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 اهواز به تظاهرات کارگران دريورش وحشيانه سرکوبگران 
راه پيمايی کارگران لوله سازی اھواز برای گرفتن دستمزدھای معوقه با 

پليس، . تھاجم وحشيانه نيروی سرکوب دولت سرمايه داری رو به رو شد
بسيج و نيروھای امنيتی  سرمايه به صفوف کارگران معترض در تقاطع 

. متری شھر اھواز يورش بردند ٣٠، طالقانی و خيابان ھای نادری
سرکوبگران در روزھای قبل نيز بارھا برای متفرق کردن کارگران و در ھم 

اما اين بار با . شکستن مبارزات آنان دست به چنين يورش ھايی زده بودند
تدارک و برنامه ريزی وسيع تر و درندگی  بسيار بيشتری به جان کارگران 

س گزارشات موجود شمار زيادی از کارگران بر اثر ضرب و بر اسا. افتادند
نفر از کارگران دستگير و روانه سياه  ۵٠بيش از . شتم و کتک زخمی شده اند

نيروی سرکوب دولت . چال ھا شده اند و از سرنوشت آنان ھيچ خبری نيست
سرمايه داری برای پايان دادن به اعتراضات  کارگران فضای رعب و 

  .  مه جای شھر حاکم ساخته استوحشت را در ھ

کارگران لوله سازی اھواز 
چند سال است که مدام در 
مبارزه  با صاحبان سرمايه 
و نيروی سرکوب دولت 
سرمايه داری به سر می 

شروع اين دوره از . برند
مبارزات به زمان نقل و 
انتقال مالکيت کارخانه در 
چند سال پيش باز می 

» خصوصی سازی«که در جريان پروژه » یسازمان تأمين اجتماع«. گردد
مالکيت اين مؤسسه بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده بود، در ھمان 
نخستين روزھای مالکيت کارخانه با تمامی توحش ممکن دست به کار 

سازمان . بيکارسازی  کارگران شد و شمار زيادی از آنان را اخراج کرد
ح تأمين بيمه اجتماعی کارگران مذکور که خود عھده دار مسؤليت به اصطال

است با تنظيم يک فھرست سراسر تقلبی و مجعول سوابق طوالنی کار 
کارگران زيادی را که بيش . کردکارگران را دزديد و از پرونده آن ھا حذف 

سال سابق کار و استثمار شدن در کارخانه داشتند به عنوان  ٢۵يا  ٢٠ از
سازمان . در ليست جعلی خود ثبت کردافراد دارای پيشينه ھای کوتاه مدت 

تأمين اجتماعی با انجام اين جنايت  ضدکارگری  راه را برای اخراج گسترده 
ھدف سرمايه داران دولتی جديد از اين . کارگران قديمی ھموار ساخت

شرارت آن بود که نيروی کار با سابقه، رسمی، دارای دستمزدھای نسبتاً 
ری طوالنی تر را با کارگران جديد حاضر به باالتر و پيشينه مبارزات کارگ

امضا قراردادھای کوتاه مدت و راضی به نازل ترين سطح دستمزدھا 
سازمان تأمين اجتماعی به تمامی اين سبعيت ھا عليه چند ھزار . جايگزين کنند

آنان را پس از . صدھا کارگر را به روز سياه نشاند. کارگر کارخانه دست زد
مستمری . ر کردن و استثمار شدن بيکار ساختسال ھای متمادی کا

. بازنشستگی آنان را تا سرحد ممکن کاھش داد و يا به طور کلی قطع کرذ
توده وسيع کارگران اخراجی را با تھيه فھرست ھای مجعول از گرفتن حقوق 
ناچيز بيمه بيکاری محروم کرد و متعاقب انجام ھمه اين تعديات و تجاوزات 

ده ماه ده . وحش خاص به جان کارگران جديد شرکت افتادباز ھم  با ھمان ت
ماه از پرداخت دستمزدھای محقر و بسيار نازل آنان سر باز زد و فريادھای 
مداوم اعتراض آن ھا عليه تعويق دستمزدھا را با فراخواندن نيروی سرکوب 

مبارزات روزھای اخير . و حمله به صفوف کارگران معترض پاسخ داد
پيوسته ای از اعتراضات مستمر آن ھا به ھمين تعويق حقوق کارگران جزء 

کارگران چند روز . ھا و جنايات و تھاجمات کارگرکش مالک کارخانه است

است که پي در پي و در 
سطحی گسترده در حال 
اعتراض، راه پيمايی و 
تظاھرات عليه ستم 
سرمايه و دولت سرمايه 

صدھا . داری ھستند
کارگر اين كارخانه باز 

فقر، . ماه است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند ١٠م  بيش از ھ
گرسنگی زن و فرزند، بدھکاری ھای سنگين، تھديد مداوم صاحبان مستغالت 
به اخراج و آواره کردن آن ھا، ھمه و ھمه بر ھم انباشته شده و زندگی شان 

بدبختی ھا زير فشار ھمه اين . را در معرض تباھی و نابودی قرار داده است
می سيل آسا به خيابان . است که کارگران مکرر دست از کار می کشند

ريزند، فرياد اعتراض سر می دھند، از ھمزنجيران خويش کمک می طلبند و 
خبرھا ھمه جا حاکی . خواستار دريافت دستمزدھای معوقه خود می شوند

ی عده ای است که راه پيمايی ھا و اعتراضات کارگران با اعالم حمايت عمل
به آنان کارگران ديگری در سطح شھر . از ھمزنجيران آنان مواجه شده است

فراد کوچک و بزرگ خانواده ھای کارگری دانشجويان کارگر و ا. پيوسته اند
مبارزات اعالم در اھواز با حضور در راه پيمايی ھا حمايت خود را از اين 

بی امان در حال سرکوب و دولت سرمايه که در تمامی اين چند سال . کرده اند
خفه کردن و قلع و قمع مبارزات کارگران بوده است اينک در دل شرايط 
سياسی حاضر و با احساس رعب و ھراس از گسترش ابعاد اعتراض و جنگ 
و ستيز توده ھای کارگر بر شدت سرکوب و اعمال خشونت خود عليه 

