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

 
١ 

  ١٣٨٧ اسفند ٢٣ جمعه     ٤٦ سال اول ـ شمارهٔ 

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اين شماره در

  ٢ اردوگاه كار اجباري:عسلويه ـ
  ۵ ماھه دستمزدھای کارگران پوشينه بافت ۴تعويق  ـ
  ۵ آرتاويل تايرکارگر ٢٠اخراج  ـ
  ۵ سرنوشت مبارزات دو ساله کارگران الستيک البرز ـ
  ۶ رولس رويک در نروژ گر از کارخانهکار ١٨٠اخراج  ـ
 ۶ اعتصاب تاريخی معدنچيان انگلستانبيست و پنجمين سالگرد ـ
  ٩ اعتراض کارگران پارس قوه به تعويق دستمزدھا ـ
  ٩ ادت آبادسعفرياد اعتراض بازماندگان قربانيان فاجعه  ـ
  ٩ اعتصاب کارگران لوله سازی اھواز ـ
  ١٠ اعتصاب رانندگان تاکسی در سنندج ـ
  ١٠ وق نگرفته اندماه حق ٨سمنان » پاکريس«کارگران  ـ
  ١٠ ر مصراعتصابات و تظاھرات گسترده کارگری در سراس ـ
  ١١ پايان اعتصاب عمومی در گوادلوپ ـ
  ١١ اجتماع اعتراضی کارگران آردل ـ
  ١١ تجمع اعتراضی کارگران شيشه مينا ـ
 ١٢ سرمايه داری ايران و گسترش کار کودکان ـ

  ١٣ کارگری که از شدت استثمار سرمايه خود را کشت ـ
  ١٣ »کيش چوب«اعتصاب کارگران  ـ
  ١۴ »فرش پارس«اجتماع اعتراضی کارگران  ـ
  ١۴ ریدر سا» مھر«اعتصاب کارگران بيمارستان  ـ
 ١۴ را گرامی می دارند ٨۴کارگران ايران خودرو سالروز اعتصاب سال  ـ
  ١۵ مه اعتصاب کارگران کارخانه نوشابادا ـ
  ١۶ نعت کارون در مقابل مجلسص گران کشت واجتماع اعتراضی کار ـ
  ١۶ روزه کارگران سد زوال در سلماس ١٠اعتصاب  ـ
  ١۶ تشديد باز ھم بيشتر فشار بر کارگران افغان ـ
  ١۶ اجتماع اعتراضی کارگران ايران خودرو ـ
 ١٧ دوازه ميليون و پانصد ھزار کارگر بيکار در آمريکا ـ
 ١٧ چند نکته دربارۀ کارخانگی ـ
  ٢١ يورش نيروی سرکوب به اجتماع کارگران واگن پارس ـ
  ٢٢ بيکارسازی وسيع معلمان در سوئد ـ
  ٢٢ کارگر ديگر ١٢٠٠کرايسلر و اخراج  ـ

م  و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع    !!!کار
ه ھما  ه ھما ر ک ه ھما ر ک ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا    ی 

 ١٣٨٧اسفند ٢٣جمعه    ۴۶سال 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    ٢٣٢٣٢٣هٔ هٔ هٔ    ...وا



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

 
٢ 

  ١٣٨٧ اسفند ٢٣ جمعه     ٤٦ سال اول ـ شمارهٔ 

 اردوگاه آار اجباري:عسلويه
عسلويه در کدام نقطه از ايران واقع شده است که اين روزھا اين قدر از 
اھميت اقتصادی آن صحبت می شود؟ اين حجم از ثروت و به زبان ديگر کار 
مجسم به وسيله چه نيروھايی خلق شده است؟ آفرينندگان اين قطب صنعتی 

رگرانی که با توليد اين ھمه سرمايه کا خود چگونه گذران زندگی می کنند؟
موجب ثروتمند شدن شرکت ھای مقاطعه کار، شرکت ملی گاز و شرکت ھای 

شده اند خود در چه وضعيتی به سر می ... انگليسی، کره ای ، ايتاليايی و 
کارگران ديگر کشورھا ھم که نيروی کارشان به اشکالی چون ساخت  برند؟

که زير  تاور و تيديل شده و يا کارگرن ايرانیابزار و وسايل صنعتی تابلو، 
خط فقر زندگی می کنند، کارگرانی که با توقف کارھای پروژه ای اکنون 
سرگردان برای کار ھستند، کارگرانی که از بيمه بيکاری بی بھره ھستند 

  ...و 

بخش ھای صنعتی عسلويه که با نام سايت و فاز از آن ھا ياد می شود قرار 
آن، مرحله پيشا  ١٠و  ٩در حال حاضر فازھای . فاز ادامه يابد ٢۵بود تا 

راه اندازی را از سر گذرانده اند و قرار است در روزھای آينده راه اندازی 
شوند و در بعضی مناطق در حال تسطيح زمين و گردآوری برای فونداسيون 

 اين منطقه صنعتی شامل مناطقی. ھر سايت شامل چندين فاز می شود. ھستند
کيلومتری از  ٢٠تا  ١٠می باشد که در فاصله حداکثر ... چون جم، کنگان و 

  .دارند و در دامنه رشته کوھی بنا شده اند ساحل خليج فارس قرار

کليه کارھای تسطيح زمين، ساخت فونداسيون و جدول بندی بدون حضور 
آن  اگر در بين. نيروھای کره ای و کالً توسط کارگران ساده انجام می گيرد

اين . ھا متخصص ھم وجود داشته باشد، دستمزد کارگر ساده را می گيرد
بخش از کار از چشم بيننده ای که اين تاسيسات را از طريق تلويزيون می 

ھمين جا الزم است يادآوری کنيم که کارگران پروژه ای . بيند پنھان می ماند
رس و سرتاسر ساحل خليج فا. در جنوب محدود به عسلويه نمی شوند

. ھمچنين بعضی جزاير خليج فارس چون الوان و سيری را در بر می گيرد
ً به تاسيسات پتروشيمی و تعميرات  در حال حاضر کارھا در عسلويه عمدتا

  . محدود می شود

قانون ھشت ساعت . اي است كه از ھيچ قانوني تبعيت نمي كند عسلويه منطقه
داري تحميل  لت ھاي سرمايه كار ھم كه به ضرب مبارزات طبقه كارگر به دو

 ۵و حداكثر  ۵/۴کارگران ساعت . شده است، در اينجا محلي از اعراب ندارد
صبح كار شروع مي شود و  ۶معموالً ساعت . صبح از خواب بيدار مي شوند

اگر شركت ھا الزم . ساعت اضافي كاري ادامه می يابد ۵/١شب با  ۵/٧تا 
دامه پيدا می کند، در مواردي ھم شب شب اضافه كاري ا ۵/٨بدانند تا ساعت 
اين . روز كار در ماه ٢۴ده ساعت كار در روز به ازاي . كاري وجود دارد

صورت كاركرد در ماه به كسي . مقررات در اكثر شركت ھا اعمال مي شود
به ندرت ليست با ساعات اضافه كاري كليه كارگران قسمت به . داده نمي شود

در سال جاري از (ھزار تومان  ٢١٠زد از دستم. رويت كارگران می رسد
كارھاي سيويل، محوطه (ھزار تومان به كارگران ساختماني  ٢۴٠تا ) خرداد

كارگراني كه در بخش ). سازي، فونداسيون بعضي ساختمان ھاي اداري
كه در ھر سايتي بيش از ده تايي از اين مخازن ساخته مي (ساخت مخازن 

كمكي ھاي راننده جرثقيل  –ر، ريگرھا كمك جوشكا(، كارگران كمكي )شود
ھمه ھمين دستمزد را دريافت مي ) كارگران تأمين نگھداري اسكافل بندھا –

جوشكاران لوله كه تعداد آن ھا بسيار كم است يك ميليون تا يك ميليون و . كنند
 ٣۵٠كارگران نصب عموماً دستمزدشان . صد ھزار تومان دستمزد مي گيرند

 ۶٠٠ھا كه در واحد كاري يكي و حداكثر دو نفر ھستند و فورمن  ،۴٠٠تا 
ھزار تومان ھم مي  ٧٠٠دستمزد فورمن واحدھاي برق تا . ھزار تومان است

معموالً . آيد اما دستمزدھا يك راز است مبلغ دستمزدھا در ليست نمي. رسد
اما عمده نيروي . كارگران از حقوق و مزاياي خود با ھم صحبت مي كنند

تا  ٢١٠لويه ھمين كارگراني ھستند كه دستمزد ماھانه آن ھا بين كاري در عس
 .ھزار تومان در ماه است ٢۴٠

مدير كارگاه، دستياران مديريت كارگاه كه شامل مديرھاي واحدھاي مختلف و 
سركارگرھا كه مسئول بھره كشي نيروي كار از كارگران مي باشند، حقوق 

آنچه . الً ما كارگران كمتر از آن اطالع داريمھاي كالني مي گيرند كه معمو
ميليون، معاونين امور  ٧-١٠از گوشه و كنار خبرش مي رسد رئيس كارگاه 

ميليون حقوق ماھانه دارند، و سركارگرھا از ھفتصد  ۵فني ھر كدام  –اداري 
  .ميليون در ماه مي گيرند ٢ھزار تومان گرفته تا 

حتي مدير . به ندرت نيروي فني به چشم مي خورد در بين مديران واحدھا
نيروھايي ھستند كه سابقه كاري زيادي . كارگاه به ندرت كارشناس فني است

. در شركت دارند و از اين مھم تر مورد اعتماد مدير عامل شركت ھا ھستند
شاھد بوديم که كارشناس مكانيك از يكي از دانشگاه ھاي معروف كشور 

كار او را يك ديپلمه . به داليلي گذاشت و رفت. ومان بودھزار ت ۶٠٠حقوقش 
داليل اين موضوع و به . كه تنھا كمي به كامپيوتر آشنايي داشت انجام مي داد

سركارگرھا كه . طور كلي اھميت ندادن مھندسين فني را در پايين باز مي كنيم
اين ھا . دمعموالً به آن ھا سوپروايزر گفته مي شود، الزم نيست كار بلد باشن

شان در اين است كه چگونه از نيروھاي كار به بھترين وجه كار  تخصص
سيستم . بكشند و چگونه برنامه چيني كنند كه كارگر ناراضي را اخراج كنند

معموالً در ضمن كار ) سركارگرھا(چنان با برنامه عمل مي كند كه اين گروه 
ھمان (تازه وارد سوپروايزرھاي . در سايت به اين رموز آشنا مي شوند

ھم با چند روز پرسه زدن در سايت، و يادگيري اسم واحدھا به ) سركارگرھا
جوھر اصلي يك سركارگر . انگليسي به درجه سوپروايزري نايل خواھند شد

كه اگر در ضمن كار اين توانايي . ھمان توانايي در سلطه بر نيروي كار است
  .ر طي خواھد كردرا از خود بروز دھد، درجات ترقي را به مرو

مديران واحدھا عمالً خودشان اقدام به اخراج كارگران نمي كنند، بلكه از 
بارھا اتفاق افتاده . طريق ھمين سركارگرھا است كه به اين كار اقدام مي كنند

آيند  است كه كارگران خدماتي كه عمالً بلوچ ھستند و به صورت گروھي مي
ھمين سركارگرھا با استفاده از . باالتر شده اندمواقعي خواستار دستمزد 

تجربياتي كه مديران واحدھا ديکته می کنند چنان بدون سروصدا آن ھا را 
اخراج کرده اند كه بقيه كارگراني كه در صد متري آن ھا كار می کردند، يكي 

در واقع اين تيپ كارگراني كه با سمت . دو روز بعد متوجه شده اند
ر مي كنند در قبال ھمين كارھا حقوق ھاي آنچناني مي كا» سوپروايزر«

اما با اين وجود . در صورتي كه ھيچ گونه تخصص كاري ھم ندارند. گيرند
اما مجبورند . اند كم نيستند كارگران فني كه از فرط نبود كار به اين منطقه آمده

پست براي گرفتن ) پارتي بازي(رابطه . با دستمزدھاي پايين تن به كار بدھند
بزازي كه كارش در بازار نگرفته است معاون . وحقوق حرف اول را مي زند

اين تيپ افراد . ميليون حقوق مي گيرد ۵ماھانه بيش از . فني كارگاه مي شود
  .بسيارند

مورد ... جوشكار نصاب –اما چرا در عسلويه كارگر فني به جز لوله كش 
بسياري از كارگراني كه . دنمي خواھم بگويم كارگران فني نيستن. نياز نيست
حاال ممكن است . ھزار تومان كار مي كنند فني ھستند ٢۴٠تا  ٢١٠با دستمزد 

باشند ولي به عنوان كمكي به كار گرفته مي ) پليت(برقكار يا جوشكار ورق 
بزرگ ھم ) ولو(دستگاه ھاي حساس كمپرسورھا گرفته تا شيرھاي . شوند

ن آن كه كاري روي آن ھا انجام گيرد آكبند از خارج وارد مي شوند و بدو
اين دستگاه ھا ساخت كشورھاي مختلف ھستند، از . نصب مي شوند

به ... كشورھاي اسكانديناوي گرفته تا ايتاليا در جنوب اروپا و ژاپن و كره و
داري به نوعي از طريق صدور كاالھاي صنعتي  ديگر سخن، جھان سرمايه
اي در نصب و راه اندازي  فني كره اما كارگران. در عسلويه حضور دارد

كارگراني كه . حضور دارند و كارھاي فني زير نظر آن ھا انجام می گيرد
اطالع  سال ھا در عسلويه كار مي كنند از مكانيسم و كار اين دستگاه ھا بي

اند، مي ماند  ھستند، در صورتي كه بارھا در نصب آن ھا شركت داشته
اين سازه ھا . جثه روي آن ھا نصب مي شوند ھايي كه اين دستگاه عظيم سازه
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ھا كه به خاطر حساسيت  ساخت چند شركت ايراني است، به جز بعضي سازه
ً از كره وارد مي  باال نياز است از كشورھاي خارجي وارد شوند و عمدتا

در اينجا مي توان از آذرآب اراك و از شركت اصفھاني نام برد كه در . شوند
سوراخ كاري ھااشتباه کردند و اشتباه آن ھا به وسيله محاسبات و در نتيجه 

. ھزار تومان نيست رفع شد ٣٠٠ھمين كارگرانی كه دستمزد آن ھا بيش از 
نيروي صدھا كارگر صرف مي ) استراكچرھا(ھا  ماه ھا براي نصب اين سازه

ھر چقدر كار طوالني شود نه . شود تا حفاظ ھا و نرده ھای سازه نصب شود
چون اين شركت ھاي من . ر شركت نمي شود بلكه به نفع آن استتنھا به ضر

پاور به ازاي دستمزدي كه به كارگران مي دھند چند برابر آن را به جيب مي 
در موقع راه . بقيه دستگاه ھا ھمان طور كه گفته شد واردتي ھستند. زنند

ی اندازي سايت عمليات تقطير و شكستن مولكول ھاي گاز روي آن ھا انجام م
از جمله كارھايي است كه حجم عظيمي از ) پاي پينگ(لوله كشي . گيرد

قابل ذكر است كه اين شركت ھاي . نيروي كار را به خود اختصاص مي دھد
ميليون  ١٠ميليون تا  ۴در قبال ھر كدام از اين نيروھا از ) من پاور(پيماني 

  .از شركت ملي نفت پول مي گيرند) در ماه(

نصب و ديگر كارھاي آماده سازي سايت ھا را براي شركت ھايي كه كار 
بھره كشي از نيروي كار ارزان و در نتيجه به جيب زدن سودھاي كالن انجام 

در سال ھاي اوليه شروع كار . مي دھند ھمه شركت ھاي من پاوري ھستند
به اين جھت . اي بودند كارگران در استخدام شركتھاي كره) ٧۵سالھاي (

سبت به حال خيلي بيشتر بود ولي با باز شدن پاي اين دستمزد كارگران ن
اين . شركت ھا به عسلويه تأمين نيروي كاري كالً به عھده اين شركت ھاست

شركتي است كه به وسيله شركت ملي  IOFCشركت ھاي پيماني با شركت 
نفت و گاز ايجاد شده است و كليه كارھاي نظارتي تحت نظر و قراردادھاي 

وسيله اين شركت انجام مي گيرد و ھمچنين بر اين شركت ھاي تأمين نيرو به 
اين شركت ھا كارگران را با دستمزدھايي كه . نظارت دارد) من پاور(پيماني 

اما خودشان . آورند درمي) موقت روزمزد(در باال به آن اشاره شد به استخدام 
اين نيروي كار ارزان را با قيمت اين كاال در سطح جھان به فروش 

. به قول اكثر كارگران به لایر مي خرند و به دالر مي فروشند. رسانند مي
ساعت كار مي كنند و اين شركت  ١۴اينجا كارگران به طور متوسط روزي 

ھا از قبل ھر كارگري با توجه به اضافه كاري ھای باال چند برابر دستمزدي 
ون چون كه مي دھند پول به جيب مي زنند و ھر كارگري كه اعتراض كند بد

  .و چرا اخراج مي شود

  چرا كارگران با وجود شرايط بد كاري به عسلويه مي روند؟ 

ھمان طور كه در باال اشاره شد، در دھه ھشتاد تا حدودي قيمت نيروي كار 
در عسلويه نسبت به مناطق ديگر ايران باالتر بود و كارگراني كه از ھمه جا 

اجي و كارگران بيكار اجبار زندگي آنان را وادار مانده بودند، كارگران اخر
مي كرد به منطقه روي آورند و با تحمل مشقات كار و دوري از خانواده به 

ولي در حال حاضر . اين دل خوش بودند كه حداقل سطح حقوق باالتر است
عسلويه اردوگاه كار اجباري است كه كارگران براي ادامه حيات به دلخواه 

چه (داري  اگر دولت ھاي سرمايه. وگاھي را انتخاب مي كننداين شرايط ارد
زندانيان و به طور كلي مخالفين خود را با قوه قھر به ) دولتي و چه خصوصي

اردوگاه ھاي كار اجباري روانه مي كردند، امروزه سيستم سرمايه جھاني 
.. شرايطي را به كارگران تحميل نموده است كه كارگران بلغاري، چك و

مي شوند در استخدام شركت پيماني روانه آلمان و فرانسه شوند و  مجبور
ترين كارھا  ھمانند كارگران ايراني كه ھيچ گونه امنيت شغلي ندارند به سخت

اگر از كارگران . در بدترين شرايط نيروي كارشان را به ثمن نحس بفروشند
ر مي كني ھزار تومان اينجا كا ٢۴٠عسلويه بپرسي چرا با اين شرايط ماھي 

با اين دستمزد . ام مي گويد كجا كار ھست؟ از درد ناچاري به اينجا آمده
ام شد تا اينجا آمدم يكي دو روز اين در و آن  ولي كلي ھزينه. صرف نمي كند

يكي دو ماه اينجا كار مي كنم تا ببينم . در زدم بلكه كار بھتري پيدا كنم اما نشد
در عسلويه كار مي كنند تعدادشان كم  كارگراني كه يكي دو ماه. چه مي شود

چون كارگري که به اين . نيست واين موضوع به نفع صاحبان شركت ھاست
پول بيمه كارگران به جيب . صورت كار مي كند ھيچگاه بيمه نمي شود

شركت رامشير يكي از شركت ھايي است كه . شركت ھاي من پاور مي رود
سھامدار اصلي اين شركت در . دسال ھا در عسلويه كار پيمان كاري مي كن

ماه ھاست حقوق كارگرانش را پرداخت نكرده است و . آمريكا زندگي مي كند
بسياري از كارگران اين شركت بدون دريافت حقوق معوقه خود براي كار به 

و سه ماھه  ٨۶در سال . اند رفته...  IGCشركت ھاي ديگر چون در ريز 
ن شركت شاغل ھستند و حقوقھاي خود سال جاري كارگراني كه در اي) بھار(

خبرھا حاكي از آن است . اند بارھا دست به اعتصاب زدند  را دريافت نكرده
به بھانه پرداخت دستمزد (شركت رامشير بارھا وام ھاي چند صد ميلياردي 

بخشي از كارھايي كه به اين شركت محول شده بود . گرفته است) كارگران
كه مطالبات خود را از شركت ملي نفت گرفته نيمه تمام رھا كرد در حالي 

  .بخشي از دستمزد كارگران را پرداخت نكرده است

ھر كاري . اش به تعويق افتاده بود كارگري در ھمين شركت ماه ھا حقوق
 ٨۶در بھمن ماه سال . كرده بود موفق نشده بود حقوق معوقه خود را بگيرد

اعالم مي كند اگر حقوق ھاي خودش را به باالي چرثقيل گردان مي رساند و 
ھر كاري . عقب افتاده من پرداخت نشود خودم را از باال به پايين مي اندازم

اين كارگر در نھايت خود . مي كنند نميتوانند او را راضي به پايين آمدن كنند
در اين موقع مدير كارگاه شركت رامشير راضي به . را آويزان مي كند

   .ه او مي شودپرداخت دستمزدھاي عقب افتاد

  شرايط آب و ھوايي، وضع غذا، مسكن و بھداشت

شرجي و آب و ھواي گرم عسلويه زبانزد عام و خاص است و كار در فضاي 
باز زير تابش آفتاب آنچنان است كه اگر فشار زندگي و نياز مبرم براي زنده 

اال و نامساعد بودن در درجه حرارت ب. ماند ماندن نبود كسي در عسلويه نمي
اما اينجا قوانين كاري كه سال ھا برايش . آب و ھوا كار بايستي تعطيل شود
ھر . »كار اجباري«به معناي واقعي كلمه . مبارزه شده است اجرا نمي شود

در . كاري را كه كارفرما دستور داد بايد بدون كالمي بايستي انجام گيرد
عالوه بر نامساعد . مي شود غيراين صورت براي اخراجت برنامه ريزي

بودن شرايط آب و ھوايي كه بر كسي پوشيده نيست، گازھاي سمي شناور در 
بدين جھت كار بدون . ھوا آنچنان شديد است كه مشكل تنفسي ايجاد مي كند

ماسك ھاي دھني مشكل و به نوعي مي توان گفت غيرممكن است، چون به 
ن و به ويژه دستگاه خواھد مرور زمان اثر خود را برروي ارگانيسم بد

  . گذاشت

براي گرفتن ماسك پس از بارھا . اما كارفرما از دادن ماسك خودداري مي كند
ً قابل  مراجعه ماسك ھاي يكبار مصرف با كيفيت پايين داده مي شود كه واقعا

كه يكبار مصرف » ماسك نمدي«يك نوع ماسك معروف به . استفاده نيستند
كارگران بارھا براي گرفتن ماسك . ورده مي شوداست براي نيروي دفتري آ

  .با كيفيت باال مراجعه مي كنند اما به ندرت نتيجه بخش است

جالب آن است که نيروھاي ايمني کارت كارگراني را كه از ماسك استفاده 
در حالي كه خود اين نيروھاي ايمني از شركت ھاي پيماني . نكنند مي گيرند

که فاصله دفتر نيروھاي ايمني تا مديريت چند قدم دستمزد مي گيرند و با آن 
است به جاي آن که به مديريت مراجعه کنند و خواستار وسايل ايمني با كيفيت 

معموالً . شوند، كارگران را مورد مواخذه قرار مي دھند و يا جريمه مي كنند
وسايلي چون دستكش، ماسك و لباس كار از وسايلي است كه بايستي آزادانه 

در اكثر شركت ھاي پيماني لباس كار داده نمي . ختيار كارگر گذاشته شوددر ا
در صورتي كه . تنھا در بعضي موارد بسيار استثنايي داده می شود. شود

دستكش ھاي . ھزينه لباس كار از شركت ملي نفت و گاز گرفته مي شود
كيفيت است كه كارگر در  مصرفي در اين شركت ھا آن چنان بي) كارگري(
اين است که از خيرش مي . قع كار نمي تواند آن را مورد استفاده قرار دھدمو

  .گذرد
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  ١٣٨٧ اسفند ٢٣ جمعه     ٤٦ سال اول ـ شمارهٔ 

طبق . بسيار نامطلوب است) من پاور(وضع غذا در شركت ھاي پيماني 
ھاي موثق در اويل ھمين سال جاري به شركتي كه غذاي كارگران را  شنيده

ه وعده غذا پرداخت مي در ازاي س) تومان ٣٢٠٠(تأمين مي كرد در رامشير 
با اين قيمت طبيعي است . توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. شده است

ليست رژيم غذايي ماه ھا و حتي سال ھا تغيير نمي . كه غذا با كيفيت نباشد
اگر كارگری بخواھد غذای با كيفيت بخورد مي بايست ھر چه كار مي . كند

ھا باال است و ھزينه رفت و آمد به  كند براي غذا ھزينه كند، چرا كه قيمت
 ٨- ٣٠/٨از اين گذشته وقت ھم نداري چون ساعت . شھر ھم سرسام آور است

. مي شويم وقتي نمي ماند براي شھر رفتن و يا تھيه غذا) خوابگاه(وارد كمپ 
و يا براي ) شركت ناظر( OIECبعضي سايت ھا كه زير نظر مستقيم 

  .غذايي بھتري دارند اي كار مي كنند وضع نيروھاي كره

در سايت ھا و كمپ ھم معموالً . در عسلويه بيمارستان مجھزي وجود ندارد
به مراجعين . از آمبوالنس و ديگر تجھيزات خبري نيست. يك بھيار ھست

اين در حالي . قرص سرماخوردگي و اگر خوب نشدند آنتي بيوتيك مي دھند
فر حين كار جان خود را از دست مي است که در اين سايت ماھي دو سه ن

بارھا کارگران . دھند؛ اما ھيچ گونه اقدامی برای ايجاد بھداری انجام نمی شود
در اين مواقع اعالم می کنند اين . به خاطر وجود گازھای سمی بيھوش شده اند

  .کارگر مرض صرع داشته است

  اما مبارزات كارگري 

لويه ھم به مثابه يك جريان برخاسته از رابطه كار و مبارزات كارگري در عس
جنبش . ھاي جنبش كارگری وجود داشته و دارد سرمايه ھمچون ديگر حلقه

جنبش كارگري از . كارگری برخاسته از شرايط عيني طبقه كارگر است
داري ھمزمان با تولد  روزي كه طبقه كارگر با استقرار شيوه توليد سرمايه

اش  اضافی حضور پيدا می کند و از ھمان زمان مبارزاتشيوه توليد ارزش 
خودبه خودي ) تعارضات(اين حركات . بر عليه سرمايه شروع شده است

برخاسته از اين شرايط دستاوردھايي ھم در زمينه تشكل طبقه كارگر داشته 
اما اين . سياسي بوده است- و اين مبارزات از بدو شروع اقتصادي. است

دم آگاھي از كنه و ذات اين شيوه توليد ارزش اضافي مبارزات به خاطر ع
عالوه بر دستاوردھا اشتباھاتي ھم داشته است، به عنوان مثال مبارزات 

داري در اروپا به جاي اين كه مناسبات  كارگران در ابتدای استقرار سرمايه
طبقاتي مورد حمله قرار دھد، ابزار توليد كه محصول كار خود كارگران بود 

نقش پيشروان طبقه كارگر در برخورد آگاھانه كارگران . ار مي دادندھدف قر
اينجاست كه نقش كارگران فعال و پيشرو با . عليه سرمايه مي تواند موثر باشد

  .اھميت است

به حق مي توان گفت كار در عسلويه كار  :اما مبارزات كارگران در عسلويه
ي به كارگران تحميل دار اي است كه مناسبات سرمايه اجباري خودخواسته

اگر در . كرده است كه كارگران با پاي خود به اين اردوگاه روانه مي شوند
تقاضا براي نيروي كار زياد بود و كارگران براي پيدا كردن كار بين  ٨٠دھه 

يكي دو شركت حق انتخاب كار با شرايط بھتر را داشتند، امروزه به خاطر 
 كم شدن كار در منطقه با وجودي كه افزايش تعداد كارگران بيكار و اصوالً 

مايحتاج زندگي يعني دستمزدي كه به كارگر و ھمسرش داده مي شود كه 
زندگي خود، ھمسر و فرزندانشان را تأمين كند افزايش يافته است، مزد 

به اين خاطر است كه مي گويم اردوگاه . كارگران در عسلويه پايين آمده است
ارگري به اين شرايط حقوقي اعتراض كند ھر ك. كار اجباري خودخواسته

خيلي جالب است بدانيد كارگر معترض را ھيچ شركتي كار نمي . اخراج است
چون كارگري كه . قرار مي گيرد Black Listنام او در ليست سياه . دھد

و . تسويه حساب مي كند، بايستي رضايت نامه از شركت قبلي داشته باشد
نداشته باشد در ھيچ كدام از شركت ھاي  كارگري که اين رضايت نامه را

  .به او كار نمي دھند) من پاور(پيمان كاري 

عليرغم اين جو حاكم بر جنبش كارگري و استبدادي كه سرمايه داران در 
اند كه بيشترين ارزش اضافي را از نيروي كار ارزان  منطقه به وجود آورده

ه داري مبارزات كسب كنند، اما ضرورت زندگي و كار در جامعه سرماي
كارگري نيز جبري است و تا زماني كه سرمايه داري وجود دارد اين 

اما اين مبارزات زماني كه ھدفدار و توام با . وضعيت نيز وجود خواھد داشت
عسلويه نيز از اين شرايط كار و . آگاھي و متشكل باشد كارا خواھد بود

كارگري و ضد انساني اينجا نيز با وجود شرايط ضد . سرمايه مستثني نيست
روزي نيست که کارگران به صورت آرام تعرضي . مبارزه نيز وجود دارد

براي افزايش دستمزد، بھتر شدن شرايط كار، گرفتن دستمزدھاي عقب افتاده، 
اما در اين مواقع عوامل . گرفتن مرخصي، و گرفتن وسايل ايمني انجام ندھند

  .سرمايه به کمک شرکت پيمان کار می آيند

كارگر است  ١٠٠تا  ٢٠اعتراضات كارگران در واحدھايي كه تعدادشان بين 
و بارھا براي بعضي خواست ھا و مطالبات خود اعتراض مي كنند، ھميشگی 

بارھا به وقوع  ١٠- ٩- ۶- ۵اما اعتراضات گستردة كارگري در سايت . است
سرتاسر سايت را پيوسته است كه به دو نمونه از اين اعتصابات كارگري كه 

به وقوع  ٨۶يكي از اعتصابات كارگري سال . فرا گرفت اشاره مي كنيم
ھزار كارگر به  ۶پيوست، كه اين اعتصاب به خاطر شرايط كاري بود كه 

طور دسته جمعي پياده از سرتاسر سايت به درب خروجي سايت آمدند كه در 
رب خروجي سوار بر بين راه بسياري از ابزار كار را از كار انداختند در د

كارگران اعتصابي متعلق به چند شركت پيماني . سرويس ھا به كمپ رفتند
شركت ھا كه اعتصاب كارگران را جدي ديدند به خواست . بودند) من پاور(

. و يك روز به كارگران با حقوق مرخصي دادند. كارگران تمكين كردند
سامان دادن به روشن است يك روز مرخصي دادن به كارگران براي سر و 
اين يكي از . وضعيت سايت بود كه در روز اعتصاب آشفته شده بود

اعتصابات موفقيت آميز كارگري بود که به بعضی از مطالبات خود دست 
  .يافتند

بود كه كارگران به  ٨٧اعتصاب دوم فروردين ماه سايت نه و ده در سال 
پيوست، كه به فروردين به وقوع  ٢خاطر كار در بعد از ظھر روز جمعه 

موضوع اعتصاب روز عيد . اخراج بيش از ده نفر از كارگران انجاميد
با بوق چرثقيل ھا و ماشين . موقع سال تحويل سر كار بوديم. بود) پنجشنبه(

ھاي سبك و سنگين سال تحويل اعالم شد و كارگران از اين طريق متوجه 
پنجشنبه را بعداز ظھر روز  IGCمديريت شركت . شروع سال جديد شدند

تعطيل اعالم كرد و به جاي آن از كارگران خواست روز جمعه كه ھميشه 
كارگران . بعدازظھر تعطيل بود به جاي بعدازظھر پنجشنبه سر کار بيايند

بعداز نھار كارگران از برگشت به . پيش از ظھر روز جمعه را كار كردند
خود را اعالم  سايت خودداري كردند و با شكستن شيشه اتوبوس ھا اعتراض

حراست سايت به دستور مديرعامل از برخورد با كارگران خودداري . كردند
لذا . كرد و براي جلوگيري از تداوم اعتصاب با خواست كارگران موافقت كرد

ھر چند مديران سايت در قبال اعتراض كارگران . كارگران به كمپ برگشتند
  .اج كارگران كردندكوتاه آمدند، امااز فرداي آن روز شروع به اخر

علت اعتصاب خواست و مطالبات فراوان كارگري بود كه از ماه ھا قبل با 
ھاي پنج نفري ، ده نفري و غيره  نوشتن شعار به در و ديوار و اعتراض دسته

خود را نشان می ... نسبت به كمي دستمزد، وضعيت غذا، اضافه كاري ھا و
اما در . كارگران در آن روز دست از كار بكشنداين ھا ھمه باعث شد كه . داد

ماه ارديبھشت ھم اعتراضات وجود داشت اگرچه به وسعت دوم فروردين 
و چند شركت كوچك در  IGCدر ) نفري ٢٠٠٠(نبود كه تقريباً كليه كارگران 

واحدھاي مختلف نسبت به دستمزدھاي خود معترض بودند . آن شركت داشتند
يدند در مواردي با گرفتن بخشي از خواست ھاي خود و بارھا دست از كار كش

. به سر كار بازگشتند و مواردي ھم با اخراج كارگران اعتصابي خاتمه يافت
اي به شكلي بروز مي  جنبش كارگري يك جريان دايمي است و در ھر دوره

جنبش كارگري يك حركت عيني است و منشا آن ھم رابطه متضاد و . كند
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اما جنبش كارگري با يك شكل و . ار و سرمايه استبرخاسته از رابطه ك
يكي متشكل و سازماندھي شده . شمايل و گستردگي يكسان ظاھر نمي شود

ديگري ممكن است خيلي توفنده و سيل آسا ظاھر شود و زود ھم . است
چرايي . اعتصاب ھا و اعتراض ھاي عسلويه از نوع دوم است. خاموش شود

د كارگران، جو مستبدانه حاكم بر كارگاه ھا و آن در اين است كه كنترل شدي
سايت ھا، ساعت باالي كار روزانه شدت باالي كار و از ھمه مھم تر خواست 
ھا و مطالبات انباشت شده و عدم تحقق آن ھا و عدم شناخت كافي كارگران از 

كارگران به خاطر كمي دستمزد ھر روز درصدند كار جديدي در (يكديگر 
ھمه و ھمه باعث مي شود ) تمزد و شرايط بھتري پيدا كنندجاي ديگری با دس

اعتصاب ھاي كارگري در اين منطقه سيل آسا و توفنده و سركش و خود به 
در عرض تقريباً دو ساعت ھر ماشين  ۵و  ۶دراعتصاب سايت . خودي باشند

ھر چند شركت . و ابزاري سر راه كارگران معترض بود در ھم شكسته شد
در برابر اين خشم عظيم كارگران كه از خواست و مطالبات ) رمن پاو(پيماني 

انباشت شده كارگران نشأت گرفته بود عقب نشيني كرد، اما جنبش كارگري 
کارگران از پيش براي جلو بردن خواست و مطالبات . سازماندھي شده نبود
خشم خود را سيل آسا بروز دادند و به نوعي خود را . خود برنامه نداشتند

ھر كدام از اين جنبش ھاي اعتراضي در عسلويه اگر سازمان . ه كردندتخلي
. يافته و متشكل بودند، مي توانستند صاحبان سرمايه را به زانو درآورند

كارگران شركت رامشير بيش از دو سال است براي گرفتن حقوق معوقه 
ای که منطقه . اند مبارزه مي كنند اما كمتر با نگرش تشكل يابي به ميدان آمده

. به صحرايی برھوت می مانست اکنون به منطقه ای صنعتی تبديل شده است
اما اينانی که خود خالق ھمه اين سرمايه عظيم بودند چرا نبايد تا زمانی که 
کار برايشان فراھم شود از بيمه بيکاری برخوردار باشند؟ ما کارگران خود 

رعب و وحشت ايجاد شده  اگر بخواھيم، با تمام جو. بايد چاره کار خود کنيم
می توانيم با اتحاد و ھمبستگی دولت و سرمايه داران را وادار کنيم که بخش 
کوچکی از ثروتی را که خود و ھم طبقه ای ھايمان توليد کرده ايم برای 
. زمان بيکاری و تا زمان رفتن سر کار به عنوان حقوق به ما پرداخت کنند

وجود اجاره نشين بودن بيکار ھستند و  ھم اکنون بسياری از ھمکاران ما با
با وجود پراکنده بودن کارگران پروژه ای می توانيم ھمکارانمان را در 

پيدا کنيم و با اتحاد و ... شھرھايی چون مسجد سليمان، ايذه، اھواز و 
ھمبستگی با ھم از دولت بخواھيم که تا زمان رفتن به سر کار به کليه 

  .ت شودکارگران بيمه بيکاری پرداخ

  جمعی از کارگران فعال عسلويه
  ١٣٨٧اسفند 

 

 ماهه دستمزدهای کارگران پوشينه بافت ۴تعويق 
کارگران کارخانه پوشينه بافت قزوين در مقابل 
استانداری اين شھر تجمع کردند تا عليه تعويق 

حدود . ماھه دستمزدھای خويش اعتراض کنند ۴
نان آ. کارگر در اين اجتماع حضور داشتند ٢٠٠

را  عالوه بر دستمزدھا پاداش و عيدی امسال
سرمايه دار صاحب کارخانه . نيز نگرفته اند

زير نام مشکالت مالی و از جمله عدم پرداخت 
ميليارد تومان وام از  ١٠مطالبات کارگران مبلغ 

او مدت ھا . بانک ھای دولتی دريافت کرده است
است که اين رقم عظيم پول را گرفته است اما 

چنان از پرداخت دستمزدھا و عيدی و پاداش ھم
کارگران در جريان . کارگران امتناع می کند

اجتماع خود خواستار پرداخت فوری ھمه 
  . مطلبات خويش شدند

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٧اسفند  ٢١

  

 آرتاويل تايرکارگر ٢٠اخراج 
کارخانه الستيک سازی آرتاويل تاير در شھر 

کارگر  ١٣٠٠ن کارخانه اي. اردبيل قرار دارد
ماه پيش سرمايه دار  ۴. را استثمار می کند

کارخانه جار و جنجال راه انداخت که گويا 
وضعيت مالی شرکت مطلوب نيست، قادر به 
پرداخت حقوق کارگران نيست و مجبور است 
که کل مؤسسه را تعطيل کند و ھمه کارگران را 

او تا آن تاريخ چند ماه تمام . اخراج سازد
ستمزدھا را مصادره کرده بود و از پرداخت د

ترفند سرمايه دار با . آن ھا سر باز می زد
. کارگر مواجه شد ١٣٠٠مقاومت جدی ھمه 

آنان دست به اعتصاب زدند، چرخ کار و توليد 
را از کار انداختند و اعالم کردند که با اتکا به 
قدرت جمعی خويش از تعطيل کارخانه 

سعود گنجی مالک م. جلوگيری خواھند کرد
شرکت که از ايادی و اعوان بسيار نزديک 

رفسنجانی است کوشيد تا نسبت به اعتراض 
او مراودات . کارگران بی تفاوتی نشان دھد

تنگاتنگ خود با مھره ھای مؤثر قدرت دولتی و 
به ويژه شخص رفسنجانی را برای خفه کردن 

گنجی . صدای اعتراض کارگران کافی می ديد
ش برای تعطيل کارخانه و امتناع بر عزم خوي

 ١٣٠٠از پرداخت دستمزدھا پای فشرد و 
کارگر نيز متقابالً با اراده ای بسيار مصمم دست 

فشار مبارزات و ايستادگی . به مقاومت زدند
قاطع توده ھای کارگر گنجی را مجبور به عقب 

او قادر به تعطيل کارخانه نشد و . نشينی کرد
سرمايه دار شرکت . ادندکارگران به کار ادامه د

به دنبال وقوع اين حوادث ھمچون مار زخمی 
تن از  ٢٠او . کوشيد تا از کارگران انتقام بگيرد

فعاالن اعتصاب را آماج توطئه پردازی ھای 
برای آنان شروع . ھمه نوعی خويش قرار داد

به پرونده سازی کرد و برای اين کار از 
ار سرمايه نھادھای دولتی و به ويژه از اداره ک

سرمايه دار اينک حکم به اخراج . کمک گرفت
در مورد واکنش . کارگر داده است ٢٠اين 

کارگر آرتاويل تاير به اين جنايت  ١٣٠٠
کارفرما ھنوز ھيچ اطالع روشنی در دست 

انتظار ھر کارگری در ھر کجا اين است . نيست
که ھمه کارگران کارخانه با تمامی توان مبارزه 

کارگر  ٢٠تحد و ھمصدا از خود به طور م
دفاع از اشتغال و ھمه . حمايت کنند اخراجی

کارگر وظيفه مبرم تمامی  ٢٠حقوق اين 
کارگر ھمزنجير  ١٣٠٠کارگران و به ويژه 

  . آنان در آرتاويل تاير است

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٧اسفند  ٢١
 

 سرنوشت مبارزات دو ساله کارگران الستيک البرز
مه کميته ھماھنگی تا ھمين امروز سايت و خبرنا

صفحات زيادی را به درج اخبار، تحليل ھا و 
مسائل مربوط به مبارزات دو ساله کارگران 

ما ھمه جا . الستيک البرز اختصاص داده است
ھمراه با بررسی سير رويدادھا به تشريح 
موقعيت پيکار کارگران و تحليل بن بست ھا و 
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در . پرداختيموجوه ضعف و قوت مبارزات آنان 
تمامی اين بحث ھا و بررسی ھا بر وجود يک 
بن بست مھم و اصلی در روند پيکار کارگران 
تأکيد کرديم و راه برون رفت از اين بن بست را 

شرح و تفصيل الزم خاطرنشان  نيز بارھا و با
ھمه جا بر اين نکته پای فشرديم که . ساختيم

تشکيل شورای کارگری، تالش برای جلب 
يت ھمه کارگران در ھمه مراکز کار، حما

تصرف کارخانه، به دست گرفتن برنامه ريزی 
کار و توليد شرکت، اعمال قدرت متحد شورايی 

متحد در  و گسترده عليه سرمايه داران، مقاومت
برابر ھر تھاجم دولت سرمايه داری تنھا طريق 

محور اصلی تمرکز حرف . حفظ اشتغاال است
رگران الستيک البرز يا ھای ما اين بود که کا

کارگران ھر کارخانه در حال تعطيل بايد مسأله 
ادامه اشتغال خود را از درون يک جنبش 
سراسری عليه تعطيل شدن کارخانه ھا و 
. بيکارسازی کارگران جستجو کنند و پی گيرند

اين جنبش بايد بتواند اقدام صاحبان سرمايه 
اسخ برای بستن مراکز کار را با اعمال قدرت پ

کارگران بايد بتوانند گلوی . گويد و رفع کند

سرمايه را فشار دھند و به قبول مطالبات خود 
واقعيت اين است که کارگران . مجبور سازند

برای پيروزی راه ديگری نداشتند اما آن ھا زير 
فشار سردرگمی ھا، احساس ضعف ھا، پاره ای 
توھمات و عدم آشنائی با قدرت عظيم جنبش 

راه را در پيش نگرفتند، به راه چاره  خويش اين
ھائی چون تغيير شکل مالکيت کارخانه از 
خصوصی به دولتی دل بستند، و وعده و 
وعيدھای سراسر دروغ نھادھای دولتی را کم و 

کارگران از گزينش راه موفق . بيش باور کردند
پيکار و به کارگيری راھکارھای درست اعمال 

امروز کماکان در قدرت بازماندند و بدين سان 
سال  ٢ھمان وضعيت اسفباری قرار دارند که 

اين وضعيت حتی بدتر . پيش از اين قرار داشتند
ماه است که  ٧باز ھم  کارگران. شده است

ھيچ کدام از مطالباتشان . دستمزد نگرفته اند
نفر از ھمزنجيرانشان  ٧٠٠. پرداخت نشده است

ھيچ تضمينی . در معرض اخراج جدی ھستند
ما بارھا گفتيم . رای اشتغال بقيه ھم وجود نداردب

که مشکل توده ھای کارگر کارخانه ھای در 
حال تعطيل يا ھر کارخانه و مرکز کار ديگر با 

دولتی شدن و خصوصی شدن و تغيير مالکان 
سرمايه حل نمی شود و امروز با چشم باز 
شاھديم که اين نوع نقل و انتقاالت ھيچ گرھی را 

. ل ھيچ کارگری حل نکرده استاز ھيچ معض
ما ھمچنان بر آنچه پيشتر گفته ايم اصرار می 

تصرف کارخانه تنھا راه است و برای  .ورزيم
اين کار بايد به صورت شورايی متحد و متشکل 

بايد به سراغ ھمزنجيران در ھمه مراکز . شد
بايد جنبش شورايی . کار و توليد رفت

در ضدسرمايه داری تصرف کارخانه ھای 
بايد با قدرت . معرض تعطيل را سازمان داد

چنين جنبشی کارخانه ھا را از دست سرمايه 
داران گرفت و دولت سرمايه داری را به تھيه 
رايگان تمامی مواد خام و مصالح توليد کارخانه 

بايد قبول کنيم که راه ديگری . ھا مجبور ساخت
نتيجه پيمودن ھمه راه ھای ديگر ھمين . نداريم
   .که االن تحمل می کنيماست 

 ٨٧اسفند  ٢١

  

 رولس رويک در نروژ گر از کارخانهکار ١٨٠اخراج 
ماه مارس کارفرمای  ١١امروز چھارشنبه 

کارخانه رولس رويک در شھر برگن در نروژ 
نفر از کارگران اين کارخانه را اخراج  ١٨٠
کارخانه مذکور قطعات کشتی توليد می . کرد

خانم کاترين . استکارگر  ٧٧٠کند و دارای 
اولوی مسئول کلوب اتحاديه صبح امروز 

 ١٨٠درجلسه اعضای اين کلوب خبر اخراج 
او . نفر از کارگران را به اطالع آنان رساند

علت اخراج را بحران جھانی سرمايه داری 
ناميد و گفت بحران در ھمه جا موجب 
بيکارسازی کارگران شده است، دامنه آن به 

نفر از  ١٨٠يد و به ناچار کارخانه ما نيز رس
رئيس کلوب . ھمکارانمان را از دست می دھيم

اتحاديه با خونسردی وقاحت آميزی اضافه کرد 
که ما در ماه ژانويه تا ماه مارس چندين بار با 

ماه  ٢کارفرمايان کارخانه نشست داشته ايم و 
به . پيش در جريان اخراج اين کارگران بوده ايم

کرديم که بجای اخراج کارفرمايان پيشنھاد 

دستمزد آنان را کاھش دھند يا به طور موقت 
  .اما موفق نشديم. کارگران را بازخريد کنند

کارفرمايان  ٫بر اساس قوانين جاری اتحاديه ھا
چه در زمينه استخدام و چه اخراج کارگر 
موظف ھستند که اتحاديه ھای کارگران را در 

در ھيچ . جريان قراردھند و با آنان مشورت کنند
جايی کارفرما نمی تواند بدون اطالع و مشورت 
. با اتحاديه محل کار ھيچ کارگری را اخراج کند

بنابراين در ھمه جا سران مزدور اتحاديه ھای 
کارگری در اخراج توده ھای کارگر شريک و 

اخيرأ در کشور نروژ چھره ھای . سھيم ھستند
» روال فلوتن« سرشناس جنبش اتحاديه ای، 

مسئول اتحاديه » يان داويدسن«و  ر ال اورھب
بخش خدمات، با صراحت تمام به کارگران 
اعالم کرده اند که تاوان و ھزينه اين بحران را 

ما . فقط دولت و کارفرمايان نبايد بپردازند
کارگران بايد شرايط کنونی را درک کنيم ودر 

نبايد !!! قبال جامعه احساس مسئوليت کنيم

شيم که امسال دستمزدھا افزايش انتظار داشته با
  . يابد

در شرايطی که بحران سرمايه داری ھر روز 
حادتر می شود، جنبش اتحاديه ای ھمه جا دست 
به کار خاموش ساختن ھر شعله اعتراض ضد 

اتحاديه ھا . سرمايه داری توده ھای کارگر است
به عنوان کاراترين سالح سرمايه برای خفه 

رمايه داری کردن ھر جنب و جوش ضد س
نکته ای که الزم . کارگران وارد ميدان شده اند

است به آن اشاره کنيم اين است که با آن که 
سران اتحاديه ھای کارگری خودشان ھمه جا با 
صراحت بسيار مزدوری خود را برای سرمايه 
اعالم می کنند، رفرميست ھای راست و چپ 

بازھم  ضمن ھمسويی با اين اتحاديه ھا ايرانی
می کوشند جنبش کارگری ايران را به دار اين 

  .مزدوران سرمايه آويزان کنند

  ٢٠٠٩مارس 

 

 اعتصاب تاريخی معدنچيان انگلستانبيست و پنجمين سالگرد
ه اعتصاب ١٩٨٤در سال  ، معدنچيان انگلستان برای دفاع از شغلشان دست ب

  .نگيدندنامحدود زدند و به مدت يک سال با دولت سرمايه داری انگلستان ج

درت رسيد١٩٧٩مه سال ٤در  ه ق اچر ب انم ت ن . ، دولت دست راستی خ در اي
ود ه ب رو رفت ق اقتصادی ف . زمان سرمايه داری انگلستان در يک بحران عمي

ل  زل قاب رکود توليد، کسری بودجه، کسری موازنه صادرات و واردات، و تن
ه ھمچون کش" حزب کارگر"مالحظه ارزش پوند دولت  ورھای را واداشت ک

از . لی پول دراز کندلسوی صندوق بين المه جھان سوم آن زمان دست گدايی ب
ارگر دوره ه ک ر، طبق وی ديگ گ  ای س ان جن د از پاي ه تعرضی بع از روحي
رد ی ک ه م انی دوم را تجرب ال . جھ دنچيان، در س ت ١٩٧۴مع الش دول ، ت

ت ضد در حقيق -محافظه کار ادوارد ھيث برای تصويب قوانين ضد اتحاديه ی
پيشتر، تالش دولت حزب . زير کشيدنده را خنثی کرده و دولت را ب -کارگری

ود ان . کارگر برای تصويب قوانين ضد اتحاديه ای شکست خورده ب از آن زم
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ومیکه  ه ١٩٢۶کنگره اتحاديه ھای کارگری اعتصاب عم ه طبق سرمايه  را ب
 .می گذشتکشاند پنجاه سال شکست را به دار فروخت و اعتصاب معدنچيان 

ون  رداکن اجمی کسب ک ه تھ ه و روحي ه نفس يافت اد ب اره اعتم دنچيان دوب ه مع
  .بودند

ی و خصوصی -مارگارت تاچر با برنامه چرخش از اقتصاد مختلط  ه  -دولت ب
يد درت رس ه ق ازار آزاد ب م ب ا مکانيس ی ي اد خصوص زب . اقتص ت ح موفقي

ارگر و محافظه کار در عملی کردن پروژه باال منوط به شکست  ه ک دادن طبق
ه ھای . بودبستن کارخانه ھا  ارگر و اتحادي تاچر با صالبت خطاب به حزب ک

می گفت  -کنگره اتحاديه ھای کارگری آن ھا در راسو  -رفرميست کارگری
حزب کارگر و اتحاديه ھای . کارخانه ای که ضرر می کند بايد درش را بست

ار  تندکارگری جوابی به اين چالش دولت محافظه ک ه سرمايه دار نداش . و طبق
اچر در دو ارت ت ارگر، مارگ ه ک ت طبق رای شکس ا، ب ورد ام ت  م ه حماي ب

ری ت رھب از داش ارگر ني زب ک ا و ح ه ھ وانين : اتحادي ويب ق م، تص يک
  .بستن کارخانه ھا و اخراج ميليونی کارگران ،دوم و ضدکارگری

ال   ی، در س ب١٩٨٤وقت ک موج ه و تحري ا دسيس اچر ب ت ت روع  ، دول ش
ت  ه و شکس رای مقابل ه ب رح و برنام د، ط دنچيان ش اريخی مع اب ت اعتص

ود ده ب ا ش ل مھي دنچيان از قب ری . مع و جف يکی از  )(Howe Geoffreyھ
ت  تراتژی شکس تر، اس ال پيش د س ار، چن ه ک زب محافظ ران ح دادن رھب

دنچيان . معدنچيان را درمقاله ای منتشر کرده بود ه مع ری اتحادي متاسفانه رھب
ا نديد تورآرو  داسکارگيل اين سند را ي دو  ن وجھی کردن ه آن بی ت ا نسبت ب . ي

ته ياين سند روی دال دنچيان انگشت گذاش ل شکست دولت ادوارد ھيث از مع
  :و به نتايج زير می رسيد  بود

دازه بايد در خالل اعتصاب،  -١ ه ان رق ب اه ھای ب امين سوخت نيروگ رای ت ب
  .می شدذخيره ذغال کافی 

حل  دل ھمبستگی رانندگان لوکوموتيوھای حمل ذغال با معدنچيان بايمعض -٢
  .شدمی 

تفاده می شد از اسلحه قوانين سرمايه داری بايد -٣ ب،ب. اس ن ترتي دولت  ه اي
م از  رد و ھ ارگری تصويب می ک وانين ضد ک م ق محافظه کار می بايستی ھ

ود تفاده می نم ه اعتصاب اس و. قوانين جاری علي انين ضد آغازگر تصويب ق
ارا کاس ر  ل،کارگری، پيشتراز تالش ناموفق ادوارد ھيث، خانم بارب ار وزي ک

ارگر، در سال  ی از حزب ک ويس اليحه ١٩۶٩به اصطالح دست چپ يش ن ، پ
ارگری ود In place of strifeجای کشمکش، ه ب ‘ضد ک . را انتشار داده ب

ارگری، و در حقيقت مخال ه ھای ک ه ولی عدم ھمراھی کنگره اتحادي فت طبق
ری از . کارگر پيش نويس را با شکست مواجه کرده بود در خصوص بھره گي

ی آورم ال م وردی را مث اری م وانين ج تفاده از پيک. ق ا  تاس يار ي ن ‘س فالي
ه ’Flying Picket، تپيک دنچيان، ک ر اعتصاب مع رای اعتصاباتی نظي ، ب

ه  ا کارخان اه ي ودفراتر از يک کارگ اتی داشتب هدر ص. ، اھميت حي  ورتی ک
ه اعتصاب ھای کارگران بخش  ته و ب ان صنعت اعتصاب را شکس ديگر ھم

اندن آن  ل کش ه تعطي رای ب ابيون ب تند، اعتص ی پيوس انم ش ھ ت  بخ از پيک
دسيار ی کردن تفاده م لحه پيک. اس تی اس ی بايس دنچيان م يار را در دو  تمع س
ا) يکم : کار می گرفتنده جبھه ب ه ذغ ل را از عليه رانندگان اعتصاب شکن، ک

مانع کار معدنچيان اعتصاب  )دوم. دپوھا به نيروگاه ھای برق حمل می کردند
ام، ‘شکن اقليت در معادن  در اعتصاب . می شدند’ Nottinghamناتينگ ھ

معدنچيان پيکت سيار ھای اتومبيل ! قانون سد معبر به ضربمعدنچيان، پليس 
دنچي -را ه ھای مع ل و قياف رده - اناز روی قراضه بودن اتومبي  و شناسائی ک
  .ھا را متوقف می کرد آن

دنچيان از حمل  اين توجه بهبا  -۴ ا مع که رانندگان لوکوموتيو در ھمبستگی ب
دکرد میذغال خودداری  ه ن دگان اعتصاب شکن غيراتحادي د از رانن ای ، باي

تفاده می شدکاميون ھای شخصی از يک ناوگان کافی برای ايجاد  دولت . (اس
د ن رانن ه اي اال دادب يار ب تمزدھای بس وگيری از ). گان خصوصی دس رای جل ب

وری ا نصب يک ت يم کلفت -حمله پيکت به کاميون ھا، ب و اطراف در  -از س
  .جلو کاميون از آن چيزی شبيه يک زره پوش ساخته شد

ده،  -۵ ره ش ال ذخي افوی ذغ دم تک د در صورت ع ال از باي ان ورود ذغ امک
تان، از کشور آری. دشوخارج فراھم  د لھس فراموش نشود  -ذغال وارد کردن

ه  ان ک تاندر آن زم تی لھس ه اصطالح سوسياليس اه ب ی از اردوگ ود و بخش  ب
  .متالشی نشده بودھنوز 

د  -۶ اناز باي وگيری  قھرم روری جل دپ ی ش ت . م ه دول ود ک ن ب موضوع اي
دازان در اعتصاب  ران باران ر از رھب ار نف دانی کردن چھ ادوارد ھيث، با زن

فراگير موفقيت آميز برای آزادی  يک مبارزهزمينه ساز ، ١٩٧۴سال عمومی 
اال دفع ارگری ش اال. ن ک ه فع اھی ک ان دادگ ه ھم ی است ک داز را گفتن ن باران

ود،  رده ب دانی ک قزن رد طب ا را آزاد ک امعلومی آن ھ انونی ن اده ق ن . م ا اي ب
اچر  ت ت دنچيان، دول اب مع روع اعتص ا ش ه، و ب ه تجرب الیيدارااگرچ  ی م

دنچيان  -اتحاديه معدنچيان را ضبط کرد ه مع الی شديد ب  -دشکه باعث فشار م
ا آر ه و مخصوص ران اتحادي ی رھب وول دانی ت اھی و زن کارگيل را دادگ ر اس

  .نکرد

د -٧ عبه  باي ی ش ی و جاسوس ت تخريب يس، فعالي ی پل ر فيزيک روی قھ از ني
ر، . ه می شداستفاد ’ M I 5سازمان امنيت، ام آی فايو، ‘اطالعات پليس و  قھ

دنچيان  ام دھکده ھای مع ی در تم خشونت، توحش و سرکوب پليس چنان نفرت
ه در دھکده ھای  يس رياکاران د از شکست اعتصاب، پل ايجاد کرده بود که بع

ی تشکيل داد و سعی کرد محبت خانواده ھای معدنچيان را يمعدنچيان غرفه ھا
درون کميته رھبری اتحاديه  تا’ M I 5سازمان امنيت، ام آی فايو، ‘. جلب کند

ده دار  زنیرخنه کرده بود، و  ه عھ ت، ک االی سازمان امني ه ب از اعضای رتب
ه سرمايه  اس خدماتش ب رھبری اين طرح بود، بعد از شکست معدنچيان، به پ

ی شد که به رياست سازمان امنيت انگلستان منصوب زنداری انگلستان، اولين 
  .گرديد

. استفاده می شد جمعی، مطبوعات، راديو و تلويزيون ل ارتباطياز وسا بايد -٨
اره  ان،‘ورق پ ب’ Sunس تن اکاذي ا نوش لحه  و ب ه اس ات، ب ف واقعي تحري

ود ده ب ديل ش دنچيان تب ارزه مع ه مب تناکی علي س . وحش اره، عک ن ورق پ اي
کا ردرآرتوراس اپ ک ر چ ات ھيتل ای . گيل را در ھي خنرانی ھ ی از س در يک

دن ال مع زرگمعدنچيان، يک فع ان اعتصاب می گفت يکی از ب ه حامي  چی ب
  .دانيم با اين چکار کنيم ترين مشکالتمان مقابله با مطبوعات است، ما نمي

ه  باالخره و شايد مھم -٩ تر از اقدمات باال، دولت تاچر بعد از حمالت مداوم ب
ارگران، از يک  ونی ک ا و بيکار کردن ميلي جنبش کارگری، بستن کارخانه ھ

ردسو، يک فضا ل ک ن  -ی روانی شکست و نااميدی را به طبقه کارگر تحمي اي
ه ب ه مقاومت ثمه روحي د ک داردروجود آم دنچيان  سویاز  و -ی ن ديگر، مع

  .عمال در ميدان مبارزه تنھا ماندند

  ط کار و محل زندگی معدنچيانيشرا

  ط کاريشرا -١

ار نياز به شرح ندارد که کار معدن خطرناک ترين و شاق  رين ک ھر . است ت
ام مرگ  ام در ک ه گ بار که معدنچی به زير زمين می رود، ھمانند اين است ک

از داردياين شرا. می گذارد ن دو . ط، ھم به قدرت بدنی و ھم روحيه قوی ني اي
اب  ال از کت ا دو مث وان ب ی ت د و ‘خصيصه را م دنچيان نورثامبرلن اريخ مع ت

ته’  Northumberland and Durhamدارم،  ين، ري‘ نوش  Richardچد ف
Fyne ’چنان سخت و محيط  فين می نويسد کار در معدن آن. ، نقل کرد١٨٧٣

ين آن ر زم ر می شد زي دنچی از عرق پ ه کفش مع ود ک رم ب در گ و .ق ی يتوگ
تان  .شده استعبور کرده و کفش اش پر از آب  آبی انسان از جوی اب داس کت

نج انگشت  بار در ريزش معدن، يک : ديگری را تعريف می کند يک دست پ
د ر می کن زرگ گي ه سنگ ب ين دو قطع دنچی ب ن .مع ل از اي دن  قب ل مع ه ک ک

ته رای نجات او داش اھی ب يقش فرصت کوت د، رف زش کن د از .است ري ا امي  ن
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رده بيرون کشيدن دست رفيقش از زير سنگ ر ک تان گي  او، مته را روی انگش
  .می گذارد و يک به يک انگشتانش را قطع می کند

  محل زندگی -٢

ردن ی ک ع دولت ا مقط ال ت ادن ذغ ا مع انی دوم،  آن ھ گ جھ د از جن در بع
صاحبان معادن، از چند قرن پيش، در نزديکی معادن ذغال . خصوصی بودند

د و يسنگ مسکن يا بيغوله ھا ی گزاف  اجاره ای برای معدنچيان ساخته بودن
ای معادن مشھور اين اماکن به دھکده ھ. بابت سکونت از معدنچيان می گرفتند

دند ا از . ش ده ھ ن دھک ود اي ود و نب دنچيان، ب اريخی مع ع اعتصاب ت در مقط
فروشی  مغازه نان -معادل قھوه خانه -خانه، پاپ مدرسه و معلم، مغازه، پست

بنابراين روح ھمبستگی . وجودشان به معدن و کار معدنچی بستگی داشت ...و
ود اال ب ادن ب ای مع ده ھ ل. در دھک ن دلي ه اي ل ب دنچيان، ک ، در اعتصاب مع

ه  ه سھم خود ب ه ب رده و فعاالن راز ھمبستگی ک ا اعتصاب اب ده ب اکنان دھک س
اندند ی رس اری م اب ي ام . اعتص ه را در ک دنچيان ھم اب مع ت اعتص شکس

  .بيکاری و فقر فرو می برد

  صف بندی نيرو ھای متخاصم

رده دوی تاريخی لژيون ھای کراسوس، کنسول ريھمچون صف آرا ار، در م ب
تان  پارتاکوس، دولت سرمايه داری انگلس دھی اس مقابل سپاه برده ھا به فرمان

ل  اتی، در مقاب افع طبق ه من اه ب درتش، آگ ام ق ا تم دنچی مصمم،  ۵٧٠٠٠ب مع
ری آر ه رھب م، ب دود سنديکاليس ق مح ا اف ی ب ر، ول وردلي کارگيل، صف  ت اس

ام اولی، با آگاھی طبقاتی، می دانست اگر . ی کرده بوديآرا ازد، تم جنگ را بب
بحران  د،ن، دوباره طبقه کارگر اعتماد به نفس پيدا می کودرشته ھا پنبه می ش

ی يا ق م رمايه داری تعمي د وس ازلی را در ... ب س ن دف ب ا ھ ان ي ی، آرم دوم
ه حق بيکاری، ‘ شعار ود’ Coal not doleشغل، ن رده ب ه ک ن . فرمول ا اي ب

. کاری زير خط فقر نصيبشان می شدشعار، اگر معدنچيان می باختند، حق بي
ه گرا عار فرق ن ش ر، اي ونيااز طرف ديگ ود، چ ه ب ه را  ن ل طبق ه مشکل ک ک

رد ی ک رح نم اکتيکی، . مط حيح ت عار ص دگی ‘ش ک زن امين ي ا ت غل ي ش
کسانی بودند که اين شعار را  -اين شعار پژواک طبقاتی می يافت. بود’ انسانی

د ن شع. درحاشيه مطرح می کردن اذ اي ارگران شاغل و بيکار اتخ رای ک ار ب
دگی خود،  اع از شغل و زن رای دف ه ب ترجمان اين معنا می شد که معدنچيان ن

  .دطبقه کارگر مبارزه می کننکل بلکه برای منافع 

ود  دنچيان ب دنچيان . بنابراين، نبود آگاھی طبقاتی ضعف اصلی مع ه مع اتحادي
ارزه اقتص نگر مب ه س ود، ون اد اقتصادی ب اتی-ادیيک نھ ای آر. طبق ورآق  ت

يال  زب سوس ا ح ارگر، ي زب ک و ح دنچيان و عض ر مع کارگيل، رھب اس
با . دموکرات انگلستان، حامل ھمان افق رفرميسم سرمايه داری اين حزب بود

ه  .دست معدنچيان افتاده اعتصاب، دھکده ھا ومعادن ب اين نگرش، با شروع ن
ری و و رھب ن وضعيت ن ر، اي دنچيان فراگي ه مع ی ن رده و نم ين را درک نک

ارزه  .توانستند درک کنند دنچيان، در مب يش از آغاز اعتصاب مع چھار سال پ
ديعليه بسته شدن کارخانه ھا، کارگران کارخانه ھا ه دو . ی را تصرف کردن ب

ودر در. مورد اشاره می کنم  اسکاتلند، کارگران کاترپيالر، سازنده تراکتور، ل
ی . ارخانه را اشغال کرده و توليد را ادامه دادندسازی، ک و ماشين ھای راه حت

دتی . مردم قحطی زده حبشه ھديه دادند هآن ھا يک دستگاه لودر را ب د از م بع
ارگران  ت ک ت، و حرک انونی اس ه غيرق ه تصرف کارخان م داد ک اه حک دادگ

ورد ت خ تر، . شکس ی در منچس ای الکتريک د موتورھ ه تولي ک کارخان در ي
ارز ارگران در مب ه، آنک دن کارخان ته ش ه بس انع  ه علي رده و م را تصرف ک

وائی . خروج ماشين آالت از کارخانه شدند ق ھ در اينجا، پليس با حيله از طري
  .از کارخانه خارج کردشبانه موتورھا با ھليکوپتر و 

اچر از  ه ت الی ک دایدر ح تن  ابت ه بس ه ب ری پيگيران ت وزي ه نخس اب ب انتخ
ه بيش ل کارخانه ھا از جمل ه داد، عق والد سازی ادام داد کارخانجات ف ترين تع
ا، يک مقاومت ه سليم حکم می کرد که ب ه ھ ارزات تک تک کارخان جای مب

وھمی  یانتظار .ه می شددسازمان دادسته جمعی  ا ت ه ھ ی از اتحادي ن چنين اي

دنچيان دست روی توآر. بيش نبود ه و مع ران اتحادي اير رھب ر اسکارگيل و س
  .نوبت سالخی آن ھا فرا رسيد گذشتند تا دست

  آغاز اعتصاب معدنچيان

ی برومی مرگ استقبال به کسی که شجاعانه  ز است، ول ه ه د ستايش انگي گفت
د و ھمسرش و رغم ديو بيکاریبه کارگری که مبارزه ای   و فقر خود و فرزن

ه رغم يک کالم  و در بانک رھنی توسطتصاحب منزل رھنی اش  ين ب از ب
ررفتن ھستی اش  د، ستايش انگيزت رد می رزم دان نب ا . است ھمچنان در مي ب

الی ندوق م ت ص دنچيان، دول اب مع روع اعتص ارگران ش الی  -ک توانه م پش
ه ھای  توردر خواست آر. را ضبط کرد -اعتصاب اسکارگيل از کنگره اتحادي

د -پنس کمک مالی ٧٠کارگری برای دادن  ه،  -کمتراز يک پون رای ھر ھفت ب
ا رد شد یابه ھر يک از اعض ه ھ ان . اتحادي ن آقاي ه اي ه آر آنبھان ود ک ورب  ت

ود ری، دستور اعتصاب داده ب ه رای گي اعتصاب . اسکارگيل، بدون رجوع ب
ود، و  انونی ب اغيرق ه ھ د اتحادي ی کنن ض نم انون را نق ر آن. ق ا،  از نظ ھ

دتورآر رده بودن دمال ک ی را لگ دنچيان دموکراس کارگيل و مع ی،  !!اس ول
ران کنگر درھب اذب بودن وکرات ھای ک ارگری دم ه ھای ک  ۵٧٠٠٠. ه اتحادي

 -تحت رھبری خائن -جز اقليت معدنچيان ناتينگھامه نفر، اکثريت معدنچيان، ب
د رده بودن يده و اعتصاب ک ار کش وکرات .دست از ک ی  دم ای واقع ا ھ ن ھ اي

  .درآورده بودندعمل به معدنچيان معنای واقعی دموکراسی را . بودند

دنچيان، با پشت  ه مع ارگری ب ه ھای ک انکردن کنگره اتحادي جمع آوری  اين
د ازمان دھی کردن الی را س رای حمايت از . کمک م دام خود بستری ب ن اق اي

رد راھم ک دنچيان ف دنچيان . اعتصاب مع ا مع اگون ھمبستگی ب روه ھای گون گ
د کيل ش ا. تش رده، آوازھ زار ک رت برگ دان کنس ت از يھنرمن ی در حماي
دنچيان سا دمع را کردن ين . خته و اج ی، در ھمبستگی ب گذشته از حمايت داخل

الی از خارج کشور دريافت شد ن  .المللی با معدنچيان کمک ھای م گرچه اي
  .ان قابل توجه نبوددوجوه چن

ه گری،  ه نقش تفکر يکی از ضعف ھای اتحادي رد ساالری و عدم توجه ب م
ود ان ب ار. زن ک ابتک دنچيان، ي امی مع ان ح بش زن اب  جن اريخی دراعتص ت

ود ه ابتکار . معدنچيان و طبقه کارگر جھان ب دنچيان، ن ان حامی مع بش زن جن
ود،  اتحاديه يا مردان معدنچی برای سازماندھی زنان، بلکه ابتکار خود زنان ب
ه  ه ھمسرانشان دست ب رای کمک ب د ب م جمع شده و تصميم گرفتن ه دور ھ ک

د ز بردارن م داده و خي يع ت آن. دست ھ ا وس الی را ھ وی و م ت معن رين حماي
وقتی، در يک متينگ، يک معدنچی ديد ھمسرش . برای اعتصاب موجب شدند

رت  م حي د، ھ ی کن خنرانی م رس دک حال ش م خوش ان  .د و ھ ت و در پاي رف
ازه . بغل کرد و بوسيداو را سخنرانی  دنچی ت در واقعه ای ديگر، يک زن مع

رده پول يد اتومبيل او برای خر. امتحان رانندگی قبول شده بود در داز ک پس ان
ازدارد  .بود الی ني می گفت، وقتی ديدم ما در اعتصابيم و اعتصاب به کمک م
ولی امتحان  پول نباشد گراو رو می شوند، قب و گرسنگی روب ا دي دنچيان ب مع

رانندگی و خريد اتومبيل را فراموش کردم و تمام پولم را به صندوق اعتصاب 
دفرزندان معدنچيان ج. دادم از کردن ه ديگری از حمايت از پدرانشان را ب . بھ
وقتی از . يشان سنجاق کردندھاھا با افتخار دگمه ھای اعتصاب را به سينه  آن
ن  سئوال می شد چرا ھا آن ه اي ا دگم د ھ د، جواب می دادن ينه زده ان ه س را ب

  ...پدرانمان در اعتصابند

ام تم ته از تم اب، گذش ه اعتص داری و ادام ا پاي دات ب اال ھي ه درب ت ک دول
دانی کردن  ، چون حملهيمبرشمرد دنچيان، زن پليس سوار، ضرب و جرح مع

اال ر از فع زار نف يش از ھ رمايه داری ...و ینچدن معب ت س ون دول ، اکن
اين اسلحه، حيله . ادخانه اش بيرون می آوردرانگلستان اسلحه ديگری را از ز

ه اصطالح ه ب تفاده از واقع اورز پرچوب دزد کثيف اس ل  سیوی کش در اوائ
ه  ود ١٨۴٠دھ نگی، . ب ر گرس الوه ب ی خواست ع تان م رمايه داری انگلس س

د ه کن دنچيان ھدي ه مع ز ب رمازدگی را ني رن. س رای ق رای  ب دنچيان ب ا، مع ھ
دو سوخت  ال می آوردن دن ذغ زل از مع ردن من رم ک ز وگ ان . پخت و پ ناگھ
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دن ده معدنچی مسنی را ب دن ذغال از مع دجرم دزدي اھی کردن . ستگير و دادگ
رد ه رئيس بی دادگاه، معدنچی رويش را ب درمقابلدر دفاعش  طرف پنجره ک

دگی شان را  آن. پدر بزرگم آنجا در قبرستان آرميده اند و پدرم : و گفت ھا زن
د، چن ه من داده امابه معدن ذغال دادن يس. ن ک ای رئ ال ماست آق دن م  .آن مع
  !؟شما می گوئيد من دزدم

ی شکست خورداع ه آفرين ال حماس داز يک س دنچيان بع رمايه . تصاب مع س
د ل کن دين ترتيب . داری انگلستان موفق شد که غالب صنايع توليدی را تعطي ب

 .گشوده شد ١٩٨٠م بازار آزاد در دھه سجاده خصوصی سازی يا مکاني

  مراد عظيمی

٠٨/ ٠٣/  ٠٩  

 

اعتراض کارگران پارس قوه به 
 تعويق دستمزدها

ماه است که  ٣نفر از اين کارگران  ١٠٠. کارگر را استثمار می کند ۵٠٠انه پارس قوه کارخ
کارگران به . را ھم نگرفته اند ٨٧آنان عيدی و پاداش سال . حقوق خويش را دريافت نکرده اند

آنان . ھمين دليل در مقابل ساختمان کارخانه اجتماع کردند و راه ورود به شرکت را بستند
اخت تمامی مطالبات معوقه خويش شدند و اعالم کردند که تحصن و تجمع و خواستار پرد

بر اساس آخرين اخبار تا اين زمان ھيچ . اعتراض را تا دستيابی به نتيجه ادامه خواھند داد
 . مرجعی ھيچ پاسخی به کارگران نداده است

 ٨٧اسفند  ٢٠

  

  

 فرياد اعتراض بازماندگان قربانيان فاجعه 

 ادت آبادسع
ماه ھا پيش بود که در سعادت آباد آوار 

بی عنان سرمايه بر سر کارگران  سودجويی
کارگر ساختمانی در  ٢٠فروريخت و بيش از 

يک چشم به ھم زدن در زير ھزاران تن خاک 
اين کارگران زير فشار گرسنگی و . جان باختند

بيکاری و بی نانی افراد خانواده از مناطق دور 
نيروی کار خويش . ران آمده بودندکشور به تھ

به ھولناک . را بی بھاترين ميزان می فروختند
دستمزد چند . ترين شکل استثمار می شدند

. تومانی خود را برای نان خانواده می فرستادند
روزھا چند شيفت برای سرمايه دار جان می 
کندند و شب ھا در سرما به دليل نداشتن سرپناه 

اخت اجاره بھای يک و به خاطر عجز از پرد
کومه مسکونی به دستور کارفرما در زاويه 
ساختمانی که ريزش آن حتمی بود بيتوته می 

اين ساختمان در يکی از شب ھا بر سر . کردند
ماه  ٩ھمه مردند و اينک . کارگران فروريخت

حاکمان سرمايه و . از آن تاريخ گذشته است
محاکم قضائی نظام سرمايه داری در طول اين 

ماه ھيچ کاری برای بازماندگان اين واقعه  ٩
ھيچ غرامتی به آنان . مرگبار انجام نداده اند

ھيچ نوع مستمری برای . پرداخت نکرده اند
ھيچ گامی . امرار معاش آنان تعيين ننموده اند

برای حل مشکل دکتر و دارو و درمان آن ھا 
شھرداری به عنوان کارفرما ھيچ . برنداشته اند
ارھا را نکرده است و دستگاه ھای کدام اين ک

قضائی و مراجع رسيدگی به پرونده قتل اين 
کارگران انگشت اتھام به سوی ھيچ سرمايه دار 

بازماندگان . و نھاد سرمايه داری دراز نکرده اند
گرسنه و آواره و برھنه اين کارگران در طول 

کيلومتری با  ٨٠٠بار از فاصله  ٣ماه  ٩اين 
خت ھزينه ھای سنگين خود گرفتن قرض و پردا

را به تھران رسانده اند و خواستار تعيين تکليف 
پرونده و روش شدن وضع معيشتی خود شده 

بار ھيچ پاسخی از ھيچ کدام  ٣آنان در اين . اند
بازماندگان فاجعه مرگبار . اين نھادھا نشنيده اند

سرمايه در سعادت آباد می گويند که عده ای 
کارگر را به  ٢٠تل کاسبکار حتی پرونده ق

ناندانی مناسبی برای خويش تبديل کرده اند، اما 
زن و بچه ھا و و والدين اين قربانيان جنايت 
سرمايه در آتش گرسنگی و فقر و بی نانی می 

  . سوزند

  ٨٧اسفند  ٢٠

  

 اعتصاب کارگران لوله سازی اهواز
کارگر کارخانه لوله سازی اھواز  ۵٠٠حدود 

يستم اسفند با خواباندن در صبح روز سه شنبه ب
چرخ کار و توليد در ميدان شھدای شھر اھواز 

ماه است که  ٢٠کارگران . اجتماع کردند
دستمزدھا و ساير مطالبات خود را دريافت 

از ھيچ نوع تضمينی برای ادامه . نکرده اند
سازمان تأمين . اشتغال برخوردار نيستند

اجتماعی، سرمايه دار شرکت در تمامی طول 

چند سال دست به کار بيکارسازی کارگران،  اين
پايان دادن به کار کارگران قديمی، تبديل 
قراردادھای استخدام رسمی به قراردادھای 
موقت سالخی نيروی کار و اين نوع جنايات 

کارگران در ھمه مدت عليه اين . بوده است
بارھا در خيابان ھای . ترفندھا مبارزه کرده اند
ن راه پيمايی ھای بزرگ اھواز با سازمان داد

چندين بار چرخ کار . فرياد اعتراض سرداده اند

مبارزات کارگران . و توليد را از کار انداخته اند
اعتصاب امروز نيز در . ھمچنان ادامه دارد

آنان خواستار . تداوم ھمين جنگ و ستيزھا است
ماھه، ساير مطالبات  ٢٠پرداخت حقوق معوقه 

  . ندو تضمين اشتغال خويش ھست

  آژانس ايران خبر :منبع 

  ٨٧اسفند  ٢٠



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

 
١٠ 

  ١٣٨٧ اسفند ٢٣ جمعه     ٤٦ سال اول ـ شمارهٔ 

اعتصاب رانندگان تاکسی در 
 سنندج

. رانندگان تاکسی در شھر سنندج دست از کار کشيدند و اعالم اعتصاب کردند
آنان می . کارگران راننده به کمی سھميه بنزين و گرانی بھای سوخت اعتراض دارند

ھر تومان . ن را به شدت تنزل می دھدگويند اين دو عامل ميزان دريافتی روزانه شا
افزايش بھای سوخت تومانی است که يک راست از حق و حقوق روزانه آنان کسر 

وقتی که . کم بودن سھميه بنزين نيز ھمين فاجعه را بر آنان تحميل می کند. می شود
سوخت کافی نيست رانندگان مجبورند ساعات کمتری کارکنند و به ناچار درآمد 

کارگران راننده خواستار تنزل بھای بنزين و افزايش سھميه . ته باشندکمتری داش
آنان تھديد کرده اند که در صورت عدم تحقق . سوخت تاکسی ھای خود ھستند

  . مطالباتشان اعتصاب را گسترش خواھند داد

  آژانس ايران خبر :منبع

  ٨٧اسفند  ٢٠

  

 وق نگرفته اندماه حق ٨سمنان » پاکريس«کارگران 
ماه است که دستمزد کارگران را نپرداخته  ٨صاحب کارخانه پاکريس سمنان 

اين کارگران سال ھاست که با دستمزدی بسيار اندک در اين جا کار می . است
وحشت از بيکاری و گرسنگی آنان را مجبور ساخته . کنند و استثمار می شوند

ماه است که حتی ھمين بھای  ٨ که به اين حقوق اندک رضايت دھند اما اکنون
ماه گرفتن قرض و  ٨در طول اين . اندک نيروی کار را ھم دريافت نکرده اند

به صورت نسيه تنھا طريق امرار معاش و گذران زندگی  خريد نان بخور و نمير
ھيچ مغازه داری . ميزان بدھکاری ھا اکنون از حد گذشته است. آنان بوده است

کارگران به خاطر تأخير طوالنی در پرداخت اجاره . دبه آن ھا نسيه نمی دھ
بھای کومه ھای مسکونی به اخراج از سرپناھای خويش و زندگی در بيابان ھا 

ماھه را  ٨سرمايه دار صاحب شرکت نه فقط دستمزدھای . تھديد می شوند
وضع . نپرداخته بلکه ھيچ ريالی عيدی و پاداش سال را ھم به آنان نداده است

به ويژه آن که ھمه . رگران و ھمه افراد خانواده آن ھا خراب استروحی کا
فريادھايشان ھم بی پاسخ مانده است و سرمايه داران حاضر به تعيين ھيچ زمانی 

  . برای پرداخت حقوق ھا نيستند

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٧اسفند  ٢٠

  

 ر مصراعتصابات و تظاهرات گسترده کارگری در سراس

کارگران مصر از شدت استثمار و بی حقوقی به 
از گرفتن حداقل دستمزد بازمانده . ستوه آمده اند

به اين طرف با  ١٩٨٠طی سه دھه يعنی از . اند
حداقل حقوق ھايی که منجمد شده اند سر کرده 

در حالی که سرمايه داران سودھای نجومی . اند
و  کارگران حتی قادر به خريد نان. برده اند

حبوبات برای سير کردن شکم خود و خانواده 
با افزايش قيمت ناگھانی مواد غذايی . خود نيستند

دردھای فروخفته سر باز کرد و  ٢٠٠٧در سال 
کارگران برای احقاق حقوق خويش به پا 

تظاھرات چند ده ھزار نفری کارخانه . خاستند
نساجی محاال که خواب سرمايه داران مصری و 

ا آشفته کرد آغاز فعال شدن دولت آن ھا ر
با توسعه بحران . دوباره جنبش کارگری بود

سرمايه، کارگران مصر ھم مثل ھمه 
ھمزنجيرانشان در ھمه جای ديگر دنيا محکوم 

دستمزد ھا نه فقط . به تحمل بار بحران شدند
. پائين ماند که چند ماه چند ماه ھم پرداخت نشد

ران کارگ. فشارھا از ھمه سو سنگين تر شد
آنان در ھفته گذشته . دست به اعتراض زدند

استان مصر را در موج اعتصاب  ۶مراکز کار 
کارگر کارخانه نساجی  ٣٠٠٠. غرق کردند

مناوفيا در اعتراض به پرداخت نشدن بن 
کارگری اقدام به اعتصاب نشسته در کارخانه 

آن ھا از حسنی مبارک خواستند که . کردند
ی ادامه کار آن ھا را مشکل تھيه مواد اوليه برا

حل کند، زيرا کارفرمای ھندی کارخانه قصد 
  . تعطيل کارخانه و فروش ماشين آالت را دارد

کارگر در منطقه منيا در اعتراض  ٣۵٠بيش از 
درصدی دستمزدھايشان از گرفتن  ٣۵به کاھش 

آن ھا نيز از . حقوق ماه فوريه خودداری کردند
اد اوليه جھت دولت خواسته اند که برای تھيه مو

راه اندازی ماشين آالتی که بيکار مانده است 
کارگران ھم چنين خواھان . دست به کار شود

٪ فوق العاده شغلی شده اند، چيزی ٣٠پرداخت 
که مبارک از ترس گسترش بيشتر اعتراضات 
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توده . کارگری با پرداخت آن موافقت کرده است
 ١٠مشارکت  ھای کارگر ھمزمان خواھان

  .ر سودھا ھستنددرصدی د

کارگر زن کارخانه نخ ريسی  ١۵٠در داکاھليا 
در اعتراض به رئيس اتحاديه کارخانه و در 
اعتراض به عدم پرداخت فوق العاده اجتماعی 

در اين جا يونايتد بانک . دست به اعتصاب زدند
و يوسری مقازی سرمايه داران اصلی و جالل 
صادق مدير کارخانه، کارگران را زير فشار 
قرارداده اند تا بدون دريافت ھيچ غرامتی کار 

کارگر زن عليه  ١۵٠. خويش را ترک گويند
به گونه ای که مديريت . اين جنايت شوريدند

شرکت مجبور شد برای جلوگيری از تماس 
کارگران با روزنامه نگاران در کارخانه را قفل 

  .کند

کارگر کارخانه مواد دارويی  ٢۵٠در کورنا نيز 
مين روز پی در پی در اعتراض به برای چھار

عدم پرداخت حقوق ماه ھای ژانويه و فوريه 
سه کارگر ھمزمان . دست به اعتصاب زده اند

  .اعتصاب غذا کردند

عدم پرداخت : درد ھمه کارگران مشترک است 
تعطيل کارخانه و . بموقع دستمزدھا و مزايا

اخراج و عدم پرداخت غرامت در ھمه جا بيداد 
کارگران . نکته قابل توجه است يک. می کند

شگردھای سرمايه داران را بسيار خوب 
آنان می دانند که صاحبان . تشخيص داده اند

سرمايه برای سودجويی ھای انبوه تر کارخانه 
ھا را می بندند و سرمايه ھا را به حوزه ھای 

کارگران با درک اين . سودآورتر منتقل می کنند
يه توسط دولت موضوع خواھان تامين مواد اول
کارگران مصر . و ادامه کار کارخانه ھا ھستند

در اين زمينه گام ھای مؤثری به جلو برداشته 
  . اند

 ٢٠٠٩مارس 

  

 پايان اعتصاب عمومی در گوادلوپ
اعتصاب عمومی کارگران در گوادلوپ بعد از 

مارس  ۵روز پر تالطم در روز پنج شنبه  ۴۴
ش جنب. به طور مشروط پايان يافت ٢٠٠٩

روز بر دامنه مبارزه  ۴۴کارگری در طول اين 
انتظاراتی که از عمق نيازھای . خود افزود

جبری زندگی برمی خاست کارگران را مجبور 
نظام سرمايه داری نيز . به ادامه مبارزه می کرد

برای سرکوب کارگران ھرچه در چنته داشت 
صدھا پليس و ژاندارم فرانسوی برای . رو کرد

ھای امنيتی محلی از فرانسه به حمايت از نيرو
گوادلوپ گسيل شدند و ده ھا تظاھرکننده را با 
کمک ھم دستگير کردند و در مواردی 

  . تظاھرات کارگران را به خون کشيدند

حدود نيمی از . جنبش کارگران اما به پيش رفت
 ٢٠٠. خواسته ھای آنان به سرمايه تحميل شد

 يورو افزايش حقوق تحقق يافت، چيزی که
مسلما پاسخگو نيست زيرا فشار لجام گسيخته 
گرانی ھا ميزان دستمزدھای واقعی را به طور 

قلم از کاالھای  ۵۴قيمت . مستمر می کاھد
اما زمانی که . اساسی نيز ظاھراً کاھش يافت

٪ است و بيکاران چيزی ٢٠نرخ بيکاری 
ندارند تا با آن خريد کنند کاھش قيمت ھا دردی 

ر گوادولوپ نيز عده ای د. را دوا نمی کند
کوشيدند تا در ميان کارگران لول بخورند و 
معضل سرمايه را معضل کارگران جا بزنند و 
بھبود زندگی کارگران را به افزايش سود 

آسمان سرمايه داری ھمه . سرمايه ھا گره بزنند
در زير اين آسمان سراسر . جا يکرنگ است

سياه نکبت بار ھمه جا ناسيوناليست ھست، 
عاشق سينه چاک صنعت ملی ھست، رفرميست 

در . راست ھست، رفرميست چپ ھست
گوادلوپ نيز ھمه اين ھا ھستند و بسياری از 
آنان حرفشان اين بود که اگر انحصار صادرات 
و واردادت کاالھا از سرمايه داران سفيد پوست 
به سرمايه داران رنگين پوست منتقل شود ھمه 

جنبش !! دمعضالت کارگران حل خواھد ش
روز  ۴۴کارگری گوادلوپ در طول اين 

دستخوش اين وارونه پردازی ھا بود، اما با ھمه 
فراوان  کمبودھا و ضعف ھا ی اين ھا و به رغم

بر تحقق مطالبات خود پای فشرد و در اين راه 
  . به پاره ای موفقيت ھا نيز دست يافت

 ٢٠٠٩مارس 

 

 اجتماع اعتراضی کارگران آردل
کت آردل در مقابل دفتر اصلی اين شرکت در ضلع شرقی کارگران شر

. مصالی تھران اجتماع کردند تا به تعويق مطالبات خويش اعتراض کنند
ماه است که حقوق  ۴آنان . کارگر کارخانه در اين اجتماع حضور داشتند ١۵٠

. پرداخت عيدی و پاداش آنان نيز معوق مانده است. دريافت نکرده اند
ماه به ھمه جا شکايت برده و به تمامی  ۴ند در طول اين کارگران می گوي

نھادھای مربوطه رجوع کرده اند، اما ھيچ کس ھيچ پاسخی به آن ھا نداده 
  .است

  ايلنا  :منبع 

 ٨٧اسفند  ١٩

  

 تجمع اعتراضی کارگران شيشه مينا
اسفند کارگران شرکت شيشه  ١٩روز دوشنبه 

کار مينا به صورت متحد و دسته جمعی از محل 
کارگران . به سوی دفتر پيمانکار به راه افتادند

در آن جا اجتماع کرده و خواستار پرداخت 
دستمزد، حق افزايش . مطالبات معوقه خود شدند

توليد، مزايا و عيدی اين کارگران پرداخت نشده 
گردھمايی امروز دومين تجمع اعتراضی . است

. کارگران در طول چند روز اخير بوده است
بل شماری از کارگران به ھمين دفنر چندی ق

رجوع کرده و به تعويق دستمزدھا اعتراض 
کردند، اما عوامل کارفرما با استفاده از موقعيت 
ضعيف اجتماع کنندگان و شمار اندک آن ھا 
بالفاصله به صفوف کارگران حمله کردند و 

حادثه آن روز برای . آنان را متفرق ساختند

ان با استفاده از آن. کارگران درس آموز بود
ھمين تجربه ھمگی متحد و ھمدوش به سوی 
دفتر سرمايه دار ھجوم بردند و عليه تعويق 

   .مطالباتشان فرياد اعتراض سر دادند

 ٨٧اسفند  ١٩
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 سرمايه داری ايران و گسترش کار کودکان
ميليون کودک  ٣روزنامه ھای رسمی دولت سرمايه داری می نويسند حدود 

ی مجبورند نيروی کار خويش را بفروشند تا از اين طريق خردسال ايران
امرار معاش کنند و به امرار معاش پدر و مادر و ساير افراد خانواده کمک 

کار کودکان از جمله بزرگ ترين جنايت ھای نظام سرمايه داری است، . کنند
جنايتی چنان ھولناک که حتی برخی دولت ھا و نھادھای رسمی سرمايه در 

پيمان نامه جھانی « . ان مجبور شده اند عوام فريبانه آن را پنھان کنندسطح جھ
ھدف مجامع بين المللی . نمونه بارز اين عوام فريبی است» حقوق کودک

سرمايه و دولت ھای سرمايه داری از طرح و تصويب اين قرار يا عھدنامه 
بلکه،  نه جلوگيری از کار و استثمار کودکان، نه استيفای حقوق ھيچ کودکی

برعکس، انداختن پرده ای ضخيم بر روی انجام مستمر و بی ھيچ مرز و 
 ١۶٨حدود . مھار اين جنايت توسط صاحبان سرمايه در سراسر دنيا است

جمھوری اسالمی يکی از اين کشورھا . کشور پای اين سند را امضا کرده اند
وانسيون دولت سرمايه داری ايران نه فقط امضای خود را زير اين کن. است

« رسمی مصوب مجلس خود موسوم به  استثمارنامه نھاده است بلکه در
 ٣آمار . سال شده است ١۵نيز مدعی ممنوعيت اشتغال افراد زير » قانون کار

ميليون کودک خردسال کارگر که در باالتر اشاره کرديم رقمی است که منابع 
قعی بسيار ارقام وا. رسمی اين دولت در گزارشات خويش طرح می کنند

باالتر از اين است و ھمه اين ھا در زير پرچم کنوانسيون جھانی حقوق کودک 
از چند . و عوام فريبی ھای رسوای قانون منع کار کودکان انجام می گيرد

کشور اروپای غربی که بگذريم و ما پائين تر به آن ھا اشاره خواھيم کرد، 
سنخ دولت سرمايه داری  عضو امضا کننده پيمان نامه مذکور از ١۶٨بقيه 

سازمان ملل خود به عنوان نھاد مصوب و ناظر اجرای اين . ايران ھستند
 ٣٧کنوانسيون بارھا در گزارشات ساالنه خود تصريح کرده است که حدود 

درصد ھزينه معيشت خانواده ھا در شمار کثيری از ممالک موجود دنيای 
کار کودکان پديده ارگانيک  .داری از محل کار کودکان تأمين می شودسرمايه 

بازتوليد رابطه . و غيرقابل تجزيه روند ارزش افزايی سرمايه جھانی است
توليد ارزش اضافی و ماندگاری نظام بردگی مزدی به ھمان اندازه مستلزم 
استثمار ھرچه وحشيانه تر کار کودکان خردسال است که ھر موجود زنده اين 

درک اين حقيقت تلخ ھيچ . زمند استدنيا به خورد و خوراک و تنفس نيا
است با يک محاسبه ساده سرانگشتی بھای نيروی کار کافی . مشکل نيست

کودک کارگر برده مزدی . کودک و يک کارگر بزرگسال را با ھم قياس کنيم
 ٣. مفلوکی است که دستمزدی حدود يک سوم کارگران بزرگسال می گيرد

و آن جا در دخمه ھای مرگ ميليون کودک خردسال ايرانی که اين جا 
سودسازی سرمايه استثمارمی شوند در بھترين حالت فقط دستمزد يک ميليون 

در جھنم سرمايه داری ايران چند تومان دستمزد . کارگر را دريافت می کنند
ھر کارگر مثل جگر زليخا تکه تکه می شود و ھر تکه آن نام و نشان و 

کارگر در قبال مرگبارترين  کودک خردسال. آدرس و عنوان خاصی دارد
کارھا ھيچ يک از اين تکه ھای ممھور به نام ھای پاداش و عيدی و حق توليد 
و حق رکورد و آکورد و اضافه کاری و حق اوالد و حق مسکن و حق 

کار پرداخت نشده ای که . خواروبار و مزايا و نوع اين ھا را دريافت نمی کند
می شود بسيار بيشتر حب سرمايه در قبال ھر ساعت کار کودک نصيب صا

از کار پرداخت نشده ای است که ھمکار بزرگسال او به حساب سود سرمايه 
استثمار کودک خردسال برای سرمايه دار با ھيچ شرط و . واريز می کند

در اين جا اصالً بحث بيمه درمانی و . شروط و حد و مرزی محدود نمی شود
. ق بازنشستگی موضوعيت پيدا نمی کندھيچ نوع ح. بيکاری به ميان نمی آيد

بر وفق مرداد سرمايه است و شدت استثمار بدون تصادم با ھيچ ھمه چيز 
کودک کارگر دست . مرز و مانعی تا آخرين حد توان کودک به پيش می رود

کودک کارگر ھر . به اعتصاب و تعطيل کار و خواباندن چرخ توليد نمی زند
و ذلت و سختی را قبول می کند و برای توليد  حقارت کاری حاوی ھر اندازه

نبوه ترين اضافه ارزش ھا و ھديه کالن ترين سودھا به سرمايه دار از ا
او تا وجود آخرين سلول بينائی چشمانش . نمی زند باز پذيرش ھيچ کاری سر

در سياه چال ھای قالی بافی گرانبھاترين 
. فرش ھا را برای سرمايه دار می بافد

برای فروش اين يا آن کاالی صاحب 
ارپيچ فواصل فروشگاه به سرعت باد م

خودروھا را در پرترافيک ترين چھارراه 
قدم به قدم . ھا می شکافد و پيش می رود

لحظه مرگ را به جلو ھل می دھد و خطر 
به لحظه حوادث مرگبار را به ھيچ می 

در کوره ھای آجرپزی سنگين . انگارد
ترين چرخ ھای بارکشی را با پاھای نازک 

ی کار کودک برا. بی جانش حمل می کند
صاحب سرمايه ارزش اضافی ناب است و 

درست به ھمين دليل ھمه سرمايه داران تا زمانی که بتوانند با نيروی کار 
کودکان سرمايه ھای خويش را به کار اندازند سراغ خريد نيروی کار 

اين خلق و خوی ويژه سرمايه دار ايرانی نيست . کارگران بزرگسال نمی روند
عظيم ترين . ر ھمکار بزرگسال او ترجيح می دھدکه استثمار کار کودک را ب

در . تراست ھای صنعتی دنيا نيز ھمه جا با کودکان ھمين معامله را می کنند
قاره آفريقا غول ھای عظيم انحصاری کاکائو ھر روز در دو شيفت کاری 
تمام، خردسال ترين و نحيف ترين و مردنی ترين کودکان را با نازل ترين 

کار در فضای آکنده از غبار مرگبار خرمن اين محصول  بھای ممکن نيروی
ساله  ۶در جنوب شرقی آسيا دختران . از تنفس اکسيژن ھوا محروم می سازند

سنت در طوالنی ترين روزانه ھای کار به  ٢٠فيليپينی را با حقوق ساعتی 
  . استثمار می گيرند

استثمار کودکان خردسال در ايران سرچشمه 
ز اضافه ارزش ھايی بخش بسيار عظيمی ا

است که ساالنه نصيب طبقه سرمايه دار می 
درصدی ارزش اضافی  ١٢٠٠نرخ . شود

بيشتر سرمايه داران ايرانی به ھمان اندازه 
مديون کار کودکان است که مديون کار 
خانگی بدون ھيج بھای ميليون ھا زن کارگر 

سرمايه فقط کودکان را تا سرحد . خانه دار
خی نمی کند بلکه آنان مرگ استثمار و سال

را به وحشيانه ترين شکلی از ھر نوع حق و 
حقوق اوليه انسانی محروم می کند و ھمه 
اين حق و حقوق را يکجا به سود سرمايه می 

ميليون کودک ايرانی به  ٣ميليون و در عالم واقع بسيار بيشتر از  ٣. افزايد
. مدرسه محرومنداين دليل که کار می کنند از ھر نوع آموزش و درس و 

ابعاد جنايتی که سرمايه عليه اين کودکان روا می دارد با ھيچ مالک و معيار 
ميليون کودک  ٣حق بی چون و چرای اين . و مقياسی قابل اندازه گيری نيست

دبستان و دبيرستان برای آموزش و  ١٠ ٠٠٠ است که به طور متوسط
 ٣برخورداری . اشندپرورش و رشد و بالندگی خويش در اختيار داشته ب

معلم دبستانی و دبيرستانی حق بسيار  ١٠٠  ٠٠٠ميليون کودک از حداقل 
ميليون کودک کار بايد از اين حق مسلم برخوردار  ٣. بديھی و اوليه آنان است

ھزار مھد کودک طی  ٨٠تا  ٧٠می بودند که دوران کودکی خويش را در 
ی تفريحی، سالن ھای پارک ھا ميليون کودک حق دارند که از ٣. کنند

ورزشی و ساير امکانات مورد نياز رشد جسمی و فکری خود برخوردار 
ميليون کودک ده ھا حق و حقوق مسلم ديگر دارند که حتی در ھمين  ٣. باشند

تحميل  جھنم کارگرکش و انسان سوز نظام بردگی مزدی بايد به سرمايه داران
ايران تمامی اين حقوق بديھی دولت سرمايه داری و طبقه سرمايه دار . شود

سرمايه داران عالوه بر سلب اين . انسانی را از اين کودکان سلب کرده اند
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ميليونی معصوم و بی پناه، ھر روز دو شيفت  ٣حقوق از اين جمعيت عظيم 
کاری تمام آنان را در دخمه ھای پر از عفونت سودسازی به بيرحمانه ترين 

سؤال اساسی اين است که راستی کدام . شکل مورد استثمار قرار می دھند
زبان، کدام قلم، کدام محاسبات رياضی، کدام دنيای آمارگيری و کدام انديشه و 

آيا  ددمنشی است؟عقل انسانی قادر به برشماری و محاسبه اين ھمه جنايت و 
ميليون کودک ايرانی رفته است و می رود،  ٣به راستی آنچه فقط بر ھمين 

ون ھا بار کيفرخواست طبقه کارگر بين المللی عليه ھر برای صدور ميلي
لحظه حيات و موجوديت نظام تا معز استخوان بشرستيز سرمايه داری کافی 

ً ھست در اوضاع کنونی جھان، سازمان ھا و نھادھای . نيست؟ چرا حتما
. دولتی يا غيردولتی در باره دفاع از حقوق کودکان بسيار غوغا به پا می کنند

سخن از حقوق . اين نھادھا يک چيز را بايد با صراحت اعالم کرد در مورد
کودک بدون مبارزه مستقيم و رودررو با سرمايه داری و بدون تعرض به 

کودکان ھر کجای دنيا که حداقل . شيرازه حيات کار مزدی دروغ محض است
حقوقی دارند کل اين حقوق را يکسره مديون مبارزات ضدسرمايه داری طبقه 

کودک فرانسوی، . ر جوامع خويش در دوره ھايی از تاريخ ھستندکارگ
سوئدی و آلمانی و چند کشور اروپای غربی يا شمالی ميراث دار جنبش ھای 
کارگری ضدسرمايه داری عظيمی ھستند که روزگاری می شتافتند تا دنيا را 

اين امکانات و حقوق در . بر سر سرمايه و حاکمان سرمايه داری خراب کنند

ول چندين دھه اخير از ھمه سو در معرض تندباد تعرض سرمايه قرار ط
اما حتی بارقه ھای بازمانده آن ھا با صدای بسيار رسا فرياد می . گرفته است

زند که طبقه کارگر می تواند حتی در ھمين جھنم گند و خون و شرارت 
کند،  و دولت آن ھا تحميل سرمايه داری مطالبات مھمی را بر سرمايه داران

دستاوردھای حاصل ھر مبارزه  –و اين بسيار مھم است  –مشروط به اين که 
 خود را يک راست و بدون ھيچ فوت وقت به نيروی توفنده برای مبارزات

در غير اين صورت، ھمه آنچه را . گسترده تر بعدی عليه کارمزدی تبديل کند
قاتی جنگی مبارزه طب. به دست آورده است به سرعت از دست خواھد داد

است که تصور ھر لحظه سازش و مماشات در آن معادل تلخ ترين شکست ھا 
در اين جا بايد به طور بی امان با دشمن پيکار کرد، وگرنه اين دشمن . است

آنچه . است که تو را عقب خواھد راند و از توش و توان ساقط خواھد ساخت
ً بر سر طبقه کارگر اروپای غربی آمده است گو اه صادق اين مدعا تاريخا

  .است

  عکس از ايلنا

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ٢٠

 

 کارگری که از شدت استثمار سرمايه خود را کشت
يکی از کارگران کارخانه کاشی پارس قزوين 
خود را به دار آويخت و به زندگی خويش پايان 

نھاد و مرجعی در او علی نام داشت و ھيچ . داد
باره دليل مرگ وی ھيچ گزارشی منتشر نساخته 

سرمايه دارانی که او را در تمامی عمرش . است
استثمار می کرده اند خودکشی را او را 
موضوعی چنان عادی و بی ارزش می دانند که 
گفتن کالمی درباره اين فاجعه را اتالف وقت 

نيز و محاکم قضائی سرمايه  پليس. تلقی می کنند
وظيفه خويش را نه پرس و جو در مورد دليل 
مرگ و خودکشی کارگران بلکه اجرای اوامر 

کارگران ھمزنجير علی . مطاع سرمايه می دانند
جسد مرده او را به نرده ھای راه پله کارخانه 

آنان خوب می دانند که چرا علی . آويزان يافتند
آنان قاتل . به زندگی خويش خاتمه داده است

خوب می شناسند و از رمز و راز اين  علی را

آنچه باعت . جنايت مو به مو اطالع دارند
خودکشی علی شده است جريان زندگی و حديث 

علی زير . لحظه به لحظه عمر ھمه آنان است
فشار فقر و نداری و گرسنگی و بدھکاری خود 

او قادر به تحمل بيش از اين . را حلق آويز کرد
رويی زن و بچه گرسنگی و بيماری و بی دا

در تمامی عمرش . علی کارگر بود. ھايش نبود
برای سرمايه داران کار کرد و به ھولناک ترين 

کاشی ھای . شکل توسط سرمايه استثمار شد
توليد شده توسط علی و ھمزنجيرانش به کاخ 
ھای سر به فلک کشيده سرمايه داران جالل و 
جبروت و عظمت می بخشد، اما علی و بچه 

ھمسرنوشتانش و بچه ھای ھايش و 
ھمسرنوشتانش در آلونک ھای نمور زندگی می 
کنند و دستمزد ناچيز آن ھا کفاف اجاره بھای 

استثمار . ھمين آلونک ھا را ھم نمی دھد

ھولناک علی توسط سرمايه او را در جھنم 
سوزان فقر و بدبختی از ھر نوع عالقه به 

ھمه بارقه . زندگی و زنده بودن خالی ساخت
. ی اميد به زندگی را در دل و خاموش کردھا

سنگينی کوه بدھکاری ھا قلبش را از ضربان 
علی قادر به ادامه حيات نبود و به . فرو انداخت

ھمين دليل خود را به نرده ھای پلکان کارخانه 
علی زير فشار شدت استثمار . حلق آويز کرد

سرمايه بود که . سرمايه مجبور به خودکشی شد
سرمايه دار کارخانه و طبقه  او را کشت و

سرمايه دار ايران و دولت سرمايه داری است 
که به جرم اين جنايت بايد در محکمه مبارزه 

   .ضدسرمايه داری طبقه کارگر محاکمه شوند

  حادثه آنالين  :منبع 

 ٨٧اسفند  ١٨
  

 »کيش چوب«اعتصاب کارگران 
. کارگر را استثمار می کند ٢٠٠ايران است و بيش از شرکت کيش چوب بزرگ ترين توليد کننده صنايع چوب در 

کيش چوب ماه ھا است که دستمزد کارگران را . عده ای از اين کارگران ھندی و بنگالدشی و بقيه ايرانی ھستند
ً  ۶عده ای از کارگران . پرداخت نکرده است شرکت در حالی . ماه است که ھيچ حقوقی نگرفته اند ۴ ماه و بعضا

گران را نمی پردازد که سطح توليدش بسيار باال و بازار فروش محصوالتش از ھمه لحاظ پررونق دستمزد کار
تعويق حقوق ھا در اين جا مسئله ای پيشينه دار است و در گذشته ھای دور و نزديک نيز به دفعات رخ داده . است
ه به طور معمول ترجيح می کيش چوب متعلق به يکی از سرمايه داران بسيار بزرگ و صاحب نفوذ است ک. است

دھد حقوق کارگران را به جای پرداخت برای مدت ھای طوالنی مصادره کرده و برای سرمايه گذاری ھای کالن 
ماھه دستمزدھايشان دست از کار کشيده  ۶کارگران در اعتراض به تعويق . تر در حوزه ھای ديگر به کار گيرد

  . م مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواھند دادآنان اعالم کرده اند که تا گرفتن تما. اند

  ايلنا  :منبع 

  ٨٧اسفند  ١٨
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 »فرش پارس«اجتماع اعتراضی کارگران 
کارگر کارخانه به ھمين دليل در مقابل فرماندازی شھر  ١۵٠. دستمزد کارگران فرش پارس چند ماه است که پرداخت نشده است

آنان پيش از اين نيز در مقابل . اعتراض کارگران ماه ھا است که ادامه دارد. به اين ستم اعتراض کنند البرز اجتماع کرده اند تا
کارگران از اين تحصن ھا و . شکايات زيادی تسليم نھادھای ذيربط کرده اند. وزارت کار و برخی جاھای ديگر اجتماع کرده اند

با فرارسيدن روزھای آخرسال، فشار بدھکاری ھا و تشديد گرسنگی و . اند اجتماعات و اعتراضات تا امروز ھيچ نتيجه ای نگرفته
   .اما باز ھم ھيچ کس ھيچ پاسخی به آنان نمی دھد. فقر و خانه خرابی روزافزون آنان نيز بر شدت اعتراض خويش افزوده اند

  ايلنا: منبع 

 ٨٧اسفند  ١٨
  

 ریدر سا» مهر«اعتصاب کارگران بيمارستان 
کارگران بخش درمان بيمارستان مھر در ساری 

ماه است که ھيچ  ٣آنان . دست به اعتصاب زدند
معضل کارگران . دستمزدی دريافت نکرده اند

ماھه حقوق ھا خالصه نمی  ٣در صرف تعويق 
آنان بخش ھايی از دستمزدشان را که زير . شود

عناوين مزايا، اضافه کاری و مانند اين ھا 
تا حال دريافت  ١٣٨۴د از سال پرداخت می شو

بيمارستان مھر متعلق به سرمايه . نکرده اند
داران خصوصی است و آنان نيز مانند ھمه 
ھمتايان طبقاتی خويش مصادره دستمزدھا و 
اختصاص آن به ترميم سرمايه گذاری ھای 
ديگر را بر پرداخت به کارگران ترجيح می 

 کارگر بيمارستان در اعتراض به ١۴۶. دھند
آنان پايان . اين ستم دست از کار کشيده اند

اعتصاب و شروع کار را به پرداخت کامل 
  . مطالبات خود موکول ساخته اند

  ايلنا :منبع 

  ٨٧اسفند  ١٨

  

را گرامی  ٨۴کارگران ايران خودرو سالروز اعتصاب سال 
 دارند می

در  .حق مسلم ماست یانسان یزندگ کياز  یدستمزدھا و برخوردار شيافزا
  . ميونديدستمزدھا بپ شيافزا یسال روز اعتصاب ھفده اسفند به مبارزه برا

   !یو ھمکاران گرام دوستان

خودرو  رانيشنبه ھفدھم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوھمند کارگران ا روز
از ھمکارانمان  یعده ا یروز نيدر چن شيسه سال پ. باشد یم ٨۴در سال 

تجمع  ديتول یھا در سالن ديرداخت رکورد تولبه عنوان اعتراض به کم بودن پ
 کصورت يمساله در شرکت به  نيکردند و به دنبال اعتراض کارگران ا

کم  هياز دوستان ما به خاطر اعتراض بر عل یعده ا.در آمد یھمگان عتصابا
اعالم کرده بود که اگر کارگران در  تيريکه خود مد ديبودن حق رکورد تول

خواسته  ديدر سرکار حاضر شوند و تعداد تول یکار ريو غ یليتعط یروزھا
به کارگران پرداخت  ديبه عنوان حق رکورد تول یکنند مبلغ ديشده را تول

 ميزد مان یو جمعه ھا از زندگ یليتعط یخواھد کرد وما کارگران در روزھا
قرار  ريز تيريمد یول ميرا شکست ديودر سر کار حاضر شده و رکورد تول

پنجم مبلغ اعالم  کيبه ما کارگران پرداخت کرد که کمتر از  یخود زد و مبلغ
اعتصاب  تهيکم صلهکارگران اعتراض کردند و بالفا نيھم یشده بود و برا

  . افتيشکل گرفت و اعتصاب ادامه 

 هيبلند پا یاز گسترش ادامه اعتصاب و ورود شبانه اعضا تيريمد ھراس
ورده ساختن خواسته کارگران بر برآ یھا مبن ھا و قول آن به سالن تيريمد

عده  تيريبعداز گذشت چند ماه مد یول افتي اني،اعتصاب بعداز سه روز پا
بھانه (رکانهيز یو با ترفندھا یاعتصاب را شناسائ نياز ھمکاران و فعال یا
 ديتعب گريد یھا به سالن زيران یاز کار اخراج کرد و عده ا) قرارداد انيپا

 شيکه در واقع ھمان افزا ديپرداخت رکورد تول شکل دادن در رييکرد وبا تغ
 ريارشد از جمله مد رانياست وبا کنار گذشتن چند تن از مد ديآکورد تول
مونتاژ چھار  رانيو مد ی،غضنفر ی،روابط عموم سيو رئ ،پناھنده ،حراست

  . مساله بکاھند نياز فشار ا یو رنگ توانستند تا حدود

خاطر شرکت در ه افراد ب نيا ميتقاد داروجود اعتراض ما کارگران که اع با
 یم یاز بازگشت آنان به کار خودار تيريمد یاعتصاب اخراج شده اند ول

ما کارگران  یکند ول یقرارداد اعالم م انيرا به بھانه پا ھا اخراج آن. کند
 شرطو دياعتصاب خواھان بازگشت بدون ق نيخودرو در سالگرد ا رانيا

  . ميباش یھمکاران خود به سرکار م

   یوھمکاران گرام دوستان

روز بزرگ  نيدر آستانه ا .سال از اعتصاب شکوھمند ما کارگران گذشت سه
 یکسان یليخ ديشا .است مدهياوجود نه ما کارگران ب یدر زندگ یبھبود چيھ

خود قرار  یھا در سر پست گريروزھا اعتصاب ما را درھم شکستند د که آن
 یرزاديش ،یمنابع انسان ريمد انياصغر دانش انھياز ا یکياز جمله  .ندارند

 رينام آور مد ،یساز یمعاونت سوار یشھشھان ،یسالن آرد رانياز مد یکي
اما ما  .را دادند خود انتيکه تاوان خ گريد یھا یليخ و یسالن بدنه ساز

 یسخت کار طيشرا. ميباش یمواجه م یشغل یکارگران ھمچنان با ناامن
 .است آمده نييما پا ديھمچنان باال رفته و توان خر تورم .است یھمچنان باق

 نيبعد از آخر. کنند یم دايھر روز گسترش پ یمانکاريپ یھا شرکت
موقت به  یسال ھمچنان با قراردادھا ٩ھنوز بعداز  یاستخدام یقراردادھا

. ما وجود ندارد یشغل تيامن یبرا یروزنه ا چگونهيھ. ميدھ یکار ادامه م
دھد و  یم مهبا ما کارگران ادا یداران ھمچنان به دشمن هيسرما یمجلس حام

 یراتييبلکه با تغ کند یم یبه نفع ما کارگران خودار نيقوان بينه تنھا از تصو
ھم  شتريما را ب یشغل یناامن انياز قانون کار به نفع کارفرما یھا یدر بخش

  .. کرده است

 از دوستان یليخ .ام شدباال تم یھا هيفقط به نفع ال یساختار سازمان اصالح
ھا کار  خودرا بعد از سال یشغل ھا یمان در آستانه اصالح ساختار سازمان

 یھا در مقابل تورم سرسام آور خبر حقوق شياز افزا. دھند یاز دست م
. کند یم یريجلوگ یھر گونه تشکل کارگر جاديھمچنان از ا تيريمد. ستين

 یفشار بر ما کارگران م یدر پ تيريمد رييحراست شرکت ھر روز با تغ
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دخالت حراست در . است دهيھا بر حراست امان کارگران را در سالن. باشد
ھا و  استراحت ساده در شب کي یکارگران برا یريکارھا دستگ نيکوچکتر
 نذھاب که از ارزا ابيا یھا سيسرو. ھمچنان ادامه دارد ديتول یھا سالن
ھر . کشند یھان بر روح ھمه مباشند سو یھا م اتوبوس نيامن ترناو  نيتر

ما کارگران  .آورند یوجود مه در رفت و آمد ھمکاران ب یريھا درگ روز ده
. ميخود محروم یھا خواست انيب یبرا ونيترب نيھمچنان از نداشتن کوچکتر

شده  ليروسا شرکت تبد غيو تبل فيتعر یبرا یمحلبه ، که "کارآمد" هينشر
از ھزاران مشکل ما  یت انعکاس بخشاز کارکنان آن به عل یعده ا است

  .. واز کار معلق شده اند ريکارگران دستگ

   یو ھمکاران گرام دوستان

روز ھفدھم اسفند ماه که مصادف با روز اعتصاب شکوھمند ما کارگران  ما
 یم کيروز شکوھمند را به ھمه ھمکاران تبر نيداشته و ا یاست را گرام

   .ميکن یخود تالش م یسته ھابه خوا دنيرس یو ھمچنان برا ميگوئ

ما  یروزيمبارزه ،تشکل و اتحاد تنھا راه پ ،یکه آگاھ مياعتقاد دار ما
  . کارگران است

 یداشتن تشکل آزاد کارگر. ميباش یماخواھان داشتن تشکل آزاد خودمان م - ١
ھر گونه  جاديو وزارت کار که از ا تيريمد دولت، هيما عل .حق مسلم ماست
 یھا ما از تمام سازمان ميکن یاعالم جرم م.کنند یم یريوگجل یتشکل کارگر

و وزارت  رانيدولت ا ميخواھ یکار م یبه خصوص از سازمان جھان یجھان
سازمان  نيمحکوم و از ا رنديگ یم دهيما را ناد یرا که حقوق انسان رانيکار ا

  . اخراج کنند

موقت و  یو لغو قراردادھا یمانکاريپ یھا ما خواھان انحالل شرکت - ٢
  . ميخودرو ھست رانيا یاستخدام تمام کارگران در گروه صنعت

پرداخت دستمزدھا و پرداخت دستمزد در  یکنون ستميما خواھان انحالل س - ٣
  . ميباش یم یکار یھا فتيمقابل کار کرد و نوع شغل و ش

ھمکاران  یايشرکت بوده و قطع مزا یما خواھان انحالل ساختار کنون - ۴
  . ميکن یرامحکوم م گريد یھا به جا ھا ان یدرخود و در ب

آور در شرکت  انيسخت و ز یشناختن شغل ھا تيماخواھان به رسم - ۵
  . ميھست

 افتيدر .ميو پاداش ھست یدياز حقوق و ع اتيمال افتيما خواھان عدم در - ۶
کسر دو برابر . باشد یما کارگران م یاجحاف برا کي یدياز حقوق ع اتيمال
  . ستيما کارگران ن رشيمورد پذ یدياز ع اتيمال

 بيفر کيخانه دار شدن کارگران را  یوزارت مسکن برا یھا استيس ما - ٧
در مسکن مھر بدون کسر  یگذار هعيوخواھان استرداد تمام مبلغ ود ميدان یم

  . ميباش یم یمبلغ به ھمکاران انصراف نيکوچکتر

ن داشتن سقف به پاداش حق سنوات بدو ما خواھان پرداخت سه ماه - ٨
  . ميھمکاران بازنشسته ھست

