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 :اين شماره در

 ٢ص برون رفت  کارگران الستيک البرز، بن بست مبارزه و راهـ
  ٤ص کارگر را اخراج کرد ۵٠٠٠با ھمدستی اتحاديه کارگری » ولوو« ـ
 ٤ص کارگر الستيک البرز به دادگاه سرمايه ١٢احضار  ـ
 ٤ص از کنف کار چه خبر ؟ ـ
  ٥ص در رشت» سپيد ماکيان«گزارشی از شرکت  ـ
  ٦ص در رشت» آبرود شمال«گزارشی از شرکت  ـ
  ٦ص در تھران» ھمپايه«گزارشی از شرکت  ـ
 ٦ص »انجمن صنفی کارگران خباز«تضييع حقوق کارگران به روايت  ـ
 ٧ص موج دستگيری معلمان ـ
  ٧ص ته شدن يک کارگر ساختمانی ھنگام کار در سنندجکش ـ
  ٧ص و تغيير زمان ومکان جشن ارتقای شغلیمديريت ايران خودرو  ـ

 ٨ص عضای بدن کارگران در ھنگام کارسرمايه و سالخی اـ
  ٨ص کشته شدن يک کارگر در سيمان بجنورد ـ
 ٨ص قربانی شدن يک کارگر در انفجار تانکر ذوب قير ـ
 ٩ص آمار تلفات سوانح ھنگام کار به روايت  سازمان تأمين اجتماعی ـ
 ٩ص تشديد استثمار رانندگان توسط دالالن ـ
 اعالم آمادگی کارگران کارخانجات توليدی تھران برای تصرف کارخانه ـ
  ١٠ص
 ١١ص بالتکليفی کارگران دانشگاه چھارمحال و بختياری ـ
  ١١ص !!» تھران کودک خيابانی ندارد«: يک کشف محيرالعقول تاريخی  ـ
  ١٢ص »ستنماينده کارگر فقط يک عنوان فريبکارانه ا« ـ

م و رما   ه  ان ع مکار و رما   ه  ان ع مکار و رما   ه  ان ع    !!!کار

ل کار  جاد  ای ا ی  ه ھما ل کار ر ک جاد  ای ا ی  ه ھما ل کار ر ک جاد  ای ا ی  ه ھما ان(((ی ی ی ر ک انه  انه     )))ه 
 ١٣٨٧ھرم ١٩جمعه    ٢۴سال اول ـ شماره

ان را  ه کار ا بات پا ای  طا ان را ور  ه کار ا بات پا ای  طا ان را ور  ه کار ا بات پا ای  طا یدور  یدوا یدوا    ...وا
   ١٣١٣١٣هٔهٔهٔ

WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM    



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان((ر ک انه    ))ه 

 
٢ 

  ١٣٨٧ مھر ١٩جمعه     ٢۴ سال اول ـ شمارٔه 

 برون رفت کارگران الستيک البرز، بن بست مبارزه و راه

ماه مھر  ١۵صدھا کارگر کارخانه الستيک سازی البرز، امروز يک شنبه 
وزارت «در مقابل  ، درادامه مبارزات طوالنی خويش در خيابان آزادی٨٧
آنان بر روی پالکاردھايی که در دست داشتند خواستار  . اجتماع کردند» کار
خواست خلع . ماه حقوق معوقه و واگذاری شرکت به دولت بودند ۶اخت پرد

يد از صاحبان فعلی کارخانه و واگذاری اين مؤسسه به نھادھای دولتی چندی 
است که در ميان کارگران زمزمه می شود و ظاھراً در مورد آن توافق جمعی 

اند که راه  اين که کارگران به دنبال ماه ھا مبارزه تصميم گرفته. وجود دارد
خروج از بن بست را در قالب اين پيشنھاد طرح کنند در جای خود دارای 

با اين ھمه، بايد قبول کرد که سئواالت و ابھامات فراوانی نيز . اھميت است
. در اطراف آن وجود دارد که بايد درباره شان بحث کرد و به دنبال پاسخ بود

يا مسؤليت اداره کارخانه از اولين پرسش اين است که نفس انتقال مالکيت 
سرمايه گذار خصوصی به نھادھای دولتی تا چه حد و چگونه مشکالت 
کارگران را حل خواھد کرد؟ دوستان  کارگر ما نتيجه بخش بودن و چاره 
ساز بودن اين راه حل را چگونه توضيح می دھند و برآوردھا و نتيجه گيری 

مطمئن قبلی اتکا دارد؟ ھم  ھای آنان به کدام تجارب عينی و دستاورھای
اکنون شرکت ھای زيادی ھستند که در مالکيت نھادھای دولتی قرار دارند و 
توسط اين نھادھا اداره می شوند اما مشکالت کارگران الستيک البرز بعينه و 

نيشکر ھفت تپه، لوله . با ھمين ابعاد دامنگيرکارگران آن واحدھا ھم ھست
سسات تحت کنترل و تملک شھرداری ھا، سازی خوزستان، بسياری از مؤ

کاغذسازی پارس، نساجی کردستان و برخی کارخانه ھای ديگر مصاديق 
رجوع به آنچه در طول سال گذشته و امسال در اين . بارز اين گفته ما ھستند

واحدھا جريان داشته است حداقل پاره ای ترديدھای جدی را در مورد موفق 
مشکل . يک چيز بديھی است. به وجود می آوردبودن اين پيشنھاد در ذھن ما 

کارخانه تعطيل شده يا درحال تعطيل  ٢٠٠کارخانه الستيک البرز و تمامی 
داليلی . ديگر به ھيچ وجه خصوصی بودن يا دولتی بودن مالکيت آن ھا نيست

مانند سياست غلط و بی لياقتی و سوء مديريت نيز که اين روزھا مثل نقل و 
محافل و در ميان کارگران بسياری از کارخانه ھا به عنوان  نبات در پاره ای

علت ھای تعطيل کارخانه ھا و بيکارسازی ھای وسيع توده ھای کارگر 
کدام سوء . مطرح می شود، اظھار نظرھا و استدالل ھای سنجيده ای نيستند

مديريت؟ کدام سياست غلط و کدام بی لياقتی؟ ھر سرمايه داری برای استثمار 
ھای کارگر، برای افزايش ھر چه بيشتر توليد و برای توسعه ھر چه توده 

بيشتر انباشت سرمايه، از کاردانی ھا و مديريت ھای خاص خود برخوردار 
ارجاع علت تعطيل کارخانه و اخراج . است و بسيار خوب ھم برخوردار است

گسترده کارگران به سوء مديريت و بی کفايتی کارفرمايان راستش يک 
. ناآگاھانه و يک برداشت وارونه از واقعيت ھايی است که جريان دارد روايت

استنباط اين چنينی از علل بيکارسازی ھا بيشتر طرز فکر و نوع نگاه بخش 
ھايی از حکومت کنندگان و نمايندگان سياسی و فکری نظام سرمايه داری 

ند تا با است که در جدال با رقبای خود سراغ کارگران می آيند و تالش می کن
طرح اين موضوعات توده ھای کارگر را در باتالق توھم فرو کنند، مبارزه 
کارگران را به کجراه بکشانند و قدرت پيکار آن ھا را وسيله تسويه حساب 

مالکان و مسئوالن کارخانه ھای در حال . ھای درونی با رقبای خويش سازند
رخانه ھا را تعطيل می تعطيل به خاطر سوء مديريت و بی کفايتی نيست که کا

آن ھا به کمک کاردانی . کامالً برعکس. کنند و کارگران را بيکار می سازند
و تدبير و مديريت کارساز خود خيلی خوب متوجه شده اند که اگر سرمايه 
ھای خويش را به حوزه ھای ديگر منتقل کنند، اگر کارخانه موجود را تعطيل 

سودھای بسيار کالن تری به چنگ  و در جای ديگری سرمايه گذاری کنند،
سرمايه به سود ھرچه بيشتر می انديشد و ھر سرمايه داری تمامی . می آورند

زمين و آسمان را می کاود تا راه ھای سوداندوزی بيشتر سرمايه ھايش و 
اين واقعيت . استثمار ھر چه کشنده تر کارگران را پيدا کند و به اجرا بگذارد

ه دار خصوصی صادق است که در مورد سرمايه ھمان قدر درمورد سرماي
بنابراين، به طور خالصه، به نظر نمی رسد که پافشاری بر روی . دار دولتی

بی کفايتی 
مسئوالن کارخانه 
و بدين سان طرح 
انتقال از دست 
سرمايه دار 
خصوصی به 
نھادھای دولتی 
مشکلی از 

مشکالت 
کارگران را حل 

ھمان گونه . کند
، نمونه ھای نيشکر ھفت تپه و کاغذ پارس و لوله سازی که باالتر گفتيم

  .  خوزستان در اين زمينه بسيار گويا ھستند

سؤال دومی که مطرح می شود اين است که چرا کارگران ھمه اش به 
ً بايد برای صاحبان  تعويض سرمايه دار می انديشند؟ چرا فکر می کنند حتما

وند؟ چرا درميان راه حل ھايی که سرمايه کار کنند و توسط سرمايه استثمار ش
جستجو می کنند به خلع يد از سرمايه داران و اداره کارخانه توسط قدرت 
سازمان يافته شورايی خود نمی انديشند؟ ترديد و ھراس يا حتی پرھيز 
. کارگران از پيش کشيدن چنين طرحی تاحد زيادی مفھوم وقابل درک است

ً در وجود اين ترديد ھر ابتکار تازه و . ھا و ھراس ھا نيستاما مشکل اساسا
ھر خيزش جديد در قلمرو مبارزه صدھا محاسبه توأم با ترديد و واھمه و تأمل 

مسئله مھم تالش خالق و سنجيده و دسته جمعی و آگاھانه برای . ھمراه دارد
بی گمان، کارگران به محض مطرح . غلبه بر اين ترديدھا و ھراس ھا است

چگونه . دنيايی از مشکالت عجيب و غريب فکر می کنندشدن اين راه حل به 
و از کجا مواد اوليه تھيه کنيم؟ پول الزم برای خريد مصالح و نيازھای توليد 
را از کجا تأمين کنيم؟ چه تضمينی برای فروش محصوالت توليد شده مان 
وجود دارد؟ از کجا معلوم که اداره توليد توسط خودمان پاسخگوی رفع 

ندگی مان باشد؟ ھجوم نيروھای سرکوب  برای بيرون آوردن نيازھای ز
کارخانه از دست کارگران را چگونه دفع کنيم؟ و خيلی مسائل و پرسش ھای 