آبان در  ۴وز آنچه نيروی سرکوب در ر. کارگران لوله سازی افزوده است
خيابان ھای اھواز عليه اين کارگران انجام داده بی گمان جزء پيوسته ای از 
برنامه سراسری سرکوب و کشتاری است که دولت سرمايه داری از اين به 

ما اين يورش سبعانه . کارگران اجرا خواھد کرد بعد در مقابل موج مبارزات
ی درنگ و بدون قيد و شرط را قاطعانه محکوم می کنيم و خواستار آزادی ب

در ھمان حال از تمام کارگران ايران و . ھمه کارگران دستگيرشده ھستيم
جھان به ويژه از کارگران خوزستان در ھمه مراکز کار و توليد، از 
دانشجويان و دانش آموزان و ھمه بخش ھای طبقه کارگر و متعلق به جنبش 

ه راه ھای ممکن به حمايت ضدسرمايه داری اين طبقه می خواھيم که از ھم
ھر چه فعال تر و وسيع تر از ھمرزمان خويش در لوله سازی اھواز 

مبارزات . کارگران در ھمه جا در حال  اعتراض و مبارزه ھستند. برخيزند
اجزای مختلف . کارگران لوله سازی بخشی از جنبش سراسری طبقه ما است

به خيابان ھا بياييم و . د سازيمو پراکنده اين جنبش را به ھم پيوند زنيم و متح
به جاي حمايت از اين يا جناح طبقه سرمايه دار مطالبات طبقاتي خود را 

منشور مطالبات پايه ای خويش را سکوی تعرض خود عليه نظام . فرياد بزنيم
از درون ھمين اعتراض ھا، اعتصاب ھا، راه پيمايي ھا و . سرمايه داری کنيم

قدرت سياسی را به . سرمايه داری متشکل شويمتظاھرات ھا، شورايی و ضد
چنگ آوريم و نيروی متحد طبقاتی خويش را برای الغای کارمزدی و نابودی 

  . کل نظام سرمايه داری به کار گيريم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨آبان  ۵
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 ان معدن آغ دره تکابمسموميت و عقيم شدن کارگر
در اثر نبود ) تيکان تپه( بھروز يزدانی کارگر معدن طالی آغ دره تکاب

اين کارگر  .ايمنی در محيط کار با سيانور مسموم و از کار اخراج شد
آذربايجانی که در بخش سوله سيانور مشغول کار بود پس از مسموميت شديد 

تان امام خمينی اروميه به مرکز اورژانس تکاب منتقل و سپس به بيمارس
پزشکان معالج پس از انجام آزمايشات پزشکی ميزان قابل توجھی . اعزام شد

 سيانور و جيوه در خون يزدانی يافته و از نجات او با توجه به نتيجه آزمايش
پزشکان به اين کارگر توصيه کرده اند که اکيدا از کار  .نده اشگفت زده شد ھا

 .س با جيوه و سيانور خودداری کنددر بخش سوله سيانور و تما

که کار  »پويا زرکاران« به شرکت  ،مرخصی از بيمارستان به دنباليزدانی 
و با ارائه  می کند مراجعه ،طال از معدن آغ دره را انجام می دھد خراجاست

حاج عباس نيری  اما. می شودمدارک پزشکی خواھان تغيير محل کار خود 
می درخواست يزدانی وی را از کار اخراج  مدير عامل اين شرکت ضمن رد

 يزدانی پس از اخراج از معدن با مراجعه به مراکز درمانی تکاب !!کند
 می شودن خواھان صدور گواھی پزشکی جھت ارائه به مسئوال) تيکان تپه(

اما دکتر صفاريان مسئول شبکه بھداشت اين شھر از ارائه مدرک پزشکی به 
  .می کندناع اين کارگر آذربايجانی امت

 "، " ر.ک "ھای  در رويدادی ديگر سه تن از کارگران معدن آغ دره به نام
که مدت سه سال در اتاق طالی اين معدن مشغول به کار " ع.غ"و " م.ی

اين کارگران از . بودند به دليل تماس زياد با جيوه و سيانور عقيم شده اند
به  آنانت مکرر مشکالت متعدد روحی و جسمی رنج می برند و مراجعا

نتيجه ای ھيچ حال ه جھت استيفای حقوقشان تاب نھادھای دولتی مربوطه
   .نداشته است

چندی پيش نيز دو تن ديگر از کارگران معدن آغ دره دچار مسموميت ناشی 
بر  ٨٨مھر  ٨و يکی از کارگران به نام سجاد قنبری  نداز سيانور و جيوه شد

الن ئومس. ن جان باختتوجھی مسئوال اثر مسموميت ناشی از سيانور و بی
الن شھر علت مرگ اين کارگر ئوکارخانه با ھمکاری برخی از مس

و از پرداخت ھرگونه غرامتی به  نددكرآذربايجانی را خودکشی اعالم 
فاقد ھرگونه  کارگران می گويند در محيط کار خويش .دندسرپيچي اوخانواده 
ن کارخانه با توجه به ارزان بودن ند و مسئوالھستھنگام کار  جانی درامنيت 

اساس کار خويش را بر قربانی طال با جيوه و سيانور  خراجروش فعلی است
کردن کل کارگران و خانواده ھای آنان در آستان سوداندوزی انبوه تر سرمايه 

طال  خراجاست مورد استفاده آنان برایروش سنتی . ھای خويش قرار داده اند
، عقيم شدن و ابتالی آنان به بيماری ھای بسيار کارگرانحتمی يت ممسمو
را به دنبال ديگر  و فجايع انسانی ھای زير زمينی منطقه آلودگی آب مھلک،
سرمايه داران به ھمه اين جنايت ھا مبادرت می ورزند تا بر حجم سود . دارد

درندگی ھا و کارگرکشی ھا و فاجعه آفرينی ھای . سرمايه ھای خود بيفزايند
ا امروز نه فقط مورد ھيچ گونه حسابرسی از سوی نھادھاي دولتی شرکت ت

