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 :اين شماره در

با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود در تظاھرات خيابانی شرکت  ٢
 کنيم
 طالی سفيد معدناتحاديه کارگری عليه کارگران  ٣
 ادامه اعتراض کارگران پارس متال  ٣
  رگراناحتمال تعطيل کارخانه ارج و خطر بيکاری ھمه کا ۴
 جاسک در زن کارخانه تن ماھی گراناعتراض کار ۴
  ماھه حقوق کارگران الستيک البرز ۵باز ھم تعويق  ۴
 ھزار تومان گرفتند سی صدنفری  ن صنايع مخابرات راه دورکارگرا ۴
 کارخانه آلومينيوم اراک در خطر تعطيل ۵
  اعتراض کارگران ھفت تپه به کاھش اضافه کاری  ۵
  ادامه اعتراضات مادران داغدار ۵

   قتل عام جديد کارگران در معادن سرمايه داری چين ۵
  اعتصاب کارگران راننده خرمشھر ۶
 با ماشين سود سرمايه قطع انگشت دست کارگر  ۶
  وضعيت کارگران در کارخانه نيَر پارس ۶
کارگران ايران خودرو با اعتراض به كشتار و شكنجه و سركوب مردم  ٨

زحمتكش ايران سالروز مرگ ھمكار خود پيمان رضی لو و تمام جان 
راه آزادي زحمتكشان را گرامی  باختگان حوادث كار و ياد شھيدان

 دارند می
  خروج از کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری ٨
  کارگران اپل و بازی سرمايه ٩
 استثمار کارگران را ھيچ مرزی نيست؟آيا تشديد ١٠
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با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود در تظاهرات خيابانی 
 شرکت کنيم

  )اين مقاله قبالً در ھمين خبرنامه منتشر شده است( 

 فضای مخالفت ٨٨خرداد  ٢٢فضای روزھای پيش از انتخابات روز جمعه 
. با نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی در پوشش مخالفت با احمدی نژاد بود

ان نظام برای بيان مخالفتشان تاکتيک شرکت در انتخابات با در واقع، مخالف
ما در . را اتخاذ کردند» بدتر« در مقابل گزينه » بد«ھدف انتخاب گزينه 

نوشته ھای پيشين خود به مناسبت انتخابات دوره دھم رياست جمھوری 
اسالمی در مورد اين راھکار رفرميستی و بستر عينی آن يعنی ضعف و 

فان نظام به تفصيل سخن گفته ايم و در اينجا نمی خواھيم آن ناتوانی مخال
خوانندگان را به اين نوشته ھا در سايت و خبرنامه . سخنان را تکرار کنيم

آنچه می خواھيم در اينجا بر آن تأکيد کنيم اين . ھای کميته ارجاع می دھيم
اد خرد ٢است که فضای روزھای پيش از انتخابات چيزی شبيه به انتخابات 

پيش . را تداعی می کرد - البته با روحيه انتقادی تر و تندو تيز مخالفان -٧٦
برای انتخاب  ٧٦خرداد  ٢بينی می شد که رأی دھندگان ھمان گونه که در 

به خاتمی رأی ) کانديدای جناح اصلی و قدرتمند حاکميت( نشدن ناطق نوری 
نژاد به طور گسترده  دادند، در انتخابات جاری نيز برای انتخاب نشدن احمدی

اما نتيجه . ھمين طور ھم شد. در انتخابات شرکت کنند و به موسوی رأی دھند
ظاھرا گردانندگان !! ای که اعالم شد پيروزی احمدی نژاد بر موسوی بود

قدرتمند خيمه شب بازی انتخابات در پشت صحنه آن، از دو گزينه اعالم 
عه از يک سو و بيرون شدن فضای جام» اصالحاتی«پيروزی موسوی و 

آوردن احمدی نژاد از صندوق با تقلب از سوی ديگر گزينه دوم را ترجيح 
درواقع، آنان نيز ھمچون رأی دھندگان فکر می کردند که دارند برای . دادند

يعنی فکر می کردند . را انتخاب می کنند» بد« گزينه » بدتر«پرھيز از گزينه 
سال اداره  ٤يا دست کم  ٨ت ناشی از ھم مشکال اعالم پيروزی موسوی باز

قوه مجريه توسط اصالح طلبان را برای آنان به وجود خواھد آورد، در حالی 
که تقلب و بيرون آوردن احمدی نژاد از صندوق ھای رأی ھزينه کمتری 

زيرا اين اقدام اگرچه ممکن است در روزھای اول اعالم نتيجه . برايشان دارد
آورد اما با سرکوب اين مخالفت ھا غائله پايان می  مخالفت ھايی را به وجود

مخالف به نتيجه اعالم شده تن می » خس و خاشاک« يابد و اين ميليون ھا
قدرتمداران گرداننده اين خيمه شب بازی چندان از درستی اقدام خود . دھند

مطمئن بودند که نه تنھا نيازی نديدند که فاصله آرای دست چين شده احمدی 
موسوی را اندکی طبيعی تر کنند تا پذيرش آن را از سوی رأی نژاد و 

دھندگان به موسوی آسان تر کنند بلکه از موضع قدرت کامل آرای احمدی 
معترضان به نتيجه ( نژاد را حدود دو برابر آرای موسوی اعالم کردند 

انتخابات اين روزھا در تظاھرات خيابانی خود اعتراضشان را به اين فاصله 
تقلب يه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه « : ين گونه بيان می کنند آرا ا
و نيز برای درھم شکستن و روکم کنی کروبی و اطرافيان او ) » !درصد

اعالم ) از آرای باطله نيز کمتر( آرای او را کمتر از يک درصد کل آرا 
ن به او گفتند که در ميا کردند و با تمسخر و دھن کجی به کروبی در واقع

  !! نفر پنجم شده است چھار

اما حوادث پس از اعالم نتيجه انتخابات نشان داد که طراحان و گردانندگان 
را انتخاب » بدتر« ، برعکس، گزينه »بد« اين تقلب انتخاباتی به جای گزينه 

در واقع تنور انتخابات چندان گرم شد که حتی قبای خود اين !! کرده اند
به نظر می رسد که آن ھا در !! يز سوزاندطراحان و گردانندگان را ن

نخست آن . محاسبات خود از درنظرگرفتن حداقل دو عامل مھم غفلت کردند
که ضعف و ناتوانی و درماندگی توده رأی دھندگان و پناه بردن آنان از دست 
يک جناح از حاکميت به جناح ديگری از آن را بيش از آنچه که ھست تصور 

تند که می توان ميليون ھا انسان را به عروسک ھای آنان می پنداش. کردند
خيمه شب بازی بدل کرد، از آنان برای ھرچه گرمتر کردن تنور انتخابات 

انتخاب آنان را به بيرحمانه ترين شکل ناديده  سوء استفاده نمود و بعد ھم
گرفت و خيلی راحت به آن ھا ھمچون افرادی مورد سوء استفاده و تجاوز 

اما واکنش اين ميليون ھا رأی دھنده مورد سوء . دھن کجی کردقرارگرفته 
استفاده و تجاوز قرارگرفته نشان داد که آنان ھنوز تا حد مورد نظر طراحان 

خطای ديگری که در . و گردانندگان تقلب انتخاباتی درمانده و بيچاره نشده اند
آنان موقعيت  محاسبات اين طراحان و گردانندگان خود را نشان داد اين بود که

. يکسان گرفتند ٧٦خرداد  ٢کنونی جناح اصالح طلب را با موقعيت آن در 
واقعيت اين است که در شرايط کنونی، مبارزه جناح سرمايه داری اصالح 
. طلب برای حضور در قدرت سياسی برای او حالت مرگ و زندگی را دارد

در مقابل جناح  به عبارت ديگر، به دنبال آشکارشدن ناتوانی اصالح طلبان
چه برای توده مردمی که  - سال رياست جمھوری خاتمی  ٨ديگر در جريان 

اگر آنان در  –به او رأی داده بودند و چه برای سرمايه داران اصالح طلب 
از قدرت سياسی حذف  اوضاع کنونی نيز از جناح رقيب شکست بخورند و

ود را از صحنه خ مرگ سياسی يا دست کم غيبت طوالنی شوند در واقع
در  ٧٦خرداد  ٢در حالی که اصالح طلبان در مقطع . سياست رقم زده اند

نبودند که ھمچون اکنون به قيمت به  مجبوريعنی . چنين وضعيتی نبودند
خيابان آوردن ميليون ھا انسان مخالف جمھوری اسالمی بر حضور خود در 

  .قدرت سياسی پافشاری کنند

و گردانندگان اصلی انتخابات اشتباه از کار  به ھر تقدير، تحليل طراحان
به طوری که اينک جناح اصلی و قدرتمند جمھوری اسالمی به . درآمد

يعنی رياست جمھوری احمدی  اگر بر نتيجه اعالم شده: مخمصه افتاده است 
نژاد پافشاری کند در واقع نفت بيشتری بر آتش شعله ورشده می پاشد و چه 

نه از  ی کار را به آنجا بکشاند که نه از تاک نشان بماندبسا ادامه اين پافشار
درعين حال، اگر عقب نيز بنشيند و تن به ابطال انتخابات بدھد . تاکنشان

و اين به مراتب  -شکست سنگينی خورده است، نه تنھا از اصالح طلبان بلکه 
. انداز ميليون ھا انسان مخالفی که از حکومت آن به جان آمده  -مھم تر است 

صرف نظر از اين که جناح اصلی و قدرتمند سرمايه داری جمھوری اسالمی 
کدام يک از اين دو شق را انتخاب کند در يک نکته ھيچ ترديدی نيست و آن 

مذکور در اين مورد نيز  البته جناح. ھزينه ای است که اين جناح بايد بپردازد
را انتخاب » بد« گزينه  »بدتر« و » بد« چاره ای ندارد جز اين که از ميان 

« گويا در جھنم سرمايه داری ايران سرنوشت ھر چيزی به انتخاب بين ( کند 
به نظر می آيد که جناح حاکم دارد به اين !!). گره خورده است» بدتر« و » بد

سير حوادث روزھای اخير . نتيجه می رسد که گزينه دوم ھزينه کمتری دارد
يونی معترضان در تھران در روز دوشنبه به ويژه پس از راه پيمايی ميل

بوی سازش بين دو جناح از يک سو و سرکوب خونين مخالفان  ٢٥/٣/٨٨
نفر  ٧پس از اين تظاھرات ميليونی و کشتار . نظام از سوی ديگر را می دھد

نفر از مردم معترض، تجمعات بعدی از تالش حاميان  ٢٩و زخمی شدن 
سنجانی برای کاھش حدت اعتراض موسوی و خاتمی و کروبی و ھاشمی رف

» اله اکبر« ھا، مھندسی آن ھا به سوی سکوت و سياه پوشی و عزاداری و 
گفتن و محدود کردن شعارھای معترضان به صرف تقلب در انتخابات و 

از سوی ديگر، اين گفته سخنگوی . خواست ابطال انتخابات حکايت می کند
اين گمان را تقويت » ذھن نيست دور از ابطال انتخابات« شورای نگھبان که

. پيش می رود می کند که جناح اصلی قدرت سياسی دارد به سمت گزينه دوم
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با اين ھمه، در اين مورد نيز احتمال اشتباه اين جناح يعنی انتخاب گزينه اول 
  .نيست دور از ذھن به جای گزينه دوم

رگران در کجای اين ما کا: اما ھمه اين ھا را گفتيم تا به اينجا برسيم که 
بديھی است که جنگ بين دو جناح اوضاع ايستاده ايم و چه کار بايد بکنيم؟ 

طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی آن ھا برای گرفتن سھم بيشتری از 
قدرت نه تنھا جنگ ما نيست بلکه دقيقا برای تشديد استثمار و سرکوب بيش از 

ه درست به ھيچ وجه نبايد بی تفاوتی اما از اين نکت. پيش ما صورت می گيرد
ما می توانيم و بايد اين وضعيت . ما را نسبت به اوضاع پيش آمده نتيجه گرفت

را به عرصه ديگری برای مبارزه در جھت تحقق مطالبات ضدسرمايه داری 
عرصه ھای اصلی تاکنونی اعتراض ما يکی عرصه مبارزه . خود تبديل کنيم

دستمزدھا بوده، که راھکار پيشنھادی ما برای با بيکارسازی ھا و تعويق 
مراکز کار و توليد درمعرض  کارخانه ھا و به طورکلیتصرف مقابله با آن 

تعطيل است، و ديگری اعتراض و مقاومت در برابر شکل ھای مختلف تشديد 
. استاعتصاب استثمار و سرکوب، که در اين مورد نيز راھکار پيشنھادی ما 

 سراسری کردنبه اوضاع پيش آمده، ما ضمن تأکيد بر لزوم اکنون و با توجه 
دو راھکار فوق به ويژه در شرايط کنونی، راھکار ديگری را نيز در کنار 

حضور فعال و سازمانيافته در راھکارھای فوق پيشنھاد می کنيم و آن 

« است، که در  تظاھرات خيابانی با پرچم مطالبات ضدسرمايه داری کارگران
مستقل از اين که  -ما  .آمده است» لبات پايه ای طبقه کارگر ايرانمنشور مطا

کدام جناح طبقه سرمايه دار بر ديگری پيروز می شود و با پرھيز از تبديل 
می توانيم و بايد با تشکيل شوراھای  - شدن به سياھی لشکر اين يا آن جناح 

اھا برای ضدسرمايه داری خود در محل ھای کار و زندگی و پيوند اين شور
ايجاد شورای سراسری طبقه کارگر ايران سه راھکار فوق را به گونه ای 

تا از حالت ضعف و ناتوانی و انفعال  سنجيده و ھوشيارانه باھم تلفيق کنيم
کنونی و بستر به قدرت رساندن يک بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل 

کل طبقه سرمايه دار  بخش ديگر بيرون آمده و مطالبات خود را قدرتمندانه بر
و دولت آن تحميل کنيم و بدين سان راه را برای مراحل بعدی برچيدن تمامی 

  .بساط نظام بردگی مزدی ھموار سازيم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨خرداد  ٢٨

 

 طالی سفيد معدناتحاديه کارگری عليه کارگران 
طالی سفيد متعلق به بزرگ ترين شرکت  معدن

صادرکننده طالی سفيد جھان در آفريقای جنوبی 
کارگران اين معدن مدت ھا است که . قراردارد

. به سطح نازل دستمزدھا اعتراض می كنند
درصد توافق  ٩سرمايه داران با افزايشی حدود 

كردند و تالش داشتند که از وقوع اعتصاب و 
پيشنھاد . لوگيری كنندخوابيدن چرخ توليد ج

صاحبان سرمايه با مخالفت جدی کارگران 
آنان اين مقدار افزايش را حالل ھيچ . مواجه شد

بخشی از مشکالت معيشتی و محروميت ھای 
کشمکش ادامه . عميق اجتماعی خود نمی ديدند

يافت و در اينجا بود که اتحاديه کارگری به رسم 
تی خود معمول و بر پايه رسالت نھادينه و ذا

سرمايه داران صدرنشين . وارد ميدان شد
اتحاديه کارگری از ھمه راه ھای ممکن بر توده 

انواع مخاطرات را پيش . کارگر فشار آوردند
پای آنان قرار دادند و از زمين و آسمان ندا 
دادند که كارگران بايد در مقابل اراده سرمايه 

بايد نرخ سود باالی سرمايه ھا را . تمکين كنند
ھمه چيز و معيشت و دارو و درمان و آموزش 

کارگران را ھيچ  و مسكن و غذا و پوشاک
بايد به مصالح سودآوری سرمايه تن دھند . بدانند

بايد . و از خير معاش روزمره خود چشم پوشند
سر سرمايه را سالمت بدانند و مرگ ناشی از 

اتحاديه . گرسنگی کارگران را ھيچ انگارند
د نمود، دست به توطئه زد و موعظه کرد، تھدي

به مزدوری ھای ديگر برای صاحبان سرمايه 
کارگران روزھای زيادی در . توسل جست

مقابل خواست کارفرمايان و قبول ميزان افزايش 
مورد توافق آنان مقاومت کردند اما در برابر 
. فشار بيش از حد اتحاديه تاب ايستادگی نياوردند

 ١٠تا  ٩ه افزايش آنان سرانجام تسليم شدند و ب
با انعقاد اين . درصدی دستمزدھا رضايت دادند

قرارداد يک بار ديگر خطر از سر سرمايه رفع 
عزم جزم کارگران برای اعتصاب از ھم . شد

اتحاديه دين خويش را به سرمايه ادا کرد . پاشيد
و برگ ديگری از خيانت و جنايت خود عليه 

رمايه توده ھای کارگر را به کارنامه سياه س
   .پرستی اش افزود

اتحاديه سراسری کارگران معدن در ھمين 
اواخر عين ھمين جنايت را عليه کارگران 

 Implatsمعدنی ديگر از معادن طالی سفيد در 
در آنجا کارگران . آفريقای جنوبی انجام داده بود
چرخ توليد را از . تا شروع اعتصاب پيش رفتند

د را برای کار انداختند و رود پرخروش سو
در آنجا نيز اتحاديه با تمامی . مدتی خشکاندند

توان دست به کار نجات سرمايه شد و با 
ھزاران ترفند و دسيسه و تھديد کارگران را 

اتحاديه سراسری . مجبور به ترک اعتصاب کرد
 ٣٠٠٠٠٠معدن در آفريقای جنوبی بيش از 

معنای اين سخن آن است که مي . عضو دارد
 ٣٠٠ار متحد و دسته جمعی تواند خطر پيک

از سر سرمايه رفع می  ھزار کارگر را مدام
  . کند

  )انگليسی(سايت عليه کارمزدی : منبع

  ٢٠٠٩سپتامبر 

  

 ادامه اعتراض کارگران پارس متال 
مصادره دستمزدھا و مطالبات کارگران پارس 
متال توسط صاحبان سرمايه ھمچنان ادامه دارد 

ان نيز به و درست به ھمين دليل کارگر
اعتراضات و مبارزات خود عليه اين وضعيت 

کشمکش ھا اما در ھمين سطح . ادامه می دھند
سرمايه داران تھديد کرده . محدود نمانده است

اند که در تدارک تعطيل شرکت ھستند زيرا در 
آستان ورشکستگی قرار دارند، سخنی که موج 
ھراس و وحشت را در ميان ھمه کارگران دامن 

برخی می گويند که کارفرمايان . تزده اس
دروغ می گويند و مراد آن ھا از طرح مسأله 
ورشکستگی و خطر تعطيل آن است که شايد 

کارگران زير فشار وحشت بيکاری از تالش 
خويش برای گرفتن حقوق معوقه بکاھند و به 

از ترس مرگ به تب « مصداق مثل معروف 
د و برخی نيز چنين نمی پندارن .»رضايت دھند

احتمال تعطيل کارخانه و بيکار شدن خويش را 
در ھر حال مستقل از . بسيار جدی می بينند



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

 
٤ 

  ١٣٨٨ شھريور ٢٧جمعه     ٧٢شمارٔه مسلسل   ٢٥سال دوم ـ شمارٔه  

راست يا دروغ بودن موضوع اوالً سرمايه 
داران بر مصادره دستمزدھا و عدم پرداخت آن 
ً ھراس از بيکار شدن  ھا پافشاری دارند و ثانيا

کارگران . نيز ھيچ کارگری را آرام نمی گذارد

دليل در روزھای اخير خواست تضمين به ھمين 
اشتغال را بر تقاضای فوری پرداخت دستمزدھا 

ھر چند که دلھره اخراج بر . اضافه کرده اند

روی مبارزه آنان برای گرفتن دستمزدھا تا 
  ندانيوز: منبع   . حدودی تأثير منفی گذاشته است

   ٨٨شھريور  ٢۵

 

 رگراناحتمال تعطيل کارخانه ارج و خطر بيکاری همه کا
کارخانه ارج که روزگاری درشمار بزرگ 
ترين واحدھای صنعتی توليد لوازم خانگی بود 
مدت ھا است که به سرنوشت کارخانه ھای 

سرمايه داران . درمعرض تعطيل دچارشده است
چند ماھی است که مدام دست به کار اخراج و 

تا امروز جمعيت . بيکارسازی کارگران ھستند

ر خويش را از دست داده زيادی از کارگران کا
دامنه کار شرکت محدود و محدودتر شده و . اند

اميد کارگران باقی مانده برای ادامه اشتغال 
اين وضعيت در طول . بسيار اندک گرديده است

اما اينک . اين مدت در کارخانه حاكم بوده است
سخن از تعطيل قريب الوقوع ارج در ميان است 

کارگران به حفظ و به اين ترتيب مختصر اميد 
   .اشتغال خويش نيز از بين رفته است

  ندانيوز : منبع

  ٨٨شھريور  ٢۵

 

 جاسک در زن کارخانه تن ماهی گراناعتراض کار
کارخانه تن ماھی پگاه در شھر جاسک قرار 

اين کارخانه شمار زيادی کارگر از جمله . دارد
تعداد قابل توجھی کارگر زن را استثمار می 

اه ھا است که موفق به گرفتن کارگران م. کند
حقوق خود نشده اند زيرا سرمايه دار شرکت 
. حاضر به پرداخت ھيچ ريالی به آنان نيست

کارگران در مقابل فرمانداری شھر اجتماع 

در اين . کردند و فرياد اعتراض سر دادند
اعتراض زنان به ويژه نقش بسيار فعالی داشتند 
ی و بر گرفتن مطالبات خود سخت پای م

فرماندار سرمايه ھمچون خود سرمايه . فشردند
دار حاضر به دادن ھيچ پاسخی به کارگران 
معترض نشد و به ھمين دليل اجتماع کنندگان 
اعالم داشتند که به اعتراضات خويش ادامه 

آنان گفتند که در روزھای آينده به . خواھند داد
خواھند کرد و  استانداری و ساير جاھا رجوع

ين جنايت کارفرما سکوت نخواھند در مقابل ا
  . نمود

  ندانيوز: منبع

  ٨٨شھريور  ٢۵
 

 ماهه حقوق کارگران الستيک البرز ۵باز هم تعويق 
ماجرای مبارزات کارگران الستيک البرز برای 
گرفتن دستمزدھای معوقه و تضمين اشتغال خود 

کارگران چند . بسيار طوالنی و غم انگيز است
مان درگير اين سال است که به طور بی ا

ھميشه چند ماه چند ماه حقوق . مبارزات ھستند
ھمواره برای گرفتن ھر ماه . نمی گرفته اند

ھميشه . حقوق بايد مدت ھا مبارزه می كرده اند
کوه . در معرض اخراج قرار داشته اند

بدھکاری ھای در تمامی اين مدت بر آنان فشار 
باران حقارت و گرسنگی و فقر . می آورده است

لحظه به لحظه بر سر و رويشان می باريده 
کارگران مدام با اين بدبختی ھا درگير . است
االن . و عليه اين مصائب پيکار کرده اند بوده

چند سال از شروع اين وضع می گذرد و اکنون 
ماه است که دستمزدھايشان پرداخت  ۵باز ھم 

ھيأت مديره منصوب سازمان . نشده است
داره امور شرکت را به حمايت از صنايع که ا

به شيوه سرمايه دار سلف خود در  عھده گرفته
ھمه اين ماه ھا کارگران را در برزخ صبر و 

او در آخرين . انتظار و اميد نگه داشته است
وعده دادن ھايش پايان ماه شھريور را برای 

اما اکنون . پرداخت حقوق ھا تعيين کرده است
دستمزدھا را  کارگران متوجه شده اند که او فقط

مصادره نكرده، بلکه به موجودی ھای تعاونی و 
دو صندوق قرض الحسنه شرکت نيز دستبرد 
زده و مبالغ قابل توجھی از دارايی آن ھا را به 

ذخيره اين صندوق ھا ھمه از . يغما برده است
محل دستمزدھای ناچيز توده ھای کارگر تأمين 
مي شده و اساس کار بر اين بوده که در 

زھای سخت احتياج به صورت وام در رو
ھمه اين ھا يک بار . اختيار آنان قرار گيرد

. ديگر کاسه صبر کارگران را لبريز كرده است
کارگران اعالم کرده اند که در صورت ادامه 
تعويق حقوق ھا پس از پايان شھريور چرخ 
توليد را متوقف خواھند كرد و دست به 

  . اعتصاب خواھند زد

  ه آزاد کارگران ايراناتحادي: منبع

   ٨٨شھريور  ٢۵
 

هزار تومان  سی صدنفری  ن صنايع مخابرات راه دورکارگرا
 گرفتند

ھر کارگر صنايع مخابرات راه دور به طور 
ميليون تومان از صاحبان شرکت  ۴متوسط 

ً معادل  ۴. طلبکار است ميليون تومان تقريبا
صنايع مخابرات . سال کارگران است ٢حقوق 
کارگر دارد و سرمايه دار  ٩۵٠حدود  راه دور

با مصادره کل مزدھای اين جمعيت در طول اين 
ميليارد تومان بر سرمايه  ۴دو سال رقمی حدود 

ھای خود در ساير حوزه ھای سرمايه گذاری 
به بيان ديگر، او کارگران را ھر . افزوده است

و در ھمان حال بھای  چه شديدتر استثمار کرده

شان را به جای پرداخت به آنان نازل نيروی کار
صرف انباشت در جاھای پرسودتر نموده 

کارگران در اين چند سال در حال مبارزه . است 
بوده اند و سرمايه دار تمامی مطالبات كارگران 

کارگران به . را بدون جواب گذاشته است
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اعتراض خويش ادامه داده اند و اينک كارفرما 
ده است که بعد از مدت ھا سرانجام حاضر ش

   !ھزار تومان به ھر کارگر بپردازد ٣٠٠
  ٨٨شھريور  ٢۵  ايلنا: منبع

 

 کارخانه آلومينيوم اراک در خطر تعطيل
کارگر را  ۴٠٠٠شرکت آلومينيوم اراک 

اين کارخانه قبالً در مالکيت . استثمار می کند
دولت سرمايه داری بود و اينک مدتی است که 

. ه استبه سرمايه داران خصوصی واگذارشد
صاحبان جديد چند ماھی بعد از انجام مراسم 

ميليارد تومان  ۵۶واگذاری اعالم كردند که 
آنان اخيراً در گزارشی . زيان ساالنه داشته اند

ديگر مدعی شده اند که رقم زيان دھی آن ھا 

ميليارد  ١٠٠تا  ٨٠برای سال جاری بالغ بر 
سرمايه داران از دولت می !! تومان خواھد شد

ھند که مبالغ ھر چه عظيم تری از سرمايه خوا
ھای حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر را 
از بانک ھا بيرون کشد و در اختيار آنان قرار 

 ۴٠٠٠دھد تا از اين طريق به ادامه استثمار 
کارگر و سوداندوزی ھای مطلوب خود ادامه 

سرمايه داران در ھمان حال تھديد کرده . دھند

اين صورت خطر تعطيل به اند که در غير
صورت بسيار جدی شرکت را تھديد می کند و 

 ۴٠٠٠چه بسا در آينده بسيار نزديکی ھمه 
   .کارگر كارخانه بيکار شوند

  ايلنا : منبع

  ٨٨شھريور  ٢۵

 

 اعتراض کارگران هفت تپه به کاهش اضافه کاری 
کارگران نيشكرھفت تپه با وجود شرايط  

به دليل سطح  کنند کار می مرگباری كه در آن
بسيار نازل دستمزدھايشان و زير فشار کشنده 
فقر و گرسنگی و فالکت دامنگيرشان خواستار 

کابوس گرسنگی آن ھا را . اضافه کاری ھستند
وا می دارد تا خواھان چند ساعت اضافه کاری 

آنان در سال ھای پيش اين اضافه کاری . باشند
ل آن را را انجام می داده اند و دستمزد حاص

صرف ترميم وضعيت رقت بار معيشتی خويش 

. اين وضع اکنون عوض شده است. می کرده اند
شرکت ھفت تپه نياز به اين اضافه کاری ھا 

 ١٣٠به کارگران اخطار کرده است که . ندارد
ساعت اضافه کاری ماھانه سال ھای پيش تا 

اين . ساعت در ماه کاھش خواھد يافت ٣٠حدود 
ران و خانواده ھای آن ھا را خبر زندگی کارگ

آنان می گويند با قطع . دچار آشوب كرده است
اين اضافه کاری ھا و پولی که بابت آن می 
گرفته اند قادر به تأمين حداقل معيشتی خود 

کارگران روزھا است که بر سر اين . نيستند
موضوع با سرمايه داران اختالف پيدا كرده اند 

ي جواب مانده اما اعتراض و مخالفت آنان ب
  . است

  ايلنا : منبع

  ٨٨شھريور  ٢۴

 

 ادامه اعتراضات مادران داغدار
ھمراه با مادران داغدار  شھريور ٢١روز شنبه 

 جمعيت قابل توجھی از زنان ديگر در ادامه
توحش  خويش عليه جنايات، کشتار واعتراض 

در ميدان آب نمای پارک  دولت سرمايه داری
مايی اعتراضی از اين گردھ .الله جمع شدند

بعد از ظھر آغاز گرديد و به تدريج بر  ۶ساعت 
شمار حاضران اضافه شد، به گونه ای که در 

نفر در پارک  ٨٠دقيقه بيش از  ٢٠و  ۶ساعت 
جمعيت از اين لحظه به بعد . حضور يافتند

طولی . شروع به تظاھرات و راه پيمايی کرد
نکشيد که يک ماشين گشت ارشاد خود را به 

رساند و تھاجم خود را عليه راه پيمايان  محل
نيروی دولت سرمايه زنان را تھديد . آغاز کرد

کرد که ھر چه زودتر متفرق شوند، درغير اين 
قرار خواھند گرفت  صورت مورد ضرب و شتم

در  مادران. و راھی سياھچال خواھند شد
 .ادامه دادند خويشبه حرکت اعتراضی  سکوت

و خودرو نظامی عوامل سرکوب سوار بر د
اما . تظاھرات کنندگان را محاصره کردند

تھديدھا و تھاجم آنان خللی در عزم مصمم 
. مادران معترض و ھمراھان آنان پديد نياورد

عالوه بر اين، ھر چه زمان می گذشت بر شمار 
تظاھرات حدود . جمعيت معترض اضافه می شد

راه  طول کشيد و در پايان اين مدت دقيقه ٢۵
در اين . يان در کنار ميدان اجتماع کردندپيما

حال، جمعيت به سوی دو تن از مادران داغدار، 

 ١٤مسعود ھاشم زاده و مھدی حسينی مادران 
خود را با آنان و  شتافتند تا ھمدردی ،ساله

نيروی . حرکت اعتراضی شان اعالم کنند
سرکوب مرکب از گشت ارشاد و نيروی 

يجاد رعب و انتظامی ھمچنان به تھديد و ا
وحشت ادامه دادند و در دقايق آخر پليس 

عوامل . را نيز به ياری طلبيدند ١۴٨کالنتری 
سرکوب بر پافشاری خود برای متفرق کردن 

 ٩معترضان افزودند و سرانجام در ساعت 
  .توانستند جمعيت را از پارک دور کنند

  فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران: منبع

   ٨٨شھريور  ٢٣

 

 قتل عام جديد کارگران در معادن سرمايه داری چين
ھفته پيش روزنامه ھای چين خبر وقوع فاجعه  

. ای ديگر در معادن اين کشور را منتشر کردند
. اين بار ھم سخن از کشتار ده ھا کارگر بود

نفر و زنده  ٣۵نخستين گزارشات از قتل حتمی 
 .نفر ديگر حکايت داشت ۴۴به گور شدن 

ين مرکز چشمه ھای جوشان سود معادن چ

سرمايه و گورھای دسته جمعی توده ھای کارگر 
ھفته ای نمی گذرد که يکی از اين معادن . است

منفجر نشود يا به شکل ديگری بر سر کارگران 
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بيش از  ٢٠٠٨تنھا در سال . خراب نگردد
کارگر معدن در کشور چين جان خود را  ٣٢٠٠

ی شمار واقعی جريانات کارگر. از دست داده اند

  .کشتکان را بسيار بيشتر از اين می دانند
   ٢٠٠٩پتامبرس

  
 اعتصاب کارگران راننده خرمشهر

 ٢٠٠شھريور بيش از  ٢٣صبح روز شنبه 
راننده شرکت اتوبوس رانی خرمشھر دست از 

ماه است که ھيچ ريالی  ۴کارگران . کار کشيدند
حقوق نگرفته اند، دستمزدھايشان به طور کامل 

و گرسنگی و فقر و بدھکاری و  ه شدهمصادر
حقارت و ذلت ھمچون خوره به جان آنان افتاده 

کارگران فرياد می زدند که گرسنه اند و . است

ھيچ آھی در بساط و لقمه نانی در سفره خود 
رانندگان اتوبوس ھای شھری در مقابل . ندارند

ساختمان شھرداری اجتماع کردند و خواستار 
قيد و شرط ھمه مطالبات پرداخت فوری و بی 

اعتصاب رانندگان توقف کليه . خود شدند
اتوبوس ھای خطوط شھری خرمشھر را به 

روز شنبه ھيچ راننده ای در سر . دنبال داشت

کار خود حاضر نشد و ھيچ مسافری توسط ھيچ 
  . اتوبوسی جا به جا نگرديد

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨شھريور  ٢٣

 
 با ماشين سود سرمايه قطع انگشت دست کارگر 

. حادثه اين بار در کارخانه شوگا رخ داده است 
کارگری که گوشت چرخ می کرد دچار سانحه 

انگشتان دست وی به درون چرخ گوشت . شد
چرخ گوشت کارخانه . فرورفت و خرد شد

بسيار فرسوده و مستعمل و خراب بود و کار با 
. آن خطر حتمی وقوع حادثه را ھمراه داشت

. ر مصدوم به صورت پيمانی کار می کندکارگ
او فاقد ھر نوع تضمين اشتغال است و ھمواره 
در معرض اخراج و بيکاری قرار داشته و 

کارگر به ھمين دليل جرأت اعتراض به . دارد
خرابی چرخ گوشت و مخاطرات حتمی آن را 

او مجبور بود نيروی کارش . در خويش نمی ديد
محقر آن نان  را بفروشد تا با بھای نازل و

اين . روزانه زن و فرزند خويش را تھيه کند
او ترجيح می داد که . سال داشت ٢۴کارگر 

خطر حتمی از دست دادن انگشتان را به جان 
حادثه رخ داد و کارگر . بخرد اما اخراج نشود

. با انگشتان قطع شده راھی بيمارستان شد
سرمايه دار مدير بيمارستان از پذيرش کارگر 

خودداری کرد و اعالم داشت که بدون  مصدوم
کارگر . دفترچه بيمه او را راه نخواھند داد

مجبور شد با انگشت قطع شده به خانه برود تا 

کارگر کارخانه . دفترچه بيمه خود را بياورد
شوگا اينک دچار نقص عضو شده و انگشتان 

کارگران . خود را از دست داده است
سرمايه ھمزنجيرش ضمن اعتراض به جنايت 

داران می گويند احتمال اخراج و بيکار شدن او 
  . بسيار زياد است

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨شھريور  ٢٣

  
 وضعيت کارگران در کارخانه نيَر پارس

مستقر بود ) تھران ١٨منطقه ( کارخانه نير پارس تا چند سال پيش در شادآباد 
رداد دائم را استثمار می نفر دارای قرا ١٠۵و شمار زيادی کارگر از جمله 

قزوين منتقل  –اتوبان کرج  ١٢به کيلومتر  ١٣٨١اين شرکت در سال . كرد
شد و چندی بعد در اجرای طرح خصوصی سازی يک شرکت بزرگ صنعتی 

يه داران جديد سرما. متعلق به سرمايه داران خصوصی به نام مپنا آن را خريد
تن  ٨٠قبل از ھر چيز . خيلی زود شروع به اجرای برنامه ھای خويش کردند

عده ای را به طور کامل . از کارگران رسمی را به قراردادی تبديل كردند
 ١۵کارگر را در آستانه بازنشستگی قرار دادند و باالخره  ١٠. اخراج کردند

سرمايه داران ھمه . گذاشتندنفر را علی الظاھر به ھمان صورت رسمی باقی 
اين سياست ھای جنايتکارانه را اعمال کردند و کارگران نيز زير فشار 
وضعيت وخيم جنبش خود، بی سازمانی، عدم اتحاد، درماندگی و سردرگمی 

اين وضع به . موفق به ھيچ مقاومت مؤثری در مثابل اين تھاجمات نشدند
خود عليه حداقل معيشتی و حقوق  سرمايه داران امکان داد تا در تاخت و تاز

. نازل کارگران به اين حد اکتفا نکنند و دست به تعرضات بازھم بيشتری بزنند
ساعت حق اياب  ٢کارگران رسمی پس از جا به جايی محل کارخانه ھر روز 

. کارفرما حکم به قطع اين بخش از دستمزد داد. و ذھاب دريافت می کردند
ه سھيمه کاالھای نقدی و غيرنقدی کارگران قطع عالوه بر اين، اعالم كرد ک

خواھد شد، پاداش ساالنه به آنان پرداخت نخواھد گرديد، ھمه کارگران از حق 
گرفتن وام محروم می شوند و باالخره ساعات اضافه کاری و حقوق ناچيز آن 

کارگران رسمي باقي مانده در روزھای اخير دست به . نيز حذف می شود
اما بدبختانه اعتراض خويش را به شکوائيه نويسی برای . اعتراض زده اند

اين که آنان با توجه به انبوه تجارب . احمدی نژاد محدود کرده اند
به عريضه نويسی توسل جسته اند  ھمزنجيرانشان در ايران و دنيا چرا بازھم

به نظر می رسد علتش اين باشد که توان مبارزه موثر با سرمايه داران را در 
. »کاچی به از ھيچی است« نمی بينند و احتماال پيش خود می گويند که  خود

ً چنين نيست !! کاچی ھم ھمان ھيچی است . اما کارگران بايد بدانند که واقعا
اين چيزی است . اما معنای اين سخن آن نيست که بايد تسليم کاچی و ھيچی شد

شدن، مبارزه کردن،  آنچه ما بايد انجام دھيم متحد. که دشمنان ما می خواھند
اين ھا ھمه امکان دارد و ھمه امکاناتش . قدرتمند شدن و اعمال قدرت است

اين توان و امکان را بايد شناخت و . در ما و طبقه ما و جنبش ما موجود است
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بي ترديد، اين امر زمان مي برد و به پشتكار و . بايد آن را به کار گرفت
پس . ھيم و چه نخواھيم راھي جز اين نداريماما ما چه بخوا. پيگيري نياز دارد

بدون احساس ياس و نوميدي و با روحيه قوي به استقبال اتحاد و تشكل 
شورايي و ضدسرمايه داري براي مقابله قدرتمندانه با سرمايه داران و دولت 

سرمايه داران و دولت آن ھا  عريضه نويسی و در انتظار ترحم. آن ھا برويم
  . و عزت و ھمه چيز خودمان است ر روی قدرتنشستن پل بستن ب

  :متن نامه كارگران به احمدي نژاد به شرح زير است 

رساند اينجانبان از پرسنل رسمی شركت نيرپارس با  به استحضار می« 
به علت واقع شدن كارخانه در  ١٣٨١سال ھستيم كه تا سال  ٢٠سوابق حدود 

به  ١٣٨١ذالك از سال  مع. كرديم یانجام وظيفه م  )شادآباد(تھران  ١٨منطقه 
كه كارخانه در منطقه مسكونی قرار داشت، با تصويب وزارت كار و  علت اين

ساعت حق اياب و ذھاب، به ھلجرد  ٢مديريت وقت عامل با دريافت روزانه 
  .اتوبان كرج قزوين بلوار كاوش انتقال يافتيم ١٢واقع در كيلومتر 

ھای دولتی به بخش  گذاری شركتو در اجرای طرح وا ١٣٨٦در سال 
، شركت مپنای مادر اقدام به خريد شركت نيرپارس )٤٤اصل (خصوصی 

ای  كرد و از ھمان ابتدا ھيات مديره جديد شركت با اھداف از پيش تعيين شده
شركت را به دو بخش دفتر تھران با نام شركت نيرپارس و كارخانه با نام 

قسيم كرد و متعاقب آن به كليه شركت مھندسی و ساخت تجھيزات مپنا ت
كه حدود يكصد ) تجھيزات مھندسی مپنا(نيروھای رسمی مستقر در كارخانه 

و اندی بودند اعالم كرد كه در صورت تمايل به ادامه ھمكاری با شركت بايد 
و با دريافت يك ماه و نيم از نيرپارس ) قرارداد صوری(ای  برگه يطی امضا

  .قراردادی جذب تجھيزات مپنا شويد تسويه حساب كرده و به صورت

الزم به ذكر است كه بعد از چندی معلوم شد كه آن قرارداد صوری جھت 
ارائه به يك شركت پيمانكاری كاريابی بوده كه بتواند به دولت بگويد كه با 
تاسيس شركت جديد در منطقه اشتغالزايی كرده و از مزايايی ھمچون دريافت 

معافيت مالياتی برخوردار شود و درصورت عدم درصد  ٢٠وام از دولت و 
ماه با شركت تسويه كرده كه اين به منزله  ٢تمايل به ادامه ھمكاری با دريافت 

 كه تمامی زحمات چندين و چند ساله قطع ھمكاری با شركت بود؛ يعنی اين
  .مان فنا شود 

حدود  اند، نفر قراردادی شده ٨٠حال از آن يكصد و اندی پرسنل رسمی حدود 
نفر  ١٥شوند و ما كه  ظاھرا بازنشسته می ١٣٨٨نفر نيز تا پايان سال  ١٠

ايم كه اين عدم پذيرش باعث  ايم و قراردادی نشده ھستيم، كماكان رسمی مانده
تمامی مزايای قانونی ما قطع شده كه برخی از  ١٣٨٧شده از مھرماه 

  :امتيازات حذف شده به شرح ذيل است

ھای نقدی و غيرنقدی با اين توضيح كه حتی پرسنل نير عدم دريافت كاال -١
  .كنند پارس در مرحله بازنشستگی نيز آن را دريافت می

  عدم دريافت پاداش -٢

  عدم دريافت وام - ٣

رغم فعاليت مشابه ھمانند ساير  نفر به ١٥فقط ما (كاری  حذف اضافه -٤
 )كاری كنيم توانيم اضافه ھمكاران نمی

مانده تقاضامنديم  نفر پرسنل رسمی باقی ١٥ه موارد ياد شده ما حال با توجه ب
  :كه

  .ھمانند ساير ھمكارانمان امنيت شغلی داشته باشيم -١

ھای نقدی و غيرنقدی، وام، اضافه  عدم تبعيض در پرداخت پاداش كمك - ٢
  ... كاری و

  .جلوگيری از تحميل شرايط خاص و ناحق - ٣

نيرپارس توسط مديريت تجھيزات مپنا نسبت اجرای كامل تعھدات شركت  - ٤
  .به پرسنل رسمی

در آخر مواردی را كه نگرانی ما را دو چندان ساخته اجماال به عرض 
ترين آن اين است كه دوستانی كه قراردادی شده و از حالت   رسانيم كه مھم می

اند به علت تغيير كد كارگاه و كد بيمه قانون از تاريخ  رسمی خارج شده
سال بازنشسته شوند، چون از سازمان  ٢٥توانند با سوابق  نمی ١٨/١١/٨٥

  .گسترش و نوسازی منفك و زير نظر وزارت نيرو ھستند

مان اين است كه شركت تجھيزات مھندسی مپنا  مورد دوم كه باعث نگرانی
برداری شركت نيرپارس را به  پروانه بھره ١٣٨٨درصدد است تا پايان سال 

اری تجھيزات مپنا تغيير دھد كه در صورت انجام اين كار در برد پروانه بھره
سال خدمت  ٣٠سال با مشكل مواجه شده و بايد  ٢٥خصوص بازنشستگی 

  .كنيم كه اين از انصاف به دور است

ترين آن اين است كه در زمان واگذاری شركت  سومين مورد و تقريبا مھم
سازمان  ٤٤صل ا ١٧نيرپارس، خريدار يعنی شركت مپنا طبق ماده 

  :دسازی خريدار را مكلف كرده موارد ذيل را رعايت كن خصوصی

قانون بازسازی و  ١٠و ٩بازنشستگی پيش از موعد بر اساس مواد ) ١بند
 ١٣٩٣ھا تا پايان سال  كه برای اين بنگاه ٢٦/١٠/٨٥نوسازی صنايع مصوب 

  .تمديد شد

  .بازخريد بر اساس توافق) ٢بند

ات فوق، تعداد كاركنان ھر شركت قابل واگذاری را در سند پس از اقدام) ٣بند
واگذاری ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاری بگنجاند كه مديران 

  .سال حق كاھش پرسنل خود را ندارند ٥ھای واگذار شده تا  شركت

ھايی كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را  برای خريداران شركت) ٤بند 
ھای مالی و غيرمالی از جمله تخفيف در  ايش دھند مشوقپس از واگذاری افز

  .اصل قيمت اعمال كنند

كارگيری نيروی مازاد در واحدھای ديگر راسا و يا به ه آموزش و ب) ٥بند 
  .ھای مالی و غيرمالی ھا با استفاده از مشوق كمك خريداران بنگاه

ی را با نفر از پرسنل رسم ١٥رساند كه  در آخر به اطالع آن مقام می
لطفا كمكمان كنيد و . اند غيرفعال كردن كارت پرسنلی از كارخانه اخراج كرده

ھايمان را  گونه افراد سودجو را كه نان ما و خانواده جلوی ظلم و ستم اين
اند از راه قانونی بگيريد تا برای ديگران درس عبرتی شود و بفھمند كه  بريده

خواھند تفسير  گونه كه خودشان می را آن ٤٤اين مملكت قانون دارد و اصل 
 ».نكنند

  ايلنا: منبع

  ٨٨شھريور  ٢٢
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کارگران ايران خودرو با اعتراض به آشتار و شكنجه و سرآوب 
مردم زحمتكش ايران سالروز مرگ همكار خود پيمان رضی لو و 
تمام جان باختگان حوادث آار و ياد شهيدان راه آزادي 

 زحمتكشان را گرامی می دارند
   !یو ھمكاران گرام تاندوس

 مانيمان پزيمصادف با سالروز مرگ ھمكار عز ورماهيدوم شھر ستيب روز
بعد ازظھر  فتيدر ش مانيپ ١٣٨٢در سال  یروز نيدر چن .استلو  یرض

 یو تمام كارگران مانيپ اديما  .جان خود را از دست داد اديدر اثر فشار كار ز
تمام  ادي ود را از دست داده اند جان خو ینا امن كار یھا طيكه در اثر مح

 یم یند گرامه اما کارگران کرد یکه جان خودرا نثار آزاد یدراه آزا دانيشھ
 که ھمراه با دولت کارگریضد یھا استيس هياعتراض خود راعل ما. ميدار

 .ميدار یاعالم م کشتار و سرکوب وشکنجه است

  !یوھمکاران گرام دوستان

لو  یرض مانيپ .گذرد یلو م یرض مانيپ مانزيسال از مرگ ھمكار عز ۶
جان خودرا در  یروز نيدر چن شيبود که شش سال پ کارگر خط مونتاژ پژو

  .از دست داد ادياثر فشار کار ز

 !کارگر دوستان

ھا کشته  عالوه بر ده که ميدار یم یمان را گرام زانيعز ادي یدرحال امروز
حوادث  یط مردم ماھا نفر از  ده ،کار طياز کارگران در اثر نا امن بودن مح

 یسر مه ھا ب ودر زندان ريھا نفر دستگ ده. جان خودرا از دست داده اند رياخ
ما کارگران  .و سخت تر شده است تر نيما بس سنگ فهيوظ امروز. برند
 زج یچاره ا ما ھيچ. ھستيم داران هيسرمااول تجاوزات صف  انيقربان

جز  یامروز چاره ا ما. ميبھتر ندار یزندگ کي جاديا یبقا و برا یمبارزه برا
 امروز کارگران ما. مياز سرکوب و اختناق ندار يیورھا یآزاد یمبارزه برا

دست ه ب یبلکه برا ستين یدادن مانياز خواسته ھا یبعض گريد که ميا افتهيدر
بلکه  ميستيسنگر مبارزه تنھا ن نيامروز در ا .نيممبارزه ک ديآوردن آن با

جز  یقرار دارند که چاره ا یگاھآجوانان  توده ھای طبقه مان وا ھمراه م
 هيسرما یو مجلس حام دولت. دارندبھتر ن یايدن کي جاديا یمبارزه برا

را بر ما  یضدکارگر نيقوان یسر کيھا  آن .اند ستادهيداران در مقابل ما ا
 یريتشکل جلوگ جادياز ا .ادامه دارد هيرو یب یھا اخراج .کنند یم ليتحم
به  یمانکاريپ یھا شرکت .است باقی موقت ھمچنان یقراردادھا .کنند یم

 یو فروش م ديبه صورت برده خر ھا کارگران آنو  دھند یادامه م کار خود
 یروز سرسام آورتر مه تورم روز ب .آمده است نييپا ماندريافتی ھاي. شوند
 ینجه مجواب ما را با کشتار وزندان وشک عوض دولت ومجلس در .شود
  .دھند

  !دوستان کارگر 

ما  دنيمبارزه و اتحاد راه رس .نيمتالش ک ديبا مانيبه خواسته ھا  دنيرس یبرا
بھتر و  یكار طيمح طيما ھمچنان خواھان شرا .است ماني ھا به خواسته
ما  برداران  هيكه سرما یتا زمان ميدان یمما . ميتر ھست مناسب یساعت كار
 وجود زين یمانكاريپ یھا وجود دارد شركت یمزدورکنند وکار  یحکومت م

حرف زدن از  ستموقت لغو نشده ا یكه قراردادھا یتا زمان .خواھند داشت
 ما خواھان انحالل. ستين شيب یشوخ كي یشغل تيكار مناسب و امن طيمح

و  قتمو یما خواھان لغو قراردادھا ميھست یمانكاريپ یھا شركت کامل
حقوق  شيما خواھان افزا .مھستيخود در شركت  استخدام تمام ھمكاران

 یم کاريکردن را حق مسلم ھر کارگر ب ما کار .ھستيممتناسب با تورم  مانيھا
را محكوم و  یمانکاريپ یھا و اخراج کارگران شرکت یساز کارياما ب .ميدان

ھمكاران خود و  یسالمت یما برا. ميكن یم یبانيآنان پشت یھا از خواست
در شركت  یکارگر یتمام تشکل ھا یامن خواھان آزاد طيمح كي جاديا یبرا
 . مھستي

جان  و شدهداران  هيسرما یکه قربان ميدار یم یمان را گرام زانيعز ادي ما
 .خودرا از دست داده اند

ھمكار  ادي داشتيضمن گرام ٨٨ وريشھر ٢۴به نمناسبت روز سه ش نيھم به
 ادي كار و طينا امن مح طيان شرالو و تمام جان باختگ یرض مانيپ زمانيعز
 ضمن و ميآئ یگرد م یغذاخور یھا زحمتکشان در سالن یراه آزاد دانيشھ

 یھا استيس هيبا جنبش مردم اعتراض خودمان را بر عل یاعالم ھمبستگ
و  ميدار یکشتار و سرکوب وشکنجه اعالم م هيبرعل ،دولت یضدمردم

 نيو محاکمه تمام عامل یريگو دست یاسيس انيزندان یتمام یخواھان آزاد
 یبا حضور وکال و یمردم اهدادگ کيدر  رانيسرکوب و کشتار مردم ا

 .مي شويم یومردم یانقالب

  ینا امن كار طيو تمام كارگران جان باخته شرا مانيپ اديباد  یگرام 

 زحمتکشان یراه آزاد دانيباد تمام شھ یگرام

  رانيمردم ا یباد جنبش انقالب زنده

  خودرو  رانياز كارگران شركت ا یجمع

 ٨٨شھريور  ٢٢

  )با ويرايش فارسي ( 
  

 خروج از کنفدراسيون اتحاديه های کارگری
 یکارگران شرکت عظيم خودروساز

Ssangyong Motors خروج جمعی خود از
 ،KCTUکنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری 

دومين اتحاديه بزرگ سراسری کره جنوبی، را 
ديروز اکثريت قابل توجھی از . اعالم کرده اند

کارگران اين شرکت به خروج اتحاديه خود از 

به اين ترتيب، . اتحاديه سراسری رای دادند
اتحاديه کارگران خودروسازی کره از طريق 

 KCTUيک پيمان رسمی به رابطه اش با 
  .قدرتمند خاتمه داد

اتحاديه ھای کارگری در سال ھای اخير بيش از 
 آستانه اختالل و فروپاشی ھر زمان ديگری به

ديوان ساالری اتحاديه ای در . نزديك شده اند
شرايط طغيان بحران و اوج گيری بی عنان 
تعرض سرمايه ھمه جا در کنار سرمايه داران 
و نظام سرمايه داری و عليه توده ھای کارگر 

ھمه جا عصای دست سرمايه . صف آرايی کرد
داقل رفاه ھمه جا معيشت و ح. عليه کارگران شد
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و حقوق کارگران را در پای معبد سوداندوزی 
ھمه جا طبقه . انبوه تر سرمايه قربانی کرد

کارگر را پس از خلع سالح کامل به تيغ تيز 
نيز بدون کم و  KCTU. کشتار سرمايه سپرد

کاست چنين کرد و با اين کار خويش سبب خشم 
توده وسيع کارگران تراست عظيم . کارگران شد

Ssangyong Motors  چند ماه پيش يکی از
گسترده ترين کارزارھا را عليه سرمايه داران و 
. دولت سرمايه داری کره جنوبی به راه انداختند

آنان در روند اين کارزار از زمين و آسمان 
پليس سرمايه مدام . آماج حمله قرار گرفتند

صفوف کارگران را آماج تھاجم توحش بار خود 
ھای سرمايه با توسل به ھليکوپتر. قرار داد

کثيف ترين و رذيالنه ترين قساوت ھا از باال بر 
. سر کارگران سموم مرگبار شيميايی ريختند

نيروی سرکوب، آب را بر روی کارگران 
اعتصابی بست و رساندن مواد اوليه خوراکی به 

توده ھای کارگر کره . آنان را ممنوع كرد
ختلف جنوبی از اطراف و اکناف و مراکز کار م

با عزمی جزم به ياری ھمزنجيران خويش 
نان خويش را با . برای آنان آب آوردند. شتافتند

منطقه محل استقرار کارخانه . آنان تقسيم کردند
ھمه اين . به ميدان جنگ کار و سرمايه تبديل شد

حوادث پشت سر ھم روی داد و در اين ميان 
با بيشرمی در کنار  KCTUاتحاديه کارگری 

  . داران ايستاد سرمايه

سران . کرد ھيچ تازگی نداشت KCTUآنچه 
KCTU  ھمان کردند که اتحاديه ھای کارگری

ً چنين کرده  در ھمه جای دنيا می کنند و تاريخا
کار جنبش اتحاديه ای قبض روح ھر نوع . اند

جنب و جوش ضدسرمايه داری طبقه کارگر 
بنياد کار رفرميسم اتحاديه ای بر انحالل . است
جانبه تمامی قدرت سرمايه ستيز طبقه  ھمه

کارگر در باتالق سازش با سرمايه استوار 
اتحاديه نھاد دفاع از ماندگاری سرمايه . است

داری است و اعتراض و اعتصاب کارگران را 
فقط تا جايی مجاز می داند که اوالً بديل آھنينی 

ً شط  برای پيکار ضد کارمزدی آنان باشد و ثانيا
مايه را برای ھيچ لحظه ای پرخروش سود سر
اتحاديه ھا در ھر کجا که . از خروش باز ندارد

ً با تمامی قدرت  اين دو شرط فراھم نباشد حتما
درمقابل کارگران می ايستند و برای موفقيت 
سرمايه داران به ھر ترفند ضدکارگری دست 

  . می زنند

 KCTU  اينک عضويت شمار کثير کارگران
را از  Ssangyong Motorsخودروسازی 
کارگران اين شرکت به طور . دست داده است

دسته جمعی و با فرياد رسای اعتراض استعفای 
اما دست  KCTUسران. خود را اعالم كرده اند

آنان سخت در تدارک توطئه اند و . نيستند بردار
اعالم کرده اند که برای ممانعت از خروج توده 

  . ھای کارگر به ھر کاری دست می زنند

 ٢٠٠٩تامبر سپ

 

 کارگران اپل و بازی سرمايه
 GMمذاکرات بی پايان بين کنسرن مادر

دولت آلمان و سه دولت  و) جنرال موتورز( 
آغاز سال جاري تا  ازمحلی بر سر شركت اپل

. كنون ھمچنان تيتر مھم روزنامه ھا است
کارگران اپل اين زمان طوالنی را در بيم و اميد 

ا کابوس بيکاری سر ھر شب ب. به سر برده اند
بربالش گذاشته اند و ھر صبح با اميد يافتن 
. روزنه گريزی از خانه روانه کارخانه شده اند

در تمام اين مدت کار کماکان ادامه داشته و 
گويی کارگران اپل . توليدات راھی بازار شده اند

سرمايه جھانی و بند و بست ھای آن شده  بازيچه
راند و با پا پيش می  اپل را با دست میGM .اند

. کشد و ھر روز قصه تازه ای را ساز می کند
ھزار کارگر و  ٥٠کار و زندگی بيش از 

اين بار می . خانواده ھايشان در خطر است
 در گويند مساله خاتمه يافته و شورای اداری

GM تصميم خود را گرفته است و اپل  ديتروت
سرمايه ھيچ لزومی نمی بيند . را خواھد فروخت

الزم . که کارگران را در جريان امور بگذارد
نمی بيند بگويد با زندگی و آينده آن ھا چه 

زيرا کارگر در نظام سرمايه . قماری می کند
داری تنھا حق دارد نيروی کار خود را 

به ھر که می خواھد بفروشد و بعد از !! آزادانه
آن اين نيرو ديگر به او تعلق ندارد بلکه ملک 

دار است و اوست که در باره آن مطلق سرمايه 
کارگر بايد کار کند و ارزش . تصميم می گيرد

اضافی بيافريند تا به قول آن ھا خودافزايی 
. سرمايه تحقق يابد و پول به سرمايه تبديل شود

اين روند تا زمانی که اين شيوه توليد پا برجا 
باشد يعنی تا زمانی که کارگران عزم خود را 

م نکنند جاری خواھد بود و برای امحای آن جز
در  نماينده شورای کل اپل. تداوم خواھد يافت
اين که چگونه اين تصميم : اين باره می گويد

اما نماينده خود، . حاصل شده است معلوم نيست
جان اسميت، را به برلين فرستاده اند تا در 
کنفرانس خبری با دولت در اين مورد حضور 

  .داشته باشد

اپل البته ھيچ گاه از  در مورد سرنوشت
زيرا در . سرنوشت کارگرانش صحبت نمی شود

بھترين حالت پولی به آن ھا می دھند و سپس به 
عنوان بيكار به اداره کار معرفی می شوند و 
يک سال يا بيشتر، بسته به سن کارگران، پول 
بيکاری می گيرند و سپس به آژانس کاريابی 

خواھند گفت  در آن جا به آن ھا. حواله می شوند
که اگر خانه يا ماشين يا اموالی دارند بفروشند و 

وقتی تمام شد بيايند برای پول . پولش را بخورند
خود را معرفی کنند تا به  ٤بيکاری ھارتص 

از . کارھای ساعتي يک يورويی فرستاده شوند
  :چھار گزينه صحبت می شود

فروش اپل به مگنای کانادايی و شريک  - ١
 GMود رابطه تنگاتنگی با روسی اش که خ

فروش آن به شرکت سرمايه گذار  - ٢دارد 
باقی ماندن اپل با کنسرن  -٣ RHJIاتريشی

اعالم ورشکستگی و پايان زندگی  - ٤مادر و 
اپل به عنوان يک شرکت موفق خودروسازی 

می گويد شورای  GMرئيس اروپايی . در جھان
د بمان GMاداری جديد معتقد است که اپل بايد با 

زيرا خودرو معتبری در بازار است و بازار 
اروپا ھم که بازار اصلی اپل است بازار مھمی 

در مقابل، رئيس اروپايی کنسرن می . است
تا کنون از اعالم  GMگويد دليل اين که 

ورشکستگی اپل خود داری کرده اين است که 
اما . دولت آمريکا اجازه اين کار را نداده است

لت در اين امر دخالت نمی اوباما می گويد دو
کند و تصميم گيری را حق مديران خود کنسرن 

 ٥٠در حالی که می دانيم با کمک . می داند
 ١٤که  GMميليارد دالری دولت اوباما به 

ميليارد دالر آن تاکنون پرداخت شده است، 
اکنون به ) ٪ ٦١( بخش بزرگی از سھام شرکت

اج اپل ھمواره بعد از اخر. دولت تعلق دارد
تا کنون سود ده  ٢٠٠٦کارگر در سال  ٩٠٠٠

ميليارد  ١/٦ضرر وزيان اعالم شده . بوده است
ميلياردش تا کنون تامين شده در  ٤دالری که 

حقيقت نه زيان واقعی بلکه کاھش سود مورد 
دليل ديگر . انتظار به خاطر بحران جاری است

بدھي ھاي ديگر خود را به  GMاين است که 
ند چنان که اين کار در سه ماه اپل منتقل می ک

ميليون  ٧٨٠سبب يک رقم منفی  ٢٠٠٩سوم 
آن چه که تاکنون . برای اپل شده است دالری

بعد از بحران ھای بزرگ رخ داده اين بوده 
است که نسل ھای جديدی از تکنولوژی 
سربرآورده اند که به سرعت نسل ھای قبلی را 

امکان کھنه و از دور خارج کرده اند و با خود 
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گردش سريع سرمايه ھای انباشت شده را فراھم 
آورده اند و توليداتی را به بازار عرضه کرده 
اند که توليدات قبلی را بازنشسته کرده اند و 

برای رھايی از اپل ازاين  GMشايد تقالی 
البته اين شامل ھمه بخش ھای . ديدگاه نيز باشد
رای شايد گفته ھای نماينده شو. اپل نخواھد بود

. کارگران اپل را بشود با اين ديد ھماھنگ ديد
را به خوبی  GMما نقشه ھای : وی می گويد
آن ھا خواھان بستن کارخانه در . می شناسيم

کارگاه ھای شھر ايزناخ را ھم . بوخوم ھستند
می خواھند بفروشند و اگر موفق نشوند آن را 

ابتدا دو سال کارگران را مجبور . خواھند بست
کرد که نه تمام وقت بلکه ساعات خواھند 

کمتری کار کنند و سپس زمزمه بستن به 
واقعيت خواھد پيوست و کارگرانش به ارتش 

با اين حساب احتماال . بيکاران خواھند پيوست
  . يک شغل از ھر سه شغل از بين خواھد رفت

تنھا مرکز تحقيقات روسلھايم مھم  GMبرای 
لمانی مھندس آ ٦٠٠٠است زيرا در اين مرکز 

با حقوق ھای باال روی پروژه ھای جديد 
،  GMخودرو، روی ھمه مدل ھای ميان کالس 

از جمله اين پروژه ھا خودرو . کار می کنند
برقی يا خودرو سبز است که فرانک وبر 

مھندس آلمانی آن را طرح و تکميل کرده است 
و آمريکا چنان که رئيس جديد شورای اداری 

با کمک تکنولوژيک  کنسرن می گويد می تواند
اين مرکز ميلياردھا دالر پول تکامل تکنيکی را 
پس انداز کند و در صورت امکان اين مرکز 
تحقيق و توسعه را به خاطر اھميت تکنولوژيک 
آن به اياالت متحده منتقل کند و ھم با کمک آن 
بتواند ميلياردھای ديگری را با پروژه محيط 

  .زيست دولت اوباما نصيب خود کند

آخرين خبر مخابره شده اين است که باالخره 
تصميم جدی گرفته شده و اپل به مگنا فروخته 

با  GMاما اين به معنی قطع ارتباط . خواھد شد
اپل نخواھد بود زيرا بخشی از سھام به نام 
کنسرن باقی خواھد ماند و چون مگنا در تکميل 

کرايسلر، مرسدس کالسه ث و ساآب  توليد
وابسته است، نفوذ  GMبه  ھمکاری دارد و

GM ٤ين است که اصحبت از. برجا خواھد بود 
مرکز آلمانی بسته نخواھند شد و کارگران آن ھا 
اخراج نخواھند شد بلکه به جاي آن ھا کارخانه 

خالصه مرگ خوب . اپل بلژيک بسته خواھد شد
خانم مرکل و وزير . است اما برای ھمسايه

 GMميم خارجه اش اشتاين ماير ازاين تص
اما اين پايان ماجرا نخواھد بود و . استقبال کردند

به زودی دوباره بختک بستن کارخانه و بيکاری 
به سراغ کارگران آلمانی خواھد آمد و محدود به 

تا . رفقای کارگرشان در بلژيک نخواھد ماند
کارگران آلماني کمپينی را برای حمايت  کنون

دادن از رفقای بلژيکی که در خطر از دست 
کارشان ھستند و آينده خودشان نيز به آن گره 
خورده است ترتيب نداده اند و يا شايد در فکر 
آن ھم نباشند که کمپين مشترک کليه کارگران 
اپل در اروپا را برای مبارزه با بيکاری قريب 

از مبارزه ضدسرمايه . الوقوع ترتيب دھند
داری و لغو كارمزدی به دليل رسوب رفرميسم 

گ و پی جنبش کارگری حرفی در ميان در ر
ولی واقعيت نشان می دھد که اين وضع . نيست

لبخند شادی . نمی تواند به ھمين روال باقی بماند
کارگران ھنوز برکنج لب بود که امروز يک 

سپتامبر برمال شد که در برنامه مگنا  ١٢شنبه 
شغل در بخش توليدی اپل  ٣٠٠٠خط خوردن 

است و خبر بعدی آن را  در آلمان در دستور کار
شغل بخش اداری نيز خط  ١١٠٠تکميل کرد که 

خواھند خورد و بختک بيکاری بر بستر زندگی 
کارگر و خانواده ھايشان فرو خواھد  ٤١٠٠
  .افتاد

  ٢٠٠٩سپتامبر  ١٢
  

 استثمار کارگران را هيچ مرزی نيست؟آيا تشديد
ا اين مرز ر :پاسخ اين سؤال مشخص است 

تا  .مبارزه آن ھا تعيين می کنند کارگران و
ر و سرمايه داران و طبقه سرمايه دا ی که بهجاي

مرزی ھيچ  !دولت اين طبقه مربوط است، نه
ی مرز استثمار کارگر جاي. نيستبرای استثمار 

سنگر می گيرد،  است که او و جنبش طبقاتی او
می توفد، مقاومت می کند، دست به حمله می 

راه تشديد  ،دپيش می تاززند، عليه سرمايه به 
قدرت خود را بر سر  استثمار را سد می کند،

مطالبات معيشتی و رفاھی و سرمايه می کوبد و 
سياسی حقوق اجتماعی و مدنی و آزادی ھای 

ر در مرز استثما. دخود را بر او تحميل می کن
در دل کارزار طبقاتی ميان توده  اين مصاف
ين می و نظام سرمايه داری تعي ھای کارگر

وقتی که کارگر قادر به اعمال قدرت . دشو
، وقتی که او قدرت خود را متحد نکرده نيست
نداده ، وقتی قدرت طبقه اش را سازمان است 
، وقتی اين قدرت را به صورت سازمان است

ی عليه سرمايه اعمال نمی راييافته، متحد و شو
ايه کند، آنگاه تشديد استثمار کارگر توسط سرم

 و سدی مواجه نمی شود، چ مرز و مانعنيز با ھي
وخيم ترين شکل آن در جھنم سرمايه  وضعی که
برای لحظه ای به . حکمفرماست داری ايران

« در  ط کار و سطح دستمرد کارگرانشراي
اين . نگاه کنيد» شرکت توليدی اراطب سنندج 
ط کاری ھر روز کارگران در مرگبارترين شراي

ه بدترين و وخيم ساعت تمام کار می کنند، ب ١٢
ترين شکل استثمار می شوند، به صورت 

 ۴٠. ھولناکی فرسوده و مستھلک می گردند
طی و با چنين روزانه کار کارگر در چنين شراي

ساعته جان می کنند و سال ھا  ١٢در دو شيفت 
دستمزد کارگران . است که اين کار را می کنند

پس از ھمه اين سال ھا و در قبال روزانه کار 
 ١٠٠فقط  ساعته در چنين جھنم وحشتناکی ١٢

ھمين شرکت با کار . ھزار تومان در ماه است
نفر آن ھا  ١۴کارگر که  ۴٠شبانه روزی ھمين 

چنان کوه رفيعی از سرمايه بر ھم ند زن ھست
انباشته است که گردش اعتبار ماھانه اش از 

 .ک ميليارد تومان باالتر رفته استمرز ي
به  است بيمارستانی اسلب که بيشترمحصوالتش 
ھمسايه از جمله عراق صادر می  چند کشور

سودش ھر روز پرخروش تر می  بارجوي. دشو
ثانيه به ثانيه  شکارگراندر عوض شود و 

فرسوده تر، نحيف تر، مردنی تر و مفلوک تر 
ر توسط برای استثمار کارگ ،آری. می گردند

ربوط است م ی که به سرمايه دارسرمايه تا جاي
اين کارگر و مبارزه او است . مرزی نيست ھيچ

که می تواند برای استثمار مرز تعيين کند و 
   .درنھايت آن را از صحنه گيتی محو نمايد

 فعاالن شبکه ھمبستگی کارگری در: منبع
  سنندج

 ٨٨شھريور  ٢٠
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  ١٣٨٨ شھريور ٢٧جمعه     ٧٢شمارٔه مسلسل   ٢٥سال دوم ـ شمارٔه  

ر ايرانای طبقه کارگ منشور مطالبات پايه

ده  اق مرگ و نيستی ران در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
ابقه  تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ان . ھس ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . اب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتص. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

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

و يکی از . نان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آ
د جست ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

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

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

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

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . تقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شودار
  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . گيرد کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق - 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
  .ت بايد ملغی شودھر نوع قرارداد استخدام موق - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی استمسکن مناسب با  - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .اث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھددولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احد -  

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا 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
  . تفاده کنندتمام مردم بايد از مھد کودک رايگان اس -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

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

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

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
  .آزاد باشد ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



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

 
١٢ 

  ١٣٨٨ شھريور ٢٧جمعه     ٧٢شمارٔه مسلسل   ٢٥سال دوم ـ شمارٔه  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

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

هماهنگی برای ايجاد تشکل ايت کميته س
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :فرستيدخود را به آدرس زير ب
 

 khbitkzs@gmail.com  
برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس 

در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 
توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