  . ديگر که طبعاً پشت سر ھم رديف خواھد شد و بايد به ھمه آن ھا انديشيد

ھمه اين مسائل واقعی ھستند و تصرف و اداره کارخانه بدون داشتن پاسخ 
ً کار درستی نيست و ھيچ نتيجه مطلوبی به دنبال نخواھد برای  آن ھا مسلما
آن چه اساسی است اين است که به نظر ما گشودن ھمه اين گره ھا و . داشت

در اين راستا، يک نقطه قوت . غلبه بر تمامی اين مشکالت امکان پذير است
رده است سير مبارزات  کارگران شرايطی را پديد آو: بسيار مھم وجود دارد 

که حتی دولت سرمايه داری صرف سرکوب جنبش کارگران را سالح 
کارساز برای غلبه بر اين جنبش ندانسته است و راستش راه حل تعويض 
مديريت کارخانه ھم  ھمان گونه که باالتر اشاره کرديم بيش از آن که يک راه 

جناح چاره سنجيده کارگری باشد راه حلی است که از سوی اين جناح و آن 
قدرت سرمايه و نمايندگان خانه کارگری و نوع شوراھای اسالمی آن ھا 

آخرين خبرھا حاکی است که ھمين نھادھای دولتی و ايادی . مطرح شده است
کارگری آن ھا در تالشند تا به نوعی ميان دولت و کارگران پل بندند و عده 

داره کارخانه در ای از کارگران را زير نام نمايندگان آن ھا در مالکيت و ا
مدير کل صندوق تأمين اجتماعی در گفتگو با . آينده با خود ھمراه کنند

نفر را  ۵خبرنگار يکی از روزنامه ھای دولتی گفته است که کارگران 
انتخاب کنند تا در صورت توافق رئيس جمھوری با انتقال مالکيت کارخانه به 

اين توطئه ھم . کاری کننددولت، در اداره امور شرکت با نھادھای دولتی ھم
اکنون در دست تدارک و اجراست و بر اساس ھمان گزارشات، کارگران با 

ھدف اين توطئه بسيار روشن . ھشياری آن را غيرقابل قبول اعالم کرده اند
آن ھا می خواھند از ميان کارگران عده ای را با خود ھمراه سازند و . است
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ھايی که ھم امروز توسط سرمايه بر کاری کنند که تمامی مصائب و بدبختی 
توده کارگر تحميل شده است در روزھای بعد زير نام خود کارگران و 

نکته مھم مورد نظر ما در اين جا، . نمايندگان آن ھا بر کارگران تحميل شود
عالوه بر افشای اين ترفند سياه ضدکارگری، اين است که کارگران به يمن 

تصرف کارخانه به ھيچ وجه در نقطه صفر  مبارزات تا کنونی خويش، برای
آنان در روند پيکار طوالنی خود به جايی رسيده اند که تعيين . قرار ندارند

تکليف اداره کارخانه به موضوع واقعی جدال آن ھا با دولت سرمايه تبديل 
وقتی که نھادھای دولتی خود را مجبور به اين نوع تغيير و . شده است

ری ھا ديده اند و می بينند، بسيار طبيعی است که تحوالت و دسيسه پردا
کارگران پا پيش نھند و اعالم دارند که کارخانه مال ماست و ھيچ نيرويی جز 

  . ما حق تصرف و شايستگی اداره آن را ندارد

کارگران به اندازه . مسئله بعدی آمادگی الزم برای برنامه ريزی توليد است
و برای به کارگيری عملی اين تجارب بايد در کافی در اين زمينه تجربه دارند 

سرمايه داران و . سريع ترين زمان دست به کار تشکيل شورای خويش شوند
دولت آن ھا می کوشند که عده ای را زير نام نمايندگان کارگران ابزار دست 
پيشبرد سياست ھای خود کنند و آنان را در تشديد ھر چه بيشتر استثمار و سيه 

کارگران بايد در مقابل، ضمن . رگران با خود شريک کنندروزی ھای کا
مردود دانستن ھر نوع انتقال کارخانه به دولت، از ھر شکل جايگزينی اختيار 
و نقش و اعمال قدرت جمعی خود با اين يا آن نھاد صنفی و سنديکاليستی 

تشکيل شورای کارگری و دخالت  آحاد کارگران در ھمه . سخت مقابله کنند
. و ھمه سياست گذاری ھا و برنامه ريزی ھا تنھا شيوه درست کار استامور 

تعمق در اين زمينه به طور واقعی يک مسئله حياتی جنبش کارگری و از 
ترديدی . جمله کارگران الستيک البرز درھمين شرايط حساس روز است

نيست ما اينجا و آن جا مجبوريم به افرادی از ميان خود مأموريت ھا و 
اما واگذاری اختيارات و نقش و قدرت خويش به . ھايی را محول کنيم مسؤليت

شورای اسالمی يا انجمن صنفی يا سنديکا يا تعدادی نماينده و مانند اين ھا 
عمالً به معنای خط کشيدن بر روی قدرت مبارزه جمعی خود و ھموارسازی 

رگری در فردای انجام چنين کا. راه برای به شکست کشاندن اين قدرت است
ديگر ما توده ھای وسيع کارگر نيستيم که تصميم می گيريم و برنامه ريزی 
می کنيم بلکه ديگرانند که اراده و سياست ھای خود را بر ما تحميل می کنند و 
آنان به طور معمول ھمان سياست ھا و طرح ھا و برنامه ھايی را بر ما 

ی ھر چه بيشتر تحميل خواھند کرد که خواست سرمايه، صالحديد سودآور
به . سرمايه و الزمه تشديد ھر چه ھولناک تر استثمار ما توسط سرمايه است

ھمه اين داليلريال  ما بايد ھر چه سريع تر شورای کارگری خويش را به 
وجود آوريم، دخالت ھمه کارگران در ھمه امور را خواستار شويم، توان 

و ھمين شورا را ظرف  دخالتگری  آحاد کارگران را در کارھا تقويت کنيم
  . تصرف شرکت  و برنامه ريزی کار و توليد کارخانه کنيم

تھيه مواد خام و وسائل کمکی و نيازھای چرخه توليد  نير يک موضوع بسيار 
اين بخش از کار شايد از ھمه امور ديگر . مھم و حياتی پيش روی ما است

. ار سخت استبدون شک اين کار بسي. سخت تر و غيرعملی تر به نظر رسد
تھيه مواد اوليه و مصالح کار . اما به ھيچ وجه نشدنی و غيرممکن نيست

مستلزم پول است و دولت سرمايه داری ميليون ھا برابر اين پول را از محل 
شرط الزم  پيشبرد کار در . استثمار ما و توده ھای طبقه ما در دست دارد

کامالً رايگان نيازھای روند اينجا اعمال قدرت و مجبور ساختن دولت به تھيه 
ما تا ھمين امروز با مبارزات خود دولت را مجبور کرده . کار و توليد است

درست به ھمين . ايم که برای تعيين تکليف وضعيت کارخانه وارد مذاکره شود
دليل با تشديد مبارزات خويش قادر خواھيم بود دولت سرمايه داری را به 

تأمين مواد اوليه 
به صورت 

يگان برای را
خود مجبور 

يک پيش . سازيم
شرط مھم برای 
دستيابی به اين 
موفقيت رجوع 
به توده وسيع 

ھمزنجيران 
کارگر در ساير 

به ھر اندازه که آنان در اين . کارخانه ھا و مراکز مختلف کار و توليد است
مبارزه بيشتر از ما پشتيبانی کنند، به ھمان اندازه ھم شانس پيروزی ما بيشتر 

گام ھای بعدی به توزيع محصوالت توليد شده و ساير امور اداره . اھد شدخو
  . کارخانه بر می گردد که ھيچ کدام مسائل غيرقابل حلی نيستند

  ! ھمزنجيران

تحليل و شناخت و . ما در ادامه مبارزات خويش به نقطه حساسی رسيده ايم
اھميت درک درست وضعيت حاضر در سرنوشت مبارزات و زندگی ما حائز 

انتقال . کاری نکنيم که حاصل کل مبارزات مان بر باد رود. بسيار است
. مالکيت کارخانه از سرمايه دار خصوصی به دولت عالج ھيچ دردی نيست

تمام معضالت و بدبختی ھا و فقر و فالکت و سيه روزی ما از وجود سرمايه 
اه حل تعويض بياييد ر. است نه از شکل مالکيت و نوع مديريت سرمايه داران

بياييد . مديريت را با راه حل سنجيده و موفق تصرف کارخانه جايگزين کنيم
تمام تالش الزم برای تدارک تصرف کارخانه و اداره پيروزمند آن توسط 

بياييد شورای کارگری خويش را تشکيل دھيم و به . خويش را به عمل آوريم
سازی و مانند اين ھا سينه ھر نوع پيشنھاد  انجمن صنفی بازی و سنديکا 

بياييد از تريبون شورای ضدسرمايه داری خود به ھمه . دست رد بکوبيم
کارگران کارخانه ھای در حال تعطيل پيام دھيم که آنان نيز کارخانه ھای خود 

آنان نيز شوراھای کارگری خود را بر پای دارند و آنان نيز . را تصرف کنند
بياييد از . وليد را به دست گيرندبا شورای خويش برنامه ريزی کار و ت

تريبون نيرومند شوراھای کارگری خود خطاب به ھمه کارگران شاغل 
کارخانه ھا اعالم کنيم که از مبارزات ما حمايت کنند و به جنبش شورايی و 

بياييد با برنامه ريزی اين کارزار جبری طبقاتی . ضدسرمايه داری ما بپيوندند
. اسری شورايی خويش در سراسر ايران شويمدست به کار سازمانيابی سر

بياييد با قدرت اليزال توده ھای طبقه خود جنبشی قدرتمند را سازمان دھيم و 
  .در گام نخست مطالبات پايه ای خود را بر نظام سرمايه داری تحميل کنيم

کارگران عليه سرمايه متشکل 
 !شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای درمعرض 
  !يل را به تصرف خود درآوريم تعط

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 )منطقه تهران(

 ٨٧مهر  ١۵
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کارگر را اخراج  ۵٠٠٠با همدستی اتحاديه کارگری » ولوو«
 کرد

انحصار عظيم خودروسازی ولوو در چند روز 
اخير ھمراه با تشديد و توسعه امواج کوبنده 

 ۵٠٠٠بحران سرمايه داری دستور اخراج 
ولوو ھفته قبل حکم . کارگر را صادر کرده است

کارگر داد و اينک اعالم کرده  ١٢٠٠به اخراج 
نفر ديگر به شمار بيکار شدگان  ٣٣٠٠است که 

آمار کارگرانی که . پيشين اضافه خواھد شد
مشمول بيکارسازی قرار می گيرند بسيار بيشتر 

بر اساس پاره ای گزارشات، . از اين ھا است
ارگرانی که در ھمين لحظه حاضر تيغ جمعيت ک