قرارنگرفته بلکه دولت سرمايه با تمامی قوا به حمايت از  سبعيت سرمايه 
  . داران برخاسته است

واقع شده است و شرکت ) تکاب( معدن طالی آغ دره در شھرستان تيکان تپه
ميليارد  ١۴٠طال معادل ھای پويا زرکان و پارس کانی ساالنه چھار تن کيک 

تمامی کيک طال توليدی در اين معدن . به دست مي آورندتومان از اين معدن 
اين معدن به  .دشو برای تبديل شدن به شمش مستقيما به اصفھان منتقل می

طور واقعی مرکزی است که ھر چند ماه جمعيتی کارگر در درون آن به 
سرمايه استثمار می شوند، زير شديدترين و سبعانه ترين شکل توسط صاحبان 

فشار شرايط مرگبار کار و آلودگی ھای شيميايی کشنده محيط کار در طول 
اين مدت مسموم و مصدوم و معلول می شوند و سپس بدون ھيچ حق و حقوقی 

معادن و کارخانه ھای توليد مواد خام اوليه در .  از کار اخراج می گردند
ھای  اد نزديک سپاه پاسداران ھستند در سالآذربايجان که اکثرا متعلق به افر

اند و مدت قرارداد را بسيار کوتاه  دهكراخير اقدام به استخدام پيمانی کارگران 
کارخانه ھا  ياکارگران اين معادن اکثر . و حداکثر شش ماه تعيين می كنند

اخراج  پس از بيماری بالفاصله آنان. ھستندھای جسمی  ناراحتیانواع دچار 
از دادن  منطقه در ھمکاری با سرمايه داران ن پزشکیمسئوالو  دنشومی 

کارگران به اين  .اين کارگران بيمار خودداري مي كنندگواھی پزشکی به 
ترتيب امکان ھر نوع تالش برای استيفای حقوق بسيار ساده و ابتدايی خود را 

  . ھم از دست می دھند

  ن سسیگزارش ساواال. مجموعه فعاالن حقوق بشر: منبع

  ٨٨مھر  ۶
 

 آنيم یمحكوم مصدور حكم زندان براي فعاالن آارگري را 
براساس اخبار منتشرشده در سايت ھاي 

دادگاه انقالب اسالمي براي  ٢٨اينترنتي، شعبه 
سه تن از فعاالن كارگري دستگير شده در اول 

طبق احكام . ماه مه امسال حكم صادر كرده است
سال زندان و صادرشده، محمد اشرفي به يك 

مھدي آموزش به پرداخت چھارصد ھزار تومان 
جريمه محكوم شده اند و يونس ارژنگ نيز 

عليرضا و محسن ثقفي نيز كه . تبرئه شده است

در ھمين روز دستگير شدند و مدتي را در 
آبان به دادگاه  ١٢زندان گذراندند براي تاريخ 

ھمچنين، چنان كه قبال به . احضار شده اند
سانده ايم، پنج تن از فعاالن شركت اطالع ر

نيشكر ھفت تپه به نام ھاي علي نجاتي، فريدون 
نيكوفرد، قربان علي پور، جليل احمدي و محمد 

ما . حيدرپور به زندان قطعي محكوم شده اند
فعاليت كارگري را حق بي چون و چراي تمام 

افراد جامعه از جمله فعاالن كارگري فوق مي 
احضارھا را كه براساس  دانيم، اين احكام و

اتھام ھاي كامال بي اساس صورت گرفته و مي 
گيرد در جھت جلوگيري و ممانعت از فعاليت 
كارگري مي دانيم، آن ھا را محكوم مي كنيم و 

  .خواستار لغو بي قيد و شرط شان ھستيم

  ٨٨آبان  ۶
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کارگران ايران خودرو حمله به کارگران لوله سازی اهواز  
 نندرا محکوم می ک

 امنيت شغلی حق مسلم ماست

 درخواست حقوق، حق مسلم ماست

 ھای کارگری حق مسلم کارگران است ايجاد تشکل

کسی حق ندارد  حق دارد حق و حقوق خود را طلب کند، ھيچ ھر کس
 .کارگران را مورد ضرب و شتم قراردھد

  !ھمکاران گرامی ودوستان کارگر

  .شود پرداخت نمیھاست که دستمزد کارگران لوله سازی   ماه

و  زندگی بخورنمير. کارگران فاقد ھرگونه خدمات ويژه برای خود ھستند
ھرچه بيشتر به ورطه  ھمراه با خانواده ھايشان تامين معاش ھزاران کارگر
 .فقر و سيه روزی رسيده است

حکم دستگيری و زندان برای کارگران از چھارم آبان ماه ھنوز چند روز  
بار حاميان سرمايه به جای دادن حقوق  شته است ايننيشکر ھفت تپه نگذ

در مقابل  و کارگران  به تجمع آرام کارگران لوله سازی اھواز يورش بردند
بازداشت کردند و مابقی خود را به  ای از كارگران را چشم مردم عادی عده

  .كارخانه رساندند

ده اند، جھت که سيزده ماه است حقوق دريافت نکر کارگران لوله سازی اھواز
ماه مطالبات  ١٣در اعتراض به پرداخت نشدن  ھاى خود رسيدن به خواست

كه به كارخانه بروند به اين چھار راه كه دفتر  معوقه ھر صبح به جای آن

يك «  : گفتند كه می آمدند و پس ازاين واقع است میآنجا سھامدار عمده در 
تا از اين .گشتند  از میبه كارخانه ب »سال حقوق كارگر پرداخت بايد گردد

طريق بتوانند حقوق خود را دريافت کنند، ولى جواب کارگران را با باتوم 
 .شدند نفر از کارگران دستگير ۵٠دادند و در نتيجه بيش از

  ما جمعی کارگران ايران خودرو

حمله وبازداشت کارگران لوله سازی اھواز را محکوم کرده و ضمن اعالم  
ھاى بحق آنان پشتيبانى  لوله سازی اھواز از خواستھمبستگى با کارگران 

