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 »روز مبارزه با کودک آزاری«سرمايه داری و 
چيست؟ چرا کودکان آزارداده می شوند؟ ريشه کودک » آزار کودک«معنی 

آزاری درکجا قرار دارد؟ برای اين که کودکان آزارداده نشوند چه کار بايد کرد؟ 
و باالخره کودک آزاری کی، کجا و در چه شرايطی از بين خواھد رفت؟ اين ھا 

رسش ھای مربوط به اين موضوع ھستند و در زمره مطرح  ترين مھم ترين پ
آزار کودکان بدون ھيچ اما و . سئواالت روز جنبش جھانی طبقه کارگر قراردارند

نظام سرمايه داری ھر لفظی را به بيان سراسر . اگر عظيم ترين آزارھاست
ين نظام وقتی که بانيان ا. وارونه، دروغين و مسخ شده  يک واقعيت بدل می کند

از آزار کودک سخن می گويند  قبل از ھر چيز واقعيت کودک آزاری را تحريف 
ريشه آزار کودکان را از انظار . بر دنيای آزار کودکان پرده می کشند. می کنند

راه ھر نوع مبارزه واقعی و مؤثر با آزار کودکان را سد می . مخفی می سازند
، جامعه شناسان، روانکاوان و سرمايه داران، متفکران، فيلسوفان. کنند

روانشناسان، دولتمردان و مربيان آموزشی که با سر سرمايه به دنيا و به  زندگی 
نظام سرمايه داری نظام آزار انسان است . کودکان نظر می اندازند چنين می کنند

و اين آزار بيش از ھمه، مھلک تر از ھمه و بسيار جانکاه تر و  کشنده تر از 
نظام سرمايه داری پھندشت توليد فقر در بيکران . کان تحميل می شودھمه بر کود

کودکان در . ترين ابعاد است و فقر به نوبه خود کوره سوزان آزار آدميزاد است
الی شعله ھای سرکش قھرآميز اين کوره بسيار پرشتاب تر، ضعيف تر، سھل تر 

ستی کودک را فقر آتشی است که تار و پود ھ. و بی دفاع تر ذوب می گردند
گرسنگی، سوء تغديه، انواع و اقسام بيماری ھای جسمی ناشی . خاکستر می کند

از بی غذايی، نداشتن امکانات دکتر و دارو و درمان، تباھی تن، فرسودگی روح، 
زجر شکم خالی و افتادن به ورطه مرگ آثار مستقيم و عريان فقری است که 

باليای ديگری که فوج فوج و . شودلحظه به لحظه توسط سرمايه بازتوليد می 
توفان وار از منجالب فقر ناشی از موجوديت سرمايه نشأت می گيرند و با 
بيرحمی تمام به جان کودک می افتند ھر کدام از ديگری کشنده تر و ھالکت 

در ھمه . کودک فقير صدر تا ذيل زندگی خود را با ديگران قياس می کند. بارترند
سخت . ی دنيای تبعيض و فروماندگی و استيصال را می بيندجا و در ھر مقايسه ا

خود را موجودی نفرين شده و مطرود و زائد می . احساس حقارت می کند
ھر نوع راه رشد و شکوفايی استعداد و باليدن را بر روی خود بسته می . انگارد
ھمه اين ھا و ھر کدام سھمگين تر از ديگری چون پتک بر شخصيت کودک . بيند
فقر راه آموزش و بالندگی را . ود می آيد و انسانيت او را خرد و خمير می کندفر

ميان . داغ حسرت کالس درس را بر بند بند وجود او می کوبد. بر کودک می بندد
به زندگی مذلت بار آکنده از انواع حقارت . او و دنيای رشد انسانی ديوار می کشد

. فرومايگی او لباس تقدير می پوشاندھا در بيغوله ھای بيسوادی و درماندگی و 
فقر، انسان بودن و برخورداری از رشد انسانی و احساس شخصيت  و قابليت 
بلوغ انسانی را در کودک می کشد و زندگی غيرانسانی را روال عادی زندگی 

ھر کجا . فقر پديده ذاتی و جھان شمول نظام سرمايه داری است. کودکان می کند
. جھان سرمايه داری جھان فقر سراسری انسان است. ھستکه سرمايه ھست فقر 

در اين جھنم ھر کجا که فقر اندکی کمتر است دليلش فقط اين است که در جای 
ديگر بسيار سرکش تر، حادتر و کشنده تر انسان ھا را و کودکان را در آتش بيداد 

ه کودک فقير در زير شالق دردناک و مرگزای فقر ب. خود خاکستر کرده است
او در جھنمی که با ھيزم . جای مدرسه راھی بازار فروش نيروی کار می شود

خشک اجبار کارمزدی می سوزد، و در پشت ديوارھای آھنينی که سرمايه از 
ھمه سو بر سر راه تغذيه و آموزش و ھر نوع زندگی ابتدايی انسانی وی کشيده 

به . يم می کنداست کل وجود خويش را به کوره تفتان سودسازی سرمايه تسل
راه زيرزمين ھای . سراغ شيشه سازی ھا می رود. آجرپزی ھا روی می آورد

پشت بند بارکشی بر شانه نحيف و  . تيره و تار قالی بافی ھا را پيش می گيرد
به جای مدرسه و درس و دانش و دانشگاه باالجبار به . شکننده خود  می بندد

به جای آن که قطره قطره بياموزد  .سوی بيغوله ھای فروش نيروی کار می رود
و رشد کند و پرورش يابد، ذره ذره در سيل مذاب سرمايه ذوب می شود و می 

جسم او، جان او، شخصيت و کيان انسانی او، آرزوھا . فرسايد و نابود می گردد
و انتظارھای او، احساسات و عواطف و ھمه عالئق پاک بشری او در سيالب 

و سرمايه ھا حل می شود و به سرمايه سرمايه داران اضافه ارزش ھا، سودھا 
او در زير شالق بيرحم اجبار سرمايه، در پای معبد سود سرمايه . تبديل می شود

اما اين راه، پيچ . زندگی کاری کودک از اينجا آغاز می شود. ھا قربانی می شود
اران و سرمايه د. و خم ھا و داالن ھای سياه تباھی ساز آن سخت بی انتھا است

نظام سرمايه داری در درون اين بيغوله ھای مرگ کل جسم و روان کودک را بر 
اما به محض احساس بی نيازی به نيروی کار ماورای ارزان او . باد می دھند

کودک کارگر بازھم  در زير گيوتين تيز . حتی ھمين کارھا را ھم به او نمی دھند
تفروشی در کنار خيابان ھا، شستن شيشه اجبار سرمايه بايد راه زباله دانی ھا، دس

ماشين ھا، دستمال کشی کفش پولداران و ھزاران کار لعنتی تحقيرآميز شخصيت 
مجبور می شود از بام تا شام در ميان زباله ھا چرخ . سوز را در پيش گيرد

ميليون  ١٦از کل . بخورد تا شايد قطعه پالستيکی برای فروش دست و پا کند
ميليون در چنين شرايطی کار می کنند،  ٤له ايرانی حدود سا ١٤تا  ٦کودک 

اينان ھمه مجبورند ابتال به ھپاتيت . استثمار می شوند و از ھستی ساقط می گردند
و ايدز و بيماری ھای ديگر را مسير عادی زندگی روزمره خود سازند تا شايد 

لوک و گرسنه لقمه نانی به شکم گرسنه خود و شايد ھم مادر و پدر و خانواده مف
اين کودکان در ھمين گذر خطر تجاوز و اعتياد و مصائب ديگر . خويش برسانند

در نظام سرمايه داری ايران حداقل نيمی از کل اين نفرين . را بايد به جان بخرند
جمعيت . شدگان داغ لعنت خورده خردسال مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند

ان کودک دزد ربوده می شوند تا در بازار زيادی از آن ھا توسط باند سرمايه دار
تجارت جنسی، در بازار فروش اعضای بدن و در منجالب ھای ديگر توليد سود 

کار کودکان در ايران جزء جدايی ناپذيری از روند ارزش . سرمايه پرپر گردند
ميليون خردسال در درون اين دوزخ  ٤قريب . افزايی و بازتوليد سرمايه است

ھر روز يک شيفت و گاه چند شيفت در شاق ترين و کشنده ترين . کار می کنند
کودک کارگر به مظلومانه ترين . شرايط کاری جان می کنند و استثمار می شوند

شکل استثمار می شود، زيرا ھم مطيع تر است و راحت تر تن به کار می دھد، 
ھم بی ھم مقاومت اش در مقابل ستم کمتر است و قادر به دفاع از خود نيست، 

حقوقی که قانون بردگی مزدی برای کارگر  پشت و پناه تر است و حتی از ھمان
به رسميت شناخته محروم است و، از ھمه مھم تر، ھم نيروی کارش بمراتب 

دستمزد  کارگران خردسال به زحمت کفاف نان روزانه خود آنان . ارزان تر است
را روی کارتون در درون  بخش اعظم آنان کارتون خوابند و شب ھا. را می دھد

شمار اين . پارک ھا يا در حاشيه کوچه ھا و خيابان ھا به صبح می رسانند
خردساالن کارتون خواب به طور انفجارآميزی در حال افزايش است و فقط در 

آنچه بر سر اين کودکان می رود و نوع بالھايی که . دو برابر شده است  ٨٧سال 
ط از سنخ دژخيمانه ترين و سفاکانه ترين کودک بر آنان تحميل می شود، نه فق

. آزاری ھا بلکه کثيف ترين و تبھکارانه ترين جنايت ھا عليه حرمت انسانی است
سرمايه داری ايران و دولت سرمايه داران ايران با کودکان چنين می کند و 
کودک آزاری را در اين مقياس به جريان عادی زندگی ميليون ھا کودک تبديل 

  .استکرده 

فرض کنيم که کودک فقير با دنيای . فقر استعدادھا را از بيخ و بن درھم می کوبد
فداکاری ھا و از خودگذشتگی ھای پدر و مادر فقيرش راه مدرسه را در پيش 

در اين حالت نيز شمشير فقر ھمه جا آخته و خارج از غالف، آماده سالخی . گيرد
سوء تغذيه توانايی کافی برای آموختن  او به دليل. بر فراز سر او در جوالن است

حافظه، ذھنيت، حواس و . مدام و در ھمه لحظات به نداری می انديشد. ندارد
او در ھمه وجود خويش تحقير . مشغله ھای فکری او پرورده ھای مستقيم فقرند