 ٠٠٠تيز اخراج را بر گردن خويش می بينند از 
 ٣٣٠٠و  ١٢٠٠ارقام . نفر نيز بيشتر است ١٠

ً مربوط به تعداد کارگرانی است که به  صرفا
طور مستقيم در مراکز توليدی ولوو در مناطق 
مختلف سوئد يا کشورھای ديگر به کار مشغول 

به کارگران درمعرض  در اين آمارھا. ھستند
اخراج شرکت ھا و مؤسسات تحت پوشش اين 

با شروع . انحصار ھيچ اشاره ای نشده است
اخراج ھا، موج خشم و نفرت کارگران نيز از 
ھمه سو اوج گرفته است و در اين ميان اتحاديه 
سراسری کارگران سوئد و سازمان ھا و کلوب 

ا به ھای تابع آن با تمامی توان در تالش ھستند ت
ھر شکلی که شده  بر خشم و قھر کارگران غلبه 
کنند و موج نارضائی و عصيان آنان را مھار 

 Olle« بسيار شنيدنی است که آقای . کنند
Ludvigsson « رئيس بخش متال اتحاديه

ضمن اعالم خبر اخراج و بيکار شدن قطعی 
 کارگر استخدامی ولوو فقط در شھر  ٢٢٠٠

Göteborg امش قبلی بيش سوئد، احساس آر
ازحد خويش را نيز به اطالع ھمه کارگران 

اينک ديگر حدس « : او می گويد . رسانده است
و گمانه زنی ھا و نظرپردازی ھا به پايان 
رسيده است و ما يک تصوير بسيار روشن از 
وضعيت اتوموبيل سازی ولوو در دست 

با » Olle Ludvigsson« آقای !! »داريم
ه حق شايسته يک وقاحت کم نظيری که ب

سنديکاليست و رئيس اتحاديه است ادامه می دھد 
که ما برای مدتی بالتکليفی ھا و ابھاماتی « که 

تجربه کرديم باعث پاره ای نگرانی ھا و 
اما اينک در شرايطی که ابعاد . دلسردی ھا بود

اخراج ھا و بيکار سازی ھا را مشاھده می کنيم 
ی الزم برای می توانيم با فراغ بال زمان بند

اجرای طرح اخراج کارگران را با کارفرمايان 
ما اکنون بسيار راحت می . به مذاکره بنشينيم

توانيم در مورد نقل و انتقال ھا و اين که کار 
کارگران اخراجی چگونه به افراد باقی مانده 

  !!!»منتقل شود با صاحبان سرمايه گفتگو کنيم
رئيس  به راستی وقاحت  ضدکارگری اين آقای

اتحاديه کارگری از صاحبان انحصار ولوو يا 
ساير سرمايه داران ديگر دنيا ھيچ دست کمی 

کارگر حکم اخراج دريافت کرده  ۵٠٠٠. ندارد
کارگر در  ١٠ ٠٠٠اند و در مجموع حدود 

معرض اخراج حتمی ھستند و آقای رئيس 
اتحاديه اينک به دنبال اطمينان از ابعاد عظيم 

امش قلبی خويش را باز يافته بيکارسازی ھا، آر
او با دستيابی به اين آرامش آماده است تا !! است

با فراغ بال و آسودگی خيال چگونگی سرشکن 
کردن تمامی کارھای کارگران اخراج شده بر 
دوش کارگران باقی مانده را با صاحبان سرمايه 

  !! به گفتگو بنشيند

اتحاديه کارگری سوئد و بخش متال اين اتحاديه 
از ھمه امکانات خويش برای جلوگيری از 
وقوع اعتراضات کارگری در مقابل موج 
اخراج ھای عظيم سود جسته است و سود می 

اين اتحاديه در شرايط حاضر ھمسان . جويد
تمامی اتحاديه ھای کارگری دنيا و چنان که 
رسالت و نقش جنبش اتحاديه ای است مصمم 

ل بار است که در ھمراھی با سرمايه داران ک
بحران ويرانگر سرمايه داری را بر گرده 

به لطف تالش . معيشت توده ھای کارگر بار کند
ھای موفق اين نھاد نوکر سرمايه است که مدير 

، در آخرين  Stephen Odellعامل ولوو، 
مصاحبه تلويزيونی خود با خاطری بسيار آسوده 

روزھای سختی است، کارگران « اعالم کرد که 
  .» اخراج ھای وسيع تر بعدی باشندبايد منتظر 

   ٢٠٠٨اکتبر 

  

 کارگر الستيک البرز به دادگاه سرمايه ١٢احضار 
به دنبال دو سال مبارزه مستمر، دو سال 
اعتصاب و راه بندان، دو سال تحمل تھاجم 
نيروی سرکوب و دستگيری و زندان و باالخره 
به دنبال روزھا وعده و وعيد سرمايه داران و 

آن ھا برای حل و فصل معضالت دولت 
کارگر اين کارخانه از  ١٢امروز !! کارگران

سوی مراجع قضائی سرمايه به دادگاه جلب 
قضات سرمايه ظاھراً حکم جلب اين . شدند

کارگران را بر پايه شکايت سرمايه داران 
اسامی چند . صاحب کارخانه صادر کرده اند

نفر از کارگران احضار شده به شرح زير 
 -  ھوشنگ رحيم زاده -ولی هللا صالحی:  است

 -عزت هللا برخورداری  -  رحيم ھاشم زاده
  .یشريف -اصغر احمدی

  ٨٧مھر  ١٧

  
 

 از کنف کار چه خبر ؟
نبه  اريخ ش نبه  ٢٣/٦/٨٧از ت ه ش ی س ال

ع   ٢٦/٦/٨٧ ار واق ف ک ه کن ران کارخان ار گ ک
ت  اده رش دم  –در ج ا ع اه ھ س از م نگر پ س

ع دريافت دستمزد در مقاب ل استانداری رشت واق
  . در خيابان معلم دست به تجمع اعتراضی زدند

دود  ر  ٢٠٠در ح ار ھ ف ک ارگران کن ر از ک نف
ی  ٣يک  ه  ٤ال وق معوق ان بابت حق ون توم ميلي

ه . از کارفرما طلب کار ھستند جزايری عرب ک
ال  ه دوم س ه  ٨٦از نيم ن کارخان ی از اي بخش

ا ت تنھ دعی اس رد م داری ک ته را خري  ورشکس
ه  ٢٠ ده و بقي ه را خري ھم کارخان د از س در ص

ان را  ه او آن ه ديگر سھامداران است ک ق ب متعل
  . نمی شناسد 

ام  ه ن دکارگر  ب ردی ض ه ف ت ک ر اس ل ذک قاب
ه . زھرابی  مدير عامل کارخانه است رد ک ن ف اي

ام  ه ھنگ رم دزدی از کارخان ه ج يش ب ا پ ال ھ س
ه کوشش  اموران و ب ور توسط م روج از کش خ

ان دستگير شده بود ھم اکنون مشغول کار کارگر

ت ارگران اس ه ک کنی علي ل . ش ی عام زھراب
  . اخراج تعداد زيادی از کارگران است

پس از بارش برف سنگين و  ٨٣در بھمن سال  
ه فعاليت  ٢٠ ه در حالی ک ن حادث روز پس از اي

ه از  ت و کارخان ه داش ارگران ادام دی ک تولي
ستور زھرابی ريزش برف حادثه نديده بود، به د

ا  ده شد ت عمداً ورق ھای حلبی سقف کارخانه کن
کارخانه بحران زده و ورشکسته نشان داده شود 
و او بتواند از وام بحران استفاده کند و کارگران 
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ار  ه اداره ک اری ب ه بيک ت بيم ت درياف را جھ
د  ی کن ال . معرف اه س ر م ارگران از تي  ١٣٨٥ک

دند و اری نش ه بيک ت بيم ه درياف ر ب  حاض
خواستار بازگشت به کارخانه شدند و پس از آن 
ت در  س از ثب ود را پ ه خ وق معوق ه حق ھميش
اه سنگر  ه دادگ وقی ب اداره کار طبق شکايتی حق

از ) از شھرستان ھای رشت و نزديک کارخانه(
د ی کردن ب م ه طل ر . کارخان رف ديگ از ط

ق  ع از طري دان طم ردن دن ز ک ا تي ی ب زھراب
وه قضا ق سازمان ورشکستگی ق ئيه توانست طب

غ  ه مبل اردی را ب ه ميلي ن کارخان ه ای اي  ٦٠نام
داری  ميليون تومان آن ھم با پرداخت چک خري

ران  ت وام بح س از درياف د و پ ونی  ٨٠کن ميلي
ردازد ه را بپ ين . توانست پول مبايعه نام ند زم س

ی  ابع طبيع ازمان من ار س ز در اختي ه ني کارخان
ال در يافت ح  ٢دود است که حاضر است در قب

د ه بخشی از . ميليارد تومان آن را واگذار کن البت
ه در  ار کارخان اه و انب ير خوارگ ا و ش ين ھ زم

ای  ال ھ ران  ٨٥-٨٤س ته اي ه شرکت ورشکس ب
ران الکتريک  ه اي ود ک ه شده ب الکتريک فروخت
ن قسمت  ه اي د خود را ب تگاه ھای تولي دتی دس م

رد د ک ان طور . انتقال داد و چند ماھی تولي و ھم

ل شده  که اطالع داريد ايران الکتريک نيز تعطي
ين ھای  د و زم است و کارگران آن آواره شده ان
ت  ه قيم ھر ب ل ش ابق آن در داخ اختمان س س

ه  د قب و  –ھمسر کرباسچی  –ناچيزی توسط بان
  . فائزه ھاشمی رفسنجانی به تاراج رفته است 

ال   ه دوم س راه  ٨٦از نيم رب ھم ری ع جزاي
ار فردی ديگر بخشی از  ه کنف ک سھام کارخان

تند در .  را خريدند ارگران توانس در اين مدت، ک
ل  وگيری از تعطي ود در جل اری خ ر پافش اث

سنگر  –کارخانه و چندين بار بستن جاده رشت 
ه را  ای کارخان تگاه ھ ه دس ی کارخان در نزديک

د د کنن اده تولي رب و . آم ری ع من جزاي در ض
ه د ه در نيم ه مرحل تند در س ريکش توانس وم ش

ال  ون و  ٨٦س ت دو ميلي ا پرداخ زار  ٧٠٠ب ھ
وق  ارگران بخشی از حق تومان به ھر يک از ک

د ه از آغاز . معوقه آن ھا را پرداخت کنن کارخان
ال  د ٨٧س رداری ش ره ب د و بھ اده تولي ا . آم ام

ار شکنی در مسير  زھرابی مزدور سرمايه با ک
غول است ی مش ران آفرين ه بح ان ب د ھمچن . تولي

