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 سازمان تأمين اجتماعی آمار سوانح کار به روايت
دولت سرمايه داری ايران ھر چند وقت يک بار گزارشی زير نام سوانح حين 

انتشار اين گزارش ھا ھدف ھای مختلفی را دنبال می کند، . کار منتشر می کند
ازجمله اين که گويا دستگاه اعمال قدرت و اجرای نظم استثمار توحش بار 
سرمايه ھم نسبت به حد و حدود سوانح حين کار و مرگ و مير کارگران در 

گويا در جھنم سرمايه داری ايران ھم کنترل ھايی !! اين سوانح حساسيت دارد
گويا در اين جا ھم چيزی به نام آمار سوانح !! ين زمينه صورت می گيرددر ا

نھادھای دولتی در گزارش ھای !! و تلفات ناشی از حوادث کار موجود است
خود ھمه اين عوام فريبی ھا و وارونه بافی ھا و دروغ پردازی ھا را منظور 

. وش نمی کننداما آنان در کنار اين ھا چند ھدف ديگر را نيز فرام. می کنند
اول اين که با تھيه اين گزارش ھا آمار واقعی کشتار کارگران در زمان کار 
را ھر چه بيشتر پايين آورند، کوه کشتارھا را کاھی جلوه دھند و بر دنيای 

دوم اين . عظيم حمام خون ھای کارگران در حوادث ناشی از کار پرده اندازند
يخ و بن وارونه کنند، علل واقعی که داليل اصلی وقوع اين حوادث را از ب

مرگ و ميرھای عظيم کارگران در ساعات کار را در دنيايی از دروغ بافی 
گم و گور سازند، ھمه جا سرمايه داران و نظام سرمايه داری را تبرئه کنند  ھا

. و خود کارگران قربانی شده را به عنوان عامل اصلی قتل خويش معرفی کنند
ناديده گرفتن شدت سوانح در کشتار کارگران بر درنده و باالخره اين که با 

خويی و بيرحمی ددمنشانه نظام سرمايه داری در سالخی و خردو خمير 
نھادھای دولتی در انتشار گزارش ھای خود . کردن بردگان مزدی پرده اندازند

اما معضل آن ھا اين است که دامنه . ھمه اين مقاصد شوم را تعقيب می کنند
کشتار سرمايه حتی در ھمين قلمرو سوانح کار آن قدر بی حساب و جنايات و 

کتاب و بی حد و مرز است که باالخره بخش ھای باقی مانده غيرقابل استتار 
آنچه در گزارش اخير سازمان تأمين اجتماعی . سر به فلک می زند آن بازھم

 درباره سوانح کار و مرگ و ميرھای حين کار کارگران آمده از اين دست
حتی بر اساس ھمين گزارش، در . است و بايد از ھمين ديد به آن نگاه کرد

حادثه در زمان کار برای کارگران رخ  ١٣۴ھزار و  ٢٢بيش از  ١٣٨٧سال 
اما برای اين که درجه صحت اين رقم را بسنجيم بايد به عبارت . داده است

دگان سازمان تأمين اجتماعی شمار کشته ش. بعدی گزارش خوب توجه کنيم
ھر کسی . نفر اعالم کرده است ٨٣فقط  کارگر در کل حوادث سال مذکور را

که فقط اخبار روزنامه ھا را دنبال کرده باشد خوب می داند که تعداد کارگران 
کشته شده در اين سال فقط در دو حادثه آتش سوزی کارخانه شازند اراک و 

در . يشتر بوده استنفر ب ٧٠ريزش ساختمان خيابان سعادت آباد تھران از 
طول اين سال ھيچ ھفته ای نگذشته است که بيش از چند کارگر در مراکز 

آمار . کار و توليد مختلف دچار سانحه نشوند و جان خويش را از دست ندھند
کارگرانی که فقط ھنگام کندن شالوده ھای ساختمان برای شرکت ھای 

ن شده اند در کمترين بسازوبفروش و مقاطعه کاری سرمايه در زير آوار دف
ھيچ ماھی در اين سال نبوده است که . برآورد از چند ده نفر افزون است

چندين کارگر فقط به درون چاه ھای کھنه و مخروبه بدون ھيچ پوشش درون 
فقط در يکی از کارخانه ھا يکجا . مراکز کار سقوط نکنند و تسليم مرگ نشوند

کی از اين چاه ھا خفه شدند و جان کارگر در عمق چند ده متری زمين در ي ٧
سازمان تأمين اجتماعی رقم واقعی کشته شدگان کار . خود را از دست دادند

نفر کاھش می  ٨٣در حين استثمار شدن توسط سرمايه را از چند صد نفر به 
دھد تا به اين ترتيب زير نام آمار تلفات سوانح کار کشتار انبوه کارگران در 

. ه را بسيار مزورانه پنھان کند يا کمرنگ سازدزمان کار توسط سرماي
يا  ٩گزارش در يکی از فصل ھا بر ساعات وقوع حوادث و اين که آيا ساعت 

صبح يا يک بعد از ظھر بوده است درنگ می کند و با دروغ بافی  ١٠
اما بالفاصله . اصرار دارد که خواننده را به دقت ارقام و مفاد خود متقاعد کند

آمار کشته . ی عبای سازمان تامين اجتماعی بيرون می زنددم خروس از ال
شدگان کارگر در حين استثمار شدن توسط سرمايه صدتا صدتا قلم گرفته می 
شود، شمار کسانی که در اثر وقوع سوانح به معلوالن مادام العمر تبديل شده 
 اند يکسره آب می رود و تنزل می يابد، جنايات آشکار سرمايه داران که به
خاطر ھر تومان سود افزون تر مرگبارترين شرايط کاری را بر کارگران 
تحميل می کنند و توده ھای کارگر را پنجاه تا پنجاه تا روانه ديار مرگ می 
سازند، شرارت سرمايه داران که انبوه کارگران را بدون ھيچ حفاظ ايمنی و 

د می کنند، ھيچ نوع وسائل الزم حفظ جان روانه قربانگاه ھای توليد سو
سودجويی ددصفتانه صاحبان سرمايه که با وجود يقين به خطر مرگ 
کارگران بازھم آنان را مجبور به کار در شرايط مرگبار می کنند، ھمه و ھمه 

درعوض، ساعات وقوع حوادث بزرگ می شوند تا در . ناديده گرفته می شود
الن و نيز پس آن ھا شمار بی حساب و کتاب کشتگان و جمعيت کثير معلو

بيرحمی و شقاوت بی حد و مرز نظام سرمايه داری در قلع و قمع و تکه پاره 
  . کردن جسم و جان کارگران پنھان بماند
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 ١٣٨٨ ارديبھشت

 مه اعتراض خانواده های دستگيرشدگان اول ماه مهادا
خانواده ھای دستگيرشدگان روز اول ماه مه ھر روز در مقابل نھادھای دولتی سرمايه اجتماع می 

آنان به ادامه بازداشت بدون ھيچ دليل و مدرک فعاالن کارگری و ديگر افراد دستگيرشده . کنند
يچ قيد و شرط زندانيان خود ھستند و ھمه يکصدا اعتراض دارند، خواستار آزادی فوری و بی ھ

قضات سرمايه در مقابل اين . فرياد می زنند که تا آزادی ھمه اسيران به مبارزه ادامه خواھند داد
مشخص به خانواده ھا پرھيز می کنند، از مالقات با معترضان خودداری  پاسخ اعتراضات از دادن

خانواده ھای زندانيان  .ان و آزاد کردن آن ھا نمی شوندمی ورزند و حاضر به تعيين تکليف زنداني
با ارسال طومار زير برای نھادھای موسوم به حقوق بشر و دفاع از زندانيان خواستار کمک اين 

  :نھادھا برای آزادی زندانيان خويش شده اند 

  :سازمان دفاع از حقوق بشر و زندانيان و ديگر نھادھای ذيربط 

ارديبھشت اول ماه مه روز جھانی كارگر پليس به بھانه تجمع  ١١ز جمعه چنانچه خبر داريد رو
برای برگزاری مراسم در پارك الله اقدام به دستگيری و ضرب و شتم حاضرين نموده و تعداد 

روز تعدادی با كفالت يا وثيقه آزاد شده اند اما ھنوز  ١١پس از گذشت . نفر را دستگير كرد ١٧٠
جرمی مرتكب نشده اند خبری در دست نيست و با مراجعه متعدد ما خانواده  از زندانيان ما كه ھيچ

رئيس قوه قضاييه ھيچ گونه پاسخ صريح و روشنی دريافت , ھا به دادگاه انقالب و ھمچنين مجلس 
ھای مدافع حقوق بشر خواھان پی گيری برای آزادی بدون قيد و  لذا از نھادھا و سازمان .نكرده ايم

 .خود ھستيمشرط زندانيان 

  آژانس ايران خبر : منبع 

 ٨٨ارديبھشت  ٢٣

  

 اعتراض بس است اعتصاب ،اعتصاب: ايران خودرو کارگران
  ھمکاران ودوستان کارگر

  .بس است"صبر و انتظار"سياست

پرداخت دستمزدھای عقب افتاده ما خبری  روز از عيد گذشت ولی از ٤٥ 
 .نيست

را  ھای ضدکارگری خود ما کارگران سياست قبل از عيد با اتخاذ »منطقی«
وتعطيالت بدون پرداخت حق رکورد و  کار در روزھای جمعهمدت ھا از  بعد

