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 کارگران ايران خودرو، برنده يا بازنده؟
ظاھر مسئله اين است که سرمايه داران دولتی شرکت ايران خودرو در مقابل 
اعتراضات ديرپای کارگران اين تراست عظيم صنعتی مجبور به پاره ای 

درصدی فوق العاده مربوط به کار در  ٢٠با افزايش . عقب نشينی ھا شده اند
 حوزه توليدبرای کارگرانی که مستقيماً در . موافقت شده است وليدیتخطوط 

بيشتر در قياس با ) افزايش توليد( درصد حق آکورد  ٣٠کار می کنند 
ھمين کارگران در صورت افزايش . کارگران ساير بخش ھا منظور شده است

درصد، به شرط باالرفتن  ١٠در ماه  ٥٥٠٠٠توليد خودرو به ميزان باالتر از 
 ٦٥٠٠٠درصد ديگر، با عبور از رقم  ١٠دستگاه بازھم  ٦٠٠٠٠از سطح 

 ٥خودرو، يک افزايش  ٧٠٠٠١درصد و باالخره با رسيدن به شمار  ٥مجدداً 
سومين . درصد باال دريافت خواھند کرد ٣٠درصدی ديگر نيز عالوه بر 

 عقب نشينی سرمايه داران به قبول ميزان معينی پاداش به کارگران در قبال
ھر گاه کارگران رکورد سال قبل را . رکوردھای نوين توليد مربوط می شود

 ٨٨ھزار تومان و در صورت دستيابی به اھداف تعيين شده سال  ٢٠٠بشکنند 
اين پاداش برای . ھزار تومان پاداش به آنان تعلق می گيرد ٢٠٠بازھم 

ً در خطوط توليدی کار نمی کنند متفاوت خوا . ھد بودکارگرانی که مستقيما
ھزار  ٢٠٠درمجموع  کسانی که در بخش ھای پشتيبانی استثمار می شوند

ھزار تومان  ١٠٠تومان و آنان که در حوزه ھای ستادی کار می کنند فقط 
توليد کارگران شاغل در بخش توليد اگر موفق شوند سقف . خواھند گرفت

ق آکورد يک ح دستگاه باالتر ببرند ٢٧٠٠روز کاری از  ٥روزانه را برای 
 ٣٠٠٠درصدی خواھند گرفت و چنانچه سطح توليد در روز را به  ٥٠

درصدی ديگر را نصيب خود  ٥٠دستگاه برسانند باز ھم يک حق آکورد 
بخش مدت انتظار کارگران برای دريافت حواله خودرو در . خواھند ساخت

اين مدت برای کارگران مراکز . سال کاھش می يابد ٣سال به  ٤از  توليد
سال خواھد بود و باالخره بخشی از  ٥سال و کارگران ستادی  ٤تيبانی پش

پرداخت می شود برای » سھميه کارايی« دستمزد کارگران که زير نام 
کارگران شاغل در خطوط توليدی افزايش پيدا می کند و در قياس با کارگران 

 برای جزئيات وعده ھای اخير مديريت. (ساير بخش ھا مطلوب تر خواھد شد
جمعی از کارگران ايران «ايران خودرو به کارگران رجوع کنيد به اطالعيه 

  .)که به ضميمه آمده است» خودرو

مويی از جان خرس کندن غنيمت « پيش از ھرچيز، به مصداق ضرب المثل 
ما ھمين اندازه موفقيت و ھمين واداشتن سرمايه داران به عقب نشينی » است

اما . کارگران ايران خودرو تبريک می گوييمحتی ظاھری را نيز صميمانه به 
ھمزمان نکات و مالحظات مھمی نيز داريم که بسيار الزم است آن ھا را با 

  . کارگران در ميان گذاريم

اولين و مھم ترين نکته اين که آنچه رخ داده در عين آن که به صورت عقب 
محاسبات شوم  ماالمال از نشينی سرمايه داران در مقابل کارگران نمودار شده

سودجويانه ضد کارگری است و تا جايی که به کارگران مربوط می شود، با 
کمال تأسف، عدول آشکار از معيارھا، موازين و ارزش ھای اساسی 

سرمايه داران در شرايط کامالً مشخص و . ھمبستگی کارگری و طبقاتی است
حتی در جريان به داليل بسيار روشن ظاھرا دست به عقب نشينی زده اند اما 

ھمين پسگرد ظاھری تالش کرده اند تا ضرباتی بسيار مؤثر و کاری را بر 
ھمبستگی، اتحاد و منافع مشترک طبقاتی توده ھای کارگر ايران خودرو وارد 

تراست صنعتی ايران خودرو چند ماه است که در خطر سقوط به . سازند
استثمار کل  کوه عظيمی از سرمايه ھای حاصل. باتالق ورشکستگی است

توده ھای طبقه کارگر توسط نھادھای دولت سرمايه داری به شريان حيات اين 
تراست تزريق شده است تا شايد چرخه توليد آن از کار بازنماند و از ورطه 

ايران خودرو از جمله صنايع استراتژيک و سرنوشت . بحران خالصی يابد
ھا غول صنعتی عظيمی تن. ساز در ساختار کل سرمايه اجتماعی ايران است

. کشور جھان و حتی اروپا صادر می شود ٣٠است که توليداتش به بيش از 
بزرگ ترين مرکز توليد خودرو در خاورميانه است و نقش مؤسسه مادر را 
برای صنايع خودروسازی برخی کشورھای ھم پيمان و طرف داد و ستد 

خودور صرف نظر  ورشکستگی ايران. دولت سرمايه داری ايران ايفا می کند
توليد ناخالص  از تمامی آثار و عوارض تعيين کننده ای که در کاھش ميزان

داخلی جامعه دارد ضربه بسيار کوبنده ای به اعتبار و موقعيت جمھوری 
ايران خودرو برای طبقه . اسالمی در سطح بين المللی نيز وارد می کند

مھم است و به ھمين دليل سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران تا اين حد 
دولتمردان و اقتصاددانان و مديران و مشاوران و کارشناسان سرمايه از چند 
ماه پيش به اين سو تمامی توان خود را بسيج کرده اند تا از سقوط اين بنگاه 

به اھميت اين مسئله يک عامل بسيار مھم ديگر . عظيم صنعتی جلوگيری کنند
ل اعتراضات خشماگين و قھرآميز ميليون ھا انسان سي. را نيز بايد اضافه کنيم

معترض به بربريت سرمايه و ساختار حاکميت نظام بردگی مزدی در طول 
 ً رژيم را در  سه چھار ماه اخير و در خيابان ھای شھرھای بزرگ کشور طبعا

موقعيتی قرار داده است که سقوط مراکزی چون ايران خودرو ھزينه ھای 
ل می کند و پيامدھای فاجعه باری را بر دوش او سنگين زيادی را بر وی تحمي

مديران و سرمايه داران دولتی کارخانه در دل چنين وضعی و زير . می سازد
فشار تمامی اجبارھا و اضطرارھايی که برای تداوم حيات اين تراست صنعتی 
بر دوش خود حمل می کنند بايد به بسياری کارھا دست زنند و از جمله اين که 

برخی عقب نشينی ھای ظاھری و بسيار محدود در برابر موج اعتراضات  به
 دليل واقعی وعده اجرای برخی مطالبات. تن دھند رو به گسترش کارگران

کارگران ايران خودرو در روزھای اخير را بايد در بطن اين عوامل و شرايط 
ان آن ھا اما ببينيم که سرمايه داران ايران خودرو و برنامه ريز. جستجو کرد

به راستی چه کار کرده اند و اين عقب نشينی را چگونه به نفع خويش و به 
زيان ھر چه سنگين تر و سھمگين تر توده ھای کارگر برنامه ريزی کرده و 

در اين زمينه به تفصيل می . در اين راستا به چه موفقيت ھايی دست يافته اند
 : زير خالصه می کنيم توان صحبت کرد، اما کل ماجرا را در خطوط کلی 

مطالبه کارگران ايران خودرو  ١١از مجموع  خواست ٥سرمايه داران فقط  .١
کارگران ايران « تحت عنوان » خودروکار«رجوع کنيد به اطالعيه ( را 

مندرج در سايت کميته ھماھنگی برای ايجاد » خودرو رو در روی مديريت
بيان دقيق تر، وعده به صورت محدود قبول کرده يا، به  )تشکل کارگری 

  . را داده اند خواست کارگران ٥تحقق فقط 

خطوط مطالبه را فقط درمورد کارگران شاغل در  ٥آنان تحقق حتی ھمين  .٢
ايران خودرو را از دستيابی به آن ھا  قول داده اند و کل کارگران ديگر توليد

 . مستثنا و محروم کرده اند

در مورد کارگران بخش ھای توليد تحقق بيشترين بخش مطالبات باال را حتی  .٣
، به فرسايش و شدت استثمار کارگران افزايش مرگ آورمو به مو به 

استھالک ھرچه ھولناک تر آنان، به جانفشانی توده ھای کارگر برای پشت 
سر نھادن تمامی رکوردھای سابق توليد و آفرينش رکوردھای نوين، به باال 

ودھا و به فرسودن و نابودی ھر چه بردن ھر چه سھمگين تر اقالم نجومی س
 .دردناک تر تن و جان کارگران موکول کرده اند

توده عظيم کارگرانی که از شمول اين توافق و گرفتن اين مطالبات حذف شده  .٤
اند نه فقط به ھيچ حق و حقوق و مطالبه ای دست نيافته اند، نه فقط ھيچ ريالی 

و خسارات بسيار فاجعه بارتر را عايدشان نشده است، بلکه بايد بار زيان ھا 
در نظر بياوريم که کارگران بخش ھای توليد بايد بسيار بيشتر . به دوش کشند

از گذشته کار کنند تا در قبال فرسايش مرگبار خود چند تومانی بيشتر به 
حال کل توليد عظيم تر اين کارگران بايد چرخه تکميل و آماده . چنگ آورند
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معنای صريح و روشن اين  .ھا را نيز پشت سر نھدسازی خود در ساير بخش 
به ھمان ميزان که کارگران بخش توليد بيشتر توليد کنند سخن آن است که 

بايد سخت تر و . کارگران بخش ھای ديگر کارخانه نيز بايد بيشتر جان بکنند
بايد شدت کار بيشتری را تحمل کنند و بايد با سرعت . سخت تر فرسوده شوند

کارگران . تری مورد استثمار ددمنشانه سرمايه داران قرار گيرندبسيار بيش
بخش ھای ديگر بايد ھمه اين مصائب را تحمل کنند اما در قبال آن ھيچ ريالی 

به بيان ديگر، توافق صاحبان سرمايه با شماری از مطالبات . دريافت نکنند
 از پيشکارگران خط توليد ضمن اين که استثمار خود اين کارگران را بيش 

تشديد می کند، تشديد بی عنان استثمار ھمزنجيران آنان در حوزه ھای ديگر 
  .را نيز در پی خواھد داشت