رب  ری ع ر جزاي رده منتظ الم ک راً اع ز اخي ني
ق  دن از طري دريافت وام از بانک صنعت و مع

ت ادن اس نايع ومع الی . وزارت ص ن در ح و اي

ال  از س ارگران در آغ ه دست و جيب ک است ک
  . تحصيلی تھی است

ت  دت مقاوم ول م ت در ط ر اس ه ذک الزم ب
ار  ه از فش ارگران کارخان ن از ک ارگران دو ت ک

ه . دندفقر خود را حلق آويز کر ه ب ز ک تعدادی ني
روش  س از ف د پ يده بودن تگی رس رز بازنشس م
اه  م دادگ ا حک ه ب ای کارخان تگاه ھ بخشی از دس

  . سنگر مفاصا حساب خود را گرفتند

ھمچنين، جزايری از اعتبار بانک صنعت معدن 
الً  ال  –فع ت  – ٨٧س ان درياف ارد توم يک ميلي

رده و منتظر دريافت  ی  ٢ک ان  ٣ال ارد توم ميلي
يگر است و به ھمين بھانه کارگران را سر می د

د ی دھ رمن م ر خ ده س د و وع ارگران .  دوان ک
اس  ط لب تانداری توس ل اس ع در مقاب ام تجم ھنگ
شخصی ھا تھديد شدند که تجمع نکنند و بھانه به 

د ن صورت . دست خبر گزاريھا ندھن ر اي در غي
د  ورد خواھ ا برخ ا آن ھ ری ب يوه ای ديگ ه ش ب

  . شد 

  ٨٧مھر  ١٧

  

 در رشت» سپيد ماکيان«گزارشی از شرکت 
ا   ه از آذر م ت ک اری اس رکت، پيمانک ن ش اي

نج  ١٣٨٥ ع در پ پيد رود واق تارگاه س کش
اده رشت  ومتری ج ران را –کيل رده  تھ اجاره ک

ت ينی . اس رغ ماش تار م تگاه  ١٨در کش دس
ول  تگاه در ط ر دس ت و ھ ار اس ه ک غول ب مش

دود   بانه روز ح ود در ش ت خ  ١٢٠٠فعالي
ا ح می شود  ١٣٠٠ت ا دست ذب در . عدد مرغ ب

دود  تارگاه ح ارگر،  ٥٠قسمت کش ر در  ٤٠ک نف
دی، ر در قسمت اداری، ١٠قسمت بسته بن  ١٠نف

نفر کار  ١٠نفر در قسمت پخش، و در تاسيسات 
د ی کنن ت، در . م يفت اس ک ش تار ت مت کش قس

تان از  ی  ٦تابس ر ال ه  ٦عص ه البت بح، ک ص
 –عصر  ٤ز ساعت تاسيسات مربوط به کشتار ا

وتر  ٢ اعت جل د –س ی کن ار م ه ک روع ب . ش
ز  ا ني رغ گيرھ ين م وتر  ٢ھمچن اعت جل  ٤( س

ه دو . آغاز به کار می کنند ) عصر  از آغاز نيم
شيفت تغيير کرده و کارگان ) اول پاييز ( م سال 

ه  از صبح در محل کار حاضر شده و مشغول ب
  . کار می شوند 

وق ک ه حق ان پاي پيد ماکي افی در س ارگران ص
ا ٢١٩ دون مزاي ان است ، ب زار توم ق . ھ از ح

ری  ارگری و وام خب ن ک کن و اوالد ، ب مس
ت تند. نيس وقی ھس يش حق د ف ارگران فاق .  ک

دستمزدھا مستقيم در قسمت اداری پرداخت می 
ود ت. ش ری نيس م خب اعده ھ تمزد . از مس دس

س از  اه پ ک م ادل ي ی  ٤٥مع ت م روز پرداخ
  . شود

ر  ا ق ارگران ب ی ک ار م ه ک ه ماھ ت س ارداد موق
رار داد  ه در ق ه را ک ام آنچ د تم د و مجبورن کنن

د ده بپذيرن ر ش تن .  ذک ی از م ارگران حت ه ک البت
د و  ی ندارن رار داد اطالع فحه ای ق نج ص پ
ود ان می ش ه اخراجش ا منجر ب راض آن ھ .  اعت

ويی  به قول کارگران، اضافه کاری و عيدی  کيل
دون محا ی ب رای يک داده می شود، يعن به و ب س

وان  ه عن م ب ان آن ھ سال حداکثر صد ھزار توم
ری نيست .  پاداش رات خب . از مرخصی و تعمي

ط  تار فق مت کش ارگران قس ه ک ول ھفت در ط
پنجشنبه را تعطيل ھستند و در ازای آن جمعه به 

  .سر کار می آيند 

ته، حدود   ه  ١٥در سال گذش ارگران ب ر از ک نف
ا م در اداره ک دا از ھ ورت ج ورد ص ر در م

ا  اری و مزاي ب ک ق ش يفت ، ح ق ش ت ح درياف
د  کايت کردن ه ش دام ب ه، . اق ر از  ٢در نتيج نف

د . کارگران تمام مزايای قانونی را دريافت کردن
راج  ه اخ ر ب ت منج کايت در نھاي ن ش ا اي ام

  . تعدادی از کارگران معترض گرديد 

اه   ت م راض  ٨٧در ارديبھش ال اعت ه دنب ، ب
زارش  ارگران و گ اداره بھداشت از وضعيت ک

تان  ون اس نج تلويزي بکه پ رغ ، ش ح م ذب

ن ) شبکه باران ( گيالن گزارش مشروحی از اي
  . شرکت تھيه کرد که انعکاس يافت 

اال   شرکت با کم کردن نيروی کار و در نتيجه ب
ن  ق اي رين رم تثمار آخ ار و اس دت ک ردن ش ب
کارگران را از تن آن ھا می ربايد، به نحوی که 

ان شيفت کارگ ر شدت خستگی در پاي ران در اث
د تن را ندارن ام مختصری .  کاری نای راه رف ش

ا و  د لوبي ود در ح ی ش ارگران م يب ک ه نص ک
  .کالباس است و ديگر ھيچ 

ن شرکت   ان  –اکثر کارگران اي پيد ماکي از  –س
نگر و  د س راف مانن تاھای اط ا و روس ھر ھ ش

د اب. بازقلعه می آين د سرويس اي ه فاق و  کارخان
ارگران . ذھاب است ين علت بعضی از ک ه ھم ب

د، چون  اقی می مانن ه ب شب ھا در محل کارخان
  . وسيله ای برای تردد ندارند 

رار )  ٨٧(امسال   ه ق د ک کارگران تصميم گرفتن
تن آن را   ا م ا کارفرم د ت ا نکنن ا را امض دادھ

اد رعب و وحشت و . تغيير دھد ا ايج ا ب کارفرم
ه  اد تفرق ه ايج انع در نتيج ارگران م ين ک در ب

ارگر معترض  ٦عملی شدن اين تصميم شد و  ک
رد راج ک زار . را اخ ا ھ ی ب ارگران اخراج ک

دمت  د خ کايت خري س از ش تند پ دبختی توانس ب
 ١١ماه ،  ١٤شوند و با مبلغ اندکی با سابقه ھای 

اه و  وند ١٠م راج ش اه اخ اری . م ه بيک و از بيم
ود  ری نب ه خب م البت ارگران .  ھ ه ک ه بقي ن ب ت
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امضای قرار داد پنج صفحه ای دادند، آن ھم در 
  . نھايت بی حقوقی

ق   اين شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعل
ولی  وچھر رس ه من ا ( ب ار فرم ت)ک وی . اس

راه  داری  ٤ھم رادران خود دارای مرغ ن از ب ت

ع در مسير  ه رود واق ھای بزرگی در منطقه کنت
ان البته در . پير بازار است –جاده رشت  ن مي اي

ه  ی ک ای دولت داری ھ ارگران مرغ ورد ک در م
تحت اجاره رسولی می باشد، فردی بنام صديق،  
ا  ارگران را ب رسولی را تحت فشار گذاشته که ک

الزم . ھمين شرايط و حتی سخت تر استثمار کند
داری  ارگران قسمت مرغ ه ک ر است ک ه ذک  –ب

ا  –بخش دولتی سپيد رود  تحت اجاره رسولی ب
  . اری سيصد ھزار تومان می گيرنداضافه ک

  ٨٧مھر  ١٧

  

 در رشت» آبرود شمال«گزارشی از شرکت 
ه بخش خصوصی   شرکت آبرود شمال متعلق ب

تثمار می  ١٧٠است و بيش از  نفر کارگر را اس
تند ٤کند که در  ار ھس ه ک ن . قسمت مشغول ب اي

ل  ی و پ فالت و عمران شرکت در قسمت ھای آس
ازی فعالي ازی و راه س د س ی کن ار .  ت م چھ

  : قسمت شرکت آبرود شمال عبارتند از 

ا حدود  -١ فالت ب تر آس اھنر نقش گس ه ب کارخان
  نفر کارگر  ٧٠
ارگر و  ١٣٠کارخانه آسفالت آبرود با  -٢ ر ک نف

  پرسنل 
  اکيپ فرودگاه  –نفر  ٢٥فرودگاه رشت  -٣
دود  -٤ اه  ٥٠ح نل در کارگ ارگر و پرس ر ک نف

  کاسپين حسن رود 
ر و صاحبا  ی رھب ن شرکت دو نفر بنام ھای عل

دفتر شرکت در شھرک . فريدون کريمی ھستند 
رار دارد ی ق ی ران ب تاکس ت جن ار رش .  گلس

رارداد  تند و ق راردادی ھس ه ق ارگران ھم ک
ام  س از اتم ز پ روژه ای ني ش پ ارگران بخ ک

ساعت کار . پروژه لغو و آن ھا بيکار می شوند 

ا  ٧از  بح ت اھ ٤ص ر و گ د ازظھ د  ٥ی بع بع
ت  ر اس وبه اداره . ازظھ ق مص وق طب ه حق پاي

ان است ٢١٩کار،  ز .  ھزار توم ا ني نبه ھ پنجش
اعت  ا س ارگران ت اه  ٤ک ر  ٥و گ د از ظھ بع
د  ی کنن ار م ره ک يفت،  اضافه .  يکس از حق ش

  . کاری و مزد روزھای تعطيل خبری نيست

ی   تثمار و ب دت اس ه ش بت ب ا نس ارگران بارھ ک
راض ود اعت وقی خ د حق رده ان ه . ک در نتيج

رود  اه آب فالت  –اعتراض کارگران، در کارگ آس
ازی  رداد  –س مت ١٣٨٦در م ر، و در قس دو نف