شده است و در محيط مدرسه کوه اين تحقير را بيشتر و بيشتر بر سر خود سنگين 
ک فقير خانواده کارگری ھيچ بارقه اميدی برای ادامه درس خواندن کود. می بيند
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وجود خود را مھمان ناخوانده محيط آموزش و . در پيش روی خود نمی بيند
يقين دارد که راه زندگی وی راه کوره پزخانه ھا، شيشه بری . مدرسه می پندارد

م سرمايه نظا. ھا، مواد فروشی ھا، بازارھای تجارت سکس و نوع اين ھا است
داری او را در درون حصارھای آھنين دنيايی محصور ساخته است که ھيچ 

کودکان فقرزده . کورسويی از افق زندگی متعارف انسانی بر آن نمی تابد
کارگرزاده در چنين جھنمی نمی توانند به درس و يادگيری و رشد و بلوغ فکری 

شتکار و عالقه زياد مجبور به بسياری از آنان با وجود داشتن استعداد، پ. بينديشند
پسران راھی بازار کار و دختران به اجبار راھی خانه . ترک تحصيل می شوند

کودکانی که در خانواده ھای ازھم پاشيده و نابسامان زندگی می . شوھر می شوند
خانواده ھايی که پدر يا معتاد است يا به ھرعلت زن و بچه اش را رھا  -کنند 

ر برای سير کردن شکم خود و فرزندانش مجبور به تن کرده و رفته و ماد
به طور معمول جمعيت مردودين را تشکيل می دھند و آن  - فروشی شده است 

لحظه . قدر مردود می شوند تا راه فروش نيروی کار کودکانه خود را پيش گيرند
به لحظه اين مصائب و  رويدادھا، که تار و پود زندگی کودکان فقير کارگر را 

آزار کودکان فقط جراحت ناشی از . سازند،  برای کودکان آزاردھنده است می
ھر دم و بازدم ھر کودک خانواده . چوب و فلک و شالق و آتش سيگار نيست

ھای کارگری در جھنم سرمايه داری به ويژه اگر اين جھنم، جھنم سرمايه داری 
ت کودک آزاری ايران باشد، بدون ھيچ چون و چرا دم و بازدمی از دنيای پلش

  . است

آنچه گفتيم ھر چند زمخت و ھولناک است حتی گوشه کوچکی از واقعيت  
ھيچ قلم و زبان و قدرت بيانی . روزمره جامعه سرمايه داری را بيان نمی کند

. قادر به توصيف دنيای وحشتناک آزار کودکان در جھنم بردگی مزدی نيست
. اين نظام آن قدرھم فقير نباشدفرض کنيم کودک مولود و محکوم به زندگی در 

بنا را بر اين قرار . گيريم نانی برای خوردن و لباسی برای پوشيدن داشته باشد
او بازھم . دھيم که امکان مدرسه و دارو و درمان ھم  تا حدی برايش موجود باشد

اين بار به طور . تمامی بار کودک آزاری سرمايه را بر گرده خود حمل می کند
سھمگين تر و سھمگين تر می شود اگر جنبش کارگری در موقعيتی قطع بسيار 
در عظيم ترين بخش جھان موجود، از جمله در دوزخ کشنده . ضعيف باشد

سرمايه داری ايران و به ويژه در شرايط تسلط جمھوری اسالمی سرمايه بر اين 
از زمين و آسمان فقط . جھنم سوزان، کودک علی العموم انسان حساب نمی شود

والدين وقتی . باران سرزنش و نکوھش و تحقير بر سر و روی او فرو می بارد
که او را مورد محبت قرار می دھند ھيچ بودن او را القا می کنند و وقتی که 
بساط وعظ و اندرز و شماتت پھن می سازند، تحقير با اعمال شاقه را عليه او به 

پرورش فکری و اعتالی محيط مدرسه به جای آن که  کانون . کار می گيرند
کوچه و خيابان قتلگاه . شخصيت وی باشد مرکز بيشترين تحقيرھا نسبت به اوست

طرد او از محيط گفتگوھا و . ھمه جا توھين است. شأن و حرمت انسانی اوست
در ھيچ کجا . شور و مشورت ھا و ابراز موجوديت ھا اساسی ترين قانون است

حتی موقعی که گرم ترين و فداکارانه . آيدموجود ذيحقوق انسانی به حساب نمی 
ترين و رقيق ترين نوازش ھا نثار او می شود اعتبار و اصالت و استقالل انسانی 

سرمايه داری در اينجا ھر نوع حق و حقوق انسانی را . وی ناديده گرفته می شود
از ھمه توده ھای کارگر و فرودست سلب کرده  و پيداست که کودکان را در 

پدر و مادر و معلم و . قدم اين بی حقوقی ھا آماج ھجوم خود گرفته استجبھه م
کل ساکنان دوزخی که در ھيچ لحظه ای از حيات خود ھيچ حقی برای دخالت 
آزادانه در ھيچ عرصه حيات اجتماعی نداشته اند چگونه می خواھند چنين حقوقی 

اری در اينجا سايه سرمايه د! را برای کودکان يا دانش آموزان خود قائل گردند؟
چيزی به نام حقوق انسانی وجود . ھر حقی را با قساوت تمام به تير بسته است

در درون اين جھنم ھر . ندارد که سھمی ھر چند ناچيز از آن به کودکان برسد
نوع احساس انسانی در مرداب فقر و احتياج و ترس و وحشت و بدبختی غرق 

است اما به اين دليل فداکاری می کند که مادر دريای بيکران فداکاری . می شود
فرزند وی بدون اين فداکاری قادر به زيستن و بزرگ شدن و زندگی کردن 

مادر در ھمان حال مجبور است که فرزند خويش را نه به چشم انسان بلکه . نيست
به چشم نان آور خود نگاه کند زيرا در سنين پيری از ھيچ تضمينی برای معيشت 

در اينجا عواطف ھمه اعتبار و عظمت واقعی . برخوردار نيستابتدايی خود 
  .انسانی خود را در پای معبد نياز و ترس قربانی می کند

اين ھا ھمه فقط اشاره است . نظام بردگی مزدی در اينجا با کودکان چنين می کند 
و حکم قطرات بسيار ناچيزی از اقيانوس بسيار عظيم و بيکران شرارت سرمايه 

کودک آزاری فقط تنبيه بدنی کودک نيست، ھر چند که . دک را دارندعليه کو
کودکان در . تنبيھات تبھکارانه و شقاوت آميز بدنی اطفال در اينجا بيداد می کند

موارد کودک آزاری در . در محيط خانه تنبيه می گردند. مدارس تنبيه می شوند
پدر و مادر، که در  خانواده از فجايعی است که در آن ھا کودک حتی از حمايت

جوامعی چون ايران تنھا حامی فرزندانشان ھستند، محرومند و ھيچ پشت و پناه و 
در اين موارد، از يک سو رسانه ھا و به اصطالح مدافعان حقوق . مامنی ندارند

کودک تمام فاجعه را متوجه آزاردھنده، که معموال پدر يا مادر يا ناپدری يا 
از . از دولت می خواھند فرد آزارگر را مجازات کند نامادری است، می دانند و

سوی ديگر، طبق قانون مجازات اسالمی، آزارگر يا قاتل کودک اگر پدر يا جد 
پدری باشد مجازات نمی شود، چون ولی دم و صاحب جان و خون و زندگی 

اين قانون به پدر حق می دھد که برای تربيت فرزندش . کودک محسوب می شود
ر شيوه ای که می خواھد تنبيه کند يا برای حفظ آبرو و ناموس خود سر او را به ھ

دختر خودش را، که يا با پسر مورد عالقه اش رابطه برقرارکرده و يا قربانی 
در موارد زيادی می بينيم که فرد . تجاوز جنسی شده است، گوش تا گوش ببرد

. ندگی می کندآزاردھنده کودک، شوھر صيغه ای زنی است که با فرزند خود ز
عمق فاجعه اينجاست که در اين موارد زن که برای نجات از گرسنگی صيغه 
مرد شده است به خاطر ادامه زندگی اش در برابر فرزند زخم خورده و تکه تکه 

اگر چنين نکند چه . شده اش دم فرو می بندد و برجنايت شوھرش پرده می کشد
خواھد کرد؟ زنی را به ياد  کند؟ چه کسی شکم گرسنه او و فرزندش را سير

آوريم که ھمين چند سال پيش شوھر صيغه ای اش را کشت زيرا قصد تجاوز به 
ھيچ قانونی از اين زن و دختر بی دفاعش حمايت نکرد . دختر نوجوانش را داشت

و او در نھايت به جرم قتل اعدام شد و دختر نوجوانش نيز تنھا حامی خود را در 
يه داری از دست داد و حاال معلوم نيست که شکم خودش اين دنيای بيرحم سرما

ھمچنين است موارد بسيار زياد مربوط به دختران . را چگونه دارد سير می کند
فراری که غالبا به علت اذيت و آزارھای جسمی و روحی و جنسی از سوی پدر 
ند يا ناپدری خود درنھايت از خانه فرار می کنند، يعنی در شرايطی قرار می گير

اما اين دختران نوجوان که اتفاقا از نوعی . که خيابان را امن تر از خانه می يابند
روحيه مقاومت يا عدم تحمل و پذيرش آنچه به سرشان می آورند و از نوعی 
شھامت و سرکشی برخوردارند، چه پناھی دارند و چه کسی از آن ھا حمايت می 

بيرون از خانه ماندن يا مورد کند؟ اين دختران معموال در اولين ساعت ھای 
تجاوز قرار می گيرند و طعمه باندھای فحشا می شوند يا توسط پليس دستگير و 

پليس با چنين دختران نوجوانی ھمچون مجرم برخورد می . بازداشت می شوند
بدترين و زشت ترين توھين ھا و تحقيرھا با اين نوجوانان ترسيده و آسيب . کند

آنان را برای تعيين بکارت به پزشکی . ت می گيردديده و رنج کشيده صور
قانونی و سپس به دادگاه می فرستند و در بھترين حالت يا مجبورشان می کنند 
دوباره به ھمان جھنمی که از آن فرار کرده اند برگردند، که معموال خانواده ھا 

می کنند نيز ديگر آن ھا را نمی پذيرند، و يا روانه بازداشتگاه يا بھزيستی شان 
بی ترديد، اين ھا ھمه از موارد کودک . که ھيچ کدام  از ديگری بھتر نيست