وھر گونه تعرض به  ميھست "کار آمد"ماخواھان بازگشت به کار کارکنان  - ٩
  .م يكن یرا محكوم م انيب یآ زاد

 انيدانشچو هيکرده وھرگونه سرکوب عل تيحما يیما ازجنبش دانشجو -١٠
   .يمباش یدربند م انيتمام دانشجو یرا محکوم و خواھان آزاد

 یريکرده ودستگ تيحما یما از مبارزات حق طالبانه تمام اقشار احتماع -١١
فعاالن جنبش زنان،  ،یبازداشت و محاکمه فعاالن جنبش کارگر کارگران و

 سانينو وبالگ نگاران، روزنامه سندگان،ينو ان،يمدافعان حقوق بشر، دانشجو
وشرط  ديق ونبد و یفور یوخواھان آزاد را محکوم یفعاالن اجتماع ريو سا
  . ميھست یو فعاالن اجتماع یفعاالن کارگر ،یاسيس انيزندان ی ھمه

از  تيما ضمن حما .است گرياز ھمد یبانيچاره ما کارگران اتحاد و پشت -١٢
 شيافزا یبه مبارزه برا ميخواھ یدستمزدھا از ھمه ھمکاران م شيافزا نيکمپ

   .دنونديدستمزدھا بپ

   یو دوستان گرام ھمکاران

 یاساس یھا از خواست یکي نيا. به سر کار بر گردند ديبا یاخراج کارگران
اعتصاب واعتراض حق مسلم ما کارگران در مقابل حق . ما کارگران است

 چيھ یالملل نيب نيطبق قوان. ھا و تعرض به منافع ما کارگران است یکش
  . کند یزندان ايحق ندارد کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و  ینھاد

ھر چه  ديآنھا با. ميدان یعادالنه مريراغ ٨۴سال  یاخراج کارگران اعتصاب ما
ھا را  حقوق عقب افتاده آن ديبا تيريبه سرکار برگردند و مد تر عيسر

   .کارگران وارد شده را جبران کند نيکه به ا یپرداخت کرده وخسارت

  کارگران  یباد اتحاد و ھمبستگ زنده

  خودرو  رانياز کارگران ا یجمع

  ١٣٨٧اسفند ماه  ١٧

www.khodrokar.blogfa.com 

 

 ادامه اعتصاب کارگران کارخانه نوشاب 
. اعتصاب کارگران کارخانه نوشاب ادامه دارد
 ۵حقوق کارگران و پاره ای مطالبات ديگر آنان 

اعتصاب از . ماه است که پرداخت نشده است
اسفند آغاز شده و سرمايه دار کارخانه در  ١٢

فاصله اين چند روز با توسل به انواع حيله ھا 
تالش کرده است کارگران را به شروع کار 

او نخست وعده داد که دستمزد . متقاعد کند
ماه را تا پيش از پايان اسفند و دو ماه  ٣معوقه 

چند . ديگر را پس از آغاز سال نو می پردازد
ساعت بعد زير قول خود زد و گفت قادر به 

ھا نيست و کارخانه را تعطيل پرداخت حقوق 
تھديد کارفرما به تعطيل کارخانه با . خواھد کرد

مقاومت اعتصاب کنندگان مواجه شد و آنان 

تأکيد کردند که اجازه چنين گستاخی را به 
اعتصاب ادامه يافت و . سرمايه دار نخواھند داد

ميليون  ٣٠سرمايه دار مجبور شد که پرداخت 
بول کند و بقيه را به از مطالبات کارگران را ق

کارگران از پذيرش اين . بعد موکول سازد
آنان بر پرداخت فوری . تصميم سر باز زدند

ماھه مورد توافق پيشين پای  ٣ھمه دستمزدھای 
مقاومت کارگران عقب نشينی مجدد . فشردند

او گفت يک روز . کارفرما را به دنبال داشت
ماه را پرداخت  ٣بعد ھمه حقوق ھای اين 

کارگران در زندگی خويش و در . اھد کردخو
روند استثمار روزمره شان توسط سرمايه بسيار 
خوب آموخته اند که به حرف ھيچ سرمايه داری 

و از جمله سرمايه دار صاحب کارخانه نوشاب 
آنان در ھمين چند روز شاھد . نبايد اعتماد کرد

بودند که کارفرما ساعت به ساعت عوام فريبی 
 ساز می کند و برای فريب آنان بهھای تازه ای 

کارگران به ھمين . ھر دروغی توسل می جويد
دليل اعتصاب را ادامه دادند و اخطار کردند که 
فقط ھنگامی به سر کار باز خواھند گشت که کل 

  .را دريافت کنند ماھه ٣دستمزدھای 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران :منبع 

  ٨٧اسفند  ١٨
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 گران کشت و صنعت کارون در مقابل مجلساجتماع اعتراضی کار
عده زيادی از کارگران کشت و صنعت کارون 
در شوشتر به نمايندگی از ھمه کارگران اين 
شرکت از خوزستان عازم تھران شدند و در 

آنان به . مقابل مجلس سرمايه اجتماع کردند
تھران آمده اند تا اعتراض خويش به سطح نازل 

يار و خيم و طاقت دستمزدھا و شرايط کار بس
اين کارگران مشقت . فرسايشان را اعالم کنند

بارترين و ھالکت آورترين کارھا را برای 
سرمايه داران انجام ميدھند اما در ھر سال فقط 

جرم آنان . ماه دستمزد می گيرند ٨و حداکثر  ۶
اين است که کل کار يک سال شرکت را که 
شامل بريدن و برداشت نيشکر است در طول 

کار روزانه اين . ھمين مدت انجام می دھند
کارگران بسيارسخت و از نوع کارھايی است 
که حتی در گذشته ھای دور ھمين جھنم سرمايه 

 ٨ساعت آن بيش از  ۵داری ايران انجام ھر 
 ١٣۵٧تا سال . ساعت محاسبه می شده است

کارگرانی که در کنار کوره ھای ذوب فلز و 
فوالد و نوع اين ھا  تھيه ورقه ھای آھن و نورد

ساعت می  ۴کار می کردند در قبال ھر 
توانستند در ھمان محل کار ساعاتی را 
. استراحت کنند يا به کارھای آسان تر بپردازند

کار کارگران نی بر کشت و صنعت ھای کارون 
و ھفت تپه و موارد مشابه درشمار سخت ترين 

اينان در ھمه روز لحظه به لحظه . کارھا است
مارھای سمی . خطر مرگ دست به گريبانندبا 

بسيار مھلک، گرازھای وحشی درنده و انواع 
مخاطرات اين نوعی به صورت بسيار جدی 

از اين ھا که . جان آن ھا را تھديد می کند
بگذريم، بيماری ھايی مانند رماتيسم و درد شديد 
مفاصل و ناراحتی ھای حاد استخوانی ھميشه آن 

سرمايه داران و دولت . ھا را آزار می دھد
سرمايه داری به رغم وضعيت بسيار وخيم و 

ماه کار  ٨ھالکتبار کار اين کارگران باز ھم 

ماه محاسبه می کنند  ٨مرگبار آنان را فقط ھمان 
و حتی ھيچ نوع مرخصی ساالنه ای برای آنان 

از اين ھم وحشيانه تر آن که . منظور نمی دارند
ی اين کارگران حتی به اصطالح بيمه بازنشستگ

نيز فقط بر پايه ھمين ماه ھای اشتغال محاسبه 
کارگران کشت و صنعت کارون به . می شود

ھمه وجوه اين تشديد استثمار ھولناک و اين بی 
آنان خواستار . حقوقی مضاعف اعتراض دارند

ماه،  ٨تا  ۶ماه حقوق به جای  ١٢پرداخت 
احتساب کل ماه ھای سال به عنوان زمان 

حق بيمه، جايگزينی قراردادھای موقت پرداخت 
با استخدام رسمی و دائمی، دريافت حق سختی 

  .کار و مطالبات ديگر ھستند

  ايسنا: منبع 

  ٨٧اسفند  ١٧

  

 روزه کارگران سد زوال در سلماس ١٠اعتصاب 
کارگران . ه اندماه است که کار می کنند اما ھيچ ريالی دستمزد نگرفت ٣کارگر سد زوال در شھر سلماس  ٢٠٠بيش از 

آنان از اين تالش ھا و . در اين سه ماه اعتراض کرده اند، فرياد سر داده اند و به نھادھای بسياری شکايت نموده اند
کارگران در ادامه اين اعتراضات و . شکايت نويسی ھا ھيچ نتيجه ای نگرفته اند و ھيچ کس پاسخی به آنان نداده است

سرمايه داران در مورد . ست از کار کشيده اند و در اعتصاب به سر می برندروز است که د ١٠شکايات اکنون 
 . اعتصاب کارگران نيز سکوت کرده اند و تا لحظه حاضر ھيچ واکنشی نشان نداده اند

  آژانس ايران خبر: منبع 

  ٨٧اسفند  ١٧

  

 تشديد باز هم بيشتر فشار بر کارگران افغان
ايران فشار بر بردگان  دولت سرمايه داری

. مزدی آواره افغان را بازھم بيشتر کرده است
بر اساس مصوبات جديد دولت، کارگر افغان 
فقط در صورتی می تواند در ايران بماند و کار 
ً يک سرمايه دار حاضر به خريد  کند که حتما

ترجمه واقعی اين مصوبه . نيروی کار وی باشد
می تواند در آن است که کارگر افغان به شرطی 

ايران بماند که نيروی کار شبه رايگان وی آن 
قدر بی بھا باشد که سرمايه دار ايرانی خريد آن 
را به خريد نيروی کار ارزان کارگر ايرانی 

بر پايه ھمين مصوبه، کارگران . ترجيح دھد
افغانی که موفق به يافتن خريداری برای نيروی 

واھند کار خويش نشوند کارت اقامت دريافت نخ
کرد و به ناچار خود و ھمه افراد خانواده شان 

از کودکان يک روزه گرفته تا پدر و مادر 
   .پيرشان بايد ايران را ترک کنند

  بی بی سی: منبع 

 ٨٧اسفند  ١٧

 

 اجتماع اعتراضی کارگران ايران خودرو
کارگران سايت يک ايتکوپرس ايران خودرو 

دادفر در مقابل دفتر  ٨٧روز جمعه نھم اسفند 
رئيس اين واحد اجتماع کردند تا به تعويق 
پرداخت دستمزد و اضافه کاری ماه بھمن 

کارگران در اين روز به رغم . اعتراض کنند
تعطيل بودن، بر اساس تصميم رؤسای شرکت 
مجبور به حضور در محيط کار و انجام اضافه 

نفری  ۴۵٠دادفر با مشاھده اجتماع . کاری بودند

ھای خشمگين آنان اظھار بی کارگران و چھره 
او دليل تعويق دستمزدھا و !! گناھی کرد

مطالبات کارگران را اجتناب شرکت ساپکو از 
پرداخت به موقع بدھی خود به ايتکوپرس اعالم 

حرف ھای دادفر با اعتراض کارگران . کرد
آنان پاسخ دادند که ما کار کرده ايم، . مواجه شد

ستمزد کارمان را اضافه کاری انجام داده ايم و د
محاسبات ميان ايتکو و ساپکو ھيچ . می خواھيم

دادفر با احساس حالت . ربطی به ما ندارد
تھاجمی و خشم آلود کارگران مجبور به عقب 

او شروع به دادن وعده و وعيد کرد . نشينی شد
و پس از تأکيد وی بر پرداخت ھر چه زودتر 
مطالبات بود که کارگران به سر کار خود 

  . گشتندباز
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تعويق در پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران 
ايران خودرو فقط خاص سايت يک ايتکوپرس 

کارگران سايت دو اين شرکت نيز . نيست
دستمزد، اضافه کاری و عيدی خويش را 

کارگران شرکت مھرکام . دريافت نکرده اند
پارس درايران خودرو نيز با مشکل تأخير 

در . ه رو ھستندطوالنی پرداخت دستمزدھا روب
. اينجا نيز فرياد اعتراض کارگران بلند است

يکی از کارگران با ناراحتی و خشم می گفت که 
برای پرداخت پول دکتر فرزند بيمارش مجبور 

او فرياد . به گرفتن قرض از اين و آن شده است
می زد که دستمزدھای ما را نمی پردازند اما به 

جان ما را امثال زرکش، مدير شرکت، که شيره 
ميليون تومان عيدی می  ۴٠می مکد يک جا 

  .دھند

  خودروکار : منبع 

 ٨٧اسفند  ١۶
 

 دوازه ميليون و پانصد هزار کارگر بيکار در آمريکا
 آمريکاغول ھای بزرگ خودروسازی .بحران با کوبندگی بسيار کم سابقه ای به پيش می تازد

تازه ترين . بيکارسازی ھمچنان مسير اوج می پيمايد. می روندورشکستگی  با شتاب به سوی
اين رقم . ھزار بيکار در کشور خبر می دھد ۵٠٠ميليون و  ١٢از وجود دولت  رسمی آمار

 ۶۵٠در ماه گذشته  فقط .سال اخير در اياالت متحده است ٢۵ری در طول باالترين نرخ بيکا
موج اخراج توده ھای کارگر در  .جديد به جمع بيکاران قبلی اضافه شده است ھزار نفر بيکار

مؤسسات تفريحی و و  کارگران فروشگاه ھا. کار و توليد در طغيان استرشته ھای  تمامی
شرکت . فوالد بيش از ھمه در معرض تھديد قراردارند و صنايع خودرو و ساختمان و ورزشی

جنرال موتورز با خطر ورشکستگی قريب الوقوع دست به گريبان است و تزريق صدھا 
ميليارد دالر حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر آمريکا و دنيا به شريان حيات ارزش 

ادر به نجات اين تراست نشده افزايی سرمايه ھای اين تراست توسط دولت ھای بوش و اوباما ق
  .است

 ٢٠٠٩مارس 

 

 چند نکته دربارۀ کارخانگی
 ) ٣ –مارس  ٨به مناسبت (  

وان ا عن ته من ب رد" درپی انتشار نوش ق گي د دستمزد تعل ار خانگی باي ه ک " ب
ه ھای  ه " آقايان سعيد سھرابی در مقال ا پرداخت دستمزد ب ار خانگی ي و ک لغ

گی شايد تعرض به کار مزدی باشد، اما به نظام دستمزد به کار خان" و " آن؟ 
دون تعرض " و ناصر پايدار در مقاله ! " کار مزدی نيست ار خانگی ب و ک لغ

ا تشريح نظرات " به کار مزدی ممکن نيست  ن، ب ته م ه نوش ضمن برخورد ب
ه اند ان پرداخت انگی زن ئله کارخ ه مس ا . خود ب ه ب تان ک ن دوس ا تشکر از اي ب

ل  طرح نظرات خود به ه دلي بازتر شدن ھرچه بيشتر اين بحث کمک کردند، ب
اھميت زيادی که اين موضوع دارد، در اينجا به چند نکته ديگر اشاره می کنم 

  .که به نظرم دراين بحث بسيار اساسی است

ت دی نيس ث جدي ان بح ائل زن وزه مس ل در ح د اق انگی ح ار خ ئله ک . مس
ن موضوع طرفداران حقوق زنان و انواع نظريه ھای فمين ه اي يار ب يسيتی بس

ه شده . پرداخته اند اما به اين مسئله کمتر از موضع طبقاتی زن کارگر پرداخت
نيده شده است. است ر از ديگران ش ز کمت . صدای زن کارگر در اين مورد ني

ن موضوع نمی " سعيد سھرابی می نويسد  دازه اي ه ان ھيچ مکانيسم زنده ای ب
ارگری  تواند جنبش زنان و به طور کلی بش ک ه جن ه را ب جنبش آزادی خواھان

ان است." مربوط سازد . مفھوم اين جمله آن است که کارخانگی مسئله تمام زن
ين نيست ه چن الی ک اتی . در ح افع طبق ارغ از من ايی ف وده ای از آدم ھ ان ت زن

اتی  افع طبق ان من طه زن بودنش ه واس ا ب ه تنھ دی ک وده واح تند، ت ان نيس ش
ند ته باش ترکی داش ان را . مش ه زن افع ھم ه من ی ک ه جنبش اور ب ن رو، ب از اي

واقعيت اين است که امروز در جامعه ما آنچه . نمايندگی کند فريبی بيش نيست
ه سرمايه " جنبش زنان"به عنوان  ورژوا وطبق ان ب افع زن شناخته می شود من

اره ای  ام پ ت انج رين حال دف آن در بھت د و ھ ی کن دگی م ران را نماين دار اي
ارچوب نظام سرمايه داری استاصالح وقی در چھ انونی و حق االن . ات ق فع

ارزاتی  د از پتانسيل مب يده ان واره کوش ان ھم اين جنبش با شعار ھمبستگی زن
ار  زنان کارگر برای رسيدن به اھداف خود استفاده کنند و،در عين حال، با مھ

ا ت زن رای فعالي ود ب ه خ دوده ای ک ارچوب و مح يم در چھ روی عظ ن ني ن اي
روی  ان ني ی ام ورش ب ام سرمايه داری را از ي د نظ رده ان ف ک ين و تعري تعي

رچم . برانداز زنان کارگر حفظ کنند زنان کارگر بايد از موضع طبقاتی خود پ
ی در  ه حت ند ک اه باش واره آگ ارزه ھم ن مب د و در اي د کنن ايی خويش را بلن رھ

ته ھای ح وقی مشترک ائتالف موقت با زنان ديگر طبقات حول برخی خواس ق
ات  ه سياھی لشکر ديگر طبق ا ب د ت دا کنن اتی خود را از ديگران ج صف طبق

ی. تبديل نشوند ارچوب نظام  زيراحت اره ای اصالحات در چھ رای پ ارزه ب مب
ول . موجود بدون به چالش کشيدن اساس نظام سرمايه داری ممکن نيست ه ق ب

ارکس  ر ضد م" النور م ارزه ب ه در مب تيم ک انی نيس ا زن يده م ردان صف کش
يم ارزه می کن تثمارگران مب ر ضد اس بی ." باشيم، بلکه کارگرانی ھستيم که ب

يار مھمی است  ه بس حقوقی زنان ريشه در نظام سرمايه داری دارد و اين نکت
ان، از . که در تحليل سعيد سھرابی غايب است وقی زن سرمايه داری از بی حق

می برد و از اين رو با چنگ و تقسيم کار جنسی و واز کار خانگی زنان سود 
دندان از آن دفاع می کند و به اشکال مختلف و از راه ھای گوناگون آنرا حفظ 

ا تبعيض . و تقويت می کند ارزه ب ان، مب وقی زن ا بی حق ارزه ب ن رو، مب از اي
ا اساس نظام  ارزه ب دون مب ار و کارخانگی ب جنسی، مبارزه با تقسيم جنسی ک

ا  ه ن رمايه داری راه ب کر س ياھی لش ه س ارگر را ب رد و زن ک ی ب اد م ا آب کج
د ديل می کن ات ديگر تب انگی فصل . طبق ار خ ئله ک ھرابی مس عيد س د س از دي

کار خانگی در واقع مسئله و . حال آن که چنين نيست. مشترک تمام زنان است
ارگر روا . است زن کارگرمعضل  ه زن ک ستمی است که نظام سرمايه داری ب

ه  می دارد و از اين د ب ه باي ارگر است ک ژه زن ک رو اين طبقه کارگر و به وي
  مبارزه با اين ستم برخيزد و برای الغای آن مبارزه کند ، اما چرا و چگونه؟

امروزه با رشد و توسعه نظام سرمايه داری بسياری از کارھايی که در حوزه 
ه و کار خانگی می گنجيده است به حوزه ھای پر سود توليد وخدمات تبديل شد

به يمن نيروی کار ارزان ميليون ھا کارگر . به عرصه عمومی وارد شده است
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اده  ذاھای آم واع غ ته است ازان ازار انباش رمايه داری ،ب ان س ر جھ در سراس
ده دی ش ته بن ده و بس ز ش ده، تمي رو ش ذايی کنس واد غ واع م بخ و ان واع . ط ان

ری وسايل برقی و لوازم خانگی که ھر روز کارھای بيشتری را ب ه نحو بھت
د شرکت . انجام می دھند و انجام کارھای خانه را ساده تر و راحت تر می کنن

ھای خدماتی که ھروقت اراده کنيد برای شما کارگر می فرستد تا خانه شما را 
تاری  د، پرس ذيرايی کن د ، پ دازد، آشپزی کن سر تا پا بروبد و بشويد و برق بين

د . کند ل شما با يک تلفن ميتوانيد خري زل تحوي اس خود را درب من د و اجن کني
د د. بگيري ی آورن ان م ه ت ه خان ان ب ذاھا را برايت رين غ د بھت فارش بدھي . س

. رستوران ھای عمومی که بھترين غذاھا را به مشتريان خود عرضه می کنند
ا  ات آموزشی و تفريحی، ب رين امکان ا بھت ه ب ايی ک مھد کودک ھا و مدرسه ھ

د و  صبحانه و ناھار کامل بچه داری می کنن ... . ھا را از صبح تا عصر نگھ
ول  د پ ات و خدمات باي ن امکان تفاده از اي رای اس اما در دنيای سرمايه داری ب

ته باشد ول داش ه پ ن رو . داد و کسی از اين امکانات بھره مند می شود ک از اي
ند،  ه دار باش ه اصطالح خان اين تنھا زنان مرفه، زنان بورژوا ھستند که چه ب

دچ تفاده کنن ات اس ن امکان د از اي ام . ه شاغل، می توانن رای انج ورژوا ب زن ب
د،  ه الزم باش ا ک د ت ا، ھرچن ی، دو ت رد، يک ی گي ارگر م ه اش ک ای خان کارھ

ده و م خصوصی، رانن تار بچه، معل ... . کلفت، نوکر، نظافت چی، آشپز، پرس
وژی در امور خان دترين تکنول ات و خدمات و جدي رين امکان ه داری و از بھت

اول  ا چپ ه ب ولی ک ا پ د، ب تفاده می کن د، اس ول خري ا پ وان ب ه بت ه را ک ھر آنچ
ه  رين قيمت ممکن و ب ه ارزان ت نيروی کار کارگر،به خصوص زن کارگر،ب
ه دست آورده است انواده اش ب . قيمت فقر و بدبختی و سيه روزی کارگر و خ

انگ ار خ د و ک د و اگر سر کار نمی رود، در خانه ھم نمی مان ام نمی دھ ی انج
ممکن . به فعاليت ھايی که دوست دارد می پردازد. به اين معنا خانه دار نيست

دام و سالمت  ايی ان ه زيب رود وب ونا ب ام س تخر وحم ه اس د، ب است ورزش کن
ارگر  ار ک بدنش برسد، ساعت ھا در آرايشگاه بنشيند و وقت و پول ونيروی ک

اخن ھايش  ايی سر و صورت و ن درا صرف زيب واع . بکن ه ان ممکن است ب
د  تش را رش د و خالقي ام بدھ ری انج ای ھن رود، کارھ ای آموزشی ب کالس ھ
اعی  بدھد، کتاب بخواند، مطالعه و تحقيق کند، در فعاليت ھای سياسی و اجتم
دير و  د م ان بيشتری بتوانن ا زن د ت ارزه کن ان مب وق زن رای حق شرکت کند يا ب

ور و اداره  يس جمھ ر و رئ يس و وزي افع رئ ه از من وند ک ی ش ده آن نظم کنن
ودک  رد و ک ان زن و م ه ج يدن ب ا شالق کش د و ب داری می کن اتی او پاس طبق

  . کارگر آخور زن انگل بورژوا را پر و پيمان نگه می دارد

د ای . اما زن کارگر وضعيتش فرق می کن ه دني تفاده از خدماتی ک رای اس او ب
وزه عمومی منتقل کرده، برای امروز سرمايه داری از حوزه کار خانگی به ح

چه . استفاده از تکنولوژی نوينی که کار خانه داری را راحت کرده پولی ندارد
در بيرون از خانه کار کند و چه خانه دار باشد، تمام اين کارھا را بايد خودش 

اده . انجام دھد برای صرفه جويی در ھزينه ھا بسياری از آنچه را می تواند آم
ه صورت خدمات بخرد، خودش آما ه ب ايی را ک ده می کند و بسياری از کارھ

ام می دھد ده ، خودش انج ومی در آم يرينی و . عم ذا و ترشی و ش خودش غ
ه ای  اک نکرده و فل ات پ زد، سبزی و حبوب شربت و مربا و رب گوجه می پ

لباس بچه ھا را . می خرد و خودش تميز و آماده می کند تا ارزان تر تمام شود
ی دو ودش م دخ ی باف ودش م انواده . زد و خ الخوردگان خ ا و س ه ھ از بچ

د تاری می کن داری و پرس رد و می . نگھ ه مدرسه می ب ا را خودش ب ه ھ بچ
د ول سرويس ندھ ا پ د. آورد ت د می کن . خودش شست و شو و نظافت و خري

الی می شويد ته . خودش پرده و پتو و موکت و ق ار خس ا ک ن ترتيب ب ه اي و ب
دا کننده، تکراری و پ ا را پي ر زن ھ الگی شکل پي ه در چھل س ذير خان ايان ناپ

می کند ، ديسک کمر و آرتوروز زانو و گردن و ساييدگی مفاصل و افسردگی 
طراب و د و اض ی کن دا م ر پي ی ديگ می و روح رض جس زار در د و م . ھ

م و  ه جس اليتی ک ه فع ر گون پزخانه از ھ ه و آش گ خان يط تن وردر مح محص
ب نگه دارد و توانايی ھا و خالقيت ھايش را رشد دھد، روحش را سالم و شادا

د، چه شاغل . محروم می ماند ام می دھ ا را انج ن کارھ اما زن کارگر ھمه اي
ه .باشد، چه خانه دار ا ھم ار خانگی ب ام ک ای سھرابی انج و بر خالف نظر آق

ه  رون از خان ارگر در بي ار کردن زن ک رای ک انعی ب شدت و گستردگی اش م
   .تی که برای زنده ماندن چاره ای جز فروش نيروی کارش نداردنيست ، وق

د ی نويس ھرابی م عيد س ان از : " س ايی زن تای رھ تمزد در راس ت دس خواس
ان  وظيفه کار خانگی قرار ندارد و رابطه اش با بش زن اھداف استراتژيک جن

د. ھمسو نيست ارج نمی کن ه خ ار چوب خان م از چھ ان را دست ک را زن . زي
ا در پی دستمزد حاصل می ميزانی  اعی حتم الی و اھميت اجتم از استقالل م

ار در  اعی حاصل از انتخاب شغل و ک شود، اما به ھيچ وجه با موقعيت اجتم
ار ." اجتماع قابل مقايسه نيست رای ک ه دستمزد ب ئله مطالب ه مس من در پايين ب
چه دارد اما فعال ببينيم کار کردن زن کارگر برای او . خانگی خواھم پرداخت

ا  زن بورژوا؟" کارکردن"و چه فرقی دارد با  زن بورژوا اگر شاغل است، ي
د  ی دھ اب م ان انتخ ه او امک ه ب ه ک ا تحصيالتی ک رمايه ای دارد ي ه او . س ب

موقعيتی برتر و فراتر و اعتبار و شخصيت می دھد، ھر چند تبعيضات جنسی 
ود ی ش ل م ز تحمي ه او ني ال ب ر ح ه ھ ت او . ب ا موقعي ت زن ام ا و موقعي کج

رين  دون کمت رده وار، ب کارگر کجا؟ کاری که زن کارگر می کند کار مزدی ب
ار . خالقيتی است يچ انتخابی در ک ذتی در آن نيست، ھ يچ ل ه ھ اری است ک ک

ده . نيست ج و . کاری است تکراری و فرسوده کنن ه موجب رن اری است ک ک
نين جوانی رط و ھزار درد و مرض در س ان . می شود درد و خستگی مف زن

اری ھای تنفسی و  ردن، بيم کارگر اغلب از ديسک کمر، آرتوروز دست و گ
کاری که او می کند، کاری است سر . بسياری آسيب ھای ديگر رنج می برند

دگی ه زن اری است . تا پا اجبار و فشار و ناچاری برای امرار معاش و ادام ک
فقط . از زن بودن کارگرھمراه با توھين و تحقير و ھزار خطر و آسيب ناشی 

دو نمونه اخير گالويژ و مھتاب دختران کارگری را ياد آوری می کنم که يکی 
ی  ه در پ ه کشی ک ه جوج ارگر کارخان ود و ديگری ک ه ب وره پزخان ارگر ک ک

د ه ھردو خودکشی کردن ه صراحت . تجاوز صاحبان سرمايه اين دو کارخان ب
د ھ ار کن دارد ک ه دست آوردن بگويم ھيچ زن کارگری دوست ن رای ب د ب رچن

ه  ار و لقم ان ک ھمان کار به ھر دری زده باشد و ھست و نيستش در گرو ھم
ه . نانی باشد که از آن به دست می آورد ن است ک رويای ھر دختر کارگری اي

ه نجات  شوھر پول داری نصيبش شود که او را از رنج کار در بيرون از خان
ن را از دھ. دھد ار اي زاران ب نيده اممن خود ھ ارگر ش ران ک ان و دخت . ان زن

رف از  خ و ب ر از ي تان پ ه ام را در زمس اه و نيم ه م وزاد س ه ن انی ک زم
يده  رختخواب گرم بيرون می کشيدم و در تاريکی شبی که ھنوز به صبح نرس
ه  وزادی در آغوش و کول ا ن ان را ب دين خياب بود از خانه بيرون می زدم و چن

ا ب ا باری بر دوش طی می کردم ت ا ب ه برسم، بارھ ه ايستگاه سرويس کارخان
لعنت بر اين زندگی " خود می گفتم و از زبان ديگر زنان کارگر می شنيدم که 

خوش به حال آن سگی که ھم االن در النه اش توله اش ". "که از سگ کمتريم
د رون بزن ه اش بي ور نيست از الن رده و مجب رم ک ه و گ ". را در کنارش گرفت

اين ." ن وقت صبح توی اين سرما از النه اش بيرون نمی آيدسگ را بزنی اي"
ه رون از خان ار بي ارگر است ک رای زن ک رای زن . ب ه ب رون از خان ار بي ک

ودن دبختی زن ب دبختی روی ب ه . کارگر يک معضل است، يک ب اری ک ين ک ب
رون از "کار"زن کارگر در بيرون از خانه می کند و  ی که زن بورژوا در بي

. د دره ای است بسيار عميق و ژرف به اندازه فاصله طبقاتی آن ھاخانه می کن
ا  تمام سال ھايی که دخترم را از نوزادی به مھد کودک کارخانه می بردم بارھ
ودن من و  ارگر ب اطر ک ه خ ه او ب تمی ک ج و س ا از شدت رن ا و بارھ و بارھ
ت درد  يد از نھاي ی کش ف م ک و کثي گ و تاري ودک تن د ک درش در آن مھ پ

يدم. يستمگر ن درد را می کش رای . و تنھا من نبودم که اي ا ب ه م ديھی است ک ب
يارکرديم ا . بھتر شدن و ضعيت مھد کودک محل کارمان تالش و مبارزه بس ام

ه  ه چ ای کارخان يط ھ ودک در مح د ک ويم مھ وانم بگ ا بت م ت ابی بنويس د کت باي
اری دارد دانی تنگ و کوچک . وضعيت دھشت ب ه زن ودک کارخان د ک و مھ

ه  دانی ک ت، زن ر اس زرگ ت دانی ب دانيانی کوچک در دل زن رای زن ر ب محق
د اقه محکومن ال ش ا اعم ار ب ه ک دانيان آن ب ارگر.زن ن است وضعيت زن ک . اي

نش را نفروشد ن وضعيت . زنی که نيروی کارش را می فروشد تا ت ازه اي و ت
د کودک  ه مھ د ک ار می کن زرگ ک ه ھای ب ه در کارخان ارگری است ک زن ک
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ددار ن . ند واز بچه تا زمانی که مادرش مشغول کار است نگه داری می کنن اي
ا  است نمونه آن امکانات و خدمات عمومی د ت که سرمايه داری تدارک می بين

زمينه را برای کارکردن زنان در بيرون از خانه و استثمار ھر چه بيشتر آنان 
ورژوازی از ار مفت و مجانی  فراھم کند و البته اين به معنی آن نيست که ب ک

د د از . زن در داخل خانه چشم پوشی می کن ل بع ن زن حد اق ار  ٨اي ساعت ک
د از ٢بيرون از خانه و  ی بع د می شود، يعن  ١٠ساعتی که صرف رفت و آم

ارگر می  ان ک ه اغلب زن ان طور ک ازه ھم ردد، ت ه برمی گ ساعت که به خان
ار م" شيفت دوم کاری" گويند ن ک ا پاسی از اش شروع می شود و اي عموال ت

رای او رختخوابی . شب ادامه پيدا می کند ده ب اقی مان و آن وقت تنھا خوشی ب
ه . است که تن خسته را به آن می سپارد اين ھا ھيچ کدام به معنی اين نيست ک

رود ار ن ه زن . پس بھتر است زن در خانه بماند و سر ک ن است ک موضوع اي
ه . ا نکند، يا چه جور کاری بکندکارگر انتخاب نمی کند که کار بکند ، ي از ب ني

روش  رای ف رمايه داری او را ب ای س دگی در دني امين زن اش و ت رار مع ام
اند يچ . نيروی کارش به بيرون از خانه می کش ا ھ ه تنھ ار خانگی ن ام ک و انج

ه  رده اوست، و اوناچار ب ه گ ان ب ه ھمچن ارکردن اونيست بلک رای ک انعی ب م
  .ر پيش از آن تا سر حد جان کندن کار کرده باشدانجام دادن آن است حتی اگ

اما نکته بسيار مھم ديگر اين . پس کارخانگی مسئله و معضل زن کارگر است
ز وجود دارد ه . است که تا وقتی کارمزدی وجود دارد کارخانگی ني در جامع

ار  سرمايه داری ودر رابطه خريد و فروش نيروی کار، سرمايه دار نيروی ک
ارگر را در  ه ک رای ادام ارگر را ب ار ک روی ک د ني دتا باي ه قاع زدی ک ازای م

د  زد می دھ ارگر م ه ک د و ب داری می کن د، خري د کن از تولي ارش ب ه ( ک گرچ
اران  ل عظيم بيک توحش سرمايه داری اکنون به حدی رسيده که با تکيه بر خي

دارد رايش ن دانی ب ت چن ار اھمي روی ک ن ني د اي ر بازتولي تمزد ) . ديگ ن دس اي
ا د ھم امين کن ارگر را ت کن ک اک و مس وراک، پوش ه خ د ھزين ه باي ور ک ن ط

ار اوست و  روی ک د ني ه بازتولي ه الزم ز ک ه اوراني ار خان ام ک ه انج بايدھزين
ا و  ه بچه ھ يدگی ب تاری و رس داری، پرس ت، نگھ امل آشپزی، نظاف داقل ش ح

ا سالمندان خانواده و ه ک ز ب ارگران می شود را ني رگر توليد نسل جديدی از ک
ر سنت . بپردازد اما سرمايه دار با سود جستن از تقسيم جنسی کار و با تکيه ب

و تقويت آن که خانه داری، ھمسری و مادری را وظيفه و نقش مقدس زن در 
ه آن را  رده زن می کشد و ھزين ار خانگی را از گ خانه و خانواده می داند، ک

جام کار خانه برای سرمايه در واقع زن خانه دار با ان. از مزد کارگر می دزدد
ار  ار اصوال ک ن ک ه اي دون آنک د، ب ی کن د م روت تولي د و ث ی کن ار م دار ک

زد آن پرداخت شود رمايه . محسوب شود و م ه س تقيمی ک ن است سود مس اي
رد ه انباشت . داری از کار خانگی زنان کارگر می ب ه الزم سود سرشاری ک

رون از خ. سرمايه است ار بي ودن و ک رای اما شاغل ب انعی ب ارگر م ۀ زن ک ان
ه دار، بلکه. توليد اين سود نيست ه فقط زن خان را ن ز  زي ارگر شاغل ني زن ک

ام . اين کار بدون مزد را انجام می دھد  ه انج د ھزين ه سرمايه دار باي اری ک ک
ه حساب می آورد ار زن .آن را در مزد کارگر ب روی ک از طرف ديگر از ني

د کارگر در بسياری از صنايع و رش تفاده می کن دی و خدماتی اس ته ھای تولي
ته کردن  ا برجس ر سنت و مذھب و ب ه ب ا تکي ام ب دی تم اما در اينجا نيز با رن
ان  ان آور و مسئول ن ه زن ن ه ک نقش ھای ھمسری و مادری زن وبا اين توجي

د ری می دھ ا فرض وابستگی . خانواده نيست، به او مزد کمت سرمايه داری ب
ان آور خ رد ن ه سود می زن به م ار مفت و مجانی او در خان انواده اوال از ک

ثانيا دستمزد زن کارگر را نسبت به مرد کارگر پايين نگه می دارد و از . برد 
پرداخت ھزينه کامل بازتوليد نيروی کار زن چه خانه دار باشد و چه شاغل و 
انه خالی م ی نيز از پرداخت ھزينه توليد نسل بعدی کارگران به زن کارگر ش

اين دستمزد پايين واين عدم پرداخت سھم زن کارگر از ارزش افزوده ای . کند
ارگر  که برای سرمايه دار توليد کرده ، به نوبه خود وابستگی اقتصادی زن ک

ن . به مرد را تقويت می کند ی اي از طرف ديگر اين وابستگی اقتصادی به معن
ھا و بيکار سازی ھا نيز ھست که در زمان رکود اقتصادی ، در زمان اخراج 

ر و گرسنگی  زنان را راحت تر از مردان بيکار می کند و يکراست به دره فق
ن زن  ارگر جنسی ت وان ک می فرستد تا آنگاه در آنجا به سراغش بيايد و به عن

د ديل کن رای خود تب ه عرصه سود آوری ب ه سرمايه . کارگر را ب يم ک می بين
ار مف روی ک ار خانگی و داری چگونه دوال پھنا از ني ان در ک ت و مجانی زن

رد ی ب ود م ه س رون از خان ان در بي س ارزان زن ار ب روی ک ار زن . ني ک
کارگردر بيرون از خانه به ھيچ وجه او را از انجام کارخانگی معاف نمی کند 

اين طور نيست که اگر زن . و ھيچ امکانی برای خالصی از آن ايجاد نمی کند
ون آمد و به سر کار رفت کار خانگی لغو می خانه دار از چھارچوب خانه بير
ا  ٨شود، بلکه ساعات کار اورا از  ه  ١۶ت د ک زايش می دھ ساعت در روز اف

ت رمايه داری اس رای س افه ب د ارزش اض دمت تولي ه آن در خ ن . ھم از اي
ار مزدی وجود  ه ک ی ک ا وقت روست که تا وقتی سرمايه داری وجود دارد و ت

ود  ز وج انگی ني ار خ ی . دارددارد، ک ود م رمايه داری از آن س را س زي
ار .برد روی ک ھمان طور که تا وقتی سرمايه داری و رابطه خريد و فروش ني

وھمی  ن ت م ھست و اي ھست ، فقر و فحشا و بيکاری ھم ھست، کار خانگی ھ
ارچوب نظام سرمايه داری  ار خانگی در چھ و ک يم لغ ه فکر کن بيش نيست ک

  . ممکن است

م اما تا نظام سرماي ن نظام ھ ه اي ارگران علي ارزه ک ه داری ھست، جنگ و مب
ان دارد رد که . جري اتی صورت می گي ا طرح مطالب د ب ارزه بی تردي ن مب اي

ه  ارزه ب ن مب ان اي دريج و در جري ه ت کارگران حول آن متشکل می شوند و ب
نيرويی تبديل می شوند که می تواند با کسب قدرت سياسی نظام سرمايه داری 

زايش دستمزد، .زدرا براندا اتی چون اف از اين رو، ھمان طور که طرح مطالب
ه وق معوق گرچه  کاھش ساعات کار، لغو اضافه کاری اجباری و پرداخت حق

دو  ذيرش رابطه خري ی پ ه معن ا ب در چھار چوب نظام سرمايه داری است، ام
رای  ارگری ب بش ک فروش نيروی کار و کار مزدی نيست و نقطه عزيمت جن

ز ه پرداختلغوکار م ای نظام سرمايه داری است ،طرح مطالب زد  دی والغ م
ه  ارگری، يک مطالب ه مشخص ک ز يک مطالب پرداخت نشده به کار خانگی ني
ه  ی ک ود و ثروت ه س را ب ت زي رمايه داری اس د س ه ض ک مطالب اتی و ي طبق

ه . سرمايه داری از کار خانگی زنان کارگر به جيب زده يورش می برد مطالب
ه جيب بخشی از ارز رده و ب د ک ارگر تولي ش اضافه و ثروتی است که طبقه ک

ه است ه زن . سرمايه داری ريخت ه غارت رفت ه سھم پرداخت نشده و ب مطالب
ار و . کارگر است يم جنسی ک د تقس ی تايي ه معن ا ب ه تنھ ه مشخص ن ن مطالب اي

ا  ارزه ب ه زن نيست، بلکه نقطه عزيمت مب پذيرش کارخانگی به عنوان وظيف
تثمار انگی است اس ار خ ام ک ا انج ار . زن ب ا ک ارزه ب رای مب ی است ب اھرم

ايی و افق . خانگی، برای لغو کارخانگی  ته و ھدف نھ دی خواس بی ھيچ تردي
اعی شدن آن است ار خانگی و اجتم ته، .کارگری لغو ک ه خواس ان طور ک ھم

روی  روش ني د و ف ر انسانی خري ھدف و افق جنبش کارگری الغای رابطه غي
اما طرح مطالبه مشخص پرداخت حد اقل دستمزد و مزايا و بيمه و  .کار است

ه  ای ھم وق و مزاي داقل حق ابق ح ه دار مط ان خان رای زن اعی ب امين اجتم ت
ال جاری  رای س ا آن را ب ه م ار ک اده ک ار آم ارگران بيک اغل و ک ارگران ش ک

ه دار ۶٠٠حداقل  ان خان ه زن ه ای است ک م، مطالب ھزارتومان براورد کرده اي
ه  می ار خانگی ب ای ک رای الغ ق آن ب د حول آن متشکل شوند و از طري توانن

ه. طور کلی مبارزه کنند ه ب ن مطالب " بنابراين برخالف نظر سعيد سھرابی اي
ان د و" تثبيت کار خانگی بر عھده زن ار خانگی " کمک نمی کن و ک " ضد لغ

ر . نيست ه مھر کارخانگی را ب ن مطالب پيشانی چرا بايد فکر کنيم که طرح اي
کل  د ومتش ارزه متح ه مب رمايه داری در نتيج ر س د؟ اگ ی کوب ارگر م زن ک

ره و  کارگران مجبور شود بخشی از اين ار بی جي ه از ک سود سرشاری را ک
مواجب زنان در خانه به جيب می زند، به آنان برگرداند و ما بتوانيم سھم زن 

رده کارگر را از ارزش اضافه ای که او با کار خود در خانه  د ک رای او تولي ب
ی  م، يعن ته اي ا خواس ه آنچه م يم ک د فکر کن از حلقومش بيرون بکشيم، چرا باي
امين  ه و ت ا بيم راه ب اغل ھم ارگر ش ای يک ک وق و مزاي داقل حق پرداخت ح
اجتماعی به زن خانه دار، منجر به خانه نشينی زن کارگر می شود؟ مگر زن 

ه بورژوايی که سر کار نمی رود خانه نشين ا ه زن خان ست؟ چرا فکر نکنيم ک
ن  ر اي ود را از ش ت خ د گرف رمايه داری خواھ ت س ه از دول زدی ک ا م دار ب
ه  ايی ک ار ھ ه ک رد وب د ک ار خالص خواھ الت ب ده و کس وده کنن ای فرس کارھ
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در اين صورت  به کارھای اجتماعی، خواھد پرداخت؟ خالقيتش را رشد دھد،
د توانست از بخش ع ز خواھ ارگر ني دماتیزن ک م اينک از  ظيمی ازخ ه ھ ک

ل، . حوزه کارخانگی به حوزه عمومی منتقل شده استفاده کند  ن دالي ه اي ه ھم ب
ان  ايی زن ا در راستای رھ بر خالف نظر سعيد سھرابی، خواست دستمزد دقيق
ن خواست ضد سرمايه داری می  ارزه حول اي رار دارد و مب از کارخانگی ق

ا ارزه ب ار خانگی  تواند به اھرمی برای مب و ک رای لغ نظام سرمايه داری و ب
  .تبديل شود

ژاد، طبيب زاده مشاور  اما سعيد سھرابی با آوردن نقل قول ھايی از احمدی ن
ردازان حکومتی موضوع را طوری مطرح  ه پ او و محمد خضری از نظري
ا خواست و نظر دولت  يم ب ا مطرح می کن ه م ه ای ک می کند که گويی مطالب

د مردان جمھوری اس المی ھمسوست و دولت حاضر است به زن دستمزد بدھ
ا حاضر نيست  ظ شود ام انواده حف د و خ ه بمان ا او در خان د ت ه کن و او را بيم
ھزينه امکانات رفاھی عمومی را که گويی تنھا مورد نظر سعيد سھرابی است 

ردازد م بپ ده اي ل مان ا از آن غاف د. و م ی گوي ف " او م کال مختل ه اش ا ب آن ھ
د مجبورن ر معتق ر ناص الف نظ ر خ د و ب ه بمانن ان خان ا زن د ت ه کنن د ھزين

اھی است ات رف ه امکان ه اش بيشتر از بقي زد ھزين " و ." نيستندکه پرداخت م
د سر کيسه را کمی  امروز اين ھا در مقابل فشار توده ای زنان حاضر شده ان

کيسه را  حال ببينيم آن ھا واقعا چگونه ھزينه کرده اند و چقدر سر." شل کنند
  شل کرده اند؟

ل  انواده نق سعيد سھرابی از طبيب زاده مشاور احمدی نژاد در امور زنان و خ
بنابراين الزم است از طريق راه حل ھای حقوقی و "قول می کند که می گويد 

ه دار ارزش اقتصادی مطابق نظرات  ان خان ار زن رای ک ايجاد قوانين جديد ب
د ل ش الم قائ ل و محا. اس رت المث ان در اج انگی زن ار خ ادی ارزش ک به م س

ن  ه اي ه داراز جمل ان خان ه زن اد صندوق بيم ھنگام طالق وفوت ھمسر و ايج
ن ". موارد می تواند باشد ه اي ه کردن"ھم " سرکيسه را شل کردن"و " ھزين

اجرت المثل را که اصال دولت نمی پردازد، شوھر می پردازد که . ھمين است
ه اي ت ب وط اس م من ت آن ھ ا پرداخ رد ي الق بگي وھرش ط ا زن از ش ه ي ن ک

پس تا اينجا دستمزد کارخانگی زن بايد ازھمان دستمزد بخور . شوھرش بميرد
ه  ن است ک د اي ه می کن اری ک و نمير شوھرکارگرش پرداخت شود و دولت ک
قوانينی تصويب می کند که زن به لحاظ حقوقی بتواند آن را از شوھرش طلب 

داد از او کند، و اگر جيب خالی شوھرک ه او امکان پرداخت آن را ن ارگرش ب
ه حق  اورد ک درش را در بي دازد و پ به دادگاه شکايت کند و او را به زندان بين

ت داده اس ه او ن ورده و ب ش را خ ت . زن ا ژس ه ب ت چگون ه دول يم ک ی بين م
ه  تناد ب ا اس دازد و ب ين حريف می ان ه زم وپ را ب طرفداری از حقوق زنان ت

ه از صندوق دولت سرمايه داری  قوانين اسالمی و استفاده ازآن به جای آن ک
ه  که بايد صرف رفاه عمومی شود خرج کند، آن را از مزد ناچيز کارگر ھزين

ارگر در  .می کند به اين ترتيب، معنای اجرت المثل اين است که زندگی زن ک
د د می کن رای سرمايه داری سود تولي  حالی که با انجام کار بی مزد خانگی ب