ودر ( نفر  ٣نقش گستر با ھنر  ده ل اخراج ) رانن
ه . شدند  ود ک شدت کار در نقش گستر طوری ب

شب يکسره مشغول  ١١رانندگان لودر تا ساعت 
د ار بودن د در ا. به ک ارگران معتقدن ن شرکت ک ي

ه مصوبه دولت رعايت  ٤٤ ار در ھفت ساعت ک
  . نمی شود

رکت   رمايه ش ن س تثمار، اي ديد اس ر تش در اث
د شرکت .  آبرود شمال است که گسترش می ياب

  : در حال حاضر مالک سرمايه ھای زير است 

  . دستگاه بولدوزر ٥دستگاه لودر و  ٧ -

ت،  ٣٠٠ - نعتی رش ھر ص ين در ش ار زم ھکت
ين  ھکتار در ٥٠٠ ار زم زمين آبرود، صد ھکت

ين در  ٧٠الی  ٦٠در معدن کدوسرا،  ار زم ھکت
پين ،  اری کاس اژ تج ه روی پاس حسن رود رو ب

ه پوشش  ٥٠الی  ٤٠ ين جنب کارخان ھکتار زم
  . انزلی –در مسير جاده رشت 

ين   ھمچنين صاحبان شرکت در دوبی مالک زم
از  اخت و س ه س ا ب تند و در آن ج ه ھس و خان

تغال دا داش ه از . رن ارت رفت ه غ رمايه ب ان س آن
ای  وزه ھ ه در ح ن گون ارگران را اي تثمار ک اس

د ذاری مجدد می کنن شرکت . مختلف سرمايه گ
ه توسط کريمی و  قبالً شورای اسالمی داشت ک

  .رھبر منحل شد

   ٨٧مھر  ١٧

  

 در تهران» همپايه«گزارشی از شرکت 
شرکت پيمانکار ھمپايه به بخش خصوصی تعلق 

مالکان آن فردی به نام مھندس صادقی و  دارد و
اين شرکت در زمينه برق کشی . ھمسرش ھستند

د ی کن ت م نعتی فعالي کونی و ص اختمان مس .  س
ن  ١٠٠٠حدود  دس و پرسنل در اي کارگر و مھن

تند  ار ھس ران . شرکت مشغول به ک در سطح تھ
رکت  ن ش ھرھا  ٥اي اير ش اه دارد و در س کارگ

د نيز دارای کارگاه ھای ثاب ت و سيار است، مانن
الی  ٤٠کارگران معموالً در اکيپ ھای .  کرمان

د  ٥٠ رق و چن دس ب نفره تحت نظارت يک مھن
روژه ای  ام طرح ھای پ تکنيسين برق برای انج

  . به شھر ھای مختلف به ماموريت می روند 

ارگران   تثمار ک صادقی و ھمسرش از برکت اس
وه و  ق دادن رش ر و از طري ال اخي د س در چن
ا  ارد ھ ه ميلي ف ب ای مختل ده ھ رکت در مزاي ش

ه است د . تومان سرمايه دست يافت وی مالک چن
  . برج است

ر  د و اکث اب ندارن اب و ذھ ارگران سرويس اي ک
د و  ده ان ا پراکن روژه ھ ا در محل اجرای پ آن ھ

ی از ح تندحت وردار نيس م برخ ات ھ . داقل امکان
ود  م وج ی ھ کل دولت ی تش رکت حت ن ش در اي

  . ندارد

  ٨٧مھر  ١٧

  

 »انجمن صنفی کارگران خباز«تضييع حقوق کارگران به روايت 
انجمن صنفی کارگران « تشکل موسوم به 

با درايت و تيزبينی بسيار اعجاب » خباز
انگيزی که فقط در کف باکفايت نھادھای صنفی 

سنديکايی است پرده از اسرار بسيارپيچيده و  و
ناشناخته ای در جامعه سرمايه داری ايران 

اين انجمن در کشف محيرالعقول ! برداشته است
تاريخی و افسانه ای خود متوجه شده است که 

گويا برخی بی عدالتی ھا عليه توده ھای 
اين يکی را ! ( کارگرايران ھم اعمال می شود

اين !) توانست حدس بزندديگر ھيچ کس نمی 
انجمن برای اثبات ادعای خود حتی دليل و 
مدرک ھم جمع کرده و تا اين جا دو مورد مھم 

مورد نخست اين است که آقای . ارائه داده است
وزير بازرگانی يا وزير کار مرتکب بی لطفی 

شده و سبد کاالی ويژه ماه رمضان را از 
د دوم مور. کارگران روزه دار دريغ داشته است

ھم اين است که سھام عدالت به کارگران داده 
  . نشده است

به راستی که وقاحت عمله و اکره سرمايه ھيچ 
ميليون  ١٠در جامعه ای که . حد ومرزی ندارد

کارگر از فشار گرسنگی و بيکاری در باتالق 
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مذلت و مرگ و سيه روزی غوطه می خورند، 
 در مملکتی که کارگران شاغل آن در ازای ھر

تومان  ١١يک تومان دستمزد خويش حداقل 
ارزش  اضافی به سرمايه سرمايه داران می 
افزايند، در نقطه ای از جھنم کارگر سوز 
سرمايه داری که ھر کارگر با دو شيفت و سه 
شيفت کار در شبانه روز قادر به تھيه نان خالی 
فرزندش نيست، در جامعه ای که شمار کثير 

نان بخور و نمير زنان طبقه کارگر برای 
فرزندانشان مجبور به تن فروشی ھستند، آری 

در چنين جامعه ای حقوق تضييع شده کارگران 
به روايت اين انجمن صنفی در بی لطفی وزير 
بازرگانی برای دادن مقداری صدقه و رفع 
کفاره و احتماالً زکات فطر به کارگران روزه 

مورد بعدی اين تضييع !! دار خالصه می شود
وق در آه و ناله ھای اين جماعت سرمايه حق

مدار از اين ھم چندش آورتر و وقيحانه تر 
در روزھايی که سرمايه داران و دولت . است

آن ھا با توطئه گری تمام تصميم گرفته اند 
فروش مقداری سھام کارخانه ھا را با ھدف 

افزايش سرمايه ھای نجومی سرمايه داران بر 
ادل بھای اين سھام را کارگران تحميل کنند و مع

از دستمزد ناچيز آنان کسر کنند، اين انجمن 
صنفی تحميل اين توطئه بر کارگران را نوعی 

  . تبليغ می کند!! احقاق حق آن ھا 

  ٨٧مھر  ١۶

  

  

 موج دستگيری معلمان
در ماه ھای اخير و به ويژه در اين چند روز 
شمار زيادی از معلمان در مناطق مختلف کشور 

دستگيری ھا به . و زندانی شده اندبازداشت 
ويژه به دنبال اعالم آمادگی معلمان برای راه 
پيمايی روز جھانی معلم تشديد شده است و ھم 
اينک تعداد زيادی از معلمان شھرستان ھا و 

عده ای . تھران در سياھچال ھا به سر می برند
از دستگيرشدگان به جاھای کامالً نامعلوم انتقال 

از ھر گونه تماس آنان به خانواده يافته اند و 
آخرين . ھايشان جلوگيری به عمل آمده است

خبرھا حاکی است که دو تن از معلمان سنندج به 
نام ھای يدهللا زاره ای و رامين زندنيا نيز در 

در برخی از گزارش ھا . شمار زندانيان ھستند
آمده است که شماری از معلمان را حتی در 

رورش و يا ادارات محل وزارت آموزش و پ
تابعه اين وزارتخانه به گروگان گرفته اند و در 

جنبش معلمان به . ھمان جا زندانی کرده اند
عنوان بخش جدايی ناپذيری از جنبش کارگری 
ايران در طول سال ھای اخير به رغم ھمه افت 
و خيزھايش يکی از کانون ھای داغ و شعله ور 

ی ھا و اعتراض عليه شدت استثمار و بی حقوق
سيه روزی ھای اين بخش از طبقه کارگر بوده 

آن چه درحال حاضر مبارزات معلمان را . است
تھديد می کند عالوه بر سرکوب بی امان دولت 
سرمايه داری ميدان داری کاسبکارانه، 
سازشکارانه و مصلحت جويانه رفرميسم راست 

کانون صنفی «سنديکاليستی است که زير نام 
ی بر سر راه عروج گسترده به مانع» معلمان

ضدسرمايه داری توده ھای معلم و ھمپيوندی و 
سازمانيابی مشترک آن ھا با ساير ھمزنجيران 

ھمه چيز حاکی از آن . کارگر تبديل شده است
است که توسل به اين امام زاده ھا و اين نوع 
کانون ھای رفرميستی و سازشکارانه نه فقط 

باز نمی کند  ھيچ گرھی از کوه مشکالت معلمان
بلکه کل نيروی پيکار طبقاتی آنان را به ھدر 

معلمان حتی برای رسيدن به . خواھد داد
مطالبات روز خود جز فشردن دست ساير بخش 
ھای طبقه کارگر و متشکل کردن خود در 
سازمان سراسری و شورايی ضد سرمايه داری 

  . توده ھای وسيع کارگر راه ديگری ندارند

  ٨٧مھر  ١۶

 

 سنندجدر ته شدن يک کارگر ساختمانی هنگام کار کش
يک کارگر ساختمانی در شھر سنندج از 
باالی يک ساختمان سه طبقه به زمين 

اين کارگر . سقوط کرد و در دم جان داد
توسط سرمايه دار يک شرکت ساختمانی 

او به دستور مسئوالن . استثمار می شد
ون داشتن شرکت در ارتفاع بسيار باال بد

ھيچ نوع امکانات ايمنی کار می کرد که 
ناگھان پايش لغزيد و نتوانست خود را 

. سال داشت ۵۵کارگر مذکور . کنترل کند
شرايط کارش به گونه ای بود که ھميشه 

باال رفتن از ساختمان ھای بلند، کار . مرگ در نيم قدمی اش کمين کرده بود
شوار و گاه غيرممکن می سازد و در ارتفاعاتی که حفظ تعادل را بسيار د

انجام ھمه اين ھا بدون حداقل امکانات حفاظتی الزم پيوسته مرگ را در پيش 
گرسنگی و اجبار زندگی او ھر صبح زير فشار . روی وی مجسم می ساخت

سرمايه داران درجريان . راھی جايی برای فروش نيروی کار خود می شد
کارھا را از او نمی خواستند بلکه خريد نيروی کارش فقط انجام سخت ترين 

کارگر . قبول خطر مرگ را نيز به گونه نامکتوب بر وی تحميل می کردند
کارکردن در زير بختک مرگ . مقتول ھمواره زير بختک  مرگ کارمی کرد

