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 :اين شماره در

تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل گامي به سوي رهايي از  ٢
 سرمايه داري

  اعتصاب کارگران معدن در زيمبابوه  ٣
  اعتصاب کارگران صنايع چوب در ويتنام ۴
  دام يک ماهه نيروی کارسرمايه داران و استخ ۴
  اعتصاب در کشت و صنعت هفت تپه ۴
 درخواست حمايت کارگران تويوتای فيليپين ۴
  رهايی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است ۵
 نظام سرمايه داري و تشديد استثمار کارگران ۵
  آمار حوادث در گزارش جديد سازمان تأمين اجتماعی  ۵
 کارگران  ترفند سرمايه دار برای اخراج ۶
  کاهش شمار معلمان مدارس در سوئد ۶
  طرح مطالبات و درخواست های کارگری ٧
  زير فشار فقر ITIخودکشی کارگر  ٨

  انی اليافعقب افتادن حقوق کارگران پيم ٩
  هزار دستگاه گذشت ٢٣٩توليد ايران خودرو از مرز  ٩
  خودرو؟  تصاحب ايران  سناريوی ورشکستگی برای ٩
  »تب کريمه«ابتالی کارگران سالخ درمشهد به  ٩
 شکايت کارگران فنرسازیاعتراض و  ١٠
  يکاری گسترده و قريب الوقوع کارگران ايران خودرو ب ١٠
ورا انسو در فنالند و بيکارشدن صدها است تعطيل کارخانه های ١٠

 کارگر
  محمود رئيسی، کارگر جان باخته رويدادهای اخير ١١
 !منصور اسالو به بند معروف به سگدونی منتقل شد ١١
 ) ايتکو پرس -مهرکام پارس  (ايران خودرو  ١٢
 کارگر فنرسازی ٣٠اخراج  ١٢
 کارگر به علت اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ٢اخراج  ١٢
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تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل گامي به سوي رهايي از  
 سرمايه داري

بحث اوج گيري بحران و تعطيل صدها مرکز کار و توليد در کشور بحث 
با ارقام تازه و تكان دهنده ای  اما ابعاد گسترش آن هر روز. تازه ای نيست

سات توليدی آخرين خبرها حاکی است که کل صنايع و مؤس. گزارش می شود
توليد مواد غذائی تا لوازم خانگی و خودروسازی و  از کوچک تا بزرگ و از

ظرفيت به کار خود % ٣٠تمامی قلمروهاي ديگر به طور متوسط فقط با 
منابع رسمی دولت سرمايه داری اذعان دارند که اگر به طور . ادامه می دهند

تا لحظه حاضر حدود  کارخانه توليد لبنيات و فراورده های دامی ۶٠٠مثال 
ميزان توليدات خود را حفظ کرده اند، بخش های ديگری از جمله % ۴۵

صنايع لوازم خانگی يکی پس از ديگری تعطيل شده و يا درحال تعطيل شدن 
هستند، حتی آردسازی ها و کارخانه هايی که اساسی ترين نيازهاي زندگي 

ع به حالت تعطيل در ساکنان جامعه را تهيه می کنند در سطحی بسيار وسي
. درصد کار می کنند ۵٠با ظرفيتی کمتر از  آمده اند و بازمانده های آن ها نيز

ماشين سرآوب دولت سرمايه داري حتی اخبار ساده مربوط به تشديد بحران 
هدف . در روند بازتوليد کل سرمايه اجتماعی را هم به شدت سانسور می کند

انتشار هر خبری که حاآي از موقعيت دولت از . از اين سانسور روشن است
متزلزل سرمايه داری ايران و چشم انداز سالخي معيشت توده های کارگر در 

با اين همه، همان اخباری که . دل اين شرايط بحرانی باشد سخت وحشت دارد
به روزنامه ها راه پيدا می کند، برای نشان دادن ابعاد وخامت اوضاع کفايت 

ارس که اين روزها نامش ورد زبان ها است عظيم واگن سازی پ. مي آند
ايران خودرو و شرکت های تابع . ترين غول توليد واگن در خاورميانه است

اولی . آن جزء چند ده تراست غول پيکر خودروسازی جهان به شمار مي آيند
و حتی ماشين آالت و ابزار توليدش  به طور رسمی اعالم ورشکستگی کرده

دومی نيز به رغم گزارشات ضد و نقيض و وارونه . است را به حراج گذاشته
انجمن توليد . پردازی های گسترده منابع دولتی در آستانه ورشکستگی است

هزار تن فوالد در انبارهای  ۵٠٠فوالد از انباشته شدن بی سابقه بيش از 
مختلف کشور خبر می دهد و آينده تاريكي را برای روزها و ماه های آينده اين 

. کشتی سازی ها وضعيتی به مراتب بدتر دارند. ت پيش بيني مي آندصنع
شرکت صدرا مدت هاست که بخش اعظم توليداتش را در چند منطقه مختلف 

پيشينه بحران در کارخانه های . و بيش از همه در بوشهر تعطيل کرده است
و محصوالت  توليد لوازم خانگی، الستيك سازی، تهيه لباس و کفش و پارچه

چندی پيش روزنامه ها نوشتند . بی به زمانی دورتر از صنايع باال می رسدچو
واحد صنعتی بزرگ و متوسط زير فشار معضالت  ٢٢٨٠که در سال گذشته 

دولت احمدی نژاد . حاد مالی قادر به پرداخت بدهي هاي بانکی خود نشده اند
ر به اين خبر را تأييد کرده و راه چاره اش برای نجات شرکت های مذکو

شمار اين واحدها در طول . تاخير انداختن موعد سررسيد بدهی ها بوده است
صنعتی و  بنگاه ۴۴٠٠. افزايش يافته است ۶۶٠٠به  ٢٢٨٠ماه های اخير از 

تجاری اخير فقط برای سال جاری يک هزار و چهارصد ميليارد تومان اقساط 
انکی سال های پيش بدهی داشته اند که کل اين رقم نيز به بدهي هاي معوقه ب

منابع رسمی دولت ). ٨٨شهريور  ١۶بی بی سی فارسی، (اضافه شده است 
سرمايه داری ايران می گويند ميزان مطالبات بانک ها از شرکت های مختلف 

برای اين که ابعاد . هزار ميليارد تومان باالتر رفته است ۴٠اقتصادی از 
ه می کنيم که رقم مذکور تا وخامت اوضاع بيشتر روشن شود فقط به اين اشار

حوادث باال همگی . هزار ميليارد تومان کمتر بوده است ۵از  ١٣٨٣سال 
سرکشی عظيم موج بحران در ساختار باز توليد کل سرمايه اجتماعی ايران را 

منظور از سرمايه اجتماعی کل اقالم سرمايه های جامعه در ( نشان مي دهد
). رزی و خدمات و نوع اين ها استهمه حوزه های صنعت و تجارت و کشاو

تعداد زيادی از اين واحدها حتی قبل از . يک نکته مهم را فراموش نکنيم

طغيان اخير موج بحران دچار مشکالت اقتصادی بوده اند و دليلش ناتواني آن 
شرايط بحران طبعًا . ها در رقابت با توليدات خارجی در سطح جهانی است

در مورد بخش . يد کرده و خواهد کرداين وضع را به طور جدی تشد
کشاورزی و پاره ای صنايع ديگر مانند الستيک و توليد لوازم خانگی و حتی 
کارخانه های قند و شکر اوضاع چنين است، موضوعی که عجالتًا جای مهمی 

نكته مورد توجه ما در اينجا اين است که تمام . در بحث حاضر ما ندارد
بسياری از صنايع ديگر در معرض خطر جدي مراکز کار و توليد باال و 

اين واقعيتی است که سران جمهوری اسالمی حتی کودن ترين . تعطيل هستند
و عقب مانده ترين آن ها بسيار خوب آن را درک می کنند، هر چند از وحشت 

محصول بي . اشتعال آتش خشم توده های کارگر آن را پنهان می سازند
ترش عنان گسيخته بيکاری در سراسر جامعه واسطه و محتوم اين روند، گس

ميليون ها کارگر به . و در ابعادی بسيار عظيم تر از دوره های پيشين است
ميليون ها جوان جويای کار قادر به . خيل بيکاران قبلی افزوده خواهد شد

بيکاری در چنين . نيروی کار خود نخواهند شد يافتن هيچ کاری و فروش
يمي از گرسنگی و فقر و فالکت را در جامعه به وسعت و ميزانی موج عظ

راه خواهد انداخت، فساد و فحشا بيش از پيش افزايش خواهد يافت و سرآوب 
همه اين مصائب يکراست دامان توده . و خفقان و بي حقوقي تشديد خواهد شد

. های آارگر را خواهد گرفت و هست و نيست آنان را به کام خود خواهد کشيد
  اين است که چه بايد بکنيم؟ سؤال اساسی 

نزديك به دو سال است که ما هر هفته يا حداقل . اين سؤال تازه ای نيست
هرچند هفته يک بار آن را در همين سايت و خبرنامه آن طرح کرده ايم، به 
اين دليل ساده که در تمامی اين مدت موضوعيت داشته و بسيار هم حياتی 

بايد دست به کار تصرف : بارها داده ايم پاسخ اين سؤال را نيز . بوده است
آن ها جلوگيری  بايد از تعطيل. اين کارخانه ها و مراکز کار و توليد شويم

نبايد . بايد به جای اين که اخراج شويم، صاحبان سرمايه را اخراج کنيم. کنيم
بگذاريم سرمايه داران با تعطيل اين آارخانه ها و فروش ماشين آالت آن 

خود را از آنجا خارج آرده و به دنبال سود بيشتر به حوزه هاي سرمايه هاي 
اما برای همه اين کارها بايد قدرت داشته باشيم، قدرتی که به . ديگر منتقل آنند

بايد اين قدرت را سازمان دهيم و . در ما و طبقه ما موجود است اندازه کافی
با حرآت . ريمراه سازماندهی درست آن را عمًال و با همه توان درپيش گي

صرف در چهارچوب قانون و ساختن سنديكا آه جز مذاآره از باال و بدون 
حضور توده آارگران راهي پيش پاي آارگران نمي گذارد و مانع تصرف 
آارخانه و تعرض به سرمايه مي شود نمی توان دست به چنين سازمانيابی 

ات گذشته چيز اين نوع کارها جز درغلتيدن به گمراهي و تكرار اشتباه. زد
بايد به صورت شورايی و سراسری و ضدسرمايه داری . ديگري نيست
بايد در هر کجا که هستيم، در کارخانه ها، محله های مسکونی، . متشکل شويم

مدارس، بيمارستان ها، شبکه های حمل و نقل، کشت و صنعت ها، خيابان 
کارگران و با ها، همه از پير و جوان، شاغل و بيکار، زن و مرد، به نام 

