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 :اين شماره در

  !نيست، بيراهه است راه» راه سبز اميد« ٢
کارگران ايران خودرو يورش به کارگران واگن پارس را محکوم  ۴
 کنند می
 »پی آی جی«و  »احيا گسترسبز«اعتراض کارگران  ۴
 احضار فعاالن کارگری هفت تپه ۴
  ادامه ستم سرمايه عليه کارگران واگن پارس ۴
 تعطيل می شودديگ صنعتی کارخانه ايرالکو  ٧٠ حدود ۴
  اجتماع اعتراضی کارگران صنايع مخابراتی ۵
 جه يک کارگردستگيری و شکن ۵
  هفت ماه مصادره دستمزد کارگران در کارخانه مژده وصل ۵
 کارگر پيمانكاری ايران خودرو قربانی قرارداد موقت آار ۵
 نتجمع اعتراضى آارگران چينى البرز در قزوي ۶
 سرمايه  نامه منصور اسالو در جواب اتهامات دادگاه ۶
  پای گفتگوی چند کارگر ۶
  شهر رجايی لو در زندانضرب و شتم منصور اسان ٧
  سرمايه و دو قربانی جديد سوانح کار ٧

 تعطيل يک کارخانه بزرگ ديگر در اصفهان ٨
کارگران ايران خودرو از اعتصاب کارگران واگن پارس حمايت  ٨
  کنند می
 گزارشی از وضعيت کارخانه و اعتصاب کارگران واگن پارس ٨
  روي کار در ايرانسهم شرکت های چيني در استثمار وحشيانه ني ١٠
  کارگر معدن در شرق اوکرائين ٨کشته شدن  ١١
  تهديد کارگران اعتصابی حمل ونقل در فرانسه ١١
  هزار کارگر پست در آمريکا ٣٠طرح اخراج  ١٢
  ساله بلژيکی در حين کار ٢۴زخمی شدن کارگر  ١٢
  افرايش قيمت مواد غذايی، فقر و گرسنگی توده ها ١٢
  با محسن حكيمي درباره آارخانه واگن پارس مصاحبه راديو آلمان ١۴
 اخراج نيمی از کارگران کارخانه شمع نور ١۵
تحصن خانوادگی آارگران آجرپزي در اعتراض به حكم دادگاه  ١۵

  سرمايه
 آارگران ايران خودرو نامه ١۶
 شعری به مناسبت مرگ ناباورانه آارگري شريف ،در افق ١٧
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 !برياهه است نيست، راه» راه سبز اميد« 

ميرحسين موسوي اعالم آرده که در تدارک سازماندهی و به ميدان آوردن 
برای پيشبرد اهداف سياسی و اجتماعی خود و به » مردمی«يک نيروی وسيع 

او و ديگر سردمداران اصالح طلبي گفته اند که . طورآلي اصالح طلبان است
يچ تجربه موفقی از اين ه. جبهه هم نخواهند ساخت. قصد برپايی حزب ندارند

تشکل سازی ها در حافظه تاريخی خود ندارند و چاره کار را بايد در يافتن 
 سردمداران اصالح طلبی. بديل های مطلوب و مناسب با اوضاع جستجوآنند

تأکيد می کنند که چاره کار تأسيس يک شبکه سراسری اعتراض قانونی در 
و آسيب پذيری های احزاب را جامعه است، شبکه ای که دست و پاگيری ها 

آنان اين . ندارد اما از وجوه قوت و ظرفيت بسيج عمومی برخوردار است
ببينيم ماجرا چيست؟ . نام نهاده اند» راه سبز اميد« سازمانيابی شبکه ای را 

کارگران آگاه  چرا اصالح طلبان به اين فکر افتاده اند؟ مقصودشان چيست؟
   در قبال آن چه بايد بکنند؟ ؟ واين را چگونه بايد نگاه کنند

در ) رفرميسم ( مرحله کنونی حيات سرمايه داری مرحله زوال اصالح طلبی 
سرمايه داری دهه های متمادی است که جز گداختن هر چه . سراسر دنيا است

بربرمنشانه تر آخرين بقايای گوشت و پوست و خون ميلياردها کارگر در 
رفرم يا اصالح . اه و رسم ديگری نداردکوره های افزايش سودآوري هيچ ر

با مبارزه  سرمايه داري که زمانی امكان پذير بود و طبقه آارگر مي توانست
و تحميل آن به طبقه سرمايه دار و دولت آن مصائب اين نظام را تا حدودي 

اين لفظ در . آاهش دهد ديری است که از معنای سابق خود تهي شده است
رای عقب نشينی اضطراری و البته سنجيده و دوره های پيشين نامی ب

دورانديشانه حاکمان سرمايه در مقابل امواج مبارزه ضدسرمايه داری بخش 
نظام بردگی مزدی مدت ها است که . هايی از جنبش کارگری بين المللی بود

ظرفيت هر نوع عقب نشينی در مقابل مبارزه اصالح طلبانه آارگران را از 
قب نشينی ها ديگر نه فقط بقاي بيشتر نظام سرمايه اين ع. دست داده است

اين نظام را بيش از پيش به صدا  داري را تضمين نمي آند بلكه شيپور مرگ
اآنون ديگر هر لحظه ماندگاری نظام در گرو وحشيانه ترين . درمي آورد

اين روندي . تعرضات به معيشت و حقوق و آزادی توده های کارگر دنيا است
اما اين ماجرا در جامعه . ر در تاريخ حيات سرمايه داری استبازگشت ناپدي

اگر رابطه . ما بازهم داستان ديگر و محتوا و بار و حال و هوای ديگری دارد
خريد و فروش نيروی کار در سراسر جهان اآنون ديگر ظرفيت عقب نشينی 
در برابر پيکار کارگران را از دست داده است، اگر هر ميزان اين عقب 

نی مرگ سرمايه را سرعت مي بخشد، در جهنم سرمايه داری ايران چنين نشي
سرمايه داری ايران هيچ گاه و در هيچ . ظرفيتی از بنياد وجود نداشته است

شرايطی هيچ نوع توش و توانی برای تحمل هيچ سطح اعتراض و مبارزه و 
اينجا به  اين را بارها توضيح داده ايم و در. مطالبات طبقه کارگر نداشته است

جان کالم اين است که اصالح طلبی در ايران از . همين اشاره بسنده می کنيم
جايی که . بيخ و بن پديده ای مريخی و فاقد هر نوع پايه و مايه مادی است

سرمايه جز حمله افسارگسيخته به سطح معيشت و حقوق و آزادی کارگر راه 
براز وجود جدی براي اصالح نشو و نما و ا ديگری برای بقا ندارد، هيچ گونه

اگر اصالح طلبي از آغاز تا حال . طلبان هم نمي تواند وجود داشته باشد
هزاران پيوند با استبداد و ديکتاتوری و ارتجاع و محافظه آاري و مذهب و 
مردساالري و زن ستيزي و سالخي توده های کارگر داشته است درست به 

مين جا، در موقعيت سرمايه داری همين علت است و ريشه آن را بايد در ه
يي » طال«اصالح طلبی در جامعه ايران چوب دو سر . ايران، جستجو آرد

است که نه پاسخگوی موفقی برای رفع حاجت سرمايه و تضمين بقاي آن 
است و نه از توان اجتماعی الزم برای جلب توهم توده های کارگر و 

که دست اندر کاران حمام  اين واقعيت روشني است. فرودست برخوردار است
نه فقط آنان . خون های ديروز و اصالح طلبان امروز قادر به درک آن نيستند

بلکه طيف وسيعی از فرقه های چپ و جريانات سنديکاليستی نيز قادر به فهم 
در سال های شروع نخستين دوره رياست جمهوری خاتمی کم . آن نشده اند

يزی فراطبقاتی که بنياد سياست نبودند محافل چپ محصور در رژيم ست
گذاري خود برای جنبش کارگری را بر موفقيت محتوم اصالح طلبی قرار 
دادند و جار و جنجال اصالحات را محصول بلوغ و بالندگی بسيار عظيم و 

اصالح طلبان و متوهمان به آن . بی سابقه اين بخش از بورژوازی نام نهادند
آنچه واقعی است اين است که علم و کتل اما . ها می توانند چنين پندارند

اصالح طلبی از آغاز محکوم به شکست بوده و امروز بيش از تمامی سال 
سال نيروی  ٨شايد گفته شود که در طول . های قبل دچار شکست شده است

. اين حرف واقعيت ندارد. موفق منازعات درون طبقه سرمايه دار بوده اند
الحات انجام گرفته با آنچه در گذشته توسط سال زير نام اص ٨آنچه در اين 

کل جمهوری اسالمی انجام می گرفته است وبا آنچه رقبای مسلط آن ها در 
اصالح طلبان . قدرت سياسی سرمايه انجام داده و می دهند تمايز چنداني ندارد

فشار شکست را در مقياسي بزرگ بر سينه خود لمس کرده اند و طرح آن ها 
نوعی چاره پردازی مستعمل در واکنش به همين » سبز اميدراه « موسوم به 

جناح مسلط قدرت سياسی در استخوان بندی نظامي، سياسی، . شکست است
اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيک خود و به عنوان مالک عظيم ترين بخش 
سرمايه اجتماعی، در سير حوادث چند ماهه اخير نشان داد که خود را نيازمند 

شات با رقيب اصالح طلب خويش نمی بيند و حتی مصمم است تا هيچ نوع مما
اين . همه اهرم های اقتصادی و سياسی باقی مانده را از دست آن خارج آند

جناح در جريان انتخابات اخير به صراحت به رقباي اصالح طلب خود 
هشدار داد که دوران عروج به قدرت سياسی سرمايه از طريق بازی انتخابات 

و نوع اين ها تمام شده است و توسل به توهم مردم برای بيرون آمدن و قانون 
مافيای مسلط . از صندوق های رأی هيچ مشکلی را از آنان حل نمي آند

آنوني حاکميت در واقع شروع دوره جديدی در ساختار نظم سياسی و 
اقتصادی و چگونگی توزيع مالکيت سرمايه ها را اعالم آرده و به طور 

روهاي طيف رقيب اخطار کرده که يک دستگاه اختاپوسی فراگير شفاف به ني
درصد سرمايه ها کنترل بي  ٨٠ميليتاريستی و در همان حال مالک بيش از 

چون و چراي همه چيز را در دست خواهد داشت و نظم توليدی و سياسی و 
فرهنگی و همه امور مربوط به اداره کشور را در انحصار خود خواهد گرفت 

  . ين امروز گرفته استو تا هم

بدين سان، پديده موسوم به اصالح طلبی اآنون با صف آرايی سرکوبگرانه و 
اما اين فقط يک بخش از مشکل . نيرومند ميليتاريستی حريف مواجه شده است

مشکل ديگر و مهم تر آن، چشم انداز طغيان موج اعتراضات و . آن است
ن اوج و سرکشی آن به همان موجی که هر ميزا. مبارزات طبقه کارگر است

اندازه برای اصالح طلبان خطرناک است که برای کل دولت سرمايه و نظام 
اصالح طلبان از رويدادهای پس از انتخابات اخير هيچ تجربه . سرمايه داری
آنان ديدند که خواست ميليون ها انسان معترض شرکت کننده در . خوبی ندارند

ها و نمايش های اعتراضی گوناگون اصًال  جريان راه پيمايی ها و تظاهرات
خوب مشاهده کردند که ميليون ها . با تمايالت و انتظارات آن ها همساز نيست

مطلق و  جوان به جان آمده از فشار سرآوب و ديکتاتوری و بی حقوقی
به دست  بيکاری و گرسنگی و تحقير حاضر نيستند عنان اختيار خويش را

تا پای جان بقای ريشه های اصلی همين سيه  کسانی بسپارند که مدافعان
روزی ها يعنی نظام بردگی مزدی و دولت آن هستند و اساسًا با هدف 
ماندگارسازی هر چه بيشتر همين نظام و همين دولت وارد جدال با رقيبان 

اصالح طلبان ديدند که از همان هفته نخست خيزش ها، به جای آن . شده اند
نازع موج ها باشند در آستانه تبديل به خاکريز برای که سوارکار موفق و بالم

جنگاورانی هستند که انتظارات ديگری دارند و تغييرات مهم تری را طلب 
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آنان اين را نيز خوب دريافتند که تازه اين شروع کار است و تداوم . می کنند
جنبش ممکن است به توفانی بينجامد که نه از تاک نشاني به جا خواهد گذاشت 

از تاکنشان، توفانی که با وزش خود در همان نخستين گام بساط دولت  نه
سرمايه داري و الجرم برج اميد اصالح طلبان برای عروج به قدرت سياسی 

  . را زير ضربات سهمگين قرار خواهد داد

اصالح طلبان خود را از هر دو سو، يکی بالفعل و ديگری بالقوه، در معرض 
نان تالش کردند و مي آنند تا از تسليم بی قيد و شرط با اين همه، آ. خطر ديدند

آن ها . تقاليی است برای گريز از اين تسليم» راه سبز اميد« . خودداری آنند
بر روی اين مسأله حساب . برای اين کار برنامه های حساب شده ای هم دارند

می کنند که شايد بتوانند کنترل جنبش کارگری را به دست گيرند، به طوري 
که نيروی طبقه کارگر را چهارپايه ثابت بی حرکتی در زير پای خود برای 

برای اين کار به چند چيز دل . تاخت و تاز و هماوردی با رقبای حکومتی کنند
بزرگ ترين نقطه اميد آنان موقعيت بسيارضعيف و متشتت و . بسته اند

دانند که اصالح طلبان می . پراآنده جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر است
توده های کارگر حتی در همين موقعيت مستأصل هم اگر به طور خودجوش 

اما اميدوارند که . وارد کار زار شوند چه بسا توفان عظيمی برپا خواهند آرد
به گونه ای مهار کنند و به » موج سبز«تمامی قدرت اين توفان را در مرداب 

کوشند تا از سازمان ها، برای اين کار می . پلکان قدرت خود تبديل نمايند
نهادها و تريبون های ضدکارگری درون مراکز کار و توليد از نوع خانه 

» توده ای« استفاده از نوکرصفتی . کارگر تا سرحد ممکن بهره برداری آنند
گروه های اخير . ها نيز يک اهرم جدی در همين راستا است» اکثريتی«ها و 

اتی بدون هيچ کم و کاست به عنوان در تمامی فراز و فرودهای مبارزه طبق
بخشی از ارتجاع بورژوازی عليه هر جنب و جوش طبقاتی و ضد کارمزدی 

با توسل به همه نيرنگ ها کارگران را به دار اعتماد فاجعه . تالش کرده اند
ها و » توده ای«. بار به اين يا آن بخش طبقه سرمايه دار حلق آويز آرده اند

. هستند» راه سبز اميد« سه بسيار داغ تر از آش ها اآنون کا» اکثريتی«
صرفا اشاره يا تأکيدی بر ساختار سازمانی آن ها به  اشاره و تأکيد ما به آنان

فاجعه اصلی اين است که شمار قابل . عنوان يک حزب يا سازمان نيست
توجهی از فعاالن کارگری تاريخًا و از جمله همين امروز به طناب دار 

اين فعاالن خطری برای غرق کردن . ريانات آويزانندهواداری اين ج
رفرميسم راست . کارگران در باتالق توهم به اصالح طلبان به حساب می آيند

سنديکاليستی و نسخه سنديکاسازی برگ بازی ديگری است که اصالح طلبان 
سنديکاليسم . برای نفوذ در توده های طبقه کارگر از آن استفاده خواهند کرد

همچون هر جريان سنديکاليستی ديگر در هر کجای دنيا، از همه سو  ايرانی،
به اپوزيسيون های درون و حاشيه قدرت سياسی سرمايه آويخته است و از 
آمادگی الزم برای فروش جنبش کارگری به نيروهای مذکور برخوردار 

سنديکاها و کانون هاي صنفی موجود هر کدام در پيشينه های خود به  .است
کافی آمادگي الزم را برای انحالل کامل در سياست ها و راه حل  اندازه

پردازی های ضدکارگری جريانات اصالح طلب نشان داده اند و اصالح 
طلبان نيز همواره اين تشكل ها را ابزار مناسبی برای سوار شدن بر موج 
نارضايی طبقه کارگر تشخيص داده اند و برای استفاده از آن ها تالش کرده 

يک نکته مهم در اين مورد آن است که سنديکاليسم و سنديکاسازی ايرانی . اند
همان گونه که بارها تصريح کرده ايم برای اصالح طلبان يا هر بخش ديگر 
طبقه سرمايه دار و حاکميت سياسی سرمايه فقط تا آنجا موضوعيت دارند که 

آن ها در جدال  ابزار نفوذ در جنبش کارگری و تبديل اين جنبش به پياده نظام

سنديکاليست ها و سنديکاسازان در اين گير و دار نه فقط هيچ . با رقيبان باشند
لطمه اي به هيچ کجای کوه عظيم استثمار و بی حقوقی توده های کارگر 

نخواهند توانست هيچ سنديکای ماندگار و مورد  نخواهند زد بلکه حتی خود هم
ت، گرفتار حبس و زندان نظام سهل اس. اعتماد آارگران به وجود آورند

  . سرمايه داري هم خواهندشد، چنان آه اآنون شده اند

عامل قابل توجه ديگری که اصالح طلبان روی آن حساب می کنند بخشی از 
اين بخش از طبقه سرمايه دار اآنون . است بدنه جناح مسلط قدرت سياسی

ادي از دست دچار شكاف هاي عميقي شده و انسجام خويش را به ميزان زي
بسياری از افراد و محافل درون اين بخش حرف های اصالح . داده است

طلبان را به شکلی ديگر تکرار می کنند و اميد چنداني به شرکای خود در 
  . جناح راست تر ندارند

مبارزات دانشجويی و دانش آموزی و نيز آنچه در اين سال ها زير نام جنبش 
ی ديگری هستند که صيادان موج سبز برای زنان جريان داشته است طعمه ها
اصالح طلبان اين را خوب دريافته اند که بر . شکار آن ها در آمين نشسته اند

شانسی برای  خالف انگاره های پوشالی و جنجال های توهم انگيز گذشته
آن ها به . حزب سازی و ايجاد نهادهای رسمی برای کارزار با حريفان ندارند

را به » راه سبز اميد«می کوشند تا  يع روی می کنند وساختن يک شبکه وس
می کوشند . باتالق سر راه سيالب های خروشان ضدسرمايه داري تبديل آنند

تا سيل خروشان اعتصاب ها و خيزش های کارگری درون مراکز کار و 
توليد، مبارزه عظيم جوانان و فارغ التحصيالن بيكار، اعتراضات ضدسرمايه 

ن ، مبارزات زنان عليه بی حقوقی ها و بربريت و جنايات داري دانشجويا
سرمايه، و در يک کالم اشکال مختلف جنبش ضدسرمايه داري طبقه کارگر 

  . را به بيراهه مرگبار ماندگارسازی سرمايه داری سوق دهند

اين تالش، چنان آه گفتيم، مذبوحانه است و اهداف ضدآارگري اصالح طلبان 
اما مي تواند به جنبش آارگري آدرس غلط بدهد و آن . را متحقق نخواهد آرد
بايد با تالش اصالح طلبان براي به بيراهه آشاندن جنبش . را به بيراهه بكشاند

هيج چيز فاجعه بارتر از اين . ضدسرمايه داري طبقه آارگر مبارزه آرد
نيست که توده های آارگر به جای پيکار متحد و سازمان يافته عليه سرمايه 

. رت سرنوشت ساز طبقه خود را به نردبان قدرت اصالح طلبان تبديل آنندقد
سازمانيابی شورايی سراسری ضد سرمايه داری حول منشور مطالبات پايه 
ای طبقه کارگر و اتخاذ راهکارهای مؤثر اعمال قدرت عليه سرمايه همچون 
اعتصاب، تصرف مراآز آار و توليد و شرآت در مبارزات خياباني راهی 

حول تالش براي تحقق مطالبات اين منشور است که . است که بايد پيش گيريم
را خنثی آنيم و مبارزه با بي حقوقي مطلق » راه سبز اميـد«می توانيم ترفند 

جوانان، تبعيض جنسيتی عليه زنان، ديکتاتوری و سرآوب و خفقان، آار 
بی  و فقر، آودآان، تشديد روزمره استثمار نيروی کار، گرسنگی و بيکاری

بهداشتی و بی دارويی و بی درمانی، محروميت از مسكن و آموزش و انواع 
  . ديگر مظالم نظام سرمايه داري را به دستور آار جنبش جاري تبديل آنيم

  !آارگران عليه سرمايه متشكل شويم 

  ه هماهنگي برای ايجاد تشكل آارگریآميت

  ١٣٨٨شهريور  ١١
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به کارگران واگن پارس را حمکوم کارگران ايران خودرو يورش 
 می کنند

 !یو همکاران گرام زيعز دوستان

 یسرکوبگر برا یروهايهمه جانبه ن ورشي
شکستن مقاومت کارگران واگن پارس آغاز 

به  حمله خودرو رانيکارگران ا ما .گشته است
 می کنيمکارگران واگن پارس را محکوم 

بر  یها از خواست یبانيو پشت تيوضمن حما
 یم خودرون رايا شرکت تيرياز مد آنان حق
 یها که هر چه زودتر به خواست ميخواه

از  شيکارگران احترام بگذرد واجازه ندهد تا ب
 .دننيبب بيسآ آنان نيا

 زنده باد جنبش کارگران واگن پارس

  خودرو رانياز کارگران ا یجمع

 ٨٨شهريور  ١١

 

 »پی آی جی«و  »حيا گسرتسبز«اعرتاض کارگران 

در ايران  ان پرس شمالیگراز آار عده ای
خودرو اخيرًا متوجه شده اند که شرکت های 

پيمانکاران ايران ( احيا گستر و جی پی آی 
از پرداخت دو ماه حق بيمه آنان سر ) خودرو

به اين ترتيب دو ماه از سابقه بيمه  باز زده اند و
کارگران در سال های . آن ها کسر شده است

پيش در استخدام اين دو شرکت بوده اند و توسط 
جی  شرآت. صاحبان آن ها استثمار می شده اند

پی آی بيمه ماه آخر دوره قرارداد کارگران 
را به نفع  ٨٨خرداد  ٣١يعنی زمان منتهی به 
ست و شرکت احيا گستر خويش مصادره کرده ا

نيز همين کار را منتها در دوره ای متفاوت 
گران پرس شمالی می گويند کار. انجام داده است

که اين اقدام سرمايه داران نوعی دزدی آشکار 
مطلقًا آن را تحمل نخواهند که  سر گردنه است

آنان از بخش منابع انسانی ايران خورو . کرد

موضوع  خواسته اند که هر چه زودتر به
رسيدگی کند و نتيجه اقداماتش را به اطالع آن 

  .ها برساند

  خودروکار: منبع 

 ٨٨شهريور  ١١

  

 احضار فعاالن کارگری هفت تپه

سه تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت 
به اسامی علی کشت و صنعت نيشکر هفت تپه 

به ستاد نجاتی، فريدون نيکوفر و رضا رخشان 
 .نده ااحضار شدشوش اطالعات  ادارهخبری 

احضاريه به صورت شفاهی به کارگران ابالغ 
عوامل سرکوب سرمايه احضار . شده است

شوندگان را زير فشار تهديد و ارعاب مجبور 
کرده اند که وصول برگ احضاريه را امضا 
!! کنند بدون آن که آن را دريافت کرده باشند

کارگران بايد صبح روز دهم شهريور خود را 
شهرستان شوش معرفی کنند  ره اطالعاتبه ادا

و تهديد شده اند که در صورت امتناع حتمًا جلب 

 در احضاريه مذکور هيچ دليلی. خواهند شد
برای مراجعه کارگران به اداره اطالعات ذکر 

  . نشده است

  ٨٨شهريور  ١١

  

 

 ادامه ستم سرمايه عليه کارگران واگن پارس

کارگران از  سرمايه داران شرکت واگن پارس
سال تقاضای هيچ ريالی  ٢تعهد گرفته اند که تا 

سال کار طاقت  ٣٠حقوق بازنشستگی ناشی از 
کارگرانی که مدت ها  !!فرسای خويش را نکنند

است بازنشسته شده اند تمامی اين مدت را صبر 
سال تحمل سخت  ٢کرده اند و اينک پس از 

ترين ستم ها و کشيدن يک دنيا بار گرسنگی و 
و حقارت بر دوش، برای دريافت حقوق فقر 

ناچيز بازنشستگی خويش سراغ سرمايه داران 
صاحبان سرمايه اعالم کرده اند که . رفته اند

پولی برای پرداخت ندارند و اگر کارگران می 

خواهند می توانند قطعاتی از ماشين های 
 !!کارخانه را با خود ببرند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨شهريور  ١١

  

 تعطيل می شودديگ صنعتی کارخانه ايرالکو  ٧٠ حدود

بزرگ ترين کارخانه توليد ( کارگران ايرالکو 
 ٧٠ می گويند که) کننده شمش آلومينيم در ايران

تعطيل می شود و سرمايه کارخانه  یصنعت گيد
داران اخطار کرده اند که به احتمال زياد خطوط 

. دبه طور کامل از کار می افت ٢و  ١توليدی 

انتشار اين اخبار کارگران را غرق در وحشت 
همگی ديو مهيب بيکاری را در . کرده است

از گرسنگی  می بينند و باالی سر خويش
کارگران . فرزندان خويش به هراس افتاده اند

  . خواستار تضمين حتمی اشتغال خود هستند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨شهريور  ١١
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 ايع خمابراتیاجتماع اعرتاضی کارگران صن

کارگران صنايع مخابراتی چند سال است که مدام در حال مبارزه برای گرفتن حقوق 
در اين شرکت مثل بسياری از کارخانه های ديگر اساس کار . معوقه خود هستند

صاحبان سرمايه بر استثمار کارگران در سطح بيگاری و بدون پرداخت دستمزد استوار 
 ماه ۶آنان . هی حاضر به پرداخت حقوق کارگران نيستندصاحبان سرمايه هيچ ما. است
اين امر برای کارگران به يقين تبديل شده است . ماه کل دستمزدها را مصادره می کنند ۶

که گرفتن دستمزدشان بدون سازمان دادن يک جنگ طوالنی مدت عليه سرمايه داران 
گر در اين چند سال امکان پذير نيست و درست به همين دليل زندگی توده های کار

ترکيبی از کار کردن واستثمار شدن و جنگ مدام برای گرفتن بهای ناچيز نيروی کار 
کارگران در همه اين سال ها چنين کرده اند اما سرمايه داران نيز بر تجارب . بوده است

آنان عزم . خود در زمينه تشديد جنايت ها و کارگرکشی ها و بربرمنشی ها افزوده اند
ده اند که راه هر نوع اعتراض را از پيش بر روی کارگران ببندند و تهديد کرده جزم کر

اما به اين  ITIصاحبان . اند که هر کارگر معترضی را حتمًا اخراج خواهند کرد
. »باالتر از سياهی رنگی نيست« نينديشيده بودند که از نظر کارگران به گفته معروف 

و کارگران به همين دليل هيچ وقعی به تهديد  بيکاری بدتر از کار بدون حقوق نيست
آنان با اطالع از اين تصميم جنايتکارانه سرمايه دار فوری با هم . کارفرما نگذاشتند

در محيط . گفتگو کردند و در جريان گفتگوها مصمم شدند که دست به مقاومت بزنند
  . کارخانه اجتماع کردند و خواستار پرداخت دستمزدهای خود شدند

  ٨٨شهريور  ١١

  

 دستگيری و شکنجه يک کارگر

کارگری می گويد که در منطقه زعفرانيه در 
يک شرکت ساختمانی استثمار می شود و برای 

و آسمان خراش  صاحبان سرمايه کاخ و ويال
او يک روز سوار بر موتور سيکلت . می سازد

در همان حال . به سر کار خويش می رفته است
آخوندی در خيابان عبور می کرده که در اثر بی 
توجهی با موتور کارگر تصادف می کند و 

آخوند بالفاصله . اندک جراحتی برمی دارد
. نيروی سرکوب دولت سرمايه را خبر می کند

اکره سرمايه در محل حاضر می شوند عمله و 
آنان . و کارگر ساختمانی را دستگير می کنند

مدت ها وی را تا سرحد مرگ شکنجه می کنند 
و از او می خواهند تا اعتراف کند که قصد 

کارگر حاضر به !! کشتن آخوند را داشته است
عوامل سرمايه او را . چنين اعترافی نمی شود

را می بندد و وی  در گونی می کنند، در گونی
را تهديد می کنند که از قله کوه به دره پرتش 

کارگر مقاومت می کند و . خواهند کرد
مزدوران سرمايه وی را در گونی بسته از يک 

کارگر جراحات . بلندی به پايين پرت می کنند
دندان هايش در هم . بسيار عميقی برمی دارد

می شکند، آرواره و فک او آسيب می بيند و 

ساير . لت طبيعی خود را از دست می دهدحا
قسمت های بدنش نيز دچار شکستگی های زياد 

افراد نيروی سرکوب او را با همين . می شود
حال رها می کنند و کارگر ساعت ها بعد به 
کمک برخی عابران از مرگ حتمی نجات می 

  .يابد

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨شهريور  ١١

  

 کارگران در کارخانه مژده وصل هفت ماه مصادره دستمزد

کارخانه مژده وصل در شهر شيراز قرار دارد 
 ٧کارگران . کارگر را استثمار می کند ١٨٠و 

ماه است که کار کرده اند و هيچ ريالی دستمزد 
سرمايه دار عالوه بر هفت ماه . نگرفته اند

ماه پاداش آنان را نيز مصادره کرده  ٢دستمزد 

بدهکاری کارگران ربه  فقر و گرسنگی و. است
بارها عليه جنايت کارفرما . ستوه آورده است

. اعتراض کرده اند اما هيچ پاسخی نگرفته اند
آنان می گوينداين وضع قابل تحمل نيست و 

برای گرفتن مطالبات خود مجبور به تشديد 
  . به اشکال مؤثرتر هستند مبارزه

  ايلنا : منبع

 ٨٨شهريور  ١١

 

 ايران خودرو قربانی قرارداد موقت آارکارگر پيمانكاری  

مظفر بنی لو آارگر  ٢٩/٣/٨٨در روز جمعه 
های پيمانكاری ايران  تاسيسات يكی از شرآت

خودرو در حين جوشكاری در آارخانه شمالی 

در محلی آه هيچگونه اطالعی از نشت گاز 
نداشت با انفجار شديد دچار سانحه شد و به 

. انتقال يافت ICUبخش  ٢بيمارستان شماره 

مسئولين ايران خودرو با تهديد قصد داشتند اين 
حادثه را آار بدون اطالع سرپرست او جلوه 

در اين حادثه، استخوان . دهند آه موفق نشدند
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جمجمه، فك و يكی از چشمانش به شدت 
برای عمل پروتز جمجمه او . مجروح گرديد

ميليون تومان دستمزد دآتر در خواست  ۵مبلغ 
انكار مربوطه هيچگونه هزينه ای را پيم. شد

تقبل نكرد و خانواده او به ناچار و به دليل بی 
در طول . پولی وی را در خانه بستری آردند

بستری وی در خانه و عليرغم اطالع دفتر مدير 
شجاعی، سردار چند ( عامل و مديريت ايسيكو 

يک از  هيچ واآنشی انجام نگرفت و هيچ) شغله 
، انجمن ورفاه ، درمانمسئوالن پيشگيری

تنها . حتی به مالقات او نرفتند... اسالمی 
دوستان و همكاران وی با جمع آوری پول و 

اما حضور در خانه . عيادت او را تنها نگذاشتند
های مناسب پزشكی باالخره وی  و نبود مراقبت

متاسفانه مظفر بنی لو بعد از . را از پا در آورد
در  ٨/٦/٨٨تاريخ  تحمل چند ماه درد و رنج در
مصيبت را  ما اين. تنهايی و غريبانه فوت آرد

به خانواده داغدارش و همكاران وی تسليت می 

اما گفتن تسليت و شرآت در مراسم . گوييم
اين خبر . ترحيم او تنها بخشی از وظايف ماست

را به گوش همه برسانيم و برای جلو گيری از 
ر د .اين حوادث غمبار چاره انديشی آنيم

تعطيالت تابستانی شرآت، آارگر زحمتكش 
ديگری در آارخانه شمالی آه استخدام يك روزه 
بوده است نيز با سقوط در حوض رنگ 

ده ها مورد ديگر نيز در چند سال . درگذشت
طرح . اخير در ايران خودرو اتفاق افتاده است

استخدام موقت و پيمانی شدن آارگران، مشكل 
اين طرح ضد . است سراسری ما در تمام ايران

های  ها و مجلس آارگری با تاييد همه دولت
متنوعی آه بر سر آار آمدند و همه آارفرماها 

. هاست آه اجرا می شود و سرمايه داران سال
ايران خودرو و ساير مراآز آار به پشتوانه اين 
طرح و حمايت همه جانبه وزارت آار و 

های حكومتی  نيروهای انتظامی و ساير ارگان
به خود اجازه می دهند آه آارگر يك روزه به 

سر آار بياورند و در قبال حقوق، دستمزد و 
شرايط ايمنی آارگران، خود را بيگناه جلوه 
دهند اما از اين آارگر تقريبًا رايگان استفاده 

با لغو هر گونه استخدام موقت می توانيم . آنند
محصول آار . امنيت شغلی خود را افزايش دهيم

بنی لو و ساير آارگران ايران، ميلياردها مظفر 
ثروتی است آه به جيب آارفرماهای دولتی و 

ها، مجلسيان و ساير  خصوصی، دولت
مفتخوران ديگری می رود آه می تواند صرف 
بهداشت، دارو، درمان، معاينات منظم و 

اگر مظفر بنی لو استخدام . اجباری رايگان شود
رايگان بود  ايران خودرو بود و اگر درمان او

اين حادثه را با آم ترين رنج از سر می گذراند 
 . و هم اآنون در ميان ما بود

  ٨/٦/١٣٨٨ - س . س

  

 نجتمع اعرتاضى آارگران چيىن الربز در قزوي

ماه است که حقوق  ٢کارگران چينی البرز 
نگرفته اند و سرمايه دار کل دستمزد آنان را 

اين  آارگر ٤٠٠بيش از . مصادره آرده است
در مقابل استاندارى  کارخانه به همين دليل

آنان عليه مصادره حقوق . قزوين تجمع آردند
خود دست به اعتراض زدند و خواستار پرداخت 
فوری و بدون هيچ قيد و شرط همه مطالبات 

  .خود شدند

  آژانس ايران خبر : منبع
  ٨٨شهريور  ١٠

  

 ه سرماي نامه منصور اسالو در جواب اهتامات دادگاه

از  یکي ،دادگاه نيدرآخر که نيبا توجه به ا 
که خبرنگار  یمسعود باستان یبه نام آقا انيزندان

اتهاماتش از  رامونيپ یحاتياست به عنوان توض
 یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکايسند

 سيمنصور اسالو رئ نجانبيتهران و حومه و ا
 یماينام برد و در س کايسند نيا رهيمد ئتيه

الزم دانستم  ديپخش گرد زين یماسال یرجمهو
ارائه  زميعز هنانيرا به هم م ليذ حاتيتوض
 . دهم

 یزمان شيرا از حدود ده سال پ یباستان مسعود
 یرفتم م یکه به جبهه مشارکت شرق تهران م

دوست و عالقمند  هنيهوشمند و م یجوان .شناسم
و  شانيا .باشد یم رانيبه سرنوشت مردم ا

 ايگو .خبرنگار هستند یرآبادهمسرش مهسا ام

شده بود  ريکه باردار هم بوده دستگ شانيهمسر ا
کند  یاگر مسعود خود را معرف بودندو قول داده 

هنوز هم در بند و  شود که نشد یهمسرش آزاد م
که از او  یريآشفته او در تصو چهره. باشد یم
داشت که  یفراوان یها یاز سخت تيحکا دميد

هرحال در باره آن قسمت  به. بر او رفته است
منصور  نجانبيکه مربوط به ا شانياز سخنان ا
شرکت واحد  یکايسند رهيمد ئتيه سياسالو رئ

 : است نياست پاسخ ا

از کارگران و همسران محروم  یلميف شانيا
 هيته نجانبيا یشرکت واحد با همکار یکايسند

و  یکارگران اخراج لميف نيکرده است که در ا
 یو چگونگ کايسند یايباره مزاهمسرانشان در 

بعد از  يیکايرفتار و گفتار کارگران سند رييتغ

که  یانسان یو آموزش ها کايدر سند تيعضو
 یکرده و خانواده ها یقدردان کايسنداند از  دهيد
دانسته  کايخود را عضو سند زيکارگران ن نيا

 یم مايموجود است و صدا و س لميف نيا. اند
 یکايسند هيدفاع یه جارا ب لميف نيا تواند

همه  یبرا یکارگران شرکت واحد اتوبوسران
 ! دهد شيو جهان نما رانيمردم ا

 تشکر با

 اسالو منصور
سنديكای آارگران شرکت  رهيمد ئتيه سيرئ

 تهران و حومه یواحد اتوبوسران
  ١٣٨٨ وريشهر

  

 پای گفتگوی چند کارگر

شرايط کاری آورترين  نترين و زيا  سخت در. سال سابقه کار دارم ١٩« - 
زودتر از ساير  برخی اوقات خود را دل خوش می کنم که. استثمار می شوم

مرا دريابد چيزی به نام آه مرگ  و پيش از آن بازنشسته می شومآارگران 

اما اين دل خوشی هيچ طول نمی کشد، . حقوق بازنشستگی دريافت می کنم
آنان تا چند سال پيش کار . مزيرا به ياد کارگران نساجی قائم شهر می افت

داشتند و شامگاهان زمانی که به دنبال روزانه طوالنی کار راهی خانه می 
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آنان هم ساليان . شدند می توانستند نانی به شکم گرسنه فرزندانشان برسانند
نساجی . ديدند می يشبازنشستگی را در يك قدمی خو زيادی کار کرده بودند و

مه کارگران بيکار گرديدند، ديو مهيب گرسنگی قانم شهر اما تعطيل شد، ه
کارگران هيچگاه روی بازنشستگی را . همه آنان و خانواده هايشان را بلعيد

آارگر ايران  چه. نديدند و هيچ ريالی به نام حق بازنشستگی دريافت نکردند
خودرو باشی، چه ايرالكو، چه صدها آارخانه بزرگ و آوچك ديگر، امروز 

هراس از فردايی آه معلوم نيست بتوانی . زندگی خواهی آردبا همين هراس 
ای لبخند بر لبان همسر و آودآانت بنشانی  ريالی در جيب داشته باشی تا لحظه

  ».رو شوی در ها رو آه با آن  و شرم داری از اين

های توليد لوازم خانگی  در يكی از آارخانه .يم هستمها شرمنده زن و بچه«  - 
تلويزيون . مان عقب افتاده است ماه است حقوق ٦. نمآ ر میدر شرق تهران آا

دخترم دانشگاه دولتی از نوع غيرانتفاعی آن  .ما  روختهمان را هم ف  خانه
اش از دانشگاه آزاد هم   رود، دانشگاهی آه اسمش دولتی است اما شهريه می

ر االن به اين فكر رسيده است آه درس را ول آند و دنبال آا. باالتر است
   "دانيد؟ معنای شرمندگی پيش فرزندان را می اشم. بگردد

 من آارفرما آارگر ديگری را به جای. سال گذشته آارم را از دست دادم«  - 
ميليون تومان وام  ١٠به خاطر استخدام آن آارگر حدود او . مشغول آار آرد

بر اساس توافق ميان سازمان تأمين اجتماعی و وزارت کار هر . گرفت
ميليون تومان وام  ١٠مايی که کارگری را استخدام کند می تواند کارفر

اين توافق نامه فاجعه ای برای کارگران و نعمتی عظيم برای . دريافت آند
کارگران را اخراج کردند و  صاحبان کارخانه ها يکی يکی. سرمايه داران شد

ميليون  ١٠به جای آن ها افراد جديدی را استخدام نمودند و در قبال هر فرد 
نصيب من از اين توافق نامه مثل خيلی های ديگر بيکاری . تومان وام گرفتند

ماه به طور موقت در کارهای شاق  ٣در طول اين يک سال فقط . بود
ساختمانی مشغول کار شدم و مابقی را در بيکاری و گرسنگی و بدبختی به 

  ».سر برده ام

هر گاه کاری پيدا . می گردم کارگر ساختمانی هستم و هميشه دنبال کار  « - 
اما می دانم که موقت است، می . هزار تومان می گيرم ١۵کنم روزی حدود 

دانم که تا ساختمان تمام شد بيکارم، می دانم که اگر کمترين غفلتی کنم يا 
معلول مادام العمر می شوم و يا جانم را برای هميشه از دست می دهم و در 

ام هيچ ريالی به عنوان غرامت نمی گيريم، زيرا هر دو حال خودم يا خانواده 
می دانم که چند سال ديگر هيچ شانسی برای کار کردن . هيچ بيمه ای ندارم

ندارم زيرا آن قدر فرسوده و فرتوت خواهم شد که هيچ کارفرمايی به من کار 
هزار تومان می گيرم جرأت  ١۵به همه اين داليل حتی روزی که . نخواهد داد
اليموتی ندارم و در بهترين حالت برای ناهارم به نانی و شايد  خريد قوت

  ».قطعه پنيری اکتفا می کنم

  ايلنا : منبع

  ٨٨شهريور  ٩

 

 شهر رجايی ضرب و شتم منصور اسانلو در زندان

منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديکای 
اتوبوسرانی تهران در زندان رجايی  کارگران

به . گرفت شهر مورد ضرب و شتم قرار
گزارش خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر 

همسر اسانلو، در   و طبق گفته - هرانا  -در ايران
مالقات اين هفته اسانلو با فرزندانش او با 
وضعيت بسيار بد روحی و با تاخير به ديدار 

اسانلو گفت سربازان امنيتی زندان به . آنان آمد
گه داری که در اين سلول مواد مخدر ن اين بهانه

  ريخته وسايل شخصی شود، سلول را به هم می
مرا خرد کردند، کيف پول و کارت تلفن و 
تمامی مدارکم را به همراه خود بردند و در پايان 

که چيزی پيدا نکردند با زدن چشم بند و دستبند 
. هايم پرداختند به ضرب و شتم من و هم سلولی

اسانلو از وضعيت روحی و جسمی   خانواده
يار بد وی سخت نگران هستند و بارها از بس

مقامات قضايی مرخصی پزشکی او را 
اين درخواست هر بار . درخواست آرده اند

بدون ذکر هيچ دليل خاصی مورد مخالفت 
پيش از اين پزشكی قانونی . قرارگرفته است

زندان اعالم آرده بود آه اسانلو از لحاظ روحی 
زودتر از تحمل زندان را ندارد و بايد هر چه 

زندان آزاد شود و برای مداوا به بيرون منتقل 
الزم به ذکر است که اين فعال کارگری . گردد

به بيماری آليوی و بينايی مبتال است و به شدت 
اسانلو . برد آمر و پا رنج می از درد در ناحيه

که پيش از اين در زندان اوين دوران محکوميت 
از سوم  گذراند به داليل نامعلوم خود را می

 ۴اندرزگاه  ١٠  به سالن شماره ٨٧شهريور 
وی مدت  .زندان رجايی شهر منتقل شده است

خود را سپری   سه سال از پنج سال محکوميت
 . کرده است

  خبرگزاری هرانا: منبع

  ٨٨شهريور  ٩

 

 سرمايه و دو قربانی جديد سوانح کار

 ٢شنبه هفته پيش  ٥شنبه و  ٤در روزهای 
حين کار برای سرمايه داران و کارگر ديگر در 

استثمار شدن توسط سرمايه دچار سانحه شدند و 
علت مرگ هر دو . را از دست دادند دجان خو

کارگر فقدان شرايط ايمنی کار، خودداری 
عامدانه سرمايه داران از تضمين حداقل شرايط 
ايمنی محيط کار و اصرار آن ها بر صرفه 

سود  يشجويی در هزينه توليد با هدف افزا
مهدی رضائی کارگر . خويش بوده است

ساختمانی در شهرک الهيه آرمانشاه کار می 
او در طبقه دوم ساختمان دچار برق . کرد

گرفتگی شد و از آنجا به زمين سقوط کرد و در 
سرمايه دار خونخوار شرکت . دم جان سپرد

ساختمانی که مهدی را استثمار می کرد حتی از 
کنترل شبکه برق مورد کمترين توجه الزم به 

حادثه دوم در . استفاده ساختمان دريغ آرد
. پتروشيمی رجال در ماهشهر روی داده است

رجال متعلق به يک سرمايه دار شرور 
کارگرکش است که در تحميل سخت ترين و 
مرگبارترين شرايط کاری بر کارگران، امتناع 
سرسختانه از تهيه هر نوع امکانات ايمنی محيط 

ازی با جان کارگران در همه جا شهره کار و ب

اميد آلبوغبيش کارگری که در کارخانه او . است
استثمار می شد در کنار دستگاه توليد بخار 

اين دستگاه از مدت ها . کار می کرد) بويلر( 
پيش خراب و دچار نقص فنی بسيار جدی بوده 

سرمايه دار شرکت با علم به خطر انفجار . است
دف صرفه جويی در هزينه بويلر صرفًا با ه

تعمير دستگاه و بدون هيچ توجهی به خطر 
مرگ محتوم کارگران از پرداخت هزينه تعمير 

کارگران مجبور بودند در . خودداری می آند
چنين شرايط مرگباري کار کنند و تن به استثمار 

شنبه منفجر می  ٥دستگاه توليد بخار روز . دهند
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وانه ديار شود و اميد آلبوغبيش را در جا ر
سال داشت و دارای  ٢٤اميد . مرگ می کند

اميد قربانی . همسر و يک فرزند است

سوداندوزی بربرمنشانه سرمايه دار شد و 
خانواده وی نيز اينک در گرداب هائل گرسنگی 

ناشی از استثمار و جنايت سرمايه اميدی به 
   ٨٨شهريور  ٨      .زندگی ندارد

 

 ر در اصفهانتعطيل يک کارخانه بزرگ ديگ

دی (مواد اوليه الياف مصنوعی  کارخانه توليد
. شروع به کار کرد ١٣٧٠در سال ) ام تی 

 محصول ساالنه شرکت در همان سال نخست به
رسيد  مواد اوليه الياف مصنوعی تن ٦٠.٠٠٠

بخش پلی استر نيازهای عالوه بر تامين  که
به  نيز پلی اآريل مازاد را ، توليداتآارخانه

گزارش ها حاکی . می آردآشورها صادر ديگر 
است که استثمار گسترده و کشنده کارگران به 
سرعت به سرمايه دار صاحب کارخانه امکان 

ميليون دالر درآمد ارزی  ٢٠داد که هر سال 
او مدعی بود که با صادرات کاالهای . آسب آند

ميليون  ٣۵ توليد شده يک صرفه جويی ارزی
قه سرمايه دار آرده دالری را نيز نصيب کل طب

 . است

شرکت سال های متوالی به کار خود ادامه داد و 
هر سال فشار استثمار نيروی کار را بيشتر 

سود حاصل از استثمار کارگران به اوج . آرد
سودها به سرمايه های الحاقی جديد تبديل . رفت

سطح توليد افزايش يافت و حجم سرمايه . شد
. بيشتر گرديدگذاري ها هر سال از سال قبل 

سرمايه دار شرکت در توسعه ساالنه انباشت به 
ميليارد  ٣٠اين حد نيز بسنده نکرد و بيش از 

تومان حاصل استثمار کارگران حوزه های 
ديگر را نيز زير نام وام از بانک ها خارج و 

اين وضع . در همين جا سرمايه گذاري آرد
ادامه يافت تا چند ماه پيش که موج بحران 

قيمت دی ام تی . دی سرمايه طغيان کرداقتصا
بازار . در بازارهای جهانی سخت آاهش يافت

همزمان پتروشيمی اصفهان . فروش کساد شد
نيز از تأمين مواد اوليه مورد نياز کارخانه 

همه اين عوامل دست به دست هم . عاجز ماند
داد و شرکت بزرگ توليد مواد اوليه الياف 

ين خود را از مصنوعی اصفهان سودآوری پيش
ماه است آه خط  ٣اآنون بيش از . دست داد

کارگر  ٨٠٠ .است دهشتوليد پلی استر متوقف 
 ۴٨٠٠. در معرض اخراج حتمی قرار گرفته اند

کارخانه مصرف کننده توليدات اين شرکت نيز 
خطر . همه با معضل ادامه کار رو به رو هستند

بيکاری شمار زياد کارگران اين واحدها را نيز 
در کنار همه اين موضوعات . تهديد می کند

اسرار مهم ديگری نيز توسط کارگران بيدار و 
سرمايه دار . هوشيار کارخانه فاش شده است

است که پرونده » العقيلی«شرکت فردی به نام 
کارگران می . های فساد مالی عظيمی نيز دارد

گويند او دنيايی سرمايه بر هم انباشته و اکنون 
ر جهانی را برای صدور که وضع بازا

کاالهايش مطلوب نمی بيند دست به کار توطئه 
می خواهد کارخانه را . ای نوين شده است

تعطيل کند و در عوض محصوالت پلی استر 
مورد نياز بازار داخلی را به بهائی ازران از 

   .ساير کشورها وارد آند

  ٨٨شهريور  ٨

 

ن پارس محايت کارگران ايران خودرو از اعتصاب کارگران واگ
 می کنند

 !سکارگران زحمتکش شرکت واگن پار

  .داشتن حق زندگی حق مسلم شماست

 .است عدم پرداخت چند ماه حقوق شما يک دزدی آشکار

 .شده و محاکمه گردند چپاول گران حقوق کارگران بايد از کار برکنار

 .رسيدن به حقوق خود اعتصاب و اعتراض تنها راه رهائی شماست برای

فرستيم و همبستگی خودمان را با خواست های بر  ا به رزم شما درود میم
 .حق شما اعالم می داريم

 .رسيدن به خواسته هايتان در کنارتان ايستاده ايم برای و

حقوق بشر و سازمان های کارگری می  ما از همه کارگران و سازمان های
 دوش آن ها دوش به خواهيم که کارگران واگن پارس را تنها نگذارند و

 .بدهند مسوالن حکومتی را وادار کنند که به خواست اين کارگران جواب

  زنده باد همبستگی کارگری

 پارس زنده باد مبارزه برحق کارگران واگن

  جمعی از کارگران ايران خودرو

  ٨٨ششم شهريور 

 

 گزارشی از وضعيت کارخانه و اعتصاب کارگران واگن پارس

رکت واگن سازی در پی آن که کارگران ش
پارس در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه 
حقوق خود دست به اعتصاب زدند و با نشستن 
روی زمين از ورود مديران اين شرکت به 
کارخانه جلوگيری کردند پای استانداری، سپاه، 
پليس ضد شورش و قوه قضائيه هم به اين 

فشار اقتصادی به . اعتراض کارگری باز شد

ی پرداخت نشدن چند ماه حقوق به کارگران در پ
قدری افزايش يافته است که حتی کارگرانی که 
به هيچ وجه خود را درگير مسائل نمی کردند و 
از اعتراضات کارگری فاصله می گرفتند نيز 
. ديگر حاضر به کوتاه آمدن از حق خود نيستند

بسياری از کارگران به دليل عقب افتادن کرايه 
م مسکن در شرف بی های منزل و اقساط وا

خانمان شدن هستند و کارگران برای سير کردن 
جز دست دراز کردن به  شکم خود چاره ای

اين فشار . سوی آشنايان و دوستان ندارند
اقتصادی در پيش از ماه رمضان و ماه مهر 

که به صورت سنتی با گرانی ) بازشدن مدارس(
های همه جانبه در ايران همراه است کار را 

ارگران به جايی رسانده است که حتی برای ک
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شورای اسالمی کار مستقر در کارخانه واگن 
پارس که مانند همه شوراهای اسالمی کار ديگر 

از اين  است نيز کارگری يک تشکل ضد
پس از آن که . حمايت کرده است اعتراض

کارگران معترض واگن پارس تهديد کردند که 
ه درصورت رفع نشدن مشکالتشان از کارخان

خارج شده و به سمت استانداری راه پيمايی 
خواهند کرد، معاون سياسی استانداری استان 
مرکزی سريعا با مديران اين شرکت جلسه ای 
تشکيل داده و از آنان خواسته است به هر طريق 
ممکن اين اعتراض کارگری را خفه کنند و 
تهديد کرده است در صورت سرايت اعتراضات 

ه کارخانه های با کارگری واگن پارس ب
...) آذر آب، ماشين سازی و (وضعيت مشابه 

. مديران واگن پارس را مواخذه خواهند کرد
همزمان با اين جلسه تعداد زيادی پليس 
ضدشورش و واحدهايی از سپاه پاسداران در 

که ) سه راه خمين(يکی از ورودی های شهر 
در نزديکی اين کارخانه قرار دارد مستقر شدند 

صورت حرکت کارگران معترض به تا در 
پيرو اين . سمت استانداری آنان را سرکوب کنند

ايران «جلسه مديران کارخانه واگن پارس از 
درخواست کمک کرده و با » رجا«و » خودرو

کمک مالی اين دو شرکت حقوق کارگران را تا 
همچنين برای . پايان خرداد ماه تسويه می کنند

ر قبلی مدير جلوگيری از تنش بيشتر، دستو
عامل اين کارخانه مبنی بر حذف اضافه کاری 

اضافه کاری  لغو شده و بعد از يک روز مسئله
ترفند سپاه . به روند قبلی خود بازگشته است

پاسداران برای کسب سود از کارخانه های 
اين  ۴۴اصل  صنعتی در زمان واگذاری های

بود که با زد و بند با مديران دولتی آن ها 
زيان «ها را در سراشيبی سقوط و  کارخانه
انداخته و با خريد زير قيمت کارخانه » دهی

های به اصطالح زيان ده دولتی، آن ها را با 
قيمت بسيار پائين تر از قيمت واقعی تصاحب 

اين اختالف قيمت به حدی زياد است که . کند
تنها ارزش زمين اين کارخانه های واگذار شده 

اران بيشتر بوده و تنها از قيمت خريد سپاه پاسد
سود داللی دست به دست کردن اين کارخانه ها 
هم تا حدی وسوسه کننده است که صاحبان جديد 
ترجيح می دهند با تعطيل شرکت و فروش 
ماشين آالت و زمين کارخانه به صورت 
جداگانه در مدت کوتاهی سرمايه خود را چند 

واگن پارس مثال روشن و مهمی . برابر کنند
 ی اين روند چپاول کارخانه های صنعتیبرا

در کارخانه . توسط مافيای اقتصادی جديد است
واگن سازی پارس بخشی وجود دارد به نام 

کارخانه  ١٠که در سالن شماره » بخش احيا«
مستقر است و يک بخش فوق العاده سودآور در 

صاحبان جديد . اين کارخانه محسوب می شود
شيدن اين بخش اين کارخانه چنان در باال ک

عجله داشته اند و چنان دستشان برای چپاول باز 
کارخانه از  بوده است که به محض واگذاری

دولت به بخش خصوصی اين بخش از کارخانه 
را جدا کرده و به عنوان يک کارخانه جديد 

اکنون فردی به نام !! برای خود ثبت کرده اند
مدير عامل ) يکی از مديران رجا(جواد فراهانی 

اين کارخانه جديد است که در دل کارخانه واگن 
نکته جالب اين که . سازی پارس قرار دارد

رزازی مدير عامل واگن پارس از اعضای 
. هيئت مديره اين شرکت تازه تاسيس است

دقيقا در دل کارخانه واگن پارس » شرکت احيا«
قرار دارد و حتی راه عبور و مرور مستقلی 

توسعه، کارگران  طبق برنامه چهارم! ندارد
 ٢۵دارای مشاغل سخت و دشوار می توانند با 

اين امر بدين . سال سابقه کار بازنشسته شوند
سال  ۵شکل است که کارفرما با واريز کردن 

حق بيمه سنوات باقی مانده هر کارگر به بيمه و 
جايگزينی يک نيروی جديد می تواند يکی از 

سته را بازنش سال سابقه کار ٢۵کارگران با 
کارخانه واگن پارس از واريز مبلغ حق  .کند

ساله سنوات باقی مانده کارگران  ۵بيمه 
خودداری می کند و به کارگران اعالم کرده 

 ٢۵است در صورتی که قصد بازنشستگی با 
 ۵سال سابقه را دارند بايد خود مبلغ حق بيمه 
. سال سنوات را به حساب بيمه واريز کنند

ی از ترس آينده و برای آن تاکنون کارگران زياد
که حداقل حقوق بازنشستگی آنان در خطر قرار 
نگيرد زير بار اين خواسته رفته و خود مبلغ حق 

سال سنواتشان را به حساب بيمه واريز  ۵بيمه 
همچنين مديران واگن . کرده و بازنشسته شده اند

سازی پارس در هنگام بازنشستگی از کارگران 
سال حق درخواست  ٢تعهد می گيرند که تا 

دريافت سنوات پايان کار سی ساله را نداشته 
سال نيز از  ٢اين شرکت حتی بعد از . باشند

پرداخت سنوات پايان کار کارگران خودداری 
می کند که اين عامل سبب شده است کارگران با 
مراجعه به مقامات قضايی و شکايت از اين 

شرکت را  شرکت حکم توقيف قسمتی از اموال
تقريبا هر روز يک يا چند . ه دست بياورندب

کارگر بازنشسته به همراه حکم قضايی توقيف 
اموال و مامورين دادگستری در جلوی شرکت 
واگن پارس حاضر بوده و قسمتی از اموال 

در تازه ترين اين . کارخانه را با خود می برند
تن از کارگران  ٢احکام توقيف اموال، 

شرکت را در هنگام  تنی ١٠بازنشسته جراثقال 
هاشمی . کار توقيف کرده و با خود برده اند

مشاور حقوقی شرکت واگن سازی پارس به 
هر روز در بيش از  کارگران اعالم کرده است

جلسه دادگاه شکايت کارگران  ١٠
شرکت می کند و اين احکام قضايی و  بازنشسته

احکام توقيف اموال او را خسته و سردرگم کرده 
پايگاه بسيج مستقر در کارخانه  اعضای. است

واگن پارس در روزهای اخير مدام در بين 
کارگران حاضر شده و با اعالم اين که فشار 
خانواده هاشمی رفسنجانی و در راس آن ها 
محسن هاشمی از طريق شرکت مترو به واگن 
پارس عامل اصلی ورشکستگی و بحران در 
اين کارخانه است می کوشند مسئوليت اين 

بسامانی را از دوش دولت محمود احمدی نژاد نا
بردارند و از نفرت بيشتر کارگران از رئيس 

اکنون تلفن . جمهوری اسالمی جلوگيری کنند
همراه و تلفن منزل کارگرانی از واگن پارس که 
در گذشته سابقه اعتراض و فعاليت کارگری 
داشته اند بدون حکم قضايی توسط اداره کل 

شنود بوده و حراست اين اطالعات شهر اراک 
شرکت به طرز محسوسی کارگران بانفوذ و 
فعاالن کارگری اين کارخانه را در محيط کار 

گاه و بيگاه نيز حراست واگن . تحت نظر دارد
پارس گوشی های تلفن همراه کارگران را 
بازرسی می کنند تا فيلم و يا عکسی از 

با . اعتراضات کارگری به بيرون درز نکند
ه اين نابسامانی عميق و با توجه به اين توجه ب

ماه حقوق  ٢که کارگران واگن پارس هنوز 
کامل خود را از شرکت طلب دارند و همه 
مديران و کارگران اين کارخانه مطمئن هستند 
که در ماه شهريور هم از حقوق خبری نخواهد 
بود بايد منتظر بود در آينده ای نه چندان دور 

پارس از سر گرفته  اعتراضات کارگری واگن
شود، که اين برای مقامات امنيتی استان مرکزی 
تبديل به يک کابوس شده است، چرا که بيش از 

کارخانه بزرگ صنعتی که همگی کمابيش  ١٠
در وضعيت واگن پارس هستند دقيقا چسبيده به 
هم و در ورودی اصلی شهر اراک قرار دارند 
و هر لحظه ممکن است اين کارگران به 

ت دسته جمعی همانند کارگران شرکت صور
تعطيل شده آونگان اقدام به بستن بزرگراه جلو 
کارخانه های خود کنند و با پليس و نيروهای 

 . امنيتی درگير شوند

  سايت اخبار روز: منبع 
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 سهم شرکت های چيين در استثمار وحشيانه نريوي کار در ايران

وسيله قراردادهاي ه ه کشي برها کردن نيروي کار در بازار وحشيانه بهر
موقت آنچنان بازار ارزان نيروي کار و کسب ارزش اضافي حاصل دستريج 

  . کارگران ايجاد نموده که براي سرمايه داران چيني بسيار جذاب است 

در محدوده پارک وي اتوبان چمران در تهران ) هيلتون سابق( هتل استقالل 
به يک  بازسازي هتل .رار داردتحت پوشش بنياد مستضعفان و جانبازان ق

کتينگ "شرکت ايتاليايي واگذار شده و شرکت ايتاليايي نيز شرکت چيني 
 ٢٠٠حدود . انتخاب نموده است  عنوان مجري طرحه را ب" شانگهاي چين 

نفر چيني اعم از مهندس و تکنيسين و عمدتا کارگران ساده و نيمه ماهر چيني 
ها تکنيسين و کارگر ماهر وصنعتي  ود دهو حدشده براي کار به خدمت گرفته 

و نيمه ماهر و همچنين کارگران ساده که آنان عمدتا از ترکمن صحرا و 
   .کار هستنده کارگران افغان مي باشند در اين شرکت مشغول ب

همه با  -يعني کارگران ايراني و افغان  - کارگران استخدامي غيرچيني
قراردادهاي موقت حداکثر تا شش ماه استخدام مي شوند ؛ از کارگران ماهر و 

عمل مي آيد و در ه قبل از ورود تست مهارت شغلي ب جوشکار ايراني
صورت پذيرش و قبولي با همان حداقل حقوق مصوب وزارت کار استخدام 

ني جهت بيکاري گسترده در شرايط کنوه ب مي شوند و کارگران حرفه اي
 جهت اينه جامعه ما اجبارا تن به کار با همان حقوق هاي حداقل مي دهند وب

که کارگاه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل است روال و قانوني براي افزايش 
استانداردهاي شغلي از جمله شرايط کار سخت و  .ها وجود ندارد حقوق آن

اين  .به هيچ وجه رعايت نمی شودزيان آور براي کارگران جوشکار 
ارتفاعات باال جوشکاري مي کنند و يا در محوطه طبقه پاييني  دريا  کارگران

جوشکاري ورق هاي گالوانيزه و در آن  يکي از ساختمان ها که کارگاه بوده
سمي و حتي سرطان زا  ،داراي فيوم ها و بخارات مضرانجام می شود که 

به کارگران که در محوطه کارگاه هيچگونه تهويه اي وجود ندارد و  .است
گونه وسايل ايمني داده  همه با کارهاي سخت و زيان آور سرو کار دارند هيچ

از ماسک هاي مخصوص با فيلتر هاي مناسب و لباس مخصوص  .نمي شود
 هورق کاري و غير ،جوشکاري براي جوشکاران و يا ديگر کارهاي آهنگري

برشکار ورق  انرکارگ .خبري نيست انجام می گيردکه همه در همين کارگاه 
هاي يک ميليمتري که بسيار برنده و خطرناک است از داشتن دستکش 

اگر براي حفظ ظاهر  .مخصوص و کفش ايمني و لباس کار محروم هستند
و يا وسيله اي ديگر مي دهند فاقد استاندارد و تناسب  گاهي يک دستکش نخي
و يا چند  کش نخي براي يکتفي المثل دادن يک دس .براي کار محوله است

آهنگري و يا جوشکاري و نيز  ،گونه تناسبي با کار ورق کاري ماه يکبار هيچ
دستکش هاي برزنتي نيز دو يا سه روز حتی ميزان مصرف آن ندارد زيرا 

يکي از کارگران که در اثر گازها و فيوم هاي ناشي از . دوام نمي آورند 
ت مرخصي زمان جوشکاري از هوش رفت پس از انتقال به پزشک و درياف

با تهديد شرکت مواجه شد که در صورت عدم حضور در کار با اخراج  مداوا
مواجه خواهد شد و او اجبارا از مرخصي درمان صرف نظر و با همان 

شنبه ها  در برخي از روزها از جمله پنج .وضعيت به سرکار برگشت
از  .اشندکارگران ساعاتي مجبور به اضافه کاري بدون دريافت حقوق آن مي ب

اتحاديه و سنديکا و شوراي کارگري که از حقوق اوليه کارگران حمايت کند 
درخواست بهبود شرايط کار و رعايت امور ايمني  خبري نيست و در صورت

کارگران با تهديد به اخراج مجبور به سکوت و تمکين به شرايط موجود مي 
تي دراز مدت خود کارگران با کار کردن چنين شرايطي نه تنها سالم. شوند 

را فدا مي کنند و در شرايط ايمني قرار ندارند بلکه امروزه نيز با حقوق نا 
جهت ه چيز دريافتي کفاف زندگي بخور و نمير امروزي آنان را نداده و تنها ب

  . ترس از بيکاري اجبارا وضعيت کار را تحمل مي کنند 

و افغان قرار دارند کارگران چيني نيز در شرايطي همانند کارگران ايراني 
بعني در محيط کار فاقد استانداردهاي ايمني و کار در شرايط محيطي آلوده و 

يکي  .ها شايد به چند دليل باشد اما حضور آن .سخت و زيان آور قرار دارند
از اتحاد و  که با توجه به گرايشات ملي و وابستگي به کارفرمايان مانع اين

سطح  یبراي بهبود شرايط کاري و ارتقا همبستگي و صف يکپارچه کارگران
دستمزدها مي شوند و از طرف ديگر کارفرمايان چيني با پرداخت هاي 

ها سود شرکت را کمتر نشان داده و ماليات کمتري مي  صوري باال به آن
که با حدس و گمان  علل ديگر نيز ممکن است وجود داشته باشد .پردازند

 .همراه است 

کارفرمايان و  ارزش اضافي مطرح است نگاه وقتي بحث سود و کسب 
صاحبان سرمايه به انسان نيز به مثابه يک ابزار و يا يک قطعه و پيچ و مهره 

تأمين زندگي  .سالمتي امروز و فرداي کارگر براي او مفهومي ندارد .است
شرافتمدانه و ثبات کاري و اعتماد به آينده براي کارگر و خانواده کارگري 

  .مفهوم است  فاقد معني و

 چرا وزارت کار به مسئوليت خود در قبال استانداردها و شرايط کار هيچ
بررسي  ؟گونه توجهي ندارد و فقط به اين فکر است که سرمايه فراري نشود

است اما عملکرد مسئولين  "اداره بازرسي کار"شرايط سخت و زيان آور با 
سي و پيگيري اجراي برر .وجود ندارد چنان است که ظاهرا چنين سازماني

تأمين  .طبقه بندي مشاغل و صيانت از حقوق کار ظاهرا متولي ندارد
 حلقه هاي مفقوده پس از تصويب ءاجتماعي مکفي براي نيروي کار نيز جز

که ضد قانون کار و  ،اين قانون .هاي موقت استدقراردا ضدکارگری قانون
را به دوران و نظام شرايط کار در ايران  ،قوانين انساني نيروي کار است

اجراي قانون اساسي  سئوليتتبديل کرده است و معلوم نيست که م برده داری
عهده کيست و موادي از آن که در حمايت از ه در حفظ و صيانت نيروي کار ب

قرار است اجرا شود ؟ در اصل  وسيله چه کسي و چه وقته نيروي کار آمده ب
راي تأمين استقالل اقتصادي جامعه ب: " چهل و سوم قانون اساسي آمده است 

و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد 
اقتصاد ج ا بر اساس ضوابط زير استوار ) يعني انسان (؛ با حفظ آزادگي او 

مسکن ؛ خوراک ؛ پوشاک ؛ بهداشت : تأمين نيازهاي اساسي  – ١: مي شود 
تأمين شرايط و امکانات کار براي  - ٢.... و ؛ درمان ؛ آموزش و پرورش 

و قرار ) يعني ريشه کن شدن بيکاري (همه بمنظور رسيدن به اشتغال کامل 
دادان وسائل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسائل کار 

تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوي و  - ٣ ندارند
که هر فرد عالوه بر تالش شغلي ؛ فرصت و توان ساعات کار چنان باشد 

کافي براي خودسازي معنوي و سياسي معنوي ؛ سياسي و اجتماعي و شرکت 
اين گونه  ."در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد  فعال

اما  .برنامه ها و وظايف حکومت در موارد زيادي طرح شده است ،اهداف
که شاهد  بپوشد ؟ در حاليبه خود ارد جامعه عمل کي قرار است که اين مو

تاوان و  ،حرکت به سمت عقب و قهقراي حفظ و صيانت از نيروي کار هستيم
و  بي برنامگي هاي مديران ارشد مسئول ،بي لياقتي ها ، ندانم کاري  هزينه

دست آوردن دل ه غش کردن به سمت کارفرمايان و صاحبان سرمايه براي ب
توسط کارگران و زحمتکشان پرداخته شود و مديران مربوطه  ها چرا بايد آن

 ؟دائما بهم مدال بدهند و افتخار نصيب يکديگر کنند و پاداش بي کفايتي بگيرند
جزحفظ و صيانت از نيروي کار و آيا چيزی کفايت و انجام وظايف  شاخص

بخش هاي قانون اساسي مربوط به  حقوق انسان و اجراي قوانين مصوب و
اگر نمي توانند آنها را اجرا کنند بهتر نيست که اعالم کنند و  کار است؟ نيروي

کناره بگيرند ؟ خود کارگران مي توانند هم حفظ و صيانت از نيروي کار را 
در سرلوحه برنامه خود قرار دهند و هم ثروت بيافرينند و اقتصاد بر پايه 
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يتي و ايراني سود محوري و چپاول و غارت توسط شرکت هاي چند مل ،رانت
اجراي  ،اجراي مصوبات سازمان بين المللي کار. را يکجا برچينند

همه يکجا به  استانداردهاي فني و حرفه اي کار و قوانين کار و قانون اساسي
فراموشي سپرده شده اند و خوان بهترين بهشت استثمار و بهره کشي در بازار 

آيا  .و گسترده شده استنيروي کار براي استثمارگران داخلي و خارجي پهن 
ارگان و فردي با مسئوليت هاي واقعي  ،وقت آن نرسيده است که هرسازمان

  را اجرا و يا کناره گيري نمايد؟  ها طور جدی رفتار نمايد و آنه خود ب

پروژه بازسازي هتل  "کارگاه کار اجباري"فکر کارگران در ه چه کسي ب
که  طوريه کارگران است باستقالل تحت پوشش بنياد مستضغفان و ديگر 

ايمن و استاندارد جرم محسوب نشود ؟ و چه  ،درخواست شرايط کاري انساني
   وقت شرايط اسفبار کار آنان مرتفع می گردد؟

  حسين غالمی
  ٨٨شهريور  ٧

  

 ينکارگر معدن در شرق اوکرائ ٨کشته شدن 

در پی انفجار گاز در معدن دونتسک  
Donetsk کارگر  ٨ن، واقع در شرق اوکرائي

تن ديگر به شدت زخمی  ٥کشته و بيش از 
بر اساس گزارش روزنامه ها همه . شدند

کارگران مجروح در وضعيتی بسيار بحرانی 
اوت  ٢٣اين واقعه روز يک شنبه . قرار دارند
خبرگزاری ها علت وقوع آن را . روی داد

قتل . انفجار گازهای متان در معدن ذکر کرده اند
ند قتل عام هزاران کارگر اين کارگران مان

همزنجير ديگر آنان در اعماق معادن سودسازی 
سرمايه در دنيا، جز مهلک بودن و مرگبار 
بودن شرائط کار و فقدان هر گونه وسائل ايمنی 

سرمايه داران . حين کار هيچ دليل ديگری ندارد

اعم از دولتی و خصوصی در سراسر دنيا با 
خود از قبول هدف سوداندوزی هر چه انبوه تر 

هر هزينه ای برای بهبود شرائط کار توده های 
آنان هر روز شمار . کارگر اجتناب می کنند

کثيری از کارگران را تسليم تيغ مرگ می کنند 
تا در عوض رود پرخروش سودها را خروشان 

در همين اوکرائين و در همين معدن . تر سازند
بزرگ دونتسک هيچ سالی نيست که جمعيت 

ز کارگران قربانی اين سودجوئی ها وسيعی ا
دو سال پيش در همين معدن در اثر . نشوند

انفجار و فروريزی توده های عظيم سنگ، ده ها 
کارگر جان خويش را از دست دادند و قربانی 

معادن . مطامع جنايتکارانه سرمايه داران شدند

اوکرائين عموما بسيار قديمی و مرگزا هستند و 
ولی انجام اين . مرمت دارندنياز به بازسازی و 

کار مستلزم صرف هزينه هايی است که پذيرش 
. آن برای سرمايه داران مقرون به صرفه نيست

آنان ترجيح می دهند که هر روز شمار زيادی 
کارگر کشته شود اما ديناری از سودهای کالن 

 . سرمايه هايشان کسر نشود

 روزنامۀ خبری بلژيک : منبع

 ٢٠٠٩اوت 

  

 محل ونقل در فرانسه یکارگران اعتصاب يدهتد
در فرانسه در  Sertaحمل ونقل سترا  کارگران

کردند که در  يدرا تهد يريتگذشته مد ۀهفت
خود، با  یبه خواسته ها يابیصورت عدم دست

در رود سن آن را آلوده  یمحلول سم يختنر
کارگر در معرض اخراج  ١۵٠!! خواهند کرد
 ۀواقع در منطق La Vaupaliereسترا در 

Normandië فرانسه خواستار  یشمال غرب
هزار  ١۵ يزانغرامت اخراج به م يافتدر

 يکارسازیدر ب. نفر شدند يکهر  یبرا يورو
شرکت کار خود را از  ينکارگر ا ٩٠ یقبل یها

تن  ١۵٠به  ٢۴٠و شمار آنان از  دست دادند
به  يمداران تصم يهکه سرما يدنکش یطول. يدرس
 ١۵٠حکم اخراج . کارخانه گرفتند يلتعط

صادر کردند و اعالم  يزرا ن دهمان یکارگر باق
 يزیناچ يارداشتند که به هر کارگر فقط مبلغ بس

کارگران با . غرامت پرداخت خواهند کرد

ال اطالع از و به دنب يتوضع ينمشاهده ا
 یحام یو مراجع دولت يهصاحبان سرما يمتصم

 یآنان با حالت. شدند ينآن ها سخت خشمگ
 راضو نفرت دست به اعت يانماالمال از عص
داران هشدار دادند که در  يهزدند و به سرما

غرامت مورد مطالبه  يرشصورت امتناع از پذ
 یمحلول سم يترل ٨٠٠٠آنان آب رود سن را با 

 !! هند کردآلوده خوا

به آلوده ساختن آب  يدکه کارگران تهد پيداست
اجبار  یبرا يکتاکت يکرود سن را به عنوان 

داران به قبول مطالباتشان انتخاب کرده  يهسرما
 يندانند که ا یبدانند و حتمًا م يداما آنان با. اند

 ينا. مسموم شود يدکه با يسترودخانه سن ن
 یمزد یبردگ يزداران و نظام انسان ست يهسرما

توده  یدار يهضدسرما يکارآماج پ يداست که با

. شوند يدهکش يرو به ز يرندکارگر قرار گ یها
است که پلشت  یدار يهسرما. است يبارود سن ز

آب سن به . و پر از گند و خون و وحشت است
 يدبا. مسموم هست يهتوسط سرما یاندازه کاف

ه برداشت تا سن و هم يانرا از م یدار يهسرما
گفته . اتر و پاک تر و با صفاتر شونديبسن ها ز

 یدار يهشود که بناست دادگاه کار سرما یم
شرکت سترا و  یفرانسه در مورد ورشکستگ

 يفتکل يينتع ينفروش آن و همچن يا یواگذار
 يمماه اوت تصم ٢٧شده در  يکارکارگر ب ١۵٠
 . يردبگ

 )belga(بلگا : منبع

 ٢٠٠٩اوت 

  

 هزار کارگر پست در آمريکا ٣٠طرح اخراج 

 ٣٠در تدارک اخراج حدود  USشرکت پست 
در صد از  ۴ در حقيقت. هزار کارگر خود است

هزار کارگر پست با اين طرح  ۶۵۶کل 
. جنايتکارانه کار خود را از دست می دهند

سرمايه داران صاحب شرکت دليل اخراج ها را 

آنان . اجرای برنامۀ صرفه جوئی ذکر کرده اند
با بيشرمی خاص هر سرمايه دار می گويند که 
در اين راستا و از طريق بيکار ساختن و گرسنه 

ميليون دالر از هزينه  ۵٠٠ن کارگران کردن اي
های خود می کاهند و همه اين مبلغ را بر سود 

پس از  US Postal Service. خود می افزايند
مذاکره با دو اتحاديه کارگری، جلب موافقت و 
همکاری همه جانبه سران آن ها، نقشه شوم و 
ضدکارگری خود را تحت عنوان طرح به 

خر سال جاری به تا اوا! ؟»مردمی« اصطالح 
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بر اساس اظهارات . مرحلۀ اجرا خواهد گذاشت
بخش خدمات عمومی پست آمريکا، اين طرح 
جزئی از برنامه بزرگ تر صرفه جوئی قبلی 

ميليارد دالر در سال  ۶شرکت برای پس انداز 
ميليارد دالر  ۶جاری و به بيان دقيق تر کاستن 

از هزينه معيشت توده های کارگر و افزودن آن 
 . بر ارقام نجومی سود سرمايه داران است

United States Postal Service (USPS) 
کارگر را  ۶۵۶.٠٠٠يک شرکت دولتی است و 

 ۶کارگران پست می بايست . استثمار می کند

 ١۴٩روز درهفته کار کنند تا مراسالت پستی 
سود ساالنه . ميليون آدرس را به مقصد برسانند

ميليارد دالر  ٧۵اين کنسرن بزرگ پستی 
 . گزارش شده است

٢٠٠٩وت ا  

  

 ساله بلژيکی در حين کار ٢۴زمخی شدن کارگر 

بلژيک کارگر  Turnhout در شهر ترن هات
ساله ای در حين کار برای سرمايه دچار  ٢۴

او به شدت زخمی شد و به بيمارستان . حادثه شد
مشغول کار بود که  کارگر مصدوم. انتقال يافت

واد ايزوالسيون به علت فقدان جرثقيل حامل م

شرائط ايمنی الزم جا به جا شد و او را در ميان 
بدنه سهمگين آهنين خود و ديوار مجاور پرس 

اخبار جرايد . کرد و سخت دچار آسيب ساخت
حاکی است که کارگر مذکور در تمامی بدن و 

او . به ويژه از ناحيه سر بسيار آسيب ديده است
   .ری استاکنون در بيمارستان بست

  )belga/bdr(بلگا : منبع

  ٢٠٠٩اوت 

 

 افرايش قيمت مواد غذايی، فقر و گرسنگی توده ها

ميليون نفر بود و برای سال  ٩٢٠برابر با  ٢٠٠٨آمار گرسنگی در سال 
امروزه اما تعداد . ٪ را پيش بينی کرده اند١١افزايشی برابر با  ٢٠٠٩

ميليارد نفر رسيد که  ٢/١ه گرسنگان جهان از مرز يک ميليارد گذشت و ب
البته اين رقم رسمی است نه واقعی زيرا بسياری از کشورها، به طور مثال 

اين نشان می دهد که يک نفر از . ايران، آماری در اين باره ارائه نمی دهند
. هر شش نفر انسان يا همواره گرسنه و يا با کمبود مواد غذايی مواجه است

از سوء تغديه رنج می برند ازين فراتر و شامل سه عالوه بر آن آمار آنان که 
بدين خاطر از . ميليارد انسان است، يعنی يک نفر از هر دو نفر جمعيت جهان

در  را که می توانست ٢١گرسنگی با نام سونامی بی صدا ياد می کنند و قرن 
اثر پيشرفت تکنولوژيک و توليد ثروت نجومی البته در غياب شيوه توليد 

از . اری قرن رفاه و سعادت بشری باشد قرن گرسنگی می گويندسرمايه د
هرسه نفر گرسنه دو نفرشان در مناطق روستايی و کشاورزی زندگی می 
کنند يعنی در جايی که سنتا می بايست تامين کننده نيازهای غذايی خود و 

بسياری ازين گرسنگان کشاورزان کوچک کشورهای در . شهرنشينان باشد
ورهای فقير هستند که از امکانات تکنولوژيک برخوردار حال رشد و کش

سال قبل کشت می کنند و بيشتر متکی به نيروی  ٥٠نيستند و گاه با ابزارهای 
انسانی هستند، نيروهايی که خود در اثر گرسنگی و سوء تغديه به اسکلت 

اينان برخالف کشاورزان غرب از کمک های دولتی و . های انسانی شبيه اند
اکثريت عظيم اين يک ميليارد انسان در آمد روزانه ای . د سهمی ندارندسوبسي

برابر با يک دالر يا کمتر دارند در حالی که در اروپا سوبسيد دولتی ای که 
يورو است، يعنی  ٢کشاورز برای هر راس گاو دريافت می کند روزانه 

جهانی هرگاو اروپايی روزانه سهمی برابر با چند انسان گرسنه از درآمد 
  . دارد

: يک گزارش از آبيجان در ساحل عاج به نقل از يک تاجر برنج می گويد
برنج از تايلند با قيمت ارزان وارد می شود و با توجه به توليد داخلی برنج با 

اکنون خيلی ها پولی برای خريد برنج ندارند و . قيمتی گرانتر توزيع می شود
ی دهد که او و خانواداش بسيار کم غذا زنی توضيح م. نمی دانند چه بايد بکنند

می خورند به نحوی که می توان گفت هيچ گاه سير نمی شوند و ادامه می دهد 
  .شب ها تنها آب برای خوردن داريم

در آفريقای جنوبی که همچون ساحل عاج و ليبريا برنج غذای اصلی است اما 
برنج به ندرت سر  است اکنون ٪ آن برنج وارداتی از آسيا و اياالت متحده ٩٠

مردم باالجبار به دنبال جانشين های ارزان تر هستند مثال . می شود سفره ديده

حتی در بعضی . گياهانی که بشود خشک کرد وبا آرد آن غدا تهيه کرد
کشورها با مخلوط خاک و گياهان يا حبوبات نان و بيسکويت برای خوردن 

  . تهيه می کنند

نگی و سوء تغديه تنها محدود به کشورهای بايد ياد آور شد که فقر، گرس
ميليون نفر يعنی بيش از ده درصد جمعيت  ٣٥در اياالت متحده . جنوب نيست

ميليون کودک در خانواده  ٣از سير کردن شکم خود عاجز اند و يا در آلمان 
های تحت پوشش تامين اجتماعی در فقر زندگی می کنند و از مواد غذايی 

البته فقر امری نسبی است و فقر . اين مناطق محرومندمطابق با استاندارد 
  . کشورهای شمال با جنوب متفاوت است

عيان تر شد پيش در آمد بحران جهانی  ٢٠٠٧بحران مواد غذايی که از سال 
با . بود که روی همه ابعاد زندگی اجتماعی تاثير گذاشت ٢٠٠٨سال 

افزايش سريع قيمت . دبيکارسازی های توده ای فقر و گرسنگی را افزايش دا
تکامل يافت و در  ٢٠٠٧آغاز شد، در سال  ٢٠٠٦مواد غذايی که از اواخر 

ميليون  ٢٠. با طغيان توده ها همراه شد و آن را تکميل کرد ٢٠٠٨سال 
گرسنگی به . کودک ديگر در اين سال گرسنگی دايمی را تجربه کردند

تماعی را به همراه خطری برای حاکمان تبديل شد و ناآرامی های شديد اج
در هائيتی اعتراضات مردمی به افزايش قيمت مواد غدايی سبب سقوط . آورد

اين خطر چندين بار  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨در مصر در طی سال های . دولت شد
تکرار شد و حسنی مبارک هراسان قول افزايش دستمزدها و کاهش قيمت ها 

افاسو و چين و نا آرامی های اجتماعی در بنگالدش و بورکين. را داد
کشورهای ديگر نيز اتفاق افتاد به نحوی که مساله افزايش قيمت مواد غدايی 

 ٨نشست وزرای دارايی . به مساله اصلی نشست های بين المللی تبديل شد
کشور، سازمان ملل،  ٨و سران  ٢٠٠٨کشور صنعتی در توکيو در ژوئن 

لندن به اين مساله  ٢٠٠٩بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ماه مه 
اما ايران تنها کشوری است که وزرايش با وجود افزايش . اختصاص داشت

آشکار قيمت ها که بچه ها نيز در خريد روزانه متوجه آن می شوند به تکذيب 
وزير ( آن می پردازد و اعالم می دارد که قيمت ها دائم در حال کاهش است 

  ).١٣٨٧بازرگانی دولت آقای احمدی نژاد، اسفند

٪ ١٢٠٪ ، قيمت گندم و ذرت ١٠٠ -٧٥ در چند ماه گذشته قيمت برنج دوباره
قيمت ذرت،  درصدی ١٨٠در بعضی از گزارش ها از افزايش . باال رفت

کاالی اساسی  ٢٥پيش بينی شده است که قيمت . گندم و برنج صحبت می شود
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  ١٣٨٨ شهريور ١٣جمعه     ٧٠شمارٔه مسلسل   ٢٣سال دوم ـ شمارٔه  

ک ميليارد بحران اما برای اين ي. ٪ باال خواهد رفت ٥/٣کشاورزی دوباره تا 
بحران اقتصادی در جنرال موتورز نيست . انسان بحران سرمايه داری نيست

يا پای بانک های . ميليارد از کيسه مردم به آن ها ببخشد ٥٠که يکباره دولت 
اين . سرمايه در ميان نيست که کمک بيش از هزار ميلياردی در ميان بيايد

نشست لندن تنها قول بحرانی که در . بحران مرگ و زندگی انسان هاست
  .ميليون کمک مالی به آن داده شد اما کسی پرداخت آن را تضمين نکرد ٣٥٠

  چرا جهان با بحران مواد غذايی و افزايش قيمت آن مواجه است؟

اما عامل اصلی آن چون موارد ديگر . داليل متعددی برای اين امر وجود دارد
منابع و و دراين جا مواد سلطه سرمايه و توزيع ناعادالنه اعم از ثروت و 

  .غذايی است

تغييرات جمعيتی، افزايش مصرف سرانه با بهبود سطح زندگی، تغييرات 
زيست محيطی و مهاجرت، تقاضای باال برای گوشت و اثرات آن، بند و بست 
ها در بازارهای مواد خام، جنگ های داخلی ، جنگ های چند مليتی و اثرات 

شيميايی درجنگ ها، استفاده از مواد غدايی بمباردمان ها و کاربرد مواد 
  .برای مصارف صنعتی يا دامی

ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده می شود که بار اصلی اين  ٧٥ساالنه  
بعضی ها سعی دارند کاسه کوزه . افزايش را کشورهای جنوب بردوش دارند

ندتر می ها را سر چين و هند بشکنند که به قول آن ها با رشد صنعتی ثرونم
شوند و سطح مصرف متوسط آن ها با وجود همه فشار و استثماری که روی 

آن ها انتظار دارند سطح . در مقايسه با قبل باالتر می رود کارگران است
مصرف ديگران به همين روال فعلی ثابت بماند در حالی که هنوز سطح 

پن يازده مصرف در چين در مقايسه با کشورهای صنعتی اروپا، آمريکا و ژا
و اگر همه مردم دنيا می توانستند مصرفی برابر با اين . برابر پايين تر است

مردم که در مجموع به يک ميليارد نفر می رسند داشته باشند مصرف جهانی 
زيرا مصرف متوسط . ميليارد فعلی ٦ميليارد نفربود نه  ٧٢برابر با مصرف 

اما اين . يی فقير استآفريقا ٣٢يک نفر ازاين کشورها برابر با مصرف 
افزايش جمعيت به تنهايی دليل بحران نيست زيرا زمين با همين وضعيت 

پس بايد مشکل را در . ميليارد انسان را دارد ٩موجود توان تامين نيازهای 
   .جای ديگر جستجو کرد

زمين های کشاورزی که بايد . مشکالت زيست محيطی عامل ديگر است
ی انسان باشد به دليل فعاليت های مخرب سرمايه تامين کننده نيازهای غذاي

نفوذ فاضالب های صنتعی در . داری و رشد صنعتی با مشکل روبه روست
سفره های آب های زير زمينی و يا ورود به رودخانه هايی که آب کشاورزی 

زمين های  و آب شرب مردم را تامين می کند حاصل خيزی و بارآوری
از طرف ديگر سبب توليد مواد غدايی مسموم  کشاورزی را از بين می برد و

چشمه های آب قابليت شرب را از دست می دهد و . می شود و کم خاصيت
شير و گوشت و لبنيات آلوده  دام ها با تغديه گياهان و آب آلوده،. می خشکد

بيماری های جديد پيدا می شود و بيماری های ريشه کن شده . تحويل می دهند
از طرف ديگر، استفاده از مواد و سموم شيميايی در . نددوباره رو می نماي

کشاورزی به ويژه سمومی را می بينيم که مدت هاست ديگر در اروپا و 
آمريکا به دليل عوارض مخرب شان قدغن شده اند اما کماکان توليد و به 
جنوب فروخته و در آن جا به کار برده می شوند و البته که عوارض آن 

پديده . قاط باقی نمی ماند گرچه در آن مناطق چشمگير استمحدود به همان ن
به اليه  گرمايی گازهای گلخانه ای و افزايش گازکربنيک توليدی صنتعی

افزايش دو درجه . اوزن جو زمين آسيب رسانده و اين پديده را بارزتر می کند
در جايی سيل های . ای دمای زمين، تغييرات عظيمی را به همراه داشته است

شتناک خانه و زندگی و زمين ها ی کشاورزی را از بين می برد و در وح
جای ديگر خشکسالی زمين و زندگی مردم را نابود می کند و سبب کمبود 

به . محصول و کمبود عرضه جهانی اين مواد و باال رفتن قيمت ها می شود

 ٧٥بزرگ شکر دنياست و در  طور مثال، هندوستان که دومين توليد کننده
لت آن برای توليد شکر کشت انجام می گيرد اکنون در اثر مواجهه با ايا

ايالت با مشکل روبروست و پيش بينی می شود که توليد  ٤٧خشکسالی در 
برزيل به عنوان . ميليون تن کاهش همراه باشد ٦/٤شکر در ماهاراشترا با 

مشکل بزرگ ترين توليد کننده شکر دنيا با ريزش باران بيش از حد توليد با 
برابر  ٤روبه رو شده است به نحوی که نسبت به قبل، ميزان ريزش باران 

خود را منعکس  ICEاين وضعيت بالفاصله در بورس مواد خام . بوده است
سنت در پوند رسيد که ٥٥/٢١٪ به قيمت شکر افزوده شد و به ٣کرد و 

٪ ١شکر سفيد با . به اين طرف است ١٩٨١باالترين قيمت شکر از سال 
به  ١٩٨٣دالر رسيد که باالترين قيمت از سال  ٥٤٣،٣٠فزايش قيمت به تنی ا

خريداران شکر از بدبختی ای که گريبان کشاورزان کوچک . اين طرف است
ميزان خريد خالص  CFTCتوليد کننده شکر را گرفت، جشن گرفته و به گفته 

هر قيمتی  شکر را به دو برابر رساندند تا با انحصار آن در دست های خود به
اين افزايش قميت به شکر محدود نمی . که مايلند آن را در بازار عرضه کنند

ماند بلکه به ساير محصوالت غذايی که با شکر در رابطه اند نيز سرايت می 
اين کشاورزان از . کند و قميت آن ها نيز برای مصرف کننده باال خواهد رفت

گر با افزايش کلی قيمت ها طرفی با کاهش محصول مواجه اند و از طرف دي
  .و هست و نيستشان در خطر قرار گرفته و به فقر و گرسنگی دچار می شوند

سه ميليارد با سوء . بدين گونه است که يک ميليارد انسان گرسنگی می کشند
تغديه بيشتری مواجه خواهند شد و يک ميليارد مصرف خود را باالجبار پايين 

. دهکی ازاين گرسنگی پروار خواهند شد تر خواهند آورد و در مقابل يک
افزايش قيمت مواد غذايی برای سرمايه داران اين بخش که بازار جهانی آن 

  . را تحت کنترل دارند مائده آسمانی است و با سودهای عظيم همراه است

مقاوله نامه های تجارت آزاد ابزار ديگری برای نابودی کار و محصوالت 
وب، تبديل کشاورزان در بهترين حالت به کشاورزی بومی کشورهای جن

کارگران کشاورزی سرمايه های وارداتی برای کشاورزی محصوالت 
بعد از . صنعتی صادراتی، و فقر و بی خانمانی مردم بومی اين مناطق است

عقد قرارداد سيل ورود محصوالت سوبسيدی و ارزان به اين کشورها آغاز 
ليدشان باالتر ازين قيمت تمام می کشاورزان کوچک که هزينه تو. می شود

شود توان مقابله ندارند و بعد از مدتی ورشکست می شوند و از دور خارج 
می گردند و زمين های شان توسط کنسرن های سرمايه گذار کشاورزی بلعيده 
می شود سپس نوبت استفاده از زمين های کشاورزی به منظورهای صنعتی 

محصوالت بومی که قوت اصلی مردم  به اين طريق کشت محلی و. می رسد
است از بين می رود و آن ها به خريداران محصوالت کنسرن های بين المللی 

بدين طريق منظور اين مقاوله نامه ها و بند و بست های . تبديل می شوند
کاسه می دهند تا قدح پس بگيرند يا به قول . تجاری و سياسی نمايان می شود

  . ل تانکآلمانی ها بشقاب در مقاب

ميليون تن  ٤٤برابر با  ١٩٥٠توليد گوشت در سال : مصرف باالی گوشت
ميليون تن رسيده است و با توجه به جمعيت جهان  ٢٦٧بود که امروزه به 

اما توزيع آن بنا به . کيلو گرم است٨/٣٩دارای سرانه متوسطی برابر با 
ن حتی توان خصلت سرمايه داری چنان غيرعادالنه است که ميلياردها انسا

اما در عوض مثال در اتريش سرانه . مصرف ماهانه گوشت را ندارند
مقدار  ٢٠٠٧کيلو گرم است و يا در سويس در سال  ٦٧مصرف انواع گوشت 

در ايران مصرف سرانه . ميليون کيلوگرم بوده است ٤٦٥مصرف گوشت 
درصد کل زمين  ٣٣به طور کلی امروزه  .کيلو گرم است٥/٨گوشت قرمز 

ی که به توليد گندم اختصاص داشت به کشت محصوالت علوفه ای برای هاي
به اين طريق به خاطر مصرف باالی . پرورش گاو اختصاص يافته است

گوشت در شمال زمين های کشاورزی در کشورهای جنوب از کشت مواد 
٪ زمين های ٧٠حدود  ٢٠٠٦در سال . غذايی مورد نياز مردم دور می شوند
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جنگل آمازون به پرورش گاو برای تهيه  ت زدايی شدهتخريب شده و درخ
گاوها يکی از منابع مهم توليد گاز متان . گوشت جهت صدور اختصاص يافت

٪ کل گاز متان توسط گاوها توليد می شود که اثر تخريبی آن ٢٠هستند يعنی 
به جای توليد يک کيلو . روی محيط زيست از گاز کربنيک نيز بيشتر است

کيلو سيب زمينی توليد کرد  ١٦٠کيلو گوجه فرنگی يا  ٢٠٠ گوشت می توان
تاثيرتخريبی توليد يک کيلوگرم گوشت روی محيط . و گرسنگی را کاهش داد

کيلومتری  ٢٥٠زيست به انداره تاثير تخريبی راندن يک اتومبيل در مسافتی 
  .است

جنگ و جنگ های داخلی عامل موثر ديگر در تخريب زمين های کشاورزی 
 از طرفی با بمباران ها درخت ها و مزارع. هش محصوالت هستندو کا

تخريب و نابود می شوند و از طرف ديگر با مهاجرت مردم از مناطق جنگی 
به مناطق ديگر زمين های کشاورزی به حال خود رها می شوند و نابود می 

نخلستان . مواد شيميايی بمب ها نيز عامل مهم تخريب آب و خاک است. گردند
سال بعد از پايان جنگ نيز هنوز ترميم و يا جانشين  ٢٠ی جنوب ايران ها

جنگ های داخلی به ويژه در آفريقا به مهاجرت های ميليونی به . نشده اند
ويژه کودکان و زنان انجاميده و فقر را گسترش و گرسنگی را عريان تر 

جنگ هايی که در آن يک يا چند کشور بزرگ صنعتی در يک . کرده است
رف قرار دارند خطراتش برای محيط زيست افزونتر است چون در حقيقت ط

آن ها جنگ را با بمباران های هوايی پيش می برند و انسان و طبيعت و 

زيربنای اقتصادی را به همان نسبت و يا بيشتر از محل های نظامی تخريب 
  .نمونه های گويای آن جنگ ويتنام و جنگ عراق است. می کنند

کمبود مواد غدايی استفاده ازمواد غذايی برای توليد مصارف عامل ديگر 
به طور مثال، کشت ذرت به منظور توليد اتانول و . صنعتی يا انرژی است

ليتر اتانول توليد کرد در  ١٠٠کيلوگرم ذرت می توان  ٢٤٠با هر . بنزين
می  حالی که همين مقدار ذرت نياز مصرف يک سال يک انسان را برآورده

ا کشت نيشکر به منظور تهيه سوخت اتومبيل که در برزيل در سطحی ي. سازد
وسيع انجام می گيرد به جای اين که به مساله گرسنگی ميليون ها انسان در 

٪ زمين های کشاورزی در آلمان به کشت برای ١٢. همين کشورها توجه شود
تبليغ می . تهيه ديزل راپس جهت مصرف در اتومبيل اختصاص يافته است

که اين کوشش ها به منظور مهربانی به محيط زيست و مقابله با تخريب  شود
محيط زيست در اثر استفاده از انرژی فسيلی انجام می شود تا دراتومبيل ها 

آيا اين استفاده به نابودی جنگل ها و زمين . از سوخت طبيعی استفاده شود
يجی های کشاورزی، خانه خرابی کشاورزان کوچک، گرسنگی و مرگ تدر

  انسان ها می ارزد؟

  .سخن بسيار است اما به همين نکات تنها برای توجه به مساله اکتفا می شود

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩اوت  ٢٩
  

مصاحبه راديو آملان با حمسن حكيمي درباره آارخانه واگن 
 پارس

 ، قربانيان بحران مالی"واگن پارس"کارگران 

 پارس قبال زير پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنايع بوده سازی واگن
 .است

آنان در . ماه است دستمزد نگرفته اند ٤آارگران آارخانه واگن سازي پارس 
عدم پرداخت حقوق خود، از روز سوم شهريور مقابل آارخانه  اعتراض به

بسياري از آارگران قراردادي اين واحد صنعتي به دليل . تحصن آرده اند
اين آارخانه از جمله شرآت هاي عظيم دولتي . بحران مالي اخراج شده اند

است آه در روند واگذاري به بخش خصوصي، دستخوش بحران هاي مالي 
ين سازي اراك، آذرآب و ايرالكو از ديگر واحدهاي بحران زده ماش. شده اند

محسن حكيمي، پژوهشگر مسائل آارگري، در . در شهر صنعتي اراك هستند
  .گفت وگو با دويچه وله، از شرايط ويژه واگن پارس گفت

 از داليل اعتراض آارگران در واگن سازي پارس اطالع داريد؟: دويچه وله 

وع ناشي از تعطيل آارخانه هاي بحران زده اصل موض: محسن حكيمي 
آارخانه يا  ٦٠٠طبق اعالم هاي رسمي تا اوايل مرداد ماه امسال حدود . است

در پنجم مرداد، خبري در روزنامه . تعطيل شده و يا درحال بسته شدن بوده اند
شرآت ديگر به اين دسته اضافه  ١٥٠اعتماد ملي چاپ شد مبني بر اين آه 

جمله پارس الكتريك، چين چين، ايران مرينوس، آذرآب، واگن مي شوند، از 
، الستيك دنا، )آيان تاير(سازي پارس، ماشين سازي اراك، الستيك البرز 

پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدراي بوشهر، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران 
د بانك ، چن)بزرگترين توليد آننده آلومينيوم در ايران(پويا، ساسان، ايرالكو 

  .دولتي و ده ها شرآت بزرگ وآوچك ديگر

  تعداد آارآنان واگن سازي چه قدر است؟

شرآت تا قبل از بحران 
آارگر  ١٧٠٠آنوني حدود 

داشته اما در چند مرحله 
آارگران قراردادي را بيكار 

در ميان . آرده است
قراردادي ها ي بيكارشده 

سال سابقه  ١٥آارگراني با 
ه هنوز آار ديده مي شوند آ

رسمي نشده بودند و اين 
با آم . حتي نسبت به مقررات رايج خود دولت در اين مورد غيرقانوني است

شدن آارگران قراردادي، اآنون مديريت به آارگران رسمي فشارآورده آه 
يكي از خواست هاي آارگران همين . بازنشستگي پيش از موعد را بپذيرند

ه شرآت حاضر نيست بابت سنوات مشكل اينجاست آ. بحث بازنشستگي است
آارگران پولي به آن ها بدهد و پرداخت آن را مانند حقوق جاري به آينده 

 ٤اما عمده ترين خواست آارگران در حال حاضر دريافت . موآول مي آند
واگن پارس ظاهرا به تبعيت از شرآت آذرآب اعالم . ماه حقوق معوقه است

هزارتومان به  ٢٥٠يا  ٢٠٠اهيانه تنها آرده آه به جاي پرداخت تمام حقوق م
  .آارگران پرداخت مي آند و بقيه آن را در آينده خواهد پرداخت

  توليد آذرآب چيست؟

واگن سازي مي خواهد مثل آذرآب به آارگرانش . تانكر و مخزن توليد مي آند
هزار تومان پرداخت آند ولي آارگران اين را قبول نكرده  ٢٥٠يا  ٢٠٠ماهي 

يل ماه مرداد آارگران به دليل بي پولي و عدم پرداخت مطالباتشان، در اوا. اند
. سالن غذاخوري به عنوان اعتراض شروع آردن به آوبيدن قاشق روي ميز

درنتيجه . آرد يکمديريت به آن ها جواب نداد و حراست هم آن ها را تحر
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ا و آارگران تمام تجهيزات سالن غذاخوري را زدند از بين بردند و شيشه ه
  . درهاي سالن را شكستند

  اساسا تشكلي در اين واحدهاي دچار بحران وجود دارد؟

اگر هم تشكلي وجود داشته باشد از نوع . تشكل آارگري واقعي آه اصال
دولتي مثل شوراهاي اسالمي و انجمن هاي صنفي است آه در بسياري جاها 

از فشار به اين حرآت ها خود جوش و ناشي . حتي اين ها هم وجود ندارد
  .آارگران است

در خبرها هست آه قصد دارند زمين آارخانه هاي بزرگ اراك از جمله واگن 
. سازي را با تعطيل آن ها به ساختمان سازي بيندازند و سود بيشتري ببرند

  شما اين را تاييد مي آنيد؟

بعيد نيست، زيرا . من هم اين را شنيده ام ولي نمي دانم چه قدر موثق است
. اقدام هايي مسبوق به سابقه اند و ما مواردي از اين دست داشته ايم چنين

واقعيت اين است آه با پيدايش بحران، ارزش سهام اين شرآت ها در بازار 
افراد يا نهادهايي هم هستند آه اين سهام را در فرصت . بورس آاهش مي يابد

ن ها پياده مناسب به ثمن بخس مي خرند و سپس برنامه خود را روي اين زمي
  .مي آنند

  مهيندخت مصباح

  بهنام باوند پور: تحريريه 

 

 اخراج نيمی از کارگران کارخانه مشع نور

سرمايه دار شرکت شمع نور نيمی از کارگران 
شمع نور يک واحد . خود را اخراج کرده است

اين . صنعتی در زمينه خودروسازی است
کارگر را  ١٧٠کارخانه تا يک سال پيش 

از آن زمان به بعد شروع به . ر می کرداستثما
اخراج کارگران کرد و در عرض مدت کوتاهی 

سرمايه دار . نفر را بيکار ساخت ١١٠بيش از 
سياست بيکارسازی را همچنان ادامه داد زيرا 

شايد اين . اين کار برايش بيش از حد پرسود بود
سود هيچ چيز  .موضوع کمی تعجب آور باشد

اضافی توليد شده  کار اضافی و ارزش جز  
چگونه می توان فوج فوج . توسط کارگر نيست

کارگران را اخراج کرد و در همان حال سود 
بيشتري به دست آورد؟ اين سؤال پاسخ روشنی 

سرمايه دار صاحب شمع نور کارگران را . دارد
اخراج کرد اما سطح توليد را پائين نياورد يا 
حداقل متناسب با کاهش نيروی کار پائين 

کار . شرايط کار را بسيار سخت تر آرد. نياورد
کارگران اخراجی را بر دوش همزنجيران باقی 

از يک کارگر کار چند . مانده آن ها انداخت

کارگر را کشيد و به اين ترتيب حجم سودهايش 
سود . نه فقط پائين نيامد بلکه بسيار باالتر رفت
اما . و سرمايه را فقط کارگران توليد می کنند

گران هر چه عميق تر استثمار شوند، هر کار
چه وحشتناک تر فرسوده شوند، هر چه روزانه 
کارشان ببشتر باشد، هر چه دستمزدشان پائين 
تر باشد، هر چه از بهداشت و دارو و دکتر و 

کودک و حقوق بازنشستگی و  درمان و مهد
و حقوق  امکانات معيشتی و رفاهی و حق

مانند، هر چه انسانی و اجتماعی محروم تر ب
سودهای عظيم تر  بارآوری کارشان بيشتر باشد

سرمايه . و سرمايه های انبوه تری توليد می کنند
دار شمع نور مثل همه سرمايه داران ايران و 

تمامی راه های تشديد استثمار توده های  دنيا از
کارگر بهره گرفت، کارگران و زن و بچه های 

اين طريق با آنان را به روز سياه نشاند و از 
اخراج فوج فوج کارگران نه فقط سودهايش 

سرمايه دار به همين . پائين نيامد بلکه باال رفت
دليل در شروع ماه رمضان امسال تصميم گرفت 

او اين . که شمار کارگران را بازهم کاهش دهد

کارگر باقی  ۶٠بار در يک چشم به هم زدن از 
. نفر را اخراج کرد ٣٠مانده کارخانه يکجا 

صاحب شمع نور اين کار را انجام داد و اعالم 
 ۶٠کارگر امروز بايد کل کار  ٣٠آرد که 

کارگر ديروز را به دوش گيرند تا هيچ ريالی از 
   .کوه سودهايش کم نشود

  ايلنا: منبع

   ٨٨شهريور  ۵

 

حتصن خانوادگی آارگران آجرپزي در اعرتاض به حكم دادگاه 
 سرمايه

در روزهايی که سرمايه داران در جستجوی 
سودهای نجومی تر مترصد تعطيل کارخانه آجر 

هزار کارگر اين کارخانه از همه  ٢ثبات بودند، 
 بيکاری برای کارگرانی. سو به وحشت افتادند

که جز خشت مالی و پختن آجر هيچ تخصصی 
نداشتند، آن هم در روزهايی که موج 
بيکارسازی ها و تعطيل شدن مراکز کار جامعه 
را در خود غرق می کرد، جز گرسنگی و 

کارگر  ٧٠٠. گدايی هيچ معنای ديگری نداشت
فکرها يشان . اجتماع آردند. به دست و پا افتادند
اندازی برای غلبه هيچ چشم . را روی هم ريختند

بر معضل در پيش روی خود نديدند تا اين که 
ميليون  ٢۵٠ سرانجام به اين نتيجه رسيدند که

تومان وام بگيرند و سهام آجرپزی ثبات را 
. بخرند و به اين ترتيب کار خويش را حفظ کنند

آنان اين کار را کردند و سپس با تمامی توان، 
ر، شروع به به گونه ای فرساينده تر و مرگبارت

بانك صنعت و ( سرمايه داران . کار آردند
ميليون تومان را گرفتند و دنبال  ٢۵٠نيز ) معدن

اآنون دادگاه . سرمايه گذاری ها نوين خود رفتند
سرمايه هيئت مديره شرآت را به دليل پرداخت 

روز زندان محكوم  ٩١اين وام به آارگران به 

. استآرده و توليد آارخانه را متوقف آرده 
کارگر کارخانه اينک به گرسنگی و  ٢٠٠٠

مرگ تهديد مي شوند و اين در حالی است که 
ميليون تومان  ٢۵٠کارگر همزنجيرشان  ٧٠٠

کارگران همراه با کل . بدهی نيز بر دوش دارند
افراد خانواده خود دست به تحصن زده اند و 
خواستار لغو حکم جنايتکارانه دادگاه سرمايه 

  ايلنا: منبع        .هستند

  ٨٨شهريور  ۵
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 آارگران ايران خودرو نامه

آارگران ايران خورو با انتشار نامه اي طرح ضدآارگري و رياآارانه 
اين آارگران در نامه خود به . نمايندگان مجلس سرمايه را افشا آردند

اشاره " افشاي جنايات آمريكا"ميليون دالري براي  ٢٠اختصاص يك بودجه 
ستي پرسيده اند در حالي آه آارگران دسته دسته از گرسنگي آرده و به در

مي ميرند، به علت نبود ايمني هنگام آار آشته مي شوند يا به دليل نپرداختن 
دستمزدهايشان خودآشي مي آنند، آيا حل مشكالت معيشتي آارگران واجب 

 :متن اين نامه را در زير مي خوانيم  ؟"افشاي جنايات آمريكا"تر است يا 

قشرضعيف جامعه در اين روزها با رشد فزاينده قيمت ها، اخراج ها و «
ورشکستگی های شرکت های دولتی دست و پنجه نرم می کنند و آقايان به 

ميليون دالری برای افشای جنايت آمريكا  ٢٠اصطالح نمايندگان مردم طرح
اينان چه می دانند که کارگران چه دردی می شکند ؟ . تصويب می کنند

و اگر من و شما از گرسنگی هم بميريم  .شان سير و آخورشان پر استشکم
تنها چيزی که خواب آسوده اين خفتگان هميشگی . به هيچ کس بر نمی خورد

را کمی آشفته می کند محکوم کردن اقدامات به اصطالح ضدبشری در 
در حالی که روزانه خبرهای زيادی در روزنامه ها , کشورهای غربی است 

کارگران به دليل نبود ايمنی ،خودکشی آن ها به علت نپرداختن از مرگ 
دستمزدها و ديگر مشکالت معيشتی اين قشر زحمت کش منتشر می شود و 

با اين حال . هر کدام از آن ها دردی جانکاه و مصيبتی عظيم به شمار می رود
نه دولت و نه به اصطالح نمايندگان مردم در مجلس هيچ يک سعی در حل 

ت و مشکالت اين قشر که بخش وسيعی از جامعه ما را تشکيل می معضال
نداشته و در مقابل برای افشای اقدامات به گفته خودشان جنايت آميز ,دهند

به راستی کدام يک . آمريکا بودجه چند ده ميليون دالری اختصاص می دهند
حل مشکالت معيشتی مردم يا افشای به اصطالح اينان : واجب تر است 

  .»؟؟؟ "ات آمريکاجناي"

 ١٣٨٨آارگران ايران خودرو، پنج شنبه پنجم شهريور 
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   در افق

  به مناسبت مرگ ناباورانه آارگري شريف،

  پاك، سنگربان ضدسرمايه، تا به آخر انقالبي،

  سلمان يگانه  -رفيق شفيق به ياد ماندني مان

  

  در تنكاي روز

  شير شرزه اي

  از آيان رنج و زحمت

  ويشخسبيد در خون خ

  اين حنجره آوهستان

  آهووش نگاهش

  آه  

  داشت چه غم عميقي، پنهان

  بود اما چهره اش همواره خندان

  فرزند آار

  به چليپاي نقاله شد اسير

  اين ميانه 

  جام تنش لهيد

  بنهاد بر دلمان

  آتشي ناپيدا

  سيمرغ با دلش گريست

  ياد باد

  روزي آه 

  من و تو و مي

  شديم هم پيمان

  ده بود گريانما لبخندزنان، با
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  چه خوش مي گفتي

  در سرزمين اهرمن پرور« 

  در وادي خون و نفت

  خشم و نفرت

  ما آارگران

  شب شكنان

  زنجيروار

  جان بر آف

  به سخره بگرفته ايم

  هراس را

  مرگ را

  .   »تابو را 

 -------------  

 -------------  

  اينك

  در افق    

  خورشيد            

  .پرچم سرخي آرده به پا

  

  چهرمنو

  ٨٨ارديبهشت 



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

 

١٩ 
  ١٣٨٨ شهريور ١٣جمعه     ٧٠شمارٔه مسلسل   ٢٣سال دوم ـ شمارٔه  

ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . می شوند  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيم  سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاه ابقه هس ان      . د گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. ير نيستتحميل کرده است و خودکرده را تدب
  .ها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از  . درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران 
د جست      ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه ک پيداست ک

و فداکاری های خود کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها  مبارزه
ا م  . راه به جايی نخواهند برد رچم ي ات     گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ نشورسراسری واحد حاوی مطالب
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 سطح     به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که  متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا   نفس طرح. خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ه
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای  . به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د       .نجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه داران ا که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرم. که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند ايه 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 های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکر       چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            د وثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به 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 سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »داخلیتوليد ناخالص «(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زن - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .رگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کا. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .اب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اي - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده  -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . گان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد راي -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .همه 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
   :حقق اين خواست بايد برای ت. هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . ديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی همسران از يک -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

   .سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شودهای کار و 
، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند
  .ز جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايجاد هرگونه تشکل ا -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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مهاهنگی 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 همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

رای متاس با ما نامه الکرتونيکی ب
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

 

 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 همين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .اهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويدقسمت خو