  .  از جمله شرايط فروش نيروی کار در جھنم سرمايه داری ايران است

  ٨٧مھر  ١۵

  

 و تغيير زمان ومکان جشن ارتقای شغلیمديريت ايران خودرو 
ھزار کارگر را  ١٠مديريت تراست عظيم ايران خودرو اعالم کرده است که 

ارتقای شغل خواھد داد و با اجرای اين طرح سطح دستمزد اين کارگران را 
اعالم اين خبر زمزمه ھايی مبنی بر اعتراض  احتمالی . ھم افزايش خواھد داد
ھزار کارگر  ١٠ود آورده است، زيرا ارتقای شغلی فقط کارگران را به وج

متضمن محروم ساختن چند ده ھزار کارگر ديگر از شمول ھر نوع تغيير 
بسيار طبيعی . وضعيت شغلی و بدين سان محروميت از افزايش دستمزد است

است که کارگرانی که از اين ارتقای شغلی و افزايش دستمزد محروم می 

مديريت ايران خورو ابتدا قصد داشت . خود را بلند کنندشوند فرياد اعتراض 
که  طرح خود را روز عيد فطر و درحضور جمعيت وسيعی از کارگران 

اما زمزمه ھای مخالفت و ھراس از واکنش اعتراضی يک جمعيت . اجرا کند
اجرای مراسم . چند ده ھزار نفری  باعث شد که تصميم خود راعوض کند

د فطر لغو شد و به زمان ديگر و فرصت مناسب تری ارتقای شغلی در روزعي
مديريت اينک اطالع داده است که اين مراسم روز سه شنبه  . موکول گرديد

يکی از شرکت ھای (» سا پکو« مھرماه در سالن اجتماعات شرکت  ١۶
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آنان با تغيير روز و محل اجرای . برگزار خواھد شد) وابسته به ايران خودرو
ند تا شمار ھر چه کمتری از کارگران به اين سالن راه مراسم تالش می کن

يابند، از تجمع گسترده کارگران جلوگيری کنند و نيروی انتظامی و امنيتی ھر 
چه بيشتری را برای جلوگيری از خطر احتمالی اعتراض کارگران ناراضی  

 البته کارگران ايران خودرو نيز درمقابل اين ترفندھا. به محل مراسم بياورند
آنان بر تحقق خواست ھای خود . و دسيسه چينی ھا بيکار نخواھند نشست

ھزار کارگر را  ١٠اصرار دارند و تالش خواھند کرد که مراسم ترفيع شغلی 
به ميدان اعتراض گسترده  کل کارگران ايران خودرو عليه شدت استثمار و 

  .  بی حقوقی ھای خويش تبديل کنند

 ٨٧مھر  ١۵
  

 عضای بدن کارگران در هنگام کارسرمايه و سالخی ا
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان تأمين 

ھزار و  ٢۵بيش از  ١٣٨۶اجتماعی در سال 
حادثه حين کار برای کارگران روی داده  ۴۵٩

  : است که در آن ھا

  .کارگر قطع شده است ۵٩۵ھزار و  ۶پای  .١
ھزار کارگر طعمه تيغ  ۵٠٣انگشت يا انگشتان  .٢

 . يده استشده و قطع گرد
ھزار کارگر دست يا دستان خويش را از  ١٠۵ .٣

 . دست داده اند
 .کارگر شکسته شده است ٣٧١جمجمه  .۴

 . کارگر متالشی گرديده است ٧١مغز  .۵
 . کارگر کور شده است ۵٠۴چشم يا چشمان  .۶
کارگر سخت آسيب ديده و حالت  ٨۵۵صورت  .٧

طبيعی خود را به طور کامل از دست داده 
 .است

 . ر شکسته استکارگ ٢۶٨گردن  .٨
پای خود را از دست داده  نکارگر انگشتا ٧١۵ .٩

 .اند
کارگر به شکستگی ستون فقرات دچار  ٨٧٨  .١٠

 . شده اند

 ١۶۵آسيب ديدگی کارگران در ساير اعضا   .١١
 .مورد برآورد شده است

کارگر در تمام اعضای بدن دچار آسيب  ۴٢٧  .١٢
 . شده اند

 .مورد ھم اصالً گزارش نشده است ۴٣۶  .١٣
آمار کشته شدگان در اين گزارش : يادآوری

  . لحاظ نشده است

  ٨٧مھر  ١۴

  

 کشته شدن يک کارگر در سيمان بجنورد
سرمايه اين بار در ھيئت عايق سيلوی سيمان گلوی کارگری را فشار داد و او را از ارتفاع 

گونه بسياررقت  کارگر مزبور به. متری با قساوت و بيرحمی تمام به زمين پرتاب کرد ٢۵
او زير فشار جبر کارگربودن، به حکم سرمايه و در ھنگام استثمار . باروغم انگيزی جان داد

با مرگ اين کارگر زندگی  تمامی افراد خانواده او . شدن توسط سرمايه از ھستی ساقط شد
نيز به سياھی نشست و جغد شوم گرسنگی و فقر و مذلت بال خود را بر سر و روی آنان 

سال پيش نيز . اين نخستين حادثه کشتار کارگران در کارخانه سيمان بجنورد نيست. ن کردپھ
از . کارگر ديگر در ھنگام کار در اثر ريزش سقف سيلو زير ھزاران تن خاک دفن شدند ٣

نگاه سرمايه داران جان صدھا کارگر بسيار بی بھاتر از آن است که به خاطر حفظ آن چند 
سرمايه ھای خويش بکاھند و برای ايمنی محيط کار کارگران ھزينه قطره از دريای سود 

  . کنند

 ٨٧مھر  ١۴

 

 ذوب قيرقربانی شدن يک کارگر در انفجار تانکر 
انفجار تانکر ذوب قير کارگر  

ديگری را قربانی گرفت و از 
اين کارگر . ھستی ساقط ساخت

« برای شرکت آسفالت سازی   
 –در جاده سقز » روژھه الت

وان کار می کرد و توسط  مري
صاحب اين شرکت استثمار می 

او به حکم کارفرمای مالک . شد
ھيچ نوع پوشش ايمنی . شرکت مجبور بود که در کنار تانکر ذوب قير کار کند

و ھيچ وسيله ای برای حفاظت در مقابل حوادث مرگبار محيط کار با خود به 
يچ نوع کنترل فنی در حال ھتانکر بدون ھيچ محاسبات ايمنی و . ھمراه نداشت

تانکر به گرفتن جان کارگر حادثه انفجار . داغ شدن بود که ناگھان منفجر شد
دو ھمسرنوشت ديگر او نيز که در ھمان جا کار می . مزبور محدود نشد

از چند و چون حال اين دو کارگر مصدوم و . کردند سخت زخمی شدند
تول و ھر دو ھمزنجير کارگر مق. مجروح  ھيچ گزارشی داده نشده است

آنان از جمله . مجروح وی طبق معمول به صورت قراردادی کار می کردند
با کشته و مجروح شدن اين . ارزان بھاترين و بی مقدارترين انسان ھا بودند

کارگران تمامی افراد خانواده آنان نيز نه فقط به خاطر از دست دادن يا معلول 
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مرگ تک تک خويش به سوگ نشسته شدن آن ھا، که در وحشت گرسنگی و 
چرا تانکر . چرا کارگران کشته و مجروح شدند؟ زيرا تانکر منفجر شد. اند

منفجر شد؟ زيرا برای جلوگيری از انفجار آن بايد درصد بسيار کمی از حجم 
اضافه ارزش ھای توليد شده توسط کارگران به امکانات ايمنی محيط کار 

ر پرداخت اين مبلغ ناچيز را به سود خود اختصاص داده می شد و سرمايه دا
چرا سرمايه دار مبلغ ناچيزی سود افزون تر را به جان کارگران . نمی دانست

ترجيح داد؟ زيرا بود وبقای صاحبان سرمايه درگرو سوداندوزی ھرچه بيشتر 
خود اجازه چرا صاحبان سرمايه به . و بی ارزش دانستن جان کارگران است

برای جان کارگران قائل نشوند؟ زيرا از يک سو قدرت  می دھند ھيچ ارزشی

و حکومت و قانون و نظم و دولت و سپاه و ارتش و دادگاه و کل نظم 
اجتماعی حاکم از آن سرمايه، در خدمت ماندگاری سرمايه و ضامن بقای 
استثمار کارگر توسط سرمايه است و از سوی ديگر کارگران ھيچ قدرتی 

ال آخر اين که چگونه می توان از وقوع اين جنايات و باالخره سئو. ندارند
جلوگيری کرد؟ تنھا راھش اين است که کارگران تبديل به قدرت شوند و گام 

شورايی و ضد نخست قدرت يابی کارگران ھم سازمانيابی سراسری و 
» منشور مطالبات  پايه ای طبقه کارگر ايران«سرمايه داری آن ھا حول 

 . است

  ٨٧مھر  ١٣

  

آمار تلفات سوانح هنگام کار به روايت  سازمان تأمين 
 اجتماعی

در جريان . حادثه ھنگام کار برای کارگران رخ داده است ١١ ۶٣۴بيش از  ١٣٨۶فقط در نيمه نخست سال 
  . کارگر در ھمان لحظه نخست جان خويش را از دست داده اند ۶٠وقوع اين حوادث حداقل 

ث برای کارگران متأھل رخ داده است که به خاطر تأمين معاش فرزندانشان مجبور بوده اند به بيشترين حواد
ماھه اول سال مذکور  ۶شمار کشته شدگان و مصدومان و مجروحان اين بخش در ھمان . ھر خطری تن دھند

  . نفر فراتر رفته است ٧٢٩ھزار و  ٨از 

مورد رسيده است که در قياس با سال پر از سانحه  ھزار ٢٣به بيش از  ١٣٨۶شمار سوانح برای کل سال 
  . ھزار مورد بوده است ٢١تعداد سوانح ھنگام کار حدود  ٨۵در سال . افزايش داشته است% ٩باز ھم  ١٣٨۵

  . ھزار و صد نفر گزارش شده است ٢تعداد کل مقتوالن و از کار افتادگان ناشی از سوانح کار  ٨۶در سال 

 ۶٣٠در اين بخش حداقل . حان سوانح کار به بخش ساختمان اختصاص داشته استکل مقتوالن و مجرو% ٣٠
با قتل و از . کارگر حين کار کردن به قتل رسيده اند و يا اين که به جرگه از کارافتادگان مادام العمر پيوسته اند

ر خويش را از دست خانواده و در ھر خانواده چندين انسان تنھا نان آو ۶٣٠کار افتادگی اين کارگران حداقل 
 . داده و به نفرين شدگان گرسنه جھنم سرمايه افزوده شده اند

