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 :اين شماره در

 ٢ص برگ ديگری از کارنامه رفرميسم سنديکاليستی ـ
 ٣ص ھزار بيکار جديد در سوئد ١٠٠بحران و  ـ
  ٣ص اعتصاب کارگران در ذوب آھن اصفھان ـ
  ۴ص اخراج وسيع کارگران شرکت تزئين خودرو ـ
  ۴ص تجمع اعتراضی کارگران پرريسان ـ
  ۴ص دو تن از اعضای سنديکای کارگران ھفت تپه بازداشت شدند ـ
 ۴ص کارگر بندر در شھر يته بوری سوئد ١۵۵خراج ا ـ
 ۵ص اعتصاب رانندگان تاکسی در قصر شيرين ـ
  ۵ص )هللا آباد(ھای باقرآباد در شھرک زورآباد  کوره ـ
  ۶ص اعتصاب کارگران صنايع فلزی شماره يک ـ
  ۶ص طغيان موج بيکاری در شھر صنعتی ساوه ـ
  ۶ص اخراج گسترده کارگران شھرداری در کرمانشاه ـ
  ۶ص در کارخانه توليد قطعات خودرو در آلمان» وحشی«اعتصاب  ـ
  ٧ص ھفتمين روز تجمع اعتراضی کارگران چينی مينا ـ
  ٧ص اعتصاب معلمان در کرمانشاه ـ
  ٧ص ادامه اعتصاب معلمان در شيراز ـ

 ٧صخطر گسترش بيکارسازی ھا در صنايع خودروسازی سوئد  ـ
  ٨ص »دنبو«ماه دستمزد کارگران معدن ذغال سنگ  ٣تعويق  ـ
  ٨ص کارگر از کارخانه تاژ ۵٠اخراج  ـ
  ٨ص کودکان کار در کرمانشاه ـ
  ٩ص کارگر توسط سرمايه در چين ٧٣قتل  ـ
 ٩ص ھزار تومان دستمزد در الستيک البرز ٢٠٠ماه کار و  ٩ ـ
  ٩ص حکم اخراج کارگران پرستار زن اجرا شد ـ
  ١٠ص »آرتاويل تاير«کارگر  ١٣٠٠خطر اخراج  ـ
  ١٠ص سرمايه، شالق، جنايت و زندان ـ
  ١٠ص »پاکسان«ی اجباری بدون حقوق کارگران در تعطيل ـ
 ١١ص محسن حکيمی از زندان اوين آزاد شد ـ
  ١١ص اوجگيری مجدد خطر اخراج کارگران لوله سازی ـ
  ١١ص اعتصاب کارگران راننده تاکسی در مشھد ـ
  ١١ص شورش خشمگين کارگران در مشھد ـ
  ١١ص مع اعتراضی و اعتصاب معلمان مشھدتج ـ
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 برگ ديگری از کارنامه رفرميسم سنديکاليستی
 .ھفته گذشته شاھد انتشار اعالميه ای از سوی کانون صنفی معلمان بوديم

اعالميه از احتمال وقوع اعتصاب معلمان در سراسر ايران در ھفته نخست 
اسفند خبر می داد و ما درست ساعاتی پس از صدور و انتشار آن در ھمين 

که کانون صنفی  سخن روز به تفصيل توضيح داديم سايت و در ھمين ستون
معلمان به عنوان يکی از تشکل ھای طيف رفرميسم راست سنديکاليستی ھر 
چند که نھاد اتخاذ تصميم و اعالم اعتصاب است اما خطری بسيار جدی و 

در آن جا با تأکيد متذکر شديم که احتمال . تعيين کننده بر سر راه تحقق آن است
اعتصاب از سوی کانون بسيار جدی است، حادثه ای که دو روز  لغو تصميم

اين رويداد و، فراتر از آن، وضعيت . بعد با کمال تأسف به وقوع پيوست
جھنمی بسيار مرگباری که توده کثير يک ميليونی معلمان در آن می سوزند 

در پيش روی ھمه ما  ضرورت گفتگوھای بسيار جدی تر و اساسی تر را
جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر در طول چند . رار می دھدکارگران ق

. سال اخير بارھا درمورد معلمان و مبارزات روز آن ھا بحث کرده است
نکاتی که می خواھيم . بحث حاضر در امتداد مستقيم ھمان گفتگوھا قرار دارد

  : يک بار ديگر بر آن ھا تأکيد کنيم و پای بفشاريم اين ھا است 

عبارت . خش پيوسته و مھمی از کل طبقه کارگر ايران ھستندمعلمان ب. ١
پردازی ھايی که مدام درمورد جداسازی و جراحی اين توده وسيع از بدنه 

و متاسفانه در بسياری از موارد از  –عظيم طبقاتی اش به چشم می خورد 
. بسيار گمراه کننده و زيانبار است - سوی خود معلمان نيز مطرح می شود 

کار يدی و  ت شيوه توليد سرمايه داری است که انواع کار و از جملهاين ذا
اما اين . فکری را از ھم تفکيک می کند و ميان افراد مختلف تقسيم می کند

مطلقاً نافی اين واقعيت مسلم نيست که محصول اجتماعی کار در يک جامعه و 
نيروی معلم . سراسر جھان محصول مشترک کار ھمه آحاد طبقه کارگر است

کار خويش را می فروشد و سرمايه است که اين نيرو را می خرد و در ھر 
. دو شکل مولد و غيرمولد در روند توليد ارزش اضافی مصرف می کند

دستمزدی که معلم دريافت می کند بھای نيروی کار اوست که از سوی 
ی اين نکته را خوب توجه کنيم که نظام سرمايه دار. سرمايه پرداخت می شود

در ھمان حال که دستاوردھای کار بشر و حاصل استثمار توده ھای کارگر را 
به سرمايه تبديل می کند، نھادھا، مؤسسات و بنگاه ھای معين اجتماعی را 

اين فقط کارخانه و . سازماندھی می کند و در مقابل طبقه کارگر قرار می دھد
کارگر قرار می تجارتخانه و مزرعه نيست که به صورت سرمايه در برابر 

بيمارستان و مدرسه و دانشگاه و اين يا آن مرکز علمی نيز ھمين حالت . گيرد
ھر . اين ھا ھمه اجزای پيوسته سرمايه کل جامعه را تشکيل می دھند. را دارد

مقابله ميان نيروی کار  کدام اين ھا سرمايه است و تقابل ميان کارگر و آن ھا
است نيروی کارش را به سرمايه دار  کارگر ممکن. مزدی و سرمايه است

ممکن است مولد باشد و نيروی . خصوصی يا دولت سرمايه داری بفروشد
کارش پس از خريده شدن توسط سرمايه مولد در توليد محصول مادی معين 

ممکن است غيرمولد باشد و نيروی کار او در روند بازتوليد . مصرف شود
ارگر می تواند در ھمه اين حاالت ک. کل سرمايه جامعه به کار گرفته شود

قرار گيرد و معلم نيز می تواند در جريان فروش نيروی کار خويش به 
معلمی که نيروی کار خويش را به . سرمايه تمامی اين حاالت را داشته باشد

يک سرمايه دار صاحب دبستان و دبيرستان غيرانتفاعی يا دانشگاه خصوصی 
. ن سرمايه دار ارزش اضافی توليد می کندمی فروشد به طور مستقيم برای اي

اما نيروی کار توده وسيع معلمانی که به دولت سرمايه داری فروخته می شود 
ما بر اين نکات . در خدمت ارزش افزائی کل سرمايه اجتماعی قرار می گيرد

تأکيد می کنيم، زيرا بسيار مھم است که يک ميليون معلم شاغل ايرانی مکان 
به عنوان بخشی از طبقه کارگر ايران و جنبش خويش را به واقعی خود را 

عنوان جزء جدايی ناپذيری از جنبش ضدسرمايه داری اين طبقه خوب درک 
اين تأکيد به ويژه از اين لحاظ ضروری است که واقعيت اين . کنند و بشناسند

ً دچار بدترين وارونه پردازی ھا شده است ھمه، و ازجمله . موضوع تاريخا
علمان، سعی کرده اند تا برای اين بخش از طبقه کارگر پروانه تعلق به خود م

در مورد علت اين رويکرد . طبقه متوسط و طبقات غيرکارگری جعل کنند
فقط بر اين نکته مھم پای می فشاريم که رواج اين نوع . وارد بحث نمی شويم

ده ای بر استنباط و دريافت در ميان توده ھای وسيع معلم ضربات بسيار کوبن
پيکر کل جنبش کارگری و الجرم جنبش معلمان به عنوان بخشی از طبقه 

اين پندارھای بی اساس را بايد به دور افکند و . کارگر وارد ساخته است
اھميت وحدت ھمه بخش ھای طبقه کارگر در پيکار عليه سرمايه و نظام 

  .ار دادسرمايه داری را بايد به صورت بسيار جدی و عملی مورد توجه قر

يک ميليون کارگر معلم در جامعه ما به ويژه در طول چند دھه اخير حتی  .٢
به لحاظ بھای نيروی کار و مشکالت حاد معيشتی و اشکال گوناگون بی 
حقوقی ھای اجتماعی نيز ھيچ وضعيت بھتری در قياس با ساير ھمزنجيران 

ھزار نفر از اين  ۶٠٠بر اساس گزارشات، . کارگر خويش نداشته اند و ندارند
جمعيت يک ميليونی در چھارچوب قراردادھای حداکثر سالخی نيروی کار 

استثمار » حق التدريسی« موسوم به قراردادھای موقت و در اين جا زير نام 
 ٣ماه دستمزد می گيرند و  ٩ماه کار فقط  ١٢اين معلمان در طول . می شوند

ی بيگاری می کنند، يعنی کار ماه تمام به طور واقعی برای نظام سرمايه دار
ماه کار  ٣اين تصور که گويا اين معلمان در اين . بدون مزد انجام می دھند

معلم کارگری . نمی کنند وارونه پردازی سرمايه و دولت سرمايه داری است
است که بر اساس محاسبات خود ھمين نظام بردگی مزدی در قبال ساعات 