اما منحصر کردن کودک آزاری به . آزاری و از وحشيانه ترين نوع آن ھستند
نوع توحش آميز آن وارونه نمايی نظام سرمايه داری با ھدف تطھير اين نظام 

موارد کودک آزاری ناديده  آنچه در بررسی ھای رسانه ای و ژورناليستی. است
  .گرفته می شود دقيقا نظامی است که اين فجايع را بازتوليد می کند

اما نمی توان و . نظام سرمايه داری در سراسر جھان نظام کودک آزاری است
نبايد انکار کرد که اين نظام در بخش ھايی از دنيا قادر به اعمال اين ھمه توحش 
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که زمانی، روزی، روزگاری  رعد و برق  ھر کجا. در مورد کودکان نيست
مبارزه ضدسرمايه داری توده ھای کارگر طبقه سرمايه دار را به وحشت انداخته 
است وضعيت زندگی کودکان نيز به صورت بسيار محسوسی رو به بھبود رفته 

تأمين سطوحی ھر چند نازل از حقوق کودکان در پاره ای کشورھا از . است
آنچه کودکان در اين . فتخارآميز جنبش کارگری استدستاوردھای سترگ و ا

ممالک دارند صرفاً حاصل فشار سھمگينی است که طبقه کارگر با پيکار خود بر 
اين دستاوردھا با تمامی محدوديت ھايشان . نظام سرمايه داری تحميل کرده است

 .در قياس با وضعيت رقت بار کودکان ساير مناطق جھان سرمايه بسيار پرارجند
ممنوعيت کار کودکان، ممنوعيت ھر نوع کودک آزاری از نوع تنبيه بدنی و 
غيره ، مجازات ھای سنگين برای افراد کودک آزار ولو پدر يا مادر، آموزش 

سالگی، بھداشت و درمان و دارو و مراقبت پزشکی  ١٦اجباری رايگان تا سنين 
ان، کمک ھزينه سال به صورت رايگ ٢٠و دندان پزشکی برای ھمه افراد زير 

سال و  ١٦زندگی فرزند برای والدين، کمک ھزينه تحصيلی برای جوانان باالی 
از ھمه اين ھا مھم تر و اساسی تر رفتار احترام آميز و انسانی و سازنده و 

طبقه کارگر . آموزنده با کودکان در سنين مختلف از جمله اين دستاوردھا است
منشور مطالبات «چنين خواست ھايی را که درايران نيز بايد تمام اين حقوق و ھم

برای کودکان آمده است بر نظام سرمايه داری حاکم بر » پايه ای طبقه کارگر
اما حتی برای لحظه ای نبايد ترديد کند که مبارزه برای تحقق . ايران تحميل کند

بلکه نبردی يکسره » دموکراتيک«اين مطالبات نه مبارزه ای به اصطالح 
مبارزه برای حقوق کودکان ھمچون مبارزه برای حقوق . اری استضدسرمايه د

زنان به مبارزه عليه سرمايه داری گره خورده است و بدون مبارزه با اساس 
سرمايه داری يعنی موجوديت کارمزدی اين حقوق به طور کامل به دست نخواھد 

را به نظام سرمايه داری به صورتی بسيار دروغين و عوام فريبانه روزی . آمد
سرمايه داری خود بنياد و . تعيين کرده است» روز مبارزه با کودک آزاری«نام 

اگر قرار است بر آزار کودکان نقطه پايانی گذاشته . بستر کودک آزاری است
مبارزه عليه . شود بايد بساط موجوديت اين نظام از صفحه روزگار برچيده شود

ناپذيری از زنجيره پيکار کودک آزاری و استيفای حقوق کودک جزء جدايی 
ھر چه کارگران آگاھانه تر و سازمان . ضدسرمايه داری توده ھای کارگر است

يافته تر و افق دارتر به شيرازه حيات سرمايه حمله کنند، ھرچه قدرت خود را 
آگاھانه تر و سازمان يافته تر در مقابل نظام بردگی به صف کنند، ھر چه گلوی 

ند و ھرچه چشم انداز کسب قدرت سياسی برای اعمال سرمايه را بيشتر بفشار
بيشتر اين فشار را ملموس تر کنند، حقوق بيشتری ھم برای کودکان به دست 

  . خواھند آورد

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨آبان  ٢٧

  

 پرونده سازی برای زندانيان در سنندج
اسی در روزھای اخير و به دنبال اعدام مخالفان سي

در کردستان عده زيادی از معترضان اسير در 
زندانبانان . زندان سنندج  دست به اعتصاب غذا زدند

و نيروی سرکوب سرمايه در تالش ھستند تا اين 
. اقدام زندانيان را با مجازات ھای سنگين پاسخ گويند

بر اساس خبرھای رسيده، دستگاه قضائی دولت در 
رای اعتصاب کردستان شروع به پرونده سازی ب

کنندگان زندانی کرده و برای ھر زندانی جريمه ای 
مبلغ اين جريمه چيزی حدود . در نظر گرفته است

  . ھزار تومان است ٣٠٠

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨آبان  ٢٧

  

 بيکاری کارگران روغن شکوفه بابل 
کارخانه روغن شکوفه بابل به دستور عوامل قضائی 

که کدام محاسبات  اين. سرمايه پلمپ شده است
کاسبکارانه و بده و بستان ھای سودجويانه ميان 
سرمايه داران و دستگاه ھای اداری و قضائی آن ھا 
ً معلوم نيست  به تعطيل کارخانه انجاميده است دقيقا

» جلوگيری از آلودگی محيط زيست«اما اين کار را 
نکته اساسی اين است که با تعطيل . نام نھاده اند

. کارگر کار خود را از دست داده اند ٩٠کارخانه 
اين کارگران ساليان دراز در اينجا کار کرده  و 

کارخانه روغن شکوفه و بسياری . استثمار شده اند
از سرمايه ھای انباشت شده در قلمروھای ديگر 

اين . محصول مستقيم کار و استثمار آن ھاست
کارگران اکنون ھمه بيکار و بالتکليف و سرگردانند 

تعطيل کارخانه ھمچون پتکی  تمامی جسم و روح و 

کارگران خواستار . آنان را در ھم کوبيده است
  .   بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند

  ايلنا : منبع

٨٨آبان  ٢٧  

  

 تظاهرات اعتراضی کشاورزان داراب
نفر از کشاورزان روستای تيزاب شھر  ٥٠حدود 

فتن امکانات آبياری داراب در اعتراض به از بين ر
آنان می گويند . اين روستا دست به تظاھرات زدند

چند حلقه چاه تنھا منبع تأمين آب برای ادامه کشت و 
کار محدود آن ھا است، کشت و کار بسيار اندک و 
محدودی که با تحمل سخت ترين و فرساينده ترين 
کارھا لقمه نانی به شکم گرسنه افراد خانواده آنان 

اين چاه ھا اکنون در اثر بی توجھی . می رساند
دستگاه ھای مسئول دولتی به طور کامل پر شده اند 

کشاورزان اضافه می . و آب آن ھا خشک شده است
کنند که ھيچ ريالی برای پرداخت ھزينه حفاری چاه 
ھا ندارند و خشک شدن  آن ھا در حکم از دست 
دادن کامل کار و خشک شدن شريان معيشت آن ھا 

  . اد خانواده ھای آنان استوافر

آژانس : منبع
  ايران خبر 

   ٨٨آبان  ٢٧
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 سه کارگر افغان زنده زنده پختند
کارگر افغان توسط صاحبان سرمايه  در  ٣قتل 

شھرک صنعتی سلفچگان قم در زمره جانخراش 
ترين و شنيع ترين صحنه ھای کشتار کارگران 

ھر ساعت در توسط سرمايه است که ھر روز و 
. چھارگوشه جھنم سرمايه داری ايران روی می دھد

کارگر نفرين شده گرسنه و مفلوک در  ٣اين 
کارخانه بازيافت مواد روغنی و قير در شھرک 
. مذکور برای سرمايه داران شرکت کار می کردند

محل کار آنان به طور واقعی مرداب حتمی مرگ 
ار بودن و بود و سرمايه دار با علم به تمامی مرگب

ھالکت آفرينی اين محيط ھيچ نوع ھشداری به ھيچ 
کارگری برای حداقل احتياط و اجتناب از مرگ نمی 

سھل است، او کارگران را به ويژه . داده است
کارگران سيه روز و بی ھيچ پشت و پناه افغان را با 
سوء استفاده از اجبار و فقر و بدبختی آن ھا آگاھانه 

کارھای مرگ آور مجبور می به قبول حتمی ترين 
کارگر توسط سرمايه دار  ٣حادثه قتل . کرده است

در چنين وضعی و در متن وقوع چنين جنايتی روی 
اخبار حاکی است که جسم بی ارزشی به . داده است

درون چاھی سقوط می کند و يکی از کارگران بنا به 
اراده و خواست کارفرمايان و از ترس آنان برای 

در عمق . آن جسم وارد چاه می شود بيرون کشيدن
چاه  توده عظيم قير مذاب موج می زده است، به 
گونه ای که کل فضای چاه بر اثر گازھای سمی 

کارگر . متصاعد از قير، مسموم و مھلک بوده است
به محض ورود به چاه بر اثر سموم گاز دچار خفگی 

بدن او در . می شود و به عمق چاه سقوط می کند
به سرعت طعمه قير مذاب می شود و سر ھمان جا 

دو کارگر افغان ديگر . و مغز و صورتش می پزد
برای نجات ھمزنجير خويش وارد چاه می شوند اما 

در . ھر دو به سرنوشت کارگر اول دچار می گردند
اين شھرک صنعتی با اين که نوع اين حوادث ھر 
ھفته و ھر ماه به کرات روی می دھد اما ھيچ مرکز 

ساعت ھا طول می کشد تا . نشانی وجود نداردآنش 

کارگران امداد آتش نشانی از راه ھای دور خود را 
کارگران برای . به محل وقوع فاجعه می رسانند

خروج اجساد کشتگان به درون چاه می روند و با 
انباشت . ھزاران مشکل جسدھا را خارج می کنند

گازھای سمی در چاه به ميزانی بوده است که 
گران گروه امداد نيز در معرض خفگی و کار

سوختگی و مرگ قرار می گيرند و به وسائل 
سرمايه .  مختلف خود را از مھلکه خارج می کنند