  ٨٧مھر  ١٣

 

 تشديد استثمار رانندگان توسط دالالن
ارزش اضافی ھای توليد شده توسط توده ھای طبقه کارگر سيالب وار در  

تلف از کارخانه دار مجاری حيات سرمايه به راه می افتد و سرمايه داران مخ
تا تاجر بازار، از صاحبان زمين تا مالکان مستغالت، از دولتمردان مجری 
نظم سياسی تا نيروی سرکوب و دستگاه ھای اعمال قھر سرمايه، از نمايندگان 
فکری و عناصر عالی مقام برنامه ريزی نظم توليدی تا خيل عظيم عمله و 

ام به فراخور ميزان سرمايه و اکره نظام بردگی مزدی ھمه و ھمه ھر کد
. مالکيت يا نقش و موقعيت خويش سھمی از آن را به خود اختصاص می دھند

شرکت ھا يا افراد واسطه نيز در زمره اين جماعت ھستند و دالالن حمل کاال 
اينان نيز ھر . و مسافر در پايانه ھای کشور نيز به ايفای ھمين نقش مشغولند

ای عظيم سودی که از چشمه ساران ھميشه جوشان کدام در گوشه و کنار دري
استثمار نيروی کار جاری است سھم خود را شکار می کنند و به ميزان آن در 

قرعه فال سيه روزی در . تشديد استثمار توده ھای کارگر شريک می شوند
اين جا به نام توده وسيع  رانندگان افتاده است و اينان ھستند که بايد بخش قابل 

از دستمزد ناچيز خويش يا قسمت مھمی از نان بخورونمير توجھی 
تا چندی پيش . فرزندانشان را برای پر کردن کيسه اين دالالن از دست بدھند

راننده ای که يک محموله بار را از اھواز به کرمان حمل می کرد در قبال آن 
ھزار تومان دستمزد و ھزينه حمل و نقل يا استھالک  ٢۵٠چيزی حدود 

اين راننده امروز در . ن و پول سوخت و مانند اين ھا دريافت می کردکاميو

ھزار تومان می گيرد و مابه التفاوت  ١٢٠قبال حمل ھمان محموله حداکثر 
دالالن حمل و نقل و . ميان اين دو مبلغ يکراست نصيب سرمايه می شود

صاحبان بنگاه ھای مسافری در يک برنامه ريزی مشترک با يکديگر اين 
روند  ماجرا اين گونه . به التفاوت چشمگير را ميان خود تقسيم می کنندما

است که بنگاه ھا از تحويل مستقيم محموله ھا به رانندگان خودداری می کنند 
و دالالن که ھمه آن ھا سرمايه داران دولتی و صاحب اقتدار کافی در دستگاه 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان((ر ک انه    ))ه 

 
١٠ 

  ١٣٨٧ مھر ١٩جمعه     ٢۴ سال اول ـ شمارٔه 

ر مورد سرنوشت ھای نظم سرمايه ھستند به فعاالن مايشاء تصميم گيری د
اينان با استفاده از اين قدرت و . کار يا بيکار ماندن رانندگان تبديل می شوند

ھزار  ١٢٠ھزار تومانی حمل کاال در مورد باال را به  ٢۵٠موقعيت دستمزد 
رانندگان ھم جز قبول اين ميزان دستمزد راه ديگری . تومان کاھش می دھند

سرمايه دار دالل و سرمايه دار مالک برايش باقی نمی ماند و در اين ميان 
ھزار تومان مابه التفاوت را به صورت بسيار منصفانه و  ١٣٠بنگاه مبلغ  

عين ھمين مشکل در مورد رانندگان !! عادالنه ميان خود تقسيم می کنند
دستمزد % ٢٠در اين جا نيز حداقل . اتوبوس ھای مسافربری نيز وجود دارد

مايه داران دالل شريک بنگاه ھای مسافربری روزانه ھر راننده  نصيب سر
  . می شود

  ٨٧مھر  ١٢

 

اعالم آمادگی کارگران کارخانجات توليدی تهران برای تصرف 
 کارخانه

آنچه تا امروز كارخانه را نگه داشته است استقامت و  «
ما اولتيماتم داده ايم كه اگر قرار باشد  .كارگران استما مقاومت 

مدير " ( خرسند"امی برای راه اندازی كارخانه از طرف اقد
  »انجام نشود خودمان كارخانه را به دست خواھيم گرفت )عامل 

کالم فوق بيان شفاف و قاطع اعالم آمادگی کارگران کارخانجات توليدی 
تھران برای تصرف کارخانه و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد 

ليدی مدت ھاست که جمعيت کثير کارگران را اين مؤسسه بزرگ تو. است
مدير عامل شرکت طرحی برای اخراج و بيکارسازی . سرگردان ساخته است

او چند بار اعالم کرده است که ھر . وسيع توده ھای کارگر تنظيم کرده است
چه زودتر شمار کارگران را به صورت چشمگير کم می کند و به صد نفر 

رح و نقشه او چنان که خودش تشريح و تأکيد بخش دوم ط. کاھش خواھد داد
کرده است اخراج کليه کارگران و انتقال کل سرمايه ھای کارخانه به حوزه 

او می گويد از طريق فروش زمين . تأسيس ساختمان و بساز و بفروشی است
کارخانه چند صد ميليارد تومان يکراست به چنگ خواھد آورد و اين سرمايه 

ين حوزه ھا از جمله بخش ساختمان سرمايه گذاری عظيم را در پرسودتر
خرسند مصمم است که ھمه اين طرح ھا را يکی پس از ديگری . خواھد کرد

او به صراحت اعتراف می کند که مشکالت سر راھش فقط . به اجرا گذارد
برنامه ريزی موفق اخراج کليه کارگران رسمی دارای سابقه ھای بسيار 

م اين کار بدون ھيچ درد سر تمامی کارگران با انجا. طوالنی کار است
قراردادی را ھم بيکار می سازد و ساير بخش ھای طرح را به اجرا می 

کارگران کارخانجات توليدی تھران وقوع اين رويدادھا و اجرای اين . گذارد
نقشه ھا را به منزله سقوط خويش و کل افراد خانواده ھايشان در باتالق 

آنان در قبال اين . گ ذلت بار ناشی از فقر می بينندبيکاری و گرسنگی و مر
توطئه ھا و جنايات يکصدا به خرسند اخطار کرده اند که يا کارخانه را راه 
اندازد و اشتغال ھمه کارگران را تضمين کند و يا درغيراين صورت خودشان 
اقدام به تصرف کارخانه و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد خواھند 

  . کرد

ما عزم مصمم کارگران کارخانجات توليدی تھران برای تصرف کارخانه و 
به نظر ما اين تنھا راه . اداره امور توليد را ارج می گذاريم و تحسين می کنيم

حلی است که اينک در پيش پای کارگران اين کارخانه و تمامی کارخانه ھای 
ه البته در گرو تدارک پيشبرد موفق اين مبارز. ديگر درحال تعطيل قرار دارد

سازمانيابی شورايی کارگران . کافی و تحقق تمامی پيش شرط ھای الزم است
. بايد به صورت شورايی خود را متشکل کنيم. نخستين حلقه اين تدارک است

تصرف کارخانه بی گمان با تھاجم سبعانه دولت سرمايه داری مواجه خواھد 
يروی کافی و به حمايت ھمزنجيران برای درھم شکستن اين تھاجم به ن. گرديد

از ھمين . خويش به ويژه در مراکز کليدی و استراتژيک کار و توليد نيازداريم
رو بايد به سوی کارگران کارخانه ھا و مراکز ديگر و در گام نخست 
کارگران حمل و نقل، نفت، گاز، آب و برق، خودروسازی ھا، معلمان 

تحاد ھمه اين ھمسرنوشتان را فشار دھيم بايد دست ا. مدارس، پرستاران برويم
بايد از آنان بخواھيم . و از آن ھا برای پشتيبانی از مبارزات مان استمداد کنيم

که به نوبه خود به صورت سازمان يافته و شورايی و ضد سرمايه داری از ما 
اداره امور کارخانه نيازمند دسترسی به مواد اوليه و وسايل توليد . حمايت کنند

ما بايد بتوانيم دولت سرمايه داری را مجبور کنيم . ساير مصالح کار استو 
اين . تا کليه اين ملزومات را به صورت کامالً رايگان در اختيار ما قرار دھد

کار نيز در گرو صف آرايی سازمان يافته و متحد و شورايی ما و توده وسيع 
نظام سرمايه داری  ھمزنجير ما در مقابل سرمايه و برای اعمال قدرت عليه

  . است

  ! ھمزنجيران
بی ترديد موفقيت ما در اين پيکار اجباری سرنوشت ساز به عبور از تمامی 

اما فراموش نکنيم که ما قدرت و . اين گذرگاه ھای سخت گره خورده است
ما قادر به حل تمامی اين معضالت و . ظرفيت اين عبور موفق را داريم

م ھمه مشکالت را با سرپنجه تدبير و اراده آھنين ما می تواني. تنگناھا ھستيم
طبقاتی، با توسل به قدرت اليزال توده ھای طبقه خود و بر بستر سازمانيابی 

در پيچ و خم . سراسری شورايی ضد سرمايه داری خويش حل و فصل کنيم
جدال ممکن است دولت سرمايه داری به ما پيشنھاد کند که در قبال تصرف 

اين يکی از . ن مواد اوليه و مصالح کار از دولت وام بگيريمکارخانه و تأمي
بزرگ ترين دام ھايی است که سرمايه داران و دولت آن ھا بر سر راه 

ھر نوع ابراز تمايل به چنين پيشنھادی در حکم . مبارزات ما پھن خواھند کرد
پرداخت بدھی ھا با بھره ھای کالن . شکست محتوم مبارزه ما خواھد بود

سخن صريع و محکم و مستدل ما در برابر اين . در استطاعت ما نيست اصالً 
نوع دام ھا فقط اين خواھد بود که کارخانجات توليدی تھران، تمامی سرمايه 
ھای آن به عالوه ميليون ھا برابر اين حجم سرمايه را ھمه و ھمه ما توليد 

طبيعی است که بنابراين، . ما خالقان واقعی کل سرمايه ھا ھستيم. کرده ايم
مصالح و مواد و ملزومات کار که ما خود آن ھا را توليد کرده ايم به صورت 

پيروزی از آن . کامال رايگان در اختيار شورای کارگری ما قرار گيرد
اما به طور قطع امکان . اين پيروزی ساده و آسان به دست نمی آيد. ماست

 . پذير است

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه ھای درمعرض 
  !تعطيل را به تصرف خود درآوريم 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
  )منطقه تهران(