آموزش و تجربه اندوزی و مطالعه و  تدريس خويش بايد ساعاتی را نيز به
پژوھش و کالً کسب توانائی ھای الزم برای انجام امور آموزشی اختصاص 

مرخصی ساالنه يا روزانه کوتاه تر کار معلمان در مقايسه با ساير . دھد
ھمزنجيران کارگرشان صرفاً از نوع ھمان ايام فراغت اضطراری و صد در 

وليد نيروی کار و آماده سازی مجدد فروش صد الزامی مورد نياز برای بازت
سطح دستمزد کارگران ھمانند ھمه بخش ھای طبقه . اين نيرو به سرمايه است
درصد انبوھی از اين کارگران دستمزد ماھانه ای . کارگر بسيار پائين است

ھزار تومان دريافت می کنند و درست به ھمين دليل وخيم ترين  ٢٠٠کمتر از 
فشار کار معلمان سخت . يط معيشتی را تحمل می کنندو مرگبارترين شرا

فقدان بھداشت محيط کار، شمار بيش از . مرگبار و بسيار طاقت فرسا است
حد دانش آموزان ھر کالس، نبود ابتدايی ترين وسائل و امکانات مورد نياز 
آموزشی، اجبار به پرداخت ھزينه اياب و ذھاب روزانه که خود به طور 

ل توجھی از دستمزد اندک آنان را می بلعد و کوه عظيم مستمر حجم قاب
از . معضالت و مشقات ديگر ھمه و ھمه بر گرده حيات آنان سنگينی می کند

اين ھا که بگذريم، فشار رعب انگيز ديکتاتوری سرمايه بر ھر نفس کشيدن 
به نوبه خود موضوعی است که شرح آن مثنوی ھفتاد منی  اعتراضی معلمان

   .خواھد شد

معلمان بخش درس خوانده و بيدار و بسيار اثرگذاری از طبقه کارگر را . ٣
تشکيل می دھند، ھرچند با کمال تاسف خود از کارگران ديگر فاصله می 

رويکرد ضدسرمايه داری جنبش آنان می تواند کفه جنبش سرمايه . گيرند
 آنان به. ستيز توده ھای کارگر را به صورت بسيار جدی سنگين سازد

صورت خودجوش با ھمه ھمزنجيران ديگر درون طبقه خود در ارتباط 
شبکه ای از ارتباط طبيعی روزمره که می تواند بستر . تنگاتنگ قرار دارند

فعال ترين جنب و جوش ھای طبقاتی برای سازمانيابی سراسری ضد سرمايه 
  .داری کل توده ھای کارگر قرار گيرد

ان شاھد مبارزات مستمر توده ھای کارگر تمامی سه دھه گذشته تاريخ اير. ۴
معلمان از لحاظ دامنه و وسعت و شمار اعتصابات، تحصن . معلم بوده است

معضل اساسی . ھا و خيزش ھای اعتراضی ھمه جا نقشی فعال ايفا کرده اند
کار در تمامی اين سال ھا و در ھمه اين ميدان ھا، استيالی رفرميسم راست 

اجازه دھيد در اين زمينه کمی بيشتر . ين مبارزات استسنديکاليستی بر روند ا
نھاد موسوم به کانون صنفی معلمان يک نھاد . و دقيق تر صحبت کنيم

کانون، اتحاديه ای متشکل از شماری سنديکا . رفرميستی سنديکاليستی است
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ً بر سر اين نيست که آيا دولت سرمايه داری مجوز تشکيل . است سخن مطلقا
بحث اينجا است که . ه فعاليت آن را صادر کرده يا نکرده استکانون و پروان

کانون ھمسان تمامی نھادھای ديگر سنديکاليستی و رفرميستی خود را به طور 
کامل يک نھاد سنديکايی، قانونی، مؤمن به نظام سرمايه داری، مقيد به 
رعايت کليه قوانين و قرارھا و مبانی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی و 

ولت و حاکميت نظام بردگی مزدی معرفی کرده است و فقط در اين د
. چھارچوب حاضر به ابراز حيات و پيشبرد اعتراضات کارگران معلم است

سنديکای شرکت واحد . اين وضع اصالً خاص کانون صنفی معلمان نيست
سنديکای کارگران نيشکر . اتوبوس رانی نيز عين ھمين وضعيت را دارد

در اين ميان و در باره اين سنديکاھا و نھادھای . يقاً ھمين استھفت تپه نيز دق
اين ھا به درد ھر چيزی بخورند و : سنديکاليستی يک چيز بسيار روشن است 

مشکل ھر دار و دسته ای را حل بکنند، ھيچ گرھی از مشکالت توده ھای 
اين که . کارگر و از جمله کارگران معلم را حل نکرده و حل نخواھند کرد

دولت سرمايه داری حتی ھمين نھادھا را ھم آماج پيگرد و زير فشار قرار می 
دھد، اين که سران ھمين سنديکاھا را ھم روانه زندان می کند، اين که حاضر 
به صدور مجوز فعاليت برای ھمين تشکل ھا ھم نيست، ھيچ کدام نشان نمی 

ف پيشبرد مبارزه و دھد که کانون صنفی معلمان يا اين و آن سنديکا واقعاً ظر
به خاطر داشته باشيم که ما در جھنمی . اعتراض کارگران عليه سرمايه است

که ھر گونه نفس کشيدن در مقابل قدرت سياسی حاکم  زندگی می کنيم
در چنين جامعه ای بدبختانه . مستوجب مجازات شالق و شکنجه و زندان است

شق سينه چاک حفظ و با کمال تأسف ھر رفرميست، حتی ھر رفرميست عا
نظام بردگی مزدی خيلی راحت با سر دادن مشتی شعارھای دروغين 
کاسبکارانه و از جمله کاسبکاری با جنبش کارگری برای خود حيثيت و آبرو 

بدون ھيچ . و اعتبار مبارز بودن و مدافع حقوق کارگر بودن کسب می کند
ال محکوم است و ترديدی، حتی مجازات اين رفرميست ھا نيز از نظر ما کام

نيز حق  رفرميست ھا. دولت سرمايه داری حق ندارد اينان را مجازات کند
نکته موردنظر برای ما آحاد . دارند نھادھای رفرميستی خود راتشکيل دھند

طبقه کارگر و از جمله معلمان کارگر اين است که اين نھادھا درباره مطالبات 
اين مطالبات بر نظام سرمايه  و اعتراضات ما چه می گويند، برای تحميل

داری چه راھکارھايی پيش می کشند و باالخره و به عنوان يک نکته بسيار 
ما کارگريم، فروشنده . چه افقی را در پيش روی جنبش ما قرار می دھند مھم

نيروی کاريم و به حکم کارگر بودن خويش با نظام سرمايه داری در جنگ و 
ھای نيروی کار ما را اين سان تنزل می دھد تا سرمايه است که ب. ستيز ھستيم

سرمايه است که شرايط کار ما را مرگ . اقالم سود خود را به اوج برساند
آور می سازد تا ھزينه بھبود آن را صرف افزايش ھر چه نجومی تر اضافه 

سرمايه است که ھر اعتراض . ارزش ھای خود و انباشت ھای نوين خود کند
د تا بھای نيروی کارمان را در نازل ترين ميزان و ما را در ھم می کوب

سرمايه است . شرايط کار و معيشت مان را در مرگبارترين حالت نگه دارد
که برای ماندگاری خود ھر نوع افق رھايی از اين جھنم خون و گند و وحشت 

ما در بند بند زندگی خويش با . و دھشت را در برابر چشمان ما کور می کند
اين وضعيتی . اين انتخاب ما نيست. نظام سرمايه داری درگيريمسرمايه و 

است که بر ما تحميل شده است و ما چشم که باز کرده ايم خود را در اين 
به شيرازه  بنابراين، ما برای آن که زنده بمانيم مجبوريم. وضعيت ديده ايم

ايه بايد سرم. حيات سرمايه داری، به روند توليد ارزش اضافی حمله کنيم
داران و دولت سرمايه را مجبور کنيم تا ھر چه بيشتر و بيشتر و بيشتر و 
بازھم بيشتر از ميزان اضافه ارزش ھای مورد انتظار خويش عقب نشينند و 

ما . در عوض زندگی ما ھر چه بيشتر و بيشتر و باز ھم بيشتر تأمين شود
ر و داروی مجبوريم دولت سرمايه داری را مجبور به قبول بھداشت و دکت

رايگان برای ھمه آحاد طبقه کارگر و برای تمام شھروندان سازيم و ھزينه 
ما . اين کار را از ارقام اضافه ارزش ھا و سودھای سرمايه کسر کنيم

مجبوريم افزايش دستمزد، اماکن مسکونی دارای امکانات، مدرسه ھا ی 
پيشرفته، دارای مايحتاج آموزشی و تربيتی، کتب درسی و متون آموزشی 

زندگی مرفه در ايام پيری و کھولت، مھد کودک ھای دارای امکانات و ھمه 
آنچه را که برای يک زندگی مرفه انسانی و تضمين تام و تمام آسايش جسمی 
و فکری توده ھای طبقه مان نياز داريم بر سرمايه تحميل کنيم و اين کارھا را 

لکوموتيو جنگ و . انجام دھيمفقط و فقط با کاھش سود سرمايه ھا می توانيم 
ستيز ما عليه سرمايه بايد بر اين ريل به چرخ درآيد و تشکل ما به ناچار بايد 
ظرف اعمال قدرت متحد و ھر چه سراسری تر و ھر چه شورايی تر ما برای 

در ادامه چنين مبارزه و چنين نوع سازمانيابی است . پيشبرد اين پيکار باشد
م سرمايه داری را به عقب رانيم، خود را نيرومندتر و که می توانيم گام به گا

آگاه تر و متحدتر و سازمان يافته تر و افق دارتر کنيم و سرانجام از شر 
کانون صنفی معلمان و به طورکلی . موجوديت نظام بردگی مزدی آزاد سازيم