گذاشته  شخود مديران و ھا تومان پاداش در جيب که ميليون آکورد در حالی
جيب با از تعطيالت  شدند با سوء استفادهمی و رھسپار سفرھای خارجی 

منطقی  د از تعطيالت واتفاقات بر کناریبع .روانه خانه ھايمان کرد خالی
وروی کار آمدن مديريت جديد انتظار می رفت که مديريت جديد دستمزدھای 

ولی با کمال تاسف مديريت جديد می خواھد با .افتاده مارا پرداخت کند عقب

به تاخير انداختن و يا کاھش و يا دادن حق  دستمزدھای ما يا عدم پرداخت
با اين  توليدی عالوه بر ايجاد تفرقه ميان ما کارگران یرکورد فقط به نيروھا

ما يک ماه به  .ردارا سرکار بگذ ما شکنی کرده و خودرو سنت کار در ايران
دستمزد . نيست  پرداخت دستمزدھا مديريت جديد فرصت داديم ديديم خبری از

ولی  .نتيحه ای نديديم .کرديم روز اعتراض ١٥ .ھم عقب افتاد فروردين ماه
راندن  برای موفقيت وبرای عقب .کنون ديگر زمان اعتراض تمام استا

 .ھايمان اعتصاب حق مسلم ماست مديريت جديد وبرای رسيدن به خواست
ھمکاران سالن مونتاژ قبال ھم اعالم کرده بودند ديگر زمان  که طوری ھمان

ا ببايد  ما و را آغاز کرده اند ھمکاران اعتصاب اين .انتظار وصبر بس است
ھای  پيوستن به صف مبارزات ھمکارانمان در سالن مونتاژ سياست

مديريت جديد در ھم بکوبيم و اجازه ندھيم عقب افتادن دستمزدھا  ضدکارگری
روز  ١٥ ،يک ماه به مديريت جديد فرصت داديم .شود به يک سنت تبديل
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که اگر دستمزدھای عقب افتاده  ولی اکنون اعالم می کنيم ،اعتراض کرديم
 خواھيم کرد ھای توليد رامتوقف اپايان ھفته جاری پرداخت نشود چرخت

 به مديريت جديد .واعتصاب را تنھا راه رسيدن به خواسته ھايمان می دانيم
ما اگر . نه سايپا و مگاموتور خودرو است ھشدار می دھيم اينجا ايران

بھتر می خود  آقای نجم الدين .را از کار برکنار می کنيم بخواھيم ھر مديری
تر از ايشان  خودرو با مبارزه مان مديران قوی ايران دانند که ما کارگران

ما اعالم می کنيم چرا .دان تاريخ سپرديم ھمچون غروی و منطقی را به زباله
سودھای  به قول مديران آن به شرکتی که ؟بايد حقوق ما کارگران عقب بيفتد
ت حقوق چندرغازما کارگران برای پرداخ ميلياردی دست پيدا کرده چرا بايد

وقفه  روزھای تعطيل وروزھای جمعه بی .ماه کار کرديم ١٢ما  ؟موش بدواند

 .سه شيفت و اکنون با چھار شيفت کار می کنيم دوشيفت، .سر کار بوديم
اين سودھای ميلياردی با بازوان  .خودرو توليد می کنيم 2000 روزانه بيش از

رکورد توليد حق ؟ خود از آن بی بھره باشيمما  چرا بايد .ما توليد شده است
ھزار از اين سودھای ميلياردی  تازه اين فقط يک .مسلم ما کارگران است

تواند با ما  ھای ضدکارگری نمی مديريت جديد با اتخاذ سياست .است
  .کارگران در بيفتد اگر ما متحد ويکپارچه در مقابل آن بايستيم

  خودروکار : منبع

 ٨٨ارديبھشت  ٢٣

  

 تعويق يک ساله دستمزد کارگران کرم کيميکال
کارگران کارخانه کرم کيميکال يک سال است که حقوق، عيدی و پاداش خود 

سال است که بن کارگری خود را نيز نگرفته  ۵آنان . را دريافت نکرده اند
. کارگر را استثمار می کند ٩٠اين کارخانه در ساری مستقر است و . اند

سيار باال است و از بازار فروش بسيار گسترده و پررونقی سطح توليد آن ب
سرمايه دار از پرداخت دستمزدھای نازل کارگران . برخوردار است
کارگر شرکت فقط از طريق نسيه و  ٩٠يک سال است که . خودداری می کند

گرفتن وام ھمراه با تحمل تمامی خفت ھا و ذلت ھا نان روزانه فرزندانشان را 
. اعتراضات ممتد کارگران در اين مدت به جايی نرسيده است. ندتأمين می کن

آنان مدت ھا است که متوجه توطئه کثيف و کارگرکش سرمايه دار کارخانه 
او بر اساس ھمه شواھد دست به کار جايگزينی واردات کرم ارزان . شده اند

سرمايه دار با . بھا از کشورھای خارجی و تعطيل کردن کارخانه است
ی از پرداخت دستمزدھا تالش دارد تا زمينه اخراج کارگران را فراھم خوددار

او در تکميل ھمين ترفند . سازد و در فرصت مناسب ھمه آنان را بيکار سازد
سازمان . جنايتکارانه مدت ھا است که حق بيمه کارگران را نيز نمی پردازد
ار ھمدل و تأمين اجتماعی در اجرای اين توطئه کثيف کارگرکش با سرمايه د

کارگران با تشکيل . شريک است و از ھيچ ھمکاری با وی دريغ نمی کند
اجتماع در مقابل استانداری خواستار پرداخت حقوق و پاداش و عيدی يک 

ما به کارگران می . ساله و تمديد دفترچه بيمه خود ھستند ۵ساله، بن کارگری 
رئيس دزدان حالل گوييم رجوع به نھادھای دولتی و بردن شکايت دزد پيش 

. ھيچ مشکلی نيست
کارخانه کرم کيميکال 
از تمامی امکانات الزم 
برای ادامه توليد 

نبايد . برخوردار است 
به سرمايه دار شرکت و 
شرکا و حاميان دولتی 
او اجازه بيکارسازی 

. کارگر را داد ٩٠
تصرف کارخانه، بيرون انداختن سرمايه دار، مصادره کل سرمايه ھای 

برنامه ريزی کار و توليد کارخانه توسط شورای ضدسرمايه داری  شرکت و
بايد . برای اين کار بايد متحد شد. کارگران تنھا راه درست مبارزه است

ھمراھی و ھمدلی ھمزنجيران خود در ساير مراکز کار و توليد را به دست 
ين ھا بايد از آنان خواست که به حمايت از ما برخيزند و قبل از تمامی ا. آورد

بايد با قدرت . بايد شورای کارگری ضدسرمايه داری خود را تشکيل داد
  . متشکل اين شورا و جلب حمايت توده ھای ھمزنجير کارخانه را تصرف کرد

  ايلنا : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢٣

  

 تعويق يک ساله دستمزد و مطالبات کارگران صنايع مخابراتی
ه کارگران صنايع مخابراتی راه دور شش ما

خويش را  ٨٧حقوق و کل عيدی و پاداش سال 
آنان دستمزد ماه اول . ھنوز دريافت نکرده اند

 ٨سرمايه داران . سال جاری را نيز نگرفته اند
ماه است که در قبال خريد نيروی کار و استثمار 
اين کارگران ھيچ ريالی به آنان پرداخت نکرده 

کارخانه صنايع مخابراتی در چھارچوب . اند
ش ھای مافيايی ميان باندھای مختلف طبقه کشمک

سرمايه دار و شرکای دولتی آن ھا از شروع 
تا امروز به ورطه بحران سقوط کرده  ٨٧سال 
کارگران ھر روز در سر کار حاضر می . است
آنان تمامی طول روزانه کار در شرکت . شوند

حضور دارند، خط توليد به شيوه سابق کار نمی 
. کارگر معلوم نيست کند، تکليف توده ھای

سرمايه داران دستمزدھای کارگران را نمی 

پردازند و از پرداخت تمامی مطالبات آنان سر 
سال است  ٢کارگران نزديک به . باز می زنند

که با صاحبان سرمايه و عمال دولتی آن ھا در 
آنان زير فشار . جنگ و جدل به سر می برند

 بدھکاری و گرسنگی و ذلت و حقارت انبوه
نشسته اند و  ناشی از بدھکاری ھا به خاک سياه

ھيچ روزنه اميدی در ھيچ کجا پيش روی خود 
يکی از کارگران کارخانه در . باز نمی بينند

سال پيش جان بر لب و در حالی که زمين و 
زمان را بر اثر شدت سبعيت سرمايه بر سر 
خود خراب می ديد دست به خودکشی زد و 

تحقير شده خود را به  پيکر گرسنه و فرسوده و
اين . يکی از دکل ھای سرمايه حلق آويز کرد

کارگر با ھوشياری و احساس مسؤليت و 
فداکاری عميق ھمزنجيرانش از مرگ حتمی 

اما چنگال قھر گرسنگی و خفت و . نجات يافت
 فقر ناشی از توحش سرمايه گلوی او و ھمه
ھمزنجيران ديگرش را با بيرحمی تمام فشار 