کنيم وخواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و رسيدگی به خواست بر  می
   حق کارگران می باشيم

 !دوستان کارگر

تنھا اسلحه کارگران در مقابل يورش به معيشت آنان اعتصاب و تشکل و 
پيروزی کارگران  .دباش ھای خودمان میاي حمايت ما کارگران از ھم طبقه 

. لوله سازی اھواز در اتحاد و پيشتبانی ھمه کارگران ايران از آنان می باشد
 صدای اعتراض کارگران لوله سازی اھواز را به گوش ھمه ھمکاران خود

 ھمه کارگران و سازمان از. برسانيد و کارگران لوله سازی را تنھا نگذاريم
ران لوله سازی اھواز را تنھا ھای مدافع حقوق بشر می خواھيم که کارگ

  .نگذارند

  جمعى از کارگران ايران خودرو

  ٨٨چھارم آبان 
 

 ماهه دستمزد کارگران شيلر مهاباد ٨تعويق 
ماه است که  ٨کارگران شيلر در شھر مھاباد 

ماه  ٨کارگران در طول اين . حقوق نگرفته اند
چندين بار دست به اعتراض و اعتصاب زده 

جا شکايت کرده اند و از ھر  آنان به ھمه. اند
طريقی برای متقاعد کردن سرمايه دار به 

اين مبارزات . پرداخت دستمزدھا تالش كرده اند
و کوشش ھا تا اين لحظه به ھيچ نتيجه ای 

دولت سرمايه داری بسيار . نرسيده است
سرسخت از سرمايه دار دفاع می کند و در 
مقابل فشار کارگران گرفتن برای گرفتن 

مزدھای خود از سالح ايجاد وحشت و تھديد دست
سرمايه دار، نيروی . به اخراج استفاده می نمايد

سرکوب سرمايه و نھادھای دولتی مدام به 
کارگران ھشدارمی دھند که در صورت مطالبه 

کارگران ھمچنان !! دستمزد اخراج خواھند شد
مبارزه می کنند و خواستار دريافت حقوق 

  .ندماھه خود ھست ٨معوقه 

  آژانس ايران خبر : منبع

   ٨٨آبان  ۵

 

 !از قضا سرآنگبين صفرا فزود
  اين شرح حال کارگران اپل آلمان است

ھمه کوشش ھا در آلمان برای حفظ و باقی  
جھت استفاده  )GM ( ماندن اپل با شرکت مادر

از نوآوری ھای تکنولوژيک در آمريکا و ھم 
نشد جلوگيری از اخراج کارگران نه تنھا موفق 

بلکه آلمان از طرف اتحاديه اروپا نيز مورد 
انتقاد قرار گرفت که به قيمت اخراج کارگران 
در ساير نقاط اروپا می خواھد جلوی اخراج 
کارگران خودی را بگيرد و اين با قوانين 

ايياتحاديه اروپا    .ندارد خوان

باالخره قرار  ٢٠٠٩اکتبر  ١٤روز پنج شنبه 
اگنای کانادا بعد از و م GMداد فروش اپل بين 

اما . زمان طوالنی بده و بستان به امضا رسيد
مذاکرات بين شورای کارگران اپل و شرکت 

زيرا ماگنا . ماگنا ھنوز به سرانجام نرسيده است
بايد با شوراھای کارخانه و اتحاديه ھا در باره 
اقدامات مربوط به کارگران و شرايط کار به 

ھم حق مشارکت از جمله موارد م. توافق برسد
کنسرن، چگونگی پرداخت يک ماه عيدی و يک 
ماه پول ايام مرخصی يعنی در حقيقت مساله 

ماه حقوق ساليانه، و مھم تر از اين  ١٤پرداخت 

ھا، مشارکت کارگران در حق تصميم گيری 
اين حق تصميم گيری . البته اشتباه  نشود. است

ھمان تصميم گيری کارگری در امر توليد و 
و حتی خودگردانی نيست بلکه گونه ای  توزيع

از ھمان واسطه گری اتحاديه ای است، ھرچند 
  .کامال يکسان ھم نيستند

٪ سھام را خواھد ١٠ GMطبق اين قرارداد، 
 ٢٧/٥ماگنا و اسپربانک روسيه ھرکدام . داشت

ماگنا تصميم دارد تعداد . درصد سھام را
ھزار شغل موجود در  ٥٠شغل از ١٠٥٠٠

شغل آن در آلمان  ٤٠٠٠خط بکشد که اروپا را 
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برای مقابله با اخراج، نماينده . خواھد بود
اتحاديه کارگران اپل انگليس با کاھش دستمزد 

شغل موجود تضمين  ٥٥٠٠موافقت کرد تا 
اپل اتريش قول داد در مخارج پرسنلی !! شود
ماگنا در اسپانيا !! ميليون صرفه جويی کند٢٠/٢

ن در باره  آينده اپل در با اتحاديه و سياست گرا
در لھستان نيز !! ساراگوسا وارد مذاکره شد

ميليون  ٤٥٠صحبت ھا ادامه دارد وقول کمک 

دالری برای طرح ھای جديد از طرف وزير 
  !!اقتصاد داده شده است

يعنی در ھمه شعبات اپل در اروپا سرمايه داران 
به كمك اتحاديه ھا چوب حراج به نيروی کار 

اين دردناک است که اتحاديه . اند کارگران زده
ھا اين کار را به نام حمايت از کارگران و 

در شرايط . جلوگيری از اخراج انجام می دھند
كنوني اضطرار سرمايه، كارگران نبايد به 

كاھش دستمزدھا به بھانه جلوگيري از اخراج 
فقط   - تن دھند بلكه بايد با قدرت وارد عمل شوند 

و با  –ھزار کارگر دارد  ٥٠خود اپل در اروپا 
ايجاد تشكل ضدسرمايه داري خود سرمايه را 

  .وادار به تمکين كنند

  ٢٠٠٩اکتبر  ٢١

 

 تجمع اعتراضی کارگران نوشابه ارم
کارگر کارخانه نوشابه سازی ارم  ۶٠٠بيش از 

از  در وضعيتی کامالً جھنمی، سردرگم و آکنده
کارگران سال . وحشت و ھراس به سر می برند