کارگر افغان  ٣داران شرکت که اين کشتار را عليه 
مرتکب شده اند در پناه دولت سرمايه بدون ھيچ 
گرفت و گيری ھمچنان به استثمار کارگران و کشتار 

الی شماری ديگر از آن ھا در روزھای آينده احتم
  . ادامه می دھند
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از وضعيت  ضدسرمايه داری آيا می توانيم با ايجاد شوراهای
 کنونی درآييم ؟

    !خسته نباشيد . با سالم  به شما کارگران و ھمزنجيران

ساليان سال است که ما در رنج و عذاب زندگی می کنيم ، پدران و پدربزرگان ما 
  ؟اچر. کارگران نسل در نسل زندگی کردند و نصيبشان فقر بود و تنگدستی 

  . فرزندان ما کارگران حسرت يک زندگی راحت و بدون دغدغه را به دل دارند 

مان مجبور می شوند در با اخراج و بيکار شدن ما، فرزندان و جگرگوشه ھاي
ساعت در  ١٦الی  ١٤سخت ترين و بدترين شرايط کارگری حتی روزانه 

 ھا برای لقمه ای نان، تعميرگاه ھا، کارگاه ھای زيرزمينی، دستفروشی در خيابان
  .کودکی و نوجوانی و جوانی خود را از بين ببرند 

و ھزار کوفت و  استفاده، اعتياد، فرار از خانه ءھميشه مشکالت و خطرات، سو
  . ھا را تھديد می کند  آن ديگر مرض

اگر فرزندان ما شانس بياورند و ما ازجيره زندگيمان بزنيم و با خون دل خوردن 
اگر پسر  -  ھا را به دانشگاه بفرستيم پس از پايان تحصيالت و و قرض و قوله آن

، بيکار می  گذراندن دوره سربازی  به علت نداشتن پارتی و آشنا و پول -باشند 
ھزار  ٢٠٠الی  ١٠٠مانند و يا مجبور می شوند با دستمزد خيلی کم ماھيانه بين 

آن تومان مشغول به کار شوند که می دانيم ھزينه کرايه ماشين و خرج پوشاک  
  چرا؟. نمی شود ھم  ھا

ند و صاحب ثروت ھای کالن و مکان شيره جان ما را می رسرمايه دا ،در مقابل
  نانوشته را چه کسانی پاسداری می کنند؟  نوشته و اين قانون. شوند میافسانه ای 

ما کارگران ھرچه : به نظر ما، جواب ھمه اين چراھا و سئوال ھا يک کالم است 
يعنی رابطه خريد و فروش نيروی کار می کشيم و سرمايه می کشيم از دست 

  .دولت ھم با تمام دم و دستگاھش از آن پاسداری می کند

اين رابطه وحشيانه  ،ھرزمان که ما نسبت به سرمايهدرست به ھمين دليل، 
انقالب کرديم ،  يااعتصاب  يااعتراض  نيروی کار و توليد اضافه ارزشاستثمار 

 کشته ھا داديم و زمانی. شديمو محاکمه و زندانی و حتی اعدام شدت سرکوب ه ب
،  اسالمیساسی، جمھوری نام مشروطه، قانون اه ھا چربيد ب که زورمان به آن

نسخه پيچيدند و کاله گشادی  چيزھای ديگرخيلی مردم ساالری و ی و دموکراس
نام در ه سرمان گذاشتند و يا جنگ به راه انداختند و به خاطر فرار از انقالب ب

خطر بودن مملکت و خيلی چيزھای ديگر ما را به مسلخ فرستادند و نانشان را به 
  .و خوردند کاسه خون دل ما زدند 

يکديگر نه تنھا در ايران  پی در پیھای  راستی تا چه زمانی ما بايد شاھد شکست
  دليلش چيست؟ عيب کار کجاست؟ ؟سراسر دنيا باشيمدر بلکه 

آيا ؟  ه استنتيجه نداد ؟ پس چرا ه استسرمايه داری نبودعليه مگر مبارزات ما 
يم دولت سرمايه داری باعث می توانيم ھمه چيز را به سرکوب نسبت دھيم و بگوي

مگر قرار بوده : شکست ما بوده است؟ در اين صورت، آيا از ما  نخواھند پرسيد 
مسلم است که دولت سرمايه داری !! دولت سرمايه داری باعث پيروزی ما شود؟

پس بايد علت ھای . برای دفاع از اين نظام کارگران را سرکوب می کند
مثال يکی از اين علت ھا می تواند . ستجو کنيمشکستمان را در چيزھای ديگری ج

به عبارت ديگر، اگر تشکل را به . شکل و شيوه و ھدف متشکل شدن ما باشد
يا سالحی آ: سالح کارگران برای مبارزه با سرمايه داری تشبيه کنيم، بايد بپرسيم 

  ؟ه استيم  الزم و کافی و کاری بوده اانتخاب کرد تا کنونرا که 

 و ھای کارگری مانند سنديکاھا در دورانی پدران ما سازمان ،طور مثاله ب
و ھنوز ھم برخی از کارگران دنبال چنين سازمان ھايی . درست کردنداتحاديه ھا 

به دست  چيزی و زندانی شدن و بيکار شدن يا دادنکشته  با وجود اما. ھستند
  چرا؟ . کشيدندکم کم از چنگشان بيرون اگر دستاوردی ھم داشتند و يا نياوردند 

به نظر ما، يک علت اصلی اين امر آن بوده است که اين سازمان ھا نقش خود را 
فقط چانه زنی در مورد نرخ خريد و فروش نيروی کار دانسته اند و کاری به اين 
نداشته اند که اساسا انسان چرا بايد مجبور باشد برای زندگی کردن نيروی کارش 

و می گويند اگر سرمايه دار نباشد پس کارگر از کجا آن ھا می گفتند . را بفروشد
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نان بخورد؟ ھيچ وقت فکر نکرده و نمی کنند که اصال چرا بايد يکی کار کند و 
حاصل زحمتش را يکی ديگر بخورد؟ چرا ما بايد نسل اندر نسل کارگر باشيم و 
جان بکنيم و ھميشه از ھمه چيز محروم باشيم و يکی ديگر در ناز و نعمت 

دگی کند در حالی که اين ما ھستيم که جيب ھای او را پر می کنيم و با کارمان زن
ثروت روی ثروتش می گذاريم؟ اصال چرا بايد ثروت و قدرت و مديريت و 
قانون و دولت دست کسانی باشد که از قبل کار نسل اندر نسل ما کارگران به 

نيا توليد می کنيم چه اينجا رسيده اند؟ ما که چنين ثروت و قدرتی را در ھمه د
کسی گفته خودمان نمی توانيم اين جامعه را اداره کنيم؟ سنديکا ھا و اتحاديه ھا 

خود سپردند و ھنوز  پرداختن به مسئله نابودی سرمايه داری را به احزاب مافوق
حال آن که اين احزاب فقط و فقط در فکر به قدرت . ھم ھمين کار را می کنند

  تنھا چيزی که کار نداشته اند مبارزه برای از ميان برداشتن رسيدن بوده اند و به
  .خريد و فروش نيروی کار بوده است اين نظام مبتنی بر

در دوره ھايی از مبارزاتشان چه در ايران و چه در کشورھای ديگر  کارگران
محدوديت . قدرت اين شوراھا خيلی بود .ندرا برپا کردسرمايه داری شوراھا 

را نداشتند و حتی در مواردی توانستند دولت سرمايه داری را  ھای سنديکاھا
کل ماشين دولتی سرمايه  به علت نابود نکردناما پس از مدتی يا  .سرنگون کنند

داری شکست  خوردند يا وظيفه خود را بازھم به احزاب مافوق سپردند و به 
داری کنار  ند و از صحنه مبارزه سياسی با سرمايهکمرنگ شدھمين دليل کم کم  

ه علت نداشتن افق مبارزه آگاھانه با سرمايه داری از محتوای يا ب زده شدند
دست عوامل سرسپرده و فريبکار سرمايه داری ضدسرمايه داری خالی شدند وبه 

شورای اسالمی «با ساختن تشکل ھايی مثل سرمايه داران  که و يا اين ندافتاد
  .ندزدرا کارگران ضدسرمايه داری  واقعی نام شوراھا ريشه شوراھایه ب »کار

آيا ما  ال است کهئوطرح اين س ،ولی ھدف .مثال زياد داريم که بماند به وقتش
کارگری  می توانيم با ايجاد شوراھای  کارگران با درس آموزی از گذشته

ھمگی متحد و يکپارچه  ،از اين پراکندگی در بياييم ضدسرمايه داری
  م و سرش را به طاق بکوبيم ؟ عليه نظام سرمايه داری بجنگي

ان در متجربيات .کنيمفکری ھم برای شروع اين کار مبيايي ما اين است کهپيشنھاد  
در اين را  مانراھکارھاي و و پيشنھادھا ضدسرمايه داری مورد شوراھای واقعی

  .چاره ديگری نداريم. مورد بنويسيم و در معرض قضاوت يکديگر قرار دھيم

  است کارگری ضدسرمايه داریی ئوحدت و تشکيالت شوراچاره ما کارگران 

  گروھی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن
١٥/٨/٨٨  

 

 مرگ دو کارگر چرم سازی در اثر گازهای سمی سرمايه
دو کارگر توليد چرم در تبريز حين کار کردن و 
استثمار شدن توسط سرمايه دار جان خود را از 

ھر دو کارگر در کارگاه توليد چرم کار . دست دادند
مدام در فضای مسموم ناشی از تصاعد  .می کردند

خطر . گازھای مھلک شيميايی مشغول کار بودند
کارگران از . مرگ ھميشه آن ھا را تھديد می کرد

محيط کار . ھيچ نوع وسائل ايمنی برخوردار نبودند
ھمه چيز . آنان فاقد ھر نوع امکانات بھداشتی بود

برای مرگ حاضر و آماده وجود داشت و ھيچ چيز 
کار . ی فرار از مرگ در اختيار کارگران نبودبرا

کردن آن ھا در اين شرايط وخيم اجبار زندگی و 
در لحظه وقوع حادثه ھر دو . گرسنگی و نداری بود

کارگر زير فشار تراکم گازھای مسموم دچار خفگی 
شدند و پيش از رسيدن گروه امداد آتش نشانی جان 

  .خويش را از دست دادند
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 کارگر اسپاربانک در نروژ ١٧٧ج اخرا
نوامبر کنوت بکولد مسئول  ١٦امروز دوشنبه 

اتحاديه کارگری در يک مصاحبه مطبوعاتی  از 
تن از کارگران اسپار بانک خبر  ١٧٧طرح اخراج 

بکولد گفت که ماه اوت ھئيت رئيسه بانک در . داد
جلسه ای با حضور مسئوالن اتحاديه تصميم به 

بخش بيمه ھای بانکی در کارگر  ١٥٥اخراج 
شھرھای اسلو، ترومسو و تونسبرگ را با او 

او ادامه داد که در . وشريکانش در ميان گذاشته اند
اين مدت جلسات متعددی با ھيئت رئيسه سپاربانک 
داشته اند، اما ھيچ  اشاره ای به محتوای گفتگوھای 

تنھا گاليه توخالی . سران اتحاديه با کارفرمايان نکرد
بکولد از کارفرمايان اين بود که به وعده ھای  آقای

او شرح می دھد که . خويش درست عمل نکرده اند
کارگر توافق قطعی داشته اند اما  ١٥٥بر سر اخراج 

نفر افزايش داده  ١٧٧کارفرمايان اين تعداد را به 
اين تنھا گاليه رئيس اتحاديه از ھمتايان سرمايه . اند

گاليه ای چنان . دار خويش در اسپاربانک بود
دوستانه و صميمانه که بيش از حد قابل اغماض بود 

بيشرمی آقای !! و طرح آن محلی از اعراب نداشت

بکولد و شرکای سرمايه دار او در صدر اتحاديه 
وی در بخش . کارگران بانک البته به اينجا ختم نشد

آخر سخنانش سنگ تمام گذاشت و گفت که ما 
در شرح اين موفقيت گفت  او. موفقيت بزرگی داشتيم

که توانسته است کارفرمايان را قانع کند که در 
صورت اخراج ھر کارگر، به ازای ھرسال سابقه 

مثال اگر !!  روز را به وی بدھند ١٥کار دستمزد 
سال سابقه کار دارد يک ماه دستمزد به  ٢کارگری 

نکته بسيار شنيدنی تر !! او بدھند و اورا اخراج کنند
يان آن است که در تمامی دوره طوالنی در اين م

گفتگوی سران اتحاديه و صاحبان سرمايه ھيچ 
کارگر محکوم به  ١٧٧کارگر بانک و ھيچ کدام از 

اخراج ھيچ نوع اطالعی از تصميمات مشترک 
سران اتحاديه . اتحاديه و کارفرمايان بانک نداشته اند

آنان . موضوع را با ھيچ کارگری درميان ننھاده اند
مامی راه ھای احتمالی اعتراض و مقاومت ت

کارگران را . کارگران را بر روی آن ھا سد کرده اند
در بی خبری مطلق دست بسته تسليم سرمايه دار 
کرده اند تا وی با فراغ بال و بی ھيچ دغدغه خيال 

رؤسای اتحاديه تمامی . ھمه آن ھا را اخراج کند
ل عليه وظيفه اتحاديه گری خود را به تمام و کما

. کارگران و به نفع سرمايه داران انجام داده اند
کارگران زمانی از ماجرا اطالع پيدا می کنند که 
نمايندگان واقعی سرمايه در لباس دروغين نمايندگی 
آن ھا پرونده اخراجشان را کامل و احکام 

در شرايط . بيکارسازی ھمگيشان را صادر کرده اند
وژ اين کارگران دھشتبار کنونی جنبش کارگری نر

راھی جز تسليم در قبال تصميم سرمايه داران 
سرمايه داران و اتحاديه دست در دست ھم . ندارند

ھر نوع . عليه آن ھا به ھر توطئه ای دست می زنند
اعتصاب آنان وحشی قلمداد می گردد و مستوجب 

توده ھای . تعقيب و مجازات و جريمه اعالم می شود
انند جلو اين اخراج ھا را کارگر نروژ زمانی می تو

بگيرند که اتحاديه ھای سرمايه پرست را ترک کنند 
و خودشان با عزم راسخ دست به کار تشکيل 

تنھا راه برون . شوراھای ضدسرمايه داری شوند
رفت جنبش کارگری از وضعيت دردناک و تأسف 
آور موجود خروج آگاھانه و متحد از چنبره جنبش 
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تا زمانی که اين اتفاق . ت نکبت بار اتحاديه ای اس
نيفتد کارگران شاھد سالخی ھرچه دردناک تر خود 

  . خواھند بود

  منبع سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای

  ٢٠٠٩نوامبر 

    

 اعتصاب کارگران جهاد نصر در سنندج
سرمايه داران جھاد نصر از شرکت ھای تابعه 

ماه است که حقوق کارگران  ٤مسکن مھر در سنندج 
کارگر به دنبال  ٢٥٠. را پرداخت نکرده اند

ماھه و ادامه تعويق دستمزدھا تصميم  ٤ت اعتراضا
کارگران دست از کار کشيده و . به اعتصاب گرفتند

ختم اعتصاب را به پرداخت دستمزدھا موکول کرده 
آبان آغاز شده  ٢٠اعتصاب از روز چھارشنبه . اند

ماه بارھا زير  ٤سرمايه داران در طول اين . است

ا را فشار اعتراض کارگران قول دادند که حقوق ھ
پرداخت کنند اما اين وعده و وعيدھا ھيچ گاه جامه 

کارگر با توجه به آنچه در اين  ٢٥٠. عمل نپوشيد
مدت بر سر آن ھا رفته است تأکيد کرده اند که به 
ھيچ قول و قرار کارفرمايان اعتماد نخواھند کرد و 
پرداخت حی و حاضر دستمزدھا را تنھا شرط 

ران در اين چند روز سرمايه دا. شروع کار می دانند
به جای توافق با پرداخت حقوق ھا ھمه تالش خود 

را به کار گرفته اند تا در صفوف کارگران شکاف 
اين تالش ھا تا امروز بر عزم مصمم . اندازند

  .کارگران برای مقاومت تأثير نگذاشته است

  آژانس ايران خبر: منبع

    ٨٨آبان  ٢٤

  

 پائين کشيدندو بسيج را کارگران آلومينيوم سازی اراک تابل
کارگران کارخانه آلومينيوم سازی اراک موج جديد 

کارگر در  ٤٠٠. مبارزات خود را شروع کردند
ھفته گذشته دست از کار کشيدند و به دنبال وعده و 
وعيدھای مؤکد صاحبان سرمايه به طور موقت به 

چند روز گذشت اما به روال . سر کار بازگشتند
انتظار می رفت ھيچ خبری از معمول و چنان که 

ھيچ . ھيچ يک از قول و قرارھای سرمايه داران نشد
ھيچ ريالی افزايش . دستمزد معوقه ای پرداخت نشد

ھيچ تصميمی در مورد . توليد به ھيچ کارگری ندادند

برقراری مجدد افزايش توليد و اضافه کاری گرفته 
نشد و در کنار ھمه اين ھا ھيچ بارقه اميدی برای 

کارگر کارخانه در ھيچ کجا  ٤٠٠ضمين اشتغال ت
کارگران يک بار ديگر دروغ بودن تمامی . ديده نشد

يادآوری . گفته ھای سرمايه داران را تجربه کردند
می کنيم که سپاه پاسداران و بسيج دست به کار 
بلعيدن اين کارخانه، تعطيل شرکت و اختصاص 

. ستندزمين ھای آن به پروژه ھای بساز و بفروشی ھ
کارگران با توجه به ھمه اين موضوعات خشمگينانه 

آنان در شروع . اعتراض خويش را از سر گرفتند
تظاھرات اعتراضی خود با خشم و نفرت تمام به 
تابلوی بسيج حمله کردند و آن را از ديوار کارخانه 

  . پائين کشيدند

  آژانس ايران خبر : منبع

 ٨٨آبان  ٢٤

 

 باله گردگزارشی از کار کودکان ز

  کودکی من در ال به الی زباله ھا صرف جستجوی لقمه ای نان شد

کودک زباله گرد  ٣٠دقيقه در کنار يک خيايان منتظر بمانی حداقل  ١٠اگر فقط 
اين کودکان نه دستکش دارند، . به دفعات مکرر به مخازن زباله ھا سر می زنند
ن ھا در معرض ابتال به ھمه آ. نه دھان بند، نه ھيچ لباس کاری بر تن دارند

ھپاتيت و ايدز ھستند و بسياری از آن ھا چه بسا ھم اکنون به اين بيماری ھا مبتال 
کودکی با چشمان عسلی آنچنان دود زده و تيره به نظر می رسد که . شده باشند

سايز برای او  ٣شلوارش حداقل . فکر می کنی ھميشه در ذغالدونی بوده است
. اسمش اصغر است. از وی تا سر زانو پائين آمده استبزرگ است و پيراھن در

ھر بار که . او در روز لحظه به لحظه به ھمه انبارھای زباله خيابان سر می زند
به زباله ھا نزديک می شود دنيای آرزوی خود را در فضا نجوا و گاھی فرياد 

نگين تر ھر چه س. آرزويش اين است که پالستيکی يا آلومينيومی پيدا کند. می کند
آشغال ھا شانه و جسم و روح او را می فرسايد اما اميد سنگينی . باشد بھتر است

ريالی بيشتر و يک لقمه نان احتمالی برای خودش و مادرش و برادران و 
کودکی اش اين سان . تمام زندگی او اين است! خواھرانش را در دل وی می کارد

ھا، تنفس بوی زباله، استنشاق  دنيای او دنيای غرق شدن در زباله. می گذرد
گازھای سمی زباله دان ھا، برای يافتن بھای يک نان خالی، آن ھم با ميليون ھا 

او به اين شکل زندگی محکوم شده . اگر و اما و ھول و ھراس و وحشت است
نظام سرمايه داری، دولت سرمايه داری، مذھب سرمايه داری، قانون و . است

رام سرمايه او را به اين شکل زندگی محکوم کرده اخالق و عرف و آئين و م
  .است

فريدون کودک ديگری 
است که ھمان کار اصغر 
را در محدوده خيابان 
انقالب و کوچه پس کوچه 
ھای اين ناحيه انجام می 

او نيز يکی ديگر از . دھد
ھمين محکومان، نفرين 
شدگان و داغ لعنت 
خوردگان جھنم سرمايه 