   ٨٧مھر  ١٢
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 بالتکليفی کارگران دانشگاه چهارمحال و بختياری
کارگر در اسارت شرکت ھای مقاطعه کاری مجبور به کار  ١٢٠٠بيش از 

به روز برای دانشگاه علوم پزشکی استان چھارمحال و  برده وار روز
سال  توسط ھمين  ٣٠تا  ٢۵بسياری از اين کارگران حدود . بختياری ھستند

شرکت ھای آدم فروشی موسوم به مقاطعه کاری به ھولناک ترين شکل مورد 
آنان در تمامی اين سال ھا به طور موقت و بدون ھيچ . استثمار قرارگرفته اند

 ١٢٠٠عمر کاری اين . مينی برای اشتغال فردای خويش کار کرده اندنوع تض
اما آنان ھمچنان بدون ھيچ . کارگر اکنون به طور واقعی به پايان رسيده است

پشتوانه، بدون ھيچ اميدی به کار روز بعد خويش، در البه الی موج وحشت و 
ن کار ھراس ناشی از بيکارسازی و گرسنگی و ذلت و سيه روزی ناشی از آ

بخش اعظم اين کارگران در ھمين روزھا و در آينده بسيار نزديک . می کنند
زير فشار فرسايش  ناشی از کار مرگبار سی ساله آخرين رمق تالش و 
آخرين شانس فروش نيروی کار را ھم از دست می دھند و ھيچ سرمايه داری 

ران در آستانه ھمه اين کارگ. حتی استثمار آن ھا را نيز به صرفه نخواھد ديد
کل عمرشان . پرتاب به برھوت گرسنگی و مرگ ناشی از نداری و فقر ھستند

قطره قطره در کشتزار سوداندوزی سرمايه داران آب شده و سودھای کالن 
کارگر  ١٢٠٠. برای مالکان دولتی و خصوصی سرمايه خلق کرده است

اميدی به بالتکليف  اينک در چنين وضعيتی بدون داشتن ھيچ نوع روزنه 
زندگی زانوی غم به سينه می فشارند و فرياد اعتراض جگرخراش آنان گوش 

اداره کار . ھيچ سرمايه دار يا ھيچ دولتمرد نظام سرمايه داری را نمی آزارد
. در پاسخ اعتراضات آنان می گويد که ھيچ کاری از دستش ساخته نيست

آن ھا حرف نمی  سرمايه داران خونخوار مالک شرکت پيمانکاری اصالً با
زنند و دانشگاه علوم پزشکی چھارمحال و بختياری آن ھا را موجودات قابل 

سرمايه داران چنين می کنند و آنچه می کنند مقتضای . گفتگو تلقی نمی کند
آن ھا يکه تاز و بی ھيچ . بسيار طبيعی سرشت آن ھا و سرشت سرمايه است
يرا قدرت دارند و سئوال اين پرس و جو به ھمه اين جنايات دست می زنند، ز

است که کارگران چه کار بايد بکنند؟ ھيچ راھی نيست جز اين که کارگران 
. ھم قدرت پيدا کنند و قدرت آن ھا در سازمانيابی متحد سراسری آن ھا است 

سرمايه داران ھر لایر افزايش سود خود را از طريق فشار بر زندگی 

کارگران نيز بايد قدرت خود را . ل می کنندکارگران و تشديد استثمار آنان دنبا
. به طور مستقيم عليه سرمايه و عليه روند توليد سود سرمايه ھا اعمال کنند

کارگران نيز يک طبقه اند و می . سرمايه داران يک طبقه اند و دولت دارند
. توانند سازمان شورايی سراسری و ضدسرمايه داری خود را پديد آورند

تشديد استثمار کارگران از ملزومات بازتوليد و افزايش و  سرمايه داران در
کارگران نيز . گسترش و کوه پيکر ساختن سرمايه ھای خود عزيمت می کنند

بايد منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش را به سنگر نخست اعتراض 
سرمايه داران و دولت آن . سازمانيافته خود به نظام سرمايه داری تبديل کنند

آنچه را که الزمه ماندگاری نظام سرمايه داری است با بيشترين  ھا ھمه
توحش و کارگرکشی انجام می دھند و اگر اين کارھا را انجام ندھند چشم 

کارگران نيز اگر قرار است . اندازی برای بقای خود و نظام خود نمی بينند
زنده بمانند جزعزيمت از سازمانيابی سراسری و شورايی پيکار خود حول 
منشور مطالبات پايه ای  و ادامه مبارزه تا امحای سرمايه ھيچ چاره ديگری 

  .   ندارند

  ٨٧مھر  ١١

  

تهران کودک خيابانی «: يک کشف محيرالعقول تاريخی 
 !!» ندارد

چند سال پيش دولت سرمايه داری ايران با راه 
انداختن يکی از عظيم ترين حمام خون ھای 

زار زندانی سياسی را درعرض تاريخ، چندين ھ
چند شبانه روز تسليم جوخه ھای مرگ کرد و 
درپی آن اعالم کرد که ايران اصالً زندانی 

رئيس مجلس  ١٣۶٠در سال !! سياسی ندارد
وقت سرمايه نيز که حتی از سوی رقبای قدرت 
کنار دستش به بلع سيری ناپذير و تصاحب 
 لحظه به لحظه غول ھای عظيم مالی و صنعتی
اشتھار يافته بود در نماز جمعه تھران اعالم 
کرد که مادر پير مفلوکش بی کلفت مانده است 
زيرا ثروت و تنعم و رفاه و امکانات معيشتی و 
اجتماعی آن چنان از سر و کول توده ھای 
کارگر ايران باال رفته است که در ھيچ کجا ھيچ 

رئيس جمھوری و !! کس حاضر به کلفتی نيست
ان ديگر اين نظام ھم اين روزھا کل دولتمرد

مکرر و بی امان در چھارگوشه دنيا فرياد می 
زنند که بياييد به شيوه ما فقر را ريشه کن کنيد و 

ما در اجرای عھد الھی و رسالت آسمانی خود 
!! چنين کمکی را از شما دريغ نخواھيم کرد

آقايان بوش، بلر، گوردون و سارکوزی نيز 
رسوز کنونی را ھدف تمامی جنگ ھای بش

آزادی انسان ھا و اعطای دموکراسی به 
فھرست اين خزعبالت . کشورھا اعالم می کنند

بسيار مسخره و چندش بار نمايندگان فکری و 
سياسی سرمايه  به طور قطع  مثنوی ھفتاد منی 

سخنان اخير آقای رسول خادم عضو . خواھد شد
شورای اسالمی شھر تھران ھم در درون ھمين 

او . ھفتاد منی جای خاص خود را داردفھرست 
در يکی از جلسات اين شورا در ميان بھت و 

ميليون سکنه جھنم سرمايه داری  ٧٠حيرت 
ايران اعالم کرده است که در کشور ايران اصالً 

رسول خادم !! ھيچ کودک خيابانی وجود ندارد
در تشريح و اثبات ادعای خويش ھم ھيچ 

کودک «: ست او گفته ا. کوتاھی نکرده است
ً در خيابان متولد  خيابانی کودکی است که حتما

ً در خيابان ھم مرده باشد !! »شده باشد و حتما
ايشان اضافه کرده است که سندی در دست 
نيست که چند ميليون کودک کارتن خواب 
مشغول گدايی در حاشيه کوچه ھا و خيابان ھای 
ً مصداق تعريف مکشوفه باال باشد . ايران حتما

خادم به احتمال خيلی زياد به خاطر اين  رسول
کشف محيرالعقول منبعث از باالترين سطح 
ذکاوت و استعداد تفويض شده از بارگاه االھی 
سرمايه از متوليان داخلی و خارجی اين نظام 

را دريافت خواھد » کاشفان نخبه« جايزه ويژه 
اعطای اين جايزه بزرگ تاريخی به وی به . کرد

بابت صورت می گيرد که  طور خاص از اين
معضل کودکان خيابانی در ايران نيز پديده ای 
پايان يافته تلقی خواھد شد و دولت سرمايه داری 
ايران از اين تاريخ به بعد در شمار دولت ھای 
سرمايه داری بھينه فاقد کودک خيابانی 

  ٨٧مھر  ١١ . قرارخواھد گرفت
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 »ستنماينده کارگر فقط يک عنوان فريبکارانه ا«
ماه است که نماينده کارگران  ٨من « : يکی از کارگران استان قم می گويد

سرمايه داران نه فقط ھيچ محلی به ھيچ حرف من نمی گذارند بلکه . ھستم
اصالً مرا آدم حساب نمی کنند و حاضر نيستند در ھيچ زمينه ای حتی يک 

به جلسات  ودخ من بايد بر اساس مسؤليت. ثانيه به حرف ھای من گوش کنند
 ھيچ گاه ھيچ اماھيچ ارگانی  .کنممختلف بروم و دردھای كارگران را منتقل 

حتی به يك  ماه مرا ٨تمامی اين در .برای من ارسال نمی کند ای دعوت نامه
 ھا ی ديگر نه اداره كار و نه خانه كارگر و نه ارگان .جلسه ھم راه نداده اند

من نمی مرخصی به ساعتی خانه ھيچ كار. ھيچ کدام وجود مرا قبول ندارند
 اصالً از جانب مراكز دولتی ھم  .دھد که بتوانم دنبال کار کارگران بروم 

نماينده کارگر بودن يک عنوان فريبکارانه است که صاحبان . شوم دعوت نمی
معلوم نيست  اصال. سرمايه ساخته اند تا بساط عوام فريبی خود را تکميل کنند

می گويند اداره . حقوق کارگران بايد به کجا رجوع کنمکه من برای دفاع از 
اما اين اداره به طور واقعی دشمن ما . کار محل رجوع شکايت ھا است

  . بسيار جان سخت کارفرمايان است کارگران و حامی

  )نقل به مضمون با تلخيص(   انجمن دفاع از كارگران و بيكاران: منبع

  ٨٧مھر  ١١ 
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  ١٣٨٧ مھر ١٩جمعه     ٢۴ سال اول ـ شمارٔه 

 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . 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 نيستی رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش 

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
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

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

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

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . اتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند بردمطالبات طبق
ايه ای بودن مطالبات در اين تاکيد بر پ. امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

، ثانيا و مھم تر منشور 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

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

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

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

مام ثروت جامعه 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 بايد ت لحظه
کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه 

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . برخوردار باشند ھزار تومان در ماه 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. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ستخدام موقت الغاء بايد گرددھر نوع قرارداد ا - 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. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . يگان باشدبھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد را - 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 ١٨ان زير کار کودکان و جوان -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ر تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددھر نوع دخالت دولت د -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

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

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  
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سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

طور روزمرهه ب) منطقه تهران(ی کارگر
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  در صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می. کنيد
 .رکين شويدھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشت


