به طور س. شويم
  ٨٧مرداد  ٢. و متشکل شويم

  

 مذاکره کارگران الستيک البرز بی نتيجه ماند
کارگران الستيک البرز به مبارزات خود ادامه 

کارگران نمايندگانی را برای مذاکره . می دھند
. با مقامات دولتی در اسالمشھرتعيين کرده اند

نمايندگان کارگران در روزھای اخير با عمال 
رمايه گفتگو کرده اند اما اين گفتگو بی دولتی س

کارفرما به بھانه تأمين پول . نتيجه بوده است

برای پرداخت دستمزدھای معوقه محموله ھای 
را در بين راه ) کائوچو(عظيمی از مواد اوليه 

. بندرعباس و تھران به فروش رسانده است
اقدامی که نشان از عزم جزم او برای تعطيل 

کارفرما . کارگران داردکارخانه و اخراج 
ھمچنين اعالم کرده که پرداخت دستمزد 

کارگران در گرو دست کشيدن از اعتصاب و 
کارگران در مقابل اين . آتش زدن الستيک است

حرف با قاطعيت و اراده استوار پاسخ داده اند 
که به مبارزات خويش تا دستيابی به ھمه 

  ٨٧مرداد ٢ .مطالبات ادامه خواھند داد
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  ١٣٨٧ ردادم ٤ جمعه    ١٣سال اول ـ شمارٔه 

به حمايت همزنجيران خود نياز » هادی کار«رگران شرکت کا
 دارند

. کارخانه ھادی کار در استان سمنان قرار دارد
کارگر رادياتور مخصوص  ١٣٠با استثمار 

. مورد نياز کارخانه ھا را توليد می کند
. ماه تمام است که حقوق نگرفته اند ٢کارگران 

ت را ھم درياف ١٣٨۶آنان عيدی و پاداش سال 
شرکت ھادی کار با ھيچ معضل . نکرده اند

اقتصادی مواجه نيست و از وسيع ترين و 
پررونق ترين بازارھای فروش برخوردار 

کارگران در اعتراض به تعويق دو ماھه . است

و کل  دستمزدھای خود دست به اعتصاب زده
اقدام کارگران با تھديد . توليد را متوقف کرده اند
سرمايه داری رو به  صاحبان سرمايه و دولت

صاحب کارخانه اعالم کرده که . روشده است
اگر کارگران به اعتصاب ادامه دھند اخراج 

ھمزمان عمال دولتی سرمايه در . خواھند شد
اداره کار نيز با حضور در کارخانه کل 
. اعتصاب کنندگان را تھديد به اخراج کرده اند

 آنان. کارگران اينک به اعتصاب ادامه می دھند

برای پيشبرد مبارزاتشان به پشتيبانی و ھمگامی 
. ھمزنجيران خويش در جاھای ديگر نياز دارند

ما از ھمه کارگران می خواھيم که به ھر شکل 
 .ممکن از کارگران ھادی کار حمايت کنند

 ٨٧مرداد  ٢ 

 

 

 اعتصاب کارگران بندر در رومانی
در  Agigeaبندر کارگر ترمينال جنوبی ٧٠٠

ژوئيه برای دستيابی  ٢٠شنبه  ٥روز  رومانی
به خواسته ھای خود اعتصابی را آغاز کرده اند 

اين بندر در . که پايانی برايش تعين نشده است
پنج سال از . ساحل دريای سياه قرار دارد

فعاليت ترمينال می گذرد و بزرگ ترين و 
ترخيص کاال در رومانی  مدرن ترين ترمينال

در زمان استخدام به کارگران قول داده . است
شد که مناسبات کاری آن ھا مطابق 

از جمله . استانداردھای اروپا خواھد بود
دستمزدھای مشابه در اروپای غربی به آن ھا 

اما در عمل ھمان حداقل . پرداخت خواھد شد
ھای استانداردھای اروپايی را ھم رعايت 

اکنون کارگران برای يک ماه کار . نکردند
. يورو دريافت می کنند ٤٠٠جانفرسا تنھا حدود 

تعداد کانتينرھايی را که کارگران می بايست 
آماده می کردند افزايش داده اند در نتيجه 
کارگران مجبور به اضافه کاری بدون پرداخت 

در بردگی قديم برده دار حداقل . دستمزد شده اند
و بخور نميری برای ادامه مکانی برای زندگی 

اما در بردگی . استثماربردگان را تامين می کرد
مدرن بود و نبود کارگر برايشان مھم نيست، 
زيرا با خيل عظيم ارتش بيکاران به سرعت و 
. بدون ھزينه می توانند جای کارگر را پر کنند

ساعته  ٢٤و  ١٢سيستم کار در اين ترمينال 
دو يا چھار شيفت است، يعنی کارگران مجبورند 

ساعت  ٤٨و  ٢٤آن گاه . پشت سرھم کار کنند
در زمان تعطيلی ھم بايد . تعطيلی خواھند داشت

آماده به خدمت باشند، زيرا در اين جا قانون و 
قاعده ای حاکم نيست و ھمواره بايد از طريق 
تلفن ھمراه قابل دستيابی باشند و به محض 

اين بی . احضار بايد در محل کار حضور يابند
قانونی ساعات کار سبب شده است که کارگران 
نتوانند ساعات آزاد خود را برای مقاصد 
شخصی و صرف وقت با خانواده و دوستان 

  .برنامه ريزی کنند

خواسته ھای کارگران در اين اعتصاب عبارتند 
  :از

رون به دستمزدھا که برابر با  ٧٠٠افزايش  - 
ت يورو در ماه است و در صور ٢٠٠حدود 

. يورو می رسد ٦٠٠موفقيت دستمزد ماھانه به 
اين مقدار افزايش با توجه به گرانی سرسام آور 

تنھا ھزينه گاز . روز افزون پول زيادی نيست
٪ افزايش يافته و قيمت مواد ٢٠از اوايل ژوئيه 

غذايی مشابه قيمت اين کاالھا در فروشگاه ھای 
  .آلدی و ليدل اروپای غربی است

فه دستمزد به خاطر سن و پرداخت اضا - 
 ساعات کار اضافی

 قانونمند شدن ساعات کار - 
که به در  A4کارگران در يک برگ کاغد 

اصلی ترمينال چسبانده اند آغاز اعتصاب را به 
اطالع رسانده اند و خود در محوطه جلوی در 

. پست اعتصاب اجتماع کرده اند ١٥٠با ايجاد 
رھای مورد ٪ کانتين٨٥در اين ترمينال کارگران 

به . نياز بنادر بزرگ رومانی را آماده می کنند
ھمين سبب کارگران می گويند بزرگ ترين 
صنايع کشور به کار ما در اين جا وابسته اند و 
اگر به خواسته ھای ما رسيدگی نشود حمل و 

  .نقل کاالھا به سراسر کشور را مختل می کنيم

در اين ترمينال دو اتحاديه کوچک فعاليت می 
آن . کنند که عضو اتحاديه کارگران بنادر ھستند

کارگران می . ھا اعتصاب را ھدايت می کنند
گويند اين طور نيست که آن ھا اعتصاب را 
پيشنھاد داده باشند بلکه فشار کارگران از پايين 
آن ھا را وادار به ھمراھی با کارگران کرده 

سال گذشته آن ھا بدون اين که به ما . است
ند و نظرات ما را بشنوند با کارفرما چيزی بگوي

قرارداد دسته جمعی ای را منعقد کردند که 
اين اعتصاب نتيجه فشارھای . نتيجه ای نداشت

  .ماست تا چيزی برای خودمان به دست آوريم

صبح  ٣در روز دوم اعتصاب درساعت 
کارفرما، درواکنش به اعتصاب، با پيشنھاد 

تحاديه را يورو اضافه دستمزد نمايندگان ا١٠٠
کيلومتری  ١٢به نشستی در ھتل ايبيس که در 

اما کارگران با آن . کارخانه قرار داد دعوت کرد
و گفتند ما صدھا نفر ھستيم و در  مخالفت کردند

مذاکره بايد با ما و در . اين جا اعتصاب کرده ايم
  .ھمين مکان انجام گيرد

در بندر لنگر  در اين روز، پنج کشتی عظيم
. منتظر پايان اعتصاب ھستند انداخته و

کيلومترھا کاميون در نوبت بارگيری بزرگراه 
بعضی از رانندگان . اروپايی را مسدود کرده اند

مسئله کارگران اعتصابی را درک و با آن ھا 
اما بعضی ديگر با اعتصاب . ھمبستگی می کنند

نظر موافق ندارند زيرا دستمزد ھای آنان نه 
براساس کيلومتر  برمبنای ساعات کار بلکه

تلويزيون ھای رومانی خبر را . محاسبه می شود
تنھا يک تلويزيون محلی در . پوشش نداده اند

اين باره برنامه ای پخش و با کارگران مصاحبه 
يک کارگر بندر می گويد اين برخورد . کرد

برای ما مھم نيست که آن ھا خبر را پخش نمی 
خوابيده  مھم اين است که اين جا ھمه چيز. کنند

کارفرما به پيشنھاد  .و بزرگراه بسته شده است
يورو چيزی اضافه نکرده بلکه می گويد  ١٠٠

يکی از رھبران . آن را نيز نخواھد پرداخت
اتحاديه که کارگر بندر است می گويد ما در 
مورد قانونی بودن يا نبودن اعتصاب به دادگاه 

بين کارگران بحث درگرفته و . خواھيم رفت
ت زيادی در مورد آينده اعتصاب مطرح سئواال

شکايت چگونه پيش خواھد رفت؟ آيا . شده است
اتحاديه به اعتصابيون پول پرداخت خواھد کرد؟ 
در بين آن ھا اعتصاب شکنی وجود ندارد و آن 

می . ھا تصميم به ادامه اعتصاب می گيرند
ما . گويند دوشنبه حرف خود را خواھيم زد

خواھيم شد، البته نه  اضافه حقوق ٧٠٠خواھان 
  !يورو ٧٠٠رون بلکه افزايش حقوق تا  ٧٠٠
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  ١٣٨٧ ردادم ٤جمعه     ١٣سال اول ـ شمارٔه 

قابل ذکر است که در سال گذشته ترمينال از 
ميليون يورو  ١٢استثمار شديد ھمين کارگران 

يورو ھا به  ٢٠٠که اگر اين . سود داشته است
کار پرداخت  دستمزد ھا اضافه شود تازه بازھم

ت می ٪ کل آن اس١٣شده کارگران برابر با 
  . ٪ خواھد بود٨٧شود و درمقابل سھم کارفرما 

  :جمع بندی و نتيجه گيری

کارگران طی مذاکرات جمعی تصميم به  - 
اعتصاب گرفته اند، شکلی که بايد در مورد ھمه 

کارگران بايد . کارگری به کاربرده شود مسائل
اطالعات با ھم مبادله . با ھم به بحث بنشينند

طالعات مربوط به شود تا ھمه کارگران به ا
سپس بعد از بحث و اقناع به . مسئله دست يابند

اين شيوه با شيوه رايج . تصميم گيری بپردازند
که چند نفر به عنوان روسای اتحاديه از فراز 

کارگران با » نماينده«سرکارگران به عنوان 
کارفرما به زد و بند می پردازند و بدون اطالع 

ما انجام می دھند، کارگران توافقاتی را با کارفر
 .از زمين تا آسمان فرق دارد

کارگران با خواباندن کار و با مسدود کردن  - 
ورودی کارخانه و جلوگيری از ورود مديران و 
کارمندان جلوی امکان اخالل در اعتصاب را 

 .گرفتند

کارگران با فشار از پايين اتحاديه را وادار به  - 
ود به جای اما بھتر اين ب. اعالم اعتصاب کردند

نيرو گذاشتن برای متقاعد کردن اتحاديه به 

اعالم اعتصاب خود مستقال وارد عمل می 
را تشکيل می دادند و برای  شدند، شورای خود

اتخاذ تصميم و پيشبرد امر اعتصاب گام برمی 
گروھی را برای ارتباط با کارگران . داشتند

به رسانه . ساير بخش ھا و صنايع برمی گزيدند
از خانواده ھا و . تقل مراجعه می کردندھای مس

مردم محل زندگی ھمبستگی می طلبيدند و از 
کارگران در سراسر جھان برای ھمبستگی و 

 .حمايت دعوت می کردند

    ٢٠٠٨ژوئيه 

   Labournet.de:منبع خبر

  

 سقوط سه کارگر نفت آبادان در چاه فاضالب
سه کارگر پااليشگاه نفت آبادان به حکم وظيفه 

خط وسط  ۶گاه تعيين شده در محلی به نام ايست
شرکت مشغول اليروبی يک چاه فاضالب بودند 

خطر . که ناگھان به داخل چاه سقوط کردند
ريزش چاه و احتمال سقوط کارگران بسيار 
محتمل و قابل پيش بينی بوده است، اما ھيچ نوع 
تدارک و توصيه و اقدامی برای جلوگيری از 

عوامل . وقوع اين حادثه صورت نگرفته است

ه دليل وفور بيش از حد نيروی کار سرمايه ب
شبه رايگان، ھيچ نيازی به جلوگيری از تلفات 
جانی و مصدوم شدن کارگران احساس نکرده 

کارگران نيز، با ھمه احتمال باالی خطر . اند
وقوع حادثه، از ادامه کار چاره ای نداشته اند، 
به اين دليل که مجبور بوده اند و سرپيچی از 

کت خطر بيکاری آنان را دستور مسئوالن شر
بيکاری برای کارگران از . به دنبال داشته است

مرگ ھولناک تر است و کم نيستند کارگرانی 
به ھر . که دومی را بر اولی ترجيح می دھند

سه کارگر نفت آبادان  ،حال، زير فشار کار
ھنگام کار در قتلگاه سرمايه به درون چاه 

ن توسط خوشبختانه آنا. فاضالب سقوط می کنند
ھمزنجيران آتش نشان خود باال کشيده می شوند 

  ٨٧مرداد  ١. و از مرگ حتمی نجات می يابند

  

 کارگران ايران خودرو و تهديد به اعتصاب مجدد
ايران خودرو از جمله صنايعی است که بر  

خالف پاره ای مراکز کاروتوليد ديگر اعتصاب 
ھمچنان نقش سالح بسيار مؤثر و کارسازی را 

 ھر روز اعتصاب. کارگران ايفا می کند برای
کارگران ايران خودرو می تواند خسارات بسيار 
. سنگينی را بر دولت سرمايه داری وارد سازد

قطع شريان توليد ارزش اضافی در اين گروه 
صنعتی عظيم کابوسی بسيارھولناک برای 
سرمايه است و، ازھمين رو، توسل به اعتصاب 

اعمال قدرت عليه  يک راھکار بسيار کارساز
سرمايه و مجبور ساختن سرمايه داران به عقب 
. نشينی در مقابل مطالبات کارگران است

تير کارگران ايران خودرو قادر  ١٠اعتصاب 
اين اعتصاب در حد . به ايفای اين نقش نشد

خودداری کارگران از صرف غذای کارخانه 
. وسعت الزم را پيدا نکرد باقی ماند و دامنه اش

موعه کسر و کمبودھای اعتصاب دست مج
مديريت و دولت را برای غلبه بر موج 

نيروی سرکوب . نارضائی کارگران باز گذاشت
با شتاب تمام وارد صحنه جدال شد، محيط 
کارخانه در وسيع ترين سطح پليسی شد و 

به ھمه اين داليل دستاورد  باالخره اعتصاب
طرح  کارگران اکنون با. چندانی به بار نياورد

مجدد خواست ھای خويش اعالم کرده اند که در 
صورت خودداری مديريت از تحقق آن ھا، 
مبارزه را در سطحی وسيع تر و سازمان يافته 

مطالبات کارگران به . تر از سر خواھند گرفت
  : شرح زير است 

عدم ورود وھای کارگری  آزادی تشکل - ١
  ھا حراست به سالن

برداشتن سقف  لغو اضافه کاری اجباری و - ٢
  عادی یاضافه کار

  )بھره وری( افزايش حق آکورد  - ٣
ھا  ھا متناسب با افزايش قيمت افزايش حقوق - ۴

  در کشور
لغو قراردادھای موقت و استخدام رسمی  - ۵

  کارگران
ھای پيمانکاری  جلوگيری از گسترش شرکت - ۶

  و انتقال کارگران آن به خود شرکت
ن در کميته طبقه شرکت نمايندگان کارگرا - ٧

  بندی مشاغل
شرکت نمايندگان کارگران در کميته  - ٨

  تشخيص کارھای سخت و زيان آور
 .کاھش فشار کاری با استخدام نيروھای جديد - ٩
  ٨٧مرداد  ١
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 گسترش مبارزات کارگران الستيک البرز
کارگران الستيک البرز يک بار ديگر دامنه 
ه مبارزات خويش را به خارج از حصار کارخان

روز اعتصاب، توقف چرخ  ١٢. گسترش دادند
توليد و تشکيل اجتماع در چھارديواری کارخانه 
. دستاورد تعيين کننده و مطلوبی ھمراه نداشت

صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داران عمالً 
روزه کارگران را تحقير نمودند و  ١٢اعتصاب 

به اين سالح متعارف اعمال قدرت توده ھای 
آن ھا به صراحت . نايی کردندکارگر بی اعت

نشان دادند که به اين سادگی ھا و درمقابل اين 
سطح از صف آرايی نيروی کارگران تسليم نمی 

سرمايه داران عمالً اعالم کردند که در . شوند
دفاع از سرمايه اين حد از مبارزه کارگران را 

  . به ھيچ می گيرند

مقاومت سرمايه داران و دولت آن ھا به طور 
تقابل به کارگران ياد داد که بايد راھکار م

آنان در . مبارزه و سالح پيکار را تغيير داد
طول ساليان دراز و به ويژه در طول دوره 
اخير بسيار خوب دريافته اند که معضل ميان 
آنان و نظام سرمايه داری نه با گفتگو و قرارداد 
ً در  و عھد و پيمان و قول و قرار بلکه صرفا

ف واقعی با آرايش قوای مناسب ، با ميدان مصا
صف بندی مؤثر مبارزه، با راھکارھای چاره 

وقتی . ساز اعمال قدرت حل و فصل می شود
اعتصاب سالح کارساز اعمال قدرت نيست بايد 

کارگران در دوره . سراغ سالح ھای ديگر رفت
گذشته اين کار را کرده بودند و از تجربه کافی 

سالح مبارزه  يضبرای تغيير تاکتيک و تعو
آنان امروز گوشه ھای ھر . برخوردار بودند

چند محدودی از توان تحرک خويش در عرصه 
قبل از ھر چيز . مصاف را به نمايش نھادند

انبوھی از الستيک ھای مستعمل را در فضای 
سپس از کارخانه بيرون . کارخانه آتش زدند

. ساوه رساندند - تھران  آمدند و خود را به جاده
نفری  ۶٠٠ر اينجا با تشکيل اجتماع بزرگ د

عبور و مرور تجاری و حمل و نقل اتوموبيل ھا 
به . را مختل کردند و دست به افشاگری زدند

ھمزنجيران خويش در جاده ھا و محل ھای 
مجاور جاده گفتند که چندين ماه است حقوق 

طول کشيد و  راه بندان چند ساعت. نگرفته اند
آنان . ط کارخانه بازگشتندکارگران سپس به محي

اعتصاب را ادامه دادند و اعالم کردند که در 
 .مبارزه را گسترش خواھند داد روزھای آتی

 ٨٧مرداد ١

  

 نساجی کردستان و تعويق دستمزدهای کارگران
ماه است که  ٢کارگران نساجی کردستان 

سرمايه دار صاحب شرکت . دستمزد نگرفته اند
دريافت يک وام از  گفته است که در تدارک

اداره دارايی سنندج است تا از اين طريق حقوق 

کارگران با ھدف تحميل . ھا را پرداخت کند
فشار بر صاحبان سرمايه و مجبور ساختن آن 
ھا به پرداخت دستمزدھای معوقه نمايندگانی را 

اداره کار . از ميان خويش انتخاب کرده اند

کارگران سنندج مطابق معمول نمايندگان منتخب 
در حال حاضر . را به رسميت نمی شناسد

مبارزه کارگران برای دستيابی به مطالباتشان 
  ٨٧مرداد  ١. ادامه دارد

  

 جنايت سرمايه و معلول شدن مادام العمر کارگر
. کارگر را استثمار می کند ۵٠٠معدن سنگرود 

شرايط کار کارگران بسيار ھولناک و مرگبار 
از امکانات ايمنی ھيچ بخشی از معدن . است

 برخوردار نيست و کارفرمايان در ھيچ دوره ای
تالشی برای کاھش کشتارھا و معلول شدن ھای 

ھيچ . توده کارگر در محيط کار نکرده اند
گزارش درستی از مجموعه سوانح محيط کار و 
تلفات جانی ناشی ار آن در درون اين معدن در 

از جمله کارگرانی » غالمی« . دست نيست

معدن ھنگام کار بر  ١٠ست که در تونل شماره ا
اثر ريزش جداره ھای داخلی معدن در زير 

او به کمک . خروارھا خاک دفن شده است
ھمزنجيرانش از زير آوار معدن بيرون کشيده 

اما صدمات جسمی وارد بر وی بسيار . می شود
غالمی از . مھم و کاری و غيرقابل درمان است

او به طور . ديده است ناحيه نخاع به شدت آسيب
کارگر . کامل فلج شده و قادر به کارکردن نيست

مصدوم اکنون تحت مداوا قرار دارد اما سرمايه 

داران صاحب معدن ھيچ پولی بابت دارو و 
تا لحظه حاضر کل . درمان وی نپرداخته اند

کارگر  ۵٠٠ھزينه دکتر و داروی غالمی توسط 
است  او مجبور. ھمزنجيرش پرداخت شده است

. تا آخر عمر به صورت معلول زندگی کند
سرمايه دار پس از سال ھا استثمار وی اينک او 

با ھمه . را از حداقل سالمتی محروم کرده است
اين ھا، حتی بھای دکتر و داروی او را نمی 

   ٨٧مرداد ١. پردازد
 

 اعتصاب کارگران نيرورخش
کارگران کارخانه نيرورخش سنندج در 

بود دستمزد خويش دست به اعتراض به کم
روال معمول در کارخانه چنين . اعتصاب زدند

بوده که ھنگام انعقاد قراردادھای ساالنه حداقل 
تومان بيشتر از  ١۵٠٠٠دستمزد کارگران 

ميزان مصوبه شورای عالی کار تعيين می شده 
کارگران امسال نيزخواستار تمديد . است

ستند قراردادھا به ھمان صورت سال ھای قبل ھ

اما سرمايه دار صاحب شرکت اين خواست را 
 ١۵٠٠٠او حاضر به پرداخت . نمی پذيرد

تومان مازاد نيست و اصرار دارد که ھمان 
ميزان مصوبه شورای عالی کار مبنای تعيين 

از اين که بگذريم، در ماه . دستمزد قرار گيرد
ھای اخير دستمزد کارگران با تأخير و تعويق 

ھم اکنون نيز . شده است ھای طوالنی پرداخت
چند ماه است که کارگران حقوق خود را دريافت 

کارگران نيرورخش در اعتراض به . نکرده اند
رد ميزان دستمزد پيشنھادی خويش از سوی 
کارفرما و نيز تعويق حقوق ھای ماھانه 

بر اساس گزارشات رسيده، . اعتصاب کرده اند
ار کارگران به دنبال يک روز اعتصاب به سر ک

بازگشته اند اما اعالم کرده اند که در صورت 
 .عدم توافق اعتصاب را از سر خواھند گرفت

  ٨٧تير ٣١
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 تعويق دستمزدها در شرکت کرم ترميکال
کارخانه توليد کرم ترميکال در استان مازندران 
قرار داد و شمار زيادی کارگر را استثمار می 

 سطح توليد کارخانه بسيار باالست و از. کند
بازار وسيعی برای فروش محصوالت توليد شده 

با ھمه اين ھا، سرمايه دار . برخوردار است
مطالبات کارگران را پرداخت  صاحب شرکت

  :کارگران می گويند . نمی کند

ماه تمام است که ھيچ دستمزدی دريافت  ۶ .١
 . نکرده اند

 آنان پرداخت نشده است ٨۶عيدی سال  .٢
از دريافت  نزديک به يک سال و نيم است که .٣

  .مبلغ موسوم به پاداش محروم مانده اند
تا  ٨۵آنان از اول سال  بن کاالھای اساسی .۴

 . امروز قطع شده است

کل مطالبات ھر کارگر از کارفرما از رقم  .۵
 . يک ميليون تومان فراتررفته است

کارگران کرم ترميکال در اعتراض به اين 
مه آنان به ھ. وضعيت دست به اعتراض زده اند

و اعالم  نھادھای ذيربط سرمايه رجوع کرده
داشته اند که به توجه به گرانی ھای سرسام آور 
و تعويق دستمزدھايشان قادر به ادامه زندگی و 

  ٨٧تير  ٣١. امرارمعاش نيستند

 

 يک سال و نيم کار بدون حقوق در معدن سنگرود
ماه است که  ١٧کارگران معدن سنگرود 

حق بيمه . فت نکرده انددستمزدھای خود را دريا
ماه است که پرداخت نشده  ١٩کارگران نيز 

معدن سنگرود زير نظر وزارت صنايع و . است
معادن اداره می شود و تحت مالکيت دولت 

در طول اين يک سال و . سرمايه داری است
نيم، کارگران از ھمه راه ھا برای گرفتن 

اعتراض، دست . مطالبات خويش اقدام کرده اند
ن از کار و رجوع به نھادھای مختلف کشيد

. دولتی از جمله کارھايی است که انجام داده اند

ھمه اين اقدامات تا لحظه حاضر بدون نتيجه 
شرکت در سال ھای گذشته به بخش . بوده است

خصوصی تعلق داشته و دليل انتقال آن به دولت 
ظاھراً رفع معضل پرداخت دستمزدھای 

وط به ادامه توليد کارگران و ساير مسائل مرب
آنچه کارگران در اين مدت تجربه . بوده است

کرده اند اين است که سرمايه دار خصوصی و 
ھر دو صاحب . دولتی دو روی يک سکه اند

ھر دو استثمار نيروی کار توسط . سرمايه اند
ھر دو با . سرمايه را برنامه ريزی می کنند

تمامی توان برای تشديد استثمار کارگران و 
زل سطح معيشت آن ھا به نفع افزايش سود تن

زمانی که معدن در . سرمايه کوشش می کنند
تصاحب مالکان خصوصی بود کارگران در 

کارمی کردند و حقوق ھای آنان  شرايط سخت
عين ھمين وضعيت . ماه ھا به تعويق می افتاد

   .در دوره تملک دولتی سرمايه نيز ادامه دارد

  ٨٧تير  ٣١

  
  

 گران فنی داروخانه هاکاهش دستمزد کار
بخشی از دستمزد کارگران فنی داروخانه زير 

تا چند سال . پرداخت می شود» حق فنی« نام 
پيش ميزان اين بخش از دستمزد براساس 

تومان در ازای  ٧۵٠تا  ۵٠٠مصوبات دولتی 
حکمت اين نام . پيچيدن ھر نسخه بوده است

گذاری در سيستم پرداخت دستمزدھا توسط 
آن است که اين مبلغ را به جای آن که سرمايه 

سرمايه دار صاحب داروخانه پرداخت کند بر 
سطح معيشت و دستمزد بسيار ناچيز کارگران 
. سرشکن می ساخته اند و ھم اکنون می سازند

ھر کارگر بيمار يا ھر کارگر دارای زن و بچه 
بيمار ھنگام رجوع به داروخانه عالوه بر بھای 

يز پرداخت می کند و به اين دارو اين مبلغ را ن
ترتيب پرداخت بخشی از دستمزد کارگران فنی 
داروخانه ھا را بر دوش می گيرد تا سرمايه دار 
صاحب داروخانه معادل آن را بر دنيای 

در سال ھای پس . سودھای کالن خود اضافه کند
از پايان جنگ عراق و ايران، مبلغ مذکور به 

مزمان ھ. تومان کاھش يافت ۴٠٠تا  ٣٠٠
صاحبان داروخانه ھا نيز کل اين مبلغ را به 

اما . شيوه سابق از مراجعين بيمار دريافت کردند
با طرح ابتکاری سرمايه دارانه خويش ھيچ 
ريالی از آن را به کارگران فنی داروخانه ھا 

اين وضع سال ھاست ادامه . پرداخت نکردند

سرمايه داران صاحب داروخانه ھا اوالً . دارد
مھمی از دستمزد کارگران فنی خود را به بخش 

سودھای نجومی و سرمايه ھای عظيم خود 
ً زير نام ترميم دستمزدھای . اضافه می کنند ثانيا

 ۴٠٠تا  ٣٠٠کارگران فنی در قبال ھر نسخه 
تومان از کارگران بيمار و دارای خانواده بيمار 

ثالثاً حتی يک لایر از اين مبلغ را ھم . می گيرند
رابعاً و . ران فنی داروخانه ھا نمی دھندبه کارگ

باالخره مبلغ دريافتی مذکور را ھم به اقالم سود 
  ٨٧تير  ٣١. و سرمايه خود اضافه می کنند

   

 کارگر زير فشار سرمايه خودکشی
يک کارگر برقکار در شھر کرمانشاه دست به 

اين . خودکشی زد و به زندگی خويش پايان داد
. ر بيکاری به سر می بردماه تمام را د ٣کارگر 

او در تمامی اين مدت برای يافتن کار و فروش 
نيروی کار خويش تالش کرد اما ھيچ نتيجه ای 

کارگرمذکور ھيچ درآمدی نداشت و . نگرفت
قادر به تھيه نان روزانه خود و خانواده اش 

او برای امرارمعاش ساده روزانه . نبود
اميد مجبورشد که از ھمه جا قرض کند به اين 

که روزی قادر به فروش نيروی کار خود شود 

. و از اين طريق بدھکاری خويش را بپردازد
طوالنی شدن زمان بيکاری، انبوه شدن قرض 
ھا، فشار طلبکاران، گرسنگی و ذلت و حقارت 

سرمايه  و کل مصائب ناشی از وجود نظام
داری جسم و جان اين کارگر را ھر روز بيش 

خود فروپيچيد تا جايی از روز پيش در کالف 
که زنده ماندن در نگاه او به صورت فاجعه ای 

کارگر برقکار . غيرقابل تحمل درآمد
کرمانشاھی در چنين وضعی و در عمق جھنمی 
که سرمايه داری بر وی تحميل کرده بود تصميم 

عاشق . او خودکشی نکرد. به خودکشی گرفت
 برای زنده ماندن حتی بدترين. واقعی زندگی بود

شرايط استثمار، خفت و سيه روزی ناشی از 
فشار . وجود سرمايه داری را ھم تحمل می کرد

بی مھار توحش و جنايت سرمايه بود که او را 
  ٨٧تير  ٣١. کشت

  



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 
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  ١٣٨٧ ردادم ٤ جمعه    ١٣سال اول ـ شمارٔه 

 در کارخانه سماء سنندج با کارگران چه می کنند؟
مجتمع صنعتی سماء در شھر سنندج قراردارد و 
. شمار زيادی کارگر را استثمار می کند

ً زن  کارگران اين واحد بزرگ صنعتی عموما
سرمايه داران صاحب کارخانه به دو . ھستند

دليل استثمار زنان کارگر را بر ھمزنجيران 
اوالً نيروی کار . مرد آن ھا ترجيح می دھند

ی نازل تر و شبه رايگان زنان کارگر را به بھائ
ثانيا به شيوه ای درنده خويانه و . تر می خرند

شريرانه عده ای از زنان کارگر را مورد سوء 
کارفرمايان و . استفاده ھای جنسی قرار می دھند

دست نشاندگان آن ھا از گرسنگی و فقر 
کارگران زن و اين که اينان مجبورند برای تھيه 

وی کارشان را نان خالی فرزندان خويش نير
سوء استفاده  بفروشند به صورت بشرستيزانه ای

تا کنون پاره ای از زنان و دختران را . می کنند

به رغم تمامی مقاومت ھای آنان مورد آزار 
زنان معترض به اين . جنسی قرار داده اند

شرارت ھا و توحش ھای رذيالنه را اخراج و 
رھای ھمه کارگران زن را به کا. بيکار کرده اند

سخت مجبور می کنند و در مقابل سخت ترين و 
فرساينده ترين کارھا نازل ترين مزدھا را به 

کارفرمايان در اينجا نيز . آنان می پردازند
ھمسان ھمه مراکز ديگر کار و توليد به ھر 

از . جنايتی عليه کارگران دست می زنند
. پرداخت حق بيمه کارگران سرپيچی می کنند

ه ھر بھانه خودساخته ای ھر کارگری را ب
کارگر را  ۴٧ماه پيش،  ۵. بيکار می سازند

از . بدون ھيچ دليل از کارخانه اخراج کرده اند
نفر آن ھا در تمامی  ۴٢ميان کارگران اخراجی 

طول اين مدت حتی يک لایر حقوق بيکاری 

اين کارگران چندين سال و . دريافت نکرده اند
ً ميان  رترين شرايط سال در دشوا ٨تا  ٧غالبا

. کاری توسط صاحبان سرمايه استثمار شده اند
در سال ھای اشتغال ھزينه بيمه خويش پرداخت 

ماه ھيچ ريالی به عنوان  ۵اما در اين . کرده اند
. حقوق ايام بيکاری به آنان داده نشده است

عوامل دولتی سرمايه در حمايت از سرمايه 
 داران در ھمه اين مدت کارگران اخراجی را
دست به سر و سرگردان ساخته اند و به فريادھا 
. و اعتراضات آنان ھيچ توجھی نکرده اند

مسئوالن دولتی سرمايه با بيشرمی تمام می 
گويند که پرونده بيمه اين کارگران تکميل نشده 
و به ھمين دليل اعتراضات آنان قابل رسيدگی 

  ٨٧تير  ٣١ !نيست

  

 کار کودکان افزايش هولناک
مارھای منتشرشده در روزنامه ھای بر اساس آ

رسمی دولت سرمايه داری ايران اجبار کودکان 
به فروش نيروی کارشان تشديد شده و شرايط 
کار و استثمار اين کودکان حتی در قياس با سال 
ھای قبل بسيار وخيم تر و مرگبارتر گرديده 

  : آمارھا می گويند. است

 ١٣٨۵تا  ١٣٧۵در فاصله ميان سال ھای . ١
سال که  ١٨تا  ١٠درصد کودکان و نوجوانان 
 %٧/١٢به % ١١مجبور به کار بوده اند از 

افزايش يافته و اين در شرايطی است که در 
طول ھمين دوره شمار کودکان اين گروه معين 

به بيان . سنی به طور مطلق کاھش يافته است
ديگر، درحالی که تعداد افراد اين گروه سنی از 

درصد افراد شاغل و  شده،سال پيش کمتر  ١٠
مجبور به کار آن ھا به صورت چشمگيری 

طبق ھمين آمارھا در حال  .افزايش يافته است
حاضر حداقل يک ميليون و ھفتصد ھزار 
کودک متعلق به اين گروه سنی در بازار کار به 
سخت ترين و بی رحمانه ترين شکلی توسط 

  .استثمار می شوند سرمايه داران

 ٢۵٣ميليون و  ١٣از کل  ،١٣٨۵در سال . ٢
 ٣سال،  ١٨تا  ١٠ھزار کودک و نوجوان بين 

ھزار نفر از ھر نوع امکان  ۶٠٠ميليون و 
اين . مدرسه و درس و تحصيل محروم بوده اند

جمعيت زيرفشار فقر و گرسنگی و فالکت 
ً پايشان به  دامنگير خانواده ھايشان يا اساسا

تحصيل مدرسه باز نشده و يا مجبور به ترک 
آمارھا اضافه می کنند که شمار کودکان . شده اند

مجبور به ترک تحصيل يا محروم از مدرسه و 

آموزش در مناطق روستائی حتی در قياس با 
  . شھرھا بسيار بيشتر بوده است

عالوه بر يک ميليون و ھفتصد ھزار کودک . ٣
شاغل در سالخ خانه ھای مرگبار سرمايه، 

مجبورند در درون  ھزار کودک نيز ٩١۵حدود 
خانه ھا کارخانگی انجام دھند که از اين جمعيت 

ھزار نفر کودکان خردسال دختر  ٩٠۴حدود 
  . ھستند

با محاسبه آمار کودکان شاغل در حوزه . ۴
کارھای خانگی، جمعيت کودکان مجبور به 
ترک تحصيل، محروم از مدرسه و ناگزير به 
تحمل کارھای سخت در جھنم سرمايه داری 

ران از دو ميليون و ھفتصد ھزار نفر بيشتر اي
  ٨٧تير  ٣١. می شود

 

 اعتراض معلمان کردستان به حکم اعدام فرزاد کمانگر
نفر از معلمان کردستان با تشکيل  ٣٠٠حدود 

اجتماع به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض 
فرزاد کمانگر از جمله معلمانی است که . کردند

ر شده و به اعدام به جرم فعاليت سياسی دستگي
اجتماع کنندگان خواستار . محکوم شده است

مادر . الغای حکم اعدام و آزادی فوری وی شدند
. فرزاد کمانگر نيز در اين اجتماع حضور داشت

او از ھمدردی ھمه معلمان و ساير معترضين 
تشکرکرد و ھمزمان از افکار عمومی و انسان 
ھای مخالف ديکتاتوری و خفقان و اعدام 

واست که با گسترش اعتراضات خويش مانع خ
تجمع . اجرای حکم اعدام فرزندش شوند

اعتراضی معلمان خيلی سريع با ھجوم نيروی 
معلمان . سرکوب و پليس سرمايه مواجه شد

تالش کردند تا قبل از رسيدن نيروھای انتظامی 
با خواندن قطعنامه به اجتماع خويش پايان 

ر خواست آزادی آنان در اين قطعنامه ب. بخشند
 ٨٧تير  ٣٠. فرزاد کمانگر تأکيد کردند فوری

  

  

 و بيکاری کارگران آن » به زيب«تعطيل کارخانه 
در شھر قزوين قرار » به زيب« شرکت توليدی 

ھر . کارگر را استثمار می کند ١٠دارد و حدود 
سال برای  ٢٠کدام از اين کارگران بيش از 

ار صاحب سرمايه د. سرمايه دار کارکرده اند
اين شرکت به يمن استثمار شديد اين کارگران 
اينک حجم بسيارعظيمی سرمايه بر روی ھم 

او درپی سرمايه گذاری ھای جديد . انباشته است
. و استثمار نيروی کار بيشتر و ارزان تر است

در ھمين راستا در » به زيب« مالک کارخانه 
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  ١٣٨٧ ردادم ٤جمعه     ١٣سال اول ـ شمارٔه 

طول روزھای اخير اقدامات زير را انجام داده 
  : است

کل کارگران را بيکار ساخته و اعالم کرده . ١
  .است که به وجود آن ھا ھيچ نيازی ندارد

را تعطيل و ھمزمان » به زيب« کارخانه . ٢
تأسيس کرده » نخ کش « کارخانه جديدی به نام 

 .است

« در شرکت جديد از پذيرش کارگران قديمی . ٣
خودداری کرده و کارگران جديد را با » به زيب
  .زد بسيار کمتری به کارگرفته استدستم

سرمايه دار با استفاده از حجم عظيم سرمايه . ۴
ھای خويش دست به خريد ماشين آالت بسيار 

پيشرفته زده است به  مدرن و تکنولوژی ھای
گونه ای که بتواند با حداقل نيروی کار حداکثر 
محصول را توليد کند و بيشترين سود ممکن را 

  . به چنگ آورد

با » به زيب« سرمايه دار صاحب  دين سان،ب
سال امروز  ٢٠کارگر در طول  ١٠استثمار 

صاحب يک کارخانه عظيم با ماشين آالت مدرن 
او . و تجھيزات صنعتی بسيار پيشرفته شده است

اينک کارگران بيشتری را به گونه ای بسيار 

شديدتر استثمار می کند و سود بسيار کالن تری 
 کارگری که ١٠در مقابل، . درا به جيب می زن

و کل ثروت و " به زيب« سرمايه ھای شرکت
زندگی و ھمه چيز صاحب کارخانه را توليد 

سال تمام از عمر  ٢٠کرده اند، کارگرانی که 
خويش را برای توليد اين ھمه سرمايه و ثروت 
از دست داده اند، اينک بيکار، مفلوک، ناتوان 

ه ھيچ سرمايه از کارکردن ھستند و در حالی ک
داری حاضر به خريد نيروی کار آنان نيست 
. بايد در برھوت بيکاری و گرسنگی به سربرند

اين سرنوشت زندگی انسان ھای کارگر در نظام 
 ٨٧تير  ٣٠. سرمايه داری است

  

 احتمال تعطيل فرش پارس و خطر بيکاری همه کارگران آن
کارخانه فرش پارس در استان قزوين قرار دارد 

صاحب . کارگر را استثمار می کند ٢٠٠و 
شرکت ھمچون ساير ھمتايان سرمايه دار 
خويش در تدارک انتقال سرمايه ھايش به حوزه 

 او به ھمين دليل ترجيح داده. ای پرسودتر است
که کسری سرمايه ھای مورد نياز خويش برای 
تأسيس شرکتی عظيم تر و مدرن تر و پرسودتر 

و چندين ماھه را از طريق تعويق طوالنی 
سرمايه دار . دستمزدھای کارگران تأمين کند

صاحب شرکت به اين منظور اينک ماه ھا است 
کارگران پرداخت نکرده  که ريالی دستمزد به

کارگران دراين مدت بارھا دست به . است
. اعتراض زده و خواستار مطالبات خود شده اند

کارفرما در مقابل موج اعتراضات اظھارکرده 
دنبال تغيير و بازسازی ساختار کنونی  که به

مراد وی از بازسازی و تغيير . است کارخانه
ساختار ھمان انتقال سرمايه ھايش به حوزه 

کارگران اين را با گوشت . بسيار پرسودتر است

آنان می گويند که . و پوست خود لمس کرده اند
تمامی شواھد موجود بر تعطيل ھر چه زودتر 

آن ھا اضافه می کنند . دھدکارخانه گواھی می 
که کارخانه تعطيل خواھد شد و سر آنان بی کاله 

اخراج توأم با عدم پرداخت چندين . خواھد ماند
ماه دستمزد کارگران را دچار وحشت کرده 

در اين ميان يک نکته بسيار اساسی . است
کارگر فرش پارس بايد آن  ٢٠٠مطرح است که 
ل از وقوع عالج واقعه را قب. را جدی بگيرند

ھمان گونه که کارگران به درستی . بايد کرد
تشخيص داده اند سرمايه دار در تدارک تعطيل 
. کارخانه و انتقال سرمايه ھای خويش است

اولين کاری که کارگران بايد و می توانند بکنند 
آنان بايد . اين است که مانع انجام اين کار شوند

کارخانه و تمامی ھست و نيست آن را که 
محصول مستقيم کار خود آنان است از دست 

اين کار مستلزم مبارزه . صاحب سرمايه بگيرند
بايد . ای جدی در حوزه ھای مختلف است

متشکل شد و شورای کارگری کارخانه را 
تشکيل داد، بايد کارخانه را تصرف کرد، بايد به 
دولت سرمايه داری فشار آورد تا نيازھای اداره 

اين کارھا . کارگران بگذارد توليد را در اختيار
بی ترديد با سرکوب دولت سرمايه داری روبه 

برای جلوگيری از اين سرکوب، . رو خواھد شد
کارگران نيزبايد مثل سرمايه داران قدرت داشته 

کارگر برای مقابله  ٢٠٠باشند و اتحاد و تشکل 
با سرکوب و وارد آوردن فشار به دولت کافی 

يد حمايت کارگران کارگر با ٢٠٠اين . نيست
ساير بخش ھا به ويژه کارگران نفت و گاز وآب 
و برق و حمل و نقل را جلب کنند و به اين 
ترتيب به قدرتی بدل شوند که دولت سرمايه 

اين، تنھا راه . داری نتواند آن را سرکوب کند
نجات کارگران فرش پارس از دست بيکاری و 

   ٨٧تير  ٣٠ .چاره ديگری نيست. گرسنگی است

 

 دور جديد مبارزه کارگران فرنخ و مه نخ
اخبار مبارزات کارگران فرنخ و مه نخ مرتب 

در اين شرکت . در اين سايت درج شده است
کارگر کار می کنند و مثل ھمه  ٨٠٠نزديک به 

اين . کارگران ديگر به شدت استثمار می شوند
. کارگران چند ماه است که حقوق نگرفته اند

دت بارھا اعتراض کرده و آنان در طول اين م

حتی ھر روز چند ساعت چرخ کار و توليد را 
سرمايه دار صاحب . از حرکت بازداشته اند

شرکت اعتراض کارگران به تعويق طوالنی 
مدت پرداخت دستمزدھای را اقدامی غيرقانونی 
و در عوض جنايت خويش در رابطه با تحميل 
گرسنگی و فقر و بدبختی بر خانواده ھای 

!! ران را بسيارقانونی اعالم کرده استکارگ
کارگران تأکيد کرده اند که دامنه مبارزه و 

 ٨٧تير  ٣٠ .توقف کار را گسترش خواھند داد

  

  

 ادامه بالتکليفی کارگران نيشکر هفت تپه
دوسال مبارزه مستمر کارگران نيشکر ھفت تپه 
صاحبان سرمايه و دولت آن ھا را مجبورکرد 

د راھی برای غلبه بر که با دادن وعده و وعي
موج خشم و قھر و عصيان کارگران جستجو 

آنان زير فشار اين مبارزات و ھراس از . کنند
اعمال قدرت توده ھای کارگر دست به کار 

اما در غياب تداوم مبارزه . وعده و وعيد شدند
کارگران ھيچ دليلی برای عمل کردن به وعده 
ھای خود و پرداخت مطالبات کارگران نمی 

سرمايه دار کارخانه با ھزار تأکيد قول . ينندب
داده بود که بخشی از دستمزدھای معوقه 

تير ماه پرداخت کند،  ٣٠کارگران را تا روز 

. اما در اين روز نيزھيچ اتفاق تازه ای نيفتاد
عوامل سرمايه خيلی راحت به کارگران پيام 
دادند که ھنوز قادر به پرداخت مطالبات آنان 

  ٨٧تير  ٣٠. صبر کنند يد تا ھفته آيندهنيستند و با
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 آخرين اخبار مبارزات کارگران الستيک البرز
 ١٢٠٠. کارگران به اعتصاب ادامه می دھند. ١

کارگر شرکت توليد را به طور کامل متوقف 
کرده و در محوطه کارخانه دست به اجتماع زده 

کارگران می گويند اعتصاب آنان تا رسيدن . اند
 .ات ادامه خواھد يافتبه ھمه مطالب

توليد به اندازه کافی در  مواد اوليه و مصالح. ٢
انبارھای کارخانه موجود است و ھمين اواخر 

ميليارد تومان صرف خريد اين مواد  ٢حداقل 
  . شده است

سرمايه شرکت بسيار افزايش يافته و در حال . ٣
  ميليارد تومان بالغ می شود ١٠حاضر به 

امکانات و در حالی که به رغم ھمه اين . ۴
صاحبان سرمايه برای خريد تمامی مواد و نيز 
برای توسعه ھر چه بيشتر انباشت از منابع مالی 
کافی برخوردارند اما ھمچنان با سرسختی تمام 
از پرداخت دستمزدھای ناچيز کارگران 

  . خودداری می کنند

ميليارد تومان  ٢سرمايه دار کارخانه حدود . ۵
ذخيره کارگران را حيف و موجودی صندوق 

ميل کرده و به ھمين دليل حاضر به پرداخت 
  . ھيچ ميزان وام به کارگران نيست

کارگران تھديد کرده اند که مبارزات خود را . ۶
فروش مواد اوليه موجود . گسترش خواھند داد

در انبارھا و کشاندن اعتراض به سطح شھر از 
اين  جمله تجمع درمقابل مجلس سرمايه از جمله

  ٨٧تير  ٣٠ .تھديدھا است
  

 کارگران استان گلستان و معضل مسکن
خانوار  ۴٠ ٠٠٠فقط در استان گلستان بيشتر از 

کارگری فاقد يک سرپناه مطمئن برای سکونت 
خويش ھستند و مجبورند به صورت اجاره 

نداشتن مسکن، اجبار به . نشينی زندگی کنند
نی از پرداخت اجاره ھای بسيار سنگين، ناتوا

پرداخت اين اجاره ھا، جبر آلونک نشينی و 
زندگی در حلبی آبادھا و انبوه مسائل ديگر 
مربوط به سکونت معضالتی ھستند که از 
ديرباز تا امروز گريبان بخش اعظم توده ھای 
طبقه کارگر ايران را به بدترين شکلی گرفته 

يک ميليون و نيم برده مزدی سرمايه به . است
ر سرما و گرما و در بدترين و طور بی امان د

مرگبارترين شرايط کاری دست به کار ساختن 
خانه و ويال و آپارتمان و مجتمعات ساختمانی 
انبوه برای صاحبان سرمايه و شرکت ھای 

مجموع خانه ھا . عظيم مھندسی ساختمان ھستند
و ويالھا وکاخ ھا و مجتمع ھا و شھرک ھايی 

کارگران که ھر ماه و ھر سال به دست اين 
سال  ١٢. ساخته می شود سر به فلک می کشد
ميليون  ۶٠پيش زمانی که کل جمعيت کشور از 

تجاوز نمی کرد شمار واحدھای مسکونی دارای 
ميليون بالغ  ١١امکانات الزم سکونت به حدود 

در ھمان زمان شمار ساختمان ھا و . می شد
اماکن و مستغالت و مجتمعات ساختمانی تحت 

غال دولت سرمايه داری يا بنگاه مالکيت و اش
ھای متعلق به مالکان خصوصی سرمايه از 

از آن سال تا . چندين ميليون فراتر می رفت
امروز نيز لحظه به لحظه بر ارتفاع کوھستان 
انباشت سرمايه در بخش ساختمان و بساز و 

صدھا ھزار واحد . بفروشی افزوده شده است
ه مسکونی يا مجتمع ھای بزرگ و کوچک ب

با ھمه اين ھا، . اماکن قبلی اضافه شده است
عظيم ترين بخش طبقه کارگر ايران به صورت 
اجاره نشينی زندگی می کنند و جمعيت بسيار 
زيادی از کارگران در شھرھا و مناطق مختلف 
کشور به دليل بيکاری، کمبود دستمزد، فقر و 
گرسنگی و ناتوانی از پرداخت اجاره ماھانه 

وقتی که فقط در . ک نشينی ھستندمجبور به آلون
ھزار خانواده کارگری فاقد  ۴٠استان گلستان 

محل سکونت ثابت و مطمئن باشند می توان 
حدس زد که در استان ھای پرجمعيت تر و 
. بزرگ تر ابعاد اين معضل تا کجا می رسد

دولت سرمايه داری از دھه ھا پيش تا امروز به 
بانه از صورت بسيار رياکارانه و عوام فري

مسکن کارگران سخن رانده اما تمامی اين 
جنجال ھا و ھياھوھا صرفاً در خدمت رونق ھر 
چه بيشتر سرمايه گذاری ھا در بخش ساختمان، 
استثمار ھر چه ھولناک تر نيروی کار در اين 
بخش، چپاول ھر چه بيشتر دستمزدھای بسيار 
نازل کارگران توسط سرمايه داران بخش 

اختن ھر چه عميق تر توده مذکور و ساقط س
ھای کارگر از ھستی به نفع باال بردن جھشی 
سودھای طاليی سرمايه داران مذکور بوده 

يک نمونه مشخص اين نوع عوام فريبی . است
ھا را ھمين چند وقت پيش درمورد طرحی زير 

ايجاد واحدھای مسکونی استيجاری ارزان « نام 
ايه دراين طرح دولت سرم. شاھد بوديم» قيمت

ميليون  ١۴در ازای ساختن ھر واحد مسکونی، 
تومان کمک بالعوض به عالوه زمين در اختيار 
. شرکت ھای ساختمانی انبوه ساز قرار می داد

اين شرکت ھا در قبال اين ھمه امکانات تنھا 
تعھدشان اين بود که واحدھای مسکونی احداث 

سال با اجاره بھای سنگين به  ۵شده را تا 
در خاتمه اين مدت . کن اجاره دھندمشتريان مس

سرمايه داران صاحب شرکت ھا تمامی اين 
خانه ھا و مجتمعات را تصاحب می کنند و کل 
سود حاصل از اين سرمايه گذاری ھا را يکجا 

حاصل . به سرمايه ھای خود اضافه می نمايند
اجرای اين طرح چيزی جز اھدای اضافه 

کارگر ارزش ھای عظيم توليد شده توسط طبقه 
به سرمايه داران، کمک به آن ھا برای سرمايه 
گذاری ھای ھر چه انبوه تر، بازگذاشتن دست 
آنان در استثمار ھرچه وحشيانه تر توده 
کارگران ساختمانی، فروش واحدھای احداث 

قيمت ھا به کارگران فاقد  شده با سنگين ترين
خانه، سرشکن کردن عظيم ترين بدھی ھای 

ن کارگران، تاراج بيشترين بانکی بر دوش اي
بخش دستمزدھای نازل آنان به صورت وام ھای 
سنگين بھره و در يک کالم از ھستی ساقط 
کردن بيشتر کارگران به نفع سوداندوزی ھای 
ھر چه کالن تر سرمايه داران ھيچ چيز ديگری 

ھم اکنون شمار . نبود و نمی توانست باشد
ر واحدھای ساختمانی قابل سکونت موجود د

سطحی است که ھمه کارگران می توانند 
از اين گذشته، پرداخت . صاحب خانه باشند

اجاره بھای خانه صرفاً کانالی برای بازگرداندن 
مجدد کار پرداخت شده يا ھمان دستمزد 
. کارگران به کيسه سود سرمايه داران است

مسکن بايد به صورت رايگان در اختيار تمام 
ار کامالً ممکن است اين ک. کارگران قرار گيرد

 ٨٧تير  ٢٩. و امکانات آن موجود است

  

 سوداندوزی سرمايه دار باعث مرگ يک کارگر شد
دريای سھمگين سوداندوزی سرمايه باز ھم  

قربانی گرفت و الشه يک کارگر ديگر را در 
البه الی موج ھای ھراس انگيز خود به ساحل 

نام » پورمحمد« اين کارگر . سياه مرگ کوبيد
او در يک کارگاه جوشکاری در شھر . شتدا

تانکر سوخت مورد استفاده . سقز کار می کرد
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وی ھنگام جوش دادن فاقد ھر نوع امکانات 
سرمايه دار صاحب کارگاه تأمين . ايمنی بود

چنين امکاناتی و به بيان ديگر تأمين امنيت 
او . جانی پورمحمد را اصالً الزم نمی ديده است

دھای ارزان قيمت تر در می دانست که پورمحم

. بازار نيروی کار به اندازه کافی موجود است
او می دانست که در مسلخ سرمايه خون 
پورمحمدھا ھيچ بھايی ندارد و ھيچ مرجعی در 
باره دليل قتل پورمحمد از او ھيچ سؤالی 

پورمحمد در ميان شعله ھای آتش . نخواھد کرد

با ده سرمايه با او ھمان کرد که . سرمايه سوخت
ھا کارگر ھمزنجيرش در شازند اراک و جاھای 

  ٨٧تير  ٢٩. ديگر کرد

  

 تعطيل و همه کارگران بيکار شدند» چينی همگام«
کارخانه چينی ھمگام در شھر کرد و در استان 

 ۶٠اين کارخانه . چھارمحال بختياری قرار دارد
کارگران مدت ھا . کارگر را استثمار می کند
وزانه خويش ھيچ بود که در قبال کار ر

اما آنان گويا به نادرستی . دستمزدی نمی گرفتند
تصور می کرده اند که روزی بايد 

درست به ھمين ! دستمزدھايشان پرداخت گردد
دليل وقتی که گرسنگی بر ھمه آن ھا و زن و 
بچه ھای آن ھا چيره می شود، ھنگامی که 
مالکان خانه ھای اجاره ای عدم پرداخت اجاره 

انه خانه ھا را دليل کافی پرتاب بھای ماھ
کارگران به خيابان ھا و بيابان ھا می بيند و 
حکم تخليه خانه ھای خود را از قضات سرمايه 
می گيرند، اين کارگران ھم عرف روز سرمايه 
را زير پا می گذارند و خواستار پرداخت 
. دستمزدھای معوقه چندين ماھه خود می شوند

يدن مطالبه و کارفرمای صاحب شرکت با شن
اعتراض کارگران ابتدا دچار حيرت می شود و 
دقايقی بعد يکراست و بدون ھيچ ترديد حکم به 

کارگر می  ۶٠تعطيل کارخانه و اخراج تمامی 

ظاھراً او انتظار چنين اعتراضی را . دھد
نداشته و پرداخت دستمزد در قبال خريد نيروی 
کار را يک پديده قديمی منسوخ در شرع و 

. سرمايه داری ايران تلقی می کرده استعرف 
ماه حقوق طلبکارند، اما  ۴کارگر اخراجی  ۶٠

سرمايه دارھنگام صدور حکم تعطيل شرکت و 
اخراج ھمه کارگران ھيچ کالمی در مورد اين 
دستمزدھای پرداخت نشده ھم بر زبان نياورده 

 ٨٧تير  ٢٩. است

  

 »ايران برک«اخراج کارگران 
از جمله مراکز کاری است کارخانه ايران برک 

که به طور مستمر عرصه جدال و جنگ ستيز 
در اينجا نيز . کارگران با صاحبان سرمايه است

ماه ھا می گذرد و دستمزد کارگران پرداخت 
نمی شود، کارگران مدام در معرض اخراج 
قرار دارند و شمشير آخته بيکاری ھيچ لحظه 

ش شاھد چند ماه پي. ای آن ھا را آرام نمی گذارد
بوديم که کارگران برای چند روز از رشت به 
تھران آمدند و با اجتماع در مقابل محل کار 
مديرعامل سرمايه خواستار دريافت حقوق 

کارگران در آن زمان موفق . معوقه خود شدند
شدند پرداخت مطالبات خويش را بر صاحبان 

چند روزی از اين حادثه که . سرمايه تحميل کنند
ما زمزمه اخراج را در گوش گذشت کارفر

نفر آن ھا را بيکار  ٢٠ابتدا . کارگران ساز کرد

اين کارگران به اين جنايت کارفرما . ساخت
. اعتراض کردند، اما به ھيچ نتيجه ای نرسيدند

تا  ١۵حدود . موج دوم اخراج اينک در راه است
کارگر ديگر قرار است مشمول بيکارسازی  ٢٠
شت از بيکاری ھمه ترس و نگرانی و وح. شوند

ھمه به اين . کارگران را فرا گرفته است
کارگران مبارزات . وضعيت اعتراض دارند

آن ھا درمواقعی . زيادی را پشت سر نھاده اند
موفق شده اند که سرمايه دار را از اقدامات 

اکنون نيز . ضدکارگری خويش منصرف کنند
ھيچ چيز بدتر از اين . مقاومت تنھا راه است

تا ھمه ما را  ٢٠تا  ٢٠ه اجازه دھيم تا نيست ک
يک سؤال بسيار جدی در اينجا اين . اخراج کنند

است که چرا بايد ھميشه سرمايه داران ما را 
اخراج کنند؟ چرا ما نبايد آنان را اخراج کنيم؟ 

مگر نه اين است که کل جريان کار و توليد به 
دست ما می چرخد؟ مگر نه اين است که 

مستقيم کار ماست؟ مگر نه  کارخانه محصول
اين است که لایر به لایر سرمايه کارخانه توسط 
ما توليد شده است؟ آيا ھمين ھا نشان نمی دھد 

بياييد  که ما حق داريم کارفرما را اخراج کنيم؟
و کارخانه را تصرف و  کارفرما را اخراج

برای اين کار ابتدا شورای کارخانه . اداره کنيم
و از درون اين شورا دست را بر پا سازيم 

کمک به سوی ھمه ھمزنجيران خود دراز کنيم 
و سپس دولت را مجبور به تامين مواد اوليه و 

تنھا راه جلوگيری . ديگر نيازھای توليد سازيم
از اخراج کارگران و تعطيل کارخانه در شرايط 

 ٨٧تير  ٢٩ .کنونی ھمين است

  

 ادامه مبارزات کارگران الستيک البرز
ع اعتصاب کارگران الستيک البرز چند از شرو

اين سومين اعتصاب کارگران . روز می گذرد
مطالبات . از شروع سال جديد تا حاال است

کارگران در دور جديد مبارزه آنان به شرح زير 
  :است 

ماھه بايد به طور کامل  ٣دستمزدھای معوقه . ١
  .پرداخت گردد

بايد ھر چه سريع تر  ٨۶بن کارگری سال . ٢
 .اختيار کارگران قرار گيرد در

تکليف دارايی صندوق ذخيره کارگران بايد . ٣
کارگر  ٧٠٠. ھر چه زودتر روشن شود

کارخانه در طول سال ھای قبل ھر کدام يک و 
ً يک ميليارد و  نيم ميليون تومان و مجموعا
ھشتصد ميليون تومان پول به اين صندوق 

ه ھر ک ھدف از اين کار آن بوده. واريز کره اند
کارگر اين شرکت در زمان احتياج بتواند مبلغ 
مورد نياز خود را به صورت وام از اين 

سرمايه دار صاحب . صندوق دريافت کند
شرکت کل اين رقم را اکنون به سرمايه خود 
افزوده است و به ھيچ تقاضای وامی ھيچ 

  . پاسخی نداده است و نمی دھد

اال و کارگران خواستار پرداخت ھمه مطالبات ب
روشن شدن تمامی ابھامات در مورد صندوق 

آنان تھديد کرده اند که . ذخيره خود ھستند
سرپيچی سرمايه دار از قبول خواسته ھا را با 
. فروش موجودی کاالی انبارھا پاسخ خواھند داد

آنان ھمچنين تھديد کرده اند که در مقابل مجلس 
اسالمی سرمايه دست به اجتماع و اعتراض 

  . زدخواھند 

عزم جزم و استوار کارگران الستيک البرز 
برای تداوم اعتصاب و گسترش مبارزات 

ما از . خويش بسيار ارزنده و تحسين انگيز است
ھمه کارگران ايران تقاضا می کنيم که به 
حمايت از اين ھمزنجيران مبارز و پيکارجوی 

در ھمان حال اين پيشنھاد . خود برخيزند
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نان در ميان می مشخص خويش را نيز با آ
شما می توانيد شورای کارگری خود را . گذاريم

شما عمالً در يک ھمبستگی متحد . تشکيل دھيد
شما می توانيد با . شورايی با ھم قرار داريد

ھمين ھمبستگی متحد و رزمنده شورايی خود 
کارخانه را تصرف کنيد و برنامه ريزی و اداره 

ستوار و سر توليد را با دستان نيرومند و اراده ا
شما می توانيد دولت . ھوشيار خويش انجام دھيد

سرمايه داری را مجبور سازيد که ھمه نيازھا و 
مصالح الزم اداره کارخانه را در اختيار شما 

می توانيد از کارگران ھمزنجير خود . قرار دھد
در نفت و گاز و پتروشيمی و آب و برق و حمل 

ی ھا و و نقل و خودروسازی ھا و الستيک ساز
مدارس و بيمارستان ھا و ساختمان و ھمه جا 
بخواھيد که برای زيرفشار قرار دادن دولت 

راه درست . سرمايه به حمايت از شما برخيزند
قدرت شما در پيکار متحد و . مبارزه اين است

  ٨٧تير  ٢٩ . متشکل شورايی طبقه شما است
 

 بمبی که بی ترديد منفجر خواهد شد، اما کی؟ و چگونه؟
چندين . کارگران کشور با قراردادھای موقت کار می کنند% ٧٠بيش از 

شاغالن بخش ھای دولتی و خصوصی مشمول % ٣٠. ميليون کارگر بيکارند
دارند اما  اگر چه به ظاھر وضعی بھتر از اين دو گروه» قانون استخدام« 

ی شورا. ھيچ تضمين مطمئنی برای ادامه کار ندارند بازھم به طور واقعی
عالی کار بارھا اعالم کرده که قراردادھای موقت با شتاب تمام به سراغ اينان 

از ميان . نيزخواھد رفت و با بيرحمی درخانه ھر کارگری را خواھد کوبيد
نخست، جمعيت بسيارزيادی دستمزدھای ماھانه خود را با تعويق ھای % ٧٠

نيز که ھيچ چيز  شمار کسانی. طوالنی و گاه بسيار طوالنی دريافت می کنند
بيگاری و کار بدون مزد عمالً به عرف . دريافت نمی کنند اصالً کم نيست

ً به اين دليل که انتظار  تبديل شده و کارگران زيادی به آن تن می دھند، صرفا
گرفتن دستمزد، حتی انتظار کاذب آن، ولو آن که حاصل اين انتظار بيش 

ھم ھيچ گاه جامه عمل به خود  ازحد ناچيز باشد، ولو آن که ھمين انتظار
نپوشد، بازھم از بيکاری و نوميدی مطلق از دريافت ھرنوع دستمزد بھتر 

به گفته ھمان شورای عالی . سخت نازل است% ٧٠سطح دستمزد اين . است
ھزار  ١۵٠تا  ١٠٠کار، اين انبوه عظيم انسان ھا در ماه فقط چيزی ميان 

انی نيازھای اوليه زندگی نيز ھر شتاب بی مھار گر. تومان مزد می گيرند
روز اين مزدھای نازل را به طور واقعی کاھش می دھد، برای اين بخش از 
طبقه کارگر و به ويژه برای کارگران بخش ھای ساختمان، راه و مانند اين ھا 
حتی ھمين دستمزدھای نازل، حتی ھمين دستمزدھای نازلی که با بيشترين 

چند روز کار . اره حالت چراغ دم باد را داردتأخيرھا پرداخت می شود، ھمو
حتی روزنامه . ھست و چندين روز نيست، يک ماه ھست و چند ماه نيست

ھای رسمی دولت بورژوازی از وضعيت وخيم و بحرانی زندگی توده ھای 
تصوير اين وضعيت وخيم و فاجعه بار بيش از حد دشوار . کارگر می نويسند

  . است

ه سرانجام اين اوضاع چه خواھد شد؟ دولت سرمايه سؤال اساسی اين است ک
به اين سئوال پاسخ داده و اين پاسخ را ھر روز تکرار کرده و در آينده نيز 

ھمان چيزی است که اتفاق . اين پاسخ بسيار روشن است. تکرار خواھد کرد
افتاده، عين ھمان مصائبی که دامنگير زندگی ھمه کارگران است و در باال 

پاسخ سرمايه داران و دولت آن ھا تعميق و توسعه و تشديد . ه شدبدان اشار
بيکاری گسترده تر، فقرعظيم تر، دستمزدھای . ھرچه بيشتر اين روند است

نازل تر، قراردادھای کوتاه مدت تر، فراگيرشدن قراردادھای موقت و محو 
ره استخدام ھای دائم، ختم ھر نوع بيمه و تبديل طرح ھای بيمه به بازارمکا

چپاول دستمزدھای اندک کارگران، وخامت بسيار بيشتر شرايط کار، 
کشتارھای وسيع تر ھر روزه دراثر سوانح کار و بسياری رويدادھای ديگر 

پاسخ طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری به پرسش باال  از اين نوع،

بديل و اکنون به جريان زندگی روز ما ت جامه عمل پوشيده اين پاسخ. است
  . شده است

وضعيت موجود قابل . اما درمقابل سئوال باال پاسخ ديگری ھم وجود دارد
اين زندگی به . زندگی ما ھر روز بدتر از روز پيش می شود. دوام نيست

وقت آن است که بايدھا را در . منفجر می شود بمبی تبديل شده که دير يا زود
ضوع مبارزه روز خود قالب راه حل ھای مشخص و ملموس و عملی به مو

واحد بزرگ و متوسط صنعتی کشور در  ١٧٠ھم اکنون حدود . بدل کنيم
بخش . و تعطيل و نيمه تعطيل قرار دارد موقعيتی بی سروسامان و سردرگم

وسيعی از بيکاری ھا، تعويق دستمزدھا، کاھش مزدھا، قطع عيدی ھا و 
واحدھا و مراکز کار و  پاداش ھای ما نيز در ھمين قلمرو و در رابطه با ھمين

ما می توانيم و بسيارخوب ھم می توانيم که اين واحد ھا به . توليد قرار دارد
اما پيش از آن بايد در . تصرف خود درآوريم و خودمان آن ھا را اداره کنيم

درون ھر کدام از اين کارخانه ھا و واحدھای صنعتی شوراھای خود را به 
ف اعمال قدرت ما چون تنی واحد باشند و با وجود بياوريم، شوراھايی که ظر

. ھدف اداره کارخانه و انجام کارھای مشخص و حساب شده تشکيل شده باشند
سپس بايد از پيوند اين شوراھا يک شورای سراسری متکی به قدرت ميليون 
ھا کارگر ايجاد کنيم و ازھمزنجيرانمان در ھمه جای ايران و دنيا بخواھيم که 

قدرتی . ما با اين کار به يک قدرت تبديل می شويم. ا برخيزندبه حمايت از م
که با صالبت، با برنامه و با آگاھی درمقابل سرمايه داران و دولت آن ھا می 

قدرتی که به صاحبان سرمايه و . ايستد و راه حل خودش را پيش می گذارد
را در دولت آن ھا می گويد شما مجبوريد ھمه وسايل و نيازھای کار و توليد 

اختيار ما قرار دھيد، در غيراين صورت ھمزنجيران ما در شرکت نفت و 
گاز کل استخراج و توليد و صادرات نفت و گاز را تعطيل خواھند کرد، 
ھمزنجيران ما در شبکه سراسری آب کشور کل آب کارخانه ھا را خواھند 
بست، ھمزنجيران ما در شبکه برق کشور به ھيچ کارخانه و اداره و 

ھمزنجيران راننده ما . زارتخانه و خانه ھيچ سرمايه داری برق نخواھند دادو
در جاده ھای مواصالتی کشور ھيچ کااليی را برای ھيچ کارخانه ای حمل 

اگر ما به اين سمت برويم، راه واقعی مبارزه طبقاتی را پيدا . نخواھند کرد
در . ال آن برويماين يک جنگ واقعی است که ما مجبوريم به استقب. کرده ايم

  .غيراين صورت، آش ھمين آش و کاسه ھمين کاسه است

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧تير  ٢٩
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 کارگران الستيک البرز و ادامه اعتصاب
اعتصاب کارگران الستيک البرز ھمچنان ادامه 

ر صاحب شرکت و عمال دولتی سرمايه دا. دارد
سرمايه در شروع موج جديد مبارزات کارگران 
تالش کردند تا از طريق پرداخت حقوق ماه 

اين تالش در . فروردين به اعتصاب پايان دھند
کارگران . ھمان نطفه با شکست مواجه گرديد

دستمزدھای ماه فروردين را گرفتند و ھمزمان 
ه مطالبات به اعالم کردند که تا دستيابی به ھم

چند . مبارزه و اعتصاب خويش ادامه خواھند داد
روز از آغاز اعتصاب گذشته است اما سرمايه 
داران و عمال دولتی سرمايه زره سکوت بر تن 
نموده اند و بی اعتنايی به ادامه مبارزات را 

کارگران می گويند . تاکتيک کار خود کرده اند
ای آن ھا که اين تاکتيک ھيچ تازگی ندارد و بر

کارفرما و حاميان دولتی اش . بسيار آشناست

می توانند سکوت کنند اما وقتی که فريادھای ما 
گوش آن ھا را به خراش انداخت مجبور می 
ً اين کار را  شوند که پاسخ دھند و ما حتما

کارگران ھمچنين تھديد کرده اند . خواھيم کرد
که در صورت خودداری سرمايه دار از 

مطالبات، آنان نيز کاالھا و وسايل پرداخت ھمه 
موجود در انبارھای شرکت را به فروش 
خواھند رساند و دستمزدھای خويش را از اين 

  .طريق خواھند گرفت

کارخانه الستيک سازی البرز يکی از کارخانه 
ھايی است که شرايط تصرف آن توسط 

سال ھا . کارگران از ھمه لحاظ فراھم است
عليه سرمايه عمالً آن مبارزات متحد و مشترک 

ھا را در يک ھمبستگی متحد شورايی قرار داده 

راھکارھای درستی که در طول اين مدت . است
برای پيشبرد مبارزاتشان انتخاب کرده اند، 
بخش بسيار وسيعی از طبقه کارگر ايران را در 

از . جريان پيکارھای روز آن ھا قرار داده است
وليد تجارب طوالنی مدت برای اداره ت

برخوردارند، به اندازه کارفرمايان نسبت به چند 
و چون تھيه مواد اوليه و نيازھای خط توليد 

آنچه کارگران کم دارند، عزم . آشنايی دارند
جزم برای تصرف کارخانه و متمرکز ساختن 
نيروی پيکار خود بر مجبور ساختن دولت به 
. تھيه مصالح و ملزومات اداره کارخانه است

گری ما به لحاظ اقدام به اين نوع جنبش کار
راھکارھا و خيزش ھا از تجربه کافی 

اما اين کار را بايد شروع کرد . برخوردارنيست
  ٨٧تير  ٢٨ .و از تجارب ديگران بھره گرفت

 

 »دهکده رضوی«سه ماه تعويق حقوق در کارخانه 
کارخانه دھکده رضوی متعلق به کميته امداد 

. مار می کندکارگر را استث ۶٠٠است و 
کارگران بر مبنای برنامه کار شرکت در رابطه 
با بيماران و طرح ھای درمان و مراقبت کار 

سال تمام است که به اين کار  ٣٠می کنند و 
ماه تمام است که  ٣اين کارگران . ادامه می دھند

ھيچگاه مشمول طرح . ريالی دستمزد نگرفته اند
وع طبقه بندی مشاغل نشده اند و از ھيچ ن

امکانات شغلی و پوشش بيمه ای برخودار 

کارگران بارھا عليه اين وضعيت . نيستند
آنان خواستار پرداخت فوری . اعتراض کرده اند

. دستمزدھا و تحقق سايرمطالبات خود ھستند
نظام سرمايه داری ھر واژه و عبارت و مفھوم 
و رابطه ای را بر مبنای نيازھا و مصالح 

. و تفسير می کندسودآوری سرمايه معنی 
قانون، حق، عدالت، انصاف، دوستی، محبت، 
انسانيت و ھر واژه ديگر در قاموس سرمايه 
. مشتقات بی چون و چرای سود و سرمايه اند

نيز در اينجا از جمله ھمين » امداد«کلمه 
معنای اين کلمه کمک به . مشتقات است

سودآوری سرمايه و بدين سان استثمار ھر چه 
کارگران است، تا آنجا که ابتدايی وحشيانه تر 

ترين و نازل ترين مطالبات کارگران نيز به 
طور کامل سالخی گردد، تا آنجا که ماه پشت 
سر ماه حتی دستمزد کارگران ھم پرداخت 

 ٨٧تير  ٢٨. نشود

 

 »شرکت خدمات و ماشين آالت«اجتماع اعتراضی کارگران 
شرکت خدمات و ماشين آالت يکی از تراست 

ھم وارد کننده تجھيزات و مواد مصرفی ھای م
اين شرکت تعداد . دارويی و پزشکی است

ھيچ کدام از . زيادی کارگر را استثمار می کند
کارگران به دفعات . اين کارگران بيمه نيستند

متعدد عليه اجتناب کارفرما از قبول بيمه آنان 
صاحب . دست به اعتراض و شکايت زده اند

کردن کارگران به  شرکت ھر بار برای ساکت
وعده و وعيد متوسل شده اما ھر بارھم کل وعده 
ھا و قول و قرارھايش را يکجا به زباله دانی 

تير شمار  ٢٧روز پنج شنبه  .پرتاب کرده است
زيادی از کارگران در مقابل اداره بيمه دست به 
اجتماع زدند و مسئوالن دولتی سرمايه را 

 .گی کنندموظف کردند که به اين معضل رسيد
  ٨٧تير  ٢٨

  

 »تخصص صنعت«بيکارسازی کارگران در 
تخصص « سرمايه دار صاحب شرکت 

مدت ھاست که ھمچون خيل فراوان » صنعت
سرمايه داران ديگر در تدارک جا به جايی 
. سرمايه خويش به حوزه ای پرسودتر است

سرمايه داران ھر کدام برای استتار برنامه 
ود و فريب ريزی ھای کثيف سودپرستانه خ

کارگران شيوه ھای خاصی را انتخاب می کنند، 
شيوه ھای ظاھراً متفاوتی که ھمه آن ھا بدون 
ھيچ چون و چرا در لجنزار متعفن توليد ارزش 

» تخصص صنعت« مالک . اضافی ريشه دارند
برای فريب کارگران شيوه خاص خود را ابداع 

او که مثل ھمه سرمايه داران ديگر . کرده است

سان دولت سرمايه داری حتی تعطيل يک  و به
روز در ھفته را نيز حق بخش غالب کارگران 
نمی داند يکباره اعالم کرد که ھمه کارگران بايد 

: به گفته شاعر. روز به تعطيلی بروند ١٠
حاتم طائی شدن / خرج که از کيسه مھمان بود «

کارفرمای صاحب شرکت ھمه را . »آسان بود
روز مرخصی  ١٠به مرخصی فرستاد و 

اجباری بدون ھيچ ريالی دستمزد را بر آن ھا 
کارگران می دانستند که توطئه ای . تحميل کرد

آنان . در کار است، اما نمی دانستند چه کنند
روز وقتی برگشتند  ١٠قبول کردند و پس از 

ديدند که سرمايه دار مالک کارخانه تمامی مواد 

ت خام و مصالح توليد را از انبارھای شرک
 ٧٠» تخصص صنعت« . خارج کرده است

کارگر از جمله شمار قابل توجھی کارگر زن را 
اين کارگران که در تمامی سال . استثمار می کند

ھای اشتغال سحرگاھان از خواب بيدار می 
شدند تا از ده ھا کيلومتر آن سوتر خود را به 
کارخانه برسانند و برای صاحب سرمايه سود 

ر بيابان بيکاری کامل توليد کنند اکنون د
سرمايه ای که در اين سال ھا با کار . سرگردانند

و رنج خويش توليد کرده اند حکم به اخراج و 
  ٨٧تير  ٢٨. بيکارسازی آن ھا داده است
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 يک فعال کارگری در زندان اوين
مھدی فراحی شانديز بيش از چھل روز است که 

ن او يکی از فعاال. در اوين زندانی است
به بند  ٢٠٩کارگری است که اخيرا از بند 

و توانسته است از  منتقل شده ٢٤٠عمومی 

طريق تلفن بازداشت خود را به دوستانش در 
به گفته مھدی فراحی . بيرون اطالع دھد

شانديز، او درحال جمع آوری امضا از 
کارگران شرکت واحد برای آزادی منصور 

اين فعال ما دستگيری . اسانلو دستگير شده است
کارگری را محکوم می کنيم و خواھان آزادی 

  ٨٧ير ت ٢٨ .بی قيدوشرط اوھستيم
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . ی رانده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيست
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی 
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت 

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای . جست علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . ران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگ

ر ، ثانيا و مھم تمنشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - از آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

  . ن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آ - است

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
گر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست م. معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . کرده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
کارگر در . ن درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگرا. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
ز آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم ا

  . تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . ار تومان باشدھز ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. بيکاری باشند تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. انات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امک - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . ای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھ -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . ن مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قواني -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . دتشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گير -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

  .ايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  
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ه ھ  ان   ر ک ت کار ی را  د ما
ید سا   .ی 

  
سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

طور روزمرهه ب) منطقه تهران(کارگری 
به روز شده و اخبار جديد کارگری در 

 .گردد آن منتشر می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و 
وارد " خبرنامه سايت"آدرس الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در  که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می در صورتی. کنيد
 .ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