ھر لحظه بيشتر و بيشتر به سوی  می دھد و
کارخانه صنايع . مرگ نزديک می کند

 ۴٠٠مخابراتی در طول اين مدت بيش از 
کارگر را اخراج و به اعماق دره مرگ ناشی از 
گرسنگی پرتاب کرده و با کارگران اخراج نشده 

کارگران . نيز چنين کرده است و چنين می کند
آنان . اند تا امروز به مقاومت خويش ادامه داده

اعالم کرده اند که بر شدت مبارزات خود و 
دامنه اعتراضات خويش عليه جنايات سرمايه 

   .خواھند افزود
   ٨٨ارديبھشت  ٢١
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به رئيس دولت » باب نيزو«نامه خانواده های کارگران مقتول 
 سرمايه

خانواده ھای کارگران کشته شده در سالخ خانه 
باب نيزو  سوداندوزی سرمايه موسوم به معدن

نامه ای برای محمود احمدی نژاد رئيس دولت 
آنان . سرمايه و سرمايه داران ارسال کرده اند

در اين نامه دنيای فقر و گرسنگی و سيه روزی 
ھای خود را بسيار مختصر و با کلماتی سراسر 
ً بيان قطره ای از اقيانوس  جانسوز که طبعا
 .عظيم بدبختی ھای آنان است تصوير کرده اند

خانواده ھای کارگران در پايان اين طومار 

زير مطرح  خواسته ھای فوری خود را به شرح
  : و بر تحقق فوری آن ھا تأکيد کرده اند 

رد صالحيت ادامه فعاليت پيمانكار  - ١.. « 
 مربوطه 

شناسايی و تعقيب افراد خاطی كه با عدم  - ٢
نظارت بر حسن عملكرد بخش خصوصی 

 . اند ه را فراھم كردهموجبات وقوع اين حادث
برداری از معدن  توقف كامل عمليات بھره - ٣

باب نيزو به علت خطرآفرين بودن محل و 

حوادث مكرر بعد از واگذاری به بخش 
 خصوصی 

 تسريع در روند رسيدگی به پرونده  - ٤
ھای داغدار تا  تامين كمك معيشت خانواده - ٥

زمان برقراری مستمری و پرداخت كليه 
  »... قبلی كارگرانمطالبات 

  ايلنا : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢١

  

 مبارزه کارگران ايران خودرو عليه تعويق دستمزدها
پديده ھمه جا رايج جھنم  - تعويق دستمزدھا 

ديری است که در تراست  - سرمايه داری ايران 
صنعتی ايران خودرو نيز به شيوه معمول کار 

 بخش ھايی از. سرمايه داران تبديل شده است
 دستمزد کارگران که صاحبان سرمايه آن ھا را

توليد می نامند چند ماه » رکود«و » آکورد«
پاره ای از . است که به کارگران داده نشده است

شرکت ھای تابعه اين تراست ھمان دستمزد 

متعارف توده ھای کارگر را نيز با تأخير 
کارگران مدام عليه اين . پرداخت می کنند

اض زده و خواستار وضعيت دست به اعتر
آنان در . پرداخت فوری مطالبات خود می شوند

تازه ترين اقدامات جمعی خود خطوط توليد در 
سالن مونتاژ پژو را دچار اخالل کرده و حجم 
. توليد روزانه را به طور بارز پايين آورده اند

کارگران اعالم کرده اند که امتناع کارفرمايان 

ا، به طور قطع از پرداخت مطالبات و دستمزدھ
تشديد و گسترش ھر چه بيشتر مبارزات آن ھا 

  . را به دنبال خواھد آورد

  خودروکار : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ٢١

 

 ٢٠٠٩خبرهای اقتصادی هفته آخر آوريل 

اعالم  DBآوريل بانک آلمان  ٢٨سه شنبه  .١
توانسته به  ٢٠٠٩کرد که در سه ماھه اول سال 

نه تنھا بر  اھدافش دست يابد به طوری که
بحران فائق آمده بلکه می تواند قوی تر از 

بانک آلمان که در . گذشته خود را نشان دھد
 ٨٠٠ميليارد و  ٤ضرر خود را  ٢٠٠٨سال 

ميليون يورو اعالم کرده بود در اين چارک از 
ميليارد يورو سود  ١/٨سال موفق به کسب 

که بعد از کسر ماليات، سود  ناخالص شده
ميليون يورو  ٢٠٠ميليارد و  ١خالص بانک 

چنان که رايج است وقتی برای . بوده است
سرمايه داران و موسسات سرمايه داری مشکلی 
پيش می آيد بھای آن بالفاصله بر معيشت نازل 

دولت سرمايه  روز کارگران سرشکن می گردد،
داری دنيای سرمايه حاصل کار و استثمار توده 

اوت بی مرز ھای کارگر را با حاتم بخشی و سخ
به صاحبان سرمايه  زير نام کمک ھای دولتی

پيشکش می کند، دولت در يک چشم به ھم زدن 
را با » کمک ھای دولتی« تمامی اين اقالم 

سالخی ھولناک امکانات درمانی و آموزشی و 
مايحتاج عمومی کارگران به طبقه سرمايه دار 

سرمايه داران ھزار، ھزار و . باز می گرداند
ر، چند ھزار کارگران را اخراج می چند ھزا

کنند، آنان با فراغ بال و با ھمکاری و ھمدلی 

بسيار سخاوتمندانه اتحاديه ھای کارگری 
دستمزدھای ناچيز کارگران را ناچيزتر می 
سازند، سرمايه داران و دولت آن ھا رفع ھر 
مشکل سودجوئی سرمايه را فقط از اين راه ھا، 

رتر به زندگی از طريق ھجوم ھر چه مرگبا
کارگران دنبال می کنند و در اين گذر به ھر 
لشکرکشی و جنايت و حمام خون دست می 

يک نکته قابل توجه اين است که آنان . يازند
درست در متن ھمين توحش ھا و بربرمنشی ھا 
و به محض عبور از موج خطر، زمين و زمان 
را از کاردانی و شايستگی و قدرت اعجاز و 

سرمايه داران و متفکران و  چاره انديشی
مديران سرمايه داری برای نجات اقتصادی 

ھمه  !پر می سازند! »جامعه « مؤسسه و گويا 
جا غوغای قدرت تفکر و چاره گری اقتصادی 
و علمی دولتمردان، صاحبنظران و انديشمندان 

، مديران ستاره می شوند و !!!به راه می اندازند
ه توليد و سياست ھای سنجيده آن ھا سرچشم

جنجال روزھای اخير !!! افزايش سود می شود
بانک بعد . نيز دقيقاً از ھمين نوع بود DBبانک 

از اعالم غلبه بر مشکالت خود بالفاصله آقای 
جوزف اکرمن را شخصيتی معرفی کرد که در 
بحران جاری سرمايه توانايی خروج از ورطه 
بحران و شنا در جھت عکس را داشته است و 

انايی به حدی بزرگ و ويژه می شود که اين تو

مشکل قحط الرجال پيش می آيد،ھيچ فردی را 
که بتواند جايگاه او را اشغال کند در آلمان پيدا 
نمی کنند و المحاله رياست او را که در حال 

وی که . تمديد می کنند ٢٠١٣پايان بود تا سال 
ھمزمان رئيس ھيات مديره کنسرن داکس 

DAX ٠٠٠/٠٠٠/١٦٥/١نه نيز ھست ماھيا 
ميليون  ١٤ساالنه نزديک به  يورو، يا

، از بانک به عنوان حق السھم )٨٩/١٣(يورو
خويش در اضافه ارزش ھای توليد شده توسط 

در سال ھای مديريت . کارگران دريافت می کند
او بسياری از کارکنان بانک اخراج شده و به 
صف بيکاران پيوسته اند، کسانی که شايد 

قوق ساالنه آن ھا برابر با حقوق يک مجموعه ح
  .ماه جناب رئيس نبوده باشد

مؤسسات مالی عظيم  DB اضافه کنيم که سوای
ميليارد دالر و بانک  ٦٦/١ گولدمن ساکس

ميليون دالر در سه  ٢٠٠ميليارد و  ٤آمريکا 
اعالم اين خبرھا . ماھه اول سال سود برده اند

وش بايد زنگ ھشدار بسيار رعب انگيزی در گ
سرمايه داران . ھمه توده ھای کارگر جھان باشد

و دولت ھای آن ھا و اتحاديه ھای کارگری دنيا 
دست در دست ھم ھر روز و ھر دقيقه ميليون 
ھا کارگر را به دره مرگ بيکاری و گرسنگی 
پرتاب می کنند، دستمزدھای نازل را با توحش 
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نازل تر می سازند و به تمامی  تمام باز ھم
آن ھا به يمن اين . يگر دست می زنندجنايات د

سالخی ھا و خون آشامی ھا يکی از موحش 
ترين و کوبنده ترين مراحل طغيان موج بحران 
سرمايه داری را بسيار راحت به عقب می 

زيرا . چرا؟ اين سؤال فقط يک پاسخ دارد. رانند
که توده ھای کارگر در ھيچ کجای جھان در 

سازمان يافته و صور پيکار پرخروش آگاھانه و 
سرمايه . افق دار ضد سرمايه داری نمی دمند