ابداً جای اين کارھا و ظرف پيشبرد اين نوع مبارزات و  نھادھای سنديکاليستی
بايد ھمگی به سان کارگران حول منشور . جنبش ھا و خيزش ھا نيست

مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم، شوراھای ضدسرمايه داری خود را 
تشکيل دھيم و قدرت متحد و سراسری شورايی خود را عليه رابطه اجتماعی 

مسير بايد در مسيری گام برداريم که . و دولت مدافع آن اعمال کنيم سرمايه
رھايی بشر از رابطه خريد و فروش نيروی کار و برپايی يک زندگی آزاد 

  . انسانی فارغ از استثمار و ستم و طبقات و دولت است

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٧اسفند  ۶

 

 هزار بيکار جديد در سوئد ١٠٠بحران و 
 ١٠٠٠٠٠ تا امروز بيش از 2008 از پائيز
ر سوئدی اخطاريه اخراج دريافت کرده کارگ
نفر تا لحظه حاضر  ٧٠٠٠٠از اين تعداد . اند

اتحاديۀ سراسری کارگران سوئد . بيکار شده اند
ضمن انتشار آمار بيکاران تصريح کرده است 
که اين تعداد فقط اخراج شدگان عضو اين 

به بيان ديگر، شمار . اتحاديه را شامل می شود

ريه اخراج بسيار بيشتر از دريافت کنندگان اخطا
نفر است و اخراج شدگان از  ١٠٠٠٠٠
بخشی از کارگران . بسيار بيشترند ٧٠٠٠٠

سوئد عضو اتحاديه موسوم به ال او نيستند و در 
اتحاديه ھای ديگری از جمله اتحاديه معلمان 

 ١٠٠٠٠٠بيکاری تمامی . سوئد عضويت دارند
اتحاديه  مستقيم يا غيرمسثقيم نفر باال با ھمکاری

. سراسری کارگران سوئد صورت گرفته است
سرمايه داران و ال او در اين مورد اتفاق نظر 
دارند که بار بحران بايد بر زندگی کارگران 
سرشکن شود و آنانند که بايد ھمه اين بار را 

  . تحمل کنند

  ٢٠٠٩فوريه 

 

 اعتصاب کارگران در ذوب آهن اصفهان
گر را کار ١٨٠٠٠ذوب آھن اصفھان حدود 

اين کارگران به لحاظ شرايط . استثمار می کند
کار، وضعيت استخدام و بھای نيروی کار به دو 

نفر آنان به  ١٠٠٠٠. دسته مختلف تقسيم شده اند
نفر ديگر به  ٨٠٠٠کارگران شرکتی و 

دولت سرمايه . کارگران رسمی موسوم ھستند
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داری بر اساس اين تقسيم بندی سطح دستمزد 
شرايط کاری بسيار دشوارتر و  بسيار کمتر و

کارگر گروه نخست  ١٠٠٠٠وخيم تری را بر 
کارگران اين گروه بارھا . تحميل کرده است

عليه اين تبعيضات اعتراض کرده اند اما مطابق 
معمول با ھيچ پاسخ مساعدی رو به رو نشده 

نکته بسيار قابل توجه اين است که اعتراض . اند
ات موجود، با کارگر شرکتی به تبعيض ١٠٠٠٠

حمايت و ھمدلی وسيع ھمزنجيران آنان يعنی 
آنان ھمگی . کارگران رسمی مواجه است

خواستار افزايش دستمزد و بھبود شرايط کار 
کارگران در . ھمزنجيران شرکتی خويش ھستند

ھمين راستا به صورت کامالً متحد و يکصدا 
. اعالم کرده اند که دست به اعتصاب خواھند زد

صورت خودداری از دريافت غذا  اعتصاب به
   .آغاز خواھد شد

  ٨٧اسفند  ٧

  

 اخراج وسيع کارگران شرکت تزئين خودرو
شرکت تزئين خودرو سازنده قطعات مورد نياز 

اين . برای کمپانی خودروسازی سايپا است
کارگر را استثمار  ١٨٠شرکت تا ھمين اواخر 

سرمايه داران صاحب کارخانه تصميم . می کرد
ش نيروی کار و اخراج وسيع کارگران به کاھ
کارگر را اخراج کردند و کار آنان  ١۴٠. گرفتند

. کارگر باقی مانده بار کردند ۴٠را بر دوش 
سرمايه داران اخيراً با شادی بی مانندی اعالم 

کرده اند که برنامه کارشان بسيار موفقيت آميز 
بوده است و توانسته اند حجم سودھا را ھر چه 

و امکانات سرمايه گذاری ھای جديد عظيم تر 
سرمايه داران در موج . را ھر چه بيشتر سازند

شادی خويش بنا به ذات سرمايه داران بودنشان 
شادی آن ھا محصول . يک چيز را کتمان کردند

مستقيم گرسنگی و فقر و سيه روزی و مذلتی 
 ۶٠٠کارگر اخراجی و حدود  ١۴٠است که بر 

ن ھا در يک جا و زن و کودک خانواده ھای آ
کارگر شاغل باقی مانده و خانواده ھای آن  ۴٠

خضاب چھره . ھا در جای ديگر تحميل کرده اند
 سرمايه دار را بايد در فواره ھای خون مکيده از

  . اندام کارگران و کودکان آن ھا جستجو کرد

  ٨٧اسفند  ٧

  
  

 تجمع اعتراضی کارگران پرريسان
به وضعيت کار و اشتغال و  کارگران شرکت پرريسان در اعتراض

آنان در .دستمزدھای خويش در مقابل ساختمان استانداری شھر اجتماع کردند
اين تجمع فرياد نارضائی و اعتراض سر دادند و خواستار تحقق مطالبات 

فرياد خشم و عصيان و اعتراض کارگران بسيار سريع و بی . خويش شدند
پليس و . داری مواجه شد درنگ با ھجوم نيروھای سرکوب دولت سرمايه

نيروھای امنيتی شروع به تھديد کارگران کرده و از آنان خواستند که محوطه 
  . مقابل استانداری را ترک کنند

 ٨٧اسفند  ٧
  

 

 دو تن از اعضای سنديکای کارگران هفت تپه بازداشت شدند

در روزھای اخير تالش وسيعی از سوی 
نيشکر ھفت سرمايه داران دولتی مالک شرکت 

تپه برای جايگزينی سنديکای کارگران با 
سرمايه . شورای اسالمی کار آغاز شده است

داران به رغم ھمکاری ھای مؤثر ھيات مديره 
سنديکا در عقب راندن موج مبارزات کارگران 
و توقف اعتصابات و تعطيل خيزش ھای 
کارگری باز ھم مطابق معمول عليه سنديکا 

خطر اوج گيری مجدد آنان . توطئه می کنند

از اين . مبارزات کارگران را درک می کنند
مبارزات وحشت دارند و از اين می ترسند که 
سنديکا نتواند اعتراضات کارگری را به خوبی 

سرمايه داران به ھمين دليل در تالش . مھار کند
ھستند تا سنديکا را با شورای اسالمی کار يعنی 

. گزين سازنديک تشکل قابل اطمينان دولتی جاي
دستگيری دو تن از فعالين سنديکاليست به نام 

و نجات دھلی در ھمين  ھای رحيم بسحاق
عضو ديگر ھيأت  ۵ .راستا روی داده است

مديره سنديکا نيز از سوی محاکم قضائی 
ما . سرمايه تحت بازجوئی و پيگرد قرار دارند

 دستگيری و محاکمه اعضای سنديکا را محکوم
واستار آزادی بدون ھيچ قيد و شرط می کنيم و خ
   .آنان ھستيم

  ٨٧اسفند  ٧

 

 کارگر بندر در شهر يته بوری سوئد ١۵۵خراج ا
شرکت سھامی بندر در شھر يته بوری سوئد  

کل تأسيسات بندری اين شھر را در مالکيت 
 ١۵۵اين شرکت روز دوشنبۀ گذشته . خود دارد

تعداد . کارگر رسمی خود را اخراج کرد
درصد تمامی  ١۵گران بيکار شده بيش از کار

علت . کارگران رسمی بندر را تشکيل می دھند
حوزۀ کار و باال بردن  ٢٣بيکارسازی ھا حذف 

شدت، سرعت و سختی کار کارگران شاغل با 
ھدف کاھش ھزينه ھا و مقابله با مشکالت 

شرکت سھامی  .اقتصادی ناشی از بحران است

اولين مؤسسات بندر شھر يته بوری در شمار 
سرمايه داری سوئد است که سخت تحت فشار 

خودروسازی قرار گرفته  موج بحران صنايع
 ١٠٠٠٠در ماه ژانويه سال جاری فقط . است

. خودرو از اين بندر به خارج حمل شده است
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بيش از  ٢٠٠٨ماه مشابه سال  اين رقم در
مقايسه اين دو رقم . خودرو بوده است ٢١٠٠٠

   .درصد را نشان می دھد ۵٠ کاھشی بيش از

  ٢٠٠٩فوريۀ 
 

 اعتصاب رانندگان تاکسی در قصر شيرين
جمعيت وسيعی از رانندگان تاکسی شھر 
قصرشيرين صبح روز سوم اسفند دست از کار 

کارگران راننده نسبت به شرايط کار، . کشيدند
سطح نازل حقوق روزانه و وضعيت بسيار 

عتراض وخيم معيشتی خود و خانواده ھايشان ا
آنان می گويند که در طول ھر شبانه روز . دارند

ساعات زيادی کار می کنند آما آنچه که در قبال 
روزانه کار بسيار طوالنی دريافت می دارند به 
. ھيچ وجه کفاف حداقل معيشتی شان را نمی دھد

رانندگان تاکسی بخش قابل توجھی از طبقه 
کارگر را تشکيل می دھند که خود به لحاظ 

رايط کار و چگونگی فروش نيروی کار به ش
بسياری از . گروه ھای مختلفی تقسيم می شوند

آنان برای سرمايه داران صاحب شرکت ھای 
نيروی کار . حمل و نقل شھری کار می کنند

خويش را به اين سرمايه داران می فروشند و 
در قبال روزانه طوالنی کار دستمزدھای اندکی 

يع ديگری از اين بخش وس. دريافت می کنند
رانندگان با گرفتن وام ھای سنگين از بانک ھا، 
وسيله نقليه يا ابزار کار خود را از تراست ھای 
عظيم خودروسازی خريده اند و به اصطالح 

اينان در واقع . برای خودشان کار می کنند
کارگرانی ھستند که نيروی کارشان با سرمايه 

وی کار مبادله نمی شود، به اين معنی که نير
. خويش را به سرمايه دار معينی نمی فروشند

آنچه در روز به دست می آورند دستمزدی 
نيست که توسط سرمايه داران پرداخته شود 
بلکه اجزائی از دستمزد کارگران ديگر و يا 

به بيان ديگر، . درآمد طبقات غيرکارگری است
نيروی کار اين رانندگان نه با سرمايه بلکه با 

معضالت معيشتی و . له می شوددرآمد مباد
شرايط کار اين بخش از کارگران راننده تاکسی 

. بھتر نيست به طور معمول از بخش نخست
ً دو شيفت تمام  اينان در طول شبانه روز عموما

از درآمد ناچيزی که به . يا بيشتر کار می کنند
ً ھزينه استھالک و  کف می آورند بايد مرتبا

ج ديگر بازتوليد سوخت و تعمير و ھمه مخار
ھر ماه مبالغ . وسيله کار خود را بپردازند

عظيمی را نيز در شکل اقساط بدھی به سرمايه 
داران صاحب بانک ھا و مراکز مالی پرداخت 

آنان جز ھمه اين ھا مجبورند که ھر . می کنند
ماه وجوه بسيار کالنی را به صورت بھره وام 

خير کارگران راننده ا. تحويل بانک ھا بدھند
ھمسان ساير ھمزنجيرانشان سخت استثمار می 
شوند، به اين معنی که بيشترين بخش کار 
روزانه شان به صورت اقساط و بھره بانکی و 

ساير ھزينه ھا به سود سرمايه داران تبديل می 
رانندگان تاکسی جز تحمل استثمار . شود

ھولناک سرمايه معموالً با شرايط کاری بسيار 
آنان . وری نيز سر و کار دارندفرساينده و دردآ

فشار افزايش سرسام آور قيمت ھا را نه فقط بر 
روی نيازھای اوليه معيشتی شان بلکه در رابطه 
با سوخت و قطعات يدکی و احتياجات وسيله 

دولت سرمايه داری . کارشان نيز تحمل می کنند
مرتباً مشکالت تازه ای را بر دوش آنان بار می 

جايگاه ھای سوخت ساعات  به علت کمبود. کند
به . زيادی از روزانه کار آنان ھدر می رود

علت گرانی بنزين مجبورند وسيله نقليه خود را 
اما به علت کمبود جايگاه ھای . گازسوز کنند

پمپ گاز ھر روز بايد برای سوخت گيری 
عالوه بر اين، در . ساعت ھا در صف بايستند

 ھمين شھر قصر شيرين در ماه ھای اخير
. مسيرھای زيادی بر روی آنان بسته شده است

کارگران راننده تاکسی قصر شرين عليه اين 
وضعيت سخت کار و زندگی دست به اعتراض 

  . زده و خواھان کاھش اين مشکالت شده اند

  "آژانس ايران خبر: "  منبع

   ٨٧اسفند  ۶
 

 )هللا آباد( در شهرک زورآباد کوره های باقرآباد 

  
  بدون شرح 

 »آژانس ايران خبر« بع من
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 اعتصاب کارگران صنايع فلزی شماره يک
تا کنون چند بار در باره مبارزات و اعتصابات 
کارگران واحد شماره دو کارخانه صنايع فلزی 
صحبت کرده و مطالبی در ھمين سايت درج 

خيزش شجاعانه اين کارگران و . نموده ايم
 برنامه ريزی بسيار حسابشده و آگاھانه آنان

برای گروگان گيری سرمايه دار صاحب 
کارخانه اقدامی پر ارج و تجربه ای گرانبھا 

مبارزات کارگران . برای ھمه کارگران بود
سرمايه داران . بخش مذکور ھمچنان ادامه دارد

و دولت آن ھا به رغم پاره ای عقب نشينی ھا 

ھمچنان از پرداخت مطالبات کارگران 
تقابالً به طور خودداری می کنند و کارگران م

مکرر دست به تعطيل کار و راه پيمايی و 
تا اينجا سخن از . تحصن و اعتراض می زنند

اما آنچه در چند روز اخير . واحد شماره دو بود
رخ داده است به واحد شماره يک اين مجتمع بر 

ماه است که  ٣کارگران اين بخش نيز . می گردد
دار سرمايه . ھيچ دستمزدی دريافت نکرده اند

صاحب شرکت از پرداخت عيدی آنان نيز 
کارگران به ھمين دليل دست به . سرپيچيده است

اعتصاب زده و چرخ توليد را متوقف ساخته 
سرمايه دار تالش کرده است تا از طريق . اند

. وعده و وعيد آنان را به سر کار بازگرداند
ً کار را شروع کرده اند اما  کارگران عجالتا

شته اند که در صورت تخلف ھمزمان اعالم دا
ً اعتصاب را از سر خواھند  کارفرما حتما

   .گرفت

  "اتحاديه آزاد کارگران ايران: "منبع 

  ٨٧اسفند  ۶

  

 طغيان موج بيکاری در شهر صنعتی ساوه
بيکاری در جھنم سرمايه داری ايران بيداد می 
. کند و در ھمه جا رو به افزايش و طغيان است

اميدی برای يافتن کار  در ھيچ کجا ھيچ بارقه
شھر صنعتی ساوه نيز از اين . ديده نمی شود

لحاظ وضعيتی بسيار رعب آور و وحشتناک به 
در طول ماه ھای اخير . خود گرفته است

کارخانه ھای بسيار زيادی در اين منطقه تعطيل 
شده و به مراکز کار و توليد تعطيل شده قبلی 

اخراج کارگر را  ١۵٠آرمکو . افزوده شده اند
 فابيس، ايران تفأل، کارخانه ھای. کرده است

صنعتی بوتان، مرکز نقره سازی، پاک وش، 
و چندين کارخانه بزرگ و  يدک نوين، نارايران

کوچک ديگر به کار خود پايان داده اند و ھر 
. کدام خيل وسيعی کارگر را اخراج کرده اند

شھرداری ھا در بيکارسازی کارگران از 
خصوصی و دولتی عقب  واحدھای صنعتی

نمانده و فوج فوج کارگران خود را راھی ديار 
ھراس و دھشت . بيکاری و گرسنگی ساخته اند

ھمه کارگران حتی شاغالن و خانواده ھای آنان 
ھيچ کارگری به اشتغال . را دربرگرفته است

فردای خود اطمينان ندارد و ھيچ خانواده ای 
معيشت  نمی داند که تا چند ماه ديگر سرنوشت

و خوراک و پوشاک و سرپناھش چه خواھد شد 
کارگران ھمه جا در حال . و چگونه خواھد بود

آنان . اعتراض و ابراز خشم و عصيان ھستند
ھر روز در مقابل ساختمان کارخانه ھا و مراکز 

مدام به ادارات . کار دست به تجمع می زنند
ً دست به . دولتی رجوع می کنند وسيعا

زنند و بسياری کارھای ديگر طومارنويسی می 
اعتراضات کارگران تا لحظه . را انجام می دھند

حاضر با ھيچ پاسخ مثبتی از سوی سرمايه 
  . داران و دولت سرمايه داری مواجه نشده است

  "اتحاديه آزاد کارگران ايران: "منبع 

  ٨٧اسفند  ۶

   

 اخراج گسترده کارگران شهرداری در کرمانشاه
ف از جمله شرکت ھای شرکت پيمانکاری نظي

شريک و طرف قرارداد شھرداری کرمانشاه 
است که جمعيت کثيری کارگر را سخت استثمار 

کارگر را  ٣٠٠اين شرکت اخيراً . می کند
ماه  ۶کارگر اخراجی  ٣٠٠. اخراج کرده است

تمام با قرارداد سفيد امضا توسط سرمايه داران 
شرکت استثمار شده اند و ھر ماه در مقابل 

ھزار تومان  ٢١٩ساعته فقط  ١٠زانه کار رو
به بيان ديگر، سرمايه . دستمزد دريافت کرده اند

دار صاحب شرکت پيمانکاری نظيف در طول 
ساعت اضافه کاری  ٢ماه حداقل روزی  ۶

اجباری بدون ھيچ ريالی حقوق بر ھر کارگری 
با يک محاسبه ساده . تحميل کرده است

کارگری در  سرانگشتی مشاھده می کنيم که ھر
ساعت کار کامال  ۴٢٠ماه حداقل  ۶فاصله اين 

رايگان و بدون ھيچ ريالی مزد به سرمايه دار 
ساعت اضافه  ٢آنان ھر روز . تحويل داده است

کاری بدون مزد انجام داده اند که با محاسبه ھر 
حق اضافه کاری ھر % ٣۵روز کار و  ٢۶ماه 

ام ساعت کار بدون مزد انج ٧٠کارگری ماھانه 
به اين ترتيب، ھر کارگری در طول . داده است

ساعت کار رايگان برای کارفرما  ۴٢٠ماه  ۶

اگر اين تعداد ساعت را در . انجام داده است
ضرب کنيم خواھيم ديد که سرمايه دار  ٣٠٠

عالوه بر استثمار بربرمنشانه کارگران حقوق 
ساعت کار کارگران اخراجی را به  ١٢۶٠٠٠

. کرده و به تاراج برده استطور کامل مصادره 
ھنگام اخراج اين کارگران ھيچ ريالی از  او

عيدی آنان و نيز بن کارگری آنان را پرداخت 
  . نکرده است

  "اتحاديه آزاد کارگران ايران: "منبع 

 ٨٧اسفند  ۶

  

 در کارخانه توليد قطعات خودرو در آلمان» وحشی« اعتصاب 
عتی يک واحد بزرگ صن» کارمان« کارخانه 

توليد کننده قطعات خودرو در منطقه 
اين کمپانی . اوسنابروک در کشور آلمان است

در يکی از بخش ھای خود با يک جمعيت 
سقف  (نفری کارگر سقف کابريولت  ١۴٠٠

توليد می کند و ) قابل جداسازی از بدنه خودرو
در بخشی ديگر قطعات مورد نياز کنسرن ھای 

و رنو را عظيمی چون مرسدس بنز، آئودی 
شمار کارگران بخش اخير . آماده می سازد

کارخانه اعالم کرده . نفر است ١٢٠٠حدود 
. کارگر را اخراج خواھد کرد ١۴٠٠است که 

ھا پيش در قسمت ھای  بيکارسازی از مدت
سرمايه . رنگ آميزی و فلزکاری آغاز شده بود

داران ھمه جا در تاخت و تاز بودند و کارگران 

اتحادديه . را سخت به بيکاری تھديد می کردند
کارگری به روال معمول با سرمايه داران 
ھمکاری می کرد و از کارگران می خواست که 

ه از برای بقای سرمايه داری و خروج سرماي
فشار . منجالب بحران دست به فداکاری بزنند

سھمگين مشترک سرمايه داران و ديوان 
ساالری اتحاديه ای سبب شد که کارگران در 
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سرمايه داران و اتحاديه . کنند آغاز عقب نشينی
 ٣٠خواستار سرشکن شدن خسارتی به ميزان 

ميليون يورو بر زندگی کارگران و بھای کنونی 
کارگران به پيروی از . بودند نيروی کار آنان

اتحاديه کارگری ھمدست سرمايه حتی تحمل اين 
آنان به کاھش . خسارت را قبول کردند

دستمزدھايشان رضايت دادند تا شايد ادامه 
طغيان بيش و . اشتغال خويش را تضمين کنند

بيشتر موج بحران سرمايه از يک سو و نقش 
 بسيار مؤثر و کارآمد اتحاديه کارگری در
ھموارسازی راه تحميل کل بار بحران بر 
زندگی کارگران از سوی ديگر به سرمايه داران 
فرصت داد تا حتی به تمامی عقب نشينی ھای 

آنان با عزمی . مورد ذکر کارگران اکتفا نکنند

راسخ دست به کار کاھش گسترده نيروی کار 
کارگر را بدون  ١۴٠٠شدند و اعالم کردند که 

ژه غرامتی اخراج خواھند پرداخت ھيچ حق وي
اقدام سرمايه دار و سازش اتحاديه . کرد

کارگری با صاحبان سرمايه آتش خشم توده ھای 
کارگران . کارگر را از ھمه سو شعله ور ساخت

تصميم به اعتصاب گرفتند و به رغم عدم توافق 
سران ديوان ساالری اتحاديه ای چرخ کار و 

از روز . توليد را به طور کامل متوقف ساختند
کارگر بخش توليد سقف  ١۴٠٠فوريه  ٢١

سرمايه . کابريولت در اعتصاب به سر می برند
داران و دولت سرمايه داری اين اعتصاب را 

در فرھنگ و انديشه و . می خوانند" وحشی"
معيارھای اجتماعی و اخالقی آنان استثمار 

جنايت آميز نيروی کار، ساقط ساختن کارگران 
حقوق انسانی، جنگ افروزی از ھر نوع حق و 

و راه انداختن ھولوکاست عليه بردگان مزدی 
عين تمدن و گواه عالی ترين شکل مدنيت 

اما ھر نوع اعتراض به ھر گوشه . انسانی است
. ای از جنايات مذکور وحشيگری است

سرنوشت . اعتصاب کارگران اينک ادامه دارد
کارگر بخش توليد قطعات نيز کامالً در  ١٢٠٠
اعتصاب کنندگان از ھمه . ه ابھام استپرد

کارگران آلمان و جھان می خواھند که از آنان 
   .کنند حمايت

  libcom.orgبرگرفته از سايت 

  ٢٠٠٩فوريه 
 

 هفتمين روز تجمع اعتراضی کارگران چينی مينا
کارگر را استثمار  ٣٠٠کارخانه چينی بھداشتی مينا در قزوين قرار دارد و 

دار صاحب کارخانه ھمه اين کارگران را اخراج و کل سرمايه . می کند
او در باره دليل تعطيل کار و اخراج کارگران . شرکت را تعطيل کرده است

مشکالت دامنگير « ھيچ توضيحی نداده جز اين که مطابق معمول عبارت 
کارگر با دريافت حکم اخراج دچار  ٣٠٠. را تکرار کرده است» کارخانه

ھيچ . آنان از ھمه لحاظ در وحشت و ھراس فرو رفته اند. حالت شوک شده اند
ھيچ ممری برای امرار معاش . شانسی برای يافتن کار در جای ديگر ندارند

ھيچ چشم اندازی برای ادامه حيات در پيش . خود و خانواده خويش نمی بينند
کارگران ھفت روز است که در مقابل ساختمان . روی خود مشاھده نمی کنند

در طول اين ھفت روز ھيچ مرجعی ھيچ حرف . تحصن کرده اند کارخانه

قابل گوش دادنی به آنان 
کارگران . تحويل نداده است

خواستار شروع مجدد کار 
شرکت و بازگشت حتمی 

  . خويش به سر کار ھستند

   ١٣٨٧اسفند  ۵

 

 اعتصاب معلمان در کرمانشاه
معلمان کرمانشاه در اعتراض به سطح نازل 
حقوق ھا، شرايط وخيم و مرگبار کار و عدم 
تحقق مطالبات خويش دست به اعتصاب زدند و 
از رفتن به سر کالس ھای درس خود داری 

شمار کثيری از مدارس اگر چه باز . کردند
بودند اما معلمان آن ھا در حال اعتصاب به سر 

. بردند و برنامه کار و آموزش را تعطيل کردند
يم نظامی، شھدای معلمان در مدارس حک

انقالب، خمينی، جواداالئمه، عباس يوسفی، 
معتضدی، بعثت، کرمانشاھی، ادب و بسياری 
مدرسه ھای ديگر در محل آموزشگاه حضور 

يافتند، اما از رفتن به کالس و انجام کار امتناع 
  .کردند

   ١٣٨٧اسفند  ۵

  

  

 ادامه اعتصاب معلمان در شيراز
تصاب اسفند ھمزمان با ع ۵روز دوشنبه 

معلمان کرمانشاه اکثر دبستان ھا و دبيرستان 
. ھای شھر شيراز نيز به حالت تعطيل درآمد

اعتصاب معلمان موجی از وحشت و ھراس را 
. در دل دولتمردان سرمايه به راه انداخت

رؤسای نواحی مختلف آموزش و پرورش از 
ھمه سو به تقال افتادند تا شايد راھی برای 

جمعيت کثير . پا کنندشکستن اعتصاب دست و 
معلمان شھر اعالم کرده اند که خواستار تحقق 

آنان تصريح کرده اند که . مطالبات خود ھستند

تا رسيدن به مطالبات خويش مبارزه را به 
   .اشکال مختلف ادامه خواھند داد

   ١٣٨٧اسفند  ۵

 

 خطر گسترش بيکارسازی ها در صنايع خودروسازی سوئد 
يکاری در ميان کارگران نگرانی و وحشت از ب

صنايع اتومبيل سازی سوئد مدام رو به افزايش 
سرنوشت تراست خودروسازی ساب . می رود

اينک خطر تعطيل شدن مدت ھا نامعلوم بود اما 
بخش قابل توجھی از کارخانه و بيکار شدن 

در طول ماھھای . کارگران آن تقريباً حتمی است

نرال اخير بر پايه پيشنھاد کمپانی عظيم ج
موتورز که از صاحبان اصلی ساب است 
مذاکراتی ميان اين شرکت، دولت سوئد و بانک 
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ھدف . سرمايه گذاری اروپا جريان داشت
مذاکرات يافتن راه حلی برای جلوگيری از 

گفتگوھا حول . سقوط ساب در ورطه بحران بود
اين محور می چرخيد که ساب از جنرال 

مدل معين  موتورز تفکيک شود و با توليد دو
. خودرو در کشور سوئد به کار خود ادامه دھد

اين مذاکرات اکنون به شکست منتھی شده است 
زيرا دولت سوئد از تضمين کمک مالی الزم به 

با . اجرای اين طرح خودداری ورزيده است

شکست مذاکرات خطر بيکارسازی وسيع 
. کارگران ساب به مسأله روز تبديل شده است

ه کارگری سوئد در قبال بخش متال اتحادي
موضوع ھيچ واکنشی نشان نداده است و عمالً 
اخراج جمعيت کثير کارگران را تأييد کرده 

تعدادی از کارگران اتومبيل سازی ھای . است
سوئد در روزھای اخير ضمن مصاحبه با يکی 
از روزنامه ھا خشم و اعتراض شديد خويش را 

. ته اندعليه ديوانساالری اتحاديه ای ابراز داش

آنان در اين مصاحبه تصريح نموده اند که اگر 
اتحاديه در قبال اخراج وسيع کارگران ولو و 
ساب به سياست تا کنونی اش ادامه دھد حتماً راه 
کارگران حمل زباله در استکھلم را پيش خواھند 

   .گرفت

  ٢٠٠٩فوريه 

 

 »دنبو« ماه دستمزد کارگران معدن ذغال سنگ  ٣تعويق 
کارگر را استثمار  ۶٠ل سنگ دمبو در استان سمنان قرار دارد و معدن ذغا
سطح دستمزد آنان . شرائط کار کارگران طاقت فرسا و مرگبار است. می کند

بازار فروش محصوالت . ميزان توليد شرکت باال است. بسيار نازل است
سرمايه داران با وجود ھمه . پررونق است و اقالم سود کارخانه در اوج است

