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 :اين شماره در

 دفاع از جان بهنود شجاعی وظيفه طبقه کارگر بود ٢
  »اليحه هدفمندکردن يارانه ها«کارگران و  ٣
  کارگر شرکت هواپيمايی ارم ٧۵اخراج  ۶
  اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر ۶
  کارگر را اخراج می کند ۴٠ت آتی ساز شرک ۶
   آارگر را اخراج مي آند ٢٥شرآت آروز  ۶
  کارگر از کارخانه فنر تهران ١۵٠اخراج  ۶
ما به سازماندهی اعتصاب يكروزه سراسري تمام آارآنان آموزش و پرورش  ٧

  !نياز داريم
  شروع بيکارسازی ها در مخابرات ٧
 با کاهش ده درصد دستمزدها در نروژ SASتوافق اتحاديه خلبانان  ٨

  )INSSE( پيروزی کارگران آارخانه اينزه ٨
 کارگر پيري زير کيسه های بار سرمايه جان باخت ٩
 کارگران راننده در تله مرگ خصوصی سازی ها ٩
  ادامه تجمع اعتراضی مادران داغدار در پارک الله ١٠
 گفتگو با چند کارگر زن ١٠
  ابه ارمنامه دوم کارگر کارخانه نوش ١١
 قتل يک کارگر ديگر هنگام کار ١١
  کارگر در حوزه پارس جنوبی ۶٠٠٠اخراج  ١٢
  و گزارش آن درمورد ايران ITUC درباره  ١٢
 به ياد تو ١۵

م  و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع م کار و رما   ه  ان ع    !!!کار

ه ھما  ه ھما ر ک ه ھما ر ک ی ر ک ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا ی ی  ل کار جاد  ای ا    ی 
 ١٣٨٨ هرم ٢۴جمعه     ٧۶ مسلسل شماره ـ  ٢٩شماره ـ  دومسال 



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

 

٢ 
  ١٣٨٨ هرم ٢٤جمعه     ٧٦شمارٔه مسلسل   ٢٩رٔه  سال دوم ـ شما

 دفاع از جان هبنود شجاعی وظيفه طبقه کارگر بود

. دادگاه سرمايه او را به جرم قتل به چوبه دار آويخت. بهنود شجاعی اعدام شد
ارتکاب قتل توسط وی حادثه ای مربوط به چند سال پيش بود، زمانی که 

سالگی خويش را پشت  ١۶سال هم نداشت و ماه های آخر  ١٧بهنود هنوز 
بهنود نه آدم کش بود، نه در روز وقوع حادثه قصد کشتن . سر می گذاشت

هيچ فردی را داشت و نه تصور می کرد که فردی به دست وی به قتل مي 
آن جوان با کشيدن . او با يک جوان همسال و همبازی خود نزاع مي آند. رسد

چاقو بهنود را تهديد به قتل می کند و بهنود از ترس چاقوخوردن شيشه 
جوان مضروب بدين سان جان خود را . شکسته ای را بر سينه وی می کوبد

و  دولت بهنود را دستگير مي آند و به سياه چال می اندازد. از دست می دهد
اين حكم به علت مخالفت ها و اعتراض . براي او حكم قصاص صادر مي آند

هايي آه نسبت به آن مي شود چند بار به تعويق مي افتد تا اين آه سرانجام 
  .به دار آويخته مي شود ٨٨مهر  ١٩بهنود در روز يك شنبه 

مجازات اعدام به هر دليل، در هر شرايط و از هر نوع اعم از قصاص و 
شدت و وسعت اين جنايت به نقطه اوج . صاص، اقدامی جنايتکارانه استغيرق

می رسد زمانی که محکوم به اعدام انسانی نوجوان و در مراحل آغازين 
اين که کدام رژيم . پرورش، آموزش، شکوفايی و بلوغ انسانی خويش باشد

ام سياسی، زير کدام اسم و رسم و با کدامين ادعاها و آرايش ها، حکم به اعد
می دهد، به رغم هر تفاوت و تمايز ميان اين رژيم ها، از جنايتكارانه بودن 

بانی، مروج، مقنن و مدافع حکم اعدام در جهان . پديده اعدام هيچ نمي آاهد
. نظام هستندموجود، نظام بردگی مزدی و دولت های هار و درنده و خودکامه 

تمامی آزادی ها و حقوق بنياد سرمايه داری بر سالخی و به آتش کشيدن 
انسانی از جمله حق رشد، پرورش و تعالی فکری و جسمی انسان ها استوار 

رابطه خريد و فروش نيروي آار و توليد ارزش اضافي در همان حال . است
رابطه توليد، بازتوليد و خودگستری مدام بی حقوقی ها، نابرابری ها، حقارت 

اهانت ها، کينه توزي ها، خصومت ها، شقاوت ها، نفرت ها، زورگويی ها، 
. ها، درنده خويی ها و همه روحيات و خصال و خصوصيات غيرانسانی است

در اين جامعه، به اقتضاي موجوديت سرمايه، هيچ زمينه ای برای بالندگی 
عشق، دوستی، صلح، همنوعی و همزيستی برابر و آزاد انسان ها وجود 

و احساسات در گرو تعرض به  برعکس، هر ميزان رشد اين عواطف. ندارد
مبانی حيات سرمايه، عقب راندن نظام سرمايه داری از سنگرهای تهاجمی 
خود، اعمال فشار بر ساختار حاکميت و مدنيت و نظم و قانون و عرف 

اين مبارزه می تواند آگاهانه، سازمان يافته، از سوی طبقه . سرمايه است
عيت حاضر و برپايی جهانی اجتماعی ضد بردگی مزدی، با هدف تغيير وض

آزاد و انسانی باشد و می تواند با خواب و خيال و توهم معطوف به امکان 
جدا از اين ها جامعه . اصالح اين نظام و انسانی شدن آن صورت گيرد

سرمايه داری همواره شاهد بروز رفتار و رويدادهائی است که در قالب 
تنی بر منافع محقر شخصی واکنش های کور، خشمگينانه، نا آگاهانه، مب

جاهالنه و غيرانسانی از نوع همان فکر، فرهنگ، ارزش های اجتماعی و 
اخالقی پاسدار حاکميت بربرمنشانه سرمايه بروز می کند و جامه عمل می 

سرمايه همه اين اشکال واکنش را خلق می کند و دولت های سرمايه . پوشد
ش ها را جرم تلقی می کنند و داری در عين حال تمامی اين انواع اين واکن
قانون و مدنيت و اخالق و . همه را سزاوار عقوبت و مجازات می دانند

معيارهای اجتماعی سرمايه داری در واقع مرکز تقل و کانون تراکم اين 
سرمايه کشنده ترين شکل استثمار را . تناقض پردازی های بشرستيزانه است

ی کند و همزمان اعتراض عليه بر عظيم ترين بخش ساکنان دنيا تحميل م
آزادی ها و حقوق . استثمار و يا تشديد آن را جرمی عظيم اعالم می دارد

انسانی را به رگبار می بنندد و در بند بند قوانين خود هر نوع انتقاد به سلب 
اين آزادی ها و حقوق ابتدايی مسلم را مستلزم زندان و شکنجه و اعدام می 

يشتر استثمار، ستم کشی ها و محروميت ها، با تشديد هر چه ب. داند
استثمارشوندگان و ستمکشان را ناگزير به مبارزه، اتحاد، تشکل و جنگ و 
ستيز عليه وضعيت موجود می کند و همراه با همين روند هر شکل جدال و 
هر تالش برای متحد شدن و سازمان يافتن و پيکار را با مجازات حبس و 

سرمايه در يک سو چند ميليارد انسان را . خ می گويدتيرباران و چوبه دار پاس
در باتالق گرسنگی غرق می کند، زير فشار فقر و بی غذايی و بی دارويی 
آنان را به سوی دزدی سوق می دهد و در سوی ديگر شالوده نظم و مدنيت و 
قانون خود را بر زندان، قطع دست و اعدام همين انسان ها به جرم دزدی 

افراد را آماج سبعانه ترين زورگويی ها قرار می دهد و مقابله . داستوار می آن
امکان . با زورگويی را جرم اعالم می کند و سزاوار بدترين کيفرها می داند

هر نوع آموزش و تربيت و مدرسه و سواد آموزی و فراگيری تخصص و 
طی مراحل الزم برای اشتغال را از انسان ها سلب می کند و فوج فوج مردم 

اما در همان حال . دنيا را راهی بازار خريد و فروش مواد مخدر می سازد
انجام اين امور را نقض مقررات و ارزش های اجتماعی تلقی می کند و 

سرمايه همه شرايط . وحشيانه ترين کيفرها را برای آن ها منظور می دارد
ها الزم برای نابهنجاری ها، خشونت ها، اختالالت شخصيتی، روان پريشی 

و سلب آرامش و تعادل روحی کودکان را در جوامع مدام توليد و بازتوليد می 
کند و گسترش می دهد و در همان زمان کودکان اسير اين بيماری ها و رنج 
ها و گرفتاری ها را در لباس بزهکار دستگير می کند و تسليم جوخه اعدام 

ما . چنين نمی کند شايد گفته شود که سرمايه داری در همه جوامع. می نمايد
پاسخ اين سؤال را در جاهای ديگر و به مناسبت های ديگر داده ايم و در اينجا 

آری در همه جا چنين نمی کند اما فقط : فقط به گفتن اين جمله اکتفا می کنيم 
به اين دليل که زير فشار موج نيرومند جنبش های اعتراضی قادر به انجام 

  . ميزان و اين ابعاد نيستاين کارها در اين سطح و اين 

جرم ها از جمله جرائمی که مبنای صدور حکم اعدام . به متن بحث باز گرديم
قرار می گيرند بدون هيچ اگر و اما و استثنا توسط نظام سرمايه داری توليد 

حال پرسش اساسی اين است که آيا در اين صورت، با توجه به . می شوند
ی که نظام سرمايه داری به حيات خود ريشه يابی درست جرم ها، تا زمان

ادامه می دهد، بايد خواستار منع مجازات انسان هاي مرتکب جرم شد؟ جواب 
مبارزه عليه استثمار و بی حقوقی و جنايات و سبعيت ها و . طبعًا منفی است

بربرمنشی های سرمايه داری، جدال عليه ديکتاتوری و خفقان و نبود آزادی 
بعيضات جنسيتی و هر نوع ستم و محروميت، مبارزه ها، جنگ و ستيز با ت

برای نابودی تام و تمام نظام بردگی مزدی حق محرز و مفروض و از جمله 
اين همان . بديهی ترين و بارزترين حقوق انسانی در همه نقاط اين دنيا است

مبارزه سياسي است و مبارزه سياسی نه فقط جرم نيست بلکه قدرت سياسی 
پيکار برای از . کننده آن است آه بايد مجرم به شمارآيد مخالف و سرکوب

ميان برداشتن سرمايه داری نه تنها جرم نيست بلکه تنها راه رهايی واقعی 
مسئله تا اينجا روشن است و نيازي به . انسان از شر مصائب آنوني است

سراغ اموری مي رويم که از حوزه اعتراضات سياسی و مبارزه . بحث ندارد
در مورد اعمالي همچون دزدی، نزاع و . ضع موجود بيرون استعليه و

ضرب و شتم، تجاوز جنسی، انواع شرارت ها و باالخره قتل چه بايد گفت و 
به نظر ما، در . مبنای مجازات مرتكبان اين اعمال را در کجا بايد جستجو کرد

 سرمايه داری نظام بانی و باعث وقوع اين. اين مورد نيز پاسخ روشن است
اعمال است و ناگزير هر نوع عقوبتی برای مرتکبان آن ها بايد در عين حال 

در . کيفرخواستی واقعی، زنده، عملی و تعيين کننده عليه سرمايه داری باشد
اينجا تمرکز ما بر حوادثی است که جرائم اجتماعی مهم ناميده می شوند و 

زمره مهم ترين اين  قتل در. مرتکبان آن ها به مجازات اعدام محكوم می شوند
اما اعدام قاتل فقط و فقط مضاعف آردن قتلی است که اتفاق . جرم هاست
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سهل است، اگر در مورد قتل، قاتل به تصادف مقتول را مي آشد . افتاده است
درمورد اعدام دولت به گونه اي عامدانه و آگاهانه و برنامه ريزي شده قاتل 

به اين معنا، دولت . عمد دولتي است بنابراين، اعدام نوعي قتل. را مي آشد
عالوه براين، هم قاتل و هم مقتول . سرمايه داري خود بزرگ ترين قاتل است
هم کسی که دست به قتل می زند . هر دو قربانيان نظام سرمايه داري هستند

زير فشار شرايط ناشي از ملزومات بقای سرمايه به قاتل تبديل شده و هم 
سد در سيطره حاکميت مناسبات بردگی دچار اين انسانی که به قتل می ر

هم پدران و مادران و افراد . فاجعه شده و جان خود را از دست داده است
خانواده قاتل هرچه می کشند از دست سرمايه داري می کشند و هم بازماندگان 
مقتول برای هميشه داغدار دردی هستند که سرمايه داری مسبب واقعی و 

دولت سرمايه است که بايد پاسخگوی معضالت هر دو  اين. اصلي آن است
با وقوع هر قتل در هر گوشه جامعه بايد همه چشم ها به . سوی ماجرا باشد

عوامل و ريشه های واقعی اقتصادی و اجتماعی فاجعه در عمق جامعه 
قاتل بيماری است که ويروس بيماری را سرمايه . سرمايه داری دوخته شود

کشت کرده است و بايد به عنوان يک مريض اجتماعی در شيرازه حيات او 
او اسير نفرت و کينه . مورد مؤثرترين شيوه های درمان اجتماعی قرار گيرد

ورزي و انتقام جويی، جهل، کمبود عواطف انسانی، فقدان پختگی و بلوغ و 
سرمايه داری مرداب . شعور بشری و نابهنجاری های ديگر روانی است

ها و عامل سرايت آن ها به انسانی است که مرتکب قتل پرورش اين بيماری 
برای رهايی چنين انسانی از چنگال قهر بيماری بايد او را به . شده است

. بيمارستان، به آسايشگاه های روانی و به مراکز مجهز درمانی منتقل ساخت
بايد دست به کار خشک کردن لجنزاری شد که کانون رشد و تکثير ويروس 

بايد عليه شرايط اقتصادی و اجتماعی به وجودآورنده . است های بيماری
انسان های قاتل مبارزه کرد و اين هر دو، يعنی درمان قاتل به مثابه بيمار و 