ھا است که زير فشار اجبار و در نھايت 
درماندگي با قراردادھای سفيد و تحمل 
تحقيرآميزترين و مفلوک ترين شکل بردگی 
مزدی نيروي كار خود را به سرمايه داران 
فروخته  و براي آنان ارزش اضافي و سرمايه 

ن با استفاده از سرمايه دارا. توليد كرده اند
وضعيت فرومانده اين کارگران ھر روز دامنه 
بی حقوقی ھا و فالکت آنان را گسترش داده  و 

کارگران . بر شدت استثمار آن ھا افزوده اند
امسال اعالم كردند که به دنبال سال ھای 
طوالنی کار و استثمار حاضر به انعقاد 
قراردادھای سفيد نيستند و خواستار مطالبات و 

صاحبان . تضمين وضعيت اشتغال خويش ھستند
سرمايه با شنيدن اين حرف يکراست شروع به 

احکام اخراج صد . بيکارسازی کارگران کردند
نفر را صادر و اعالم كردند که ھمه كارگران 
مخالف امضای قراردادھای سفيد را اخراج 

يکه تازی  سرمايه دار با موج . خواھند کرد
کارگر  ۶٠٠. واجه شدمقاومت متحد کارگران م

تصميم گرفتند که در مقابل اين زورگويی ھا 
آنان چند روز پيش دست به . ايستادگی کنند

اعتصاب زدند و امروز دوشنبه در مقابل 
ھمه . وزارت کار سرمايه اجتماع كردند

کارگران از ھر دو بخش توليد و فروش در اين 
آنان تأکيد كردند که تا . تجمع شرکت داشتند

تمامی خواسته ھايشان به مبارزه ادامه تحقق 
  . خواھند داد

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

   ٨٨مھر  ۴
  

 زنان و کودکان  کارتراژدی 

گزارشی از پشت صحنه صنعت 
اينجا زندگی بوی  خودروسازی کشور

 دھد مردن می

كه  ،ای ساله ١٧ی قطعات را دخترك کارتن ھا
با  ،شود ده میاز او به جای ماشين حمل استفا

صدای کوبش . دكن  می سختی تمام جا به جا
سخت صفحات ثابت و متحرک فلزی بر قطعات 

می  فوالدی در فضای نه چندان بزرگ کارگاه
 براده مملو از ذرات معلق و ريز کارگاه. پيچد
دستان کوچکی که ظرافتشان را از دست . است
با حرکتی بسيار پرشتاب و در ھمان حال  اند داده
قطعات شکل گرفته را از زير  سيار دقيقب

 تاهربايند تا مبادا در يک لحظه کو دستگاه می
دست يا انگشتی در ھر کوبش له يا  ،غفلت

عصر "فيلم آنچه جريان دارد  .کوبيده شود
 ،کشد چارلی را در ذھن به تصوير می "جديد

ھا  نمايه کوچکی از نمايشی که در آن انسان
ھر صدای کوبش جديد  .اند جزئی از ماشين شده

نقش فرمان ھنگ با صدای چرخ دنده ماشين اھم
مغز را برای کار فرساينده و کشنده و بی 

بکوب ، . بکوب ، بکش" .انقطاع ايفا می کند
چارلی و چند اما ھا  بازيگران اين صحنه". بکش

تراژدی  که ای نيستند  ھنرپيشه آماتور يا حرفه
ھايی  سانھا ان آن .يک درد را به تصوير کشند

کودکان . ندھست ضعيف در صحنه واقعی زندگی
کار و زنان سرپرست خانوار در پشت صحنه 

در درون جھنمی  سرمايهصنعت خودروسازی 
سرمايه  .که مالکان آن سرمايه داران ھستند

در عصر بلکه  آھن عصرکه نه در  دارانی
در قرن بيست و يکم، به شيوه  ،ھا ريزپردازنده

آکنده از گند و داری   بردهقرون وسطی در يک 
استثمار ھايی دردمند را  انسان وحشت و خون،

کيلومتری پنج اينجا کارگاھی است در . می کنند
شھر اراک که در آن با دستان زنان و کودکان 

ھای  کار قطعات سبک و سنگين يکی از شرکت
بندی و حمل   خودروسازی کشور توليد، بسته

  .شود می

گذاران اين   ن و سرمايهو احمدی مديرا صادقی
زده به دليل حضور   شرکت ھر چند شتاب
استثمار کشنده  مورددر ،ناخوانده ما در شرکت

مردھا دائم با ھم  :می گويندزنان و دختران 
کنند، خمارند و  مشاجره دارند، مواد مصرف می

وقتی در  .حوادث ناشی از کارشان بسيار است
دست  يمکن مقابل کارکرد ضعيفشان اعتراض می

گذرند  به يقه شده يا به راحتی و خونسردی می
ترسند کارشان را از  ھا چون می اما زن... و 

دقت . دست دھند، اھل درگير شدن نيستند
... کنند و   کارشان باالتر است، ظريف کار می

وقتی از اين مديران ليست حقوق و  .قانع ھستند
م ھازکنيم ب قرارداد كاری كارگران را مطالبه می

ھا  قبل از اين که آن:" گويند با ھمان جسارت می
بگويند خودمان ) منظور شان کارگران است(

ھا  حقوق .قراردادھا سفيد امضاست. می گوئيم
شود و ليست  زير قانون كار و دستی دريافت می

ليست بيمه  در .»پرداخت و دريافتی نداريم
شود  که به تأمين اجتماعی ارسال می کارگران
ھا ھمه مطابق قانون  حقوق ،کنيم ه میوقتی نگا

ھای ما از  اما شنيدهتنظيم شده است کار 
اين کودکان . ستا ديگریکامالً ھا چيز  دريافتی

ھزار  ١٥٠ تا ۴٠ و زنان در بھترين حالت ميان
سرمايه داران در !!! حقوق می گيرند تومان

اگر شما "  : توجيه اين جنايت می گويند
کنيد شرکت را تمام و کمال  توانيد بھتر اداره  می
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قربانيان مافيای توليد ھم خود ما . تحويل بگيريد
  ...."خودرو در کشوريم

ساعت حضورمان در شرکت ھمزمان با وقت 
بوی دلچسب غذا در محوطه کوچک  .نھار است

زبان  ازدھد اما  را نوازش می ھر کسی را مشام
کارگران سھميه "  که شنويم مديران شرکت می

ارند و ھر کدام چيزی برای خودشان غذا ند
 شپزخانهآ غدا ازبوی مطبوع . "آورند می

يک  سالن غذاخوری کارگران. مديريت است
متر است که ھيچ  ٣در  متر ٢کوچک  اتاق

اثری از ھيچ پخت و پزی در آن مشاھده نمی 
  .شود

  ھای ساده و معصوم تصوير ترس در نگاه

ھا در  مترمربع دستگاه ١٠٠سالنی كمتر از در
کنند و دختران  کنار ھم با سرعت تمام کار می

نوجوان و زنان جوان بدون ھيچگونه لباس کار 
دستکش و گوشی در فضايی پر  ،ايمنی، عينک

آزار دھنده، گوش خراش و تن ی ھااز صدا

با  .دھند قطعات را زير دستگاه قرار می فرسا،
باال  یضربه محکم پا اھرم باالبرنده را به سو

 ،پس از کوبش سخت صفحات بر قطعه ھدايت و
. کشند سپر خودرو را از زير گيره بيرون می

کنند و پس از  زنند، صاف می سمباده می
بر روی ھم می تايی  ۵٠ھای  شمارش در دسته

دختری جوان که اندامش از  در اين ھنگام .چينند
با  را تايی ۵٠ تر است دسته  بقيه درشت

می کند تا اين دشواری بسيار فرساينده ای بغل 
بار سنگين را کشان کشان به ماشين حمل 

در سالن کوچک مجاور نيز قطعات . برساند
 ٥٠٠ھای يكھزار و  ديگر که کوچکترند در بسته

ھزارتايی شمارش و با نظم بسيار در  ٤تا 
 ١٧ھا را دخترک  کارتن .شوند کارتن چيده می

 دهکه از او به جای ماشين حمل استفا ای ساله
و در گوشه اتاق  می چيندغون ردر ف شود می

توسط اين کارتن ھا . دھد روی ھم قرار می
 آن را می راندپسر نوجوان ديگری  ی کهماشين

. می گرددبه سوی خودروھای حمل بار منتقل 

 ٧( اش از ھمه بيشتر است  طاھره که سابقه
توضيح می دھد  دور از چشم کارفرمايان )سال
ھای  مل بستهح. کار سخت و سنگين است :که

ھای فلزات معلق در ھوا، خستگی  سنگين، براده
بدون استراحت، بوی تند نامطبوع حاصل از 

 ١٥٠تا  ٤٠ قتراش و سمباده قطعات با حقو
ناچاريم، از . ھزار تومان درد ھمه بچه ھاست
ھا  اکثر اين .بدبختی روزگار اين جا کار کنيم

ن ھمسران مردااين ھا  .اند  تنھا نان آور خانه
 و زندانی، بيکار، معتاد و دختران پدران پير

او بسيار سريع . انداز کار افتاده  و درمانده
حرف ھايش را تمام می کند و سپس مرا قسم 

، ھا نگوئيد خانم تو را به خدا به اين: "می دھد
 ً اين سخنی است  ."کنند بيرونمان می زيرا حتما

که ھمه کارگران آنجا با کشيدن آه و سر دادن 
 . اله بر زبان می رانندن

  )با ويرايش( ايلنا : منبع

 ٨٨آبان  ٣

 

 تشديد فضای سرکوب در کرمانشاه
شھر کرمانشاه حالت يک پادگان وسيع نظامی 

 یتيامنتھديدھا و فشارھای . استبه خود گرفته 
پيدا می کند و  یگسترده تر روز ابعادھر 

زندگی روزمره ساکنان شھر ھر لحظه دشوارتر 
 یانتظام یروھايفرمانده ن .و دشوارتر می شود

 یمناطق مرز ی تر شدنضرورت نظام از
مسلح موتور سوار با  ماموران. سخن می گويد

و درون  ھا ابانيحضور مستمر درمعابر، خ
مسلحانه، اقدام به  يیمحالت عالوه بر قدرت نما

 شھر متوقف کردن عابران و بخصوص جوانان
مورد بازرسی آنان را  تيو اوراق ھو می کنند

 و یو رانندگ يیراھنما عوامل. قرار می دھند
با استقرار در  نظامی و انتظامیمسلح  قوای

 کلتيموتور س فينقاط مختلف شھر اقدام به توق
 نگيپارکآنان غالب موتورھا را به . می كنند ھا

ھای ويژه نيروھای امنيتی منتقل نموده و در 
 ھمزمان. آنجا بدون ھيچ دليلی ضبط می کنند

 رانهيشبانه و غافلگ ،و سپاه جيبس پليس، یروين
کردن  رير مناطق مختلف شھر اقدام به داد
و ھمه خودروھا ند مي كنموقت  یبازرس ستيا

انتشار . کنند یم ديھا را بازد آن انيوسرنشن
 نجوانان و فعاال وسيع یريبر دستگ یاخبار مبن

را ھراس و وحشت رعب و  یشھر فضا یاسيس
شود که موج  یگفته م. ھمه جا فرا گسترده است

آغاز شده و بازپرسی ھا  ھا شياز تفت یديجد
کارگران به  شماری از يیکارت شناسا .است

ھا و احزاب مخالف  از گروه یاتھام ھوادار
دولت مصادره شده  و خطر اخراج آنان ھر چه 

 .  بيشتر قوت گرفته است

 آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨آبان  ٣

 

 کارگران خباز سنندج اعتصاب می کنند
ھای شھر سنندج سرمايه داران مالک نانوايی 

کارگران به . دستمزد کارگران را کاھش داده اند
صورت قطعه کاری و کنتراتی کار می کنند و 
دستمزد روزانه آنان تابعی از شمار قرص نان 

کارفرمايان . ھايی است که آماده و پخت می کنند
آنان در . اينک بھای نان را افزايش داده اند
ده اند و در ھمين راستا وزن ھر نان را باال بر

نتيجه شمار نان ھای پخت روزانه را کاھش داده 

با کاھش تعداد نان ھا دستمزد کارگران نيز . اند
تنزل می يابد، دستمزدی که پيش از اين نيز 

کارگران خباز عليه . بيش از حد پائين بوده است
اين جنايت کارفرمايان به ھمه جا شکايت کرده 

ا و رجوع اند اما مطابق معمول از شکايت ھ
خويش به نھادھای دولتی ھيچ نتيجه ای به دست 

آنان بر ھمين اساس تصميم به . نياورده اند
اعتصاب گرفته و اعالم كرده اند که در روز 

صبح  ٩تا  ۶آبان در فاصله ساعات  ۴دوشنبه 
کارگران می . پخت نان را متوقف خواھند کرد

گويند که در صورت امتناع سرمايه داران از 
کاھش دستمزدھا مبارزه خود را ادامه  ابطال

  . خواھند داد

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

  ٨٨آبان  ٣
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 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز
کارگران لوله چدنی اھواز در اعتراض به 

ماھه دستمزدھای خود راه پيمايی  ١٠تعويق 
آنان در ميدان شھدای شھر واقع در . كردند
متری اجتماع  ٣٠ع نادری، طالقانی و تقاط

کارگران به . کردند و فرياد اعتراض سردادند
دقيقه خيابان نادری را بستند و عبور و  ١٢مدت 

اجتماع و راه . مرور خودروھا را متوقف كردند
پيمايی کارگران با تھاجم پليس ضد شورش 

نيروی سرکوب از ھمه راه . سرمايه مواجه شد
با . کارگران تالش کرد ھا برای متفرق کردن

ساعت به  ٣وجود اين، کارگران توانستند تا 
کارگران . اجتماع اعتراضی خود ادامه دھند

خواستار پرداخت فوری ھمه دستمزدھای خود 
  .شدند

  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران: منبع

  ٨٨آبان  ٢

  

 اخراج کارگران در شرکت گواه
مانند کارخانه گواه سازنده ماشين ھای سنگين 

سرمايه داران شرکت . اتوبوس و کاميون است
اخيراً در يک اقدام ضربتی و بدون ھيچ اطالع 

. نفر از کارگران را اخراج کرده اند ٢٠قبلی  
بر اساس اخبار، آنان با يک شرکت پيمانکاری 
وارد قرارداد شده  و به دنبال آن به ھمه 

کارگران اخطار نموده اند که بايد از طريق اين 
کت و در چھارچوب قراردادھای کارگرکش شر

سرمايه . كار موقت  برای شرکت کار کنند
داران تأکيد کرده اند که تخطی ھر کارگر از اين 
دستور اخراج قطعی او را به دنبال خواھد 

اقدام جنايتکارانه صاحبان سرمايه مورد . داشت

نفر از  ٢٠. اعتراض کارگران قرار گرفته است
ذيرش اين تصميم نشده  و کارگران حاضر به پ

  .در نتيجه اخراج شده اند

  ھرانا : منبع

  ٨٨آبان  ٢
  

 کارگران چينی البرز جاده اصلی شهر را بستند
ماه است که  ۴دستمزد کارگران چينی البرز 

. توسط سرمايه داران مصادره شده است
کارگران بارھا اعتراض کرده و خواستار 

ش مدتی پي. پرداخت مطالبات خود شده اند
دستگاه قضائی سرمايه در قزوين زير فشار 
اعتراض و مبارزات کارگران دستور داد تا 
موجودی انبارھای کارخانه را توقيف کنند و 
کارگران از طريق فروش آن ھا مطالبات 

با صدور اين حکم، . خويش را دريافت دارند
سرمايه دار شرکت به دست و پا افتاد و با 

داد که خودش حضور در ميان کارگران قول 
شخصاً کار فروش ذخيره انبارھا را به عھده می 
گيرد و ھر چه سريع تر دستمزدھا را پرداخت 

اکنون مدت ھا از آن تاريخ گذشته . می کند
سرمايه دار موجودی انبارھا را به کلی از . است

. دسترس خارج کرده و به فروش رسانده است
 او پول ناشی از فروش را بر سرمايه ھای خود
افزوده و باز ھم ھيچ ريالی به کارگران 

کارگر چينی البرز اينک  ۴٠٠. نپرداخته است
غرق در خشم قھر و عصيان موج جديدی از 

آنان جاده . مبارزه و اعتراض را آغاز کرده اند
اصلی شھر صنعتي البرز به قزوين را بسته اند، 
عبور و مرور وسائط نقليه را متوقف كرده و 

. فوری مطالبات خود شده اندخواستار پرداخت 
کارخانه چيني البرز در طول چند سال اخير 
عالوه بر استثمار جنايتکارانه صدھا کارگر به 
مرکزی برای اجرای طرح ھا و برنامه ھای 
مالک شرکت براي كسب سودھا و سرمايه ھاي 

سرمايه دار چندين . گوناگون تبديل شده  است
سال پيش در جريان خصوصی سازی ھا، 

ھزار ميليون تومان از  ١٧کارخانه را به قيمت 
درصد اين  ٣٠. دولت سرمايه داری خريده است

 ٧٠قيمت را پرداخته اما از پرداخت اقساط 
او به . درصد آن يكسره سر باز زده است

درصد  ٧٠استثمار کارگران و تصاحب اين 
ميليارد تومان يعنی  ۶حداقل . اکتفا نكرده است

اصلی شرکت ھم وام برابر بھای  ۴حدود 
سرمايه دار به ھمه اين . درياقت كرده است

ماه است که ھيچ  ۴جنايات دست زده  و اکنون 
  . دستمزدی ھم به کارگران پرداخت نکرده است

  ايلنا: منبع

  ٨٨آبان  ٢

 

 اعتراض کارگران کارخانه مهيامان اصفهان
در سرمايه داران مالک کارخانه مھيامان 

ماه  ١٠البات کل دستمزد و مطاصفھان 
کارگران می . کارگران را مصادره کرده اند

گرسنگی و بدھکاری و گويند که زير فشار 
احساس تحقير و بدبختی ھيچ راھی به ادامه 

آنان صبح . زندگی برايشان باقی نمانده است
ند و در روز چھارشنبه دست از کار کشيد

کارگران با . دندمحوطه کارخانه اجتماع كر
خويش خواستار پرداخت فوری فرياد دردھای 

  . ھمه مطالباتشان شدند

  آژانس ايران خبر  : منبع

  ٨٨مھر  ٣٠
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 کارگران لوله سازی اهواز ضرب و شتم
اخبار مربوط به تظاھرات کارگران لوله سازی 

. ه استين سايت منتشر شداھواز قبالً در ھم
قوق نگرفته اند و ماه است که ح ١٣کارگران 
ين جنايت سازمان تأمين راض به ادر اعت

ت دست به اجتماعی که مالک دولتی کارخانه اس
ی و تظاھرات خيابانی تشکيل اجتماع، راه پيماي

يه با اطالع از راه نيروی سرکوب سرما. زدند
خود را به  پيمايی اعتراضی کارگران به سرعت

محل اعتراض رساند و در چھار راه نادری 
را آماج  معترضصفوف کارگران  اھواز شھر

پليس دولت . حمالت وحشيانه خود قرار داد
به جان  سرمايه داری در نھايت بيرحمی

ن را راه پيمايا بدھکار افتاد و کارگران گرسنه و
عده ای را زير . گرفت به باد ضرب و شتم

خرد کننده سالح ھای سرد زخمی كرد ضربات 
ه را مجبور به فرار و ترک محل راه بقيو 

روی کارگران در مقابل يورش ني. دی نموپيماي
: ان فرياد می زدند آن. دندپليس شعار سر دا

  .  زندگی حق مسلم ماست

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨مھر  ٣٠

 

 زندگی نامه کوتاه لويس هاين -سرمايه و کار کودکان
 سايت کارگری افق روشنصفحه ھنر و ادبيات : منبع

ی ، منتقد اجتماعی وعکاس آمريکاياشیمعلم نق  Lewis Hine لويس ھاين 
لويس کودکی سختی را . پا به عرصه جھان گذاشت ١٨٧۴سپتامبر ٢۶در

در دوران نوجوانی و جوانی با کارھای دشوارو گوناگون . پشت سرنھاد
او . کارگری دست و پنجه نرم کرد و صاحبان سرمايه شيرۀ جانش را مکيدند

شرايط زندگی . زندگی لمس کرد را نيز در بيکاری و فقر ھمچنين طعم تلخ 
. ومحيط اطراف وی و ھمچنين تجربيات زندگی تاثير خود را بر وی  گذاشت

لويس ھاين با دوربين عکاسی به توضيح، تشريح و ثبت  زندگی و شرايط کار 
او براين باور بود . کارگران و کار کودکان در جامعۀ سرمايه داری پرداخت

 ."ھمچون يک سالح به کار گرفتدوربين عکاسی را می توان "که 

ناسبات سرمايه داری تالش جدی ھيچگاه  برای تغيير م لويس ھاينگرچه 
اما دوربينش را در خدمِت به تصوير کشيدن کار و زندگی کارگران به  نكرد،

ازھمان ابتدا  و خريد ١٩٠٣ن خود را در سال او اولين دوربي. کار گرفت
کار و زندگی را ھمانند تصاويری بی زاويه ھای دوربينش ھيچ گاه شرايط 

عليه شرايط نکبت بار  نکرد، بلکه تصاويرش فرياد اعتراض" ثبت"جان 
او را چنين نگرشی . اجتماعی بروز آن بود - اقتصادی زندگی و زمينه ھای 

ھا و معادن کشيده شود و  بر آن داشت تا به محله ھای کارگری به کارخانه

سانی ھمۀ آن شرايط ظالمانه و غيران
را که بر کارگران مھاجر و 

شد به عريان  شان تحميل می کودکان
. ترين شکلی به تصوير بکشد

ھای او به مثابه کيفرخواستی  کسع
 عليه جامعۀ سرمايه داری آمريکا در

بی  آثار ھاين. اوايل قرن بيستم بود
ترديد تاثير خود را بر افکارعمومی 
آمريکا گذاشت و جھان سرمايه داری 

ر کودکان عريان کردن استثمارا با 
خانه ھای در کار) مکيدن شيرۀ جان(

لويس ھاين . بافندگی و معادن لرزاند و افکارعمومی را به واکنش واداشت
به سمت مطالعۀ   عکاسی مستند را ازثبت تصاوير طبيعت و اشراف  تجربه

زحمات و تصاوير وی راه . شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان سوق داد
ه مردم جاصالح  قوانين کار درآمريکا و ساير جھان ھموار کرد و تو را برای

ھا مانند برده  شريف و انسان دوست  جھان  را به کار کودکان، که در کارخانه
اگرچه وی از حد يک اصالح گرجامعه  ، معطوف داشت،کردند کار می

  . سرمايه داری فراتر نرفت
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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

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می ب ابقه ھس ان . ينيم 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. ده است و خودکرده را تدبير نيستتحميل کر
  .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 . 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 ھمه 
د جس ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . تعلت 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 کارگران. راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي 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 عمو متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  می 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. است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است

د  .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 مبارزه . که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند 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 بھ چرا بايد تمام ن ھم ارگر  ره باشم؟ اي 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«(رده اند حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد ک - 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
  . ا تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، ام - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری . 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
 .ی بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کار - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .مسکن شھروندان استفاده شود از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين -  
   .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
  . در سراسر جامعه بايد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم  -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 . يد از ميان برودھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان با -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 -  
  . ج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدوا -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
راگير 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 ف -  

   .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 
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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 
د در ھمين تواني صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