آنان . ن ھا تصميم گرفته اند که دستمزد اندک کارگران را پرداخت نکننداي
ترجيح می دھند که خانواده ھای کارگران از گرسنگی بميرند اما در مقابل بر 
حجم سرمايه گذاری ھای انبوه خويش بيأفزايند و از اين طريق سودھای باز 

ماه است که  ٣يل سرمايه دار معدن به ھمين دل. ھم طالئی تری به دست آورند
کارگر  ۶٠تعويق دستمزدھا ھمه . ھيچ ريالی به کارگران پرداخت نکرده است

کارخانه را در گرداب بدھکاری و گرسنگی و وضعيت ھولناک معيشتی 

اين کارگران به . غرق کرده است
دليل شرائط بسيار دشوار و مرگبار 
کار معدن قادر نيستند که عالوه بر 

يز کار کنند و اينجا در جای ديگری ن
به ھمين دليل زندگی خود و 
فرزندانشان را به صورت بسيار 

  . جدی در معرض خطر می بينند

  ١٣٨٧اسفند  ۴

  

 کارگر از کارخانه تاژ ۵٠اخراج 
شرکت تاژ در شھر صنعتی ليا در قزوين قرار 

. کارگر را استثمار می کند ۶٠٠دارد و حدود 
رچوب قرارداد کليه اين کارگران در چھا
موسوم به قراداد سالخی بدون ھيچ حد و مرز 

موقت استثمار می گردند و زمان قرارداد آنان 
تن از آنان عصر  ۵٠. ماه است ٣ماه تا  ١از 

يکی از روزھای اخير وقتی که در خاتمه کار 

روزانه برای زدن کارت اشتغال خود رجوع 
می کنند متوجه می شوند که کارت ھا باطل شده 

کارگران به صاحبان سرمايه مراجعه می . ندا
معلوم می . نمايند اما ھيچ پاسخی نمی گيرند

شود که سرمايه داران با دستاويز پايان مدت 
کارگران . قرارداد ھمه آنان را اخراج کرده اند

دست به اعتراض می زنند و در مقابل دروازه 

ورودی کارخانه تجمع می نمايند اما ھيچ کس 
  .ه اعتراض آنان نمی دھدھيچ پاسخی ب

  ١٣٨٧اسفند  ۴

  

  

 کودکان کار در کرمانشاه
سال و کمتر کرمانشاھی  ٩تا  ٨انبوه کودکان 

در کوچه ھا و خيابان ھا و ميدان ھا و ھمه جای 
شھر در جستجوی کارند تا شايد برای نان 
روزانه خود و والدينشان چند تومانی به دست 

ھمه چيز  اين کودکان از درس و مدرسه و. آرند
بسياری از اين کودکان روزھا . محروم اند

موفق به يافتن ھيچ کاری نمی شوند و به ھمين 
دليل در سطل ھای زباله به دنبال اشياء کھنه و 
مندرسی می گردند تا شايد آن ھا را به فروش 

بر اساس . رسانند و از اين طريق نانی تھيه کنند
ر آخرين آمار صندوق بين المللی پول و ساي

مراجع آماری کشور و دنيا طبقه کارگر ايران 

چنان کوه عظيمی از محصول اجتماعی ساالنه 
را توليد می کند که ھر شھروند ايرانی از 
کودک يک روزه تا پيرمرد لب گور بايد به 

ھزار دالر امريکا  ١۴طور ساالنه بيش از 
برای امور معيشتی و رفاه و امکانات اجتماعی 

دالر امريکا  ١۴٠٠٠. دخود سھم داشته باش
کودکی که . ميليون تومان ايران است ١۴معادل 

در کوچه پس کوچه ھا و ميادين و خيابان ھای 
شھر کرمانشاه اين گونه زندگی می کند با برادر 

ميليون  ٢٠و خواھر و والدين خود در ھر سال 
تومان حق مسلم خوراک و پوشااک و امکانات 

سؤال اين . ندمعيشتی و رفاھی و اجتماعی دار

است که کوه عظيم کار و توليد و محصول کار 
طبقه کارگر ايران چه می شود و به کجا می 
رود و چرا چرا بچه ھای خردسال ھمين 
کارگران که خالق اين ھمه محصول و سرمايه و 

پاسخ . ثروت ھستند بايد اين گونه زندگی کنند
ھمه اين سؤاالت آن است که ما در جھنم سرمايه 

برای رھائی از اين . زندگی می کنيم داری
 . وضع بايد سرمايه داری را نابود ساخت

   ١٣٨٧اسفند  ۴
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 کارگر توسط سرمايه در چين  ٧٣قتل 
چين دنيای کشتار کارگران در معادن و ساير 

ھيچ ماھی نمی . مراکز مختلف کار و توليد است
گذرد که معدنی از معادن سرمايه در چين دچار 

و شمار کثيری کارگر در زير  ريزش نشود
 ٧٣کشتار . ميليون ھا تن خاک دفن نگردند

کارگر اخير در جريان انفجار يک معدن ذغال 
بر اساس . سنگ در شمال چين روی داده است

اخبار روزنامه ھا معدن تونالن در شھر 
فوريه  ٢٢گوجيائو در استان شانشی صبح روز 

ان کارگر در دم در مي ٧٣اسير انفجار شد و 
شمار کارگران . شعله ھای آتش سرمايه سوختند

اين معدن بسيار باال است و در روزھای آينده 

بايد منتظر افزايش شمار سوختگان و کشته 
معادن چين فاقد ابتدائی ترين . شدگان کارگر بود

سرمايه داری چين در . امکانات ايمنی ھستند
تالش سبعانه برای افزايش حجم انباشت، تسخير 

ھای جھانی و سرازيرسازی سيالب بازار
اضافه ارزش ھا به حوزه ھای نوين پيش ريز 
سرمايه در کشور حاضر به قبول ھيچ ريالی 
ھزينه برای بھبود شرائط کار کارگران نمی 

دولت سرمايه داری چين می داند که با . باشد
کشته شدن اين کارگران در جريان انفجار 

ی کار معادن و حريق ھا و ساير سوانح نيرو
ارزان تر و شبه رايگان تر جای آن ھا را پر 

سرمايه داران چينی به ھمين . خواھد ساخت
دليل با فراغ بال و آسايش خيال از مرگ صد 
صد بيشتر کارگران در جريان انفجار معدن ھا 

فقط در سال گذشته بيش از  .استقبال می کنند
کارگر چينی جان خويش را در جريان  ٣٢٠٠٠

يزش معادن اين کشور از دست داده انفجار و ر
  . اند

  ٢٠٠٩فوريه 

  

 

 هزار تومان دستمزد در الستيک البرز ٢٠٠ماه کار و  ٩
بايد مبارزه کرد، اين از بديھيات است اما 

ما با سرمايه . صرف مبارزه کردن کافی نيست
اين . داران و نظام سرمايه داری در جنگيم

جنگ بسان ھر جنگ ديگر قواعد و راھکار و 
آگاھی و ھدف گيری و سنگرسازی و 
. سازمانيابی و تدارک خاص خود را الزم دارد

جنگ با سرمايه يعنی تعرض به شيرازه حيات 
سرمايه داری، يعنی اين که سرمايه داران را 

سازيم تا در مقابل ما عقب نشينند، تا به  مجبور
قبول مطالبات ما مجبور گردند، تا از اعمال 

تا روند ارزش . نمايند قدرت ما احساس ھراس
افزائی سرمايه ھايشان را به طور مدام از سوی 
جنبش ما در خطر مسدود شدن و توقف و 

 ٢در کارخانه الستيک البرز ما . نابودی بينند

سال تمام مبارزه کرديم، اما حاصل اين 
زيرا قواعد جنگ . مبارزات ناچيز بوده است

ه طبقاتی عليه سرمايه را درست به کار نگرفت
ما بسيار کارھای درستی انجام داديم اما يک . ايم

بايد شورای ضد . کار اساسی را انجام نداديم
سرمايه داری خويش را تشکيل می داديم و با 
قدرت اين شورا کارخانه را به تصرف خويش 
در می آورديم، بايد به راه می افتاديم و 
کارگران ھمزنجير خود در ھمه مراکز کار و 

حمايت شورای مان و به جانبداری  توليد را به
از تصرف کارخانه توسط شواين شورا فرا می 

سال مبارزه اينک آن شده  ٢حاصل . خوانديم
ھزار  ٢٠٠ماه کار فقط  ٩است که در قبال 

آينده اشتغال ما به کلی . تومان دريافت نموده ايم

در ابھام است و ھيچ يک از مطالبات ديگر ما 
اين ھا فرياد می زنند  ھمه. محقق نگرديده است

که مبارزات دو ساله مان کسر و کمبود جدی 
ما يک دنيا تظاھرات و تحصن و . داشته است

راه پيمائی و اعتصاب را در پشت سر خود 
داريم اما دست به اعمال قدرت مؤثر و واقعی 

اين کار را بايد انجام . عليه سرمايه نزده ايم
يش را بايد شورای ضد سرمايه داری خو. دھيم

کارخانه را تصرف کنيم و برنامه . به پای داريم
  . ريزی کار و توليد را به دست گيريم

  ١٣٨٧اسفند  ٣

 

 حکم اخراج کارگران پرستار زن اجرا شد
تختخوابی تھران موسوم به ھسته  ١٠٠٠شعبه وزارت اطالعات بيمارستان 

بزرگ کارگر اين مرکز  ٣۵گزينش از مدت ھا قبل اعالم کرده بود که 
درمانی را به جرم بدحجابی و عدم اعتقاد به مبانی جمھوری اسالمی اخراج 

آنچه دولت سرمايه داری ايران اعالم داشته است تا ماوراء . خواھد کرد
مرزھای تصور ھول انگيز است، تازيانه وحشت و دھشتی است که بر پيکر 

معنی آنچه  .ھر چه انسانی و احساس انسانی داشتن و انسانيت فرود می آيد
دولت سرمايه می گويد اين است که زنده بودن ھر انسان سکنه جھنم سرمايه 
داری ايران به قبول تام و تمام و بدون ھيچ قيد و شرط و اگر و امای نظام 

کارگر نيروی . بردگی مزدی و ارکان قدرت و حيات اين نظام موکول است
و افراد خانواده اش  کارش را می فروشد تا از اين طريق امرار معاش کند

طبق دستور دولت سرمايه ھر کسی که مؤمن به مبانی قدرت . زنده بماند
جمھوری اسالمی نيست حق فروش نيروی کارش را ندارد و بر ھمين اساس 

به بيان ديگر ھر کس که مؤمن به اين رژيم نيست . حق زنده بودن ندارد
نوزاد باشند محکوم خودش و زن و بچه ھای خردسالش حتی اگر اين بچه ھا 

 ١٠٠٠بخش وزارت اطالعات دولت سرمايه در بيمارستان !! به مرگ ھستند
در روزھای اخير اين حکم را به اجرا نھاده است و چندين کارگر  تختخوابی

پرستار به اسامی نيکو قاسم رمکی، راحله کريمی و سيما پنجعلی از 
شاورز از بخش موسوم بيمارستان و خانم مريم ک ١پرستاران بخش اورژانس 

اين پرستاران ساليان دراز اين جا کار . به زير ستون ھا را اخراج کرده است
کرده اند و استثمار شده اند و در جريان کار خويش ھزاران مريض را کمک 

آنان اينک خودشان و بچه ھايشان به . نموده و چه بسا از مرگ نجات داده اند
وم می شوند، تنھا به اين دليل که گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی محک

دولت سرمايه در مورد اعتقاد قلبی آنان نسبت به مبانی قدرت نظام خويش 
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وزارت اطالعات سرمايه اين حکم را فقط در مورد کارگران باال !! شک دارد
پرستار ديگر در ھمين بيمارستان و شمار  ٣٠حدود . به اجرا ننھاده است

درمانی ديگر از جمله بيمارستان ھای آرش،  نامعلومی از پرستاران مراکز

امير اعلم، بھارلو، روزبه، فارابی، ضيائيان، ولی عصر را نيز با ھمين 
 . دستاويز ضد انسانی در معرض اخراج قرار داده است

  ١٣٨٧اسفند  ٣

 

 »آرتاويل تاير« کارگر  ١٣٠٠خطر اخراج 
تاويل تاير اردبيل در اعتراض به تعويق ماه پيش بود که کارگران آر ٢حدود 

آنان چرخ توليد را متوقف ساختند و بر . مطالبات خويش دست از کار کشيدند
در آن روزھا مھدی . ادامه اعتصاب تا تحقق مطالبات خود پافشاپای فشردند

گنجی سرمايه دار صاحب شرکت زير فشار موج مبارزات کارگران راه عقب 
نمود تا از طريق دادن وعده و وعيد کارگران را به  نشينی پيش گرفت و تالش

از آن تاريخ دو ماه گذشته است و در طول اين مدت . سر کار باز گرداند
آنچنان که راه و رسم کليه سرمايه داران و به طور خاص سرمايه داران ايران 
. و دولت آن ھا است حتی يک مورد از اين وعده ھا جامه عمل نپوشيده است

دار صاحب کارخانه باز ھم بسان ھمه ھمتايان طبقاتی ھم ميھنش به سرمايه 
 ١٣٠٠او با شم تيز طبقاتی اش درک می کند که . اين نيز اکتفاء نکرده است

ً دوباره دست به اعتراض خواھند زد و برای  کارگر ناراضی معترض حتما
دار با سرمايه . تحقق مطالباتشان باز ھم چرخ توليد را از کار خواھند انداخت

 ٢٠او حکم اخراج . احساس اين خطر از پيش دست به کار مقابله شده است
کارگر را صادر کرده است و به عمال خود دستور داده است که از ورود اين 

کارگر اخراجی در جريان  ٢٠. کارگر به کارخانه جلوگيری نمايند ٢٠
مھدی ھمه تالش . ماه پيش نقش فعال داشته اند ٢اعتراضات و اعتصاب 

گنجی آن است که از طريق ايجاد رعب و وحشت و اخراج فعالين طغيان 
گنجی دامنه تھديداتش را به . دوباره موج مبارزه کارگران را به تعويق اندازد

اوج رسانده است و در کمال سفاکی و بيشرمی اعالم داشته است که سرمايه 
کيد کرده است که تا او تأ. دار است و ھر جنايتی را که بخواھد انجام می دھد

کارگر و  ٢٠اخراج . کارگر کارخانه را اخراج می کند ١٣٠٠پايان سال کل 

تھديد شدن ھمه کارگران به اخراج سايه سياه بيکاری و گرسنگی را از ھمين 
آنان در واکنش به اين . کارگر سنگين ساخته است ١٣٠٠حاال بر سر تمامی 

بسيار عاصی و خشماگين عليه  جنايت ھا دست به تشکيل اجتماع زدند و
زدند که در روزھای  کارگران فرياد. سرمايه دار شعار اعتراض سر دادند

 .آتی برشدت مبارزات خود خواھند افزود

  ١٣٨٧اسفند  ٣

 

 سرمايه، شالق، جنايت و زندان
شالق دھشت سرمايه ھمچنان بر گرده کارگران 

که دو فعال چند روز پيش بود . فرود می آيد
کارگری را در ديوان قضای سرمايه به جرم 
شرکت در راه پيمائی روز جھانی کارگر به 
تازيانه بستند و امروز مجدداً دو کارگر ديگر را 

ضربه شالق قرار  ١٢٠به ھمين جرم آماج 
غالب حسينی و عبدهللا خانی ھر کدام به . دادند

آنان . ضربه شالق تحمل کردند ۵٠و  ٧٠ترتيب 
عاقب تحمل اين جنايت کريه دولت سرمايه مت

حاکمان سرمايه . داری راھی سياھچال گرديدند

ماه و عبدهللا خانی را به  ۶غالب حسينی را به 
  . روز زندان محکوم ساخته اند ٩١

  ١٣٨٧اسفند  ٣

  
 

 »پاکسان« تعطيلی اجباری بدون حقوق کارگران در 
بسيار » پاکسان« سطح دستمزدھا در کارخانه 

ر سالحی در دست سرمايه اين ام. پائين است
داران است تا سوای استثمار ھار و سبعانه توده 
ھای کارگر در روزانه معمول کار، ھر ماه 
اضافه کاری ھای بسيار انبوھی را نيز بر گرده 

 ١٢ھيچ کارگری کمتر از . کارگران بار سازند
ساعت در روز کار نمی کند زيرا زيرا ھزينه 

اندک حقوق ھا ھای سرسام آور زندگی و مقدار 
امکان امرار معاش و ادامه زندگی را از وی 

سرمايه دار صاحب کارخانه . سلب می سازد
اينک بازار فروش محصوالتش را چندان 

پاکسان مواد شوينده . رضايت بخش نمی بيند

توليد می کند و جمعيت وسيعی از توده ھای 
کارگر سکنه جھنم سرمايه داری ايران در آتش 

. ان خريد اين مواد را ندارندسوزنده فقر تو
مالکان کارخانه به ھمين دليل تصميم به کاھش 
توليد گرفته اند و در اين راستا کليه ساعات 
اضافه کاری کارگران را حذف و از اين طريق 

 ٨ساعتی را به دستمزد  ١٢دستمزد روزانه کار 
ساعت  ۴اضافه کاری . ساعت کار تقليل داده اند
ی عليه کارگر است اما در روز جنايت ھولناک

شالق وحشت و دھشت گرسنگی بر گرده او و 
اندام فرزندانش سبب می شود که نه فقط از قطع 
اضافه کاری شاد نباشد که مراسم عزا بر پای 

سرمايه داران ھمراه با کاھش اضافه . سازد
کاری ھا عزم جزم کرده اند که روزھای 
مرخصی کارگران را نيز به صورت اجباری 

يش دھند و برای اين روزھا ھيچ دستمزدی افزا
مالکان سرمايه . به ھيچ کارگری پرداخت نکنند
آنان ھر ھفته يک . حتی به اين نيز قانع نشده اند

روز را تعطيل و حقوق اين روز کارگران را 
 . نيز مصادره می نمايند

 ١٣٨٧اسفند  ٢
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 محسن حکيمی از زندان اوين آزاد شد
و عضو کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل  محسن حکيمی، فعال کارگری

روز آن در سلول انفرادی گذشت  ۵٢کارگری، پس از تحمل دوماه زندان که 
آزادی محسن . زندان اوين آزاد شد ٢٠٩از بند  ١٣٨٧بھمن  ٣٠در نيمه شب 

حکيمی به صورت مشروط و با قرار وثيقه به مبلغ صد ميليون تومان 
  .صورت گرفته است

در رابطه با بازداشت بيژن اميری،  ٨٧ر تاريخ دوم ديماه محسن حکيمی د
کارگر خودروسازی و عضو کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، 

او که برای ششمين بار بود که توسط جمھوری اسالمی بازداشت . دستگير شد
در اعتراض به  ٨٧می شد در اولين جلسه بازجويی به تاريخ سوم دی ماه 

ز دادن ھرگونه پاسخ به سئوال ھای بازجو خودداری کرد و بازداشت خود ا
محسن حکيمی . در دادسرا نيز قرار وثيقه برای آزادی خود را امضا نکرد
موارد اصلی . حدود بيست جلسه مورد بازجويی و بازپرسی قرار گرفت

بازجويی از حکيمی عبارت بودند از وابستگی به احزاب، تکثير و پخش 
يه جمھوری اسالمی و عضويت در کميته ھماھنگی برای اعالميه و جزوه عل
حکيمی در تمام اين بازجويی ھا ضمن انکار دو مورد . ايجاد تشکل کارگری

نخست خود را عضو موسس کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری و 
  .مسئول سايت آن معرفی کرد

که نامه  الزم به ذکر است که در آخرين روز زندان محسن حکيمی و در حالی
آزادی اش با قرار وثيقه به دست بازجويان رسيده بود، او به اتاق بازجويان 

بازجويان به . برده شد و مورد ضرب و شتم و تھديد و توھين قرارگرفت

حکيمی اعالم کردند که جلو اجرای قرار آزادی او را خواھند گرفت زيرا او 
جزوه عليه جمھوری با وزارت اطالعات ھمکاری نکرده و پخش اعالميه و 

حکيمی در اين جلسه بازجويی نيز گفته ھای . اسالمی را نپذيرفته است
جلسات قبلی خود را تکرار کرد و تکثير و پخش اعالميه و جزوه عليه 

در . به بند بازگردانده شد او پس از اين جلسه. جمھوری اسالمی را نپذيرفت
د بيرون آوردند، بازھم که او را برای آزادی از بن ٨٧بھمن  ٣٠نيمه شب 

 ٨٧آزادی اش را به دادن تعھد حضور در دادگاه، در تاريخ سوم اسفند 
محسن حکيمی با اعالم اين که حضور او در دادگاه نه با اين . مشروط کردند

گونه تعھدھا بلکه با ارسال احضاريه از سوی دادگاه صورت می گيرد از 
م بدون دادن ھيچ گونه تعھدی امضای اين تعھد نيز خودداری کرد و سرانجا

  .از زندان آزاد شد

ما آزادی محسن حکيمی را به ايشان، خانواده اش و جنبش کارگری تبريک 
می گوييم و کارگران، فعاالن کارگری و ھمه آزادی خواھان را به ادامه 
اعتراض به اين بازداشت ھا، ضرب و شتم ھا، تھديدھا، توھين ھا و محاکمه 

  .مھا فرا می خواني

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٧اول اسفند 

 

 اوجگيری مجدد خطر اخراج کارگران لوله سازی
صدھا ھزار کارگر لوله سازی خوزستان در 

سازمان تأمين . خطر جدی اخراج قرار دارند
. اجتماعی مالکيت اين شرکت را در دست دارد

اين سازمان ماه ھا است که برای اخراج توده 
ھای کارگر، تعطيل کارخانه و انتقال سرمايه 
. ھای آن به حوزه ھای پرسودتر تالش می نمايد

به کرات برای بيکارسازی ھمه کارگران برنامه 
با استفاده از نقش دولتی خود . ريزی کرده است

 !!» تأمين اجتماعی« به عنوان نھاد مسؤل 
ليست اسامی کارگران شرکت را با ھدف 

ھا از حق غرامت بيکاری محروم ساختن آن 
روز  ١۵دستکاری نموده است دو بار و ھر بار 

کارگران را به مرخصی اجباری محکوم ساخته 
است تا در غياب آنان اخراج ھا را به مرحله 
اجراء بگذارد و در ھمان حال خطر مقاومت و 
تعرض و اعتراض آنان را تا سرحد امکان 

 سازمان تأمين اجتماعی در طول. کاھش دھد
سال جاری ھمه اين اقدامات را عليه کارگران 
انجام داده است اما ھمواره و در تمامی اين 
مراحل و دسيسه آفرينی ھا با مقاومت و مبارزه 
و موج شديد اعتراض کارگران رو به رو شده 

اين سازمان اينک يک بار ديگر زمزمه . است
اخراج ھا را به گونه ای جدی ساز نموده است 

جديدی را برای تحقق اين ھدف  و توطئه ھای
کارگران . شوم ضد کارگری آغاز کرده است

لوله سازی اھواز با شنيدن خبر احتمال 
بيکارسازی ميرعامل کارخانه را مجبور ساختند 
که در سالن آمفی تر حاضر شده و به سؤاالت 

کارگران سؤاالت زيادی را . آنان پاسخ دھد
د سود پيرامون دليل تعويق دستمزدھا با وجو

سرشار تمامی سال ھای گذشته کارخانه، 
بيکاری شمار زيادی از کارگران در طول ھفته 

ھای قبل و پاره ای مسائل ديگر مطرح ساختند، 
آنان وجود شرکت ھای مقاطعه کاری را سخت 
مورد اعتراض قرار دادند و سرانجام به عنوان 
يک سؤال محوری به کرات از مديرعامل 

سرنوشت اشتغال آن ھا  خواستند که پيرامون
مدير شرکت ھر بار تأکيد کرد که . توضيح دھد

در صورت فقدان پروژه مشخص کار خطر 
اظھارات مدير . اخراج کارگران وجود دارد

عامل کارخانه با موج خشم توده ھای کارگر 
مواجه شد، به گونه ای که وی مجبور گرديد 
جلسه را ترک نموده و خود را از فشار 

  .گران رھا سازداعتراض کار

   ١٣٨٧اسفند  ١

  

 اعتصاب کارگران راننده تاکسی در مشهد
آنان به شرکت . کارگران راننده تاکسی در مشھد دست از کار کشيده اند

اعتراض دارند » شاھد شرق« سرمايه دار مسؤل خط تاکسيرانی، موسوم به 
اب و عليه اين شرکت به خاطر اجتناب از قبول مطالباتشان دست به اعتص

اعتصاب رانندگان اختالل گسترده ای در وضعيت اياب و ذھاب در . زده اند
آنان . کارگران بر ادامه اعتصاب اصرار دارند. سطح شھر پديد آورده است

در طول اين چند روز به کرات اعالم داشته اند که تا حصول کامل مطالبات 
ه و نھادھای قوای سرکوب دولت سرماي. خويش به مبارزه ادامه خواھند داد

دولتی راه و ترابری پشت سر ھم 
رانندگان را به اعمال قھر و توسل به 

آنان تا ھمين . زور تھديد می کنند
امروز عده زيادی از راننگان را 

کارگران . دستگير و زندانی نموده اند
راننده ضمن پافشاری بر ادامه 
مقاومت و استقامت از ھمه ساکنان 
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  ١٣٨٧اسفند  ١  . ت از اعتصاب آنان برخيزندشھر می خواھند که به حماي

  

 شورش خشمگين کارگران در مشهد
فقط در طول . موج بيکارسازی در کارخانه ھای شھر مشھد شتاب گرفته است

کارگر آب ميوه  ٧٢کارگر شرکت بخاری سازی مشھد،  ٣۵ھمين چند روز 
کارگر  ۴٨و  کارگر شرکت راه ١۴کارگر شرکت سيمان مشھد،  ۶١مشھد، 

کارگران اخراجی در . توليد چراغ قوه مشھد حکم اخراج دريافت داشته اند
آنان فقط در طول يک ھفته چندين . ھمه جا دست به اعتراض زده اند

. تظاھرات پرشور و گسترده عليه سرمايه داران و دولت به راه انداختند
در . رديدتظاھرات کارگران با ھجوم وحشيانه قوای سرکوب رو به رو گ

چندين نقطه شھر مشاجرات و زدو خوردھای شديد خيابانی ميان قوای 
کارگران با خشم و قھر به . سرکوب و کارگران ساعت ھا به درازا کشيد

نفر از  ٢٠بيش از . صفوف نيروھای پليس و اشرار سرمايه حمله نمودند
بر  .تظاھرکنندگان کارگر آماج ضرب و شتم قرار گرفتند و زخمی گرديدند

کارگر نيز در جريان زد و  ۶طبق اطالع 
خوردھا دستگير شده و روانه سياھچال 

دولت سرمايه داری در کنار  .ھا شدند
سرکوب مبارزات کارگران نسبت به 
انتشار اخبار اين مبارزات سخت سکوت 
اختيار کرده است و درج ھر نوع 

 .گزارش و خبر را سانسور می نمايد

  ١٣٨٧ا اسفند 

  

 تجمع اعتراضی و اعتصاب معلمان مشهد 
معلمين استان خراسان در اعتراض به تعويق دستمزدھای خويش يک تجمع 

ل تمام است که سا ۴جمعيت کثير معلمان . عظيم اعتراضی تشکيل دادند
مطالبات خويش يا در واقع بخش ھائی از دستمزد ناچيز خود را دريافت 

ميليون تومان به خاطر تعويق  ۴ھر کدام از اين معلمان حدود . نداشته اند
نفر از توده ھای کارگر معلم  ٣۶٨. دستمزدھا از دولت سرمايه طلبکار است

دولتی اجتماع کردند و  در اعتراض به اين شرارت دولت در مقابل نھادھای
در راستای ھمين خراسان  معلمانشمار وسيعی از . اعتراض سر دادند فرياد

و اين روز را در اعتصاب  کردند یاز حضور در مدارس خودداراعتراض 
دولت سرمايه موج مبارزات و اعتصاب کارگران را با گسيل . به سر بردند

در روز ياد شده جمعيت . تنيروھای اشرار و پليس و قوای سرکوب پاسخ گف
عظيمی از اين نيروھا در خيابان ھای مختلف شھر مشھد به پيگرد و ديده بانی 

و کمين معلمان 
معترض پرداختند تا 
در صورت لزوم با 
توسل به حمام خون 
از گسترش مبارزات 

 . آنان جلوگيری کنند

  ١٣٨٧ا اسفند 
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . ه اعماق مرگ و نيستی رانده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش ب
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 . سرمايه داری باقی نمانده است ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با
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

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

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 . را در ھمين جا بايد جستعلت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری 

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 . به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است امان سرمايه

د و، 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 محرومن
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

  . ايه ای ترين بيان آن استنه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل طبقه کارگر در عمومی ترين و پ - 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
ابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از ب. 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 . 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

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
ا برمبنای آن ليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر ررا من تو

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠کنونی بايد  حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط -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. کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشندتمام بيکاران آماده  - 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. سب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری استمسکن منا - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد دولت ھر سال درصد معينی از بودجه -  
  . 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
  . استفاده کنندتمام مردم بايد از مھد کودک رايگان  -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

  . مله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازج -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . ميان آنان صورت گيرد تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل -  
  .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 
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  



ه  ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما

 
١٤ 

  ١٣٨٧ اسفند  ٩جمعه       ٤٤سال اول ـ شمارٔه  

  
  

  !يه سرمايه متشکل شويم کارگران عل

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١/٢/١٣٨٧  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

  
هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 

طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری
خبار جديد کارگری در آن منتشر ا

 .گردد می
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

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

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