آنان . در تمامی موارد باال، سرمايه دارانند که برندگان واقعی ماجرا ھستند 
در قبال ھر ريالی که در صورت اجرای اين مطالبات از دست می دھند 

اين . اما عمق فاجعه به اين محدود نمی شود. رندصدھا لایر به چنگ می آو
مديران شرکت در به اصطالح توافق خود با خواست . رشته سر دراز دارد

ھای پنجگانه کارگران بخش توليد، عمالً ضربه ای کوبنده و سھمگين بر پيکر 
. اتحاد توده ھای کارگر در ھمين تراست صنعتی ايران خودرو وارد کرده اند

سارات واقعی اين امر برای کارگران و از جمله ھمين کارگرانی زيان ھا و خ
. که امروز خود را پيروزمند تلقی می کنند بيش از حد فاجعه بار خواھد بود

ھيچ چيز زيانبارتر از آن نيست که شماری از کارگران، توده ھای کارگر 
شاغل در اين يا آن بخش يک کارخانه، کل کارگران يک مؤسسه، طبقه 

يک يا چندين کشور و در يک کالم بخشی کوچک يا بزرگ از طبقه  کارگر
بين المللی بردگان مزدی منافع، مطالبات و انتظارات وسيع طبقه خود را 
فراموش کنند و فقط به خواست ھای محدود و آنی و کم اھميت خاص خود 

در چنين رويکردی، ھيچ نفعی حتی برای کارگرانی که خود را . نظر اندازند
ھيچ بخشی از کارگران به تنھايی قادر . ه می پندارند به دست نخواھد آمدبرند

. به تحميل خواسته ھای خود بر سرمايه داران و نظام سرمايه داری نيست
ھيچ گروه و بخشی از توده ھای کارگر موفق به مجبور کردن سرمايه داران 

. اھد شدو دولت آن ھا به قبول مطالبات اوليه خود برای طوالنی مدت نخو
ھمبستگی طبقاتی و بين المللی کارگران يک امر مجرد اخالقی و نوعدوستانه 

شرط ضروری و حتمی و گريزناپذير پيروزی جنبش . و فداکارانه نيست
کارگران بخش توليد ايران خودرو در . کارگری بر نظام بردگی مزدی است

برای  صورتی که فقط به منافع محدود خود بينديشند و مزايای خود را
کارگران ساير بخش ھا نيز درخواست نکنند عمالً به منافع جمعی ھمزنجيران 

تمام مطالباتی که بر . خويش در ھمين کارخانه محل کار خود پشت کرده اند
سر آن ھا توافق شده است حقوق اوليه و پيش پاافتاده ای است که بايد به کل 

و » توليدی« که خود را به  کارگران مطلقاً مجاز نيستند. کارگران تعلق گيرد
تقسيم ... ، مولد و غيرمولد، صنعتی و غيرصنعتی و»ستادی« و » پشتيبانی« 

کنند و ھر بخشی برای خود منافع و دورنما و انتظارات و تشکل و بستر 
افتادن به چنين ورطه ای خفه . مبارزه ای متمايز و جدا از ديگران جستجو کند

غلتيدن به . ش با طناب دار سرمايه استکردن طبقه و جنبش طبقاتی خوي
چنين رويکرد فاجعه باری دقيقاً بزرگ ترين خواست و آرزوی سرمايه داران 

  . است

زيباترين، باشکوه ترين و افتخارآميزترين اوراق تاريخ سرمايه داری به دست 
کارگرانی نوشته شده است که برای اتحاد و ھمدلی و سازمانيابی سراسری و 

ايه داری توده ھای کارگر دنيا تالش کرده اند، کارگرانی که از متحد ضدسرم
منافع محدود گروھی خويش گذشتند تا دشت وحدت و ھمبستگی و ھمصدايی 

سال پيش، کارگر سوئيسی بر سينه  ١٥٠. کل طبقه شان را سيراب سازند
سرمايه دار انگليسی که می خواست با خريد نيروی کار وی صفوف متحد 

ليستی کارگران کشورھا را درھم شکند با قدرت تمام دست رد انترناسيونا
توليد ايران خودرو  بسيار تأسفبار خواھد بود اگر امروز کارگران بخش. کوبيد

منافع ھمزنجيران بغل دستی خويش در ھمين کارخانه را قربانی منافع محدود 
 . و آنی خود سازند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨مھر  ١٥

  

 ضميمه

پيروزی ديگر برای کارگران 
 ايران خودرو

  چشمگير مزايای كارگران توليدی ايران خودرو رشد 

عامل عامل گروه صنعتی ايران خودرو به منظور حمايت از مردان خط  مدير
  .توليد، طرح خرسند سازی كارگران اين شركت را تبيين كرد

رگران خطوط توليد، به از سلسله نشست ھای صميمانه مديرعامل با كا پس
ويژه در ايام ماه مبارك رمضان، مھندس نجم الدين ضمن شنيدن درددل 
كارگران، از نزديك در جريان مسائل و مشكالت و پيشنھادھای زحمت كشان 

 .عرصه كار و تالش قرار گرفت

اساس، طبق دستور مديرعامل، طرح جامعی با ھدف خرسندسازی  برھمين
در خطوط  ا و درآمد عزيزانی كه به صورت مستقيمكارگران و ارتقای مزاي

توليدی شركت مشغول كار و تالش ھستند، در دستور كار معاونت منابع 
 .انسانی قرار گرفت

نجم الدين كه به مناسبت عيد سعيد فطر در صفوف به ھم فشرده  مھندس
كارگران در نماز پرصالبت عيد حضور يافته بود، در سخنرانی خود وعده 

ھفته آينده، محورھا و رويكردھای اصلی برنامه ھای پيش بينی شده  داد كه
 .دبرای جبران زحمات و ارتقای وضعيت رفاھی كارگران را اعالم خواھد كر

ھای ايران خودرو و نگاھی  روند رو به رشد دامنه توليدات و فعاليت مطالعه
به به چگونگی به كارگيری نيروی انسانی در سازمان، مبين آن است كه 

ھای متمادی رشد نامتعادلی در خصوص نسبت به  صورت تدريجی طی سال
 شدهبكارگيری نيروی انسانی در بخش ھای ستادی، پشتيبانی و توليدی ايجاد 

  .است

موضوع عالوه بر كاھش شاخص ھای بھره وری نيروی انسانی، از  اين
يت منظر افزايش فشار كار در حوزه ھای توليدی و در نتيجه كاھش جذاب

بخش ھای توليدی برای كاركنان حائز اھميت بوده و نياز به بازبينی اصولی 
  .در اين خصوص وجود دارد

نظرسنجی ھا در سال ھای اخير و تحليل صدای كاركنان، مويد  نتايج
ضرورت رسيدگی به موضوع ايجاد توازن تعدادی بين واحدھای 

ر بھبود مزايای تخصيص پشتيبانی و ستادی و نيز تمركز ھوشمندانه ب توليدی،
  .يافته به كارگران واحدھای توليدی است

چه مسلم است مديريت بر مولفه ھای اصلی مرتبط با نيروی انسانی شاغل  آن
در بخش ھای مختلف شركت به عنوان ارزشمندترين دارايی سازمان، يك 

 .ضرورت است و نه يك انتخاب

اره شده، ھفته گذشته خرسندسازی كاركنان برای تحقق رويكردھای اش طرح
در جلسه ای با حضور مديرعامل، قائم مقام ھا، معاونان و مديران مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و تصويب شد كه برخی از محورھای اصلی آن توسط 

  .مديرعامل ايران خودرو تشريح شد
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  درصدی فوق العاده كارگاه ٢٠افزايش  - ١

از   اساس طرح پيشنھادی مصوب،بر : نجم الدين در ھمين رابطه گفت مھندس
ماه آينده مبلغ فوق العاده كارگاه كليه كارگران زحمتكشی كه به صورت 

درصد افزايش ٢٠مستقيم در خطوط توليدی مشغول فعاليت ھستند، به ميزان 
 .خواھد يافت

ترديد با توجه به اين كه مبالغ كنونی فی كارگاه بر اساس ضريب سختی  بدون
كار متفاوت است، افزايش اين مبلغ ضمن ايجاد موجی  كار و شرايط محيطی

از شادی در بين كارگران، توزيع كامال عادالنه ای بر اساس تفاوت ماھيت 
  .ھای كاری ايجاد خواھد كرد

  درصدی آكورد كارگران با بخش ھای ستادی٣٠اختالف  - ٢

بر اساس طرح ارائه شده، طی ماه : ايران خودرو اظھار داشت مديرعامل
آينده، دريافتی آكورد كارگران زحمتكش مستقيم شاغل در محيط ھای  ھای

درصد،  ٣٠توليدی در مقايسه با كاركنان واحدھای ستادی حداقل به ميزان 
 .اختالف خواھد يافت

ذكر است عالوه بر افزايش فوق، طبق پيش بينی به عمل آمده متناسب  شايان
كارگران عزيز نيز بھبود با افزايش توليد ماھانه شركت، آكورد دريافتی 

دستگاه برسد  ٥٥٠٠١ماھانه به  ديتول زانيچه م چنان. چشمگيری خواھد يافت
 نيھمچن. ابدي یم شيدرصد آکورد كاركنان مستقيم توليد نسبت به قبل افزا ١٠

 ،یدرصد به مقدار قبل ١٠دستگاه در ماه برسد  ٦٠٠٠١خودرو به  دياگر تول
و سرانجام چنان  یپنج درصد به مقدار قبل دستگاه برسد ٦٥٠٠١چنان چه به 

 نيشيبه مقدار آکورد پ گريبرسد پنج درصد د ديدستگاه تول ٧٠٠٠١چه به 
درصد خواھد  ٤٠به  شده دھای يا مجموع ميزان افزايش. افزوده خواھد شد

رو، در صورت محقق شدن اھداف ياد شده، اختالف آكورد توليد  از اين. رسيد
  .درصد افزايش خواھد داشت ٦٠ا گذشته با ستاد در مقايسه ب

  پرداخت پاداش ركورد توليد -٣

طبق برنامه ارائه شده در بسته پيشنھادی : نجم الدين تصريح كرد مھندس
خرسندساز كاركنان در نيمه دوم سال به ازای شكست ركوردھای مختلف، 

  .پاداش ھای بسيار متنوعی برای كارگران عزيز در نظر گرفته شده است

جمله اين كه كارگران مستقيم واحدھای توليدی با شكستن ركورد سال قبل،  از
ھزار  ٢٠٠مبلغ نيز ٨٨ھزار تومان و با رسيدن به ھدف توليد سال  ٢٠٠مبلغ 

 .تومان به عنوان پاداش دريافت خواھند كرد

ھزارتومان و  ٢٠٠ذكر است برای كاركنان پشتيبانی توليد در مجموع  شايان
بينی  ھزار تومان پاداش ركورد پيش ١٠٠تادی در مجموع برای كاركنان س

 .متعاقبا اطالع رسانی خواھد شد شده است كه در خصوص نحوه توزيع آن

بر آن به ازای شكستن ركورد توليد روزانه نيز پاداش متناسبی پرداخت  عالوه
بر اين اساس به كارگران مستقيم شاغل در خطوط توليد به ازای . می شود
درصد  ٥٠روز كاری،  ٥دستگاه به مدت  ٢٧٠٠توليد روزانه  رسيدن به

  .آكورد ھمان ماه پرداخت خواھد شد

روز  ٥دستگاه به مدت  ٣٠٠٠چنين در صورت رسيدن به توليد روزانه  ھم
درصد آكورد ھمان ماه به كارگران مذكور برای يك بار  ٥٠كاری نيز 

ستادی نيز به نسبت برای ساير واحدھای پشتيبانی و . پرداخت خواھد شد
  .تعيين شده اقدام خواھد شد

  حواله خودرو - ٤

طبق طرح ارائه شده به منظور قدردانی از : ايران خودرو گفت مديرعامل
تالش ھای كارگران شاغل در خطوط مستقيم توليدی و ايجاد زمينه ھايی برای 
بھره مندی اين عزيزان از دسترنج توليدات خود، زمان اختصاص حواله 

سال،  ٣ساله كنونی به  ٤رو كارگران مستقيم توليدی از وضعيت خود
آن چه مسلم . سال تغيير خواھد يافت ٥سال و ستادی  ٤پشتيبانی  رگرانكا

است اين اقدام جذابيت كار در واحدھای توليدی را بيش از پيش افزايش خواھد 
  .داد

  ساماندھی سھميه كارايی كارگران - ٥

به منظور تامين منافع كارگران مستقيم : تنجم الدين اظھار داش مھندس
خطوط توليد و جلوگيری از تضييع حقوق ايشان، مصوب شد با جداكردن سبد 
كارايی كارگران توليدی، سھميه كارايی كارگران مستقيم خطوط توليدی به 

 ھایصورت ويژه در نظر گرفته شود و سھميه كارگران به ھيچ وجه به واحد
 .ديگر داده نخواھد شد

عالوه بر موارد اشاره شده در بسته پيشنھادی  که به يادآوری است الزم
تشريح شده در فوق، محورھای بسيار مھم ديگری از قبيل ارتقای وضعيت 
كيفيت اياب و ذھاب و غذای كاركنان، سفرھای زيارتی، بھبود شرايط 

 زسابه عنوان بسته خرسند. . . ارگونوميك و ايمنی محيط كار، بيمه تكميلی و 
دوم، توسط منابع انسانی در آينده مورد بررسی قرار خواھد گرفت و پس از 

 .تصويب به صورت ويژه اطالع رسانی خواھد شد

بينی می شود با انتشار و تحقق برنامه ھای ارائه شده در طرح  پيش
خرسندسازی كاركنان، از اين پس شاھد تقاضاھای مكرر حجم وسيعی از 

و پشتيبانی باشيم كه برای قرار گرفتن در دايره كاركنان واحدھای ستادی 
 .شمول تسھيالت واحدھای توليدی، خواستار انتقال به خطوط توليد ھستند

الزم به منظور انتقال و حضور فعال و با نشاط عالقه مندان در  تمھيدات
  .واحدھای مستقيم توليدی فراھم شده است

بيشتری از تاثيرات و ابعاد  در ھفته ھای آينده جزئياتکه می شود  یيادآور
  .اين طرح استثنايی مورد بحث و بررسی قرار خواھد گرفت

تنھا  ميثابت کرد گريکباردی يبه ھمکاران گرام تيموفق نيا کيما ضمن تبر
 ميشو روزيپ ميتوان یم ريگيمبارزه متحدانه وپ کيدر 

  از آن ماست فردا

  کارگران یباد مبارزات و ھمبستگ زنده

  خودرو رانيگران ااز کار یمعج

http://khodrokar.blogfa.com
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 گشايش صفحه هنر و ادبيات در سايت کارگری افق روشن
که، صفحه ھنرو ادبيات را * خوشحال ھستيم 

به . در سايت کارگری افق روشن می گشائيم
باورما، تالش و کوشش طبقه کارگر عليه 
سرمايه و مناسبات اجتماعی موجود تنھا به 

اين . قتصادی و سياسی محدود نيستعرصه ا
جّديت طبقاتی در عرصه ھای ديگر، فرھنگ، 

  . ادب و ھنر نيز جريان دارد

طبقه ای که . طبقه کارگر، طبقه ای جھانی است
چه در عرصۀ تئوری وچه در پراکتيک رسالت 

مناسباتی (تغيير بنيادی مناسبات و نظم موجود 
ھره که مبتنی بر خريد و فروش نيروی کار و ب

. را دارد) کشی انسان از انسان استوار است
طبقه ای که ھمچنين رسالت تحقق و برقراری 

  . کشد جامعه سوسياليستی را بالقوه به دوش می

طبقه کارگر نه تنھا نظم و مناسبات حاکم 
برجامعه را درعرصه اقتصاد و سياست با نقدی 
راديکال به چالش می کشد، بلکه ارزش ھای 

ی، ادبی، ھنری و فرھنگی حاکم انسانی، اخالق
انسان و تأمين . را نيز به مصاف می طلبد

نيازھای انسانی بايد جای کاال و تأمين سود 
  .را پر نمايد) ارزش اضافی(

ھمين ترتيب نقاشی، مجسمه سازی، ه ب
... کاريکاتور، شعر، رمان، داستان، نمايشنامه و

می بايست در اين بُرھه اززمان در تقابل و 
با ارزش ھا و فرھنگ طبقه حاکم و در جدال 

شرايط تحقق سوسياليسم و جامعه ای بدون 
طبقات اجتماعی، بازتاب آمال، آرزوھا، ايده ھا، 
انديشه ھا و تخيالت بلند پروازانه انسان آزاد 

  .باشد

عنوان عضوی از پيکره ه ب" سايت افق روشن"
طبقه کارگر جھانی وظيفه خود می داند که 

وشش خويش رادراين جھت عرصۀ تالش و ک
بديھی است که گام نھادن دراين . گسترش دھد

عرصه وارائه کيفيتی مطلوب وپاسخ گو به 
مبارزه طبقاتی کارگران از حد و توان مسئول و 
سايت افق روشن به تنھائی خارج می باشد و 
بدون ترديد به ِجّد و َجھد ھنرمندان و اديبان در 

آنھا با افق ھمه عرصه ھای فرھنگی و ھمکاری 

ی يھمين منظور ازھمه رفقاه ب. روشن نيازمنديم
که دل در گرو تغيير نظم و مناسبات غير 

و قلم رادر خدمت  ه اندانسانی موجود بست
کار می گيرند، خواھشمنديم ه رھائی انسان ب

انتقادات، نظرات و پيشنھادات و ھمچنين 
مطالب، اشعار و نوشته ھای ادبی خود را برای 

 . دينق روشن ارسال نماسايت اف

  مسئول سايت افق روشن

۴ - ٢٠٠٩ -١٠  

www.ofros.com  
www.ofros.com/honar_adab.htm  

ofoghe_roshan@ofros.com  
صفحه ھنر و ادبيات افق روشن با ھمکاری *

رفيقی از فعالين کارگری راه اندازی و بروز 
  . خواھد شد

 

 مهدی فراحی شانديز همچنان در زندان است
ه  مھدی فراحی شانديز، معلم و فعال کارگری، ک

ران  ه تھ ارک الل ال در پ ه امس اه م در اول م
د  ان در بن ده است ھمچن تگير ش دان  ٢٠٩دس زن

يک بار پس از يک ماه  که او. اوين در بند است
ه  به مدت يکدر سلول انفرادی بازداشت  ھفته ب

ته شبند عمومی منتقل  ود ده و توانس انواده ب ا خ ب
ات  داش مالق ار کن ر  ب ل ديگ رادی منتق ه انف ب
ت ده اس ا  .گردي انواده وی تنھ ا  ۴خ ار از  ٥ي ب

ات  ه مالق طريق دريافت نامه از دادگاه ، موفق ب
 اتھام ،وکيل ايشان ه گفتهب. زندان شده اند وی در

ه دام علي ع  وی اق ی و شرکت در تجم ت مل امني
انونی  تغيرق دت .اس ن در م اه ٥ اي اه  ،م دادگ

الب از ارائ ده وی و انق ی پرون ه بررس ه نتيج
ه  ھمچنين امکان رده وب وگيری ک ه جل ه وثيق ارائ
اين درحالی  .نمی دھدوی پاسخ  وکيل و خانواده

ه  ايی ک اس ھ ذيرش لب ز از پ ن ني ه اوي ت ک اس

خانواده اش برای او به زندان برده اند خودداری 
 .کرده است

ما بازداشت مھدی فراحی شانديز را محکوم می 
ان آزادی فوری و بی قيد وشرط او کنيم و خواھ

  .ھستيم

  دوستان مھدی: منبع 

 ٨٨مھر  ١٥

 

 اخراج و زندان برای کارگران نيشکر هفت تپه 
بر اساس اخبار سايت ھای اينترنتی، علی نجاتی 
رئيس ھيأت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه 

خبر ديگری حاکی است که او . اخراج شده است
و  پور ، رمضان علیفريدون نيکوفردھمراه با 

ماه زندان، شش  ١٢، ھر کدام به جليل احمديان
. ماه تعليقی و شش ماه تعزيری، محکوم شده اند

ھيأت حل « حکم اخراج نجاتی توسط 
صادر شده و احکام زندان کارگران !! »اختالف

از سوی دادگاه تجديد نظر سرمايه در اھواز به 
دری محمد حي اين دادگاه. آنان ابالغ شده است
ماه  ۴به  کارگران را نيزمھر يکی ديگر از 

زندان تعزيری و ھشت ماه زندان تعليقی محکوم 
ما احکام دولت سرمايه داری عليه . کرده است

 - اخراج يا زندان  - کارگران را از ھر نوع 
ھمزمان نکته مھمی را . قاطعانه محکوم می کنيم
در طول چند سال گذشته . نيز يادآوری می کنيم

ھزار کارگر نيشکر ھفت تپه به طور چند 
مستمر عليه شدت استثمار، تعويق دستمزدھا و 
. از بين رفتن امنيت اشتغال خويش می جنگيدند

تا زمانی که اين مبارزه جريان داشت، تا 
ھنگامی که کارگران با بستن جاده ھا، با 
اعتصاب ھای عظيم چند ھزار نفری، با جلب 

ران در مراکز حمايت و ھمدلی گسترده ھمزنجي
ديگر کار و توليد، با اختالل وسيع در روند 
سودسازی سرمايه، با تعطيل عمومی کارھا در 
شھر شوش عليه سرمايه داران و دولت آن ھا 

پيکار می کردند، ماشين سرکوب رژيم به رغم 
تمامی بربرمنشی ھايش از بيم گسترش بيش از 
پيش امواج اين مبارزه جرأت اخراج و زندانی 

دن طوالنی مدت کارگران را به خود نمی کر
مبارزه و . اين وضع پس از مدتی تغيير کرد. داد

اعمال قدرت مستقيم کارگران جای خود را به 
سنديکاسازی و رفرميسم راست سنديکاليستی و 

عده ای سنديکاليست راه . سازش با سرمايه داد
افتادند و به گفته صريح خودشان به روند اعمال 

نکته . ان عليه سرمايه پايان دادندقدرت کارگر
درس آموز و درعين حال تاسف آور آن است 
که خود اين سنديکاليست ھا امروز در صف 

با سرمايه . مقدم قربانيان سرکوب قرار دارند
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مذاکره با سرمايه داران . مماشات خطاست
اما اين مذاکره فقط و فقط با تکيه . منتفی نيست

سرمايه داری بر قدرت متحد و متشکل و ضد
. کارگران می تواند مثمر ثمر و نتيجه بخش باشد

تنھا راه درست برخورد با سرمايه، اعمال 
قدرت متحد شورايی و ضدسرمايه داری عليه 

ما يک بار ديگر احکام ضدکارگری . آن است
نظام سرمايه داری عليه اين کارگران را محکوم 

می کنيم و خواستار الغای فوری و بدون قيد و 
  . رط ھمه آن ھا ھستيمش

   ٨٨مھر  ١٥

  

 نامه ای از يک کارگر کارخانه نوشابه ارم
  سالم

سال ھست که در  ٧م که ما ويخواستم بگ می 
. شرکت نوشابه ارم مشغول به کار ھستيم

کرد و  می تسويهبا کارگران  کارفرما ھر ماه
ساعت اضافه  ١ساعت کار فقط  ١٢بابت ھر 

تصميم کارگر  ٧٥ما ماه قبل  .داد کاری می
اما بعد از  .وزارت کار شکايت کنيم بهگرفتيم 

دستمان  .شکايت تمام کارگران را اخراج کردند
مگر ما از کارگران شرکت  .ھم به جايی نرسيد

 انکس به دادم که ھيچچه کم داريم ... واحد و 
يد که مالک ويالاقل شما به ھمه بگ .درس نمی

کارگرانش  چه ظلمی بهدارد شرکت نوشابه ارم 
   با تشکر .دکن می

  ٨٨مھر  ١٥

  

دستگيری دبيرکل و اعضای کانون صنفی معلمان در روز جهانی 
 معلم

در پی يورش  ٨٨مھرماه  ١٤امروز سه شنبه 
ماموران امنيتی به جلسه معلمان در منزل علی 
اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان، کليه 

معلمان حاضران در جلسه که از اعضای کانون 
اعضای کانون به مناسبت . شدندبودند بازداشت 

در منرل دبير کل کانون  »روز جھانی معلم« 
گردھم آمده بودند که با ورود ناگھانی ماموران 

ماموران امنيتی . ھا ناتمام ماند امنيتی جلسه آن
منزل علی اکبر باغانی را مورد بازرسی و 
زم تفتيش قرار داده و بسياری از مدارک و لوا

اين اقدام ماموران . موجود را ضبط کردند
اعضای  نسبت به توھين آميزامنيتی با رفتار 

کانون و خانواده باغانی ھمراه بود و موجبات 

محل  .ناراحتی خانواده را فراھم کرده است
بازداشت معلمان دستگير شده روشن نيست و 
ماموران امنيتی توضيحی در خصوص داليل 

نگھداری شان ارائه  ھا و محل دستگيری آن
کانون معلمان ايران روز گذشته در  .نکرده اند

بيانيه ای به مناسبت روز جھانی معلمان 
خواستار مختومه شدن تمامي پرونده ھای 
قضائی عليه اعضای خود، رفع محدوديت از 
فعاليت كانون ھاي صنفي معلمان سراسر كشور 
و آزادي بي قيد و شرط ھمكاران فرھنگي دربند 

 مسعود جمله فرزاد كمانگر، عبدهللا مومني، از
ساسان بابايی،  سيد ھاشم خاکسار، کردپور،

 جعفرابراھيمي، محمد داوری، رسول بداقي،

رضا  سجاد خاکساری،علی شبنم مددزاده،
 محمد جھانبخش، چاکری، رضا محمد چاکری،

مھدی اسالم زھی و عليم  صالح اسالم زھی،
جويی دفاع از کميته دانش .جنگی زھی شده بود
اين ضمن محکوم کردن زندانيان سياسی 

برخورد خواھان آزادی کليه دستگيرشدگان 
  .است

   کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

 )با ويرايش نگارشی( 

  ١٣٨٨مھر ماه  ١٤سه شنبه، 

 

 شرآت واحد ١٠منطقه  اعتراض کارگران راننده
شركت واحد  ١٠كارگر منطقه  ٥٢٧ بيش از

ساعات ات اخير در تغيير بهبوسرانی تھران اتو
. اعتراض دارندخود  ھای كار و اضافه كاری

کارگران می گويند که ساعات کار آنان به 
صورت خودسرانه و بدون ھيچ توافق آنان 

مديران ھر وقت که اراده کنند، . تغيير يافته است

با ھدف آزار و اذيت رانندگان ھر نوع جا به 
. اد را برنامه ريزی می کنندجايی و انتقال افر

آنچه پيش از اين به عنوان حق نگھداری ماشين 
به آنان تعلق می يافته دچار اختالل شده است و 
توزيع آن از ھيچ نظم و نسق منصفانه ای تبعيت 

شرکت واحد با  ١٠رانندگان منطقه . نمی کند

ابراز نارضايی عميق از اين وضعيت ادامه کار 
آنان خواستار . ر می بينندخويش را بسيار دشوا

برکناری مديران و جلوگيری از زورگويی ھا و 
  .تعديات آنان ھستند

   ٨٨مھر  ١٥

 

 ماه ۶نهمين اعتصاب کارگران واگن پارس در طول 

سرمايه داران ھمچنان به مصادره دستمزدھا و 
مطالبات کارگران در کارخانه واگن پارس ادامه 

روز است که ھيچ ريالی حقوق به  ٧۵. می دھند
حق سنوات آنان . کارگران پرداخت نشده است

بار  ٨. نيز مدت ھا است به تعويق افتاده است
ماه برای گرفتن  ۶اعتصاب در طول کمتر از 

بی نتيجه مانده است و کارگران  اين مطالبات
اينک نھمين دور اعتراض و اعتصاب را برای 
. دستيابی به خواسته ھای خود آغاز کرده اند

کارگر اين بار در شرايطی دست به  ١٧٠٠
اعتصاب زدند که يک ھيأت اعزامی از 
قزاقستان مشغول بازديد بخش ھای مختلف 

اعتصاب با سر دادن شعار و فرياد . شرکت بود
شروع شد و دقايقی بعد کارگران اعالم کردند 
که برای مدت نامعلوم دست به اعتصاب غذا می 

واگن پارس مدتی است که دچار بحران .  زنند
کارگران نه فقط دستمزدھای خود را . است

ه ھيچ اميدی به ادامه دريافت نکرده اند بلک
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سرمايه داران تا مرز . اشتغال خود نيز ندارند
ت و انتقال سرمايه ھا پيش فروش ماشين آال

رفته اند و کليه اعتراضات اين مدت کارگران 
کارگران چندی پيش . را بی جواب گذاشته اند

اعالم کردند که در ادامه مبارزات خود جاده 

اراک به ساوه را خواھند بست و ھر گونه عبور 
آنان در . و مرور به شھر را قطع می کنند
ر ديگر تأکيد جريان نھمين اعتصاب خود يک با

کردند که در صورت امتناع صاحبان سرمايه از 

پرداخت مطالباتشان تصميم خويش برای 
  .  تصرف جاده را به اجرا خواھند نھاد

  ايلنا  : منبع

  ٨٨مھر  ١۴

  

 دستگيری معلمان را محکوم می کنيم
شمار زيادی از معلمان در طول چند ماه اخير و در جريان جنبش اعتراضی 

بر . ندوسيع توده ھای عاصی و ناراضی دستگير و روانه سياه چال ھا شده ا
 مسعود، »کانون صنفی معلمان« اساس اعالم تشکل سنديکاليستی موسوم به 

جعفرابراھيمي،  ساسان بابايی، رسول بداقي، سيد ھاشم خاکسار، کردپور،
 رضا محمد رضا چاکری، علی سجاد خاکساری، شبنم مددزاده، محمد داوری،

ليم ع ،مھدی اسالم زھی صالح اسالم زھی، محمد بخش، جھان چاکری،
و چندين معلم ديگر از جمله افرادی ھستند که ھم اکنون در زندان  جنگی زھی

دستگيری اين عده در جای خود . ھای دولت سرمايه داری به سر می برند
حضور وسيع و مؤثر بخش ھايی از طبقه کارگر ايران در جنبش اعتراضی 
جاری عليه بی حقوقی ھا، شدت استثمار، گرسنگی، فقر و فالکت و 
ديکتاتوری سرمايه را نشان می دھد، موضوعی که ما بارھا بر آن تأکيد کرده 

رژيم به ويژه در شرايط حاضر اعمال فشارھای سنگين تر و سھمگين . ايم
. تری را بر توده کارگران معلم برنامه ريزی می کند و به اجرا می گذارد

ن ھر چه وحشت از طغيان گسترده تر موج اعتراضات اخير، ھراس از پيوست
وسيع تر توده ھای کارگر به موج مبارزات خيابانی، خطر شروع اعتصابات 
 گسترده و سراسری در ھمه مراکز کار و توليد، از جمله خطر بسيار جدی

اعتصابات سراسری معلمان کارگر و تأثير عميق آن بر خيزش ھای دانش 
اعمال  آموزی و تعطيل شدن مدارس، ھمه و ھمه دولت سرمايه داری را به
نيروی . فشار بيشتر بر ھمه کارگران از جمله کارگران معلم وادار می سازد

سرکوب سرمايه در ھمين راستا حتی به رويکرد رفرميستی درون جنبش 
آن ھا تشکل ھای سنديکاليستی را مراکزی تلقی می . معلمان نيز رحم نمی کند

سط توده ھای کنند که به رغم سازش ھای سرمايه پرستانه خود چه بسا تو
اشرار دولت سرمايه . کارگر به خاکريز کارزار ضدسرمايه داری تبديل شوند

کانون صنفی « به اجالس مھرماه  ١٤ داری در ھمين گذر روز سه شنبه
برده  در منزل علی اکبر باغانی رئيس ھيأت مديره اين نھاد يورش» معلمان

شدت آماج ھتاکی و اند، ھمه حاضران و حتی افراد خانواده باغانی را به 
توھين قرار داده اند، وسائل شخصی زندگی آنان را تاراج کرده اند و درنھايت 
چندين نفر از جمله باغانی، بھشتی، رضايی، بھلولی، نيک نژاد، جوادی، 

بادپر را دستگير و به معلمان  جوادپور، قريشيان، دھقان، نوری و خانم
مه گفته ھای پيشين خويش در مورد ما يک بار ديگر بر ھ. زندانی افزوده اند

اھميت بسيار باالی ايفای نقش معلمان به عنوان بخش مؤثری از طبقه کارگر 
در کار سازمانيابی سراسری جنبش ضدسرمايه داری توده ھای کارگر ايران 

اھميت تعيين کننده تر اين نقش در شرايط روز را يادآور می . تأکيد می کنيم
نيم که رفرميسم سنديکاليستی و کانون صنفی معلمان بازھم اعالم می ک. شويم

به عنوان يک تشکل سازشکار مخالف سازمانيابی سراسری ضدسرمايه داری 
توده ھای کارگر معلم و مخالف پيوند عميق طبقاتی معلمان کارگر با 

ما . ھمزنجيران خود ھيچ گرھی از کار جنبش معلمان باز نخواھد کرد
ر و آگاھانه تر ھمه معلمان در کار سازمانيابی خواھان مشارکت ھر فعال ت

ما ھمزمان ھر . جنبش سراسری طبقه خويش عليه نظام سرمايه داری ھستيم
حتی معلمان  - نوع دستگيری و بازداشت و زندان و شکنجه معلمان 

را محکوم می کنيم و ھمراه با ھمه کارگران فرياد سر می دھيم  - سنديکاليست 
ر شده و زندانی بايد ھر چه فوری تر بدون ھيچ قيد و که کليه معلمان دستگي

 . شرط آزاد گردند

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨مھر  ١٤

  

 کارگران سايپا هنوز حتي قراردادی هم نشده اند
سال ھا است که کارگران سايپا برای رھايی از 
وضعيت پيمانکاری و تبديل شدن به قراردادی 

آنان بارھا عليه وضع كنوني . تالش می کنند
به ھمه جا شکايت كرده اند . اعتراض کرده اند

و دامنه اعتراضات خويش را تا آنجا گسترش 
دادند که حتی محمود احمدی نژاد رئيس دولت 
سرمايه داری ھم ازجمله عوام فريبی ھا و 

دروغ بافی ھای خود گفت که دستور قراردادی 
از زمان ! !شدن کارگران را صادر کرده است

اعالم اين گفته تا امروز باز ھم مدت ھا گذشته 
است و در طول اين مدت نيز کارگران مدام در 

با . حال پيگيری و شکايت و اعتراض بوده اند
اين ھمه، از کل ھزار کارگر پيمانکاری فقط 

نفر حکم قراردادی دريافت کرده اند و بقيه  ٣٠٠

. دھند در ھمان شرايط پيمانکاری به کار ادامه
شدت استثمار اين کارگران از ھمزنجيران 
قراردادی خود بسيار بيشتر و دستمزد ماھانه 

  . آنان، برعکس، بسيار كمتر است

  ايلنا: منبع

  ٨٨مھر  ١٣
  

  ادامه و تشديد فشار بر منصور اسالو
منصور اسالو فعال سنديکاليست و رئيس ھيأت 

 ١مديره سنديکای شرکت واحد ھمچنان در بند 
ندان گوھردشت و در شرايطی بسيار وخيم به ز

او از بيماری ھای زيادی رنج می . سر می برد

شدت بيماری ھا و وخامت وضعيت . کشد
جسمی او به حدی است که پزشکان زندان بارھا 
تأکيد کرده اند که او قادر به ادامه دوران حبس 
. نيست و بايد از مھلکه محبس نجات يابد

اسالو و مبرميت پزشکان بر وخامت حال 
خروج وی از زندان اصرار کرده اند اما 
زندانبانان و محاکم قضائی دولت سرمايه داری، 
برعکس، ھر روز شرايط وخيم تری را بر او 
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برنامه مالقات حضوری اسالو . تحميل می کنند
حق مرخصی وی . با خانواده اش لغو شده است

به طور کامل منتفي شده و اين در حالی است که 
و بيش از دو سوم مدت محکوميت تحميلی ا

عالوه بر اين . خويش را پشت سر نھاده است
ھا، ھمين چندی پيش، پويش اسالو، فرزند او را 
به جرم شرکت در اعتراضات خيابانی برای 

. روز دستگير و زندانی كردند ١٧مدت 
نگھبانان سرمايه به اين ھا نيز بسنده نکرده اند 

اده وی ايجاد دردسر و و مدام برای افراد خانو
از جمله يک روز عروس . مزاحمت می كنند

وی را ھنگامی که راھی محل کار خويش بوده 
 است مورد حمله قرار داده و قصد ربودن او را

ما اسارت اسالو، اشکال مختلف فشار . داشته اند

بر وی و تعرضات عوامل رژيم به افراد 
داريم خانواده او را محکوم می کنيم و اعالم می 

که اسالو بايد ھر چه زودتر و بدون ھيچ گونه 
   .قيد و شرط از زندان آزاد شود

  آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨مھر  ١٣

 

 کارگران ايران خودرو رو در روی مديريت
اگر  ،ھا بسته باشد ھای انسان خواست ھا برای رسيدن به حداقل اگر ھمه راه

د، اگر دولت حتی از سايه شورا و ايجاد ھر گونه تشکل غيرقانونی تلقی شو
سنديکا يا ھر نوع تشکل بر خود بلرزد، اگر ھر گونه اعتراضی با اخراج و 
زندان ھمراه باشد، در زمانی که داشتن يک کار رويای ھر انسانی در کشور 
است و پيدا کردن کار در شرکتی به بزرگی ايران خودرو حتی اگر موقت و 

برای ھر جوان ايرانی است، آيا در چنين  تحت پيمانکاری باشد يک آرزو
شرايطی کسی حاضر است به اين راحتی شغلی را که پيدا کرده است، از 

آن ھم فقط به جرم اعتراض به شرايط غير انسانی وغير ! دست بدھد؟
 !عادالنه؟

آن ھا . اما انسان ھا تحت ھر شرايطی به شرايط غيرعادالنه معترض ھستند
اگر الزم باشد برای رسيدن به خواست ھای خود و بھبود شرايط زندگی 

شيوه مبارزه را خود انسان ھا  .حاضرند اين شرايط ناعادالنه را تغيير بدھند
سان ھا بعضی شيوه ھاي مبارزه به ان. تحت شرايط ويژه انتخاب می کنند

اما انسان ھا می آموزند که چگونه مبارزه کنند و چگونه به .تحميل می شود 
  . خواست ھای خود نزديک شوند

آن ھا در طی سال ھا . کارگران ايران خودرو از اين قاعده مستثنا نيستند
مبارزه آموخته اند که در شرايط کنونی چگونه می توانند به خواست ھای خود 

از ايجاد ھر گونه تشکل حتی شورای اسالمی که خود اگر دولت . برسند
قانون آن را تصويب کرده است جلوگيری می کند، اگر ھر گونه  مجلس

اعتراض را با اخراج و زندان جواب می دھد، اگر نيروھای حراستی و 
اطالعاتی قوی تر و تحت مستقيم وزارت اطالعات را در اين شرکت به کار 

ت را در نطفه خفه کند، اگر باز ھم به ھمه اين می گيرد تا کوچک ترين حرک
فضای امنيتی راضی نشده و برای سرکوب مبارزات کارگران از ھر امکان 
ديگری استفاده می کند، اگر به کثيف ترين شيوه ھای سرمايه دارانه برای 
نابودی طبفه متحد کارگر دست می زند، اگر با ايجاد شرکت ھای پيمانکاری 

ن را به ھم می ريزد و بقيه آنان را به حالت موقت به کار بخش اصلی کارگرا
می گيرد، اگر از استخدام دائمی کارگران جلوگيری می کند تا امکان ھر گونه 
چانه زنی را از آنان بگيرد، اگر برای جلوگيری از اتحاد کارگران به ھر 

بداند  اقدامی متوسل می گردد، اگر ھمه اين کارھا را می کند اما باز ھم بايد
ايران خودرو را .که ھيچ کدام از اين ھا تا امروز نتوانسته است کارگران

کارگران . ساکت کند و آنان را به قبول شرايط کار در اين شرکت تسليم سازد
را را  ٨٢تير  ٢٢ايران خودرو تحت ھمين شرايط اعتصاب شکوھمند 

رزه متحدانه نفر از دوستان خود با مبا ١٦سازمان دادند وبا وجود اخراج 
کارگران ايران خودرو با يادگيری  .خويش آن ھا را به سر کار برگرداندند

شيوه ھای مبارزه سال ھا است ديوار سکوت را شکسته اند و متحدانه برای 
آن ھا بزرگ ترين اعتصاب را . رسيدن به خواست ھای خود مبارزه می کنند

رھبری کردند و  اسفند ١٧برای رسيدن به رکورد توليد در  ٨٥درسال 
کارگران  .را به زباله دان تاريخ بفرستند »منطقی« توانستند تمام دار و دسته 

با يک اعتصاب شکوھمند لرزه بر اندام دولت سرمايه داران  ٨٧تير  ١٠در 

انداختند و توانستند عالوه بر تحقق برخی خواست ھای خود اکثر شرکت ھای 
بعد از رفتن منطقی و . ی تاريخ بسپارندپيمانکاری را با خود منطقی به بايگان

. آمدن نجم الدين کارگران ھمچنان خواھان رسيدن به خواست ھای خود بودند
نجم الدين سعی می کرد با بھانه ھای مختلف از قبول اين خواست ھا فرار کند 
اما کارگرا ن ھمان طور که سال ھا ھمه ناماليمات را ديدند و به جان خريدند 

آموختند که چگونه مبارزه کنند واز چه  پيش بردند، اين بار ھم و مبارزه را
روز عيد فطر را فرصت . شيوه ھای جديدی در اين مبارزه ھا استفاده نمايند

مناسب برای اين کار يافتند وبعد از پايان نماز عيد رو در روی نجم الدين 
ی وی ايستادند وخواست ھای خود را مطرح کرده و خواھان انجام آن از سو

در حالی که نيروھای حراستی ھمراه با آخوند پيش نماز نجم الدين را  .شدند
محاصره کرده بودند کارگران با وجود فيلم برداری ھای امنيتی، حلقه 
محاصره را شکستند و ھر چه به نظرشان می رسيد با مدير عامل مطرح 

  .کردند

  مجمع اعالم نشده کارگران ايران خودرو

خودرو گويا در يک مجمع از قبل اعالم شده شرکت کرده  کارگران ايران
يک طرف مجمع مدير عامل شرکت ايران . بودند، که رسما اعالم نشده بود

خودرو ھمراه با ھيئت مديره و نيروھای حراستی و يک طرف آن نمايندگان 
کارگران شرکت ايران خودرو بودند که برای تحقق خواست ھای خود 

اين کارگران نماينده ھر بخشی که بودند بايد . ستادندرودروی مديريت می اي
نه حرف خود بلکه حرف ھمه دوستان کارگر سالن کارشان را مطرح می 