هدف اعمال قدرت متحد کارگری عليه سرمايه خود را به صورت شورايی 
  . سازمان دهيم

سؤال بعدی اين است که تصرف مراکز کار و توليد تعطيل و درمعرض 
تعطيل چه مشکلی را حل می کند؟ کارخانه ها تعطيل می شوند زيرا سرمايه 

ابراين، علت تعطيل آارخانه بن. به جايي مي رود آه سود بيشتري داشته باشد
ها و بيكاري آارگران اين است آه حوزه هاي ديگر سرمايه گذاري و استثمار 
آارگران ارزان تر در آن حوزه ها سودآوري بيشتري براي سرمايه داران 

به همين دليل يعني به دليل آسب سود است آه سرمايه داران آارخانه . دارد
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اما . ان را به جاهاي ديگر منتقل مي آنندهاي خود را تعطيل و سرمايه هايش
در اين . ما آارگران کارخانه ها را با هدف آسب سود تصرف نمی کنيم

صنايع و کشت و صنعت ها و مراکز کار، محصوالتی توليد می شود که نياز 
برنج و گندم و پارچه، يخچال و آرد و . زندگی آل ساآنان جامعه است
وها، خانه های در حال ساختمان، کاغذ و قلم الستيك، قطعات مورد نياز خودر

اگر . و شير و دارو همان چيزهايی هستند که آل جامعه به آن ها محتاج است
ما آارگران متحد و متشکل شويم، اگر شوراهای ضدسرمايه داری خود را 

کارخانه در معرض تعطيل را  ۶۶٠٠سازمان دهيم، اگر با قدرت اين شوراها 
قدرت شوراها دولت سرمايه داری را مجبور به تامين تصرف کنيم، اگر با 

تمامی نيازهاي چرخه توليد سازيم، آنگاه خودمان از درون شوراهايمان 
آنگاه . برنامه ريزی کار و توليد همه اين واحدها را به دست می گيريم

خودمان بر بلندای همين شوراها تمامی نيازهای معيشتی و آموزشی و درمانی 
امعه را محاسبه می کنيم و همين محاسبه را پايه برنامه ريزی و رفاهی آل ج

ما کارخانه ها را تصرف نمی کنيم تا آن ها را . کار و توليد قرار مي دهيم
اما . تصرف می کنيم تا بساط توليد سود را برچينيم ما آن ها را. سودآور آنيم

م آل جامعه برچيدن بساط توليد سود نه فقط نياز ما آارگران بلكه نياز مبر
زيرا جامعه به . براي رهايي از چنگ نظام انسان ستيز سرمايه داري است

طور آلي هرچه مي آشد از دست سرمايه داري مي آشد، از استثمار و فقر و 
بنابراين، خالصه . بيكاري گرفته تا استبداد و سرآوب و خفقان و بي حقوقي

ست که متحد و متشکل سخن ما با همزنجيرانمان در اين سطور مختصر اين ا
در اين شوراها شاغل و بيکار، زن و مرد، . شوراهايمان را بر پا داريم. شويم

پير و جوان، کارگر صنعتی و کشاورزی و معلم و پرستار و بهيار و راننده و 
روزنامه نگار و همه فروشندگان نيروی کار و محرومان از هر نوع دخالت 

. خويش، دست در دست هم گذاريم در کار و روند کار و سرنوشت زندگی
اعالم کنيم که ما قدرت متحد و سراسری و شورايی و ضدسرمايه داری طبقه 

همه کارخانه های تعطيل شده و در حال تعطيل را تصرف . کارگر هستيم
در تمامی کارخانه ها و . کارخانه ها راسنگر کارزار عليه سرمايه سازيم. کنيم

. مراکز داير کار و توليد اعتصاب راه اندازيممدارس و بيمارستان ها و همه 
در اين سنگرها دوش به . قدرت خود را در همه اين جاها به هم پيوند زنيم

مطالبات جاري خود را بر اين . دوش هم عليه نظام بردگی مزدی مبارزه کنيم
قدرت سياسي را به چنگ آوريم و اين مبارزه را تا نابودی . نظام تحميل کنيم

   .اری ادامه دهيمسرمايه د

  !آارگران عليه سرمايه متشكل شويم 

  آميته هماهنگي براي ايجاد تشكل آارگري
 ١٣٨٨شهريور  ١٨

 

 اعتصاب کارگران معدن در زيمبابوه 

 Shabaineکارگران معدن شاباينا مشابا 
Mashaba  در زيمبابوه در اعتراض به تعويق

. دستمزدهای خويش دست به اعتصاب زدند
ماه دستمزد و  ٨اران صاحب معدن سرمايه د

. کل مطالبات کارگران را مصاده کرده اند
حقوقي  کارگر در طول اين مدت هيچ ١۵٠٠

نگرفته اند و همچون ميليون ها همزنجير ايرانی 
خود روزگار درازی در آتش گرسنگی و فقر و 
ذلت و حقارت سوخته اند، فرياد کشيده اند و با 

آنان در چنين . ندمرگ دست و پنجه نرم کرده ا
شرايطی و در قعر جهنمی چنين سوزان باز هم 
به کار ادامه داده اند، هر چه فرساينده تر و 
جانکاه تر استثمار شده اند، جويباران سود را 
خروشان آرده اند و دريای عظيم سرمايه های 

آخرين باری . سرمايه داران را مواج ساخته اند
ه دسامبر سال که کارگران دستمزد گرفته اند ما

ماه انتظار کشيدند و در پايان  ٨. پيش بوده است
ماه دريافتند که ميخ انتظار و مماشات و  ٨

گفتگو هيچ گاه، در هيچ کجا، به هيچ ميزان، در 
دل سخت تر از سنگ هيچ سرمايه داری 

کارگران اعالم آردند . فرونرفته و نخواهد رفت
که  مگر نه اين است. که اعتصاب تنها راه است

ماه بهای نيروی کار ما را  ٨صاحبان سرمايه 
مصادره می کنند تا به سود خود بيفزايند؟ مگر 
نه اين است که سرمايه حاصل استثمار ماست و 
هر جنايت سرمايه تشديد مرگبارتر استثمار ما 

را دنبال می کند؟ پس بايد درست همين جا را 
همين سالح را به . در همين ميدان جنگيد. چسبيد

بايد به . کار گرفت و همين هدف را نشانه رفت
قلب سود، به شريان حيات سرمايه، به همان 
جايی که سرمايه و سود توليد می شود با تمامی 

کارگران چنين کردند و اينک . قدرت شليک کرد
کارگر چرخ توليد را به طور کامل  ١۵٠٠همه 

 Shabaineمعدن . متوقف ساخته اند
Mashaba دن پنبه نسوز در بزرگ ترين مع

سال ها است که بحث شرايط کار . زيمبابوه است
مواد . در اين نوع صنايع به شدت داغ است

شيميايی روند توليد اين ماده بسيار سرطان زا 
است و جان کل کارگرانی که در اينجا استثمار 
می شوند مدام و با باالترين درجه احتمال در 

 سرمايه داران به. معرض خطر جدی است
کارگرانی که در قعر چنين کشتارگاهی کار می 

ناچيز را هم نمی  دستمزد ماه همان ٨ماه  ٨کنند 
در . اعتصاب چند روز است ادامه دارد. پردازند

اين مدت بارها کارگران و سرمايه داران به 
گفتگو نشسته اند اما اين گفتگوها هر بار بدون 

کارگران مصمم . هيچ نتيجه پايان يافته است
تند که تا رسيدن به همه مطالباتشان به هس

: " يکی از آنان می گويد. اعتصاب ادامه دهند
ماه است که حقوق ما را  ٨شرکت بيش از 
 1000تا  800هر کدام ما حدود . نپرداخته است

ما برای . دالر از صاحبان سرمايه طلب داريم

گرفتن حقوق خود حاضريم تا هر وقت که الزم 
اظهارات کارگر . »مه دهيمباشد به اعتصاب ادا

مذکور در عين حال اين حقيقت بس دردناک را 
که حقوق وی و همزنجيرانش  نيز فاش می آند

در اين دوزخ ماالمال از کشتار و فرسايش و 
دالر در ماه تجاوز  ١٠٠خون جگر و ذلت از 

 ٣اين دستمزد ماهانه تقريبا از حقوق !! نمی کند
معه نروژ ساعت کار يک کارگر صنعتی در جا

کارگر نروژی بسيار بيرحمانه و !! کمتر است
سفاکانه توسط سرمايه استثمار می شود و نرخ 
اضافه ارزشی که او توليد می کند بانگ طرب 
صاحبان سرمايه را بر سقف کهکشان ها می 

برای لحظه ای فکر کنيد که سرمايه داران . کوبد
 با کارگران زيمبابوه آن هم در معدن

Shabaine Mashaba  چه می کنند؟ و از تن و
عظيمي از سرمايه و  جان آن ها چه سيالب هاي

سود بيرون مي آشند؟ تازه به اين هم راضي 
ماه همين بهای بی مقدار نيروي  ٨ماه  ٨. نيستند

  !! آار را هم مصادره می کنند

  )انگليسی ( سايت عليه کار مزدی : منبع

againstwage.com  
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 کارگران صنايع چوب در ويتنام اعتصاب

کارگر صنايع  2000 بيش از روز هفتم سپتامبر
در کشور  Rapexro در شرکت عظيم چوب

ويتنام دست از کار کشيدند و چرخ توليد سود را 
فبه طور کامل  دليل اين . آردند متوق

اعتصاب امتناع سرمايه داران از پرداخت سهم 
. بيمه کارگران به نهادهای ذيربط است

کارفرمايان در طول سال های طوالنی از انجام 
و در همه اين مدت اقدام  اين کار خودداری کرده

جنايتکارانه خويش را از چشم توده های کارگر 
کارگران با اطالع از موضوع، . پنهان آرده اند

با خشم و نفرت و عصيان، تصميم به اعتصاب 
گرفتند و ساعاتی بعد تصميم خويش را به 

  . جرا درآوردندمرحله ا

اعتصاب کارگران تنها باعث خشم و قهر 
. سرمايه داران صاحب شرکت نشده است

صدرنشينان ديوان ساالری اتحاديه ای نيز به 

همان اندازه در هول و هراس و وحشت فرو 
آنان با تمام قوا تالش کرده اند تا . رفته اند

. کارگران را از شروع اعتصاب باز دارند
با هوشياری و آگاهی کارگران با تالش آنان اما 

توده های کارگر با صدای . شکست مواجه شد
بلند اعالم آردند که برای آغاز اعتصاب کل 
قانون و قانون مداری سرمايه و بساط اتحاديه را 

اتحاديه چيان سرمايه پرست . به دورمی اندازند
اينک می کوشند تا هر چه زودتر موج خشم 

آنان را به اطاعت از کارگران را مهار کنند و 
اوامر کارفرمايان و رعايت مصالح سرمايه و 