اه يک بار جوی ھای آب کنار خيابان ھای اين منطقه شھرداری ھر چند گ. است
را برای کشتن موش ھا طعمه گذاری می کند و جنازه انبوه موش ھا در ميان 
ھمان زباله ھايی دفن می شود که فريدون تمامی روزھا و ھمه عمرش را در زير 

او ھم دستکش . و رو کردن آن ھا برای يافتن شيئی قابل فروش صرف می کند
و در پاسخ اين سئوال که چرا الاقل يک جفت دستکش نمی خری بسيار ندارد 

می دانی که چند کيلو پالستيک و ضايعات بايد بفروشم تا « : ساده پاسخ می دھد
فريدون به » ..تومان است ١٥٠٠قيمت دستکش حداقل . پول يک دستکش شود

ا را ھر صبح را با جمع آوری زباله شروع می کند و شب ھ. مدرسه نمی رود
 .  نيز با کوله بار سنگين زباله به صبح می رساند

در . جمعيت کودکانی که کار روزانه آن ھا زباله گردی است بيش از حد است
ميان آن ھا شمار زيادی کودک خردسال وجود دارد که قد آن ھا بسيار کوتاه 
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است، آن قدر کوتاه که وقتی سرھای خود را در جستجوی يافتن آشغال به درون 
خاکروبه ھا و . زباله ھا فرو می برند پاھايشان باالجبار در ھوا معلق می ماند

زباله ھايی که اينان با ھمه بدن به درون آن غرق می شوند پر از سوزن، 
ايدز و ھپاتيت از . سرنگ، خون، کاندوم و تمامی مواد مھلک و بيماری زا است

ھمه اين کودکان . د می کندرايج ترين امراضی است که حيات اين کودکان را تھدي
صيدھای سر براه و طعمه ھای بسيار لذيذ و مھيايی برای باندھای اختاپوسی 

سرمايه داران سفاک و جالدی که سرمايه ھای خويش . فروش مواد مخدر ھستند
را در خريد و فروش مواد مخدر انباشت می کنند، از باندھای خصوصی گرفته تا 

اين کودکان و تبديل آن ھا به کارگر فروش نوع دولتی و نظامی آن شکار 
بی بھاترين نيروی کار . ھروئين و حشيش و ترياک را مائده آسمانی می بينند

روی زمين، در سودآورترين حوزه ھای سرمايه گذاری، تبديل کودکان خردسال 
و شکوفه ھای ناشکفته انسانی به ھيزم کثيف ترين کوره ھای سودسازی، کاری 

داری، به ويژه در جھنم سرمايه داری ايران، برای آن سر و دست که ھر سرمايه 
  . می شکند

کار کودکان پديده ای چنان شنيع، بشرستيزانه و ظالمانه است که حتی نظام 
بشرکش سرمايه داری در بسياری جاھا زير فشار موج مبارزات کارگران دنيا 

شت سرمايه در دوزخ وحشت و دھ. مجبور شده است به ممنوعيت آن تن دھد
داری ايران نه فقط کار کودکان ممنوع نيست بلکه زباله گردی، کار در سياه چال 
ھای مرگ آور سودسازی سرمايه، در آتش کوره ھای آجرپزی، در تنورھای 
مرگ شيشه بری ھا، در عمق زيرزمين ھای بدون ھيچ نور و ھوا و نمور قالی 

کار را فشار می دھد، آری در بافی ھا، در ھر کجا که چنگال مرگ گلوی نيروی 
سرمايه، کار در ھمه اين . ھمه اين جور جاھا اجبار کار کودکان حکمفرماست
کودکی که توسط سرمايه به . سالخ خانه ھا را برای کودکان اجباری کرده است

کوير گرسنگی و محروميت از درس و مدرسه و دکتر و دارو و خانه و لباس و 
ور است که کار کند و سرمايه داران نه فقط از ھمه چيز پرتاب شده است مجب

کودکان کار می کشند، نه فقط آنان را به سفاکانه ترين شکل استثمار می کنند بلکه  
  . فقط نوع کارھای باال را اليق کودکان می دانند

  ايلنا  :  منبع

  ٨٨آبان  ٢٤

 

به کارخانه جلوگيری  دار آی از ورود سرمايه تی ران آیکارگ
 ردندک

آی تی ( سرمايه داران شرکت مخابرات راه دور 
ھمچنان به مصادره دستمزدھای کارگران ادامه ) آی

ماه  ١١زمان تعويق حقوق ھا اکنون از . می دھند
گذشته است و کارگران در تمامی اين مدت و فراتر 

سال اخير مدام در حال اعتراض و  ٢از آن در طول 
رات بوده اند، اشکال اعتصاب و تحصن و تظاھ

مختلف مبارزه که سرمايه داران و دولت سرمايه 
داری در مقابل آن مقاومت کرده، آن را سرکوب 
. نموده  و از پرداخت دستمزدھا سر باز زده اند

کارگران در ادامه ھمين مبارزات، روز پنج شنبه 
در . آبان يک بار ديگر دست به تظاھرات زدند ٢١

ند و ھنگام ورود سرمايه دار محيط کارخانه جمع شد
به شرکت درھای ورودی کارخانه را بر روی او 

 ١١کارگران معترض و عاصی که به دنبال . بستند

ماه تعويق دستمزدھا در شعله ھای سوزنده فقر و 
گرسنگی و بدھکاری و تحقير از ھمه ھست و نيست 
خود ساقط شده اند مصممانه از ورود سرمايه دار به 

آنان اعالم کردند که . ی کردندشرکت جلوگير
کارخانه در دست آن ھا است و سرمايه دار را تنھا 
به شرطی راه می دھند که حکم قطعی پرداخت 

کارگران بر تصميم خود . حقوق ھا را صادر کند
پای فشردند و صاحب شرکت را در پشت درھای 

سرمايه دار مطابق معمول از . بسته متوقف کردند
طبقه خود ياری خواست و نيروی سرکوب دولت 

طولی نکشيد که نيروھای پليس و ساير سرکوبگران 
پليس با . سرمايه خود را به محل ماجرا رساندند

توسل به تھديد، ايجاد رعب و وحشت و يادآوری 
خطر زندان و شکنجه  و مجازات ھای سنگين از 

. کارگران خواست که دروازه شرکت را بگشايند
درنھايت فرياد زدند که  کارگران مقاومت کردند و

در را باز می 
کنند مشروط به 
اين که صاحبان 

شرکت 
دستمزدھا را 

  . پرداخت کنند

  ايلنا : منبع

 ٨٨آبان  ٢٢

 

 سرنوشت نامعلوم کارگران اپل آلمان
د آرزوی پسال سرگردانی  حدود يک کارگران اپل آلمان بعد از يم و امي ان و ب اي
دن ت و روشن ش ن حال ان  اي درسرنوشت ش ال . ا دارن رال  ٢٠٠٨س ه جن ود ک ب

ورز بع تفاده اموت ارد دالری دولت  ٥٠زکمک د از اعالم ورشکستگی و اس ميلي
رار دارد و امکان  مريکاآ اعالم کرد که کنسرن دختر يعنی اپل در موقعيت بدی ق

ن سخنان  .ورشکستگی آن می رود ل اي در حالی که در ھمان زمان کارشناسان اپ
تند ترا در مورد اين شرک ود. صادق نمی دانس وفقی ب ون شرکت م ا کن ل ت و  هاپ

و مرکز روسلھايم به عنوان قلب تکنولوژيک  هبازار فروش خوبی در اروپا داشت
ازگی می خواست خودروو پيشرفت اپل م ه ت  دل ھای جديد را محک می زد و ب
  . بازار معرفی کنده برقی جديدش را ب

يش از ساير ٢٥ ل ب انی اپ ارگر آلم زار ک ه  ھ ايی ب ز اروپ ل در مراک ارگران اپ ک
د ه بحث روز بحث. مساله حساسيت نشان دادن راض ب ارگران  اعتصاب و اعت ک

ديل شد د . تب ادر را بپردازن ای کنسرن م دھی ھ اوان ب د ت ه باي ن ک ارگران از اي ک
ق داشت اياالت متحده GMبه  مساله حق امتياز اپل که. عصبانی بودند ل  تعل و اپ

ه . بود یمساله مھم آن حق حيات نداشت  ا بدون اجازهاروپ ود ک مساله ديگر اين ب
ا، ب يب اقتصادی آمريک راز و نش ود ف ا وج ان ب وردکماک م حرف اول در م  از ھ
ود ا زده می ش ای تکنولوژيک در آن ج وآوری ھ ايی  .ن ای اروپ رمايه ھ را س زي

ه برخالف آمريکا چندان دست و دل ذاری در زمين ات  بازی در سرمايه گ و تحقيق
رای  ،به ھمين سبب. نوآوری ندارند ادر ب در آلمان خواست ماندن اپل با کنسرن م

الی  هين امکانات ھمواره قوی بودااستفاده از رای کمک م ان ب و کوشش دولت آلم
اله . ين منظر بودابه اپل و سرپا نگھداشتن آن از ه مس البته مساله اپل به سرعت ب

ه و انی ب ديل شد و احزاب آلم زرگ ای سياسی تب ژه دو حزب ب  SPDو  CDUي
ان،  ،خانم مرکل. ين مساله در مبارزات انتخاباتی بھره جستندااز يس دولت آلم رئ

تند و  وزير اقتصاد، روسای چھار دولت ايالتی که ھمه وابسته به حزب مرکل ھس
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و از حزب ائتالفی بارھا به مراکز توليد اپل سفر کردند  هاشتاين ماير وزير خارج
ا ا ک تندرگران بب ا مسئوال. ه گفتگو نشس دد  GMن اعزامی از ب نشست ھای متع

ميليارد کمک دولتی را دادند و متعاقب  ٣/٣ دند و باالخره قول پرداختبرگزارکر
ان موافق ٦/١آن  اميليارد را پرداخت کردند که بحث زيادی را در مي ن ان و مخالف

ی ا .برانگيخت ول مثبت يچ ق ا ھ نعکس نش GM زام وم ازھم ھم اره صحبت د و ب
ل اين که اعالم ورشکستگی در ميان بود تا  روش اپ ذار و ف مساله يافتن سرمايه گ

انی  طرف یبا نارضايت باال ذکر گرديددليلی که در ه ميان آمد که در آغاز به ب  آلم
رار گرفت ول ق ورد قب را ٢٣در . مواجه شد اما باالخره م ا ب ات ايتالي ل في ی آوري