ه  .عمال از ھمان دستمزد ناچيز شوھر کارگرش تامين شود اد صندوق بيم ايج
زنان خانه دار نيز ھنوز در حکم وعده ای توخالی است که فقط حرف آن زده 

د اجرا شود ه می خواھ وم نيست چگون وز معل ل از . می شود و ھن ا حد اق ام
م، تجربه ای که در مورد بيمه رانندگان تاکسی و کارگران ساختمان ته اي ی داش

ود د ب ر نخواھ دان از آن بھت ه چن زنيم ک وانيم حدس ب ی ت ھم . م ه س ه ای ک بيم
ه پرداخت آن  ادر ب کارگر بيمه شده در آن چندان زياد است که کارگر اصال ق
اچيز است و  ان ن نيست و خدماتی که سازمان تامين اجتماعی ارائه می کند چن

ه ق بيم ت آن ح ه پرداخ ه ب رايطی دارد ک ان ش ط  چن ی ارزد و فق نگين نم س
ارگران ه ک ل دريافت حق بيم ه از قب ه يکی از  سازمان تامين اجتماعی را ک ب

ر می  د ت ر و قدرتمن ديل شده چاق ت بزرگ ترين کارتل ھای سرمايه داری تب
راض . کند رای اعت دگان تاکسی ب در توصيف چنين بيمه ای ھمين بس که رانن

برگزار کردند که به برخورد پليس  به اجباری بودن آن چندين تجمع اعتراضی
دگان معترض منجرشد ه . و دستگيری رانن ه دار ک ه زن خان د ک حال فکر کني

د از دستمزد  ردازد؟ الب اصال درآمدی ندارد چه طور بايد سھم بيمه خود را بپ
  .دولت" سر کيسه را شل کردن" و" ھزينه کردن "اين است معنی ! شوھرش

ه در نقل قول ديگری که سعيد سھ ن نظري رابی از محمد خضری می آورد، اي
انواده "پرداز حکومتی می گويد ه فروپاشی خ د ک اری نشان می دھن شواھد آم

تان و سوئد  در کشورھای توسعه يافته ای چون آمريکا، آلمان، فرانسه، انگلس
ه دولت ". منجر به افزايش ھزينه ھای رفاھی شده است د ک ن نشان می دھ اي

ان است، حاضر سرمايه داری که خواھا ار خانگی توسط زن ام ک داوم انج ن ت
ه صورت  ه ب تمزد ون ه صورت دس ه ب ردازد، ن ال آن بپ زی در قب نيست چي

ه کردن . امکانات رفاھی اجتماعی اما ما دولت سرمايه داری را مسئول ھزين
  .در ھر دو مورد دانسته ايم و ھردو را از دولت خواسته ايم

د ی گوي ھرابی م عيد س ه کار" س د ھزين ت باي ونی دول رايط کن انگی را در ش خ
در شکل آن نوعی از " بلکه " بپردازد، اما نه در شکل دستمزد به کار خانگی

انواده برمی دارد انگی را از دوش خ ار خ ه ک ه ک اھی ک ات رف طرح ." امکان
اھی  ات رف رح مطالب افی ط ه من يچ وج ه ھ انگی ب ار خ ه ک تمزد ب ه دس مطالب

ه حوزه عمومی  واجتماعی ای که انجام کارھای خانگی را به طور رايگان ب
ا ھر دو را مطرح  ا م د نيست و اتفاق ام آن کن ه انج منتقل ودولت را موظف ب
ه  ه ای طبق ات پاي ه در منشور مطالب ات مشخصی ک کرده ايم و با طرح مطالب

دولت ھم . از دو جبھه به سرمايه داری فشار می آوريم کارگر ايران آمده است
د،زيرا بايد به کارخانگ اعی پرداخت کن امين اجتم ه و ت ی دستمزد ھمراه با بيم

سرمايه داری سھم زن خانه دار را از ارزش اضافی ای که او با کار خود در 
ه سرمايه  اری ک ود سرش ھم از س ن س يده است واي اال کش رده ب د ک ه تولي خان
رای برداشت ن انباشت کرده بايد پس داده شود، وھم بايد امکانات رفاھی الزم ب

اما اين دومی از کدام . ھرچه بيشتر بار کارخانگی از دوش زنان را فراھم کند
ود؟ ی ش امين م ل ت ه از آن بخش از  مح ی"ن الص مل د ناخ ه " تولي د ب ه باي ک

دستمزد کارگران ازجمله دستمزد کارخانگی زنان اختصاص يابد، بلکه از آن 
ه سرم ه صرف اداره و گردش امور جامع د ک ايه داری می بخش از اين تولي

ود ت. ش ه اينجاس ارگری. نکت کل ک اد تش رای ايج اھنگی ب ه ھم ه (کميت منطق
اھی "در مقاله ) تھران ارگران م ان  ۶٠٠حد اقل دستمزد ک ه !" ھزار توم گفت

رای  ه ب ارعظيمی ک د و ک اس تولي د براس ارگر باي تمزد ک داقل دس ه ح است ک
رد د ک ه تولي روت سرشاری ک ين شودجامعه انجام داده و بر مبنای ث در . ه تعي

ی"اين مقاله با توجه به آمارھای رسمی که  ران در " محصول ناخالص داخل اي
ه  ۴٩٠ را ١٣٨۶سال  رده است، مطرح شده ک ان اعالم ک ارد توم ھزار ميلي
رای  ۴٠ درصد اين درآمد که ثروت توليد شده از نيروی کار کارگران است ب

رمايه داری و ت س ه دول ه ب ارگران درصد بق ۶٠اداره جامع تمزد ک ه دس ه ب ي
د اص ياب ون و . اختص ک ميلي ه ي غ ماھان ه مبل اده ای ب به س ا محاس ه ب مقال

ه .می رسد چھارصد ھزار تومان برای ھرخانواده چھار نفری ن ک ا فرض اي ب
ر  ر زي انواده دونف د،  ١٨از چھار نفر اعضای خ ار کنن د ک ه نباي تند ک سال ھس
رد برای ھر کدام از اين دو نفرمبلغ صد ھزار ا کسر . تومان در نظر می گي ب

غ  ان، مبل ار صد ھزار توم ون و چھ اين دويست ھزار تومان از مبلغ يک ميلي
يک ميليون و دويست ھزار تومان باقی می ماند که بايد به پدر و مادر خانواده 

يم شود."تعلق گيرد ا تقس ين آن ھ ادر . اين مبلغ بايد به نسبت مساوی ب در و م پ
از نظر ما کارخانگی نيز شغل محسوب می شود ( شاغل اندخانواده يا ھر دو 

ون و ) و دولت بايد در ازای آن مزد بپردازد که در اين صورت مبلغ يک ميلي
ه صورت دو دستمزد  د ب ان باي ان ۶٠٠دويست ھزار توم ه آن انی ب ھزار توم

ه .تعلق گيرد د ب غ باي ن مبل ن صورت اي ه در اي د ک ادۀ کارن ا ھر دو بيکار آم ي
ودصورت ب يم ش ا تقس ين آن ھ اوی ب ور مس ه ط اری ب ه بيک ابراين، ." يم بن

ھم او از  د حق او و س ی دھ ام م انگی انج ه کارخ ی ک ه زن تمزد ب پرداخت دس
ه دولت سرمايه داری از  ۴٠اما . ثروتی است که توليد کرده است درصدی ک

اری شود؟  د صرف چه ک د برمی دارد باي رده ان د ک ارگران تولي ه ک ثروتی ک
دان صرف تول ا و زن يد و خريد اسلحه و تامين و تغذيه نيروی پليس و دادگاه ھ

اھی . ھا برای سرکوب کارگران؟ نه ات رف امين امکان اين ثروت بايد صرف ت
ار خانگی و  اعی شدن ک رای اجتم ه را ب و خدمات عمومی شود که اتفاقا زمين
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و ا عن ا را ب ا آن ھ د و م ی کن اده م ار آن از روی دوش زن آم تن ب ان برداش
م رده اي ران مطرح ک ارگر اي ه ک ه ای طبق ات . مطالبات پاي ن مطالب ه اي از جمل

والن  المندان و معل ان از س ت رايگ ان و ديگری مراقب ودک رايگ د ک يکی مھ
ومی  وزه عم ه ح انگی ب ال بخشی از کارخ ی انتق ه معن ان ب ق ش ه تحق است ک

ن راس. است ه در اي زود ک ات ديگری را اف ا مطالب . تا باشندمی توان به اين ھ
تيم بلکه  بنابراين، ما نه تنھا با انتقال کارخانگی به حوزه اجتماعی مخالف نيس

م ارگر درآورده اي ه ک ات مشخص طبق ه صورت مطالب ام . اين امر را ب ا تم ام
ات کارخانگی  ن مطالب ه تحقق اي تيم ک نکته اين است که ما دچار اين توھم نيس

ن درست بر ھمين اسا. را از ميان برمی دارد ر اي س است که معتقديم عالوه ب
ه کارخانگی  ه ب د ک ه دولت سرمايه داری فشار آورن مطالبات کارگران بايد ب

د ز پرداخت کن تمزد ني ارگر دس ان ک ه . زن و ب ا از دو س ر، م ارت ديگ ه عب ب
ه  کارمزدی تعرض می کنيم، ھم با طرح خواسته مشخص پرداخت دستمزد ب

ه  اتی ک ا طرح مطالب م ب م کار خانگی و ھ ورد نظر سعيد سھرابی ھ بعضا م
رار دارد دن آن ق اعی ش انگی و اجتم و کارخ تای لغ ت ودر راس اھرا . ھس ظ

ته ود گذاش ر خ ه اخي رای مقال ه ب وانی ک ا عن ز ب ان ني ار ( " ايش ه ک تمزد ب دس
ار مزدی نيست ه نظام ک ا ب ار مزدی باشد، ام ه ک !" ) خانگی شايد تعرض ب

ارمزدی می نشان می دھد که پرداخت دستمزد به کا ه ک رخانگی را تعرض ب
ارمزدی نيستنظام از نظر ايشان اما اين کار تعرض به . داند اگر منظور . ک

ه (اين است که پرداخت مزد به کارخانگی  ات پاي ی تحقق مطالب ه طور کل و ب
ا ) ای ضدسرمايه داری طبقه کارگر ان برنمی دارد م نظام کارمزدی را از مي

منيز موافقيم و در ھيچ جا چي ا تعرض . زی غير از اين نگفته اي ا از نظر م ام
) به معنای تھاجم طبقه کارگر به سرمايه درچھارچوب اين نظام(به کارمزدی 

ل  ن دو فرقی قائ ين اي ا ب درعين حال تعرض به نظام کارمزدی نيز ھست و م
   .تضعيف کارمزدی ھيچ معنايی جز تضعيف نظام کارمزدی ندارد. نيستيم

عيد سھرابی می  د  س م : "نويس ا ھ ن رفق ه ای اي ات پاي فانه منشور مطالب متاس
اه  ن نگ وی اي ه نح ا ب ی ناصر، ام ان حماس ه زب ه ب ه ن ی {اگرچ اطالق "يعن

يقينا آرمان اين رفقا . را حمل می کند}"ضدسرمايه داری به مطالبات اصالحی
ار آن از  ه اعتب ه و شعارھا را ب باارزش است اما نبايد ماھيت اصالحی برنام

  ."رگران پنھان کردکا

ارگر، سرمايه  ه ک ه ای طبق ات پاي ه تحقق مطالب م ک ا نکرده اي ا ادع يچ ج ما ھ
تلزم . داری را از ميان برمی دارد ز مس ل از ھرچي ارمزدی قب برچيدن نظام ک

ارگر است ه ک درت سياسی توسط طبق دون طرح . کسب ق اری ب ين ک ا چن ام
ار روی ک روش ني د و ف ه خري ه رابط ات مشخصی ک ارگر  مطالب تثمار ک و اس

رد و از سرمايه ای  ئوال بب توسط سرمايه دار را به طورعينی و عملی زير س
ه ممکن  د چگون که از استثمار کارگر انباشت شده حق طلبی و سھم خواھی کن
ارزه  دون متشکل شدن و مب ارگر ب ه ک درت سياسی توسط طبق است؟ کسب ق

ات ه ممکن است؟ مطالب اتی چگون ين مطالب ين کردن حول چن ه ھم ا ب ه دقيق ی ک
د" ضد سرمايه داری" اعتبار ه سعيد سھرابی می گوي ه آن طور ک تند ن " ھس

ا سرمايه ". اصالحی ارگر ب ی ک ارزه عين مطالباتی که از نظر ما به اعتبار مب
دار که ھر روز و ھر لحظه جريان دارد ضد سرمايه داری است، نه آن طور 

ه دلي د ب ی دھ بت م ا نس ه م ھرابی ب عيد س ه س ا"ل ک ت ھ د" و " ني ه دي " زاوي
ات من . کارگران د مطالب وقتی کارگرضد سرمايه داری، از جمله ما، می گوي

از محل کار پرداخت نشده ای که برای سرمايه دار کرده ام بايد پرداخت شود، 
تثمار  د و سود سرمايه داری حاصل اس تثمار می کن را اس يعنی سرمايه دار م

ارگررفرميست ھا . نيروی کارمن است د ک راردادی  می گوين ق توافق و ق طب
ه . که با کارفرما دارد برای او کار می کند و مزد می گيرد ارزه اتحادي تمام مب

ھای کارگری برای افزايش درصدی به دستمزد کارگران در ھمين چھارچوب 
ل رفرميستی است  ين دلي ه ھم ا ب وييم . انجام می شود و دقيق ا می گ ی م " وقت

ار طلب کارگران از  ز نيست مگر از بابت ک يچ چي سرمايه داران از بابت ھ
ه  ز نگرفت يچ چي ا در ازای آن ھ اضافی ای که برای سرمايه داران کرده اند ام

د رمايه داران و .ان ه س ع ب ود در واق ات خ رح مطالب ا ط ارگران ب ن ک ابر اي بن
 دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت

د ه" سعيد سھرابی می نويسد  ."نشده برآورده کنن ا ک م " محل"گوي ديگری ھ
بله، رفرميست ھا کارگران را به اين محل رجوع نمی !!!". قابل تصور است

د. دھند ا می آي د سود سرمايه دار از کج ارگران نمی گوين ه ک ا ب ا . آن ھ آن ھ
ت ار پرداخ ب ک رمايه دار و طل ط س ارگر توس تثمار ک ز از اس ده  ھرگ نش

ه سرمايه دار( آن ھا می گويند کارفرما .کارگرسخن نمی گويند ات ) و ن مطالب
ما اتفاقا اين دروغ و اين فريب را . کارگر را از جيب خودش پرداخت می کند

يم ی کن ا م ات.افش ور مطالب ه در منش اتی ک ده  مطالب ارگران آم ه ای ک پاي
مايه داری حاصل ضدسرمايه داری است زيرا به کارگران می گويد سود سر

رای سرمايه دار  ارگر ب ه ک ار اضافی ای است ک کار کارگر است ،حاصل ک
ن ارزش اضافی .کرده وبابت آن ھيچ چيز نگرفته است  د اي سرمايه داری باي

د . را به کارگر بپردازد کارخانگی زن کارگر برای سرمايه داری توليد می کن
. انه دار را به او برگرداندو سرمايه داری بايد ارزش کار پرداخت نشده زن خ

ه  اين آن حقيقتی است که تمام جھان سرمايه داری با تمام ساز و برگش از جمل
ات  د و منشور مطالب ان می کن رفرميست ھای رنگارنگش از طبقه کارگر پنھ
رچم  ه پ ا آن را ب د ت ان می کن پايه ای کارگران آن را به روشن ترين وجھی بي

   .ان عليه نظام سرمايه داری تبديل کندمبارزه متحد و سراسری کارگر

ای  ه معن ارگر را ب ه ک ه ای طبق ات پاي ه تحقق مطالب بنابراين، ما درعين آن ک
ورد  ای م ه معن نابودی سرمايه داری نمی دانيم اما اين مطالبات را اصالحی ب

تحقق اين مطالبات سرمايه داری را از . نظر سعيد سھرابی نيز تلقی نمی کنيم
که سود سرمايه ) رفرميسم(ارد، اما درست برخالف اصالح طلبی ميان نمی د

ارزه متحد و  ا مب ه ب د ک را اصال به چالش نمی کشد، کارگران را فرامی خوان
رمايه توليد  رای س ود ب ه خ ودی را ک تری از س ه بيش ھم ھرچ ود س متشکل خ
اعی سرمايه را  دين سان رابطه اجتم کرده اند از سرمايه داران طلب کنند و ب

درت سياسی در اوضاع ت ا کسب ق ن بستر و ب ر اي ا سرانجام ب د ت ضعيف کنن
د ه برچينن ه جامع تثمارگرانه را از عرص ه اس ن رابط اط اي ی بس ن . انقالب اي

ه  ل رويکردی است ک ا سرمايه داری درست نقطه مقاب ارزه ب ه مب رويکرد ب
ر. متاسفانه تا کنون بر جنبش کارگری حاکم بوده است ، براساس رويکرد اخي

ی شود  يم م ه دو عرصه تقس ارگر ب ه ک ارزه طبق وده  :مب ارزه اصالحی ت مب
ارزه  رد و مب ام می گي ارگری انج ه ھای ک نديکاھا و اتحادي کارگران که در س

ه در  ه ای ک ون حرف ی انقالبي ارگر"انقالب ه ک رد" حزب طبق . صورت می گي
ه ای طبق ات پاي ارگر رويکردی که ما از آن دفاع می کنيم و منشور مطالب ه ک

ه رسميت نمی شناسد  براساس آن تدوين شده است اين تقسيم بندی را نه تنھا ب
د و  بلکه آن را برای رھايی کارگران از نظام مزدی بسيار زيان بخش می دان

د ی کن ارزه م ارگری مب بش ک رد آن از جن رای ط ی و . ب رد جنبش ن رويک اي
ه ضدسرمايه داری در نوشته ھای فعاالن ضدسرمايه داری کم اھنگی ب ه ھم يت

ه  ه سعيد سھرابی را ب دگان از جمل تفصيل توضيح داده شده است و من خوانن
  .اين نوشته ھا ارجاع می دھم

  منيژه گازرانی

 ١٣٨٧تير  ٢۶
 

 يورش نيروی سرکوب به اجتماع کارگران واگن پارس
اعتراض به تعويق کارگران واگن پارس در 

حقوق و مزايا و عيدی خويش دست به اعتراض 
تجمع اعتراضی . و تشکيل اجتماع زدند

کارگران در ھمان دقايق نخست با يورش 
. نيروی سرکوب دولت سرمايه داری مواجه شد

کارگران مقاومت کردند و مھاجمان به جان توده 
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در اين درگيری و جدال عده . ھای کارگر افتادند
کارگران سخت مورد ضرب و شتم قرار ای از 

نيروھای . گرفتند و جراحت جدی برداشتند

سرکوب حتی به خبرنگار حاضر در صحنه نيز 
آنان اين خبرنگار را دستگير کرده . رحم نکردند

  . و با خود بردند

  آژانس ايران خبر :منبع

   ٨٧اسفند  ١۵

  

 بيکارسازی وسيع معلمان در سوئد 
ارگران در سوئد از موج بيکارسازی وسيع ک

کارخانه ای به کارخانه ديگر، از مدرسه ای به 
مدرسه آن سوتر و از بيمارستانی به بيمارستان 

خبرھا ھمه ھول انگيز . دورتر گسترش می يابد
است و ھيچ بخشی از کارگران نسبت به آينده 

رسانه . اشتغال خويش احساس امنيت نمی کند
فوج توده ھای سرمايه ھر روز خبر اخراج فوج 

آخرين خبر . ھای کارگر را منتشر می کنند
کارگر معلم فقط در مدارس  ۴٠٠حاکی است که 

اين . شھر کوچک لولئو اخراج خواھند شد
کارگران در فاصله امسال تا سال آينده کار 

اخراج معلمان . خويش را از دست می دھند
بخشی از برنامه ريزی دولت سرمايه برای 

ی توده ھای کارگر به سالخی امکانات آموزش
نفع سرمايه و با ھدف جلوگيری از کاھش نرخ 
سود سرمايه ھا و مقابله با بحران سرمايه داری 

موج بيکارسازی ھا با مقاومت خودجوش . است
در ھمين . توده ھای کارگر روبه رو می شود

نفر از  ۵٠٠شھر لولئو در پائيز گذشته حدود 
راض سر اھالی در خيابان ھای شھر فرياد اعت

اين اعتراضات اما بسيار زود فروکش . دادند
می کند زيرا اتحاديه ھای کارگری با تمامی 
قدرت برای جلوگيری از تداوم آن ھا وارد 

  . ميدان می شوند

 ٢٠٠٩مارس 

  
  

 کارگر ديگر ١٢٠٠کرايسلر و اخراج 
کمپانی عظيم خودروسازی کرايسلر بيش از 

 کارگر را در سراسر جھان استثمار ۵٨٠٠٠
کرايسلر از پائيز سال پيش تا حاال  .می کند
اين . کارگر را بيکار ساخته است ٣٢٠٠٠
کارگر  ١٢٠٠امروز نيز اعالم کرد که  کمپانی

خواھد خود را در استان آنتاريوی کانادا اخراج 
اين کارگران در شيفت سوم کارخانه  .کرد

اتحاديه کارگری مطابق . مشغول کار بوده اند
سازی وسيع کارگران دفاع کرد معمول از بيکار

حق عين عدالت و و ارتکاب اين جنايت را 
بسيار مسلم سرمايه داران صاحب تراست 

رئيس اتحاديه کارگران » کنت لوانزا« . دانست
سازی کانادا ھنگام اعالم خبر اخراج  خودرو
  : چنين گفت کارگر کرايسلر  ١٢٠٠

که روسای کمپانی کرايسلر  بپذيريداز من " 
وردند تا شيفت سوم آبه عمل  ثر تالش راحداک

آنان ھمه چيز را دقيق از باال تا  .را حذف نکنند
دند و اخراج کارگران بر پايه کرپايين محاسبه 

محاسباتی چنين دقيق و سنجيده صورت گرفته 
فروش کمپانی خوب نيست و برای ھمين . است

شيفت سوم را حذف می کردند و  موضوع بايد
ما بايد . اخراج می نمودند کارگر را ١٢٠٠

اميدوار باشيم و بکوشيم تا تراست کرايسلر از 
اين بحران عبور کند و کارخانه دو باره به 

  ." حالت عادی برگردد

عبارت باال اظھار نظر رئيس اتحاديه کارگری 
او عين . کارگران خودروسازی در کانادا است
اين روزھا  ھمان سخنی را بر زبان رانده که

قل و نبات بر زبان ھمه ابوابجمعی ديوان مثل ن
ساالری اتحاديه ای و سران سنديکاليسم در 

در ھمين جا بايد پرسيد . سراسر دنيا جاری است
آيا به راستی سنديکاليست ھای ايرانی زاير 
بارگاه قدس گای رايدر ھنگامی که با ھزار آب 

را به عنوان  و تاب اين نھادھای مزدور سرمايه
جنبش کارگری دنيا به کارگران  تقلمسنھادھای 

ايران معرفی می کنند، در اعماق وجود خويش 
  دچار ھيچ احساس شرمی نمی شوند؟

  کانادا پرس: منبع

 ٢٠٠٩مارس  ۵
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 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 . يم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظ

ارگران اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر ک. 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

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

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
لبات پراکنده و محلی به مبارزه برای پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطا. علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

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 . اوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد ح

، 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  - ان به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگر

  . 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 . است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته
 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

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 . را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه . 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
زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و 

  . 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
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠يد از حقوق ثابتی به مبلغ سال با ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .مزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازحداقل دست. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - 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. ھر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم  - 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 -  
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . تحت مراقبت قرار گيرند ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان -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

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

 
٢٤ 

  ١٣٨٧ اسفند ٢٣ جمعه     ٤٦ سال اول ـ شمارهٔ 

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  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
اخبار جديد کارگری در آن منتشر 

 .گردد می
   

  :الع ھمه برسانيدآدرس سايت را به اط
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 
در . وارد کنيد" تخبرنامه ساي"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