 .سرمايه داران مجبور سازند

 Rapexro  شرکت مهم چوب  ٢۵٠با بيش از
 عظيمکمپانی  JC Penney. داد و ستد دارد

متعلق به سرمايه دار سوئدی  IKEA ،یيامريکا
 Pier و چهارمين ثروتمند بزرگ دنيا و باالخره

1 Imports پانی ديگر امريکايی از جمله کم
کارگران ويتنام با پايين . اين شرکت ها هستند

ترين ميزان دستمزد کار می کنند و استثمار می 
نرخ تورمي آه مدام در حال صعود است . شوند

همين ميزان نازل دستمزد را نيز هر روز بيش 
وضعيت . از روز پيش در کام خود می بلعد

ار است و هر معيشت کارگران بسيار رقت ب
کارگرانی که . روز نيز رقت بارتر می شود

روزی دنيا را بر سر بزرگ ترين قطب سرمايه 
جهانی خراب کردند اينک آماج فاجعه بارترين 

  . اشکال استثمار سرمايه جهانی هستند

  )انگليسی (عليه کار مزدیسايت  :منبع
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 يک ماهه نيروی کارسرمايه داران و استخدام 

سرمايه داران ايرانی هيچ لحظه ای را پشت سر 
نمی گذارند مگر اين که آن را صرف تشديد هر 
چه وحشيانه تر استثمار کارگران و افزايش 

مدت ها سخن از . هرچه بيشتر سود خويش کنند
چندی بعد زمان اين . قراردادهای موقت بود
ندين و از يک سال به چ قرارداد موقت آب رفت

اينک طول . ماه و سپس دو سه ماه آاهش يافت
اين مدت به يک ماه و در مواردي به کمتر از 

يک ماه و حتی چند روز و شايد هم يک روز 
سرمايه داران چند روز چند روز . رسيده است

کارگران را دور می ريزند و در صورت نياز، 
نيروی کار مجبورتر، مستأصل تر و مفلوک تر 

. بسيار پايين تر به کار می گيرند را با دستمزد
 ،شير پاک ،بستنی پاک ،شيشه مينا های شرکت

و ده ها شرکت ديگر با کارگران شيشه گاز 
ی برای هيچ هيچ نوع تضمينچنين می کنند و 

در کارخانه  .مدت اشتغال به آنان نمی دهند
کارگر زن را که  ۶روز هفدهم شهريور شوگا 

در يک چشم به  به همين شکل استثمار می شدند
   .هم زدن بدون هيچ اطالع قبلی اخراج کردند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨شهريور  ١٨

  

 اعتصاب در کشت و صنعت هفت تپه

شهريور صدها تن از  ١٨ صبح روز چهارشنبه
دست به  کارگران کشت و صنعت هفت تپه

ارگران معترض خواستار ک. زدند اعتصاب
خ گويی مديران منظم شدن پرداخت حقوق و پاس

شرکت درباره کاهش اضافه کاری، کاهش 
دستمزد دريافتی، اجرانشدن طرح طبقه بندی 

 مشاغل و عدم اجرای طرح ضريب ريالی
در ساعات نخست روز در کارگران  .هستند

شرکت اجتماع مدير سرمايه دار  مقابل دفتر کار
کردند و با طرح مطالبات خويش خواستار پاسخ 

مطابق معمول از دادن هر  سرمايه دار. شدند
پاسخی خودداري کرد و درپي سکوت وي 

آنان اعالم . کارگران تصميم به اعتصاب گرفتند
آردند که اعتصاب را تا تحقق خواسته های 

  . خويش ادامه خواهند داد

   هرانا: منبع

   ٨٨شهريور  ١٨

 

 درخواست محايت کارگران تويوتای فيليپين

کنسرن کارگران خودروسازی شاغل در 
تويوتای فيليپين سا هاست که برای دستيابی به 
حقوق خود عليه کنسرن و هم چنين رژيم 

Arroyo  که حامی و نماينده سرمايه داران است
 ٢٠٠١آغاز مبارزه به سال . مبارزه می کنند

برمی گردد، زمانی که کارگران برای دستيابی 
به شرايط کار و دستمزد بهتر دست به اعتصاب 

ها پاسخ کارفرما را به صورت اخراج  آن. زدند
و عدم به رسميت شناختن اتحاديه شان دريافت 

از آن زمان تاکنون تويوتا از بازگرداندن . کردند
با وجود . کارگران اخراجی سرباز زده است

همه تهديدها و فشار زندگی کارگران شاغل به 
همراه کارگران اخراجی به مبارزه ادامه داده 

 ٤٥کارگران کنسرن تويوتا در آن ها با . اند

کشور تماس گرفته و حمايت آن ها را جلب 
کرده اند و در آن کشورها برای همبستگی 

اتحاديه کارگران . کمپين تشکيل شده است
تويوتای ژاپن از مبارزه آن ها حمايت کرده 

اجتماع بين المللی کارگران خودروسازی . است
 با مبارزات آن ها ٢٠٠٧در آلمان در سال 

نمايندگان آن ها در . اعالم همبستگی کرده است



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

 

٥ 
  ١٣٨٨ شهريور ٢٠جمعه     ٧١شمارٔه مسلسل   ٢٤ٔه  سال دوم ـ شمار

نشست بين المللی کارگران خودروسازی که در 
" اکتبر در هانوفر آلمان با شعار ١٨-١٥

کارگران  -همبسته، مهاجم، بين الملل
 "خودروسازی جهان را به حرکت در می آورند

شرکت خواهند کرد و کاش بتوانند حمايت عملی 

آورند زيرا گرچه  اين کارگران را به دست
حمايت نظری مهم است اما آن چه که سبب به 
لرزه در آمدن سرمايه می شود خواباندن کار در 

 ٥اين صنايع است حتی اگر سمبليک و به مدت 
کارگران يک کمپين حمايتی ايميلی . دقيقه باشد

را نيز سازمان داده اند که می شود با آدرس 
 :زير با آن ها اعالم همبستگی کرد

 www.dp-freunde   

  ٢٠٠٩سپتامبر 

 

 رهايی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است

در ادامه اعتراضات و تظاهرات دو سال گذشته 
بازهم هزاران نفر در آتن پايتخت يونان با 
عنوان تظاهرات مستقل طبقاتی به راه پيمايی و 

اين تظاهرات توسط هيچ . تظاهرات پرداختند
 ٥روز شنبه . رل نمی شدحزب يا اتحاديه ای کنت

سپتامبر کارگران در اطالعيه خود در تظاهرات 
ما دسامبر را فراموش نمی : اعالم کردند که 

ما گلوله هايی را که الکسيس را کشت . کنيم
ما اين جا در يونان هر روز . فراموش نمی کنيم

در گير مبارزه اجتماعی هستيم و کنستانتين 
 هيم زادهما نمی خوا. پرچم مبارزه ماست
نمی خواهيم آن ها جسارت . بوروکرات ها باشيم

به نام طبقه کارگر . کنند و به نام ما سخن بگويند
ما نمی . و از پشت به مبارزات ما خنجر بزنند

خواهيم به آن ها مجوز بدهيم که ما را کنترل 
کنند و مبارزه ما را به رای خود تبديل کنند و 

با رای ما به  زمانی که دسامبر فرا برسد آن ها
آن طرف پل رسيده و ما کماکان در جای خود 

راه  *کارگران بايد عليه روسا. باقی مانده باشيم
پيمايی و مبارزه کنند و واسطه گری اين يا آن 

رهايی طبقه کارگر کار . بوروکرات را نپذيرند
  .خود طبقه کارگر است

راه پيمايی در مسير رفت و برگشت بود که 
پليس از گاز . با پليس شد منجر به درگيری

پليس های . اشک آور عليه کارگران استفاده کرد
نفر را دستگير کردند اما وقتی  ١٥موتور سوار 

مرکز پليس توسط تظاهرکنندگان محاصره شد 
  .آن ها دستگير شدگان را آزاد کردند

  ٢٠٠٩سپتامبر 

به اتحاديه اروپا  ١٩٨١يونان در سال  -*
يونان  .تو استپيوست و هم چنين عضو نا

کشوری با اقتصاد کشاورزی و خدماتی است و 
بيکاری و تورم سطح باال همواره عاملی برای 

اغلب تظاهرات . ناآرامی ها و اعتراضات است
کارگری در اين کشور توسط کارگران بخش 
خدمات، بيکاران و مهاجرين سازمان داده می 
شود به همين سبب به غلط آن ها شعار مبارزه 

سا را به جای مبارزه با سرمايه داری به با رو
 .کار می برند

 

 نظام سرمايه داري و تشديد استثمار کارگران

بانک مرکزی ايران در گزارش اخير خود 
تا  ١٣٧١اعالم آرده که در فاصله سال های 

درصد  ٧١درآمد خانوار در کشور  ١٣٨۶
همين گزارش اضافه می . افزايش داشته است
ی مربوط به حداقل معيشتی کند که هزينه ها

 ١٨۴٠ساآنان جامعه در طول همين مدت 
مقايسه اين دور قم بيانگر . درصد باال رفته است

نظام سرمايه داري ايران عليه توده  جنايت عظيم
در اين قياس . های کارگر اين آشور است

مشاهده می کنيم که افزايش بهای نيازهاي اوليه 
ابر ميزان بر ٢۶سال ياد شده  ١۵زندگي در 

به بيان . افزايش حقوق کارگران بوده است
 ٢۶ديگر، بهای بازتوليد نيروی کار کارگران 

برابر دستمزدي بوده است که سرمايه داران و 

!! دولت سرمايه داری به آن ها پرداخته اند
اصريح تر بگوييم، سطح مزدهای واقعی توده 

مرتبه  ٢۶سال  ١۵های کارگر در طول اين 
 ١٣٨۶کارگران در سال . است آاهش يافته

. بار فقيرتر شده اند ٢۶،  ١٣٧١نسبت به سال 
سال، خورد و خوراک و پوشاک و  ١۵در اين 

دارو و درمان و آموزش و بهداشت آارگران 
معناي اين حرف آن . بار کمتر شده است ٢۶

 ١۵است آه نظام سرمايه داری در طول 
زندگي آارگران را هر سال بيش از سال  سال
يش و هر روز بيش از روز پيش سالخي کرده پ

اين نکته را فراموش نکنيم و خوب به . است
خاطر بسپاريم که همه آنچه گفتيم سوای نرخ 

درصدی است که بر طبقه  ١٢٠٠استثمار 

تا . کارگر ايران تحميل گرديده است و می گردد
اينجا فقط سخن از کاهش سطح دستمزدهای 

کارگران . ل بودسا ١۵واقعی کارگران در اين 
ايران در مقابل هر يک ريال دستمزدی که 

ريال سود  ١٢دريافت می دارند به طور متوسط 
برای سرمايه داران و دولت سرمايه توليد می 

مشاهده می کنيم که اين فقط اعتراض طبقه . کنند
خون . کارگر نيست که به خون آشيده می شود

درون رگ هاي آارگران نيز روزانه و هر 
بيش از روز پيش به هولناک ترين شكل  روز

  . مكيده مي شود

  ايلنا: منبع

  ٨٨شهريور  ١٧

   

 آمار حوادث در گزارش جديد سازمان تأمين اجتماعی 

ماعی هر چند وقت يک بار سازمان تأمين اجت
. گزارشی زير نام سوانح کار منتشر می کند

هدف اين گزارش بر خالف عنوانش پرده 
اندازی بر روی کوه عظيم سوانح مرگباری 
است که مدام در مراکز مختلف کار و توليد 
روی می دهد و هر روز جان شمار زيادی از 

بر اساس مندرجات اين . کارگران را می گيرد
هزار و  ۴ماهه اول سال جاری  ٣در گزارش 

اين آمار فقط . سانحه کار اتفاق افتاده است ۴٢۶
بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعی را دربرمي 

به همين دليل، خيل عظيم کارگران از . گيرد
جمله شاغالن بخش ساختمان يعنی مرکز اصلی 

وقوع حوادث و قتل عام توده های کارگر را 
ماه  ٣می گويد که در  گزارش. شامل نمی شود

 ٢۵مذکور از ميان کارگرانی که بيمه بوده اند 
نفر  ٢۵١نفر جان خود را از دست داده اند، 

دچار نقص عضو شده اند و بخش هايی از 
نفر به دليل  ۶٧. بدنشان سالخی گرديده است
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شدت آسيب ديدگی امکان انجام هيچ کاری 
نفر نيمه جانی برای رنج کشيدن و  ٨١ندارند،

استثمار شدن توسط سرمايه دارند و باالخره 

نفر نيز با درجات ديگری از  ۴٠٠٠بيش از 
  . معلوليت و مصدوميت دست به گريبان هستند

 ٨٨شهريور  ١٧      ايلنا : منبع

 

  

 ترفند سرمايه دار برای اخراج کارگران 

کارفرمای پااليشگاه بندرعباس اوراقی را بين 
آن ها خواسته است و از  کارگران توزيع کرده

. که به پرسش های مندرج در آن پاسخ گويند
فرمول بندی سؤال ها به گونه ای است که پاسخ 

کارفرما اين . آن ها مجوزی برای اخراج باشد
ترفند را در سطحی وسيع به اجرا نهاده و 

. کارگر را بيکار ساخته است ٨۶درهمين راستا 
ماه  ۴او در شرايطی دست به اين جنايت زده که 

دستمزد اين کارگران را هم مصادره کرده و 
کارگران در . هيچ ريالی به آنان نپرداخته است
گرمای کشنده  تمامی فصل تابستان و در

هر کدام آن ها بارها . بندرعباس کار کرده اند

زير فشار حرارت طاقت فرسای محيط کار و 
فقدان هر گونه امکانات اوليه در محيط 

رفته و در آستانه مرگ قرار پااليشگاه از هوش 
سرمايه دار اکنون مصمم است که اين . گرفته اند

کارگران را اخراج کند، زيرا موج کارگران 
تازه بيکارشده از مناطق مختلف کشور به سوی 
بندرعباس روان است و او می تواند نيروی کار 
. مورد نياز را به بهايی بسيار ارزان تر تهيه آند

سبعيت کارفرما دست به کارگران در مقابل 
آنان می گويند خواستار ادامه . مقاومت زده اند

اشتغال خود هستند و تمام مطالبات معوقه خود 
سرمايه دار در مقابل اصرار و . را می خواهند

مقاومت کارگران مطابق معمول به نيروی 
. سرکوب دولت سرمايه داری توسل جسته است

. دکارگر دار ١۶٠٠پااليشگاه بندرعباس 
کارگران اخراجی تا امروز به مقاومت ادامه 

آنان اعالم آرده اند که در مقابل تهاجم . داده اند
نيروی سرکوب نيز خواهند ايستاد و مبارزه را 

 . تا رسيدن به خواسته هايشان ادامه خواهند داد

   رانيآزاد کارگران ا هياتحاد: منبع

 ٨٨شهريور  ١٧

  

 ئدکاهش مشار معلمان مدارس در سو

چند روزی است که اقتصاددانان، مؤسسات 
مالی بين المللی، مراکز پژوهشی سرمايه و 
باالخره دولت های سرمايه داری از چشم انداز 
بهبود وضعيت اقتصادی و مهار بحران سخن 

آنان هم دروغ مي گويند و هم . می گويند
گفته های آنان دروغ است، زيرا !! راست

ي آارگران و حمله به بحران تا آنجا که به بيكار
سطح معيشت و امکانات زيستی آنان مربوط می 
شود نه فقط هيچ تخفيف نيافته بلکه سخت در 
حال اوج گيري و گسترش و تشديد و قربانی 

راست می گويند، زيرا در . گرفتن است
سرشکن آردن بار بحران سرمايه داری بر 
زندگی توده های کارگر، سازماندهی دقيق و 

زی منظم اين سرشکن سازی، خنثی برنامه ري
آردن هر جنب و جوش اعتراضی طبقه کارگر 
با استفاده از اهرم هميشه حاضر اتحاديه هاي 
آارگري در بخشي از جهان و سرکوب پليسی و 
نظامی جنبش کارگری در بخش های ديگر با 

آنچه آنان زير . موفقيت کامل به پيش تاخته اند
بحران و  نام چشم انداز پيروزی خروج از

اما چه . عالئم رونق مي گويند فقط همين است
وحشتناک و جنايتکارانه است وقتي اصرار 
دارند پيروزي هاي تبهکارانه عليه زندگی 

تصوير  آارگران را نور اميدی براي آنان
آن را جار بزنند و چنين وانمود کنند که !! آنند

گويا آارگران بايد به آينده خويش اميدوار 
دار و ندار آنان  يرا سرمايه در سالخيز!! باشند

اما . هر چيزی حدی دارد!! پيروز شده است
  . گويا وقاحت سرمايه را هيچ حدی نيست

نمايندگان فکری، سياسی و اقتصادي نظام 
بردگی مزدی از چشم انداز پايان بحران حرف 
می زنند و اين درست در شرايطی است که 

زنجير ما در دقيقه به دقيقه ده ها هزار توده هم
سراسر جهان بيکار می شوند و به ديار 

آنچه برای آن ها به . گرسنگی اعزام می گردند
طور واقعی گام هايی به سوی خروج از بحران 
است برای ما سالخی تمام عيار خورد و 
خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و 

به اطراف خود . بهداشت و همه چيزمان است
خبار مندرج در سايت فقط به ا. کمی نگاه کنيم

در طول . حاضر و خبرنامه اينترنتی آن بنگريم
همين يک هفته اخير چند صد هزار کارگر فقط 
در چند کشور کار خويش را برای هميشه از 

اين وضع با حداکثر شتاب ادامه . دست داده اند
در کل جامعه سوئد تا چند ماه قبل و به . دارد

پيش حدود دنبال اخراج های بی شمار ساليان 
هزار معلم کماکان در سطوح مختلف  ١٠٠

در همين چند . آموزشی به کار اشتغال داشته اند
اداره . نفر آنان اخراج شده اند ١۵٠٠ماه اخير 

امور مدارس سوئد هر سال با محاسبه شمار 
کسانی که بازنشسته می شوند، مرخصی 
معذوريت يا استعالجی می گيرند، مدت قرارداد 

ان می رسد و يا به دالئل ديگر محل آنان به پاي
کار خويش را ترک می گويند، ميزان نياز 
مراکز آموزشی به معلمان جديد را از طريق 

اين تعداد برای سال . اداره کار آگهی می کند
کاهش  ٩٧٠٠به  ٢١٧٠٠تحصيلی جاری از 

معنای اين کاهش فقط اين است که . يافته است
وب جمعيت کثير معلمانی که در چهارچ

قراردادهای موقت کار می کنند هيچ کدام به سر 
اداره مدارس سوئد . کار خود بازنخواهند گشت

نفر در  ١۵٠٠از اين طريق عالوه بر اخراج 
معلم ديگر را نيز  ١٢٠٠٠ماه های قبل، 

يکراست به همزنجيران بيکار سابق خود اضافه 
می کند و به اين ترتيب با يک محاسبه ساده 

يابيم که بحران سرمايه داری  سرانگشتی درمی
ميليونی، فقط در بخش  ٩فقط در جامعه سوئد 

آموزش، فقط در سطح مدارس ابتدايی و 
متوسطه، فقط از کادر آموزشی، فقط در طول 

درصد نيروی کار را  ١۵چند ماه، بيش از 
قربانی آرده و همچنان در حال قربانی آردن 

توحش ارقام فوق البته بيانگر همه ابعاد . است
. سرمايه حتی در همين قلمرو ناچيز نيست

سرمايه داران دولتی شهرداری ها بسياری از 
مشاغل آموزشی را به طور کامل حذف کرده 
اند تا از اين طريق هزينه های آن را به اقالم 

کاهش نيروی کار در . سود سرمايه ها بيفزايند
بخش آموزش فقط به معلمان محدود نمی شود، 

آموزشی و اجتماعی، مشاوران  بلکه مشاوران
تربيتی، روانشناسان مدارس، پرستاران مراکز 
آموزشی و برخی مشاغل ديگر را گاه حتی 
بسيار بيشتر از معلمان زير فشار قرار می دهد 

در همين . و به ورطه بيکاری پرتاب می کند
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رديف شغلی  ٢٠٠دوره فقط در شهر گوتنبرگ 
  . به طور کامل از بين رفته است

قه کارگر سوئد در طول دو دهه اخير به طب
صورت بسيار هولناکی تاوان کاهش نيروی کار 

 ٢٠در دهه نخست . در مدارس را پرداخته است
درصد معلمان و دارندگان مشاغل ديگر 
. آموزشی و تربيتی کار خود را از دست دادند

دبستان ها و دبيرستان هايی که روزی از آن ها 
دنيا ياد می شد اينک به عنوان بهترين مدارس 

به مرکز خريد و فروش مواد مخدر تبديل شده 
کاهش تعداد معلمان يعنی افزايش بيش از . اند

حد شمار دانش آموزان هر کالس، يعنی از بين 
رفتن تمامی شرايط مساعد الزم برای يادگيری 
موفق محصالن، يعنی هموارسازی همه راه ها 

واده های برای بازماندن کودکان و جوانان خان
کارگری از تحصيل به ويژه در سطوح عالی و 
حتی در دبيرستان ها، يعنی گشايش هر چه 
بيشتر جاده برای خصوصی سازی مدارس، 
يعنی طرد دانش آموزان خانواده های کارگری 
از حوزه آموزش و انحصار تحصيالت عالی به 
سرمايه داران، يعنی روانه ساختن جوانان طبقه 

يکاری و متعاقب آن بازار کارگر به وادی ب

آری، کاهش شمار  .خريد و فروش مواد مخدر
اين وضع . معلمان متضمن همه اين پيامدها است

شديدتر می شود زمانی که همراه با معلمان، 
بخش قابل توجهی از همزنجيران مشاور و 
مربی و کودکيار و روانشناس و پرستار آن ها 

کان نيز کار خود را از دست می دهند و کود
جامعه زير فشار کمبود تمامی اين امکانات قرار 

بر اساس گزارشات مرکز آمار سوئد . می گيرند
درصد  ١١بيش از  ٢٠٠٨فقط در سال 

محصالن دبيرستان ها موفق به گرفتن نمره 
قبولی نشده اند و سرانجام مدرسه را بدون 
. گرفتن هيچ کارنامه تحصيلی ترک گفته اند

 ٨حتی قريب . ده استمعضل در همين حد نمان
درصد دانش آموزان دوره راهنمايی هم سال نهم 
تحصيل را به پايان رسانده اند بي آن که در 
دروس پايه خود مشتمل بر رياضی و سوئدی و 

آمارها می گويند . انگليسی نمره قبولی بگيرند
شمار جوانان دچار روان پريشی و انواع 

افته افزايش ي برابر ٣بيماری های روانی تا 
دولت فعلی سرمايه اين نفرين شدگان نظام . است

بشرکش سرمايه داری را دانش آموزان مزاحم 
نام نهاده است و در نهايت بيشرمی و وقاحت 

مي گويد از ورود آن ها به کالس های درس 
وزير آموزش و !! جلوگيری خواهد کرد

پرورش اين دولت می گويد که اين دانش 
!! مدارس هستندآموزان مخل نظم و آرامش 

سرمايه بر سر انسان ها چنين می آورد، بر 
جبين آن ها چنين می نويسد و قربانيان 
سوداندوزی خود را اين چنين سفاکانه بدنام می 

سرمايه داران . کند و به دار مجازات می آويزد
و دولت های جنايتکار سرمايه داری زير هر نام 
و در هر لباس و مرام و هيأت مصم تر از 

مامی دوره های تاريخ حيات اين نظام عزم ت
جزم کرده اند تا کل هستی انسانی ساکنان کره 
ارض را در آستان حفظ سودآوری سرمايه ها و 

اين . نگه داری دوزخ پلشت سرمايه قربانی کنند
 عزم جزم سرمايه داران تا لحظه حاضر با هيچ
اعتراض نيرومندی از سوی طبقه کارگر بين 

رفرميسم منحط . رفته استالمللی پاسخ نگ
اتحاديه ای همه جا بازوی قدرت سرمايه برای 
تحميل اين سکوت و فروماندگی بر جنبش 

اين وضع تا کی . کارگری جهانی بوده است
   !دوام خواهد آورد؟ کارگران دنيا بايد پاسخ دهند

 ٢٠٠٩سپتامبر 

 

 طرح مطالبات و درخواست های کارگری

ايران خودرو، در  مظفر بنی لو کارگر پيمانی
بر اثر زمانی که مشغول جوشکاری بوده است 
به علت انفجار گاز نشت آرده از لوله گاز و 

برخورد قطعات آسفالت از ناحيه سر به شدت 
اين حادثه در روز جمعه اتفاق . زخمی می شود

اگر در روز کاری اين انفجار به وقوع . می افتد
زخمی  نفر ۴٠تا  ٣٠می پيوست احتماًال حدود 

کارگر زخمی را به . و کشته می شدند
پيمانکار به . انتقال می دهند ٢ بيمارستان شماره
چنين وانمود کند که بنی لو  .تکاپو می افتد

. سرخود برای کار به محل حادثه رفته است
درمان کارگر  صددپيمانکار به جای آن که در

بر اين  خود رازخمی برآيد، همه فکر و انديشه 
را  اوکه هر طور شده  ز مي آندامر متمرآ

اما به خاطر اين که کارگران . مقصر جلوه دهد
او برای جوشکاری  زيادی شاهد فرستاده شدن

در بيمارستان . بودند، تيرش به سنگ خورد
 تومان ميليون ۵هزينه عمل جراحی بنی لو 

اما نه پيمانکار و نه مسئولين . برآورد می شود
درمان او را تقبل  کدام هزينه ايران خودرو هيچ

خانواده مظفر بنی لو توان پرداخت . نمی کنند
پس از چند روز بستری،  و اين مبلغ را نداشتند

مدتی در منزل . وی را به خانه منتقل می کنند
از او مراقبت می کنند اما به علت جراحت زياد 

و عدم وجود مراقبت های پزشکی الزم تسليم 
 احتياج شارزير فمظفر بنی لو . مرگ می شود

مجبور بود با نازل ترين معاش خانواده اش 
ين بودن يدستمزد کار کند و به خاطر پا

. دهد تنبه اضافه کاری  دستمزدش مجبور بود
چون کارگر پيمانی است و امنيت  ،از اين گذشته

شغلی ندارد بايستی گوش به فرمان پيمانکار 
چرا که کارفرما هر موقع اراده کند می  ،باشد

بنی لو در اينجا هم به . تواند او را اخراج کند
 .خاطر نداشتن پول ناگزير پذيرای مرگ شد

عدم ايمنی وسايل، ابزار و  ،مرگ بنی لوعلت 
وی نه . محيط کار و هم چنين پيمانی بودن است

اولين و نه آخرين کارگری است که بر اثر 
حدود يک ماه . ان می بازدحادثه ضمن کار ج

چند  پيش بود که کارگر روزمزدی از ارتفاع
در حوض اسيد قسمت رنگ ايران  متری

دهم . خودرو سقوط کرد و درجا جان باخت
همين ماه بود که کارگری بر اثر گازهای سمی 
در کارخانه توليد مواد شيميايی در ساوه 

کارگر کمک جوشکار اهوازی و دو . درگذشت
تمانی در تهران بر اثر سقوط از کارگر ساخ

از  اندکیاين ها نمونه های . ارتفاع جان باختند
 .که درهمين ماه جان باخته اند هستندکارگرانی 

کارگرانی که در چنين مرگ به ندرت اخبار 

اگر . دشومی شوند منتشر می  هحوادثی کشت
آمار دقيق اين گونه مرگ و ميرها را در نظر 

ی است که در جنگ های بگيريم بيشتر از کسان
. جان خود را از دست می دهندمنطقه ای 

که اکثر معلولين و کشته های فراموش نکنيم 
جنگ ها نيز فرزندان کارگران هستند که گوشت 

هنگامی که . دم توپ سرمايه داران می شوند
بنی لو به چنين سرنوشتی دچار می شود، 

تری در انتظار  سرنوشت بسيار دردناک
همکاران . استزمزد و ساختمانی کارگران رو

بنی لو همت کردند و مراسمی برايش ترتيب 
 برخوردی که با بنی لو و امثال وی می. دادند

سبعيت سرمايه  نمود ساده ای از شدتشود 
داران است، که به چيزی جز سود و ارزش 
اضافه نمی انديشند و شرف و وجدان شان را با 

 که اين برایسرمايه دار . پول طاق می زنند
را که بنی لو و هم  جزئی از سودش

هزينه درمان آن ها  می کنند،توليد  همزنجيرانش
او می . متوسل می شود به هر حيله ایکند ن

سرمايه . صورت مسئله را پاک کند کوشد که
حادثه در حين کار متوجه که دار کاری می کند 

در صورتی که . کارگر حادثه ديده شود
در چنين مواردی کارفرمايان می بايست 

کارگری را مأمور بازبينی لوله ها و تأسيسات 
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ولی آن ها از جان کارگران مايه می  .کنند
اين ويژگی کليه سرمايه داران است که  .گذارند

به کارگر به عنوان توليد کننده ارزش اضافی 
مبارزات کارگری هم از همان . نگاه می کنند

ن استقرار سرمايه داری برای گرفت يابتدا
هرگاه قدرت  .مطالبات خود شروع شده است

کارگران متشکل بوده است توانسته اند برخی از 
مطالبات خود را به سرمايه داران تحميل کنند و 

برای گرفتن  زمانی که به طور غيرمتشکل
مطالبات جزئی حرکت کرده اند، سرمايه دار با 
حمله به دست آورد های کارگران آن ها را 

همان طور که . شينی کرده استوادار به عقب ن
در باال اشاره شد بخش عمده کارگرانی که دچار 

ند، کارگران پيمانی و ساختمانی يا وحادثه می ش
. اکثر آن ها بيمه درمانی ندارند. روزمزد هستند

برای مبارزه با اين بی حقوقی ها چه بايد کرد؟ 
با مرگ مظفر بنی لو يا علی رئيس نيا که در 

شيشه های ساختمان سقوط کرد  حين پاک کردن
چه بايد کرد؟ خانواده های اين کارگران عالوه 
بر اين که عزيزی را از دست می دهند، به 

رو ه خاطر بيمه نبودن با مشکالت معيشتی روب
غالب کارگرانی که به صورت پيمانی . می شوند

و قراردادی کار می کنند، امنيت شغلی ندارند و 
چند سال پيش اکثريت اين که دولت سرمايه از 

کارگران رسمی را اخراج کرد به اين دليل بود 
که هر زمان کارفرما اراده کند بتواند کارگر را 

در اين ميان کارگران پيمانی به . اخراج کند
ويژه آن هايی که سابقه کاری شان کم است، به 
دليل ترس از اخراج تن به اضافه کاری های 

 نيز يل ايمنیاجباری می دهند و به نبود وسا
عدم امنيت شغلی ابزاری . اعتراض نمی کنند

کارگر  شده است در دست کارفرما تا اعتراض

واقع به بهانه های واهی کارگران  در. را برنتابد
معترض را اخراج و به جای آن ها کارگر سر 

خواست لغو . براه و مطيع انتخاب کند
قراردادهای موقت بارها از سوی تجمع های 

درمان رايگان نيز . طرح شده استکارگری م
يکی ديگر از مطالبات کارگری است و در 
شرايطی مطرح می شود که اکثريت کارگران 
قراردادی و پيمانی به ويژه کارگران ساختمانی 

سرنوشتی مشابه بنی  دچار حادثه می شوند وقتی
اگر روی اين دو . لو برايشان رقم خواهد خورد

به اين معنی  مطالبه کارگری تکيه می کنيم
. نيست که ساير مطالبات را ناديده انگاشته ايم

مطالبات کارگران از حق آزادی بيان و آزادی 
خواست . تشکل تا لغو اعدام را در برمی گيرد

های کارگران در اطالعيه کارکنان ايران 
مطالبات ما آزادی و رفاه "خودرو تحت عنوان 

ی اين مطالبات که توسط جمع. آمده است" است 
از کارگران نوشته شده خالی از اشکال نيست 
وبا بررسی ساير کارگران می تواند تکميل 

از اين منظر يکی ديگر از خواست های . گردد
محوری کارگران پرداخت حقوق معوقه است 
که بارها از سوی کارگران اخراجی و معلمان 

هم اکنون کارگران واگن . مطرح شده است
اه حقوق معوقه م ۴سازی اراک برای گرفتن 

اگر به خواست . خود دست به اعتصاب زده اند
هايی چون امنيت شغلی و درمان رايگان 
پرداختيم به دليل ارتباط آن ها با حوادث حين 

باال . استکار و مشخصًا حادثه دلخراش بنی لو 
بودن تعداد کشته شدگان، معلولين و آسيب 
ديدگان حين کار نشان دهنده اين واقعيت است 

اين حوادث می تواند برای هر يک از ما نيز  که
پرداختن به آن ضرورت  ،در نتيجه .اتفاق بيفتد

از سوی ديگر سرمايه داران و دولت شان . دارد
از . از دو سو به مقابله با کارگران می پردازند

 می کنيمبه شرايط کار اعتراض تا  ،يک سو
ملين سرکوب شان را به ميدان می آورند اع
لينی که بخشی از ارزش اضافی همان عام(

نيروی کار در قبال بيرون آشيده شده از 
سرکوب کارگران به عنوان حقوق به آن ها داده 

با استفاده از رسانه  ،از سوی ديگر). می شود 
های تصويری و نوشتاری برای تحميق ما از 

د و اين شرايط نهيچ دروغ و نيرنگی ابايی ندار
ثابه واقعيت ه مبغيرانسانی و بيگانه شده را 

دولت  سرکوب همه جانبه. ابدی تبليغ می کنند
سرمايه داری، کارگران را در وضعيتی قرار 
می دهد که ناگزيرند برای تغيير اين شرايط و 

کارگران . اقدام کنند یزندگی انسان حصول يک
بر خالف صاحبان سرمايه از قدرت و امکانات 

همين مالی محروم اند و تنها قدرتی که دارند 
اين خيل عظيم . است آن ها جمعيت انبوه

) چه يدی و چه فکری(فروشندگان نيروی کار 
را در تقابل با  اند مبارزاتشنزمانی می توان
طبقه ند که بخش های مختلف نسرمايه کارساز ک

در حال حاضر مبارزات . سازندرا متشکل  خود
از يک  آنان. استکارگران پراکنده و جدا ازهم 

. ندی ضدسرمايه داری بی بهره اتشکل سراسر
مطالبات کارگری از جمله خواست درمان 

می تواند زمينه ای ... رايگان، امنيت شغلی و 
 بخش های مختلفباشد برای اتحاد و همبستگی 

جنبش کارگری در راستای تشکيل جنبش 
  . سراسری کارگران

  ٨٨شهريور  ١٦،  قديری

  )با ويرايش( سايت افق روشن : منبع

  

 

 زير فشار فقر ITIخودکشی کارگر 

صبح امروز يكی از آارگران آارخانه صنايع 
در اعتراض به ) ITI(مخابرات راه دور ايران 

و خود  پرداخت نشدن مطالبات معوقه
به باالی منبع  او. تکشرا  خود همزنجيرانش

به زمين آب آارخانه رفت تا از آنجا خود را 
متوجه ديگر آارگران  در همين حين .پرتاب آند

او را  می شوند و با صعود به باالی منبعماجرا 
 ITIکارگران . از اقدام به خودکشی بازمی دارند

مدت هاست که برای گرفتن مطالبات خود 
ی کنند و سرمايه دار به جای پرداخت مبارزه م

. دآندستمزهايشان آنان را تهديد به اخراج می 

انبوه کارگران شرکت پس از وقوع اين حادثه 
در محوطه کارخانه تجمع کردند و در اعتراض 
به جنايات سرمايه داران شروع به سنگ پرانی 

اما طولی نکشيد  .اق کار آن ها نمودندتبه سوی ا
و  کوب سرمايه سر رسيدندی سرنيروهاکه 

از . دست به کار متفرق کردن کارگران شدند
تابستان سال گذشته تاآنون اين دومين مورد 

سال  .است ITIاقدام خودآشی در آارخانه 
يكی ديگر از آارگران در پی نيز گذشته 

خود را از منبع آب  دستمزدهاپرداخت نشدن 
آه با اقدام به موقع ساير  ،حلق آويز آرد

 نيز هفته گذشتههمين . گران زنده ماندآار
مديريت موقت آارخانه آارگران معترض را به 

آارگران اين آارخانه آه  .اخراج تهديد آرد
ها در حال حاضر به آمتر از هزار  تعداد آن

نزديك به هفت ماه حقوق  است نفر رسيده
 . طلبكار هستند

  ايلنا: منبع

 ٨٨شهريور  ١۶
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 ان پيمانی اليافعقب افتادن حقوق کارگر

از  ساير شرکت هاشرکت الياف هم مانند 
خودداري مي حقوق کارگران پيمانی  پرداخت

ماه کارگران را  ٣سرمايه داران دستمزد  .آند
در . و هيچ ريالی به آن ها نداده اند مصاده کرده

هستند که از زور بی  فراوانیکارگران  اين ميان

ت و فقر و و گرسنگی افراد خانواده به ذل پولی
کارگران الياف در طول . بدبختی سقوط کرده اند

علت صبر آنان هراس . ماه صبر کرده اند ٣اين 
و وحشت عظيم به خاطر اخراج و بيکار شدن 

به آنان هشدار داده است  مدامسرمايه دار . است

که هر گونه اعتراض را با اخراج پاسخ خواهد 
  . گفت

  ٨٨شهريور  ١۶

  

 

 هزار دستگاه گذشت ٢٣٩و از مرز توليد ايران خودر

ايران خودرو از ابتدای فروردين ماه سال جاری 
هزار  ٢٣٩بيش از ) شهريور ماه ١٤( تا آنون 
ه انواع خودرو سواری توليد آرد از دستگاه
 در قياس با مدت مشابه سالآه اين ميزان  است

. بيشتر استهزار دستگاه  ٢٣قبل حدود 
در ل ايران خودرو قائم مقام مديرعام ،دهنادی

تا آنون : با بيان اين مطلب گفت  ،بخش توليد
دستگاه انواع سمند ،  ٧٨٦هزار و  ٣٨تعداد 

هزار  ٣٧،  ٤٠٥دستگاه پژو  ٥٦٠هزار و  ٥٩
 ٨٥٢هزار و  ٢٧دستگاه پژو پارس ،٥٧٢و 

هاچ بك در ايران خودرو  ٢٠٦دستگاه پژو 
هزار  ١١ که وی تصريح آرد .توليد شده است

هزار و  ٢٠اس دی ،  ٢٠٦دستگاه پژو  ٦٩٨و 
دستگاه ٦٨هزار و ٣٩دستگاه پژو روآ ،  ٦٢٠

و  ٩٠دستگاه تندر  ٧٨٤هزار و  ٢وانت بار، 
دستگاه گراند ويتارا نيز توليد  ٣٦٢يك هزار و 

ايران خودرو طی :  گفتدهنادی  .شده است
هزاردستگاه  ٢١٦مدت مشابه سال گذشته حدود 
 .آرده بود  انواع خودرو سواری توليد

  خودروکار

  ٨٨شهريور  ١٦

 

 خودرو؟  تصاحب ايران  سناريوی ورشکستگی برای

که عمده  خودرو رانيصورت سقوط سهام ا در
 شيو ب عيصنا یآن به سازمان گسترش و نوساز

 یدولت یها متعلق به شرکت گريدرصد د ٢٠از 
دولت  هيمتعلق به مردم است، هم سرما یو مابق

و سود  ننديب یم بيآس یادو هم سهامداران ع
 زيوار داران  هيسرما نيبه حساب ا یهنگفت

 نيتر  بزرگ یمال طيشرا که یحال در. شود یم
 یها با سال یتفاوت چندان رانيا یشرکت صنعت

در  داران هياز سرما یقبل نکرده است، گروه
 رانيمد یبرخ یتالشند با همکار

 شرکت نياقدام به تصاحب سهام ا  خودرو، رانيا
گزارش خبرنگار  به .کنند زيناچ یبه بها

 ١١از  شيکه با ب خودرو رانيشرکت ا ،»ندهيآ«
در سال،  یتومان گردش مال ارديليهزار م
محسوب  رانيا یشرکت صنعت نيتر بزرگ

 ینگيبا بحران نقد رياخ یها در سال شود، یم
 یريجلوگ یوجود و برا نيبا ا .مواجه بوده است

توسط  یار اخبار منفاز انتش از سقوط شرکت، 
 با. است شده یم یريجلوگ خودرو رانيا تيريمد
 رانياز مد یبرخ رياخ یها وجود، در هفته نيا
 ١٢٣اقدام به انتشار خبر ضرر  خودرو رانيا
 یدر حال نيا .اند شرکت کرده نيا یتومان ارديليم

را در  یخاص ريياست که منابع آگاه وجود تغ
و تفاوت اعالم  شرکت رد کرده نيا یمال طيشرا

 یارديليم ١٢٣ انيگذشته با ز یها سود در سال
 .دانند یاز معادالت پشت پرده م یامسال را ناش

از  یمعادالت، قرار است تعداد نياساس ا بر
مالکان شرکت  ريساز نظ قطعه داران هيسرما

  رانيعمده قطعات ا کنندگان  نياز تأم» ک«
ت شرک نيسهام ا یدارياقدام به خر خودرو،
سهام  متيسقوط ق یبرا ل،يدل نيبه هم ،کرده و

 .اند نموده یدر بورس اقدام به انتشار اخبار منف
سازان که  قطعه نيمنابع، ا نياظهار ا بنابر
 خودرو رانيطلب از ا یهنگفت رياکنون مقاد هم

به  خودرو رانيسهام ا یداريخر یدارند، برا
شرکت،  رهيمد أتيشرط دارا بودن عضو در ه

 زانيشود م یم گفته .کرده اند یآمادگ اعالم
باال  اريبس خودرو رانيها از ا شرکت نيطلب ا

 ١٠٠طلب » ک«که تنها شرکت  یبوده به طور
 در .دارد خودرو رانياز ا یتومان ارديليم

 ٤٠که حدود  خودرو رانيصورت سقوط سهام ا
درصد سهام آن وابسته به سازمان گسترش و 

 گريدرصد د ٢٠از  شيو ب عيصنا ینوساز
متعلق به  یو مابق یدولت یها متعلق به شرکت

دولت و هم سهامداران  هيمردم است، هم سرما
به حساب  یو سود هنگفت ننديب یم بيآس یعاد
 .شود یم زيوار داران  هيسرما نيا

  آارگران ايران خودرو 

  ٨٨ وريشهر ١٥

 

 »تب کريمه«ابتالی کارگران سالخ درمشهد به 

حظه به لحظه بر شدت استثمار سرمايه داران ل
آنان برای تشديد هرچه . کارگران می افزايند

وحشيانه تر استثمار توده های کارگر از راه 
افزايش روزانه . های گوناگونی استفاده مي آنند

کار، باال بردن شدت کار، کاهش دستمزدها، 
حذف و سالخی بخش هايی از حقوق ناچيز 

م پاداش و کارگران که در جامعه ما زير نا
عيدی و اضافه کاري و حق توليد و حق آکورد 

و اسامي عوام فريبانه ديگر صورت می گيرد، 
افزايش بارآوری کار و آاهش افراطی ارزش 
الزم در مقابل ارزش اضافی توليد شده توسط 
کارگر، جايگزينی استثمار طبق قراردادهای 
دائمی استخدام با بهره آشي بدون هيچ قرارداد 

ردادهای سفيد امضا و امحاي کامل هر يا قرا
نوع تضمين اشتغال، اجتناب سرسختانه از 
پرداخت هزينه الزم برای بهبود شرايط و تأمين 

ايمنی جان کارگران و ده ها شيوه ديگر همه از 
مواردی هستند که سرمايه داران به کار می 
گيرند تا بر شدت استثمار توده های کارگر 

ز کل کارگر سهم مربوط بيفزايند و بدين سان ا
به بهای نيروی کار را به نازل ترين و بی 
مقدارترين حد برسانند و سهم سود و اضافه 

تمامی اشکال تشديد . ارزش ها را به اوج برند
استثمار به نوبه خود فرسايش جسمی و روحی 
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کارگران را شدت می بخشند، زمينه های بروز 
يط سوانح کار را گسترش می دهند، ايمنی مح

کار را آاهش و مخاطرات جانی سر راه توده 
در اين ميان، . های کارگر را افزايش می دهند

سالخی و محو هزينه مربوط به بهداشت محيط 
کار و تأمين ايمنی شرايط کار به صورت 
مستقيم و بسيار فاجعه بارتری آمار هالک 

در جهنم . کارگران در حين کار را باال می برد
ن تاريخا آمتر سرمايه داری سرمايه داری ايرا

پذيرفته است آه براي بهداشت و ايمني محيط 
اين وضع يعنی خودداري . آار هزينه آند

صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری از قبول 
اين نوع هزينه ها در طول چند دهه اخير از 

درست به . گذشته نيز بسيار وخيم تر شده است

، همين دليل مرگ و ميرها، بيماري ها
مسموميت ها و مصدوميت های ناشی از سوانح 
. کار نيز هر روز از روز پيش بيشتر می شود

روزنامه ها از وقوع حادثه ای در يکی از سالخ 
خانه های مشهد خبر داده اند که نمونه بسيار 
گويايی از بی توجهی مطلق سرمايه داران و 
دولت سرمايه داری به سطح بهداشت محيط کار 

بر اساس اين خبر، در روزهای . کارگران است
شمار زيادي  اخير سرمايه داران تاجر دام

گوسفند از مرزهای شرقی کشور وارد آرده و 
مراکز سالخی . به سالخی ها تحويل داده اند

بدون هيچ مراقبت و معاينه پزشکی الزم اين 
. گوسفندان را برای ذبح به کارگران سپرده اند

ار مهلک و گوسفندان همگی به بيماری بسي

. مبتال بوده اند» تب کريمه« مسری موسوم به 
کارگران نيز هيچ نوع امکانات ايمنی حتی يک 
دستکش بسيار ساده و ابتدايی بهداشتی در 

همه اين کارگران ساعاتی پس . اختيار نداشته اند
از ذبح گوسفندان دچار تب و استفراغ و سردرد 

 وضعيت جسمی آن ها لحظه به لحظه. می شوند
رو به وخامت می رود و سرانجام به بيمارستان 

از سرانجام کار اين کارگران و . منتقل می شوند
وضعيت زنده بودن يا مرگ احتمالي آن ها هيچ 

  . اطالعی در دست نيست

   ايلنا: منبع

   ٨٨ شهريور ١۴

 

 شکايت کارگران فنرسازیاعرتاض و 

در خبرهای دو روز قبل خوانديم که سرمايه  
حب شرکت فنرسازی با اعالم وضعيت دار صا

کارگر  ٣٠بد مالی کارخانه را تعطيل و کل 
اين حادثه . کارخانه را يکجا اخراج کرده است

حدود يک ماه پيش روی داده است و کارگران 

از آن روز تا امروز در حال اعتراض و 
کارگر  ٣٠. شکايت عليه کارفرما هستند

نه تا اخراجی از مدت ها پيش از تعطيل کارخا
. اکنون هيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند

آنان خواستار انصراف سرمايه دار از تعطيل 

به کار و پرداخت همه  شرکت، بازگشت
  . مطالبات خود هستند

  آژانس ايران خبر: منبع

 ٨٨شهريور  ١۴

 

 يکاری گسرتده و قريب الوقوع کارگران ايران خودرو ب

دچار موج  تراست عظيم ايران خودرو همچنان
سرمايه داران دولتی . سرکش بحران است

شرکت هر روز عباراتی را به هم می بافند و به 
زمانی . روزنامه ها يا کارگران تحويل می دهند
گاه می . اصًال وجود بحران را منکر می شوند

گويند کنترل اوضاع را در دست دارند و همه 
همزمان از احتمال . چيز رو به بهبود می رود

يل بسياری بخش ها و شرکت های تابعه تعط
در اين ميان و در خالل تمامی . سخن می رانند

اين ضد و نقيض گويی ها، يک چيز بسيار 

بزرگ ترين غول خودروسازی  :روشن است 
خاورميانه، حتی اگر بتواند از چنگال بحران 

خواهد  رها شود، آارگران بسياري را قربانی
بيکار خواهند جمعيت کثيری از کارگران . آرد
دامنه بيکاری به توده های کارگر شاغل در . شد

شرکت های مختلف اين گروه  خطوط توليد
همه . صنعتي عظيم محدود نخواهد ماند

آارگران شرآت های تابعه از مراکز فروش 
گرفته تا کارخانه های تهيه قطعات يدکی و 
تعميرگاه ها و بسياری مؤسسات ديگر ضربات 

کارگران . تحمل خواهند کردکوبنده بحران را 
همه اين مراآز آار و توليد به طور جدی در 

به همين دليل، همه . معرض اخراج قرار دارند
آنان برای مقابله با موج تهاجم هاي سرمايه 
نيازمند مبارزه متحد، سازمانيابی شورايی 
ضدسرمايه داری و برقراری پيوند وسيع و 

کار و  محکم طبقاتی با کارگران مراکز ديگر
  . توليد هستند

  ٨٨شهريور  ١۴

 

در فنالند و بيکارشدن صدها  استورا انسو تعطيل کارخانه های
 کارگر

) Stora Enso(کنسرن فنالندی استورا انسو 
ترين شرکت های توليد کنندۀ  يکی از بزرگ

تمقوا و کارتن در سطح جهان  اين کنسرن . اس
ار هزار کارگر را در سطح بين المللی استثم ٣۶

در حوزه های توليدی استورا انسو که . می آند
مرکز اصلی آن در شهر هلسينکی فنالند است، 
هميشه کارگران يا در حال اخراج شدن هستند و 

بيکاری موقت را  يا سرمايه داران برای آن ها
بيکارسازی موقت از جانب . تجويز می کنند

سرمايه داران، که با کمک مستقيم اتحاديه های 

گری همراه است، در حقيقت چيزی جز ضد کار
ولی سرمايه . اخراج کارگران نبوده و نيست

داران با توسل به اين ترفند کارگران را خانه 
نشين کرده و به آن ها وعده می دهند که در 

 شرايط صورت فروکش موج بحران و بهبود
اقتصادی باز هم از نيروی کار آنان استفاده 

از جنب و جوش و و بدين سان هم . خواهند آرد
حرکت های احتمالی توده های کارگرمعترض 

اخراج ها جلوگيري مي آنند و  نسبت به مسئلۀ
هم در طول مدت بيکاری به آنان هيچ حقوقی 

پرداخت نمی کنند يا در صد بسيار ناچيزی می 
  .پردازند

استورا انسو اينک تصميم به بستن يکی از 
زی کارخانه های خود در فنالند و بيکار سا

نفر از کارگران گرفته  ١١٠٠تا  ۴۵٠حداقل 
نيز سه کارخانۀ ديگر  ٢٠١٠در سال . است

تعطيل می شود و شمار باز هم  Korkaکورکا 
بيشتری از کارگران کار خود را از دست 

دليل بسته شدن کارخانه ها و اخراج . خواهند داد
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کارگران را سرمايه داران صاحب شرکت پايين 
روش محصوالت و ضرر و آمدن تقاضا برای ف

آنان می گويند برای . زيان سنگين ذکر کرده اند
ميليون يورو، سطح توليد را  ٢٧٠صرفه جويی 

. پايين می آورند و کارگران را بيکار می سازند
تا  ۴۵٠بر همين اساس حکم اخراج حداقل 

استورا انسو . کارگر را صادر آرده اند ١١٠٠
 ۵٠٠٠راج در اوائل سال جاری نيز دست به اخ

نفر و  ١٧٠٠همچنين در سال گذشته . کارگر زد

کارگر ديگر را  ١٧٠٠نيز  ٢٠٠٧در سال 
   .بيکار ساخت

اين شرکت در بلژيک دارای چهار شعبه است 
، زی بروخه Diegemکه در روستاهای ديخم 

Zeebrugge کالو ،Kallo و منطقۀ ،
واقع درشهر  Langerbruggeالنخربروخه 

به گفتۀ کريس د . هستندمستقر ) Gent(گنت 
مدير شرکت  Chris De Hollanderهلندر 

استورا انسو در بلژيک، در اين حوزه ها نيز 

ميزان توليد پايين می آيد، طرح صرفه جوئی به 
اجرا درخواهد آمد و کارگران زيادی در 

اتحاديه . معرض اخراج قرار خواهند گرفت
های کارگری در اجرای تمامی اين سناريوهای 

کارگری در کنار سرمايه داران ايستاده اند و ضد
بيکارسازی های چند هزار چند هزار کارگران 
همه جا و در تمامی دوره ها با دخالت مؤثر آنان 

  . صورت گرفته و مي گيرد

 ٢٠٠٩سپتامبر 

 

 حممود رئيسی، کارگر جان باخته رويدادهای اخير

خبر مرگ محمود رئيسي اکنون و با گذشت چند 
از وقوع اين جنايت به روزنامه ها راه  ماه پس

در طول اين مدت، پدر و مادر و . يافته است
تمامی افراد خانواده او زير فشار رعب و 
وحشت و تهديد دستگاه های پليسی و نيروهای 
سرکوبگر حق گفتن هيچ کالمی درمورد فاجعه 

 ٢۵محمود در روز . قتل وی را نداشته اند
خيابان می آيد و  به خرداد از محل کار خويش

او کارگر . به صفوف انبوه معترضان می پيوندد
سراسر وجودش ماالل از خشم و قهر عليه . بود

وضعيت موجود، عليه گرسنگی و فقر و بی 
حقوقی و بيکاری و حقارت و ادبار مسلط بر 

محمود با مشاهده سيل . زندگی همزنجيرانش بود
ن اعتراض توده ای تصميم می گيرد که در پايا

ساعت کار به خيابان ها آيد و خشم و نارضائی 
خود را به اعتراضات خيابانی انسان هاي ديگر 

او به سيل پرخروش جمعيت می . پيوند زند
اما درست در همان دقايق نخست آماج . پيوندند

تهاجم وحشيانه نيروهای سرکوب سرمايه قرار 
مزدوران از همه سو او را محاصره . می گيرد
 را بر سر و روي ران ضرب و شتمبا. می کنند

وی فرو می ريزند، اورا با تير مي زنند و بدن 
. نيمه جانش را بر سنگفرش خيابان رها می آنند

محمود مدتی بعد به کمک ساير معترضان به 
هوش می آيد و الشه لهيده آآنده از زخم و خون 

پدر و مادر و . خويش را به خانه می رساند
ده اين وضع به وحشت می افراد خانواده با مشاه

از يک سو، خطر مرگ وی را در برابر . افتند
ديدگان خود می بينند و تصميم می گيرند که هر 
چه زودتر او را به بيمارستان ببرند اما، از 
سوی ديگر، به اين می انديشند که انتقال وی به 

و سر به  بيمارستان ممكن است خطر دستگيری
پدر . داشته باشدنيست شدن حتمی او را در پی 

و مادر و کسان محمود سرانجام به اين نتيجه 
می رسند که او را در خانه خود نگه دارند، 
شايد به اين ترتيب از خطر دستگيری و احتمال 
قتل او به دست مزدوران جنايت پيشه دولت 

محمود روزها با دنيايی . سرمايه جلوگيری آنند
ی زخم و درد بدون هيچ دکتر و درمان پزشک

الزم در خانه می ماند اما هر روز وضع جسمی 
اين وضع قريب . اش از روز قبل بدتر می شود

ماه طول می آشد و سرانجام محمود در  ٢

پدر و مادرش او را . آستانه مرگ قرار مي گيرد
پزشکان می گويند که . به بيمارستان می برند

و عفونت هايش انبوه  جراحات او بسيار کاری
. فردای آن روز جان می بازد محمود در. است

معضل خانواده در اين لحظه اما فقط مرگ 
آنان جرأت دفن وی را هم . عزيزشان نبود

نداشتند، زيرا درهراس بودند که سرکوبگران 
در صورت اطالع به بازماندگان او نيز رحم 

آنان با ترس و لرز و وحشت و بدون اين . نکنند
نايات که هيچ اسمی از زخمی شدن محمود و ج

عوامل سرمايه بياورند جنازه را در گورستان 
دفن می کنند و مرگ وی را مرگ طبيعی اعالم 

خانواده محمود روزها پس از مرگ او . می آنند
به فکر انتشار خبر اين جنايت شنيع عوامل 
سفاک دولت سرمايه و آنچه بر سر خودشان 
رفته است می افتند و موضوع را به روزنامه 

  .دها می کشانن

  ٨٨شهريور  ١٢

  

 !منصور اسالو به بند معروف به سگدونی منتقل شد

منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديكاي 
اتوبوس رانی تهران به سلول های انفرادی بند 

معروف به سگدونی يا آخر خطی ها در  ١
شرايط اين بند  .زندان گوهردشت آرج منتقل شد

اسی بيش از حد وحشتناک است و زندانيان سي
که به اينجا منتقل مي شوند تحت شکنجه های 

پيش از اين انتقال، روز . کشنده قرار می گيرند

شهريور ماه ماموران حفاظت و  ٨يک شنبه 
اين زندان  ۴اطالعات و گارد زندان به بند 

يورش بردند و زندانيان سياسی از جمله منصور 
اسالو را سخت مورد ضرب و شتم و اهانت 

ساعت زير گرما  ۵نان را به مدت آ. قرار دادند
و آفتاب شديد نگه داشتند و در اين مدت حق 
. رفتن توالت و نوشيدن آب را هم به آن ها ندادند

اسالو از ناراحتی های متعددی رنج می برد و 
انتقال او به سلول های انفرادی معروف به 
سگدونی جان وی را در معرض خطر جدی 

   .قرار می دهد

  حقوق بشر و دموکراسی در ايران فعالين : منبع

 ٨٨شهريور  ١٢
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  )ايتکو پرس -مهرکام پارس  (ايران خودرو 

  مهرآام پارس

کارگران ايران خودرو برای دريافت 
رو ه ب با مشکالت جدی رو خوددستمزدهاى 

نفر از کارگران شرکت  ٥٠٠٠بيش از . هستند
آکورد و رکورد  مهرکام پارس تاکنون حق

را دريافت ماه گذشته  ٣) توليدپاداش اضافه (
تا  ٢٠٠ به اين رقم برای هر کارگری. نکرده اند

دستمزدهای  .بالغ می شودهزار تومان  ٢٥٠
پرداخت  ها ماهانه با تاخير و انواع کار شکنی

بن ها و کمک های غيرنقدی که هر . دشومی 
چند ماه است به  دادند می ماهه به کارگران
فت های کاری شي. شده استطور کامل قطع 

شيفت شدت  ٢شيفت به  ٣و تبديل  تقليل يافته
استثمار کارگران و حجم کار روزانه آنان را به 
. صورت بسيار فرساينده ای افزايش داده است

قطع مزايای کارگران و افزايش هر چه بيشتر 
 و رسم، سياست آن ها شدت کار و استثمار

برای  آنان دولتهميشگی سرمايه داران و 
اين سياستى . به سودهای نجومی است رسيدن

است که انهدام و نابودی هر چه بيشتر خانواده 

صاحبان سرمايه . را به دنبال داردهای کارگری 
و دولتمردان دليل اين تهاجم ها و تجاوزها به 
معيشت سالخی شده آارگران را مشکالت مالی 

اما آنان برای چپاول . و بحران ذکر می کنند
اردي خويش با هيچ مشکل مالی های ده ها ميلي

زرکش مدير . و بحرانی رو به رو نيستند
مهرکام پارس و عوامل همدستش اين روزها در 

 تمامبرابر اعتراضات کارگران با عوام فريبی 
در بسياری  و می دهندوعده امروز و فردا 

موارد هم کارگران معترض را به اخراج تهديد 
روز اخير  اما او درست در همين چند. می کنند

از حاصل کار و استثمار ميليارد تومان  ٢٧
اين . آارگران را را يکجا به جيب زده است

چپاول آن چنان فاحش بود که ابتدا حتی 
اما . شرکايش سخن از عزل او به ميان کشيدند

آنان پس از تقسيم عادالنه اين دزدی ها بسيار 
راحت با هم ساختند و او را با عزت تمام ابقا 

 ٥٠٠٠ از شرکت مهرکام پارس با بيش .کردند
نفر کارگر قراردادی سفيد امضا و يک طرفه 

از شرآت  ،شيفت فشرده و سنگين کاری ٢در 

هاي اصلی و مهم توليد انواع سپر و داشبرد و 
  . ديگر قطعات و لوازم جانبی خودرو است

   ايتکو پرس

های يک و دو ايتکو پرس تا اين  کارگران سايت
چند روز از پايان ماه هنوز لحظه با گذشت 

موفق به دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 
 عوامل کارفرما با. مرداد ماه خود نشده اند

گستاخی در جواب جمعی از کارگران معترض 
 ،که خواهان دريافت دستمزدهای خود بودند

تا هفته آينده هم بايد  ،که هست است گفتند همين
فشار و شدت  اين روزها به علت! صبر کنيد

کار، ساعات طوالنی کار و عدم پرداخت 
اوضاع کارگران ايتکو پرس سخت  ،دستمزدها

  . ملتهب و بحرانی است

 در پنج شنبه دوازدهم آارگران ايران خودرو
با اندکی تلخيص و اصالحات (  ١٣٨٨شهريور 
  )نگارشی

 

 زیکارگر فنرسا ٣٠اخراج 

تهران واقع است  ٩شرکت فنرسازی در منطقه 
سرمايه داران . کارگر را استثمار می کند ٣٠و 

شرکت اعالم آرده اند که قادر به ادامه کار و 
 ٣٠آنان کل . پرداخت حقوق کارگران نيستند

کارگران عليه تعطيل . کارگر را اخراج کرده اند

کارخانه و بيکاری خود دست به اعتراض زده 
آنان به نهادهای دولتی شکايت آرده اند و . اند

خواستار بازگشت به کار و پرداخت تمامی 
شکايات کارگران . مطالبات خويش هستند

مطابق معمول تا امروز به هيچ نتيجه ای منجر 
   .نشده است

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨شهريور  ١٢

  

 کارگر به علت اعرتاض به عدم پرداخت دستمزد ٢اخراج 

ران پيمانی شرآت شيشه مينا ماه ها است آارگ
آنان . که دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند

مرداد به همين خاطر راهی  ١٢روز پنج شنبه 
دفتر کار سرمايه دار صاحب کارخانه شدند و 

دو تن از  .در آنجا دست به اعتراض زدند

کارگران که در طول اين مدت به دليل فشار 
ه و حجم انبوه سهمگين گرسنگی خانواد

بدهکاری ها بسيار عصبانی بودند بر سر 
صاحب شرکت با . سرمايه دار فرياد زدند

گستاخی و وقاحت تمام در پاسخ به اين عمل 

کارگران اعالم آرد که اين دو کارگر از امروز 
  !!اخراج هستند و حق ورود به شرکت را ندارند

  ٨٨شهريور  ١٢
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کارگر ايران ای طبقه 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، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س  ان      . ابقه هس 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 . اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .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  . زات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبار
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

ه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارز
ات       . راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ

وق  : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .گر استپايه ای طبقه کار نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق
ه سطح      متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارز  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن ه ای سراسری در  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. اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند 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       .ندبرای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته ا که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    . که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

به و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت ) »توليد ناخالص داخلی«(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
  . تعلق گيرد کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .م موقت بايد ملغی شودهر نوع قرارداد استخدا - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. ب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی استمسکن مناس - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .ه احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهددولت هر سال درصد معينی از بودجه را ب -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . ان استفاده کنندتمام مردم بايد از مهد کودک رايگ -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
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ا -  
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . نان صورت گيردازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آ -  
  .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 -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
، 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
  .بايد آزاد باشد ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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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
سا ان  ت کار ساد ان  ت کار ساد ان  ت کار    ...یدیدیدد

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  

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

 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

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