ه رد و ب ادگی ک د اعالم آم ال خري ا  ٢٨آن در  دنب ا ب ادايی ماگن ل شرکت کان آوري
ل شد سپس يک . شريک روسی اش اسپربانک وارد ميدان مبارزه برای خريد اپ

اه  ١٢در . يدان شدوارد م انکارگر ذار چينی با قول عدم بيکار سازیسرمايه گ م
ذاکرات داغ . م آمادگی کردی اعالمه شرکت بلژيک رای  م ا ب ا دائم ات ھ ود و ھي ب

ا تغ . کره به برلين می آمدندمذا ر رای می دادياما طرف آمريکايی دائم  ٢٥در . ي
پتامبر اعالم شد  ١٠اعالم کرد که اپل را نمی فروشد و سپس در  ٢٠٠٩ت او س

ل که از ا  بين چند سرمايه گذار موجود اپ ه ماگن د شدب ه خواھ دريجا در . فروخت ت
ه ه در  آلمان با مذاکرات انجام يافته نظر مثبت نسبت ب اد می شد ک ا ايج  ٢٣ماگن

رد GM اکتبر بازھم  ن دوران ذره ای . با فروش اپل اعالم مخالفت ک ان اي در تم
ا. ان کاسته نشداز ھراس کارگر ا  آن ھ ازی ب ازی، ب ن ب ه اي د ک مشاھده می کردن

يد. سرنوشت آن ھاست ا را نمی پرس ه چه . کسی نظر آن ھ ه زده می شد ک چان
رد که کجا باشد مگر فرقی می ک. ند شد و در کدام کارگاهتعداد کارگر بيکار خواھ

ايی يا لھست یآيا ازھستی ساقط شدن کارگر انگليس و چه کسانی باشند؟ ا ايتالي انی ي
ود ه ب ارگران . يا بلژيکی يا اتريشی با کارگر آلمانی فرقی می کند؟ ولی اين گون ک

ی کردن عی م وری س ر کش يد اختھ ر گس ايی ديگ ه ج اری ب . دل کنناپوس بيک
ھزار کارگر اپل اروپا به جای ھمبستگی با ھم،  ٥٠. ھمبستگی کارگری مرده بود

ب ھمه ب ای طل ان دادن ج ود و نش ای خ ه ای ھ م طبق اير ھ تگی از س درت بس ق
تند مشکل را روی دوش ديگری بيندازطبقاتی خود، ھرکدام  دمی خواس و چشم  ن

رماي ه لطف س ه ب ود بلک درت خ ه ق ه ب ه ن ود را ب د خ ای امي طه ھ ه داران و واس
  . بينابينی دوخته بودند

اکنون  .ين می کند چه بشود و چه نشوددر دنيای سرمايه داری قدرت است که تعي
ه بين دو طبقه اصلی جامعه س نی است که در توازن قوایديرزما رمايه داری، کف

رداست و ب طبقه کارگر سبک ه. ه باال می پ ه طبق ات حفظ امک سرمايه دار ھم ان
ته است و  .متحد است. ت را داردقدر در دولت ھای حامی خود را سرپا نگھداش

د سوسياليسم  د و قن مواقع بحران از کمک ھای بيدريغ اين دولت ھا بھره می جوي
د و  ا آب می کن دولتی که ھمان سرمايه داری دولتی است را در دل رفرميست ھ

م دارد ود را ھ رکوب خ ای س زوم نيروھ ورت ل را .در ص الوه ب ول  ،ينع ا قب ب
ا ب ه ھ ی اتحادي ارگر يعن وان شرکای ه رسمی سازمان دھندگان موجود طبقه ک عن

را مورد مذاکره در مسائل کار و تعرفه مزدی، حل مشکل خود را با طبقه کارگر 
ان  د امک ا ح ز ت پني ا س ه آن ھ ه ب و ب ود جل دين خ وان معتم ه عن ا ب ت ت رده اس

   .ندرا بگيرمنافع طبقه سرمايه دار  خطرافتادن

ام شده و ب GMدوباره  ا انج ه ماگن ل ب زودی ه اعالم کرد که کار توافق فروش اپ
يد نامه توافقاين  د رس ه امضا خواھ ود ب ا . که تھيه ھم شده ب ان ب ر در آلم ن خب اي

ه مواجه شد و مسئوال یخوشحال ا ب ديران اعزامی ماگن ا م ن اتحاديه و کارگاه ھا ب
ل يچ کدام از کارگاه ھای اپل در آلمماگنا قول داد که ھ. مذاکره نشستند ان را تعطي
رد د ک ازی. نخواھ ار س ا بيک ود اوضاع  ١٠ ام ات و بھب رای نج ارگر ب زار ک ھ

ود ٤ضروری بود که احتماال  د ب ان خواھن ين سادگی  .ھزار نفرشان از آلم ه ھم ب
ه با ق. بقای سرمايه با نابودی زندگی کارگران پيوند می خورد ه اتحادي ايی ک ول ھ

ام مرخصی  کاھش مخارج با کاھش ی کارگاه در زمينهھاوراو ش ول اي عيدی و پ
ورو ٢٦٥کارگران از  شد طی دو سالداد قرار ون ي د و در ازای بپوشنچشم  ميلي

ل . درصد سھام به کارگران تعلق گيرد ١٠آن  اير مراکز اپ ا س ز ب ايی ني توافق ھ
وگير ل جل ی در مقاب ی فراوان ای دولت ول کمک ھ د و ق ام ش دن انج ته ش ی از بس

اه داده رای بھب. شد کارگ ه ب رد ک ا اعالم ک ه ماگن از ب ل ني ارد  ٦ود شرايط اپ ميلي
ه  ی ب پربانک روس د داد و اس ام خواھ ه آن را انج ت ک د اس ذاری جدي رمايه گ س

 و تغيير تکنولوژيک صنايع خودرو عنوان شريک ماگنا ازين معامله راضی بود
ی وژی غرب ا تکنول يه ب زرگ  سازی  الدای روس ازار ب د نظر داشت و ب را در م

د ود و پرش می دي د بھب ل امي رای اپ د. روسيه را ب ن رون د از طی اي ا  بع و تقريب
ان  وامبر ناگھ ه  GMقطعی شدن فروش اپل به ماگنا در روز سوم ن رد ک اعالم ک

د اقی بمان ادر ب ا کنسرن م ل ب ه اپ ه ک د تصميم گرفت يس . شورای اداری جدي  رئ
GMيم ی خود آنما با داراي": اعالم کرد که . گونه که ھدفمند باشد برخورد می کن

 ضمن آن. خردمندانه نيست که کنترل خود را روی کل بازار اروپا از دست بدھيم
اپل فروخته نمی . که در اين جا راه ورود ما به اروپای شرقی ھم ھموار می شود

ود خن ".ش ا س يم تنھ ی بين ه م ان ک رمايه چن ازار اسداراي ،س داف ی و ب ت و اھ
ارگران . تر و سود بيشتر سرمايه يعنی بازار بزرگ افع ک در اين جا حرفی از من

يت دھی اين منافع عآن ھا فقط ابزار واق. و زندگی و سرنوشت آن ھا مطرح نيست
داقل  باز بر بيکار سازی ،ھمين سببه ب. اند د  ١٠ح ل تاکي ارگر چون قب ھزار ک

ر  ٨٠٠٠ر آلمان بلکه کارگر د ٤٠٠٠می شود اما اين بار نه  ان ھزار نف و در آلم
ا در زيرا مسئوال. کارگر نيز در بلژيک ٢٥٠٠ اه و دولت ھ ا و کارگ ن اتحاديه ھ

ی و خرج کردن از کيسه اسپانيا با قولانگليس، ايتاليا، لھستان،   کمک ھای دولت
ل  GMکارگران قبال با  ن ترتيب اختالف نظر در اپ ه اي د و ب يده ان به توافق رس

ارگری شده ارو پا بدون حضور قدرتمند کارگران سبب لطمه زدن به ھمبستگی ک
هاعالم کرده است که مبلغ سه ميليار GM. است و  د دالر برای اپل در نظر گرفت

ميليارد برآورد می کنند  ٨ است بقيه مخارج الزم را که کارشناسان آن رااميدوار 
ا کم ٦و ماگنا برايش  ود ب ه ب ارد در نظر گرفت ايی ميلي ک ھای دولت ھای اروپ

ه  !!ين تصميمی نمی شد گرفتابھتر از. تامين کند ه رواست ب ه خان ه ب چراغی ک
رام است جد ح تفاده . مس ران از آن اس را ديگ ت دارد چ ه قابلي ن ھم ل اي ی اپ وقت

وفقی را  ؟ببرند د م گرچه در دنيای سرمايه داری امر عجيبی نيست که مرکز تولي
د و سرمايه را جا با چشمداشت موفق در يک يت بيشتر در جايی ديگر درھم بريزن

دون ذره  ارگر را ب زاران ک د و ھ ل کنن به جايی که بازده بيشتری داشته باشد منتق
ل  رای اپ ای نگرانی به سنگفرش خيابان بريزند و شايد در زمانی ديگر اين امر ب

  .اروپا نيز اتفاق بيفتد

دھی می گويد با کمک ھای دولتی اکنون وضع GMمدير  ر شده است و ب يت بھت
ه است ٤٠ھای کنسرن به  د  .ميليارد دالر کاھش يافت ود اوضاع باي رای بھب ا ب ام

يم اه ھای . مخارج را کم کن د بعضی از کارگ داد آن در  GMباي ه تع ته شود ک بس
د ٣٤به  ٤٧کارگاه خواھد بود تا تعداد کارگاه ھا از  ١٣آمريکا  . کارگاه کاھش ياب

بخش مھمی  ٢٠١٥تا بتوانيم در سال  ٪ کاسته شود٢٠نيز بايد از تعداد کارگران 
يم دولت را پرداخت کن رخالف شادی  .از بدھی ميلياردی ب ا ب ن ج ه در اي ی ک يعن

ه سه ھم در ميان نيست بلکه دولت از کي لتیبعضی ھا حرفی از مالکيت دو ملت ب
ارج  وض از مخ د در ع ی دھ ه م الی خيرخواھان ک م زرگ کم ای ب رمايه ھ س