ھمه بايد مصمم می شدند تا برای رسيدن به خواست ھای دسته جمعی . کردند
تير برای حصول آن ھا  ١٠ھمزنجيرانشان مبارزه کنند، خواست ھايی که 

برخی از آن ھا محقق شده بود اما پاره ای ھم بی . بوديم دست به اعتصاب زده
کارگران بايد حرف می زدند و زدند اما ما با خيلی از حرف . جواب مانده بود

ما اين نوع حرکت ھا را کارگری و جمع گرايانه نمی . ھای آنان موافق نيستيم
 وقتی که خواست ھا از سوی. نمی شود جلو حرف زدن کسی را گرفت. بينيم

يک تشکل مطرح نمی گردد کارگران آنچه به نظر خودشان می رسد می 
. خيلی از حرف ھايی که آنجا زده شد شايد واقعاً حرف دل مديريت بود. گويند

ما موافق فاصله اختالف دريافتی بين کارگران مستقيم سالن توليد با 
ست اين غيرتوليدی نيستيم و اعتقاد داريم که اگر حرف از افزايش دستمزدھا ا
جمع بندی  خواست عمومی است نه فقط خواست کارگران مستقيم توليد ؟؟؟

عمده ترين خواست ھای کارگران ايران خودرو که رو در رو با مديرعامل 
  :شرکت مطرح شده است به اين شرح بود 

 حق تشکل .١
اصالح شيوه پرداخت حق کارگاه به گونه ای که تمايز ميان کارگران کارگاه  .٢

  .ان اداری محو شودھا و کارکن
 اصالح شيوه پرداخت حق آکورد  .٣
 تعيين تکليف پاداش رکورد توليد .٤
 کاھش فاصله دريافت حواله خودرو  .٥
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 شدن مشكل کارايی  حل .٦
 تأمين ايمنی شرايط کار  .٧
 بھبود وضعيت اياب و ذھاب کارگران  .٨
 بھبود کيفيت غذای کارگران .٩
 موزشی جايگزينی سفرھای زيارتی با مسافرت ھای تفريحی و آ .١٠

  رفع مشکالت انبوه بيمه تکميلی کارگران .١١

 خودروکار 

  )با تلخيص و ويرايش( 

  ٨٨مھر  ١٢
  

 اجتماع اين هفته مادران داغدار در پارک الله
روز شنبه اين ھفته نيز مادران داغدار با ھدف 
زنده نگه داشتن ياد و راه و ھدف فرزندان جان 
. باخته خويش در محل پارک الله جمع شدند

مادران در ھر ھفته و در جريان ھر تجمع 
خويش تالش می کنند تا اين ديدارھا و راه 
پيمايی ھا را به تريبونی برای سر دادن فرياد 
اعتراض عليه شکنجه و زندان و اعدام و ھمه 

در . جنايات دولت سرمايه داری تبديل کنند
اجتماع اين ھفته مادران، ھما روستا ھنرمند 

تئاتر، تلويزيون، سينما و پيش کسوت، بازيگر 
او آمده بود تا . کارگردان نيز حضور داشت

مراتب ھمدردی و ھمصدايی خود را با تجمع 
شمار مادران داغدار در . کنندگان اعالم کند

نفر بود که به تدريج  ٥٠شروع گردھمايی حدود 
با ورود مادران به . بر تعداد آنان افزوده شد

ر قوای نيروی پليس و ساي ،محوطه پارک
سرکوب نيز خود را به محل رساندند و شروع 
. به تھديد و ايجاد فضای رعب و وحشت کردند

سرکوبگران پا به پای جمعيت معترض راه می 
رفتند و برای متفرق کردن اجتماع کنندگان و 
پايان دادن به راه پيمايی به ھر ترفندی دست می 

آنان خطاب به خانواده ھا و مادران عربده . زدند

!! می کشيدند که چيزی اتفاق نيفتاده است
پارک را ھر !! مناسبتی برای اعتراض نيست

مادران و ساير حاضران !! چه زودتر تخليه کنيد
در اجتماع بدون ھيچ توجھی به اين عربده کشی 

به راه پيمايی خود در اطراف  ١٨تا ساعت  ھا
  .آب نمای پارک ادامه دادند

  ندانيوز: منبع

   ٨٨مھر  ١٢

 

 پس از سه روز» روز قدس«حويل جسد يکی از دستگيرشدگان ت
علی شاه نظر از جمله صدھا ھزار انسان 

 ٢٧معترضی بوده که در راه پيمايی وسيع روز 
او . شرکت کرده است) »روز قدس« (شھريور 

در حين تظاھرات خيابانی توسط عوامل 
سرکوب سرمايه دستگير و به يکی شکنجه گاه 

ساله مطابق معمول  ٤١علی  .ھا منتقل می شود
چند روز می گذرد . مورد شکنجه قرار می گيرد

و تالش خانواده او برای يافتنش به ھيچ کجا 

سرانجام سه روز بعد اشرار سرمايه . نمی رسد
به خانه ايشان رجوع می کنند و اعالم می دارند 
که علی شاه نظر در زندان به قتل رسيده و جسد 

وامل سرکوب از خانواده ع. او آماده تحويل است
مقتول تعھد می گيرند که در مورد جنايت 
. عظيمی که اتفاق افتاده است بايد سکوت کنند

ھيچ سخنی با ھيچ کس نگويند، مراسم خاک 
آنان تأکيد . سپاری را به ھيج احدی اطالع ندھند

تمرد از حرف ھايشان  می کنند که ھر نوع
مستوجب مجازات و عوارض بسيار سھمگين 

  . رای ھمه بازماندگان خواھد بودب

  ندانيوز: منبع

  ٨٨مھر  ١٢

  

تجمع اعتراضی خانواده های دستگيرشدگان در مقابل دادگاه 
 سرمايه

خانواده ھای کسانی که در تظاھرات خيابانی 
شھريور و نيزتجمع دانشجويی پارک  ٢٧روز 

جمشيديه دستگير و روانه زندان شده اند روز 
» دادگاه انقالب« قابل مھرماه در م ١١شنبه 

نفر  ٧٠شمار حاضران از . اجتماع کردند
آنان در اعتراض به دستگيری، . متجاوز بود

اسارت و نامعلوم بودن سرنوشت عزيزان خود 
فرياد می زدند و خواستار آزادی فوری آنان 

پدران و مادران و فرزندان و ھمسران . بودند
و در جريان اين اعتراض توضيح می دادند که د

ھفته از زمان دستگيری عزيزانشان گذشته است 
اما ھمگی ھنوز در بالتکليفی کامل به سر می 

معلوم نيست چرا دستگير شده اند؟ . برند
جرمشان چيست؟ در کجا نگھداری می شوند؟ 
چگونه و چه زمانی و در کجا و با چه شرايطی 
قرار است از حق مالقات برخوردار شوند؟ 

ينه ای ھيچ اطالعاتی به زندانبانان در ھيچ زم
خانواده ھا ندادند و تنھا به اين جمله اکتفا کردند 

  . که ھنوز پرونده زندانيان تشکيل نشده است

  ندانيوز : منبع

  ٨٨مھر  ١٢

 

 اعتصاب آارگران آارخانه نيشكر هفت تپه
کارگران نيشکر ھفت تپه باز ھم دو ماه است  

ت که حقوق نگرفته اند و شکايات و اعتراضا
آنان برای پرداخت دستمزدھا بدون نتيجه مانده 

نفر از اين کارگران در ادامه  ٥٠٠. است
مھر  ١١اعتراضات خويش در صبح روز شنبه 

چرخ توليد را از کار انداختند و دست به 
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آنان اعالم كردند که بدون . اعتصاب زدند
دريافت حقوق ھا نمي توانند معاش خويش و 

و حاضر به ادامه کار  فرزندانشان را تھيه كنند
دقايقی پس از شروع اعتصاب حراست . نيستند

و نيروی سرکوب سرمايه خود را به محل 

اجتماع کارگران رساندند تا به ھر طريق ممکن 
ھنوز پايان ماجرا . آنان را به سر کار بازگردانند

خبرھا حاکی است که تا لحظات . معلوم نيست
رد تھديد و پايان وقت کار کارخانه، كارگران مو

  . توپ و تشر قرار داشته اند

  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران : منبع

  ٨٨مھر  ١١

  

 های لباس  زنان کارگر در توليدی
 در طبقه پنجم يک ساختمان اولين کارگاه

در تقاطع خيابان ھای ولی عصر و  مسکونی
ھمه بخش ھای اين . جمھوری قرارداشت

با . لباس استساختمان در اجاره توليدی ھای 
تاريک و سياه به آپارتمان  از يک راھرو گذر

 .رسيم می است متر ٧٠حدوداً  که کوچکی
ھای آماده دوخت در گوشه  ھای پراز لباس کيسه

خورد و فضا آکنده از  و کنار کارگاه به چشم می
 .دنک نفس سنگينی می .استغبار نخ و پارچه 

را ديدن نور   فضای سنگين، دلگيرو تيره اجازه
ھای بزرگی  ھر چند که اتاق پنجره ،دھد نمی
در اين توليدی زنان و مردان با ھم کار . دارد
کارگاه . داردکارگر  ٨الی  ٧حدود . ندنک می

ھای برش  تی شرت. استبرش جای ديگری 
سپس  د ويآ خورده برای دوخت به اين کارگاه می

 برای بسته بندی و اتوکاری به کارگاھی ديگر
که چرا زحمت اين ھمه  اين. دوش فرستاده می

دھند و تازه  حمل و انتقال را به خود می
پاسخ  ،مجبورند سه تا مکان ھم اجاره کنند

فرار از ماليات  يک علت شايد. ای دارد ساده
که سرمايه تر اين  اصلی و ل ديگريدل. باشد

تعداد کارگران مشغول به داران ترجيح می دھند 
 ،نفر باشد ٨الی  ٧کار در ھر کارگاه حداکثر 

. تر است  زيرا کنترل اين تعداد کارگر راحت
چيزی ھم که به  ھمچنين، کارگاه مشمول ھمين

سرمايه  کار وجود دارد نمی شود و قانوننام 
با بيمه و   درگيری دار حتی از دغدغه توخالی

سرانجام و . ھم آسوده می گرددتأمين اجتماعی 
ھای   طدر محيبازھم مھم تر اين که کارگران 

سخت تر قادر به متشکل کوچک و جدا از ھم 
ساختن خويش و مبارزه متحد با سرمايه داران 

  . می شوند

 ٨ گويد ساعت کار اين کارگاه از کارفرما می
 پرداخت مزد در. غروب است ٧صبح تا 

ھای پوشاک اصوالً به دو صورت انجام  کارگاه
 ماھانهبه صورت  رقم ثابت پرداخت. گيرد می

افراد فاقد صوص كارگران ساده و که مخ
مابقی کارگران به شکل قطعه  .تخصص است

به اين معنی که . کار می کنند ارمزدیکاری و ک

ھر چه بيشتر جان بکنند و ھر چه عميق تر و 
حشتناک تر خود را بفرسايند و نابود سازند چند 

دستمزد کارگران زن . تومانی بيشتر می گيرند
 ١٦٠مان با بيمه و ھزار تو ١٤٠اين کارگاه 

مردھا در اين . استھزار تومان بدون بيمه 
ھزار تومان  ٢٠يکسان،  کارگاه برای کار
ھا از بيمه  خانم غالب. نندک بيشتر دريافت می

زنانی که ھمسرانشان کنند، زيرا استفاده نمی 
بيمه ھستند نمی توانند پس از فوت ھمسرشان از 

ھمين  به .ھا استفاده کنند حقوق مستمری آن
دليل، ترجيح می دھند که الاقل پيش از مرگ 
شوھران خويش از بيمه مشترک استفاده کنند و 
دو حق بيمه گزاف به سازمان تأمين اجتماعی 

کمترازمردان  سطح حقوق زنان. پرداخت ننمايند
اختالف اين دستمزدھا بين كارگران ساده . است

زن و مرد به گفته كارفرما به طورمتوسط 
اين . استھزارتومان  ١٥٠تا  ١٠٠ماھيانه 

نفر آن  ٦کارگراست که  ٢٦کارگاه درکل شامل 
ھستند و کارھای غيرتخصصی را انجام  ھا زن
 نفر ٥ھستند که تنھا  مرد ديگر نفر ٢٠ .دھند می
ھا کارھای غيرتخصصی يا به قول  آن از

حقوق . به عھده دارندکارفرما وسط کاری را 
تا  ١۴٠از  ھيچ کارگری در شروع کار بيش

در ميان کارگران تنھا . ھزار تومان نيست ١٧٠
 ٣ھزار تومان می گرفت بيش از  ٢۵٠کسی که 

 ۵. سال از شروع کار وی در کارگاه گذشته بود
کارگر زنی که در اينجا کار می کنند از راه 

برای ، به ھمين خاطر .ھای بسيار دور می آيند
ر تا ديروقت دنمی توانند  دريافت پول بيشتر

با ھمه اين ھا، زودترين وقتی که . کارگاه بمانند
 ٩يا  ٨به خانه می رسند بعد از ساعت ھای 

  . شب است

ھای توليد لباس بچه، برای دوخت ھر  در کارگاه
 ٧گويند  درز که به آن اصطالحا يک خط می

يک بلوز بچگانه . پردازند تومان می ٨الی 
دو درز  ،دارای دو درز آستين، يک درز يقه

درز سر دوزی است که بر روی ھم  ۵ وھلوھا پ
دستمزدی که کارگر برای . درز می شود ١٠

دوخت اين بلوز دريافت می کند کمتر از صد 

مابقی  .تومان است ٨٠تا  ٧٠تومان و در واقع 
پولی که سرمايه دار برای ھمه کارھای ديگر 

تومان  ۴٠٠تھيه اين بلوز می پردازد نيز به 
گوئيم کل دستمزدی که صريح تر ب. نمی رسد

برای يک بلوز می  سرمايه دار صاحب کارگاه
اين که . تومان تجاوز نمی کند ۵٠٠پردازد از 

او اين بلوز را در بازار به چه قيمتی می فروشد 
و چه سود کالنی به دست می آورد از ال به الی 
ھمين محاسبات ساده تا حدودی قابل برآورد 

دی لباس بچه که توليی در کارگاه ديگر. است
دختر جوان به ھمراه دو کارگر مرد  ٥بود 

متر  ٣٠فضای اتاق حدودا . مشغول کار بودند
بود ولی تنھا جای عبور يک نفر مابين ميزھا و 

دورتا دور اتاق نيم . ھای لباس وجود داشت کيسه
ای ھم زده شده بود که ارتفاع سقف اتاق را  طبقه
 .لباس بود ھای و آنجا ھم پر از کيسه می کردکم 

خشم در چھره يکی از اتوکاران که دختر جوانی 
ھا  بخار اتو، خستگی ساعت. زد بود موج می

ھا و  ايستادن و کار کردن، درد ستون مھره
حال و حوصله ھيچ طبيعی است که ... زانوھا و

  . حرف زدن نداشت برای یا

ھای بازديد شده کارگر غيرايرانی کار  در کارگاه
ش بزرگی از کار بر دوش نمی کرد، اما بخ
نيروی کار ماورای ارزان . بودکارگران مھاجر 

کارگر افغان در اينجا نيز سرچشمه خروش 
کارفرمايان می . سيالب ھای عظيم سود بود

گفتند که برای استخدام آنان در کارگاه کمی 
مشکل دارند اما راه استثمار ھر چه کشنده تر 

رفته اند و اين نفرين شدگان را بسيار خوب ياد گ
کارگران مھاجرمعموالً کار را در . از بر ھستند

ھای برش خورده را  لباس. دھند منزل انجام می
  . دھند به منزل برده و دوخته و کامل تحويل می

   گيتا صالحی
  کانون مدافعان حقوق کارگر

و با پاره ای اصالحات  نقل به تلخيص(
  ) ويرايشی 

  ٨٨مھر  ١٠
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 ه گينه رسيدبعد از ايران نوبت ب
نبه  پتامبر ده ٢٧روز دو ش ر از  س زار نف ا ھ ھ

وت  ه دع اکری ب ين کون ر نش ش فقي اکنان بخ س
ن  امی در روز جش ت نظ الف دول زاب مخ اح

تاديوم اکری  استقالل يا روز ملی گينه در اس کون
دند ع ش ردم از . جم ا  ٦م ه آن ج صبح خود را ب

رسانده بودند اما اجتماع آنان لحظاتی قبل توسط 
ود و جمعيت دو ده ب وع اعالم ش امی ممن ت نظ ل

بی خبر که در آن جا جمع شده بودند مورد حمله 
امی و  امی و انتظ ای نظ يانه نيروھ وحش

د ردم . اطالعاتی قرارگرفتن ه روی م سربازان ب
جمع شده در استاديوم که برای اعتراض به فساد 
مالی و فقر و سرکوب به دعوت احزاب مخالف 

ت داده بودن خ مثب ام پاس ودند و حم ش گش د، آت
د انسان جان خود را از  ١٥٧. خون راه انداختن

و از  اکری ممل دست دادند و بيمارستان ھای کون
د ان ش ه . مجروح ربازان ب نبه س ر دو ش عص

اميون  بيمارستان ھا ھجوم بردند و اجساد را با ک
د ل کردن ين سبب . به مکان نامعلومی منتق ه ھم ب

 .الم کرده استکشته را اع ٤٦دولت نظامی تنھا 
ان  ونين، جوان ركوب خ ن س د از اي روز بع
اد  معترض به خيابان ھا آمدند و با اتومبيل باريك
ه رويشان آتش  بستند و بازھم نيروھای امنيتی ب

ودند يش از . گش ون ب ا کن نبه ت ه ش از روز س
د  ١٢٠٠ ده ان ی ش ر زخم دس . نف ی دادي موس

اير  ون س ه ھمچ امی گين وري نظ يس جمھ رئ
انش ني ه ھمگن ردم را ب ه م الف را ک ای مخ روھ

راد  جشن استقالل دعوت کرده بودند در مرگ اف
ت ر دانس ت . مقص ط دول ردم توس ركوب م س

ورھا و  ياری از کش رف بس اکری از ط کون
د وم ش ا محک ه آفريق ال . اتحادي ز  ٢٠٠٧در س ني

ه  ومی ب اب عم ک اعتص امي ي اي نظ نيروھ
  . کشته پايان دادند ١٢٠با  رھبری کارگران را

رده مو سی داديدس قبال در يک مصاحبه اعالم ک
ر  ات اکتب يچ وجه در انتخاب ه ھ ه ب ود ک  ٢٠٠٩ب

اما . کانديدای پست رياست جمھوری نخواھد بود
ه  ات را ب دا انتخاب ه  ٣١بع ب  ٢٠١٠ژانوي عق

ال  تم در س ن گف ه م د ک ا بگوي داخت ت  ٢٠٠٩ان
ه!! کانديدا نخواھم بود رد ک ا  او اعالم ک ی ب دولت

يروھای سياسی غيرنظامی تشکيل می اتحاد با ن
د امی اش . دھ دھان نظ ياری از فرمان ه بس گرچ

رده  زين ک اس غيرنظامي م ه لب ون خود را ب اکن
اند اما ھمه می دانند که اين دروغی بيش نيست، 

ه ای متشکل  ٢٠٠٨زيرا وی در اوت  ز کابين ني
ابق تشکيل داد  داران س ا و بانک وکرات ھ از تکن

د که چيزي جزعروسک ھای  دست ارتش نبودن
د ه حساب نمی آمدن روی سياسی مخالف ب . و ني

ای  رم ھ واره از اھ رمايه داری ھم اريخ س در ت
انی  مختلف برای سرکوب استفاده شده است، زم
رده  ت پ درت پش ا ق ا ب امی ام ا ظاھرغيرنظ ب
نظامي و زماني ديگر با حضور آشكار و عريان 

  .نيروھای امنيتی و نظامی

  ٢٠٠٩اكتبر 

 

 ه داری ايران و گسترش کار کودکانسرماي
  )اين مطلب به مناسبت روز جھانی کودک تجديد چاپ می شود( 

ميليون کودک  ٣روزنامه ھای رسمی دولت سرمايه داری می نويسند حدود 
خردسال ايرانی مجبورند نيروی کار خويش را بفروشند تا از اين طريق 

و ساير افراد خانواده کمک امرار معاش کنند و به امرار معاش پدر و مادر 
کار کودکان از جمله بزرگ ترين جنايت ھای نظام سرمايه داری است، . کنند

جنايتی چنان ھولناک که حتی برخی دولت ھا و نھادھای رسمی سرمايه در 
پيمان نامه جھانی « . سطح جھان مجبور شده اند عوام فريبانه آن را پنھان کنند

ھدف مجامع بين المللی . وام فريبی استنمونه بارز اين ع» حقوق کودک
سرمايه و دولت ھای سرمايه داری از طرح و تصويب اين قرار يا عھدنامه 
نه جلوگيری از کار و استثمار کودکان، نه استيفای حقوق ھيچ کودکی بلکه، 
برعکس، انداختن پرده ای ضخيم بر روی انجام مستمر و بی ھيچ مرز و 

 ١٦٨حدود . ن سرمايه در سراسر دنيا استمھار اين جنايت توسط صاحبا
جمھوری اسالمی يکی از اين کشورھا . کشور پای اين سند را امضا کرده اند

دولت سرمايه داری ايران نه فقط امضای خود را زير اين کنوانسيون . است
« رسمی مصوب مجلس خود موسوم به  استثمارنامه نھاده است بلکه در

 ٣آمار . سال شده است ١٥ت اشتغال افراد زير نيز مدعی ممنوعي» قانون کار
ميليون کودک خردسال کارگر که در باالتر اشاره کرديم رقمی است که منابع 

ارقام واقعی بسيار . رسمی اين دولت در گزارشات خويش طرح می کنند
باالتر از اين است و ھمه اين ھا در زير پرچم کنوانسيون جھانی حقوق کودک 

از چند . رسوای قانون منع کار کودکان انجام می گيرد و عوام فريبی ھای
کشور اروپای غربی که بگذريم و ما پائين تر به آن ھا اشاره خواھيم کرد، 

عضو امضا کننده پيمان نامه مذکور از سنخ دولت سرمايه داری  ١٦٨بقيه 
سازمان ملل خود به عنوان نھاد مصوب و ناظر اجرای اين . ايران ھستند
 ٣٧بارھا در گزارشات ساالنه خود تصريح کرده است که حدود  کنوانسيون

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

بازتوليد رابطه . و غيرقابل تجزيه روند ارزش افزايی سرمايه جھانی است
يد ارزش اضافی و ماندگاری نظام بردگی مزدی به ھمان اندازه مستلزم تول

استثمار ھرچه وحشيانه تر کار کودکان خردسال است که ھر موجود زنده اين 
درک اين حقيقت تلخ ھيچ . دنيا به خورد و خوراک و تنفس نيازمند است

کافی است با يک محاسبه ساده سرانگشتی بھای نيروی کار . مشکل نيست
کودک کارگر برده مزدی . ودک و يک کارگر بزرگسال را با ھم قياس کنيمک

 ٣. مفلوکی است که دستمزدی حدود يک سوم کارگران بزرگسال می گيرد
ميليون کودک خردسال ايرانی که اين جا و آن جا در دخمه ھای مرگ 
سودسازی سرمايه استثمارمی شوند در بھترين حالت فقط دستمزد يک ميليون 

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

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

کار پرداخت نشده ای که . خواروبار و مزايا و نوع اين ھا را دريافت نمی کند
در قبال ھر ساعت کار کودک نصيب صاحب سرمايه می شود بسيار بيشتر 
از کار پرداخت نشده ای است که ھمکار بزرگسال او به حساب سود سرمايه 

استثمار کودک خردسال برای سرمايه دار با ھيچ شرط و . اريز می کندو
در اين جا اصالً بحث بيمه درمانی و . شروط و حد و مرزی محدود نمی شود

. ھيچ نوع حق بازنشستگی موضوعيت پيدا نمی کند. بيکاری به ميان نمی آيد
يچ ھمه چيز بر وفق مرداد سرمايه است و شدت استثمار بدون تصادم با ھ

کودک کارگر دست . مرز و مانعی تا آخرين حد توان کودک به پيش می رود
کودک کارگر ھر . به اعتصاب و تعطيل کار و خواباندن چرخ توليد نمی زند

و ذلت و سختی را قبول می کند و برای توليد  حقارت کاری حاوی ھر اندازه
ه دار از انبوه ترين اضافه ارزش ھا و ھديه کالن ترين سودھا به سرماي

او تا وجود آخرين سلول بينائی چشمانش . نمی زند باز پذيرش ھيچ کاری سر
در سياه چال ھای قالی بافی گرانبھاترين فرش ھا را برای سرمايه دار می 
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برای فروش اين يا آن کاالی صاحب فروشگاه به سرعت باد مارپيچ . بافد
کافد و پيش می فواصل خودروھا را در پرترافيک ترين چھارراه ھا می ش

قدم به قدم مرگ را به جلو ھل می دھد و خطر لحظه به لحظه حوادث . رود
در کوره ھای آجرپزی سنگين ترين چرخ ھای . مرگبار را به ھيچ می انگارد

کار کودک برای صاحب . بارکشی را با پاھای نازک بی جانش حمل می کند
ه سرمايه داران تا سرمايه ارزش اضافی ناب است و درست به ھمين دليل ھم

زمانی که بتوانند با نيروی کار کودکان سرمايه ھای خويش را به کار اندازند 
اين خلق و خوی ويژه . سراغ خريد نيروی کار کارگران بزرگسال نمی روند

سرمايه دار ايرانی نيست که استثمار کار کودک را بر ھمکار بزرگسال او 
عتی دنيا نيز ھمه جا با کودکان عظيم ترين تراست ھای صن. ترجيح می دھد

در قاره آفريقا غول ھای عظيم انحصاری کاکائو ھر . ھمين معامله را می کنند
روز در دو شيفت کاری تمام، خردسال ترين و نحيف ترين و مردنی ترين 
کودکان را با نازل ترين بھای ممکن نيروی کار در فضای آکنده از غبار 

در . س اکسيژن ھوا محروم می سازندمرگبار خرمن اين محصول از تنف
سنت در  ٢٠ساله فيليپينی را با حقوق ساعتی  ٦جنوب شرقی آسيا دختران 

  . طوالنی ترين روزانه ھای کار به استثمار می گيرند

استثمار کودکان خردسال در ايران سرچشمه بخش بسيار عظيمی از اضافه 
 ١٢٠٠نرخ . شود ارزش ھايی است که ساالنه نصيب طبقه سرمايه دار می

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

سرمايه فقط کودکان . خانه دار
را تا سرحد مرگ استثمار و 
سالخی نمی کند بلکه آنان را 
به وحشيانه ترين شکلی از ھر 

حق و حقوق اوليه انسانی  نوع
محروم می کند و ھمه اين حق 
و حقوق را يکجا به سود 

ميليون و  ٣. سرمايه می افزايد
 ٣در عالم واقع بسيار بيشتر از 

ميليون کودک ايرانی به اين دليل که کار می کنند از ھر نوع آموزش و درس 
وا می دارد با ابعاد جنايتی که سرمايه عليه اين کودکان ر. و مدرسه محرومند

حق بی چون و چرای . ھيچ مالک و معيار و مقياسی قابل اندازه گيری نيست
دبستان و دبيرستان  ١٠ ٠٠٠ ميليون کودک است که به طور متوسط ٣اين 

. برای آموزش و پرورش و رشد و بالندگی خويش در اختيار داشته باشند
انی و دبيرستانی معلم دبست ١٠٠ ٠٠٠ميليون کودک از حداقل  ٣برخورداری 

ميليون کودک کار بايد از اين حق مسلم  ٣. حق بسيار بديھی و اوليه آنان است
ھزار مھد  ٨٠تا  ٧٠برخوردار می بودند که دوران کودکی خويش را در 

پارک ھای تفريحی، سالن  ميليون کودک حق دارند که از ٣. کودک طی کنند
ی و فکری خود ھای ورزشی و ساير امکانات مورد نياز رشد جسم

ميليون کودک ده ھا حق و حقوق مسلم ديگر دارند که  ٣. برخوردار باشند
حتی در ھمين جھنم کارگرکش و انسان سوز نظام بردگی مزدی بايد به 

دولت سرمايه داری و طبقه سرمايه دار ايران . تحميل شود سرمايه داران

سرمايه . ه اندتمامی اين حقوق بديھی انسانی را از اين کودکان سلب کرد
ميليونی معصوم و بی  ٣داران عالوه بر سلب اين حقوق از اين جمعيت عظيم 

پناه، ھر روز دو شيفت کاری تمام آنان را در دخمه ھای پر از عفونت 
سؤال اساسی . سودسازی به بيرحمانه ترين شکل مورد استثمار قرار می دھند

اسبات رياضی، کدام دنيای اين است که راستی کدام زبان، کدام قلم، کدام مح
آمارگيری و کدام انديشه و عقل انسانی قادر به برشماری و محاسبه اين ھمه 

ميليون کودک  ٣آيا به راستی آنچه فقط بر ھمين  جنايت و ددمنشی است؟
ايرانی رفته است و می رود، برای صدور ميليون ھا بار کيفرخواست طبقه 

و موجوديت نظام تا معز استخوان  کارگر بين المللی عليه ھر لحظه حيات
ً ھست در اوضاع کنونی . بشرستيز سرمايه داری کافی نيست؟ چرا حتما

جھان، سازمان ھا و نھادھای دولتی يا غيردولتی در باره دفاع از حقوق 
در مورد اين نھادھا يک چيز را بايد با . کودکان بسيار غوغا به پا می کنند

کودک بدون مبارزه مستقيم و رودررو با سخن از حقوق . صراحت اعالم کرد
. سرمايه داری و بدون تعرض به شيرازه حيات کار مزدی دروغ محض است

کودکان ھر کجای دنيا که حداقل حقوقی دارند کل اين حقوق را يکسره مديون 
مبارزات ضدسرمايه داری طبقه کارگر جوامع خويش در دوره ھايی از 

دی و آلمانی و چند کشور اروپای غربی کودک فرانسوی، سوئ. تاريخ ھستند
يا شمالی ميراث دار جنبش ھای کارگری ضدسرمايه داری عظيمی ھستند که 
روزگاری می شتافتند تا دنيا را بر سر سرمايه و حاکمان سرمايه داری خراب 

اين امکانات و حقوق . کنند
در طول چندين دھه اخير از 
ھمه سو در معرض تندباد 

گرفته  تعرض سرمايه قرار
اما حتی بارقه ھای . است

بازمانده آن ھا با صدای 
بسيار رسا فرياد می زند که 
طبقه کارگر می تواند حتی 
در ھمين جھنم گند و خون و 
شرارت سرمايه داری 
مطالبات مھمی را بر سرمايه 

و دولت آن ھا تحميل  داران
و  –کند، مشروط به اين که 

ل ھر مبارزه خود را يک راست و دستاوردھای حاص –اين بسيار مھم است 
گسترده تر بعدی عليه  بدون ھيچ فوت وقت به نيروی توفنده برای مبارزات

در غير اين صورت، ھمه آنچه را به دست آورده است . کارمزدی تبديل کند
مبارزه طبقاتی جنگی است که تصور ھر . به سرعت از دست خواھد داد

در اين جا . رين شکست ھا استلحظه سازش و مماشات در آن معادل تلخ ت
بايد به طور بی امان با دشمن پيکار کرد، وگرنه اين دشمن است که تو را 

ً بر سر . عقب خواھد راند و از توش و توان ساقط خواھد ساخت آنچه تاريخا
    .طبقه کارگر اروپای غربی آمده است گواه صادق اين مدعا است

  عکس از ايلنا

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٧اسفند  ٢٠
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ای طبقه کارگر ايران 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

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

بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. کرده است و خودکرده را تدبير نيستتحميل 
  .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 . ه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھم
د  ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . جستعلت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

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

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

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

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

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

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

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

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . واج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
فراگير 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 -  

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



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

 
١٤ 

  ١٣٨٨ ھرم ١٧جمعه     ٧٥شمارٔه مسلسل   ٢٨سال دوم ـ شمارٔه  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

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

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  
برای تماس با ما نامه الکترونيکی 

 :خود را به آدرس زير بفرستيد
 

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

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

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