آنچه بر مقتول رفته . پيکار عليه نظام قاتل آفرين، را همراه با هم به پيش برد
و نيز جان خود ا. است طبعًا آمتر از دردی نيست که به جان قاتل افتاده است

را از دست داده و خانواده ای مصيبت زده و داغدار و چه بسا گرسنه را بر 
برای جبران همه اين خسارت ها نيز بايد يکراست نظام . جای گذاشته است

دولت سرمايه . بردگی مزدی را با قدرت هر چه بيشتر آماج حمله قرار داد
ام روحی بازماندگان و جبران داری است که بايد تمامی شرايط الزم برای التي

  . هر نوع کسر و کمبود معيشتی و رفاهی آنان را فراهم سازد

سرمايه داری در سراسر جهان و به طور اخص در جوامعی مانند ايران 
تمامی آنچه را که برای رشد، آسايش، پرورش عواطف و احساسات انسانی، 

مه و همه را آموزش اجتماعی و بالندگی شخصيت انسان ها الزم است ه
جهنمی می آفريند که در آن . سالخی می کند و سود سرمايه داران می سازد

وقوع . نفرت و انزجار و کينه ورزي افراد عليه همديگر رايج ترين متاع است
قتل و پرورش انسان های قاتل و جانی طبيعی ترين پديده های زندگی در اين 

ت آميز در جهنم سرمايه عمق و وسعت اين رويدادهای جناي. کشورها است

دولت سرمايه داری . داری ايران از بسياري از جاهای جهان بيشتر است
ايران القا می کند که گويا اعدام قاتل راهی برای مبارزه با وقوع قتل است، 

تا آنون نه تنها هيچ آمار وهيچ . توهمي که ابتذال آن بيش از حد آشكار است
و آاهش قتل را نشان نداده است، بلكه شايد گزارشي رابطه مستقيم بين اعدام 

بتوان گفت آه اعدام خود از طريق دامن زدن به فضاي خشونت در جامعه 
سراسر خشونت و آدم آشي سرمايه داري به گسترش قتل و جنايت آمك مي 

دولت سرمايه داري ايران از مجازات اعدام به عنوان قصاص و مرهمی . آند
ل ياد می کند، ادعای کريه و انسان ستيزانه ای بر جراحات بازماندگان مقتو

ژه در شكل  اعدام به وي. که بازهم به همان ميزان بی اساس و موهوم است
قصاص نه فقط درد بازماندگان مقتول را التيام نمي بخشد بلكه به عقب مانده 

  . ترين و وحشيانه ترين احساسات انتقام جويانه در آنان دامن مي زند

توسط سرمايه به قاتل تبديل شد و توسط دولت سرمايه داری به بهنود شجاعی 
سرمايه مدام انسان ها را به سرنوشت بهنود . جرم قتل به دار آويزان گرديد

مادر مقتول نيز آه صندلي را از زير پاي بهنود آشيد بايد بداند . دچار می آند
ما او با که عمق زخم و درد او برای هر انسان شرافتمندی قابل درك است ا

صحه گذاشتن بر حکم دولت سرمايه نه فقط هيچ سر سوزنی تسلي نخواهد 
يافت بلکه با اين کار آلودگی عميق خود به خلقيات انتقام جويانه و انسان 

او می توانست با عفو بهنود کارنامه . ستيزانه سرمايه داری را نشان داده است
عکس، با آلودن دست خود به انسانی وااليی برای خويش باز کند اما اينک، بر

کم نيستند مادرانی در کشورهای . خون بهنود در آنار قاتالن او ايستاده است
اروپايی که همچون مادر مقتول، فرزند خويش را در حوادثی مشابه از دست 
دادند اما آنان نه فقط به فکر هيچ نوع انتقام نيفتادند بلکه، برعکس، چاره کار 

رزارهای عظيم عليه شرايط و علل و ريشه های واقعی را در سازمان دادن آا
اين مادران با ابتکار و قدرت تدبير خويش . وقوع اين جنايت ها جستجو آردند

به انسان ها، به جامعه و به همه درس عشق و وداد و دوستی و احساسات 
هر روز ده ها حادثه شنيع نظير آنچه در مورد ماجرای . پاک انسانی دادند

برای از بين . داده است در درون جامعه ما به وقوع می پيوندد بهنود رخ
بردن زمينه های مادی و اجتماعی اين رويدادها، برای جلوگيری از اين 
حوادث، برای جبران خسارات وارده بر مقتوالن و خانواده های آنان و برای 

و  اين کاری است که راه زندگی. درمان قاتالن بايد عليه سرمايه پيکار کرد
رهايی طبقه کارگر است و درست به همين دليل جای اين طبقه در اعتراض 

  . به اعدام بهنود شجاعی بسيارخالی بود

  مجازات اعدام الغا بايد گردد

  آميته هماهنگي براي ايجاد تشكل آارگري

  ١٣٨٨مهر  ٢٣

  

 »اليحه هدفمندکردن يارانه ها«کارگران و 
اليحه له به مناسبت تصويب کليات اين مقا(

 ) باال در جملس سرمايه جتديد چاپ می شود

قانون  ۴۴چند ماه است که دولت سرمايه داری ايران در چهارچوب اصل 
يکی از  .سخن می گويد» طرح تحول اقتصادی«اساسی از طرحی به نام 

اليحه هدفمندکردن يارانه «محورهای اصلی اين طرح اليحه ای است به نام 
برای تصويب به مجلس سرمايه ) ٨٧آذر  ١٣ (که قرار است امروز » ها

چهارچوب کلی اين اليحه از اين قرار است که يارانه . ارائه شود
هايی که دولت هم اکنون برای کاالهای اساسی می پردازد قطع می )سوبسيد(

شود و منابع مالی حاصل از اين امر به يک صندوق تحت نظر دولت و 
% ١۵به مردم، % ۶٠: تقسيم گردد مجلس ريخته می شود تا به صورت زير 

به سرمايه داران خصوصی برای ارتقای تکنولوژی و افزايش بهره وری کار 
می خواهيم ببينيم که اين اليحه . هم نصيب خود دولت خواهد گرديد% ٢۵و 

در صورت تصويب واجرا به چه نتايجی خواهد انجاميد و موضع ما کارگران 
ازهرچيز بايد پديده يارانه را تجزيه و تحليل  قبل. درقبال آن چگونه بايد باشد

کنيم و ببينيم اساسًا چيزی به نام يارانه چيست و مکان آن در سياست دولت 
  .های سرمايه داری کجاست
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دولت های سرمايه داری در سراسر جهان موجود مستقل از شيوه های 
ظم متفاوت اعمال قدرت و حاکميت آن ها در واقع سازمان برنامه ريزی ن

اقتصادی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرمايه و نهاد تحميل اين نظم بر طبقه 
دار و ندار دولت ها نيز از ريال اول تا آخر حاصل کار و . کارگر هستند

دولت اين کوه عظيم سرمايه و درآمد را يا به طور . استثمار کارگران است
رف می کند و يا مستقيم به عنوان سرمايه دار از طريق استثمار کارگران تص

در شکل گرفتن ماليات و ساير عايدات خود از طريق سالخی بخش هايی از 
آنچه دولت ها زير نام . کار پرداخت شده توده های کارگر تأمين می کند

ماليات و عوايد ديگر از اين يا آن قشر طبقه سرمايه دار می گيرند نيز دقيقًا 
ست که سرمايه داران از طريق مقادير اندکی از دنيای اضافه ارزش هايی ا

استثمار هرچه شديدتر کارگران به چنگ آورده اند و به عنوان هزينه ديوان 
ساالری دولتی و ماشين سرکوب نظامی و پليسی و در يک کالم هزينه حفظ 

کل سرمايه و . مختصر کنيم. نظام سرمايه داری به دولت خويش می پردازند
ت کل طبقه سرمايه دار و در همين راستا زندگی و دار و ندار و همه امکانا

همه هست و نيست بودجه دولتی و سرمايه و امکانات و درآمد دولت سرمايه 
داری بدون هيچ کم و کاست يکراست محصول کار و استثمار ما توده های 

اين اساس مسئله است و برای تشريح پديده يارانه بايد قبل . طبقه کارگر است
اساسی نظام مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی  از هر چيز اين واقعيت

  . کار را خوب در نظر گرفت و از همين جا عزيمت کرد

طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه برای پايين نگه داشتن بهای نيروی کار يا 
تمامی . همان دستمزدهای کارگران به همه راه های ممکن متوسل می شوند

ه های کارگر را که در روند تکامل و توسعه دستاوردهای کار و استثمار تود
دانش های بشری و گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات جديد علمی به دست 
آمده است برای افزايش بهره وری کار اجتماعی و توليد حداکثر محصوالت يا 
انجام حداکثر کارها با حداقل نيروی کار و بدين سان افزايش بيش از پيش 

آن ها از اين طريق بهای واقعی نيروی . خدمت می گيرندسود و سرمايه به 
زمان کار روزانه را تا هر کجا که . کار را تا حد ممکن کاهش می دهند

بتوانند طوالنی تر می کنند تا سطح دستمزدها و بهای نيروی کار را پايين تر 
 فشار کار را بيشتر و بيشتر می کنند تا بازهم دستمزدها و بهای نيروی. آورند

شدت کار و سرعت کار را تا مرز مرگ کارگر به اوج . کار را کاهش دهند
تضمين اشتغال و فروش . می برند تا بازهم بهای نيروی کار را تقليل دهند

مستمر نيروی کار را از بين می برند تا کارگران را به تشديد هرچه وحشيانه 
يروی کار تر استثمارخويش و فروش هر چه ارزان تر و شبه رايگان تر ن

تيغ اخراج و بيکارسازی را مدام و بدون وقفه باالی سر . راضی کنند
کارگران نگه می دارند تا رعب و وحشت از گرسنگی و مرگ ناشی از 

سرمايه . گرسنگی را عامل تمکين کارگران به نازل ترين دستمزدها کنند
ی داران و دولت سرمايه داری به تمامی اين اعمال دست می زنند تا بها

نيروی کار را تا آخرين حد ممکن کاهش و درمقابل سود و سرمايه خود را 
آنان سرکوب و درهم کوبيدن هر حرکت اعتراضی . بيش از پيش افزايش دهند

کارگران را نيز به همه اين اعمال می افزايند تا تالش سراسری خويش برای 
کارکردها و  اين ها همه. کاهش دستمزدها را تکميل کنند و به اوج برسانند

برنامه ريزی های ذاتی سرمايه است، زيرا فشار هرچه بيشتر بر بهای نيروی 
کار توده های کارگر يک اهرم اساسی افزايش هرچه بيشتر حجم و ميزان 

  . ارزش اضافی است

پرداخت يارانه های دولتی نيز به رغم ظاهر فريبنده آن راهبرد معينی در 
ين اساس برنامه ريزی خاصی برای کاهش راستای همه اعمال باال و بر هم

دستمزدهای طبقه کارگر و بدين سان هرچه سنگين تر کردن کفه اضافه 
در تمامی . ارزش ها به سود صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری است

جوامع موجود جهان دولت ها در چهارچوب برنامه ريزی سراسری کمک به 
نظام بردگی مزدی هر سال اندکی  استقرار نظم توليدی و سياسی و اجتماعی

از کوه عظيم اضافه ارزش هايی را که به تصرف خود در آورده اند، به بخش 
های از طبقه متبوع خود اهدا می کنند تا آن ها اين اضافه ارزش ها را به 
کوهساران اضافه ارزش ها و سرمايه های ديگر خود اضافه کنند و آنگاه 

ورد نياز جامعه را به قيمتی ارزان تر از درعوض آن شماری از کاالهای م
قيمت های بازار آزاد، که در جريان رقابت سرمايه ها و روند تشکيل نرخ 
. سود عمومی تعيين می شود، به ساکنان جامعه از جمله کارگران بفروشند

با : هدف مشترک طبقه سرمايه دار و دولت از اين کار فقط يک چيز است 
سی از باالرفتن بهای نيروی کار توده های کارگر کنترل قيمت کاالهای اسا

يارانه . تمام فلسفه وجودی يارانه در همين هدف نهفته است. کنند جلوگيری
نيزهمچون تمامی مکانيسم هايی که باالتر گفتيم راهکاری برای کاهش کار 
پرداخت شده يا همان دستمزد کارگران و باال بردن يا باال نگه داشتن هر چه 

هنگامی که قيمت . يزان اضافه ارزش های طبقه سرمايه دار استبيشتر م
نيازهای اوليه زندگی در بازار باال می رود پيداست که دستمزد واقعی 

کارگری که در قبال خريد حداقلی از . کارگران به شدت افت می کند
هزار  ٣٠٠هزار تومان ١٠٠احتياجات مبرم زندگی مجبور است به جای 

کارگرانی که زير . برابر کاهش يافته است ٣ًال دستمزدش تومان بپردازد عم
فشار چنين شرايطی قرارگيرند به حکم جبر زندگی و در تالش برای زنده 
ماندن بر شدت مبارزات جاری خود عليه سرمايه و نظام سرمايه داری می 

برابر به طبيعی ترين و مبرم ترين  ٣مطالبه افزايش دستمزد تا سطح . افزايند
مبارزه جاری آن ها مبدل می شود، حادثه ای که حتی در صورت محور 

خونبارترين سرکوب ها بازهم نظام سرمايه داری، طبقه سرمايه دار و دولت 
. فرو می راند اين طبقه را به چالش می کشد و به سمت موقعيتی متزلزل

دولت سرمايه داری برای اجتناب از اين خطر و با هدف گريز از قبول 
ستمزدها يا طغيان موج اعتراض کارگران عليه سرمايه در کنار افزايش د

تمامی راه های ديگر، سياست پرداخت يارانه را نيز اينجا و آنجا درپيش می 
در مورد اين که چنين سياستی تا چه حد برای سرمايه و نظام سرمايه . گيرد

به صورت بسيار مختصر . داری کارساز است می توان به تفصيل بحث کرد
. ی توان گفت که درجه کارايی اين راهکار از پاره ای جهات محدود استم

تالش کرد تا با اختصاص درصد  ۵٠و  ۴٠رژيم شاه در طول دهه های 
اندکی از اضافه ارزش های نفتی به يارانه، بهای نيازهای اوليه زندگی 
کارگران مانند نان و خواروبار و پوشاک و سوخت و مسکن و اياب و ذهاب 

به  ۵٠و حتی اوايل دهه  ۴٠اين امر در سال های . تا حدودی کنترل کندرا 
رژيم سلطنتی سرمايه امکان داد تا سطح دستمزدها را به گونه ای بسيار 

. اين يارانه ها در سال های بعد حتی افزايش نيز يافت. فاحش پايين نگه دارد
مؤلفه های تعيين . اما برد تأثير آن ها بسيار کمتر و کمتر و سرانجام هيچ شد

کننده و بسيار اثرگذار ديگری وارد صحنه مصاف طبقاتی توده های کارگر 
عليه سرمايه شدند که اثرات ناشی از پرداخت يارانه ها را به کلی زائل 

در آن روزها بازار فروش نيروی کار تا سرحد اشتغال کامل پيش . کردند
از سر توده های کارگر  رفت، به گونه ای که برای مدتی کوتاه خطر بيکاری

در سطحی  ١٣۵٣مهم تر از اين، جنبش کارگری به ويژه از سال . رفع شد
موج . بسيار گسترده و نيرومند و خيره کننده وارد عرصه مبارزه شد

هفته ای با مشارکت چندين هزار کارگر  ٣هفته و  ٢اعتصابات طوالنی مدت 
ايش دستمزد و گرفتن پاره افز. از کارخانه ای به کارخانه ديگر سرايت کرد

ای مطالبات اقتصادی به محور اصلی جنگ و ستيز کارگران عليه سرمايه 
ميدان داری وسيع اين مؤلفه ها و در اساس همان عروج جنبش . تبديل شد

آن ها به شکلی تاريخًا کم سابقه  کارگری سبب شد که سرمايه داران و دولت
تا  ۴٠بر خالف نيمه دوم دهه  در اين سال ها. دست به عقب نشينی بزنند

برد تأثير يارانه در پايئن نگه داشتن دستمزد کارگران تقريبًا به  ۵٠اوايل دهه 
منظور از اين اشارات کوتاه صرفًا اين است که دولت سرمايه . صفر رسيد

داری توسل به پرداخت يارانه را راهبرد مقابله با عروج جنبش کارگری و 
اما درجه کارايی و ميزان . بيشتر کارگران می سازدمطالبه دستمزد بيشتر و 
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اثرگذاری اين عامل تحت تاثير پاره ای عوامل ديگر به ويژه موقعيت 
  . مبارزاتی و چگونگی آرايش قوای طبقه کارگر قرار می گيرد

تا اينجا به نقطه عزيمت دولت سرمايه در مورد برنامه ريزی پرداخت يارانه 
نکته بسيار مهم در اين مورد آن است که يارانه در اما يک . ها اشاره کرديم

بنياد خود هيچ نوع کمکی به زندگی هيچ کارگری يا هيچ راه چاره ای برای 
همان گونه که گفتيم طبقه کارگر . هيچ ميزان کاهش استثمار کارگران نيست

اگر مجبور به پرداخت بهای بيشتری برای بازتوليد نيروی کار خويش يا 
معيشتی خود باشد طبعًا راه مبارزه مؤثرتر و گسترده تر برای همان حداقل 

تحميل دستمزد باالتر بر سرمايه داران را درپيش می گيرد و به ميزانی که 
توان پيکار و توازن قوای طبقاتی و جنگی او ياری دهد اين مبارزه را به پيش 

. کندمی برد و مطالبات خويش را بر طبقه سرمايه دار و دولت تحميل می 
يارانه بخشی از اضافه ارزشی است که کارگران توليد کرده اند و دولت 
سرمايه آن را در هر حال و در اشکال مختلف به سرمايه داران منتقل می کند 

سرمايه . و بر کل اضافه ارزش ها و سرمايه های ديگر آن ها می افزايد
ا تا جايی که داران از ورای سياست پرداخت يارانه اوًال سطح دستمزدها ر

تيغشان ببرد پايين نگه می دارند و از اين طريق حجم سودهای خود را باال 
ثانيًا وجوه يارانه باالخره به بخش های مختلف طبقه سرمايه دار اعم . می برند

» خدماتی« از سرمايه داران صنعتی و تجاری يا صاحبان مراکز موسوم به 
خود صاحبان سرمايه چندين برابر و غيره قرار می گيرد و باالخره اين که 

  . توده های کارگر از بهای ارزان تر کاالها نفع می برند

حال با توجه به همه توضيحات باال ببينيم که بحث جاری دولت کنونی سرمايه 
همان گونه که . چيست» اليحه هدفمندکردن يارانه ها«داری ايران در مورد 

از % ۶٠يارانه ها قطع می شود و فقط در ابتدا گفتيم براساس اين اليحه تمام 
منابع مالی حاصل از آن به صورت نقدی بين دهک های پايين و کم درآمد 

اين امر تا جايی که به کارگران مربوط می شود صرفًا . جامعه پخش می شود
دليل اين امر آن است که طبقه کارگر اگر . تهاجمی به سطح معيشت آنان است

خود را به علت وجود يارانه از دست می داده است، تا حاال بخشی از دستمزد 
از اين پس و درصورت تصويب و اجرای اين اليحه بخش بسيار بيشتری را 
از دست خواهد داد، زيرا در حالی که دستمزدش به همان صورت سابق باقی 
مانده اکنون برای خريد نيازهای اوليه زندگی و بازتوليد نيروی کارش بايد 

به . رداخت کند و به اين ترتيب قدرت خريد او کاهش می يابدبهای بيشتری پ
عبارت ديگر، يارانه نقدی که دولت احمدی نژاد از آن سخن می گويد از آنچه 

به  ١٠٠که قبال صرف ارزان نگه داشتن کاالهای اساسی می شد به نسبت 
و حالت %) ١٠٠(مابه التفاوت بين حالت قبل % ۴٠اين . کمتر است ۶٠

به  ١۵و  ٢۵از سفره کارگران برداشته می شود و به نسبت %) ۶٠( کنونی 
به اين . ترتيب به جيب دولت و سرمايه داران خصوصی واريز می گردد

کاهش » اليحه هدفمندکردن يارانه ها«ترتيب، روشن می شود که اوال هدف از
دستمزد واقعی کارگران به سود سرمايه داران اعم از دولتی و خصوصی 

يا نارضايتی سرمايه داران خصوصی از قطع يارانه ها به اين دليل است و ثان
است که مقدار زيادی از سهمی که تا ديروز به آن ها تعلق می گرفت اکنون 

به سخن ديگر، دولت سرمايه با اتخاذ سياست جديد . به جيب دولت می رود
ران در باره يارانه ها می خواهد عالوه بر کاهش دستمزد و قدرت خريد کارگ

سهم سرمايه داران خصوصی در کل اضافه ارزش های حاصل از استثمار 
طبقه کارگر را نيز مقداری کاهش دهد و مجموع اين دو رقم را به حساب 

  .خود واريز کند

اما مسئله اساسی و درواقع اساسی ترين محور بحث ما در اين نوشته مختصر 
و شيوه برخوردی است درباره تغيير سياست دولت درمورد يارانه، راهکار 

سئوال اين است که کارگران در قبال اين . که طبقه کارگر بايد اتخاذ کند
تعرض سرمايه به سطح معيشت خود چه بايد بکنند و چه راه هايی را بايد در 
پيش گيرند؟ پاسخ ما اين است که حذف و بقای يارانه يا چگونگی تغيير و عدم 

جنگ . اجره و جدال طبقه کارگر تبديل شودتغيير آن مطلقًا نبايد به محور مش
بر سر حذف يا ادامه يارانه  و ستيز ما با سرمايه داران و نظام سرمايه داری

ما سطحی از زندگی و رفاه و امکانات اجتماعی را می خواهيم که شب . نيست
منشور «ما چند ماه پيش با طرح . و روز آن را با کار خويش توليد می کنيم

توضيح داديم که اساس حرف درمورد » ای طبقه کارگر ايران مطالبات پايه
سطح معيشت و دستمزد تا زمانی که رابطه خريد و فروش نيروی کار و پديده 
مزد وجود دارد اين است که سطح دستمزدها با رجوع به ميزان محصول 

در همان جا بر پايه . اجتماعی ساالنه توده های طبقه کارگر تعيين شود
 ۴ده رياضی و آماری نشان داديم که درآمد هر خانواده کارگری محاسبات سا

سال نبايد از حدود يک  ١٨نفری مرکب از زن و مرد و دو فرزند زير 
در همان جا و بر پايه . ميليون و چهارصد هزار تومان در ماه کمتر باشد

سال مستقل از شاغل يا  ١٨همان محاسبات اعالم کرديم که هر انسان باالی 
، محصل يا غيرمحصل، زن يا مرد و اهل هر شهر و ديار و دارای هر بيکار

هزار  ۶٠٠بايد از حداقل درآمد ماهانه  زبان و هر نژاد و هر ملت و هر عقيده
در منشور مطالبات پايه ای تصريح شده است که هر . تومان برخوردار باشد

ند، زيرا کارگر فاقد اشتغال بايد عين دستمزد يک کارگر شاغل را دريافت ک
در اين . بيکاری نه جرم کارگر بلکه پديده ذاتی نظام سرمايه داری است

منشور از بهداشت و دارو و دکتر و درمان رايگان، آموزش و پرورش 
رايگان، اياب و ذهاب رايگان، مسکن رايگان با همه امکانات، مهد کودک 

ات معيشتی و رايگان، نگه داری رايگان از سالمندان و در يک کالم کل امکان
منشور بر برخورداری بی قيد و . رفاهی و اجتماعی رايگان سخن رفته است

ما . شرط هر زن خانه دار از حقوق کامل يک کارگر شاغل تأکيد کرده است
بردگان مزدی سرمايه مادام که موجوديت اين نظام را تحمل می کنيم، مادام 

ابودی سرمايه داری که قادر به محو رابطه خريد و فروش نيروی کار و ن
نشده ايم، مادام که مجبوريم در زندان وحشت و دهشت سرمايه فروشنده 
نيروی کار باشيم، برای تحميل تمام خواسته های باال يا مفاد منشور مطالبات 
. پايه ای طبقه خويش بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری پيکار می کنيم

و تغيير يا عدم تغيير سياست يارانه  بحث ما اصًال بر سر بود و نبود يارانه
حرف های ما نبايد با حرف هيچ بخشی از طبقه سرمايه دار . پردازی نيست

ما نبايد فريب هيچ بخشی از دشمنان طبقاتی خويش را . اشتباه گرفته شود
ما خواستار اجرای همه . همه آن ها به يک اندازه دشمنان ما هستند. بخوريم

پيکار برای تحقق اين مطالبات را نقطه . يش هستيممفاد منشور مطالبات خو
عزيمت و بستر سازمانيابی سراسری و شورايی ضدسرمايه داری خود می 
کنيم و اين پيکار را گام به گام نيرومندتر، متحدتر، سازمان يافته تر، شورايی 

سراسری تر، خودآگاهانه تر و سرمايه ستيزتر تا محو کامل نظام سرمايه  تر،
   .دامه می دهيمداری ا

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ٨٧آذر  ١٣
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کارگر شرکت هواپيمايی ارم ٧۵اخراج 

نفر از  ٧۵شرکت هواپيمايی ارم حکم اخراج 
سرمايه . کارگران خود را صادر کرده است

داران مالک و مدير شرکت مطابق معمول از 
مالی مؤسسه سخن می گويند و  وضعيت وخيم

دليل بيکارسازی ها را به همين موقعيت 
. اقتصادی نامساعد هواپيمايی ارم ربط می دهند

کارگرانی که حکم اخراج دريافت آرده اند سال 
عده .های زيادی است که در اينجا کار می کنند

ای از اين کارگران رسمی و بخشی ديگر 
عليه  همه اخراج شدگان. قراردادی هستند

تصميم صاحبان شرکت دست به اعتراض زده و 
کارگران . خواستار تضمين اشتغال خود شده اند

نامه اعتراض آميزی نيز تنظيم آرده و در 
  . اختيار اداره کار غرب تهران قرارداده اند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨مهر  ٢٢

  

 اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر

اه است که کار م ٣کارگران شهرداری بوشهر 
سرمايه . می کنند و هيچ ريالی حقوق نمی گيرند

داران دولتی مسؤل شهرداری دست به ايجاد 
فضايی زده اند که در درون آن هر نوع 
اعتراض عليه تعويق دستمزدها جرم و دليل 
. کافی برای اخراج کارگران شمرده مي شود

حاکميت چنين شرايطی سبب شده است که 

مام همه گرسنگی ها و فقر و کارگران سه ماه ت
بدهکاری ها و مصائب معيشتی را تحمل کنند و 
. از وحشت اخراج دست به اعتراض نزنند

طاقت ها طاق شده ، . ماه گذشته است ٣اکنون 
فشار گرسنگی ها و بدهکاری ها و همه بدبختی 
ها کارد را به استخوان رسانده و همگان را به 

کارگران . ستسردادن فرياد اعتراض واداشته ا

دست از کار کشيده اند و خواستار پرداخت 
فوری و بدون قيد و شرط همه مطالبات خود 

  . هستند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨مهر  ٢٢

  

 کارگر را اخراج می کند ۴٠شرکت آتی ساز 

آتی ساز يکی از شرکت های بزرگ بساز و 
بفروشی در حوزه توليد مجتمع هاي عظيم 

سرمايه داران مالک مؤسسه . ساختمانی است
تصميم گرفته اند که کليه کارهای خود را به 

آن ها . شرکت های مقاطعه کاری واگذار آنند
کارگر رسمی خود  ۴٠در همين راستا به کل 

اخطار کرده اند که ادامه اشتغال آنان موکول به 
انعقاد قرارداد با شرکت های جديد مقاطعه کار 

د که با انجام اين سرمايه داران می گوين. است

تغييرات هيچ کارگری در استخدام رسمی آتی 
احکام استخدام تمامًا . ساز باقی نخواهد ماند

ابطال می شود و کار در شکل قراردادی تنها 
کارگر  ۴٠. شانس ادامه اشتغال خواهد بود

سال است که در اين  ١٠رسمی شرکت بيش از 
 آنان با شنيدن اين خبر. مؤسسه کار می کنند

و  همه دچار ماتم شده، دست به اعتراض زده
اعالم آرده اند که حاضر به تحمل چنين جنايتی 

اعتراض کارگران با سرسختی و . نيستند

. سماجت سرمايه داران مواجه شده است
صاحبان شرکت می گويند که امتناع هر کارگر 
از پذيرش شرايط جديد به اخراج حتمی او منجر 

ون در معرض اخراج کارگر اکن ۴٠. خواهد شد
آنان شکايتی عليه اين وضعيت به . جدی هستند

  . اداره کار غرب تهران تسليم آرده اند

   آژانس ايران خبر: منبع

   ٨٨مهر  ٢٢

 

  آارگر را اخراج مي آند ٢٥شرآت آروز 

شرکت کروز قطعات يدکی ماشين های سواری 
در اينجا نيز . هيوندا و مينی بوس توليد می کند

. داران از وضع بد مالی سخن می گويند سرمايه
ادامه کار به شکل فعلی را مقدور نمی دانند و 
کاهش نيروی کار، اخراج کارگران، افزايش 
شدت و سرعت و سختی کار در کارخانه و 

بی رحمانه تر استثمار کارگران  تشديد هرچه
باقی مانده را تنها راه تضمين سودهای کالن 

يه داران در همين سرما. خود تشخيص می دهند
کارگر را اخراج می  ٢۵گذر اعالم آرده اند که 

کارگران با شنيدن اين خبر دريچه زندگی . کنند
آنان دست به . را بر روی خود بسته می بينند

و به اداره کار شمال غرب تهران  اعتراض زده
                                 . شکايت آرده اند

  آژانس ايران خبر: منبع 

  ٨٨مهر  ٢٢

  

 کارگر از کارخانه فنر هتران ١۵٠اخراج 

سرمايه داران کارخانه فنر تهران نيز همصدا با 
بسياری از سرمايه داران صاحب کارخانه های 
. ديگر شروع به اخراج وسيع کارگران کرده اند

کارگر قراردادی تا امروز اخراج شده اند  ١۵٠
اخت و سرمايه داران می گويند که قادر به پرد

همه کارگران اخراجی سال . دستمزدها نيستند
هاست که اينجا کار می کنند و استثمار می 

سال سابقه کار  ۵عده ای از آن ها حداقل . شوند
اخراج و کارگران خواستار ابطال احکام . دارند

  .ادامه اشتغال خود هستند

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨مهر  ٢٢
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آارآنان آموزش  اموزه سراسري متاندهی اعتصاب يكرما به سازم
 !و پرورش نياز داريم

اين بخشی از سخنان جک گرسن، عضو هيئت 
اجرايي انجمن آموزش و پرورش اوکلند 
کاليفرنيا و عضو شوراي دولتي انجمن معلمان 

او . است ٢٠٠٩سپتامبر  ٢٩آاليفرنيا در تاريخ 
 :می گويد

آن ها قصد نابودي  .رازی درميان نيست
 ٢٠٠٣در سپتامبر . مومی را دارندآموزش ع

وقتی من در دبيرستان کاستلمونت در اوکلند 
معلم  ٤٠کاليفرنيا کارم را آغاز کردم بيش از 

اکنون از آن گروه تنها . در آن جا کار می کردند
ميزان جا به جايي در . معلم باقی مانده است ٤

 بيشترين آسيب را از. است% ٤٠سال بيش از 
دانش آموزان سياه پوست و  اين جا به جايي،
  . التين تبار می بينند

 ٢٤اعتصاب قدرتمند دانشگاه کاليفرنيا در 
سپتامبر نور اميدي بر دل آارآنان آموزش 

آن ها می خواهند که . عمومی اين آشور تاباند
ما صرفا برای آن چه که تاکنون به دست آورده 

اما آن چه ما تا آنون به دست . ايم مبارزه کنيم
در نظام آموزشی . ده ايم کامال ناکافی استآور

به آموزش با  ما در مورد آنان که بيش از همه
کيفيت نياز دارند تبعيض هاي زيادي وجود 

چيزی که ما بايد برايش مبارزه کنيم . دارد
مبارزه برای آموزش عمومی آزاد و با کيفيت 

  . برای همه است

انجمن آموزش و پرورش اوکلند خواهان کاهش 
نفر  ٢٠گردان هر کالس در مدارس اوآلند به شا

و در مدارس آم آيفيت مناطق پست و فقير به 
در حال حاضر ما در شهر اوآلند . نفر است ١٥

يک نظام آموزشی بسيار تبعيض آميز داريم آه 
در آن، مدارس مناطق مرتفع دامنه تپه ها، آه 

هم بودجه بيشتري مي گيرند و هم خانواده های 
ن آمك بيشتري به آن ها مي آنند، دانش آموزا

  .مي توانند موفق تر عمل آنند

 ٧اداره آموزش و پرورش ما در اوآلند تقريبا  
. سال زير نظر هيئت تصفيه دولت اداره مي شد

اآنون دولت اداره مدارس را به هيئت مدارس 
اوآلند بازگردانده است، اما آماآان به آنترل 

اين دليل  دولت به. مالي خود ادامه مي دهد
دخالت آرد آه گفته مي شد آموزش و پرورش 
اوآلند نمي تواند از نظر مالي خود را اداره آند 

امروز، آه . ميليون دالر مقروض است ٥٠و 
بيش از شش سال از آن تاريخ مي گذرد، دولت 
اداره مدارس را به آموزش و پرورش اوآلند 

 ١١٨ميليون دالر  ٥٠بازگردانده اما ما به جاي 
آن ها قرض ما را ! يليون دالر قرض داريمم

بيش از دوبرابر آرده اند در حالي آه عمال تمام 
آتاب خانه هاي مدارس متوسطه و بسياري از 
آتاب خانه هاي دبيرستان ها را بسته اند، از 
  . جمله جايي آه من در آاستلمونت درس مي دهم

نظام انتخابی هيات مديره مدارس را از بين 
سال اول اداره هيئت تصفيه دولت در . بردند
در . ٪ نگهبانان مدارس را اخراج کردند٤٠

درصد کمک هزينه  ٢٠حالی که از دولت 
زندگی کارکنان مدارس گرفتند به ما معلمان 

بقيه . اوآلند تنها يک درصد اين بودجه را دادند
اين پول به کجا رفت؟ آن ها اين پول را بما 

  .تند پولی نيستآن را بجيب زدند و گف. ندادند

ميليون  ٨٠هم چنين ما فهميديم که آن ها ساالنه 
مشاوره برای . دالر صرف مشاوره می کنند

. خصوصی سازی مدارس و آموزش عمومی
اين الگويی است که در سراسر کشور درحال 

ما در انجمن آموزش و پرورش . اجراست
اوآلند گفتيم که ديگر وقت آن رسيده که به اين 

ما نياز به آموزش عمومی با . دهيم کارها پايان
ما نياز داريم آه اين پول به جا يي . کيفيت داريم

ما نياز داريم که بين . برود که به آن تعلق دارد
ما نياز داريم . خود بحث کنيم که چه بايد بکنيم

که از انجمن معلمان کاليفرنيا بخواهيم که به 
 اعتصاب ما بپيوندند و خود را سازمان دهند تا
يک اعتصاب واقعی در سراسر آشور راه 

اين اعتصاب  ما اول به سازماندهی پس. بيندازيم
  !نياز داريم

می بينيم که مساله يک بام و دو هوا بودن 
آموزش، تبعيض و نابرابری، فساد مالی 
مسئوالن، خصوصی سازی ها و به ويژه در 
اين جا خصوصی سازی آموزش عمومی امری 

داری است که با شدت  عمومی در جهان سرمايه
و ضعف متفاوت در حال خزيدن و پيشروی 
است و هرلحظه زندگی را بر مردم زحمتکش 
. کارگر و کم درآمد تنگ تر و سخت تر می کند

سازماندهی برای مبارزه با نابرابری آغاز راه 
است زيرا اگر آن را به مبارزه عليه نظامی که 
يم تبعيض زاست يعنی نظام سرمايه پيوند نزن

شايد در اين مبارزه موفق شويم چيزکی به دست 
آوريم اما در يورش بعدی آن را از دست 

   .خواهيم داد

   labornet: منبع 

  ٢٠٠٩اکتبر  

  

 

 شروع بيکارسازی ها در خمابرات

از سهام شرکت % ۵١سپاه پاسداران با تصاحب 
مخابرات مالک اصلی اين کمپانی شده و نقش 

مربوط به برنامه ريزی مسلط را در تمام امور 
کار و سرمايه گذاری ها و حوزه های مختلف 

سپاه با احراز اين نقش، . فعاليت آن يافته است
مطابق معمول تمام سرمايه داران، همه نيروی 
کار شاغل شرکت را نيز آماج بيکارسازی و جا 
به جايی و همه اشکال تغيير و تعويض قرار 

ز در رسانه ها بر اساس آنچه تا امرو. خواهد داد
درج شده است به احتمال قريب به يقين اکثريت 
کارگران کنونی بيکار خواهند شد و جای آن ها 

در مورد اين که . را نيروی بسيج خواهد گرفت
اخراج ها چگونه روی خواهد داد هنوز هيچ 

اما شکل های مختلفی از بازخريد . معلوم نيست
و بازنشستگی پيش از موعد و بيکارسازی 

يک چيز . عمول ازجمله پيش بينی ها استم

روشن است و آن اين که چند هزار کارگر کار 
خويش را از دست خواهند داد، خطري که از 
همين امروز همه کارگران بايد به مقابله با آن 

   .برخيزند

  ٨٨مهر  ٢٠
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در نروژ با کاهش ده درصد  SASتوافق احتاديه خلبانان 
 دستمزدها

ی ساس در نروژ با مايپيتراست عظيم هوا
مسرت بسيار زيادی از اعالم توافق کارفرمايان 

ماحصل مفاد ! با اتحاديه خلبانان خبر داده است
اطالعيه اين است که اتحاديه مذکور مطابق 
معمول و به سياق کار کل اتحاديه های کارگری 
دنيا، با احساس مسؤليت عميق در مقابل سرمايه 

گاری نظام سرمايه داران و با درک مصالح ماند
داری بيشترين همکاری را با صاحبان اين 

اطالعيه . تراست عظيم مسافربری داشته است
تصريح می کند که اتحاديه تمامی خلبانان را 

درصد  ١٠مجبور ساخته است که به کاهش 
صادر کنندگان !! دستمزد خود رضايت دهند

اطالعيه اضافه کرده اند که با شناخت عميق از 
و روال کار و بنياد سياست اتحاديه از رويکرد 

قبل يقين داشته اند که چنين توافقی صورت 
آنان می گويند که اتحاديه هميشه . خواهد گرفت

ياور و مشاور و همراه و يار و و در همه حال 
همدل بسيار مؤثر آنان در متقاعد ساختن و 

ی به يمجبور کردن کارگران حمل و نقل هوا
حفظ نرخ سود مطلوب رعايت منافع شرکت و 

سرمايه داران در ادامه توصيه . ساس بوده است
می کنند که همه شعبات ساس در کشورهای 
اسکانديناوی و هر کجای ديگر بايد از حسن 
نيست گسترده اتحاديه ها استفاده کنند و از نقش 
و موقعيت آن ها برای فشار هر چه بيشتر بر 

بر . ينددستمزد خلبانان و ساير کارگران سود جو
اساس محاسبات مصرح در همين اطالعيه 
ميزان سودی که از اين طريق و با انعقاد اين 

قراردادها فقط در کشور سوئد و نروژ و 
دانمارک نصيب صاحبان ساس می شود بيش از 

  . استيک ميليارد کرون سوئد 

که اتحاديه يک ستون واقعی و  در مورد اين
بزار بسيار بسيار آهنين حيات سرمايه داری و ا

کارساز تحميل اين نظام بر طبقه کارگر بين 
اما . توضيح داده ايم پيوستهالمللی هستند ما 

اگر به طور  ي ماتحليل ها و بررسی ها ورای
ی کارنامه يکشورهای اروپا همهمثال کارگران 

اتحاديه های کارگری اين جوامع در طول همين 
يک سال اخير را برای چند لحظه در پيش روی 

اين  يخود باز کنند و اگر بخواهند محتوا
خالصه کنند به طور  عبارتکارنامه را در يک 

حداکثر تالش : اين خواهد بود عبارتقطع آن 
برای مجبور ساختن کارگران به قبول 
دستمزدهای بسيار کمتر و بيکارسازی های 
عظيم با هدف حراست از نرخ سود باالی 

از بحران،  سرمايه ها، نجات نظام سرمايه داری
ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و قربانی 

ن هر چه وسيع تر توده های کارگر در آرد
 .آستان سود هر چه سرشارتر سرمايه جهانی

انسانی که از حداقل انصاف و وجدان  بعيد است
 جزمتعارف بشری برخوردار باشد به تعريفی 

زيرا واقعًا هيچ چيز ديگری در اين  .برسداين 
ا هيچ چشم مسلحی قابل رؤيت نبوده و کارنامه ب

در اواخر ماه مه همين امسال اتحاديه . يستن
سراسری کارگران نروژ و اتحاديه کارگران 

بخش خدمات اين کشور در يک سمينار مشترک 
ط بحران بايد يتصويب کردند که در شرا

معضالت سرمايه داران را درک کرد و به 
ا شايد کاهش دستمزدهای کارگران رضايت داد ت

از اين طريق موافقت آنان را برای کاهش 
پيشنهادات و . اخراج ها به دست آوريم

دستورالعمل های سران ضدکارگر اين اتحاديه 
ها در نروژ در سطحی وسيع به اجرا در آمد و 
شمار کثيری از کارگران در طول سال جاری 

که بلنه فقط افزايش حقوقی دريافت نکردند 
. را هم از دست دادند بخشی از دستمزد خويش

مشابه همين طرح ضدکارگری و سرمايه 
پرستانه توسط اتحاديه سراسری کارگران سوئد 
. و عليه طبقه کارگر اين کشور به اجرا در آمد

کارگران بخش فلز و جمعيت کثيری از 
کارگران ديگر زير فشار همکاری های همه 
جانبه اتحاديه با سرمايه داران مجبور به قبول 

مريکا نقش آا و ددر کانا. دندشدستمزدها  کاهش
اتحاديه های کارگری در سالخی دستمزد توده 
های کارگر به نفع افزايش سود سرمايه ها 

در آلمان و هلند و . بسيار فاجعه بار بوده است
سرمايه جاهای ديگر نيز عين همين سياست 

  . ده استشانه از سوی اتحاديه ها دنبال دار

  جنبش آزاد اتحاديه ای سايت نروژی:  منبع

  ٢٠٠٩اآتبر 

 

 )INSSE(پيروزی کارگران آارخانه اينزه

مطلبی در سايت منتشرشد با  ٢٠٠٨در دسامبر 
عنوان تجربه ای ديگر از تصرف کارخانه 

ماه از  ١٦اکنون . توسط کارگران در اروپا
مبارزه کارگران زن و مرد کارخانه اينزه در 

شيرين  و شبان روزان. ميالن ايتاليا می گذرد
اتحاد و همبستگی و روزان و شبان سخت و 
سياه فشار، حمله پليس و اتحاد و اتفاق سرمايه و 
. دولت و نيروی سرکوبش عليه کارگران

اوت کارخانه را تصرف کردند  ١٢کارگران در 
تا از حق کار . تا جلوی بسته شدن آن را بگيرند

تا . و زندگی خود و خانواده های خود دفاع کنند

نشان دهند که زندگی و کار کارگران بازيچه 
دست صاحبان سرمايه نيست و اگر کارگران 
بخواهند می توانند جلو توطئه های آن ها را، 
هرچند که قوی باشند، هرچند که مسلح باشند و 
هرچند که درنده خو باشند با همبستگی و حمايت 

  . طبقاتی ساير کارگران بگيرند

،همدلی و اتحاد به بار باالخره مبارزه، رنج 
نشست و کارخانه و زمينش از دست زمين 
خواران شهرک ساز و برج ساز بيرون آمد و 

اکتبر ساعت يک بعد از نيمه شب  ١٢امشب 

کارگر کارخانه حكم بازگشت به کار و راه  ٤٩
اين . اندازی مجدد کارخانه را خواهند گرفت

به امضا رسيد و  ٢٠٠٩سپتامبر  ٣٠حكم در 
ا کارگرانی که هنوز بيکار مانده اند آغاز کار ب

خواهد شد و ساير کارگران نيز به تدريج با راه 
. اندازی کامل کارخانه به کار بازخواهند گشت

  !اين پيروزی بر آارگران مبارك باد

  ٢٠٠٩اآتبر 
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 کارگر پريي زير کيسه های بار سرمايه جان باخت

 پيرمردی که تمام عمرش برای سرمايه داران
کار کرد و برای آن ها سود و سرمايه آفريد 
سرانجام هنگام حمل کيسه های سنگين بار از 

 ۶۵او . نفس کشيدن بازماند و تسليم مرگ شد
از آغاز زندگی به حکم اجبار با . سال داشت

هر . فروش نيروی کارش زندگی می کرد
ساعت و هر روز با کار خود بر کوه سود 

ود پيرتر، صاحبان سرمايه می افزود و خ
او کار کرد به . فرسوده تر و ناتوان تر می شد
کار او نه شکم . اين اميد واهي آه زندگي آند

خودش و زن و بچه اش را سير کرد، نه محل 
سکونتی برای خود و خانواده اش شد، نه لباس 
مناسبی بر تن وی گرديد، نه هيچ آسايشی و 

 آرامشی به او داد، نه حتی هيج اميدی به ادامه
همين کارکردن و زندگی دردناک بدتر از مرگ 

کار او فقط سرمايه سرمايه . در دل او آفريد
داران شد و او فرسوده و فرسوده تر و بی رمق 
و بی رمق تر شد و سرمايه دارانی که او را 
استثمار می کردند سرمايه های خود را عظيم و 

نه بيمه . ساله شد ۶۵کارگر . عظيم تر ساختند
بازنشستگی داشت، نه نان روز خود و بود، نه 

فرزندانش را داشت، فروش نيروی کار باز هم 
نای . تنها راه زنده ماندن خود و خانواده اش بود

 سال تمامی جسم و جانش ۶۵. کارکردن نداشت
با . قطره قطره سرمايه سرمايه داران شده بود

اين حال، اگر حتي يک روز کار نمی کرد 

وانست اجاره بهای نمي ت. گرسنه می ماند
هيچ لقمه نانی . آلونک مسکونی خود را بپردازد

ساله نه  ۶۵کارگر . از هيچ کجا به او نمی رسيد
فقط مجبور به کارآردن بود بلکه بايد سنگين 
ترين کيسه های بار را بر شانه هاي لهيده و 

او هر روز اين . فرسوده و نحيف خود حمل کند
کرد و سرانجام در حين انجام اين  کار را می

. کار از شدت بی رمقی و بی جانی از پا افتاد
کيسه های بار سرمايه او را از پا انداختند و 

  . جسد مرده او را در خود دفن کردند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨مهر  ١٩

  

 کارگران راننده در تله مرگ خصوصی سازی ها

به هر  غريق«ضرب المثل معروفی است که 
و در جهنم » خس و خاشاکی چنگ می اندازد

سرمايه داری ايران که کارگران همواره زير 
فشار استثمار سرمايه غريق بحر گرسنگی و 

« فقر و فالکت هستند از هر نوع تغييری ولو 
هم به اميد بهبود وضع » از چاله به چاه شدن

چند سال پيش دولت به . خويش استقبال مي آنند
ان خصوصی امکان داد تا با تأسيس سرمايه دار

شرکت های مسافربری، کار اياب و ذهاب 
در . مسافران در سطح شهر را به دست گيرند

باره هدف دولت از اين واگذاری ها صحبت 
موضوع بحث، سرنوشتی است که . نمی کنيم

با . شماری از رانندگان در اين گذر پيدا کردند
از پيدايش شرکت های خصوصی، شمار زيادی 

کارگران شرکت واحد و عده ای از رانندگان 
بياباني کار خود را رها کردند و به اين شرکت 

اين افراد برای شروع کار . ها روی آردند
مجبور بودند هر کدام اتوبوسی از شرکت واحد 
بخرند و برای اين کار چاره ای نداشتند جز اين 
که دار و ندار خود را بفروشند و عالوه بر آن، 

 ٢اکنون . انبوهی از بانک ها وام بگيرند مبلغ
سال از آن تاريخ می گذرد و کارگران اسير 

حتی دريچه اميدی به  وضعيتی شده اند که
   .خروج از آن پيش روی خود باز نمی بينند

سال  ٢است آه  يكی از رانندگان بيابانی عبداهللا
اتوبوس فرسوده خود را فروخت تا در شهر قبل 

 های ی همين اتوبوسمحل سكونتش بر رو

او می گويد هزينه . کار کندريالی  موسوم به
ماهانه اتوبوس اعم از بهای شارژ، ليزينگ، 
قسط بيمه ماشين، تعويض روغن و تعميرات 

هزار تومان بالغ می شود و اين  ٩٠٠حداقل به 
در حالی است که يک راننده اتوبوس ريالی قبًال 

داکثر ميليون تومان و اکنون ح ٢ماهی حدود 
فقط يک ميليون و پانصد هزار تومان درآمد 

از اين رقم بايد هزينه مربوط به بيمه . دارد
تأمين اجتماعی و مخارج اياب و ذهاب هم کسر 

عبداهللا از محاسبات خود نتيجه می گيرد . شود
هزار  ۶٠٠که آنچه باقی ماند چيزی کمتر از 

او ادامه می دهد که برای به دست . تومان است
صبح تا  ۴ن اين مبلغ بايد حداقل از ساعت آورد
. شب در حال تقال و تالش و کار کردن بود ١١

به بيان ديگر، دستمزدی در حدود پانصد هزار 
 ١٩تومان و ساعات کار روزانه اي حدود 

 !! ساعت

قبًال برخالف عبداهللا راننده ديگر،  محمدرضا،
او می گويد . ه استاستخدام شرآت واحد بود در

ای خصوصی در آغاز در ازای شرکت ه
دريافت هزينه های شارژ، بسياری کارها را 
انجام می دادند اما اين وضع خيلی زود تغيير 

تمامی هزينه ها بر دوش کارگران افتاد و . کرد
اکنون کار به جايی رسيده است که رانندگان راه 

 . پس و پيش ندارند

عباس، کارگر همزنجير محمد رضا، وضعيت 
دارد، وضعی که رانندگان ديگر نيز  اسفبارتری

او . در آينده نزديک به تحمل آن تهديد می شوند
ماه است که قادر به پرداخت اقساط ماهانه  ٧

يک ماه نيز هزينه شارژ . ماشين خود نشده است
را نپرداخته و درست به همين دليل از سوی 
شرکت تهديد شده است که حق کار با اتوبوس را 

و  يافتن پول به هر دری زده عباس برای.ندارد
به همه جا روی کرده اما دستش به هيچ کجا بند 
نشده است و اکنون با روز موعود و مرز 

درآمد . بيکاری قطعی فاصله چنداني ندارد
عباس بر اساس گفته همزنجيرانش در خوش 

هزار  ۶٠تا  ۵٠بينانه ترين حالت چيزی حدود 
بوس سرنوشت ساير رانندگان اتو. تومان است

همه از . های ريالی بهتر از اين چند نفر نيست
اين که کار سابق خود را از دست داده اند سخت 

آنچه بر سر اين کارگران آمده است در . می نالند
عين دردناک بودن حاوی درس آموزنده ای 

کارگران با اين نوع تغيير و تبديل ها، . نيزهست
 با احساس اميد به صاحب وسيله کار شدن، نمی

توانند خود را از شر استثمار سرمايه و بدبختی 
ها و فجايع و بی حقوقی های کشنده نظام 

راه بهبود زندگی و . سرمايه داری برهانند
رهايی از اين جهنم گند و خون فقط پيکار متحد 

  . طبقاتی و سراسری عليه سرمايه است

 ايلنا: منبع

   ٨٨مهر  ١٩
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ادامه جتمع اعرتاضی مادران 
 در پارک الله داغدار

مهر به روال معمول هفتگی جمعيت قابل توجهی از مادران داغدار  ١٨روز 
همراه با افراد خانواده های زندانيان سياسی حوادث اخير در پارک الله دور 

. شمار اجتماع کنندگان در اين هفته بيش از هفته های قبل بود. هم جمع شدند
از تهاجم نيروی سرکوب نيز بسيار از اين که بگذريم، هراس و دلهره آن ها 

مدتی از شروع تجمع اعتراضی حاضران در پارک نگذشته بود . کمتر بود
جمعيت معترض بي درنگ . که خبر دستگيری يک نفر بر سر زبان ها افتاد

برای رهايی اين فرد از چنگال نيروهای انتظامي به حرآت افتادند اما اندکی 
با هدف متفرق کردن افراد و پايان دادن به  بعد معلوم شد که انتشار اين خبر

در اين راه پيمايی اعتراضی، برخي از زنان . اجتماع صورت گرفته است
هنرمند و فعاالن جنبش زنان از جمله مهتاب نصيرپور، خواهر حشمت 
. اميرساران، خديجه مقدم از اعضای مادران صلح و ديگران شرکت داشتند

ز بعد ماجرا به دادگاه سرمايه احضار شده بر اساس اطالع، خديجه مقدم رو
 . است

  ٨٨مهر  ١٩

  

 گفتگو با چند کارگر زن

که خواستار گفتگو با زنان کارگر  به محض اين
 .شويد پاسخ کارفرمايان يکراست منفی است

شرايط کار اين کارگران چنان رقت آور و 
دردناک است که سرمايه داران با همه 

يچ واهمه ای از قدرقدرتی خويش، با اين که ه
پرس و جوی هيچ نهادی ندارند، با اين که دولت 
و کل نهادهای دولتی يکسره از آن ها حمايت 
مي آنند اما بازهم ترجيح می دهند که شقاوت و 
ستم و شدت استثماری که عليه اين زنان اعمال 
می کنند به هيچ نشريه ای درز نکند و در 

اگر  .معرض ديد هيچ خواننده ای قرار نگيرد
مالکان کارخانه يا کارگاه بدانند خبرنگار هستی 

به . امكان گفتگو حتمًا تبديل به محال می شود
همين دليل خود را دانشجو معرفی می کنم اما 

موفق به انجام اين کار . بازهم عالج درد نيست
به . و حتی ورود به محيط کارخانه نمی شوم

ناچار در پشت در خروجی شرکت منتظر می 
شايد بتوانم هنگام خروج آارگران با چند  مانم

تن از زنان کارگر چند کالمی صحبت کنم و از 
کارخانه در شرق تهران . شرايط کار آنان بپرسم

قرار دارد و با تقالی زياد خود را به آنجا 
کار روزانه پايان می يابد و کارگران . رسانده ام

همه تالش دارند تا . از کارخانه خارج می شوند
ن هيچ درنگ و با شتاب خود را به اتوبوس بدو

با اين همه، باالخره موفق می شوم با . برسانند
می پرسم . سه تن از زنان کارگر حرف بزنم

سال است  ٢٠شغلتان چيست؟ می گويند نزديک 
وقتی . که در اينجا در بخش مونتاژ کار می کنيم

از شرايط کار و مشکالت و دستمزدها می پرسم 

ناله ها فرياد می . ها می ترکديک باره بغض 
می گويند . شود و دردها آتشفشان می گردد

سرمايه دار هر شکلی که دلش می خواهد با ما 
پا به پای همكاران مرد کار می . رفتار می کند

کنيم اما فشار کار ما بسيار وحشتناک تر و 
از صبح تا غروب قطعات . کشنده تر است

سال  ٢٠. مبسيار سنگين را جا به جا می کني
است جان می کنيم اما هيچ ميزان بهبود از هيچ 
نوعی در شرايط کار و زندگی ما پديد نيامده 

در قبال سنوات طوالنی کار هيچ مزايايی . است
اما . بارها دست به اعتراض زده ايم. نمی گيريم

پاسخ کارفرما اين است که اگر ناراضی هستيد 
اين  منظورش از!! خودتان را قراردادی کنيد
می خواهد ما خود را . حرف بسيار روشن است

قراردادی کنيم و فردای آن روز حکم اخراج را 
می خواهد نيروی کار ارزان . به دستمان دهد

تری را به جای ما به کار بگمارد و مورد 
می خواهد کاری . استثمار هولناک تر قرار دهد

کند که حقوق ناچيز بازنشستگی هم بعد از يک 
ردن و استثمار شدن و فرسوده شدن عمر کار ک

مشکالت ما انبوه است و سر به . نصيب ما نشود
وسيله سرد . مهد کودک نداريم. فلک می کشد

. کننده و گرم کننده در سالن کارمان نيست
تابستان ها از گرما هالک می شويم و زمستان 

همين زمستان گذشته . ها در حين کار می لرزيم
شدت ناچاری و از  با هر بدبختی که بود از

وحشت مريض شدن يک بخاری برقی تهيه 
کرديم و به محيط کار آورديم اما سرمايه دار 

مي گفت برق . مانع از راه انداختن آن شد

!! مصرف می کند و برای شرکت هزينه دارد
زن از  ١٠می گويند ما . زنان ادامه می دهند

ساله دارد  ١٨ساله تا مادری که پسر  ١٨دختر 
. متری کار می کنيم ٢٠اتاق کوچک در يک 

روز اول به هر کارگری می گويند که حتمًا 
قراردادی می شود و از حق بيمه برخوردار می 

اما کارگران زيادی هستند که يک سال . گردد
استثمار شده اند و به سخت ترين کارها تن داده 
اند اما هنوز هيچ قراردادی ندارند و از هيچ حق 

ميزان دستمزدشان . نشده اند بيمه ای برخوردار
   .هزار تومان در ماه است ٢٠٠نيز حداکثر 

زينب درد و رنج های حال را با گذشته پيوند 
توضيح می دهد که پيش تر در جای . می زند

در آنجا هر . ديگری کار می کرده است
با اميد به اين که دوباره به محيط کار  کارگری

رخصی بازگردد، پيش از زايمان چند روزی م
می گرفت اما هيچ يک از اين زنان هيچ گاه به 

سرمايه دار مطلقًا حاضر . کارخانه بازنگشتند
به قبول زنان بچه دار نبود و استخدام زنان 

  . بدون بچه را ترجيح می داد

می . ليال قبًال در شهر مشهد کتابدار بوده است
گويد در محيط کار سابق وی اساسًا ازدواج 

و هر زنی را که متأهل  بودهبرای زنان ممنوع 
سرمايه . می شده است فورًا اخراج می کرده اند

داران می گفتند کار زنان متأهل کمتر از زنان 
او اضافه می کند که در . مجرد سودآور است

سال از  ۴٠همان محل کار دوستی داشته که 
عمرش می گذشته است اما از وحشت اخراج 



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

 

١١ 
  ١٣٨٨ هرم ٢٤جمعه     ٧٦شمارٔه مسلسل   ٢٩رٔه  سال دوم ـ شما

زنان کارگر  .اصًال به فکر ازدواج نيفتاده است
پس از نقل خاطرات خويش از شرايط محيط 
هاي کار سابق دو باره به گفتگو در باره 

در اينجا به هيچ . کارخانه جديد بازمی گردند
در . کارگری اضافه کاری پرداخت نمی کنند

اينجا اصًال چيزی به اسم مرخصی کارگر وجود 
اگر کارگری در موقعيت بسيار . ندارد

بيماری مهلک زن يا فرزند  اضطراری و مثًال
مجبور به گرفتن يک روز مرخصی شود حتمًا 

چند کلمه ای . حقوق آن روز او را قطع می کنند
در مورد اليحه اخير دولت در باره کاهش 

نظر . ساعات زنان کارگر صحبت کرديم
کارگران زن اين بود که دولت دلش به حال 

اين طرح را تصويب می . زنان نسوخته است
تا اوًال سطح دستمزد کارگر زن را از اين  کنند

هم که هست پائين تر بياورند و ثانيًا سرمايه 
پاسخ  .داران از استخدام ما زنان خودداری آنند

عده ای از زنان نيز اين بود که سرمايه داران 
هيچ کاری به اين حرف ها و قانون بازی ها 

ساعت است  ٨االن که روزانه کار مثًال . ندارند
ساعت کار کنيم و  ١٢را مجبور می کنند ما 

هر اعتراض ما را با . چاره ای نيز نداريم

فرض کنيم ساعت کار . اخراج پاسخ می گويند
باز هم . ساعت تغيير دهند ۶روزانه را به 

ساعت را از ما  ١٢سرمايه داران همان 
تا زمانی که متحد و قدرتمند . آارخواهند کشيد

ق به اعمال قدرت نشده ايم و تا روزی که موف
متحد عليه سرمايه داران نشويم هيچ قانونی هيچ 

  . مشکلی از ما حل نخواهد کرد

  ) نقل به مضمون(  ايلنا: منبع

   ٨٨مهر  ١٨

  

 نامه دوم کارگر کارخانه نوشابه ارم

خبر  ياآ يدگرفته ا ه دستاز کارگران مظلوم قلم ب يتکه در حما يیشما .سالم
 يیها و شهر تهران در کارخانه نوشابه ارم چه ظلم نيراکه در کشور ا يددار

ی چون اگر م .يدصددرصد خبر ندار ی پذيرد؟در قبال کارگران آن صورت م
 ولی .ی نوشتيدشرکت م يناز وضع اسفناک ا يشتریمطالب ب" حتما دانستيد

 يتانرا مختصر از وضع آن شرکت برا یروشن شدن افکار عموم مطالب یبرا
  .ی نويسمم

ساعت اضافه  ٤ساعت کارکرد روزانه از هر  ١٢شرکت بابت هر  ينا در
  .ی شودساعت آن پرداخت م يکفقط  یکار

بوده و  یر کارخانه اجباردو جمعه ها حضور  یرسم يلتعط یروزها در
ی پرداخت م ،آن هم با منت ،ساعت ٤تنها  یساعت اضافه کار ١٢بابت هر 

  .شود

يچ ه ی کندشب و روز کار م فتيش ٢که به صورت  یطول سال شرکت در
  .ی کندپرداخت نم يفتیحق ش گونه

ی امضا گرفته م يدبرگه سف یهر ماه به صورت اجبار يانکارگران در پا از
  .نتواند بکند يتیشکا يچ گونهتا کارگر ه شود

 يچ گونهه ی روندم يرونسال کار کردن ب ينکه بعد از چند یکارگران به
  .ی شودپرداخت نم یسنوات

  .ی شوداخت مدپر يقماه تعو ينکارگران با چند قوقح

به  يوانها را مثل ح نحوه پرداخت حقوق به کارگران است که آن ،تر جالب
به  يدنهفته خند ينطرف و آن طرف کارخانه کشانده و بعد از چند ينا

است که  ینواقص یدارا ی شودکه به کارگران پرداخت م یکارگران حقوق

روز وقت گذاشت که در صورت کوتاه آمدن حق  ينبابت آن هم چند يدبا
  .ی شودمال ميکارگر پا

مثال کارگران شب کار بعد از  یحقوق برا يافتکه هنگام در يدراهم بدان اين
 يستندحقوق با يافتهفته تا ظهر در نوبت در ينچند يدساعت کار شبانه با ١٢

  .که در نوع خود جالب است

و ذهاب کارگر وجود ندارد و  ياببت ابا يسسرو يچ گونهشرکت ه ينا در
  .ی گيرندهم بابت آن نم یپولآارگران 

از  يدو با يدهکارگران بابت نهار و شام هم حذف گرد یغذا ين کها جالب تر
  .ياورندمنزل غذا ب

شرکت با کارگران در نوع  يراننحوه برخورد مد ،مسائل به کنار ينا همه
  .اندازد یم یر برده دارعص يادخود جالب است که انسان را به 

که از وضع موجود به وزارت کار  یکارگران ين کهتر ا از همه جالب و
  .اخراج شدند یکردند همگ يتشکا

است که در شرکت نوشابه ارم رخ  یاز اتفاقات یا يدهمسائل تنها گز ينا تمامی
 ٢ ياددر انتها به  .ی رسدبه داد کارگران مظلوم آن نم يچ کسو ه ی دهدم
  : است يسهشرکت قابل مقا يناز امامان بزرگوار افتادم که با احواالت ا يثحد

  .يدحقوق کارگر را قبل از خشک شدن عرقش بپرداز:صادق  امام

  .ظالم بنا نخواهد شد یبرا یاز مظلوم خورده نشود کاخ یتا حق:  ينحس امام

  کارگر آارخانه نوشابه ارم

   ٨٨مهر  ١۶

  

 کار قتل يک کارگر ديگر هنگام

کار  کاوه محمدی کارگر بخش ساختمان هنگام
از طبقه ششم يک ساختمان به زمين سقوط کرد 

اين حادثه در روز . و در دم جان سپرد
مهر در شهر سنندج روی داد و  ١۵چهارشنبه 

علت آن فقدان هر نوع ايمنی اوليه و ابتدايي در 
کارفرمای کاوه با هدف صرفه . محيط کار بود
سود هر چه بيشتر و تشديد  جويی حداکثر،

استثمار هر چه کشنده تر کارگران حتی از 
تعويض طناب فرسوده و در حال پاره شدن 
انتقال مصالح به باالی ساختمان خودداري آرده 

او حاضر بود کارگر يا کارگرانی کشته . بود
شوند و خانواده های آنان به تيغ گرسنگی تسليم 

اب را تحمل گردند اما هزينه ناچيز تعويض طن
ما بارها . نکند و از ميزان سود خود نکاهد

توضيح داده ايم که جان کارگر در ايران به 
طورکلي و جان کارگران بخش ساختمان به 
. خصوص بی بها ترين و ارزان ترين متاع است

هيچ روزی نمی گذارد که شماری از اين 
کارگران در حين کار و استثمار شدن توسط 

شوند و کل اين قتل عام ها فقط سرمايه قتل عام ن
به اين دليل انجام می گيرد که سرمايه داران 
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سود افزون تر را بر جان شمار کثير کارگران 
اين سرشت سرمايه در سراسر . ترجيح می دهند

اما آنچه سرمايه داران و دولت . جهان است

سرمايه داری ايران در اين گذر انجام می دهند 
وت و جنايت و ورای مرزهای معمولی قسا

  . توحش است

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

  ٨٨مهر  ١۶

  

 کارگر در حوزه پارس جنوبی ۶٠٠٠اخراج 

سپاه پاسداران، سرمايه دار مقاطعه کار پروژه 
 ۶٠٠٠های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی، 

کارگر اين منطقه را  ١٠٠٠٠کارگر از کل 
فرمانده سردار رستم قاسمی . اخراج کرده است

قرارگاه خاتم االنبياء، تشکيالت نظامی اي که 
مالکيت شمار کثير کارتل ها و صدها شرکت 
عظيم سرمايه گذاری را در سراسر ايران در 
چنگال قدرت خود دارد، اعالم آرده که فشار 
بحران اقتصادی و فقدان اعتبارات مالی الزم 
دليل اصلی تعطيل کارها و اخراج کارگران 

او ادامه می دهد که خروج از بن  .بوده است
بست موجود در گرو برداشت مجدد يک ميليارد 
دالر از حساب ذخيره ارزی دولت است و بدون 

انجام اين کار هيچ چشم اندازی برای ادامه 
يک . پروژه های در دست اجرا موجود نيست

سال پيش هنگامی که طغيان موج بحران 
ا زير اقتصادی شيرازه حيات سرمايه جهانی ر

ضربات کوبنده خود قرار داد، محمود احمدی 
نژاد مانند نبش قبرشدگان کهنه ترين گورستان 
های تاريخ گفت او و چند آخوند حجره های قم 
سکان سفينه حيات تاريخ را دست خواهند گرفت 
و همه دردهای بی درمان اقتصاد سرمايه داری 

او امروز چنان از !! را هم درمان خواهند کرد
و آسمان و شش جهت در کام بحران  زمين

اقتصادی سرمايه فرورفته است که برای نجات 
اقتصاد بحران زده سرمايه داری ايران از هر 

نوع کرنش زبونانه در مقابل دولتمردان دنيای 
با !!  »شيطان بزرگ« ژه  سرمايه داری به وي

تا جايی که به پارس . آغوش باز استقبال می کند
کارگر  ۶٠٠٠د اخراج جنوبی مربوط می شو

اين منطقه صورت  ١۶و  ١۵فقط در فازهای 
وضع بقيه فازها نيز هيچ بهتر . گرفته است

کارگر ديگر نيز در معرض  ۴٠٠٠. نيست
   .اخراج و از دست دادن کار خويش هستند

  دويچه وله: منبع

  ٨٨مهر  ١۶

  

 و گزارش آن درمورد ايران ITUC  درباره

 حاديه های آارگریکنفدراسيون بين المللی ات
(ITUC)  نهادی سنديکاليستی و متشکل از

اتحاديه های کارگری وفادار به نظام بردگی 
مزدی، مخالف سرسخت هر نوع جنب و جوش 
ضدسرمايه داری توده های کارگر دنيا و 
خواستار پايان دادن به هر گونه مبارزه طبقه 
کارگر براي کاهش سود سرمايه داران يا 

توليدی و سياسی و اجتماعی اختالل در نظم 
محور اساسی فعاليت های اين . سرمايه است

آنفدراسيون متقاعد کردن کارگران دنيا به قبول 
جاودانگی نظام سرمايه داری، مشروط آردن 
هرگونه بهبود زندگی و شرايط کار و دستمزد 
آارگران به سود بسيار انبوه سرمايه داران و 

حبان در همان حال عريضه نويسي به صا
سرمايه و دولت ها برای درخواست برخی 

. است خواسته های اوليه و نازل کارگران
کنفدراسيون همين مطالبات بسيار ابتدايی و پيش 
پاافتاده را هم فقط تا آنجا حق کارگران می داند 
که تحقق آن ها آوچك ترين خدشه اي بر 
کوهساران عظيم سود سرمايه جهانی وارد 

صورت، حتمًا از کارگران در غيراين . نياورد

می خواهد که کل دار و ندار خود را در آستانه 
سود بيشتر سرمايه و بقای نظام بردگی مزدی 

يکی از رسالت های بنيادی . قربانی آنند
کنفدراسيون دخالت مؤثر و گسترده در حوزه 
مجادالت ميان بخش های مختلف سرمايه 
جهانی، دولت ها و قطب های مختلف قدرت 

ی سرمايه به نفع مسلط ترين قطب سرمايه جهان
 .داري دنيا يعنی دولت آمريکا و متحدانش است

ITUC  آه پيش از اين به نامICFTU  فعاليت
مي آرد با همين هدف و در جريان منازعات 
ميان قطب های غربی و شرقی نظام سرمايه 

رسم و منوال کار اين نهاد . داری پديد آمده است
زارشی از برخی مسائل آن است که هر سال گ

مربوط به روابط کارگران و سرمايه داران در 
گذشته . کشورها تهيه می کند و منتشر می سازد

با هدف  ITUCاز اين آه گزارش هاي ساالنه 
انداختن پرده ساتري بر روي ماهيت انسان 
ستيز جامعه سرمايه داري در آشورهاي مختلف 

ها،  دنيا ارائه مي شوند، يك ويژگي شاخص آن
آه ديدگاه و رويكرد سرمايه مدار اين 
آنفدراسيون را به خوبي نشان مي دهد، اين 

است آه آگاهانه و عامدانه جنبش آارگري همه 
آشورها را جنبشي اتحاديه اي و همه فعاالن 
آارگري اين آشورها را فعاالن صنفي و 

با اين همه، جنايات و . سنديكاليست مي نامد
مايه داري چنان آشكار انسان ستيزي جامعه سر

و انكارناپذير است آه تالش هاي عامدانه اين 
 گونه تشكل هاي سرمايه مدار نيز قادر به
پوشاندن آن ها نيست، به طوري آه حتي 
گزارش هاي آن ها نيز با همه سطحی و پيش پا 
افتاده بودنش حاوی نکاتی در مورد ستمگري 

و دولت آن بر توده های  هاي سرمايه داری
االنهآخرين گزارش . رگر استکا  ITUC س

الزم ( درمورد ايران را در اينجا نقل می کنيم 
به توضيح است آه ترجمه اين گزارش در چند 
 مورد نادرست و نثر آن در موارد زيادي

از آن جا آه به متن اصلي . پردست انداز است
اين گزارش دسترسي نداشتيم مجبور شديم اين 

صورتي آه براي ما  ترجمه را تقريبا به همان
  ).فرستاده شده است منتشر آنيم

  ٨٨مهر  ١۶

 

در  (ITUC) گزارش ساالنه کنفدراسيون بين املللی احتاديه های آارگري
 مورد ايران

 یمحدود م دًايشد يیحق شناسا:  رانيا نيطبق قوان آارگري هياتحاد حقوق
تشکل  یاداز حق آز رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس ٢٦ماده : باشد 

مجوز  ،يینها یها توافق یو مجموعه  یسازمانده یاٌما برا. کند  یم تيحما
 نهخا" ثبت شده در وزارت کشور  یتنها سازمان کارگر. الزم است  یقبل
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 یم یبانيو پشت سيتاس انيو کارفرما یکه توسط مقامات دولت –است " کارگر
  .شود

 یم حيتصر یديخورش ١٣٦٩قانون کار مصوب سال  :کار طيمح یندگينما
تواند  یم یدر هر کارگاه یصنف انجمن ايکار  یاسالم یشورا کيکند که 

 ًايبه هر حال قانون قو. شود نييکارگران تع ندهينما کي که نيا ايشود  سيتاس
 يیشورا نينکه چ یدر هر کارگاه .کند یم تيکا ر حما یاسالم یاز شوراها

. باشد  یکارگران مجاز نم یگندياز نما یگرينوع د چيبرقرار شده ، ه
 نياٌما اساسنامه ، قوان. نظر خانه کارگر هستند ريکار ز یاسالم یشوراها

ها توسط وزارت کشور ، وزارت کار و  آن یانتخابات یها عملکرد و روش
 کارگر ، خانه نهمرتبط بودن شوراها با خا. شود یم ميوزارت اطالعات ترس

لذا . کارگاه را در انحصار داشته باشد یندگيکه نما کندی کارگر را مجاز م
قانون کار فقط روزنه . باشند یم یقانون ريغ گريد آارگري یها هياتحاد
توانند  یکارگران م. کند  یفراهم م یاز شانس را به تشکل صنف یکوچک
 نيبد. امضا جمع کنند شاندر کارگاه کار یاسالم یشورا کيعزل  یبرا
را  گريد یتشکل یکارگران و برقرار یندگينما یريامکان شکل گ بيترت

   . با سرکوب مواجه شده است تيدر نها يیها تالش نياٌما چن. فراهم آورند

وزارت کار و امور  لهيوسه قانون ب سينو شيپ کي : ديقانون جد سينو شيپ
مستقل را  آارگري یها هياتحاد ليتشک شده است که اجازه شنهاديپ یاجتماع

بعد . شوند توزارت کار ثب لهيبه وس که نيشرط اه ب ،خواهد داد يیدر هر جا
 یبا شورا يینها بيتصو ندگانيتوسط مجلس نما حهيال بياز نوشتن و تصو

شود  یاست که گفته م یاسالم یاز علما یکه متشکل از جمع ،نگهبان است
   .را دارند یشرع نيقوان ريتفس يیفقط توانا

هر نوع متوقف کردن  یعني. کارگران حق اعتصاب ندارند :اعتصاب  حق
هم حق  یکارگران بخش خصوص. باشد  یممنوع م یکار در بخش عموم

که در محل کار هستند، ابزار  یتوانند مدت یها فقط م آن. اعتصاب ندارند
   .بکنند یکم کار ايبگذارند  نيکارشان را زم

کارگر تحت پوشش وزارت کار  ٧٠٠٠٠٠حدود : نشده تيحما کارگران
 شتريشود که از ده کارگر ب یم يیها قانون کار شامل گارگاه رايهستند ز

در مناطق  ايکه کمتر از پنج کارگر داشته باشند  يیها کارگاه. داشته باشند
 سينو شياگر مجلس پ. هستند یکار مستثن نيباشند از تمام قوان یصادرات

کند  یرا که کارگران موقت را از پوشش قانون کار خارج م یا حهيال
   .خواهند بود یقانون یبانيکند حدود نود درصد کارگران فاقد پشت بيتصو

  یديخورش ١٣٧٨ها در سال  در عمل، و تخلف آارگري هياتحاد حقوق

اعدام  یشکنجه ، زندان و حت لياز قب یبه فعاالن اجتماع نيتوه : نهيزم
و کاهش  یالملل نيب یها ميتحر ريتحت تاث دًايشد رانياقتصاد ا. متداول است 

بسته شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد کارگران . نفت است  متيق
 یبرا فينژاد از اقتصاد ضع یجمهور احمد سيياست و دولت ر یهنوز عاد

 یروهايتوسط ن یفعاالن صنف.رديگ یسرکوبگرش بهره م یها استيس هيتوج
 یروبرو م يیکه با احکام عاجز کننده قضا رنديگ یمورد هدف قرار م یتيامن

 نيبه قوان یعموم یتيسرکوب هرنوع اظهار نارضا یحکومت برا. شوند
 یاستانداردها، بدون توجه به  یفعاالن صنف یاديتعداد ز. است  یمتک یتيامن

انقالب ، محکوم  یها ، توسط دادگاه یالملل نيب اي یرانيعادالنه ا یمحاکمه ها
 یحال در .شده اند"  یمل تيبه مخاطره انداختن امن" و  "نظام  هيعل غيتبل" به 
شوند  یم یبانيکار که توسط حکومت پشت یاسالم یشوراها ايخانه کارگر  که
،  یساز یمدافع حقوق کارگر باشند، هرگز به حقوق کار ، خصوص ديو با
 یعقب افتاده نم یخط فقرو دستمزدها نيي، حقوق پا یساختار راتييتغ

داشته باشند، به  یمستقل یاه کنند تشکل یم یرا که سع یپردازند و کارگران
،  یريقرار داده اند که شامل خشونت ، دستگ تيمختلف مورد اذ یشکلها

مدت زندان ، اغلب در بخش مشهور  یبازداشت و در حدامکان احکام طوالن
گزارش . باشد ی، م ٢٠٩مشهور به بند  نيزندان او یاسيس یها یبازداشت
 . است یشگيمورد هم آارگري یها هيمسؤالن زندان با اتحاد یهای بدرفتار

و  یتيامن یروهايشامل حضور ن ی آارگريها هياتحاد یموانع سازمانده از
توسط کارفرما  یشيآزما یها ، سوء استفاده از دوره ها در کارگاه یاطالعات

  .باشد یم یموقت یو روند رو به رشد قراردادها

معلم  کيانگر، ، فرزاد کم ١٣٨٧در پنجم آذر ماه  :محکوم به مرگ  معلم
به " معلمان، که به اتهام  یصنف هيکرد، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد

توسط ماموران  دهيمحکوم به مرگ و اعدام گرد"  یمل تيمخاطره انداختن امن
 زنششود و ضمن سر یآورده م رونيزندان از سلولش در زندان ب یتيامن

م کمانگر ، در مدت حکم اعدا .است  کيکه اعدام نزد نديگو یکردن به او م
، توسط دادگاه  ١٣٨٦بهمن  ١٦دادگاه محرمانه ، در  کي، در  قهيپنج دق

تر  نييمدافع کمانگر، محاکمه پا ليبنا بر گفته وک. صادر شد یانقالب اسالم
اتهامات متهم ، در  یبرا یمدرک چيبود و ه رانيا یها دادگاه یاز استانداردها

 وانيد ١٣٨٧ رماهيت ستميدر ب نيوجود ا با. دادگاه وجود نداشت  یپرونده 
و حقوق بشر  یصنف یها هياتحاد یها گروه. کرد دييمجازات اعدام را تا یعال

در حکم صادرشده به راه انداختند  ینيبازب یرا برا ینيدر سراسر جهان کمپ
 لشيبه فرزاد اجازه تماس با خانواده و وک وداده شود  فيتا حکم اعدام تخف

 یو اعضا لشيبا وک داريد نجام معلم اعدام نشد و به او اجازهسرا. داده شود
شود  یشود که او مرتب شکنجه م ی، گفته م نيبا وجود ا. خانواده اش داده شد

 هبرد و او را مورد توج یرنج م نييو فشار خون پا یجسم ديو از درد شد
 از حکم اعدام فرزاد کمانگر تحت یريجلوگ تهيکم. ددهنی قرار نم یپزشک

جلسه  نيسه معلم و دو فعال حقوق بشر موقع برگشت از اول:فشار قرار گرفت 
و به بازداشتگاه وزارت اطالعات  ريدستگ ١٣٨٧در دوم مرداد ماه  تهيکم

  .برده شدند

معلمان با  زي، تظاهرات مسالمت آم١٣٨٦در سال  :معلمان  سرکوب
از  شيب. شدمواجه  یفعاالن صنف یخشونت، بازداشت و احکام زندان برا

شده بودند با کاهش حقوق روبرو  يیتظاهرات شناسا نيهفتصد معلم که درح
وادار به  اياز کار برکنار –شدند  قيها نفر از کار تعل ده کهی شدند در حال

معلمان  یکانون صنف ندگانينما یتيامن یروهاين. شدند یاجبار یازنشستگب
الملل را کرده  نيب آموزش تياست که درخواست عضو یتشکل -را  رانيا

کانون  یها تيفعال قيبر تعل یمبن یوزارت کشور حکم. کردند ديبود، تهد
 البدادگاه انق. ، صادر کرد ١٣٨٦ ماهيد ١٢ خي، در تار رانيمعلمان ا یصنف

را  رانيمعلمان ا یکانون صنف رهيمد تيي، عضو ه یتهران ، محمد خاکسار
شرکت " شامل  یخاکسار یها اماته. محکوم کرد  یقيسال زندان تعل کيبه 

. بود" دشمنان کشور  رايفراهم کردن اطالعات ب" و  " یرقانونيدر تجمع غ
بود و تمام  تهقرار گرف یتيامن یروهاين یمورد حمله  زيآپارتمان او قبًال ن

 رضايعل. الملل برده شده بود نيدر آموزش ب تيمدارک مربوط به عضو
 در ارتباط ١٣٨٦ ماهيد ٢٦در  ران،يمان امعل یکل کانون صنف ري، دب یهاشم

 حيتوض{ . به سه سال زندان محکوم شده است  ١٣٨٥با تظاهرات سال 
 یباشد که حزب یکل سازمان معلمان م ري، دب یهاشم رضايعل یآقا: مترجم 

معلمان و آن حکم سه سال زندان  یکل کانون صنف رينه دب است یاسيس
 نيب ونيکنفدراس اجرا نشد و اطالعات، خدا را شکر  شانيا هيعل یريتعز
نهم مهر  در }باشد یمورد درست نم نيدر ا نًايقي یصنف یها هياتحاد یالملل

 یزيبرنامه ر یجلسه برا کينفر معلم که به  ٢٢، تعداد  ١٣٨٦ماه سال 
. بازداشت شدند یتيرفتند ، توسط ماموران امن یمعلم م یجهت روز جهان

 هياٌما بق. آزاد شدند یرقانونيده ساعت بازداشت غشانزده نفرشان بعد از شانز
قبًال جلسه . بودند هبعد آزاد شدند توسط ماموران کتک زده شد یکه مدت
 سيپل .شرکت کنندگان ، متوقف شده بود یريبه دستگ ديتهد لي، به دل یمشابه
. متفرق کرد ١٣٨٧وريشهر ٢٥معلمان را در  یتجمع کانون صنف نيهمچن
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 ١٢تعداد  ١٣٨٧ ماهيدر دهم د طور نيهم. شدند ريعلم دستگنفر م ٤٨تعداد 
 منصور .بازداشت بودند ها تا حدود شانزده ساعت آن. شدند رينفر معلم دستگ

: مناسب محروم است یاسانلو هنوز در زندان است و از معالجات پزشک
شرکت (تهران و حومه  یکارگران اتوبوسران هياتحاد رکليمنصور اسانلو، دب

در زندان است تا پنج سال حکم  ١٣٨٦ رماهياز ت)  یتوبوسرانواحد ا
" نظام  هيعل غيتبل" و "  یمل تيامن اقدام عليه" خود را که به اتهام  تيمحکوم

  . او صادر شده ، بگذراند ايبر

 یکه عضو. شد ليتشک ١٣٨٥کارکنان شرکت واحد در سال  یصنف هياتحاد
 International Transport) نقلکارکنان حمل و  یالملل نيب ونياز فدراس

Workers Federation =ITF ) یريبا دست گ س،يباشد که از بدو تاس یم 
با . اعضا و ضرب و شتم آنان به طور مداوم ، تحت فشار و ستم بوده است 

توانست شهروندان  کايتوسط مقامات کشور، سند تيوجود فشار و محدود
 یها سازمان یتعداد یحتو  (NGO's ) یدولتريغ یها سازمان ،یرانيا

از کارگران و رهبران آنان به حرکت  یبانيپشت یرا برا رانيا یسنت یکارگر
را  یحقوق بشر زيکارگران و جوا یاديتعداد ز یبانيپشت اسانلو .در آورد

 اريهش یزندان کيالملل به عنوان  نياو توسط عفو ب. کسب کرده است 
نجات اسانلو، در خرداد  یکار برا یللالم نيسازمان ب تهيکم. شناخته شده است

کرد که حکم زندان او  دييکرد و تا ی، مورد اسانلو را بررس ١٣٨٨ماه 
سال کرارًا  یاسانلو در ط. ها بود هياتحاد یصنف یها تيفعال یبرا یازاتمج

 یقرار گرفته است که منجر به ناراحت یتوسط مقامات زندان مورد بدرفتار
چشم قرارگرفته است  یاو سه بار تحت عمل جراح. چشم او شده است  ديشد

گرفته  دهيبعد از عمل ند یضرورت مرخص یپزشکان او برا یاما سفارشها
اسانلو را ، در  یروزه  ٤٥ یدادگاه ، درخواست مرخص یقاض .شده است

 ی، رد کرد و آن را منوط به پرداخت ضمانت اضاف ١٣٨٧اول بهمن ماه 
چشم  یدستبند و چهار مامور محافظ به جراح او در دهم خرداد ماه با. کرد

بردند،  یم یپزشک نهيمعا کي یبرا او را یتآبان ماه وق ازدهميدر . برده شد
او در زندان مورد  رًاياخ. شده بود دهيکش ريبه غل و زنج زين شيپاها یحت

لغو شده  یاو تا دستور ثانو یپزشک ناتيو معا ضرب و شتم قرار گرفته است
  .اسانلو در حال بدتر شدن بود یوضع سالمت مقاله، نيقع نوشتن ادر مو. است 

 افتياحکام زندان در یاز کارکنان شرکت واحد اتوبوسران یشتريب تعداد
او در . شد یزندان ١٣٦٦، معاون اسانلو هم ، در سال  یمدد ميابراه :کردند
رده به زندان ب ی، توسط دو مامور لباس شخص ی، به طور ناگهان ماهيششم د

بود روز بعد  دهکه قبًال صادر ش یمدد یقيزندان تعل ميسال و ن کيحکم . شد
او هنوز در زندان  ميسينو یمطالب را م نياکنون که ا .به اجرا گذاشته شد

   .است

شرکت واحد ، احکام  یکاي، چهار عضو سند١٣٨٧پانزدهم مهر ماه  در
اقدام " آنها  یها اتهام. کردند افتياز شش ماه تا دوازده ماه در یقيزندان تعل

 گري، دعوت از د ١٣٨٤شامل شرکت در اعتصاب سال " :  یمل تيامن هيعل
،  همربوط یها هيشرکت در اعتصاب با پخش نشر یاتوبوس برا یراننده ها

 یها تيفعال" و مطلع بودن از"  یقانون ريغ" تجمع  کيشرکت در 
. د، بو یتيمقامات امنبه  یاز اطالع رسان یاسانلو و خوددار" یرقانونيغ

 یرانيروز زن ا نيي، بعد از شرکت در مراسم تع ینيغالمحس غالمرضا
. به سر برد نيبه سه ماه در زندان او کي، نزد)  کايشده توسط سند نيتضم( 

  .تومان آزاد شد ونيليم کصديبا ضمانت  ١٣٨٧ وريشهر ٢٥او در 

اعتصاب و تظاهرات بعد از  :اعتصاب کننده ها یرياز به کار گ یخوددار
کارگران شرکت واحد  یکايسند ی، چهل و شش فعال صنف ١٣٨٥سال  ميعظ

هنوز " کار یسازمان جهان" با وجود درخواست . شغل خود را از دست دادند
 یعال وانيمرداد ، د ١٩در . ها داده نشده است اجازه برگشت به کار به آن

رد کرد و فقط دو نفر از آنها نه نفر از آنها را  ی، فرجام خواه یعدالت ادار

طبق گزارش ، از کار کردن کارگران اخراج . کردند افتيدادگاه را در یرا
در  یقدره شود و آنان ب یم یريجلوگ زين یخصوص یاتوبوسها یشده رو

   .تنگنا قرار گرفته اند که ناچار به ترک تهران شده اند

 یمسؤل سع یها مقام ):روز کارگر(  یفعاالن روز اول ماه م یکيزيف شکنجه
تمام . کنند یريجلوگ ١٣٨٨سال  یکردند از مراسم جشن روز اول ماه م

در ( تگريپارک چ یدرها یتيامن یروهايمستقل ممنوع شد و ن یها تيفعال
در آنجا  یصنف هياتحاد کين کيپ کيرا، که قرار بود ) تهران  یکينزد

 حتيگران را نصطبق گزارش ، وزارت اطالعات کار. شود، بستند برگزار
در تهران ،  رالعمليخ مويخانه کارگر، در استاد یکرد که در مراسم رسم

آزاد  هياتحاد نياز مؤسس یکي،  یمانا يثش یدر کردستان ، آقا. شرکت نکنند
مستقل  تجمع نيبا وجود ا. شد ريماه دستگ بهشتي، در سوم ارد رانيکارگران ا

و استان کردستان  هين، عسلودر تهرا یاديکارگران شکل گرفت و تعداد ز
 ٢٨، تا  هي، در عسلو رانيآزاد کارگران ا هيدو عضو اتحاد. شدند ريدستگ

پرس و جو  یها برا یاز بازداشت یکيهمسر  یوقت. خرداد، بازداشت بودند
   .کتک زدند تفنگشوهرش رفت ، طبق گزارش ، او را با قنداق  درباره

در سنندج  ١٣٨٧مرداد  ٢١ند در که دو نفرشان زن بود یفعال کارگر چهار
ه هر کدام ب یآبادخير وايو ش ینازاسوسن ر. محکوم به شالق خوردن شدند

ه ب نيها همچن خانم نيا. به هفتاد و پانزده ضربه شالق محکوم شدند بيترت
 هعبدال. کردند افتيدر یقياحکام زندان نه ماه و سه سال زندان تعل بيترت
خالد  ديروز زندان شد و س کيق و نود و محکوم به چهل ضربه شال یخان
   .به پنجاه ضربه شالق و شش ماه زندان محکوم شد ینيحس

: شوند یها متشکل م تيبا وجود محدودهفت تپه  شکريکارخانه ن کارگران
شکر مجتمع کشت و  هيتصف ، کارگران تنها کارخانه ١٣٨٧ ماهی در د

 یشورا یبرکنار یهفت تپه ، در استان خوزستان ، برا شکريصنعت ن
امضا  ١٩٠٠ مستقل آارگري هياتحاد ايسازمان  کي ليکار و تشک یاسالم

و سپاه پاسداران را به  یتيامن یروهاي، ن سيپل یها مداخلهجمع کردند که 
عقب  یدستمزدها ی، کارگران برا ١٣٨٧ بهشتيارد ١٥در . دنبال داشت

انجام شد و پنج تن  در سطح باال يیها یريدستگ. افتاده شان اعتصاب کردند
اعتصاب به دادگاه احضار  یاز سازمان دهندگان اعتصاب به جرم رهبر

با حضور دو هزار  مي، اعتصاب و تظاهرات عظ١٣٨٧خرداد  ٢٦در . شدند
کارگران مجتمع شکر  یکايمؤسس سند تييکه در همانجا ه افتي انيکارگر پا

 یدهايو تهد ها تي، با وجود محدود١٣٨٧مهر ٣٠در . هفت تپه شکل گرفت
انتخاب نه نفر  یخود را برا یهزار کارگر آرا کياز  شيمجتمع ، ب تيريمد

مجتمع هفت تپه  یکايسند. ختنديبه صندوق ر هياتحاد يیت اجراييه یاعضا
سورسات،  هيغذا، هتل، رستوران، ته یالملل نيب هياتحاد تياکنون به عضو
  .مده استدرآ ( IUF ) کارگران متحد یها تنباکو، و تشکل

پنج  ١٣٨٧آذرماه  ٢٩در : هفت تپه محاکمه شدند شکريکارگران ن رهبران
 یعل کوفرد،ين دونيفر ،یاحمد ليجل( هفت تپه  یکايسند يیاجرا تييعضو ه

به دادگاه انقالب احضار و متهم ) مهر  یدريپور و محمد ح یقربان عل ،ینجات
محاکمه شده بودند  ها متن آن نيدر موقع نوشتن ا. شدند"  نظام هيعل غيتبل" به 

که  رديگ یانجام م یتوسط دادستان یدادرس یوقت. دادگاه بودند یو منتظر رأ
نشان دهد و با  یمدرک اي اورديب یدهد تا شاهد ینم یبه خودش زحمت یحت

و  آارگري یها هيکند، فعاالن اتحاد یبا متهمان رفتار م یحالت استبداد
چالش بکشند و بحث ها و  بهحاکمات را نوع م نيآنان مجبورند ا یوکال

   .را مطرح کنند یا ستهيشا یمناظره ها

محمود : مواجه است  یگريد یها آزاد شد اٌما با اتهام یصالح محمود
در سقز، سرانجام  ،يیکارگران نانوا یصنف هياتحاد نياز مؤسس یکي ،یصالح

قرار  یصالح .، آزاد شد ١٣٨٨ماه  نيفرورد ١٧سنندج، در  یتياز زندان امن
 عتجم یکه به جرم سازمانده یاز زندان ١٣٨٨ماه  نيبود سوم فرورد
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درست . محکوم شده بود آزاد شود ١٣٨٣سال  یکارگران مستقل در اول ماه م
عدالت بردند و متهم  وانيرا به د یمدت زندانش صالح انيشش روز قبل از پا

 یردند، که زندانبودنش ک یوحدت در طول مدت زندان یها غاميبه انتشار پ
با  ست،توان یبه هر حال صالح. خواهد کرد هياو را توج یشگيکردن هم

ماه از زندان آزاد شود،  نيفرورد ١٧در  کا،يمرآدالر  ٤٣٠٠٠معادل  یمبلغ
 یصالح بانانيپشت. تمحکوم شده اس یقيکه او به سه سال زندان تعل یدر حال
هم قبل  ،یاز محمود صالح دفاع تهيعضو کم نيچند: قرارگرفتند گرديتحت پ

ضربه شالق و نود  یبه س ینيخالد حس. شدند رياو، دستگ یو هم بعد از آزاد
  .محکوم شد مرداد ماه ، ٢١روز زندان، در  کيو 

کارگران  ماه ، نيفرورد ستميدر ب :ريتا انيدر کارخانه ک سيپل خشونت
مدت  یوالنعدم پرداخت ط ليچاهندرگه ، به دل کينزد ريتا انيک کارخانه

 سيپل یروهاين ن،يو سوم فرورد ستيدر ب. دستمزدشان ، تحصن کردند
 یاعتصاب هکارخانه باال رفتند تا ب یوارهايکارخانه را شکستند و از د یدرها

 یها با باتوم یا انهينفر کارگر بطور وحش کصديحدود . کنند دايپ یها دسترس
. شوند یتا زندان ده شدندها کشان زده شدند و سپس به طرف اتوبوس یکيالکتر

ها خبر نداشتند که کجا  ساعت از آن ٣٦کارگران به مدت  یخانواده ها
ها  گرفتند تا از آن قرار يیمورد بازجو که نياکثر کارگران ، بعد از ا. هستند

. هستند، سرانجام آزاد شدند یاقرار گرفته شود که رهبران اعتصاب چه کسان
 یخوددار ونياعتصاب یآب به رو دنيز پاشکه ا ،یشش نفر مأمور آتش نشان

   .شدند ريدستگ زيکردند، ن

مهر ماه  ١٥در  :سرنوشتشان به زندان ختم شد یفعاالن صنف یاديز تعداد
 ،یدر حال رفتن به ساختمان فرماندار ی، کارگران بازار اصفهان وقت ١٣٨٧

 یتيامن یروهايبودند، مورد حمله ن اتينرخ مال شياعتراض به افزا یبرا
 یانفراد ندانکارگران بازار به زندان برده شدند، در ز. استان قرار گرفتند

 یتيامن یروهاين ماهی در اول د. شدند و اواخر آن روز آزاد شدند ینگهدار
 تهيو کم رانيا سندگانينو آانوناز  ی، عضو یمي، محسن حک یلباس شخص

،  یريام ژنيب. کردند ري، را دستگ يتشکل کارگر ي براي ايجادهماهنگ
زمان  نيدر هم لومنامع یها در کارخانه پارس خودرو به اتهام یکيمکان
موقع نوشتن . برده شدند نيهر دو به زندان او یريو ام یميحک. شد ريدستگ

   .آزاد شده بود یميگزارش حک نيا

 ١٣٨٧ماه  وريدر چهارم شهر: بازداشت شد هينگار طرفدار اتحاد روزنامه
در مورد حقوق  شيقطع یرهايتفس یکه برا یستيورنال، ژ یثقف رضاياز عل
مرکز دفاع از  رهيمد تييه سييکه ر یمشهور است و کس یصنف یها هياتحاد

 حيتوض يیباشد، خواسته شد که در تهران به مقامات قضا یحقوق کارگران م
روز بعد خانواده او  که نياز او نبود تا ا یخبر. شد ديسپس او ناپد. دهد
. شود یم ینگهدار نيدر زندان او ،نامعلوم یها به اتهام ،یثقفکه  دنديفهم

کرده بود و  دايکا ر حضور پ یالملل نيدر کنفرانس ب یدرست دو ماه قبلش ثقف
در  یثقف. صحبت کرده بود یصنف یها هياتحاد تيدر آنجا در مورد محدود

 . از زندان آزاد شد ١٣٨٧ماه  وريششم شهر

 

 به ياد تو

  ختشهر در تو سو

  دوست در غم فراقت گريست

  ياران موافق همره

  همچو شمع به يادت سوختند

  مردم آوچه و بازار

  ناالن و زاران سوي خانه ات دويدند

  همه همزنجيران ستمكشت

  ز آار آشيدند دست

  آارگران سرفروبرده به زانو

  از اين دلخراش حادثه گريستند

  :همه همكالم هم 

  چرا چنين بايد بميرد سلمان؟«

  ديد آه سرمايه پليددي

  چه سان گرفت جان پاآش

  بسي آموخت او به ما

  رسم آزادگي انسان را

  اگر بمانيم متحد با هم

  »نمانيم هميشه در زنجير ما

  تو جان بودي و جانان ما 

  بماني هميشه در جان ما

  »يادت گرامي باد«

  آارگر همزنجير سلمان يگانه

  ١٣٨٨مهر 
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قه کارگر ايرانای طب منشور مطالبات پايه

ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . می شوند  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم   سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی ابقه هس ان      . س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

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

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

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

وق  : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .ارگر استپايه ای طبقه ک نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق
ه سطح      متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ا  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن رزه ای سراسری در  مب

  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

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

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

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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

ت به و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثرو) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . غل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شا - 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
  .دام موقت بايد ملغی شودهر نوع قرارداد استخ - ۶
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. اسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی استمسکن من - ٩
   .از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود -  
   .به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد دولت هر سال درصد معينی از بودجه را -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . يگان استفاده کنندتمام مردم بايد از مهد کودک را -١٣
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

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

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

  .تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند
  .گر بايد آزاد باشدايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کار -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :بفرستيدخود را به آدرس زير 

 

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

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

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