داری به طور مستمر بحران خواھد داشت و 
حمام خون معيشت و قوت اليموت کارگران در 
ھمه حال تنھا سالح مقابله وی با بحران خواھد 

کارگران تا کی و تا به کجا اين نظام . بود
سراسر جنايت و شرارت و کارگرکشی را 

ھند کرد؟ تا کی به اتحاديه ھای تحمل خوا
کارگری اجازه خواھند داد که دالل مظلمه 
تمامی اين بربرمنشی ھای سرمايه عليه ھست و 
. نيست آنان باشد؟ يک چيز بسيار روش است

سرمايه داری لحظه به لحظه اين جنايات را 
آتحاديه ھای کارگر نيز روز . ادامه خواھد داد

ه تر عليه ما با به روز مزدورتر و مزدورمنشان
ما توده ھای کارگر . آن ھا ھمکاری خواھند کرد

سوای سازمانيابی شورائی سراسری برای 
مبارزه ای متحد و بين المللی عليه سرمايه و 

برای نابودی نظام سرمايه داری ھيچ راه 
  . ديگری نداريم

در ھفته گدشته کرايسلر سومين توليد کننده  .٢
ه اعالم بزرگ خودرو در اياالت متحد

ورشکستگی کرد و توضيح داد که ھيچ راه 
کرايسلر . نجات ديگری برايش باقی نمانده بود

 بانک و وموسسه ٤٠که ميزان بدھی اش به 
ميليارد اعالم شده بود تا کنون توانسته بود  ٩/٦

ميليارد دالر کمک دولتی استفاده کند  ٢٥/٢از 
اوباما رئيس . اما آن را کافی نمی دانست

آمريکا اين را به منزله پايان کار  جمھوری
کرايسلر ندانست و گفت کرايسلر دوباره قوی تر 

نماينده کاخ سفيد اعالم کرد که . ظاھر خواھد شد
 ١١برای حمايت از طلبکاران براساس فصل 

حقوق ورشکستگی با آن ھا برخورد خواھد شد 
اما حرفی از بازنده ھای اصلی يعنی کارگران و 

اتحاديه . ھا به ميان نياورد خانواده ھای آن 
قبال با  UAWکارگران خودروسازی آمريکا

کرايسلر، فيات و دولت آمريکا در زمينه مزد به 
ھم چنين اتحاديه کانادايی . توافق رسيده است

CAW  نيز رسالت خود را انجام داده و چراغ
در . سبز کاھش دستمزد را نشان داده است

ارزش بخش  برداشت آن ھا دستمزد کارگران نه
کوچکی از کار کارگران يا کار الزم که به آن 

ھا پرداخت می شود، بلکه مخارج کارفرماست 
و برای کاھش مخارج کارفرما بايد آن ھا از 

 .کارگران به حساب کارفرما مايه بگذارند کيسه
٪ سھام کرايسلر را بخرد و ٢٠فيات قرار است 

 به کرايسلر در زمينه مدرنيزه کردن تکنولوژی
و منابع کمک کند تا کرايسلر بتواند خودرو ھای 

اما تمايل فيات . کوچک با موتور فيات توليد کند
  .بيشتر به ھمکاری با اپل است تا با کرايسلر

بانک مرکزی آلمان اعالم کرد که می خواھد  .٣
شغل موجود  ٤٠٠٠از  ٢٠١١تا پايان سال 

 ٣٨٠شغل را خط بزند که شامل  ٤٥٠تعداد 
شغل در خارج از آلمان  ٧٠خل و شغل در دا
بانک اعالم کرد در سال گذشته . خواھد بود

حدود يک ميليارد يورو ضرر کرده است و می 
يعنی اين کار . خواھد مخارج خود را کاھش دھد

و احتماال کاھش  را با اخراج کارمندان
ميزان صرفه جويی ھا . دستمزدھا انجام دھد

يليون آن م ٥٠ميليون يورو اعالم شد که  ١٠٠
از طريق کاھش تعداد کارمندان انجام خواھد شد 
و ھمزمان کارمندان باقی مانده مجبور خواھند 
شد کار ھمکاران اخراجی خود را بدون دريافت 

 . مزد اضافی انجام دھند

  ٢٠٠٩مه 

  

 کارگران ايران صدرا و مبارزه برای بازگشت به کار
کارگر  ٢۵٠٠سال اخير بيش از  ٢در طول 

ن صدرا از بخش ھای مختلف اين شرکت ايرا
بيشتر کارگران اخراجی به رغم . اخراج شده اند
تا امروز بيکارند و موفق به يافتن  ھمه تقالھا

. ھيچ کاری برای امرار معاش خود نشده اند

کارگران مدام به سرمايه داران مالک ايران 
صدرا رجوع می کنند و خواستار بازگشت به 

ايران صدرا در اين  مالکيت. کار می شوند
. اواخر به سرمايه داران جديدی منتقل شده است

کارگر اخراجی صاحبان جديد شرکت را  ٢۵٠٠

خواستار تعيين  آنان. زير فشار قرار داده اند
  . تکليف و بازگشت به کار شده اند

  ايلنا: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ٢٠
  

 اخطار کارگران خاش به احمدی نژاد
ف کار و توليد در شھر کارگران مراکز مختل

خاش در استان سيستان و بلوچستان خواستار 
بسياری  برخورداری از حقوق بيمه و دريافت

آنان در نامه ای . از مطالبات ديگر خود ھستند
 ٩به احمدی نژاد خواسته ھای فوری خود را در 

کارگر امضا کننده  ۵٠٠. بند اعالم کرده اند

ی ايران طومار به رئيس جمھوری سرمايه دار
اخطار کرده اند که برای تحقق اين مطالبات 
مبارزه خواھند کرد و در صورت امتناع دولت 
از قبول ان ھا اشکال مبارزه خويش را گام به 
گام عوض خواھند کرد و راھکارھای مؤثرتری 

را برای نشان دادن قدرت خود به کار خواھند 
  . گرفت

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ٢٠

  

 و معلمان در مقابل مجلس» هما«اجتماع اعتراضی کارگران 
به ) ايران اير( کارگر ھواپيمايی ھما  ۴٠حدود 

کارگر ھمزنجير خويش در  ١٣٠٠نمايندگی از 
مقابل مجلس سرمايه دست به تشکيل اجتماع 
زدند تا فرياد اعتراض خود را به گوش عمال 

اين کارگران مرتب . دولتی سرمايه برسانند
. ياد مرگ بر زمين خواران سر می دادندفر

 ١٣٠٠ماجرا از اين قرار است که سال ھا پيش 

کارگر شرکت ھما زير فشار بی مسکنی و به 
اميد ساختن آلونکی برای سرپناه با گرفتن وام و 
قبول مقدار زيادی بدھکاری دسته جمعی يک 
قطعه زمين را از چند سرمايه دار سفاک زمين 

يه داران فروشنده زمين سرما. دار می خرند
زير نام يک شرکت تعاونی اقدام به فروش 

آنان حدود . زمين ھا و صدور قولنامه می کنند

از  ٧۴ميليارد تومان به قيمت ثابت سال  ۶
کارگران می گيرند و پس از دريافت پول ھا 

در روزھای بعد . دنبال کار خود می روند
 می کارگران به سازمان ثبت اسناد رژيم رجوع

» قانونی« کنند و خواستار انجام تشريفات 
دريافت سند می شوند اما متوجه می گردند که 
شرکت تعاونی مورد ادعای سرمايه داران 
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فروشنده از بيخ و بن موھوم و فاقد وجود 
سرمايه داران زمين خوار با . خارجی است

توسل به جعل و ترفند و کمک گيری از مافيای 
اصل کار و استثمار ميليارد تومان ح ۶دولتی 

آنان را چپاول کرده و ھيچ ردی ھم از خود بر 
کارگران از ھمان روز عليه باند . جای ننھاده اند

مافيايی سرمايه داران زمين خوار شروع به 
سال ھيچ  ١۴شکايت می کنند اما پس از گذشت 

سرمايه . نتيجه ای از اين شکايات نمی گيرند

ان دولتی پس داران با ھمدستی و مشارکت ھمتاي
از گرفتن پول ھا دست به کار دغل کاری ھا و 
جنايات و کاله برداری ھای بعدی خود شده و 
راه ھر نوع دسترسی کارگران به خويش را 

کارگر چپاول شده  ١٣٠٠. مسدود ساخته اند
ھمچنان با رجوع به نھادھای دولتی سرمايه 
خواستار تعيين تکليف و دريافت پول ھای 

ھستند و اجتماع آن ھا در مقابل  پرداختی خويش
 ١۴مجلس نيز گوشه ای از ھمين تالش ھای 

ھمزمان با تجمع کارگران ھما، . ساله است
شمار زيادی از معلمان زن نھضت سوادآموزی 

اجتماع کردند و  نيز در مقابل مجلس سرمايه
خواستار دريافت مطالبات معوقه و تضمين 

  . وضعيت اشتغال خويش شدند
  نا ايل: منبع
   ٨٨ارديبھشت  ٢٠

  

 »پالستيران«تجمع اعتراضی کارگران 
کارخانه پالستيران توليد کننده باک پلی مر 
مورد نياز صنايع خودروسازی است و جمعيت 

اين کارگران . کثيری کارگر را استثمار می کند
ساعت کار می کنند،  ١٢در ھر شبانه روز 

ر حداقل دستمزد را دريافت می دارند، شرايط کا
آن ھا بيش از اندازه وخيم، فرساينده و مرگبار 

کارگران سال ھای طوالنی در چنين . است
وضعی کار کرده و استثمار شده اند اما سرمايه 
. داران جديد کارخانه به اين حد راضی نيستند

آنان ساعات کار را بازھم افزايش داده اند، حق 

سنوات بازنشستگی کارگران را به جای 
 ٨ساعته بر مبنای  ١٢نه کار محاسبه روزا

ساعت کار در روز منظور می کنند، شرايط 
کار را از گذشته نيز وخيم تر کرده اند و مدام 

فشار تھاجمات و تعرضات . وخيم تر می کنند
کارفرمايان به جايی رسيده است که کاسه تحمل 

آنان بارھا دست . ھمه کارگران لبريز شده است
راضات آن ھا بی به اعتراض زده اند اما اعت

کارگران به ھمين دليل در . نتيجه مانده است
محوطه کارخانه اجتماع کرده و اعالم کردند که 

خواستار فوری بھبود شرايط کار و دريافت 
تشکيل اجتماع کارگران . مطالبات خويش ھستند

بالفاصله و در يک چشم به ھم زدن با ھجوم 
پليس و . نيروی سرکوب سرمايه مواجه شد

ر نيروھای امنيتی از ھمه سو کارگران را ساي
در محاصره گرفتند و دست به کار متفرق شدن 

  . آن ھا شدند
  ايسنا : منبع
  ٨٨ارديبھشت  ٢٠

  

 کم گرسنگی و مرگ زنان افغانداری ايران و ح سرمايه
دولت سرمايه داری ايران ھر نوع اشتغال زنان افغان برای ھر نوع کار در 

بر اساس مصوبه جديد دولت، . ھر کجای ايران را ممنوع اعالم کرده است
ھزار تومان جريمه می  ۴۴کارفرمايانی که نيروی کار زن افغان را بخرند 

. رداخت جرائم سنگين تری خواھند شدشوند و در صورت تکرار مجبور به پ
صدور اين حکم ماالمال از ستم بر زندگی توده عظيم کارگران افغان در 
ايران اگر چه تازگی ندارد اما نشان از تھاجمی بازھم سھمگين تر از سوی 
عوامل دولتی سرمايه برای متالشی کردن بيش از پيش شيرازه زندگی اين 

. نفرين شده طبقه کارگر بين المللی دارد جمعيت انبوه داغ لعنت خورده و
کارگر افغان در ايران دھه ھای متوالی است که به نماد مطلق سيه روزی، 
ذلت پذيری، تحمل زبونی و حقارت و ھمه نوع نکبت و بدبختی تبديل شده 

ھر چه کار شاق و سنگين و کشنده است بر سينه او بار می گردد، . است
است و فروش آن در گرو تسليم مطلق وی به ھر  نيروی کار او ھمه جا حراج

بھای محقر آکنده از مذلتی است که سرمايه دار در نھايت سفاکی به ميل خود 
شرايط کارش جھنم توحش سرمايه و گندزار بدترين سالخی ھا . تعيين می کند

محل سکونتش غارھای ماقبل تاريخ و دخمه ھای جذاميان اعصار . است
زنده بودن  .جا تحت پيگرد اشرار تبھکار سرمايه است او ھمه. باستان است

او تا آنجا حق زندگی دارد که محمل . او جرمی عظيم و غيرقابل بخشش است
دست سرمايه برای خريد ھر چه شبه رايگان تر نيروی کار ھمزنجيرانش 

رگبار پرسموم اتھامات . او آواره ھميشه تاريخ و نقطه نقطه جھان است. باشد
بدون ھيچ قيد و شرط قربانی . از شش گوشه زمين به سينه او شليک می شود

فرزندانش از ھر نوع . ھر شرارتی است که ھر شريری مرتکب می گردد
حق انسانی، حق آموزش، حق احساس انسان بودن، حق دوا و دکتر و درمان، 
حق احساس ھمنوعی با ھمساالن، حق سير بودن شکم، حق داشتن آب 

پايين ترين  در يک کالم در. آشاميدنی و حق ھر چيز انسانی ديگر محرومند
اليه جھنم سراسر گند و وحشت و خون سرمايه محکوم به تحمل تمامی فجايع 
و جنايات و سبعيت ھا و کارگرکشی ھايی است که در ذات سرمايه نھفته 

بخش عظيمی از سرمايه سرمايه داران ايران را او توليد کرده است و . است

گرد پليس و نيروی در تمامی دقايق و آنات توليد اين سرمايه ھا تحت پي
کارگر افغان دھه ھا است که اين چنين  .سرکوب دولت سرمايه بوده است

. خوار و زبون و حقير آماج بدسگالی و ددمنشی سرمايه قرار گرفته است
دولت سرمايه داری ھيچ روزی نيست که اين توحش را عليه او تکميل نکند و 

ر زن افغان در زنجيره اعالم جرم بودن فروش نيروی کار کارگ. دامن نزند
وظيفه مفروض و . تشديد و توسعه ھر چه بيشتر اين جنايات صورت می گيرد

قطعی کارگر ايرانی است که به حمايت از اين نفرين شده ترين بخش طبقه 
. توده کثير کارگران افغان تکه انداموار طبقه اجتماعی ما ھستند. خود برخيزد

و يکراست به شيرازه حيات طبقه ما ھر نوع تعرض به آنان تعرضی مستقيم 
سرمايه داران، عمال دولتی سرمايه و از جمله تشکل ھای ضدکارگری . است

دولت سرمايه داری از نوع خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار با تمامی 
شرارت و سبعيت خود تالش دارند تا ما را به جان ھم اندازند، تا کارگر افغان 

ن ميليونی ما معرفی کنند، تا به نام حق اشتغال ما را علت بيکاری ھای چندي
ما و کارگران افغان و . حکم آوارگی و اخراج کارگران افغان را صادر کنند

توده چند ميلياردی فروشنده نيروی کار در سراسر جھان طبقه ای واحد و 
ملت و مليت و تابعيت ملی دروغ ھای کثيفی است که سرمايه . جھانی ھستيم

کارگران افغان دشمنان ما . ھم می بافند تا ما را به جان ھم اندازندداران به 
اين سرمايه داران و دولت آن ھا ھستند که در ھر کجای جھان و . نيستند

ما بايد با . متعلق به ھر شھر و ديار باشند دشمنان آشتی ناپذير طبقه ما ھستند
افغان دفاع تمامی توان خويش از حق زندگی و کار و ھمه حقوق کارگران 

اين  کنيم و ترفندھا و توطئه ھای شوم سرمايه داران و دولت آ ن ھا را عليه
  . کارگران خنثی سازيم

  بی بی سی فارسی : منبع

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨ارديبھشت  ٢١
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 گزارشی در باره وضعيت کارگران در ويتنام
 Human )( سازمان ديده بان حقوق بشر  

Rights Watch  در چھارم ماه مه گزارشی
صفحه ای درمورد برخورد حکومت ويتنام  ٣٢

غيردولتی و  یھابا کارگران فعال در اتحاديه 
در اين . فعاالن حقوق کارگری منتشر کرده است

گزارش از دستگيری ھا، تحت نظر گرفتن در 
اکثر . خانه ھا و زندان کردن ھا گفتگو شده است

حکومت . گير شده اندرھبران کارگری دست
ويتنام چون ھمتاھای ديگر خود اين کار را 
ھدفمند دنبال می کند و با بازداشت افرادی که 
توانايی بسيج و سازمان دھی دارند از طرفی 
می خواھد جلوی متشکل شدن کارگران را 
بگيرد و از طرف ديگر سعی می کند آن ھا را 

  . وادار به ھمکاری با خود سازد

فعال مھم کارگری  ٨تا کنون  ٢٠٠٦از سال 
دستگير شده اند و به عنوان مشکوک به دادگاه 
ويژه امور امنيتی فرستاده شده اند يعنی درست 
مثل موارد دستگيری ھای کارگران در ايران آن 
ھا نيز به اخالل در امنيت کشور متھم و محاکمه 

تعدادی ديگر را تحت فشار قرار . می شوند
ليت برای سازمان دھی دادند تا دست از فعا

عده ای را نيز مجبور به . کارگری بردارند
  .ترک کشور کرده اند

در ويتنام اعتصاب تنھا در کارخانه ھايی که 
مالک خارجی دارد برای افزايش دستمزد و 

يک . بھبود شرايط کار مجاز و قانونی است
کنفدراسيون کارگری تحت نظر حزب حاکم 

و کميته ھای خلق دادگاه ھای خلقی . وجود دارد
حداقل . نيزتحت نظر حزب فعاليت می کنند

دالر است که با  ٣٦دستمزد ماھانه در ويتنام 
از سال . سطح تورم موجود خوانايی ندارد

کارگران ديگر شرايط را تحمل نکرده و  ٢٠٠٦
. اقدام به انجام اعتصابات غيرقانونی کردند

اعتصاب در کارخانه ھای با مالک خارجی در 
ھوشی مين و کل استان ھای جنوبی شکل شھر 

گرفت اما به سرعت گسترش يافت و به استان 
کارگران . ھای مرکزی و شمالی ويتنام رسيد

خواسته ھای خود را برای حقوق کارگری اعالم 
از جمله اين خواسته ھا ايجاد تشکل ھای . کردند

مستقل و منحل کردن کنفدراسيون کارگری تحت 
ان با گسترش اعتصاب کارگر. نظر دولت بود

اعالم کردند که برايشان سرمايه دار خارجی با 
سرمايه دار داخلی و دولت سرمايه داری فرقی 
ندارند و نقطه مشترک ھمه آن ھا استثمار 

  .وحشيانه نيروی کار کارگران است

دو اتحاديه غيردولتی به نام  ٢٠٠٦در اکتبر 
ھای سازمان کارگران کشاورزی ويتنام و 

اھداف . ايجاد شد مستقل کارگران ويتنام اتحاديه
آن ھا حمايت از حقوق کارگران، حق ايجاد 
تشکل ھای مستقل و حق پيوستن کارگران به 
تشکل ھای کارگری، حق اعتصاب و حق 
قراردادھای جمعی کار بدون دخالت دولت 

ھم چنين آن ھا اطالعاتی را در مورد . اعالم شد
کار در حقوق کارگران و شرايط استثماری 

فعال کارگری  ٨از . ويتنام تھيه و پخش کردند
دستگير شده سه نفر ھمچنان در زندان به سر 

دو نفر در خانه ھای خود تحت نظر . می برند
سه نفر ديگر تحت يک رشته . قرار دارند

عمليات پليس چون دستگيری، مراقبت و اذيت و 
يک فعال کارگری نيز از ماه . آزار قرار دارند

ناپديد شده و ھيچ گونه نشانی از او  ٢٠٠٧مه 
مسلم است که با وجود اين ھمه . در دست نيست

مشکالت کارگران بايد متوجه باشند که از چاله 
در نيامده به چاه نيفتند و آينده تشکل ھای 
مرسوم اتحاديه ای خود را در آئينه اتحاديه ھای 
معامله گر و سه جانبه گرای مھم دنيای سرمايه 

نند و در مسيری گام بگذارند که با داری ببي
ايجاد تشکل ھای ضد سرمايه داری خود بتوانند 
خود را از استثمار بی حد و مرز سرمايه داری 

  .رھا سازند

  ٢٠٠٩مه 
  

  

 را کشت» سلمان يگانه « نظام سرمايه داری 
سلمان يگانه فعال جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و عضو کميته 

اد تشکل کارگری توسط نظام کارگرکش سرمايه داری به ھماھنگی برای ايج
در ھر روز، ھر لحظه و ھر چشم به ھم زدن جمعيت  سرمايه. قتل رسيد

کثيری از کارگران و نفوس طبقه کارگر بين المللی را در منتھای سبعيت و 
عظيم ترين بخش مرگ و ميرھای روز دنيا . شرارت به قتل می رساند
  . مايه استمحصول مستقيم جنايت سر

 ١٨ميليون کودک خردسال در ھر سال زير فشار گرسنگی، مرگ  ١٠مرگ 
ميليون انسان در ھر سال به دليل فقر و فقدان ھر نوع قوت اليموت، مرگ 
ساالنه ميليون ھا آدم بر اثر بی داروئی و عدم دسترسی به ابتدائی ترين 

اثر محروميت از  امکانات اوليه پزشکی و درمانی، مرگ ميليون ھا انسان بر
آب آشاميدنی سالم در ھر سال، مرگ ميليون ھا انسان در اثر انواع و اقسام 
آلودگی ھای زيست محيطی، مرگ ساالنه ده ھا ميليون آدم بر اثر بيماری 
ھائی که ثانيه به ثانيه توسط شرائط ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه جھانی 

ھا انسان در جريان جنگ ھای جاری آفريده و ايجاد می گردند، مرگ ميليون 
ھر روزه و ھر ساله نظام جنگ افروز سرمايه داری، مرگ توده کثير انسان 
ھائی که در کازار ھميشه جاری طبقه کارگر جھانی عليه سرمايه تسليم جوخه 

مرگ ميليون ھا انسان زير فشار معضالت روانی ناشی . ھای اعدام می شوند

مايه داری، مرگ ميليون ھا انسان مبتال به از تمامی مصائب موجوديت سر
بيماری ھائی که ذات سودجوی سرمايه آن ھا را در جدول امراض صعب 
العالج قرار داده است و تمامی اشکال ديگر مرگ و مير رايج دنيا در ھر 

ساالنه ميليون ھا  مرگ. سال، ھمه و ھمه توسط سرمايه صورت می گيرد
رمايه و استثمار شدن توسط سرمايه نيز کارگر در حين کار کردن برای س

سلمان يگانه کارگر پيکار جوی جنبش ضد . بخشی از ھمين مرگ ھا است
سرمايه داری و برای محو کار مزدی طبقه کارگر نيز به اين شکل و اين 

ما کشته شدن سلمان را به جنبش . گونه در مسلخ سرمايه به قتل رسيد
کارگر، به فعالين ھمرزم وی در کارگری، جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری و به افراد خانواده او تسليت می 
سلمان توسط سرمايه کشته شد و ما به عنوان آحادی از جنبش لغو کار . گوئيم

مزدی طبقه کارگر جھانی در جنگ طبقاتی خويش عليه سرمايه و برای 
اداری ھر چه عميق تر و پرشورتر خويش نابودی کامل نظام بردگی مزدی وف
 .را به او و راه او نشان خواھيم داد

  فعالين جنبش لغو کار مزدی 

   ٢٠٠٩مای 
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  کشتارگاه عظيم دانمارک ازکارگر  ٨٠٠٠طرح اخراج 
 DANISH CROWN» دانيش کرون«

و گاو در  اھلی ترين کشتارگاه خوک بزرگ
ی اين تراست عظيم سالخ. کشور دانمارک است

بيش از  حيوانات و تھيه فراورده ھای گوشتی
در  ده شعبه مختلف خود در را کارگر ٢٢٠٠٠

سرمايه داران . استثمار می کندسراسر دانمارک 
اعالم کرده اند که برای جلو  صاحب کشتارگاه
سود سال  کرون ميليارد ۶/١ گيری از کاھش

کارگر را  ٨٠٠٠خويش می خواھند  جاری
سرمايه . نه اخراج کنندبرای ھميشه از کارخا

داران ھمزمان اعالم کرده اند که اين کار را مو 
به مو با ھمکاری و نظر کامالً مساعد بخش 
 مواد غذايی اتحاديه سراسری کارگران دانمارک

، از »ينس پتر بوستروپ« آقای  .انجام می دھند
سرمايه داران صدرنشين ديوان ساالری اتحاديه 

در  رگران مواد غذايی،کا دوم اتحاديه فرد ای و
 ما توافق کرد کهيک مصاحبه مطبوعاتی اعالم 

کارگر  ٨٠٠٠اخراج  برایبا کارفرمايان 
راه حل بسيار معقولی می دانيم،  کشتارگاه ھا را

زيرا اين کار کاھش سود سرمايه داران را 
ما وظيفه داريم که برای . جبران خواھد کرد

نرخ رھايی سرمايه از مھلکه بحران و کاھش 
 ٨٠٠٠سودھا چاره انديشی کنيم و اخراج 

. کارگر مناسب ترين شکل چاره انديشی است
فرد دوم اتحاديه کارگری دانمارک اضافه می 
کند که سرمايه داران برای جبران کاھش حجم 
سودھای خود دو پيشنھاد را با ما در ميان 

کارگر و  ٨٠٠٠پيشنھاد اول اخراج . نھادند
درصدی دستمزدھای کل  ٢٠پيشنھاد دوم کاھش 

ما راه حل اول را انتخاب . کارگر بود ٢٢٠٠٠
او پس از بيان اين نکات به دعا و ثنا . کرديم

برای جان سرمايه و حيات جاويدان نظام 
او از اعماق دل آرزو . سرمايه داری می پردازد

می کند که نظام سرمايه داری ھر چه زودتر از 
ن از ھم بحران رھايی يابد تا زندگی کارگرا

و کارگران بيشتری دچاری بيکاری !! نپاشد
آقای ينس پتر بوستروپ در ابراز !! نشوند

مزدوری کثيف سنديکاليستی خويش به اين ھم 
او ميزان دستمزد نازل تر . بسنده نمی کند

کارگران اروپای شرقی يا برخی جاھای ديگر 
دنيا را به رخ کارگران کشتارگاه ھای دانمارک 

آن ھا می خواھد که الطاف می کشد و از 

بيکران و آسمانی سرمايه داران کشورش را 
بوستروپ !! پاس دارند و از ناشکری بپرھيزند

می گويد کارگران کشورھای اخير قراردادی 
 ١٣کار می کنند، زمان کار روزانه آن ھا 

. روز کار می کنند ۶ساعت است و در ھر ھفته 
وضعيت به ھمين خاطر کارگر دانمارکی بايد از 

خود راضی باشد و در مقابل اخراج و گرسنگی 
ھمزنجير خويش در کشتارگاه ھا، در  ٨٠٠٠

مقابل اخراج ده ھا ھزار کارگر در حوزه ھای 
ديگر، در مقابل تمامی جنايت ھا و درندگی ھا و 
کشتارھايی که سرمايه عليه چند ميليارد کارگر 
. ديگر جھان به راه می اندازد سکوت اختيار کند

و به کارگران دانمارکی درس سنديکاليسم می ا
دھد، يعنی برای بقای نظام سرمايه داری از 
ھيچ جانفشانی دريغ نکنند و برای قربانی ساختن 
کل ھمزنجيرانشان در آستان سودآوری ھر چه 
انبوه تر سرمايه ھا ھيچ ترديدی را به خود راه 

   .ندھند

  سايت جنبش اتحاديه آزاد نروژ : منبع

  ٢٠٠٩مه 
 

را محکوم ) روز جهانی کارگر(يورش به تجمعات اول ماه مه 
 می کنيم

ما کارگران فعال، فعاالن کارگری و مزدبگيران حمله و يورش نيروھای 
انتظامی و اطالعاتی به اجتماعات اول ماه مه در پارک الله تھران، 

را محکوم کرده و خواھان آزادی ھرچه سريع تر و ... کرمانشاه، سنندج و
 –يازده ارديبھشت  –اول ماه مه . بدون قيد و شرط تمام دستگيرشدگان ھستيم

روز جھانی ما کارگران است و در اين روز کارگران در سراسر جھان دست 
به اجتماع و راه پيمايی می زنند و عليه نظام انسان کش سرمايه داری فرياد 

راه پيمايی، تجمع، اعتصاب، . اين اعتراض حق ماست. اعتراض سر می دھند
ايجاد تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری حق ماست و برای به دست 

 .آوردن اين حق با تمام قوا و بی محابا عليه سرمايه می جنگيم

 زنده باد اول ماه مه

 برپا باد شوراھای کارگری ضدسرمايه داری

جمعی از کارگران شاغل و  –جمعی از کارگران اخراجی فرش گيالن 
جمعی از کارگران شھرک صنعتی سياھکل  –ساجی پارس ايران بازنشسته ن

گروھی از تعميرکاران اتومبيل  –جمعی از کارگران شھر صنعتی رشت  –
جمعی از رانندگان تاکسی  –گروھی از کارگران ساختمانی رشت  –در رشت 

 و خطی برون شھری و درون شھری در رشت 

 

 کشت سرمايه، مهدی عرفانی کارگر فوالد گيالن را
مھدی عرفانی کارگر مجتمع صنعتی فوالد 
گيالن در حين کار و ھنگام استثمار شدن توسط 
سرمايه دچار سانحه شد و جان خويش را از 

سرمايه داران ايران به سادگی آب . دست داد
خوردن جان ھزاران کارگر را در قبال يک 

در مسلک . لایر سود افرون تر قربانی می کنند
طور کلی و در مذھب و منظر  و ذات سرمايه به

سرمايه داران ايرانی به طور خاص ذبح عظيم 
توده ھای وسيع کارگر در آستان يک تومان 
ارزش اضافی افزون تر کامالً مجاز و عين 

ھيچ روزی نيست که در جھنم . ثواب است
سرمايه دارای ايران شاھد قتل چندين کارگر به 

تمع مج. ھمين خاطر و در ھمين راستا نباشيم
فوالد گيالن يک کارخانه عظيم صنعتی است، 
اما در آن جا که به جان کارگران مربوط می 
. شود از ھيچ نوع وسائل ايمنی برخوردار نيست

سرمايه داران اين شرکت فقط امکانات ايمنی را 
از کارگران دريغ نمی کنند، بلکه با تشديد بی 
عنان و لحظه به لحظه فشار کار، طوالنی 

زانه کار، مجبور ساختن کارگران به ساختن رو
کار در چند شيفت پشت سرھم، تحميل بيشترين 
اضافه کاری ھا بر کارگران و ھمه جنايت ھای 
ديگر، باعث افتادن آنان در ورطه سوانح حين 

مھدی عرفانی در وخيم ترين . کار می شوند

شرايط کار کارخانه، بدون ھيچ نوع وسائل 
برای سرمايه  ايمنی، چند شيفت پشت سر ھم

او ھنگام وقوع حادثه آتش سوزی . کار کرده بود
نه ھيچ وسيله ايمنی به ھمراه نداشت و نه زير 
فشار خستگی و فرسودگی ھيچ توانی برای 

او . فرار از مھلکه در وجودش باقی مانده بود
به ھمين دليل دچار سوختگی عميق شد و مدتی 

  .بعد جان خويش را از دست داد

  ھمبستگی با کارگران  انجمن: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٩
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 سرمايه، کارگر مس سرچشمه را به قتل رساند
ھمايون اصالح طلب کارگر مجتمع صنعتی مس 
سرچشمه به دليل فشار سھمگين کار و استثمار 
و آلودگی مفرط محيط کار دچار ناراحتی قلبی 

او . سال سن داشت ۵١ھمايون . شد و جان سپرد
سرمايه کار کرده بود، ھمه عمرش را برای 

حتی در ھمين مجتمع صنعتی مس سرچشمه 
به گونه ای جانکاه توسط سرمايه  ساليان زيادی
با ھمه اين ھا او تا لحظه مرگ . استثمار شد

مجبور بود که در چھارچوب قرارداد سالخی 
بی مھار نيروی کار موسوم به قراردادھای 

ھمايون را . موقت کار کند و استثمار شود
ايه کشت، اما ماجرا به ھمين جا ختم نمی سرم
خانواده او، زن و بچه و بازماندگان وی . شود

که دستمزد ناچيز ھمايون تنھا و تنھا سرچشمه 
امرار معاش آنان بوده است اکنون ھمه در 
معرض گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی 

سرمايه فقط کارگران را زير فشار . قرار دارند
جمعيت عظيم . می رساندشدت استثمار به قتل ن

افراد خانواده ھای آنان را نيز به تيغ گرسنگی و 
  . مرگ می سپارد

  وبالگ مس سرچشمه : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٩

 

 در اهواز» مبدأ«اعتصاب کارگران شرکت خانه سازی 
در شھر » مبدأ« کارگران شرکت ساختمانی 

روز است که در اعتصاب به  ١٠اھواز بيش از 
دليل اعتصاب سرپيچی سرمايه . دسر می برن

دار صاحب شرکت از پرداخت دستمزد 
يک بنگاه پيمانکار » مبدأ« . کارگران است

شرکت فوالد خوزستان است که اجرای کارھای 
ساختمانی مؤسسه صنعتی اخير را به عھده 

شرکت مبدأ شمار زيادی کارگر را . دارد

اين کارگران در بدترين شرايط . استثمار می کند
ار می کنند و خطر وقوع سوانح مرگبار به ک

. طور مستمر زندگی آنان را تھديد می کند
. سرمايه دار شرکت فردی به نام صالحی است

او سه ماه تمام است که ھيچ دستمزدی به 
صالحی در . کارگران پرداخت نکرده است

مقابل ھمه اعتراضات چند ماھه کارگران 
وعده او تاکنون جز مشتی . سکوت کرده است

دروغ ھيچ چيز ديگری به اعتراض کنندگان 
کارگران به دنبال بی نتيجه . تحويل نداده است

ماندن تمامی اعتراضات دست به اعتصاب زده 
آنان بيش از ده روز است که چرخ کار را . اند

  . متوقف کرده اند و در اعتصاب به سر می برند

 ٨٨ارديبھشت  ١٨

  
  

 خودرو انزمينه های اعتراض در اير گسترش
دولت سرمايه داری صاحب تراست عظيم ايران 
خودرو به رغم اعتراضات مستمر کارگران 
شرکت ھمچنان از پرداخت بموقع دستمزد يا 

روز  ۵٠. بخش ھايی از آن خودداری می کند
از شروع سال جديد گذشته ولی تا کنون حتی 
حق آکورد و رکورد توليد ماه ھای آخر سال 

روز  ٢٠حدود . نشده استگذشته نيز پرداخت 
را پشت سر نھاده ايم اما  ١٣٨٨از ماه دوم سال 

اکثر شرکت ھای تابع ايران خورو و به طور 

از پرداخت حقوق ماھانه » ايتکوپرس« مثال 
ميزان فروش . کارگران خودداری می ورزند

روزانه ايران خودرو تا کنون بسيار عظيم بوده 
ران اما بحث خطر سقوط شرکت در ورطه بح

موج نارضايی و خشم . نيز بر سر زبان ھا است
کارگران عليه وضعيت موجود شرايط کار و 
ميزان دستمزد و شدت استثمار و ساير جنايات 

کارگران . سرمايه ھر روز سھمگين تر می شود
بسياری از دست زدن به اعتصاب و خواباندن 

حرف آنان اين است . چرخ توليد سخن می رانند
ب بزرگ تيرماه پارسال را از که بايد اعتصا

سر گيرند و قدرت متحد طبقاتی خويش را عليه 
  .سرمايه به نمايش گذارند

  خودروکار: منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٨

  

 دستگيری کارگران را در روز جهانی کارگر محکوم می کنيم
مستقل  یتشکل ھا که از طرف یفراخوان یط

کارگر در  یروز جھان یبرگزار یبرا یکارگر
مراسم در ھمان  نيا ارک الله داده شده بودپ

و  سيبا دخالت پل یبرگزار ساعت شروع نياول
شد و  دهيبه خشنوت کش یلباس شخص یروھاين

افراد حاضر در مراسم مورد ضرب و شتم 

و به  رينفر دستگ١٠٠از  شيقرار گرفته و ب
  .منتقل شدند نيزندان او

 یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکايسند 
 نيان و حومه ضمن محکوم کردن اتھر
 یھا وضرب وشتم کارگران، برگزار یريدستگ

 یکارگر را حق مسلم تمام یمراسم روز جھان

 ديبدون ق یو خواستار ازاد داندی کارگران م
  . باشد یشدگان م ريشرط ھمه دستگ

به گسترش صلح و عدالت در ھمه  ديام با
  جھان

 یاتوبوسران کارگران شرکت واحد یکايسند
  تھران و حومه

 

 اعتصاب غذای کارگران کارگران کارخانه سيمان کرمانشاه
روز  ١٠کارگران کارخانه سيمان کرمانشاه 

کارگران مدت . است که در اعتصاب غذا ھستند
ھا است برای گرفتن مطالبات خود مبارزه می 

آنان به اشکال مختلفی از اعتراض دست . کنند

دامات کارگران سرمايه داران تمامی اق. زده اند
را با بی تفاوتی کامل پاسخ داده اند و ھيچ 
دريچه اميدی برای تحقق خواسته ھايشان بر 

کارگران به دنبال ھمه . روی آنان باز نکرده اند

اين مشاجرات و کشمکش ھا و بی نتيجه ماندن 
آن ھا راھکار اعتصاب غذا را آزمايش کرده 

آنان ظھرھا به عنوان اعتراض غذای . اند
روز از شروع  ١٠. ارخانه را نمی خورندک
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  ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٥ جمعه    ٥٤شمارٔه مسلسل   ـ ٧  ـ شمارهٔ  دومسال 

اعتصاب غذا می گذرد و سرمايه داران ھيچ 
ھمه شواھد . واکنشی در قبال آن نشان نداده اند

حاکی است که اين شکل اعتراض ھم ھيچ نتيجه 
اعتصاب غذا . ای عايد کارگران نخواھد کرد

ھيچ حربه ای برای تحميل خواسته ھای 
سرمايه . نيستکارگران بر صاحبان سرمايه 

داران با مشاھده اعتصاب غذای کارگران نه 
فقط ھيچ اجباری برای عقب نشينی در برابر آن 
ھا احساس نمی کنند بلکه از اضافه شدن ھمان 
بھای يک وعده غذای آنان به سودھای خويش 

کارگران به جای . خوشحال ھم می شوند
اعتصاب غذا و فرسودن جسم و جان و تحمل 

اری ھای ناشی از اين کار بايد گرسنگی و بيم
آنان . به شريان حيات سرمايه حمله ور شوند

بايد به جای اعتصاب غذا چرخ توليد و کار را 
متوقف کنند و به جای فرسودن خود شريان سود 

با اعتصاب غذا نمی توان . سرمايه را بفرسايند
ھيچ سرمايه داری را به قبول ھيچ خواستی 

ران کارخانه سيمان مطالبات کارگ. مجبور کرد
  : به شرح زير اعالم شده است 

 یحقوق طبق قانون بازنگر شيافزا -  ١
می بار انجام  کيسال  ٤کارخانه که قبال ھر 

  .گرفته است

سرمايه . یاجبار یاعتراض به مرخص - ٢
 ٨به خاطر مشکالت خود  ديع اميدر ا داران

و کارگران را  اعالم کرده ليروز را تعط
دو  نکياما ا .خصی فرستاده اندباالجبار به مر

کارگران کسر  انهيسال یروز آن را از مرخص
  !کرده اند

  و روزمزد  یکردن کارگران قرارداد یرسم - ٣
  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٨

  

 بيکارسازی کارگران کارخانه ارج ادامه دارد
در خبرھای چند روز پيش خوانديم که سرمايه 

 ٩٠صاحب کارخانه ارج نرديک به  داران
ارج اعالم . کارگر را اخراج کرده اند

ورشکستگی کرده است اما خط توليد کارخانه 
در جھنم سرمايه داری . ھمچنان کار می کند

ايران ھيچ واژه ای معنای متعارف و متداول 
پر از  عمومی خود يا ھمان ترجمه رايج دنيای
مايه سر. توحش سرمايه داری را ھم ندارد

داران ايران برای خود زبان و ادبيات و 
به طور مثال، در اين جا . فرھنگی خاص دارند

ماه پرداخت  ۶ ماه ۶ھمان دستمزد ناچيزی که 
نمی شود به ده ھا جزء تقسيم شده است و ھر 
جزء آن اسمی و آدرسی و زمان پرداختی و 
. شرط و شروط و قوانين و قواعدی دارد

و اسامی عديده و  خاصيت اين تقسيم بندی
عناوين کثير و قوانين و تشريفات و ھمه ملحقات 
ھم فقط اين است که درنھايت ھمين چند تومان 
دستمزد ھر چه بيشتر آب رود و باالخره به 
. دنبال ھمه آب رفتن ھا حتی پرداخت ھم نشود

کارخانه ارج نيز اعالم ورشکستگی کرده اما 
بلکه فقط معنای اين ورشکستگی نه تعطيل توليد 

ظاھراً منظور . اخراج فوج فوج کارگران است
سرمايه داران از اصطالح ورشکستگی اين 
است که منحنی سودشان راست يا دروغ رو به 
کاھش است و به ھمين دليل بايد کارگران بسيار 
کمتری دنيای کار ھمزنجيران خويش را به 

اجازه دھند ھمسرنوشتان آن ھا . دوش گيرند
خودشان ھم . و تسليم مرگ شوند بيکار و گرسته

چند برابر سابق کار کنند و استثمار شوند و 
وخيم ترين و مرگبارترين شرايط کاری را 
تحمل نمايند تا سرانجام از سير نزولی سود 

سرمايه داران ارج بر . سرمايه جلوگيری شود
ھمين مبنا ھر چند روز يک بار شمار 
 چشمگيری کارگر را از کارخانه اخراج می

: البته يک احتمال ديگر ھم وجود دارد . کنند
کارگران می ترسند و به ھمين دليل  آنان از خشم

می کوشند تا برنامه اخراج ھمه کارگران را به 
  . صورت تدريجی به انجام رسانند

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٨

  

 تعويق طوالنی مدت دستمزدهای کارگران کارخانه ارس
و بيش  ارس در شھر تبريز واقع است کارخانه

سرمايه . کارگر را استثمار می کند ٢٢٠از 
داران شرکت حدود يک سال است که کل 
دستمزد کارگران را مصادره کرده اند و به ھيچ 

سرمايه . کارگری ھيچ ريالی حقوق نپرداخته اند
داران می گويند که مشکل مالی دارند و به 

. ادامه کار نيستند خاطر کمبود نقدينگی قادر به
حجم نقدينگی سرمايه داران بخش خصوصی در 

ھزار ميليارد تومان  ١۶١ھمين لحظه حاضر 
کارگران می گويند که تمام روزھا به . است

کارخانه می روند و کل زمان کار روزانه را در 
اما از پرداخت . اختيار صاحبان سرمايه ھستند

يچ دستمزد ھيچ خبری نيست و سرمايه داران ھ
قصدی ھم برای دادن ھيچ ريالی حقوق به ھيچ 

  .کارگری ندارند

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٨

 

 برای سلمان يگانه شناسنامه جعلی درست نکنيد
کميته « در برخی از سايت ھای اينترنتی از سلمان يگانه به عنوان عضو  

بدين وسيله . ه استياد شد» ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری
توضيح می دھيم و تاکيد می کنيم که سلمان در درجه اول و قبل از ھرچيز از 

او به ھمين . فعاالن آگاه و پرشور جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بود
دليل و در ھمين راستا درجريان بحران درونی کميته ھماھنگی عضويت در 

ما ضمن . را برگزيد» کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« 
گراميداشت مجدد ياد اين انسان شريف و کارگر ھمرزم و ھمسنگر پيکار ضد 

سرمايه داری طبقه کارگر و نيز تجديد عھد با او برای مبارزه در راه نابودی 
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد « بردگی مزدی، عضويت او را در 

  .تکذيب می کنيم» تشکل ھای کارگری

  ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته 
 ١٣٨٨ارديبھشت  ١٩
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منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده  اق مرگ و نيستی ران 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 اعم

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ث ابقه ھس ان . روت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
ان اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگر. ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . 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
ين ارگری را در ھم د جست علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک ا باي ه اگر . ج پيداست ک

انی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
ات گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح مع. راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي يشت کارگران برافراشتن يک پ
وق : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطحبه معنای  متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. يح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توض مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 کاراضافی ایمطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت . به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د  .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند بدين سان، کارگران درھ. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند مان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخو. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد وثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن  چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(معه توليد کرده اند حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جا - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازمي - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .يمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدب. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .يفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام ش - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود حمل ونقل -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ورد زنان بايد از ميان برودھرگونه تبعيض جنسی در م -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .دھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شو -  
  . ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
گسترده و فراگير در محل  با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .دار باشندتحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخور
 .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١٣٨٨اول ماه مه سال 



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

 
١٣ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٥جمعه     ٥٤ٔه مسلسل شمار  ـ ٧سال دوم ـ شمارٔه  

  
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  گریکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کار

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
   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :ير بفرستيدخود را به آدرس ز

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

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

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