  . زش و بھداشت و غيره مردم می زندآمو

ه . ديگر اعالم ورشکستگی برای اپل الزم نيست: "می گويد GMمدير  از ب ا ني م
ميک  ل داري داوای اپ ود و م رای بھب ه ب ود . برنام رای بھب ا طرح ھای خوبی ب م

م ل داري رد. اوضاع در اپ ام گي اختاری انج رات س د تغيي ته ". باي ن طرح بس در اي
ل لنگ، شدن کارگاھای کوچ فيرا و مي ترا، س دل ھای آس ک بوخوم توليد کننده  م

   .کارگاه کايزرالوترن توليد کننده موتور اپل گنجانده شده است

  :ھا واکنش

د" روز سياه" کارگران اپل آلمان روز سوم نوامبر را  فضای . نام گذاری کرده ان
ديريت اروپ .ديد کارگران خاکستری است د آن ھا ديگر نه اعتمادی به م ايی  دارن

ا نکرد. به مديريت در ديترويتاطمينانی و نه  ه آن ھ م کمکی ب ان ھ . سياست آلم
اتی ب ن ديدار مرکل و اشتاين ماير راکارگرا د ه ھنگام مبارزه انتخاب اد می آورن ي

د  د و می گفتن تيم" که ھمگی پيراھن زرد اپل را پوشيده بودن ل ھس ا اپ ون  ."م اکن
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: شده است  ھايی برسردارند که رويشان نوشته کارگران معترض و مايوس کاله
تيم"و می گويند  "آزادی برای ھمه بردگان جنرال موتورز" زی نيس يچ چي  ."ما ھ
ه  ."ما نمی دانيم آيا فردا کارمان را خواھيم داشت يا نه" ا ب اکنون تمام توجه آن ھ

ه. دقيقه اخبار اپل را پخش می کند ١٥راديو و تلويزيون است که ھر  م  البت ن ھ اي
دان طول د شد چن د فراموش خواھ يد و بع د کش ارگران  .نخواھ ان ک ن ھردو بي اي
د و در دومی. اشتباه است يچ در اولی خود را اپل می بينن ين . ھ نتيجه منطقی چن

ار . ديدی ھمين باليی است که به سر آنان آمده است ارگران خود را در محل ک ک
دودی سرمايه و  جايی که نه به آن ھا ،نندحل شده می بي ه مع ه بلکه ب ه جامع ه ب ن

د و از خود کارگران . تعلق دارد دار ه ان ا سرمايه در آميخت ه شده ب خود را بيگان
کارگر يا بخشی ازآن نمی بينند که بايد به قدرت خود اتکا کند و اجازه ندھد  طبقه 

وان  ورژوايکه به عن اده نظام احزاب ب ورد سربازان پي اتی م ارزه انتخاب ی در مب
  .سوء استفاده سياسی قرار گيرد

شنبه ، يک  ٥ايالت که در آن ھا کارگاه اپل قرار دارد روز  ٤کارگران آلمانی در 
ا روز ل بعد از اعالم نظر مخالف کنسرن ب روش اپ اه ه ب ،ف دعوت شورای کارگ

ه  که در راه است و احتمال تعطيل عليه اخراج ھای توده ای کارگری ا ب کارگاه ھ
اھرات پرداخ دتظ ارگر ١٠ .تن زار ک لھايم  ھ وم و  ٤٠٠٠، در روس ر در بوخ نف

ر در ا ٥٠٠ ايزرالنف ر در ک زار نف د ھ اخ و چن اھرات اعتراضی يزن ترن در تظ
   .شرکت کردند

د ٢٥ساله که  ٥٤کارگری  رده است می گوي ار ک ل ک ا می خواھيم : سال در اپ م
يکی . می آوريمبفھميم که برسرما چه خواھد آمد اما چيزی ازين حرف ھا سردر ن

د و چه : "می گويد د بکنن ذرد، چه می خواھن وقتی نمی دانيم در آن باال چه می گ
وانيم بع ی ت ه م ت چگون ت اس زی درس يمچي د در . "دا بفھم ی گوي ارگری م ک

رده  الم ک وم اع ارگران بوخ ا ک تگی ب رای ھمبس اه ب ورای کارگ ه ش ابی ک اعتص
ارزه جويی ار مب د و . نيست شرکت می کند اما می گويد اين ک ته ان ارگران خس ک

  .مايوس

ده  ه  نماين ل ب ھام اپ ه س ن ھستند ک ان اي ارگران خواھ د ک اه می گوي شورای کارگ
ود پرده ش ان س ورس آلم ه تصميمات . ب ته ب واھيم وابس ی خ ا نم د م ی گوي وی م

زرگ. ديترويت باشيم ه  نماينده اتحاديه متال يکی از ب رين اتحادي ارگری ت ھای ک
امضای قرارداد جمعی کار و مساله مزد خيلی فعال است اين  دکه معموال در مور

را برس ه اش ف ام وظيف رای انج ع ب وی . دجا کنار ايستاده و نظاره گر است تا موق
ه ھر حال . دای بود که برصورت ما نواخته شسيلی  تصميم ديترويت: می گويد ب

را ارائه می بايد صبر کنيم و بينيم که چه تصميمی دارند و چه طرح ھای جديدی 
  !! دھند

داران مختل ا خري ام ب ه يک سال تم راوده شده دولت مرکل از اين ک و  ف وارد م
ار کو و اکنون بازی خورده  برای رسيدن به توافق صرف کرده وقت زيادی را  ن

ی صحبت . عصبانی است گذاشته شده اره تلفن ن ب ا در اي ا اوبام د ب مرکل می گوي
او گفت . م کرده است که در اقتصاد دخالت نمی کندخواھد کرد اما اوباما قبال اعال

 GMمدير  .ندارد و کنسرن خود تصميماتش را می گيرد GMکه ھيچ نفوذی در 
ا  د کردن اين خشماما برای سر عذرخواھی کرده و خواسته است که دولت آلمان ب

اند ان  .کمک مالی آتی به اپل ياری رس ا ھمزم ه انتطار می ام رخالف آن چه ک ب
ارئيس جديد اروپايی  کهرفت  ان انتخاب شود ت ل از آلم ی  اپ دورت دولت دکی ک ان

ا را  یکاھش يابد يک انگليس انی ھ ن پست انتخاب شد و سرخوردگی آلم برای اي
   .بيشتر کرد

  ٢٠٠٩نوامبر  ١٢

 

 اخراج کارگران اسيد سيتريک کرمانشاه
شرکت کيميای غرب گستر از زيرمجموعه ھای 

کرمانشاه است که در ماه کارخانه اسيد سيتريک 
. ھای اخير به مالکيت شرکت شستا در آمده است

شستا يک مؤسسه بزرگ سرمايه گذاری و مالی 
سازمان . است» سازمان تأمين اجتماعی« متعلق به 

اخير مدت ھا است که در چھارچوب يک برنامه 
ريزی حساب شده دولتی نقش يک تراست مالی 

اه ھای سرمايه بنگ. عظيم را به دست آورده است
گذاری معينی تشکيل داده و کارخانه ھا و شرکت 
ھای اقتصادی زيادی را از طريق ھمين نھادھا به 

بسياری از اين . مالکيت مستقيم خود درآورده است

کارخانه ھا و مراکز کار در شمار واحدھای عظيم 
صنعتی کشور ھستند که در ميان آن ھا می توان از 

شرکت کيميای غرب . برد لوله سازی خوزستان نام
گستر نيز در زمره کارخانه ھايی است که مالکيت 
آن به سازمان تأمين اجتماعی و به نھاد مالی شستا 

سرمايه داران . متعلق به اين سازمان منتقل شده است
شستا يا در واقع گروه سرمايه داران دولتی اداره 
کننده و مالک سازمان تأمين اجتماعی در نخستين 

نفر از کارگران  ١١٠س از تصرف کارخانه، گام پ
کارگر به  ١١٠ھمه اين . شرکت را اخراج کرده اند

عالوه تمامی کارگرانی که ھنوز اخراج نشده اند از 

ماه مھر تا حاال ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده 
اقدام جنايت آميز سازمان تأمين اجتماعی اکنون . اند

ھمه . ته استمورد اعتراض ھمه کارگران قرارگرف
بيکارشدگان خواستار لغو احکام اخراج، پرداخت 
تمامی مطالبات معوقه و تضمين اشتغال خويش 

  .ھستند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨آبان  ٢١

 

 تظاهرات اعتراضی کارگران پااليشگاه نفت آبادان
مصادره دستمزدھا توسط سرمايه داران دامن 

. گرفته استکارگران پااليشگاه نفت آبادان را نيز 
ماه است  ٣جمعيت زيادی از اين کارگران بيش از 

که موفق به دريافت حقوق و مزايا و مطالبات خود 
کارگر پااليشگاه در اعتراض به  ٣٠٠. نشده اند

مصادره دستمزدھايشان توسط سرمايه داران دولتی 

مدير و مالک و مسئول شرکت نفت دست به تشکيل 
سرمايه داران . زدنداجتماع و سازماندھی تظاھرات 

در توجيه دليل تعويق دستمزدھا تالش دارند تا 
کارگران را در داالن ھای ديوان ساالری ميان اين 

آن ھا . نھاد و آن نھاد سرمايه سرگردان سازند
کارگران را به شرکت ھای پيمانکار حواله می دھند 

کارگران . و پيمانکاران در اين گذر سکوت می کنند
تراضی خود خواستار پرداخت در تظاھرات اع

  .فوری ھمه مطالبات خود شدند

  ھرانا : منبع

  ٨٨آبان  ٢١
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده  اق مرگ و نيستی ران در يک . شوندمی ھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

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

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

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
د جستعلت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرس ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . يدن 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 . راه به جايی نخواھند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران 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 سطح گران در بخشی از جھان و دوممتعارف کار ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .کارگر است درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 ان از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ایمطالبه کارگران از سرمايه دار. 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 . برآورده کنند که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده بدين سان، کارگران درھمان مبارزه 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 ج چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  امعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

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

  . ه دريافت کنندسال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھان ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - 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. کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند تمام بيکاران آماده - 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
 .در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند شاغالن - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .ک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اين -  
   .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
   .سطوح بايد رايگان شود آموزش و پرورش در تمام -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .ملغی شودسال بايد به طور کامل  ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

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

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
و  ، آزادی تجمعتمام 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

 

  :انيدآدرس سايت را به اطالع ھمه برس 
  

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 
توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می

  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد


