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 :اين شماره در
 دو راھکار الزامی سرمايه برای خروج از بحران ٢
 ھزار کارگر در ايرلند ٢۵٠اعتصاب  ٤
  قتل کارگر توسط سرمايه دار در نخستين روز کار ٤
  تظاھرات اعتراضی کارگران گوشت زياران ٤
  کارخانه ساسانکارگر ديگر  ۵٠اخراج  ٥
  تظاھرات اعتراضی رانندگان تاکسی در کيش ٥
  اخراج کارگران شرکت فتح ٥
 تظاھرات اعتراضی کارگران کارگران نساجی مازندران ٥

 و موج اخراج کارگران» ھدفمند شدن يارانه ھا« ٥
  !ده ھا کارگر باز ھم انفجار معدن، باز ھم در چين و باز ھم مرگ ٦
  خانه سيمان تھرانکارگر کار ٣٠٠اخراج  ٧
  به بھانه روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان ٧
  فرم جديد قراردادھای کار، سالح جديد کاھش دستمزدھا ٩
  حال و روز اسفناک کارگران کنف کار  ٩
 چند ھزار کارگر سوئدی در خطر قطع بيمۀ بيماری ١٠
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 دو راهکار الزامی سرمايه برای خروج از بحران
از جمله  ١٣۵٧زمانی که خمينی در سخنرانی خود در بھشت زھرا در بھمن 

تحقق يکی از مطالبات پايه  مجانی می شود، در واقع... وعده داد که آب و برق و
ای را وعده می داد که کارگران و مردم فرودست برای آن ھا عليه نظام سرمايه 

و دولت شاھنشاھی مدافع آن به پا خاسته و سينه ھای خود را سپر گلوله  داری
بسياری از اين مطالبات مانند بھداشت و درمان رايگان، آموزش و . کرده بودند

پرورش رايگان و ھمچنين آزادی ھای سياسی ازجمله آزادی تجمع و تشکل و 
م انقالبی تظاھرات ومطبوعات و امثال آن ھا از چنان اھميتی برای مرد

برخوردار بود که دولت به قدرت رسيده جمھوری اسالمی ناچار شد معدودی از 
در  -آن ھم به صورت الکن و دست و پا شکسته و با اما و اگر بسيار  -آن ھا را 

نه  ۵٧اکنون پس از گذشت بيش از سی سال از انقالب . قانون اساسی بگنجاند
انون اساسی به اجرا درنيامده است، نه تنھا حتی ھمين اصول دست و پا شکسته ق

تنھا ھرگونه مطالبه آن ھا با سرکوب خونين و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ 
احمدی نژاد با ارائه اليحه » عدالت پرور«دولت  گرفته است و می گيرد، بلکه

با تصويب کليات آن می » اصول گرا«و مجلس » ھدفمند کردن يارانه ھا«
ھای کاالھای اساسی مثل آب و برق و گاز و نفت و بنزين و  خواھند حتی يارانه

البته دولت مدعی است که ھيچ . را ھم قطع کنند يا کاھش دھند... آرد و نان و
اما اوال مردم . خواھند شد» نقدی«يارانه ای قطع نخواھدشد بلکه يارانه ھا فقط 

آرد ھستند و،  در بسياری جاھا شاھد گران شدن قيمت نان در نتيجه قطع يارانه
ھزار  ٢٠ثانيا، خود دولت اعالم کرده است که درآمد دولت از اجرای اليحه فوق 

ھزار ميليارد تومان آن به صورت نقدی به  ١٠ميليارد تومان خواھد بود که فقط 
مردم داده خواھد شد، که معنای ساده آن اين است که با اجرای اين اليحه حداقل 

يعنی . جيب مردم به خزانه دولت ريخته خواھد شدھزار ميليارد تومان از  ١٠
ھزار تومان از يارانه استفاده  ۴٠اگر اکنون ھر فردی به عنوان مثال ماھانه مبلغ 

و . ھزار تومان کاھش خواھد يافت ٢٠می کند، با اجرای اليحه فوق اين مبلغ به 
اھش اين تازه در صورتی است که يارانه ھا به طور کامل قطع نشوند و فقط ک

ارقام و آمارھای رسمی خود دولت حاکی از آن است که اجرای اين اليحه . يابند
درصدی خواھد شد و اين به معنی چندين  ٧۵تا ۶٠موجب رشد تورم ناگھانی 

حتی . برابر شدن قيمت کاالھا و خدمات اساسی درصورت اجرای اين اليحه است
است ، ھر روز بيش از پيش  اين اليحه ھنوز اجرا نشده ھم اکنون نيز، با آن که

شاھد افزايش افسارگسيخته رشد تورم و باالرفتن قيمت کاالھا ی اساسی ھستيم، 
به طوری که مطابق گزارش بانک مرکزی در سه ھفته پايانی مھر ماه امسال 
قيمت شش گروه از يازده گروه کاالھا ی اساسی برای سومين ھفته پی در پی 

بانک مرکزی، قيمت کاالھا ی اساسی در آخرين به گزارش . افزايش داشته است
درصد افزايش داشته  ٩/٢٣ھفته منتھی به آبان ماه نسبت به ھفته قبل از آن تا 

وقتی که قيمت کاالھای اساسی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ ، . است
درصد  ٩/٢٣ميوه و سبزی تازه ، چای و قند و شکر تنھا طی يک ھفته تا 

و اين روند افزايشی ھفته ای پس از ھفته ديگر ادامه داشته است،  افزايش يافته
آب و برق و گاز و  حساب کنيد اگر طبق اين اليحه يارانه ھای دولتی مربوط به

بنزين و آرد و نان برداشته شود يا حتی کاھش يابد ، آن وقت چه خواھد شد؟ 
گران شدن خود آن  اضافه کنيم که قطع يارانه ھای کاالھای اساسی فقط به معنی

  .کاالھا نيست بلکه قيمت ھمه کاالھا را باال می برد

بالغ بر  ٨٧ طبق برآوردھای رسمی، ھزينه متوسط خانوار شھری در پايان سال
 ٨٠٠ھزارتومان بوده است که با اجرا شدن اين اليحه به يک ميليون و  ٨٨٩

برای بزک کردن  بايد توجه کرد که آمار رسمی تنھا. ھزار تومان خواھد رسيد
اما حتی اگر اين آمار را ھم بپذيريم معنی . واقعيات ھولناک جامعه ارائه می شود

 ۶آن اين است که با اجرا شدن اين اليحه طی شش ماه آينده خط فقر بيش از 
ميليون  ۵٠بيش از  و اين يعنی مرگ. برابر حداقل مزد کنونی کارگر خواھد بود

باز ھم مطابق آمارھای رسمی ، کميته امداد و . کارگر بر اثر گرسنگی مطلق

ماھانه  ميليون نفر را تحت پوشش قرار داده اند که به طور متوسط ١٢بھزيستی 
ھزار تومان مستمری دريافت می کنند و اين مستمری بگيران اغلب  ۴٠تا ٣٠بين 

ميليون خانواده ای که ماھی ١٢حال تصور کنيد . زنان سرپرست خانوار ھستند
ھزار تومان درآمد دارند چه طور بايد از پس حداقل ھزينه ھای  ۴٠ات ٣٠

ھزار تومان خواھد  ٨٠٠زندگی، که به گفته ھمين مسئوالن بالغ بر يک ميليون و 
 ٨٠٠فاصله عميق درآمد چنين خانواده ھايی با خط فقر يک ميليون و . شد، برآيند

آن چيزی جز مرگ و ھزار تومانی دره ھولناکی است که پرتاب شدن به اعماق 
ً از زنان و کودکان تشکيل می شوند،  نابودی اين ميليون ھا خانواده که عمدتا

چنين خانواده ھايی حتی نخواھند توانست با نان خالی شکم خود را . نخواھد بود
به گزارش واحد مرکزی خبر، در طی روز ھای آخر مھر ماه نان . سير کنند

 ١٠٠٠تا  ۵٠٠تومان به  ٣٠٠سنگک از  درصد گران شده است و نان ۵٠لواش 
تومان  ٣۵٠و  ٣٠٠تومان به  ١۵٠و  ١٠٠نان بربری از . تومان رسيده است

ھم اکنون آرد دولتی در بسياری از نانوايی ھا قطع شده و در اين . رسيده است
از ھمين االن می بينيم که نرخ . نانوايی ھا نان با آرد به نرخ آزاد پخته می شود

. ر نانوايی ھای آزاد پز برخی شھرھا به ھزار تومان رسيده استنان سنگک د
آرد  ھمين امر موجب تجمع مردم در مقابل نانوايی ھايی شده که ھنوز با نرخ

ھمين االن اگر . حاال ھمين نان ھم از مردم گرفته خواھد شد. دولتی نان می پزند
نان و پنير  يک خانواده پنج نفری کارگری بخواھد برای يک وعده غذا فقط

ھزار تومان يک وعده نان و پنير خشک و خالی  ٨تا  ٧بخورد، با پنير کيلويی 
با ھزينه ھای يک ميليون و . تومان ھزينه برخواھد داشت ۵٠٠٠برايش حدود 

ھزار تومانی ، کارگری که در بھترين حالت حداقل مزد قانونی خود يعنی  ٨٠٠
افتادن چھار ماه و پنج ماه و يک  تومان را، آن ھم بدون عقب ٢۶۴٠٠٠ماھانه 

سال ، دريافت کند چه طور می تواند شکم خود و خانواده اش را سير کند و 
سرنوشت زندگی او و فرزندانش چه خواھد شد که درآمد ماھانه اش اگر بيکار 

  برابر زير خط فقر قرار دارد؟ ۶نباشد و حداقل مزد قانونی اش را ھم بگيرد 

ن آموزشی نھضت سواد آموزی، گفته است که بر اساس علی ابراھيمی ، معاو
ھزار نوجوان  ٢۶٣ھزار کودک شش تا نه ساله و  ٣۴٨،  ٨۵سرشماری سال 

سال اخير  ١٠او اعالم کرده که در طی . ساله از تحصيل بازمانده اند ١۶تا  ١٠
 ٢٩سرمايه،(ھزار کودک الزم التعليم به مدرسه نرفته اند ٨٠٠يک ميليون و 

ً اين کودکان برای تامين مخارج خانواده خود راھی بازار کار شده  ).مھر مسلما
از طرف ديگر، فرمانده نيروی انتظامی تھران بزرگ اعالم کرده که ميزان . اند

درصد  ٢٣سرقت در تھران در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 
آبان  ٢٠رشنبه روزنامه حيات نو در شماره چھا). ھمان جا(افزايش داشته است

ماه خود گزارشی از مرگ دلخراش يکی از ھمين انسان ھا را نوشته است با 
ساله  ٣۶اين به اصطالح سارق مردی ". برق گرفت سارق کابل ھا را"عنوان 

بود که ھمسرش شب قبل از حادثه در بيمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته 
توان و درمانده ازپرداخت پول شب نزد ھمسرش بوده نا ١٢او که تا ساعت . بود

سراغ يکی از دوستانش می رود و از او می خواھد که  عمل جراحی ھمسرش
جايی را برای سرقت کابل برق به او نشان بدھد و به او کمک کند تا اين کار را 
بکند و از ھمان اول ھم با او طی کرده که ھيچ پولی به او و بقيه کسانی که به او 

نزد پليس اعتراف کرده که چون او " سارق"ھمدست اين . داد کمک کنند نخواھد
واقعاً به پول نياز داشت، من و دو نفر ديگراز دوستان قبول کرديم که به او کمک 

، او که در حال قطع سيم ھای برق "سرقت"اما ساعت يک بامداد، ھنگام . کنيم
ان درمانده از اين انس. بود ناگھان دچار برق گرفتگی شد و به پايين سقوط کرد

پول جراحی ھمسرش پس از يک ھفته که در حالت کما به سر برده تسليم  تھيه
مرگ شده است، در حالی که پليس کنار تخت او در بيمارستان ايستاده بود تا به 
محض به ھوش آمدن او را به سياه چال زندان بسپارد ، و ھمسرش روی تخت 

آور خانواده اش بازگردد و ھزينه بيمارستان ديگری در انتظار بود که نان 
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 چنين است سرنوشت ميليون ھا کارگری که در کف. جراحی اش را بپردازد
خيابان ھا سينه ھای خود را سپر گلوله کردند به اميد آن که بھداشت و دارو و 

  ... .درمان رايگان شود، آب و برق مجانی شود و

ً دستگ  و اين در . ير و زندانی می شداين کارگر درمانده حتی اگر نمی مرد حتما
از ثروتی که ميليون ھا کارگر در اين کشور توليد  او و ھمسرش حالی است که

کرده اند و می کنند سھمی داشتند و نيازی نبود که او برای پرداخت ھزينه 
بی ترديد، سرقت راه بازپسگيری اين سھم . جراحی ھمسرش دست به سرقت بزند

ا کارگرانی نيز که با اعتراض ھای قانونی و مسالمت اما دولت ايران ب. نيست
آميز از حقوق خودشان دفاع می کنند و مطالبات خود را در اعتراض ھا ، تجمع 

کارگران . ھا و تظاھرات پيگيری می کنند نيز مثل دزد و سارق برخورد می کند
وم لوله سازی اھواز را که حقوق معوقه شان را طلب می کنند به باد کتک و بات

کارگران نيشکرھفت تپه را . می گيرد و فعاالنشان را دستگير و زندانی می کنند
که بارھا خود و خانواده ھايشان را در تجمعات اعتراضی مورد ضرب و شتم و 
بازداشت قرارداده بود، به زندان محکوم می کند و به سياه چال می اندازد، ھمين 

حد، معلمان و سرانجام انبوه طور بسياری ديگر از جمله کارگران شرکت وا
جوانان بيکار معترضی که در جريان اعتراض ھای ميليونی اخير کتک خوردند 
و به گلوله بسته شدند يا در زندان ھا وحشيانه مورد شکنجه و تجاوزجنسی 

  .قرارگرفتند و کشته شدند

. کندبه اين ترتيب، نظام حاکم فقط فقر و سرقت و فحشا و اعتياد را بازتوليد نمی 
سرکوب خونين اعتراض ھای ميليونی را نيز بازتوليد می کند، اعتراض ھايی که 
علتش عدم تحقق ھمان مطالباتی است که مردم سی سال پيش به خاطرش انقالب 

با توجه به اين : اما پرسش مھمی که در اينجا مطرح می شود اين است . کردند
ی از چنگ مردم معترض که دولت مخاطب اين اعتراض ھا قاعدتا برای خالص

بايد به اصالحات يا دست کم دادن برخی امتيازات به مردم معترض متوسل شود، 
چرا نه تنھا اين کار را نمی کند بلکه از يک سو بر شدت سرکوب می افزايد و از 

يارانه کاالھای اساسی از جيب مردم می زند و به خزانه دولت  سوی ديگر با قطع
ه اعتراض و نارضايتی مردم دامن می زند؟ پاسخ اين می ريزد و بدين سان ب

ھيچ چاره ای جز اين پرسش در يک کالم آن است که دولت جمھوری اسالمی 
اما اين پاسخ طبعا به توضيح نياز دارد، توضيحی که نشان دھد طبقه . کار ندارد

بايد نوک تيز حمله اش  -حتی برای گرفتن حقوق معوقه  - کارگر در مبارزه اش 
  .روی چه عاملی بگذارد را

در جامعه ايران، مثل تمام جوامع کنونی دنيا، رابطه اجتماعی بين انسان ھا 
يعنی اکثريت عظيم انسان ھای جامعه . رابطه خريد و فروش نيروی کار است

برای زندگی کردن و زنده ماندن مجبورند نيروی کارشان را به اقليتی از جامعه 
د ھستند و از طريق دولت کل جامعه را به سود بفروشند که مالک وسايل تولي

اعم از خصوصی و  -مالکان وسايل توليد يا سرمايه داران . خود اداره می کنند
برای آن می خرند که  نيروی کار اکثريت افراد جامعه يعنی کارگران را - دولتی 

) دستمزد يا بھای نيروی کار( با مصرفش ارزشی بيش از آنچه صرفش کرده اند 
مايه حيات جامعه سرمايه داری ھمين ارزش اضافی يا . ز آن بيرون بکشندا

سودی است که از تن و جان کارگر بيرون کشيده می شود و به جيب سرمايه دار 
اما سود فقط صرف زندگی مجلل و مرفه و بريز و بپاش . سرازير می شود

را ھرچه کارکرد اصلی سود اين است که سرمايه قبلی . سرمايه دار نمی شود
بيشتر و فربه تر کند تا بتواند ھمچنان به سودآوری و چرخه ارزش افزای خود 

ھر زمان که سود توليد شده به ھر دليل نتواند نيازھای اين انباشت . ادامه دھد
. می شود بحرانپيوسته فزاينده سرمايه را تامين کند، جامعه سرمايه داری دچار 

می  ھرکاریاز طريق دولت خود دست به در چنين شرايطی، طبقه سرمايه دار 
عمده ترين و اصلی ترين . زند تا سود الزم را برای انباشت خود تامين کند

کارھای دولت سرمايه داری در اوضاع بحرانی، تشديد استثمار و سرکوب و 
از يک سو، به سفره تقريبا خالی . اعمال فشار بيش از پيش بر طبقه کارگر است

 د تا آخرين ته مانده ھای آن را غارت کند و سود الزمکارگران ھجوم می بر
اداری دولت را به لحاظ  - برای انباشت سرمايه و ھمچنين ھزينه ھای نظامی 

از سوی ديگر، بر شدت سرکوب خود می افزايد تا در . اقتصادی تامين کند
اوضاع بحرانی ھرگونه اعتراض کارگران و مردم فرودست به تنزل سطح 

نطفه خفه کند و بدين سان با پايين نگه داشتن سطح دستمزدھا و  زندگی را در
حتی تعويق طوالنی مدت آن ھا تداوم انباشت سرمايه را به لحاظ سياسی تضمين 

نظام سرمايه داری ايران و دولت پاسدار آن اکنون در چنين وضعيتی قرار . کند
و با وجود سر به از يک سو، با وجود تشديد استثمار کشنده و جھنمی آن . دارند

فلک کشيدن سرمايه ھا، سود الزم برای انباشت اين سرمايه ھا تامين نمی شود و، 
به ھمين دليل، نظام مجبور است برای ارضای اشتھای سيری ناپذير اين سرمايه 
ھا در بلعيدن سود ھرچه بيشتر و نيز تامين ھزينه ھای سرسام آور ماشين غول 

ی کارگران حمله کند و آن را بيش از پيش تنزل پيکر دولت به سطح معيشت زندگ
از سوی ديگر، مجبور است در راستای سياست فوق ھرگونه اعتراض به . دھد

اين تنزل دم افزون سطح زندگی و ھرگونه مطالبه آزادی ھای سياسی و فرھنگی 
سرکوب کند و به  -که در بحران سياسی جاری اوج گرفته است  -و اجتماعی را
يک عامل ديگر را بايد به اين اجبار دوسويه افزود و آن الزام تامين . خون بکشد

جمھوری اسالمی وام . نيازھای سرمايه جھانی توسط رژيم حاکم بر ايران است
ھای کالنی از نھادھای پولی سرمايه جھانی ھمچون بانک جھانی و صندوق بين 

ت دائم در ديگر دريافت اين وام ھا و نيز عضوي. المللی پول دريافت کرده است
است به  نھادھای سرمايه جھانی از قبيل سازمان تجارت جھانی مشروط بوده

حذف يارانه ھا بی آن که باعث گران شدن بھای نيروی کار يعنی افزايش 
و اين دقيقا ھمان کاری است که جمھوری اسالمی کرده است و . دستمزدھا شود

که می گوييم رژيم ھيچ چاره ای  به اين معناست. می کند و در آينده خواھد کرد
جز تحميل بيش از پيش فشار اقتصادی از يک سو و تشديد سرکوب و خفقان از 

اين حکم نه فقط در مورد دولت احمدی نژاد بلکه در مورد ھر . سوی ديگر ندارد
دولت ديگری که بخواھد سرمايه داری ايران را از گرداب بحران نجات دھد 

، طبقه کارگر بايد نوک تيز مبارزه خود را نه فقط به ھمين دليل. صادق است
اين نظام کل روی اين يا آن دولت خاص پاسدار نظام سرمايه داری بلکه روی 

  . بگذارد

آيا جمھوری اسالمی با اتخاذ اين دو راھکار يعنی تنزل سطح زندگی کارگران و 
سياسی تشديد سرکوب و خفقان موفق خواھد شد از اين بحران ھای اقتصادی و 

بستگی به اين دارد که آيا کارگران به . بيرون آيد؟ بستگی به طبقه کارگر دارد
اين خودآگاھی می رسند که مادر تمام مصائب تحميل شده بر اکثريت افراد جامعه 

بستگی به اين دارد که . استسرمايه يعنی ام الفساد واقعی جامعه رابطه اجتماعی 
ران ثروتی که توليد کرده اند و می کنند به آيا کارگران پی می برند که کوھسا

جای آن که صرف آب و برق و گاز و بنزين و مسکن مجانی و درمان و دارو و 
شود به حلقوم سرمايه و دولت پاسدار آن ... آموزش و حمل و نقل رايگان و

ريخته می شود تا ھم سودآوری سرمايه تامين شود و ھم ماشين سرکوبش بتواند 
بستگی به اين دارد که آيا کارگران می توانند حول . خون بريزد سرپا بماند و

منشور مطالبات پايه ای خود متحد شوند و شوراھای قدرتمند ضدسرمايه داری 
و باالخره بستگی به اين دارد که آيا کارگران می توانند با . خود را ايجاد کنند

در گام نخست کل تکيه بر نيروی اين شوراھا قدرت سياسی را به چنگ آورند و 
  . مطالبات پايه ای طبقه خود را متحقق کنند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٨آذر  ٢
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 هزار کارگر در ايرلند ٢۵٠اعتصاب 
 نوامبر شاھد اعتصاب ٢۴ايرلند در روز سه شنبه 

به  ھزار کارگر در بخش ھای موسوم ٢۵٠ يکپارچه
اعتصاب در اعتراض به طرح  .بود» خدمات« 

دولت برای کاھش حقوق بازنشستگان کارگر در 
ساعت ادامه  ٢۴بخش ھای ياد شده آغاز شد و تا 

با اوج . پيشينه ماجرا به سال قبل باز می گردد. يافت
گيری بحران در آن روزھا، دولت طرحی را 
تصويب کرد که به موجب آن دستمزد کارگران 

درصد کاھش  ١٠» خدمات« سته بخش ھای بازنش
می يافت و ھمزمان ھر نوع افزايش حقوق آنان 

با . برای مدتی نا معلوم و نامحدود ممنوع می شد
اعالم طرح، فرياد خشم و اعتراض کارگران از ھمه 
سو بلند شد و اتحاديه کارگری زير فشار گسترده و 
خشمگين توده ھای کارگر مجبور شد که دستور 

موج عصيان . ب سراسری را صادر کنداعتصا
کارگران و اقدام اتحاديه دولت ايرلند را به دست و پا 

سران دولت مطابق معمول روند مذاکرات، . انداخت
ترفند پردازی ھا و توطئه گری ھای مشترک ميان 

اين توطئه ھا به . اتحاديه و خود را شروع کردند
سيار اتحاديه با آغوش باز و ب. سرعت به ثمر نشست

درصد حقوق کارگران  ٧سخاوتمندانه از کاھش 
 ٣استقبال کرد و در مقابل عقب نشينی محدود 

درصدی دولت دستور تعطيل و ممنوعيت ھر نوع 
چند صدھزار . را به کارگران ابالغ نمود اعتصاب

کارگر که کل قدرت پيکار خويش را به دار جنبش 
د اتحاديه ای آويزان کرده بودند در مقابل ترفن

مشترک سران رژيم و زعمای اتحاديه سکوت کردند 
  . و اعتصاب آنان جامه عمل نپوشيد

دولت ايرلند که به يمن ھمکاری بسيار کارساز 
سرسپردگان اتحاديه ای، خود را فاتح واقعی جدال 
عليه کارگران می ديد دست به کار نقشه ھای ديگر 
برای تھاجم گسترده تر به سطح زندگی نازل و نان 

رژيم اين بار کاھش . ور و نمير توده کارگر شدبخ
ميليون يورو از بودجه ساالنه ھمان بخش  ١٣٠٠
تصميم . را دستور کار خود ساخت» خدمات« ھای 

جديد دولت يک بار ديگر خشم کارگران را سبب 
دامنه عصيان و اعتراض در سطحی بود که . شد

حتی سران اتحاديه يارای مقاومت در برابر آن را 
دند و مجبور به ھمراھی با آن شدند، چه بسا به ندي

اين دليل که پيش گرفتن چنين تاکتيکی ممکن است 
راه موفقيت ھای بعدی آنان در منحرف کردن 

سران اتحاديه . مبارزات کارگران را ھموارتر سازد
اعتصاب آغاز . با اعتصاب سراسری موافقت کردند

ه دارد مبارزه ادام. ساعت به طول انجاميد ٢۴شد و 

و کارگران بسيار مصمم و جدی اعالم کرده اند که 
امتناع دولت از ابطال حتمی طرح کاھش بودجه را 
با اعتصاب نيرومندتر بعدی و تعطيل طوالنی تر 

اين که فرجام . روزھای کار پاسخ خواھند گفت
اما در . مبارزه چه خواھد شد ھنوز ھيچ معلوم نيست

روزھای آينده . تاين ميان يک چيز بسيار روشن اس
زمان از سرگيری توطئه پردازی ھای مجدد و 
مشترک سران اتحاديه و عوامل رژيم عليه کارگران 

 ٢۵٠اين امر بدان معنی است که اگر . خواھد بود
ھزار کارگر اعتصابی با سر ھشيار و اراده مصمم 
ھمه توان خود را برای خنثی کردن اين توطئه ھا 

ک عقب نشينی فاجعه بار وارد ميدان نکنند بازھم ي
اين که چه خواھد . ديگر بر آنان تحميل خواھد گرديد

شد و مبارزات جاری چه دستاوردی خواھد داشت 
يکسره به چگونگی صف آرايی و اعمال قدرت 
جمعی کارگران عليه سرمايه و ترفندپردازی ھای 

   .متعارف رفرميسم راست اتحاديه ای بستگی دارد

  ش آزاد اتحاديه ایمنبع سايت نروژی جنب

  ٢٠٠٩نوامبر 

 

 قتل کارگر توسط سرمايه دار در نخستين روز کار
ساله ای در جستجوی مشتری برای  ١٨کارگر 

فروش نيروی کار خود به يک کارگاه نخ ريسی در 
سرمايه دار صاحب کارخانه . شھر قم رجوع می کند

اين نيروی کار تازه وارد را بدون ھيچ نوع آموزش 
ا طرز کار ماشين ھا يکراست به پای يک و آشنايی ب

و فرسوده نخ ريسی ھدايت می  دستگاه بسيار کھنه
نمايد و با بيرحمی و شقاوت معمول ھر سرمايه دار 
از او می خواھد که ماشين را به کار اندازد و نخ 

کارگر مجبور و مستأصل که پرداختن به . توليد کند
يروی اين کار را تنھا فرصت ممکن برای فروش ن

کار خود و تھيه نانی برای خانواده اش می ديده است 
بدون اين که ھيچ چيز از ماشين بداند دست به کار 

ماشين نخ ريسی خراب . راه اندازی دستگاه می شود
و سرمايه دار پرداخت ھزينه تعمير  و مستعمل بوده

و به  آن را کاھشی در حجم سودھايش می ديده است
. ن خودداری می کرده استھمين دليل از انجام آ

ساله برای راه اندازی دستگاه تالش می  ١٨کارگر 
کند اما در يک چشم به ھم زدن دست و سپس ساير 

به اين . اندامش در الی چرخ قطعه قطعه می شود
و . ترتيب، کارگاه به قتلگاه او تبديل می شود

مأموران امداد وقتی سر می رسند جز گوشت و 
ساله ھيچ چيز ديگر را  ١٨استخوان لھيده جوان 

او در . از الی دستگاه نمی بينند برای خارج کردن
جستجوی کار برای امرار معاش بود و صاحب 
سرمايه با يقين کامل به خرابی دستگاه و احتمال قتل 

  . وی او را روانه مسلخ توليد سود کرد

  ايسنا: منبع

  ٨٨آذر  ۴

 

 تظاهرات اعتراضی کارگران گوشت زياران
 ٨يه داران صاحب کشتارگاه گوشت زياران سرما

ماه است که دستمزد کارگران را مصادره کرده و 
آنان و خانواده ھايشان را به آتش فقر و گرسنگی 

 ١۴٠کارگر دارد که  ٢۶٠گوشت زياران . سپرده اند
ھمه . نفر آن ھا به صورت قراردادی کار می کنند

 ماه است که ھيچ ريالی حقوق نگرفته ٨کارگران 
و به  آنان بارھا دست به اعتراض و مبارزه زده. اند

ھمه جا شکايت کرده اند اما ھيچ نتيجه ای نگرفته 
کارگران يک بار ديگر در مقابل کارخانه . اند

. اجتماع کردند و دست به تظاھرات اعتراضی زدند

آنان خواستار پرداخت ھمه مطالبات و تضمين حتمی 
  . اشتغال خويش ھستند

  نا ھرا: منبع

   ٨٨آذر  ۴
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 کارگر ديگر کارخانه ساسان ۵٠خراج ا
شرکت نوشابه سازی ساسان تا چند سال پيش حدود 

با انتقال اين . کارگر را استثمار می کرد ١٢٠٠
شرکت به سرمايه داران خصوصی و آغاز کار 
صاحبان جديد به نقل و انتقال سرمايه ھای شرکت 

ان به برای سرمايه گذاری ھای انبوه تر، کارگر
تدريج اخراج شدند، به گونه ای که در يک فاصله 

نفر و  ١١٠٠زمانی کوتاه تعداد اخراج شدگان به 

نفر کاھش  ١٠٠شمار بازماندگان شاغل کارخانه به 
شرکت ساسان اکنون تصميم به بيکارسازی . يافت

نفر  ۵٠معدود کارگران باقی مانده گرفته و يکجا 
شرايط حاضر در . ديگر را ھم اخراج کرده است

کارگر ديگر ھيچ تضمينی برای  ۵٠ھيچ کدام از 
ھمه در معرض . ادامه اشتغال خود احساس نمی کنند

اخراجند و به ھمين دليل ھمگی در حالت اعتراض 

کارگر اخراج شده ضمن رجوع  ۵٠. به سر می برند
به نھادھای دولتی و دست زدن به تظاھرات 

  . انداعتراضی خواستار بازگشت به کار شده 

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨آذر  ٣

  

 تظاهرات اعتراضی رانندگان تاکسی در کيش
دولت سرمايه داری سھميه بنزين تاکسی ھا راکاھش 

پنجاه ليتر  ۶۵٠داده است و مقدار آن را از ماھانه 
کاھش سھميه سوخت، . ليتر رسانده است ۵٠٠به 

رانندگان تاکسی را مجبور می کند که ساعات کار 
ويش را کاھش دھند و پايين آوردن ساعات کار خ

طبعا درآمد روزانه آنان را به طور چشمگير کاھش 
راننده تاکسی در جزيره کيش در  ۵٠٠. می دھد

اعتراض به اقدام دولت و کاھش درآمد روزانه خود 
آنان خواستار . اجتماع کردند و به تظاھرات پرداختند

  .بق ھستندبازگشت سھميه بنزين خويش به ميزان سا

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨آذر  ٣

  

 اخراج کارگران شرکت فتح
شرکت فتح در جاده قديم کرج و در مجاورت شير 

شمار کارگرانی که در اينجا . پاستوريزه قرار دارد
فتح، . نفر است ٢٠استثمار می شوند بيش از 

. کارھای اسکلت سازی و آھنگری را انجام می دھد
سوابق طوالنی کار ھستند و  کارگران ھمه دارای

سرمايه دار . سال ھاست که حق بيمه می پردازند

مالک فتح ناگھان به کارگران اعالم کرده است که 
وضع اقتصادی مملکت خوب نيست، نمی تواند کار 

خبر . را ادامه دھد و ھمه آن ھا اخراج خواھند شد
بيکارسازی دسته جمعی کارگران ھمچون پتکی 

رگران و افراد خانواده آن ھا فرود مرگبار بر سر کا
آنان دست به اعتراض زده اند و مصمم . آمده است

ھستند که مبارزه عليه اخراج را به شکل ھای ممکن 
  .ادامه دھند

  آژانس ايران خبر : منبع

  ٨٨آذر  ٢

  

 تظاهرات اعتراضی کارگران کارگران نساجی مازندران
می کارگر را استثمار  ٩٠٠نساجی مازندران حدود 

ماه است که حقوق نگرفته اند و  ۴اين کارگران . کند
ھمه اعتراض ھا و شکايت ھای آن ھا عليه تعويق 

 ٩٠٠از کل . دستمزدھا بدون جواب مانده است
نفر با قراردادھای موقت کار  ٣٠٠کارگر کارخانه 

تعويق حقوق ھا در اين شرکت سال ھا . می کنند
دولت او زير  چندين بار احمدی نژاد و. پيشينه دارد

فشار اعتراضات کارگران اعالم کردند که ھر چه 
زودتر برای پرداخت مطالبات آن ھا اقدام خواھند 

وعده ھای توخالی و دروغينی که ھيچ يک در . کرد

مصادره . ھيچ سطحی جامه عمل به تن نکرده است
ماه دستمزد، اينک يک بار ديگر کاسه صبر  ۴

مار کثيری از آن ش. کارگران را لبريز ساخته است
ھا در اعتراض به ھمين وضعيت در مقابل کارخانه 
دست به تظاھرات زدند و خواستار پرداخت ھر چه 

سرمايه داران با . سريع تر دستمزدھای خود شدند
مشاھده خشم کارگران کوشيدند تا از ادامه تظاھرات 

آنان چند صد کارگر معترض را . جلوگيری کنند
دند، آنان را مورد توپ و وارد محوطه کارخانه کر

تشر و تھديد قراردادند و گفتند که کارگران را بيکار 

 ٣٠٠می سازند و لبه تيز تھديدات را به سوی 
ايجاد رعب و وحشت . کارگر قراردادی نشانه رفتند

و تالش برای افکندن تفرقه ميان کارگران تنھا 
سالحی بود که مثل ھميشه از غالف بيرون کشيدند 

ترتيب صدای توده کارگر گرسنه معترض  تا به اين
   .را خاموش کنند

  ھرانا : منبع

  ٨٨آذر  ٢

  

 و موج اخراج کارگران» هدفمند شدن يارانه ها«
اليحه ھدفمند کردن يارانه ھا قرار است به داد 
سرمايه داری بحران زده ايران برسد و برای نجات 

اين اليحه ھنوز اجرا . نظام سرمايه داری اعجاز کند
اما معجزات . نشده است و تا اجرا فاصله زيادی دارد
گرانی ھای . آن از ھمين حاال آغاز شده است

سھمگين، کاھش دستمزدھای ناچيز کارگران و به 

ويژه موج اخراج ھا از جمله پيش پرده ھای 
بخش اخير معجزات به . درخشان اين اعجاز است

صاحبان . ويژه در شھر اھواز غوغا کرده است
ی ھای توليد کننده انواع نان ھای فانتزی گفته نانواي

تومان به  ٢۵٠٠اند که قيمت ھر کيسه آرد از 
آنان به ھمين دليل . تومان فوران کرده است ١۶٠٠٠

 ٣٠و به استناد ھمين جھش قيمت آرد، بھای نان را 
ھمزمان جمعيت کثيری از . درصد باال برده اند

ان اخراج کارگران نانوا را از مراکز مختلف پخت ن
سرمايه داران صاحب خبازی ھا ادعا می . کرده اند

کنند که با گران شدن آرد و سپس باال رفتن بھای نان 
و اين امر نياز به  شمار مشتريان بسيار کم شده
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آنان به ھمين دليل فوج . کارگر را کاھش داده است
فوج کارگران را اخراج می کنند و به درون مرداب 

اخراج گسترده . می نمايندمرگ بيکاری پرتاب 
کارگران نانوا در اھواز اخطاری بسيار سرنوشت 

ميليون نفوس توده ھای کارگر ايران  ۵٠ساز به 
اليحه ھدفمند کردن يارانه ھا تا ھمين جا و . است

در مورد اجرا يا عدم اجرايش اين  فقط در حد بحث
وای . ھمه بيکاری و گرانی و فاجعه بار آورده است

 ۵٠اگر می خواھيم کل . که اجرا شودبه روزی 
ميليون نفوس طبقه ما قربانی تھاجم ھا و تعرض 
ھای کارگرکش سرمايه نشوند بايد در مقابل اين 

بايد به صورت . بايد متحد شويم. تھاجم ھا بايستيم

شورايی عليه سرمايه و حول منشور مطالبات پايه 
   .ای طبقه کارگر متشکل شويم

  ھرانا : منبع

 ٨٨ آذر ٢

 

ها  ده باز هم انفجار معدن، باز هم در چين و باز هم مرگ
 !کارگر

کارگر را در  ٩٠معدن ديگری در چين منفجر شد و 
زير ميليون ھا خروار خاک برای ھميشه مدفون 

معدنی که منفجرشده است در مرز مشترک . کرد
روسيه و چين، در منطقه موسوم به ھيلونگ 

به تراست عظيم  معدن متعلق. جيانگ، قراردارد
معدن ھيلونگ جيانگ است که ھر سال يک ميليون 
. و چھارصد ھزار تن ذغال سنگ توليد می کند

ھيلونگ جيانگ يکی از ده تراست غول پيکر معدن 
اين تراست بزرگ به ھمان . در کشور چين است

اندازه که عظيم است در کشتار کارگران نيز عظيم 
از توده ھای  عمل می کند و ھر سال شمار انبوھی

فقط در . کارگر را به ديار مرگ روانه می سازد
ھمين معدن ھيلونگ جيانگ صدھا کارگر کار می 

کارگر در عمق  ۵٣٠در روز حادثه، قريب . کنند
 ۴٠٠حدود . متری زمين مشغول کار بوده اند ۵٠٠

کارگر با ھزاران بدبختی و مشقت خود را از الی 
 ٢١ حداقل. اندتوده ھای عظيم دود بيرون کشيده 

متری معدن در زير  ۵٠٠کارگر در ھمان عمق 
ھنگام وقوع انفجار . توده ھای خاک باقی مانده اند

بيش از صد کارگر از ھمه سو در محاصره فشار 
تن از  ٩٠گاز قرار می گيرند و تا کنون جسد مرده 

يکی از کارگران . زير آوار بيرون کشيده شده است
ع حادثه برای مدتی بيھوش می گويد که به دنبال وقو

شدم و وقتی به ھوش آمدم خود را در محاصره 
او ادامه می . کوھی از دود و گازھای خطرناک يافتم

دھد که با ھمه توان خود تالش کرده و به کمک 
   .ھمزنجيرانش از مرگ حتمی نجات يافته است

انفجار معدن در چين و قتل عام انبوه توده ھای  
يق در زمره عادی ترين، متداول کارگر از اين طر

ھيچ . ترين و شايد ھم روزمره ترين رويدادھا است
سالی نمی گذرد که ھزاران کارگر چينی در اعماق 

. و منفجرشده اين کشور دفن نشوندمعادن فروريخته 
آن ھا . عمر اکثر معدن ھای چين چند قرن است

ھر . مخروبه و آسيب ديده و در شرف سقوط ھستند
آمار تلفات . چند وقتی يکی از آن ھا فرو می ريزد

. اين ريزش ھا يا انفجارھا بسيار وحشت انگيز است
آمار کشتکان حوادث اين  ٢٠٠٧فقط در طول سال 

آيا وجود . نفر بوده است ٣٨٠٠بيش از  معدن ھا
تمامی اين داده ھای واقعی در کنار يکديگر دليل 
کافی برای اطمينان يا الاقل احتمال زياد فروريزی 
اين معادن نيست؟ فقط جنايتکاران و جالدان می 

به ھمين دليل، يک سؤال . توانند جواب منفی بدھند
به رغم چرا : بسيار اساسی در اينجا مطرح می شود 

مھلک بودن اين معادن آن ھا را تعطيل يا حداقل 
تعمير نمی کنند؟ پاسخ اين سؤال بسيار روشن و 

زيرا در جامعه سرمايه داری معدن . صريح است
جای توليد ارزش اضافی و مکان توليد سرمايه 

اينجا کارگر استثمار می شود و سود و سرمايه . است
د سرمايه، شريان اينجا جای زاد و ول. توليد می گردد

حيات سرمايه داری و عرصه ای از عرصه ھای 
معلوم است که . بقای نظام بردگی مزدی است

تعمير آن . سرمايه دار چنين جايی را تعطيل نمی کند
نيز مستلزم صرف ھزينه و بدين سان کاھش سود 
سرمايه دار است و سرمايه دار اين کار را نيز نمی 

ی سرمايه دار مطرح جان کارگر ھم اصال برا. کند
در مشرب سرمايه دار، علت وجودی کارگر  .نيست

فقط توليد سود است و چيزی ھم که زياد است کارگر 
در . کارگر به دنيا آمده است که سود توليد کند. است

مرامنامه سرمايه مرگ کارگر مطلقاً پديده قابل بحثی 
اصالً بنا . قرار نيست مورد اعتراض باشد. نيست
معادن چين . نيست که ھيچ تعجبی پديد آورد نبوده و

مخازن عظيم استثمار نيروی کار و توليد سرمايه 
درصد کل انرژی مورد نياز بازتوليد  ٧٠. اند

سرمايه اجتماعی چين از طريق معادن ذغال کشور 
در اينجا قلب سرمايه می تپد و خون . تأمين می شود

خيل اين که . به نظام سرمايه داری پمپاژ می شود
عظيم کارگران قربانی می شوند رويدادی نيست که 
برای سرمايه قابل بحث يا تعجب آور باشد، کامالً 

آنچه سرمايه دار و دولت سرمايه داری را . برعکس
متعجب می کند ھمين تعجبی است که ما مطرح می 

   .کنيم

بسيار خوب، سرمايه داران و دولت سرمايه داری  
کردن جان کارگران در سود می خواھند و قربانی 

پای معبد سود کار متعارف و طبيعی و حتمی آن ھا 

اما چرا کارگران به جان خود رحم نمی کنند و . است
با اين که به ريزش معدن ھا يقين دارند، با اين که 
بيش از ھر کس ديگر خطر انفجار را لمس می کنند 
و ثانيه به ثانيه ار وحشت آن می لرزند، بازھم بی 

در اعماق چند صد متری اين قتل گاه ھا کار خيال 
می کنند و کوه عظيم سرمايه سرمايه داران را بلند و 
بلندتر می سازند؟ کارگران مجبورند اين کار را 

آنان برای . اگر نکنند از گرسنگی می ميرند. بکنند
 .امرار معاش خود بايد نيروی کارشان را بفروشند

نظام . ا نمی کنندکار کم خطرتر و راحت تری ھم پيد
سرمايه داری حاضر به خريد نيروی کار آن ھا در 
حوزه ھای ديگر، در جاھای با خطرات کمتر، 

. آنان به ھمين دليل ساده تن به مرگ می دھند. نيست
می دانند و بسيارخوب ھم می دانند که در زير آوار 

اما ھمزمان اين را نيز با . معدن دفن می شوند
نند که اگر کار در اعماق قطعيت بيشتری می دا

معادن مخروبه و مرگ آور را قبول نکنند به جای 
مرگ در زير آوارھای معدن خودشان و ھمسرانشان 

  . و فرزندانشان از گرسنگی خواھند مرد

اما آيا کارگران ھيچ راھی برای فرار از اين 
اجبارمرگبار ندارند؟ آيا اين گونه کارکردن و تن به 

قدر و محتوم آن ھا است؟ مرگ سپردن سرنوشت م
ھيچ چيز مقدر . پاسخ ما در اين مورد ھم ساده است

و محتوم و جبری نيست و، فراتر از اين، کارگران 
می توانند چنان قدرت عظيم دگرگون کننده و 
تاريخسازی باشند که کل دنيای موجود را از پايه و 
. اساس تغيير دھند و عالم و آدمی ديگر بسازند

ظرفيتی دارند و می توانند اين  کارگران چنين
اما اين کار در گرو مبارزه و . ظرفيت را عملی کنند

سازمانيابی و آگاھی و جدال سازمان يافته و آگاھانه 
و متحد و ھر چه سراسری تر عليه سرمايه داری 

  . است

  سوئد روزنامه ھای محلی: منبع

  ٢٠٠٩نوامبر 
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 کارگر کارخانه سيمان تهران ٣٠٠اخراج 
 ٣٠٠سرمايه داران مالک کارخانه سيمان تھران 

ھمه اين کارگران حدود . کارگر را اخراج کرده اند
تمامی آن ھا . سال سابقه کار داشته اند ٧تا  ۴

با مدرک تحصيلی ديپلم و . اند کارگران فنی بوده
در طول اين چند . فوق ديپلم فنی مشغول کار شده اند

سال با حقوق بسيار نازل کار کرده، ھرچه شديدتر 
استثمار شده و ھر چه بيشتر بر سرمايه سرمايه 

قرارداد کار کارگران به شکل . داران افزوده اند
آنان در ھمه اين سال ھا برای . پيمانی بوده است

بديل وضعيت استخدامی خود به کارگر رسمی و ت
از ميان خود افرادی را زير . دائمی تالش کرده اند

 انتخاب کرده اند تا در مورد» نمايندگان صنفی« نام 

کارگران اکنون . تبديل قرارداد کار آن ھا اقدام کنند
در ھمه » نمايندگان صنفی« متوجه شده اند که اين 

. عليه آنان کار کرده اند مدت به نفع سرمايه دار و
مدام آن ھا را با وعده ھای دروغ سرگرم کرده اند 
تا خواسته ھای خويش را به طور جدی پيگيری 

  . نکنند

کارگر اخراجی اينک در جھنمی از سرگردانی  ٣٠٠
ھيچ . و نوميدی و خشم و نفرت مبھوت مانده اند

اميدی به استخدام در جای ديگر ندارند زيرا ھمه 
سته است و ھمه جا به جای استخدام اخراج درھا ب
بدون کار ھيچ ممری برای ارتزاق خويش . می کنند

آنان بيمه نيستند و از . و افراد خانواده خود ندارند
کارگران در . غرامت بيکاری ھيچ نصيبی ندارند

چنين وضعی اعتراض و مبارزه را تنھا کار پيش 
روی برای اعتراض به ھمه جا . روی خود می بينند

مرتب در مقابل کارخانه جمع می شوند و . نھاده اند
آنان خواستار ادامه اشتغال خود . تظاھرات می کنند

   .ھستند

  ايلنا : منبع

  ٨٨آذر  ١

 

 به بهانه روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

  "!نه به خشونت عليه زنان" 
Nein zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen! 

Say No to Violence against Women! 

Unite to End Violence against Women! 

در جمھوری دومينيکن، سه خواھر به نام ھای پاتريا،  ١٩٦٠نوامبر سال  ٢٥
مينروا و ماريا ترزا ميرابال که برای مالقات ھمسرانشان روانه زندان بودند 

ن سه خواھر اي. توسط نيروھای مخفی ديکتاتور رافائل تروخيلو به قتل رسيدند
عليه حکومت ديکتاتوری در کشورشان " ژوئن ١٤جنبش "ھمراه ھمسرانشان در 

به ھمين سبب، . آن ھا بارھا دستگير و آزاد شده بودند. فعاليت سياسی می کردند
می شناختند که بعد ھا " پروانه ھا"سمبل مبارزه شده بودند و مردم آنان را به نام 

در روزگار پروانه " ( In the Time of the Butterflies "خوليا آلوارز فيلم 
زنان فمينيست  ، در اولين کنگره١٩٨١در سال. را از زندگی آن ھا ساخت) ھا

آمريکای التين و کارائيب در بوگوتای کلمبيا، به ياد اين سه خواھر و ھمه زنانی 
که برای ايجاد يک نظم اجتماعی برخوردار از حقوق برابر مبارزه کردند و می 
کنند و در اين مبارزه قربانی انواع خشونت اعم از جنسی و غير آن شده اند و می 

. انتخاب شد" نه به خشونت عليه زنان"شوند، اين روز به عنوان روز بين المللی 
، سازمان ملل متحد نيز اين روز را با اين عنوان پذيرفت و ١٩٩٩سپس، در سال 

ان برنامه ھا و مطالبات خود را در بعد از آن ھرساله زنان کشورھای مختلف جھ
اين زمينه و در زمينه حقوق زنان در اکسيون ھای خيابانی و سمينارھا و جلسات 

در بعضی ديگر از کشورھا در ھمين رابطه زنانی . بحث و گفتگو اعالم می کنند
دستگير و با انواع تحديدات حقوق فردی و اجتماعی  ديگر با خشونت دولتی

. تا ديگر حرفی از حقوق زنان و خشونت در جامعه مطرح نشودمواجه می شوند 
  .اما ھمين خشونت ھا نيروھای ضدخشونت بيشتری را به ميدان مبارزه می آورد

سازمان ملل خشونت عليه زنان را با ھر رفتار خشونت آميز در مورد جنسيت "
 که سبب آسيب جسمی، جنسی يا روانی و يا درد و رنج شود، يا آزادی ھا و
عاليق زن را چه در زمينه فردی و ھم اجتماعی مورد تضييق قراد دھد، تعريف 

  ." می کند

خشونت در جامعه موجود . خشونت با قدرت و سلطه در جامعه در پيوند است
نتيجه و پيامد تسلط مناسبات سرمايه داری در جامعه است که در سطوح مختلف 

، ھمان گونه که مارکس بيان دولت. و با اشکال متفاوت خود را نشان می دھد

خشونت دولتی از طريق قوانين . کرده است، وسيله ای است در خدمت طبقه حاکم
براين اساس، . در مجلس قانونيت پيدا می کند تا جامعه را زير کنترل داشته باشد

به صورت رسمی و غيررسمی، آشکار  موسسات و ابزار به کار گيرنده خشونت
در اين . ا گروه ھای مردمی و يا کل مردم ايجاد می شوندو مخفی عليه افراد و ي

مورد می شود به زندان ھا، نيروھای امنيتی مخفی و آشکار، دستگاه ھای 
مراقبت مخفی مانند دوربين ھای مخفی، کنترل الکترونيکی مانند استراق سمع 
 تلفنی يا کنترل ارتباط الکترونيکی و غيره، انجمن ھا و گروه ھای شبه نظامی

خشونت معموال با خود نيروھای ضد . مانند بسيج و لباس شخصی ھا اشاره کرد
اين خشونت يا نيروھای مقاومت را ايجاد می کند که خود را در اعتراضات و 

در خشونت دولتی از . تظاھرات سياسی به ويژه در جوانان نشان می دھد
ه خشونت استفاده می شود تا ب ابزارھای فرھنگی، مذھبی، مالی و غيره

مشروعيت داده شود و مسببان خشونت به عنوان ناجيان فرھنگ و سنت و مذھب 
  .و قربانيان خشونت به عنوان خاطی، ضدقانون و فرھنگ ستيز معرفی می شوند

در مناسبات سرمايه داری خشونت به امری روزانه و عادی و سپس طبيعی و 
در ھمه سطوح  تبديل می شود و دائمی و ضروری برای سلطه در جامعه

اجتماعی راھش را می گشايد و درھر جا که نيروھای تقابل کننده با خشونت 
. ضعيف ھستند و يا سازمان مدافع قدرتمندی ندارند، توليد و بازتوليد می شود

بدين طريق خشونت ساختاری به پايگاه و مرکز . زنان در اين زمره قرار دارند
شود اما متاسفانه در تحقيقات مربوط شکل گيری انواع ديگر خشونت تبديل می 

به خشونت عليه زنان، تنھا به خشونت اعمال شده به زن توسط ھمسر يا اعضای 
توجه می شود و اين رفتار را به عنوانی بخشی از مناسبات سلطه و  خانواده

  .قدرت در جامعه نمی بينند و به آن نمی پردازند

رطبقه کارگر اعمال می شود که ب برای مثال، استثمار نوعی خشونت است که
طی آن عالوه براين که ارزش اضافی ايجاد شده توسط کارگر، توسط غير يعنی 
سرمايه دار تصاحب می شود، شدت آن سبب تحليل رفتن نيروی جسمانی کارگر 
نيز می شود و از نظر روحی کارگر را از اين که توان مقابله با اين دزدی را 

اين . رد که جلوی اين کار را بگيرد فرسوده می سازدندارد و يا تشکلی را ندا
خشونت در مورد زنان کارگر شدت و حدت بيشتری دارد، زيرا زنان در ساختار 
سلطه سرمايه داری به عنوان کااليی برای مصرف کاالھای ديگر و يا خود به 

در اين جا، در شرايط . عنوان کاالی سکس و يا نيروی کار ارزان ديده می شوند
اين فرسودگی . حيط کار، در برابر کار برابر دستمزد کمتری دريافت می کنندم

عمومی ناشی از خشونت سرمايه بازھم برايشان با گذاشتن بار کار خانگی بر 
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بنابراين تبعيض ھم چه در سطح خانواده و چه در . دوش آن ھا شديد تر می شود
در بسياری از موارد . محل کار و در کل اجتماع نوعی خشونت عليه زنان است

اما . و کشورھا قانونا اين تبعيضات وجود ندارد اما در عمل خود را نشان می دھد
در بسياری ديگر از کشورھا از قبيل ايران تبعيض جنبه قانونی ھم دارد و معتبر 

به طور مثال، ھمواره حقوق . است و برايش توجيه قانونی ھم تراشيده می شود
زنی که با مردی خارجی ازدواج کند نمی . ايمال می شودزنان با اين تبعيضات پ

تواند حتی اگر در کشور خود زندگی کند برای کودک خود شناسنامه بگيرد، زيرا 
اگر . کودک به مرد تعلق دارد و زن فقط زحمت بارداری و مراقبت را می کشد

دارد و سال و پسر را تا دوسال نزد خود نگه  ٧طالق بگيرد می تواند دختر را تا 
اگر شوھرش بميرد بچه ھا به خانواده شوھر تعلق دارند . بعد حقی بر آن ھا ندارد

اين تبعيضات صدھا بار بيشتر . و آن ھا می توانند قانونا بچه را از مادر جدا کنند
از شالق خوردن زن را می آزارد، تحقير و متالشی می کند اما ھيچ کس آن را 

  . خشونت قانونی محض عليه زنان استاين . به حساب خشونت نمی گذارد

اگر زنی ھمسردار . از موارد ديگر خشونت قانونی عليه زنان، سنگسار است
مرد ديگری را دوست بدارد و شوھرش شکايت کند که زن به او خيانت کرده، 
حتی اگر واقعا عملی ھم صورت نگرفته باشد، زن سنگسار می شود و تنھا مرد 

کسی معترض نمی شود و حق زن خيانتکار را . بخشداست که می تواند او را ب
اما چند ھمسری برای مرد مقبول است و اگر ھم با زنی رابطه . مرگ می دانند

داشته باشد و ھمسرش شکايت کند مرد می تواند اين رابطه را با ازدواج قانونی 
کسی نمی گويد چه می شود اگر زن ھم بتواند از مردی که . مستحکم تر کند

و اصوال چرا ھمه دعواھا با مرگ  .ندارد جدا ومساله مختومه اعالم شوددوست 
خاتمه می يابد و چرا خط قرمز برمجازات اعدام و مرگ نمی خورد و اين 

  . مجازات غيرانسانی لغو نمی شود

مورد ديگر خشونت قانونی که اجازه عمل به مرد می دھد حق مرد برجسم زن 
حق مرد است که ھروقت . می شود است که به عنوان حق تمکين مشخص

. بخواھد حتی اگر زن تمايلی به رابطه جنسی نداشته باشد، ميل خود را ارضا کند
اين حق آن چنان مقدس است که زن اگر با نصيحت تمکين نکرد مرد حق دارد او 

بسياری ازاين زنان کتک . را کتک بزند و در نھايت از خانه بيرون بيندازد
ھمواره مورد نصيحت قرار می گيرند که کاری نکنند که  خورده و آسيب ديده

سنت به او . در دادگاه قاضی او را به تمکين تشويق می کند. عصبانی شود مرد
می گويد که زن با چادر سياه به خانه بخت می رود و با کفن سفيد از آن خارج 

شونت جسمی خ. افراد خانواده می گويند بايد آبروی خانواده را حفظ کند. می شود
. با فشار و خشونت روانی و حس تحقير و بی کسی و ھيچ بودن تکميل می شود

  . با چنين خشونتی آھن نيز پنبه خواھد شد

دردفاع از ناموس و  -ھمسر، پدرو برادر -مورد ديگر خشونت قانونی حق مرد 
پاک کردن دامان شرافت خانواده از لکه ننگ يعنی حق کشتن ھمسر، دختر و يا 

دراين موارد، قاتل زن يا بخشوده می شود و يا با مجازاتی بسيار . اھر استخو
اما اگر زنی برای دفاع ازخود مردی را بکشد به عنوان . مواجه می شود سبک

اين يعنی حق دفاع از زنان به مردان خانواده سپرده شده . قاتل اعدام خواھد شد
شماری ھرساله به علت دفاع زنان بي. است و زن خود حق دفاع از خود را ندارد

  . از خود کشته می شوند

مورد ديگر خشونت قانونی محروم کردن فرد از حقوق دقيقا فردی و شخصی 
. مثال بارز اين خشونت زيرپا گذاشتن حق انتخاب پوشش برای زنان است. اوست

اجبار به پوشش اسالمی معين با دستگيری، زندان، جريمه مالی، شالق خوردن، 
ازمان يافته نيروھای سرکوب جنبی، با حمله و اسيد پاشی و نيروھای حمالت س

مختلف گشت وکنترل کننده و ضابط زنانه و مردانه رسمی خيابانی تکميل می 
زنان يا بايد از ترس به اين پوشش تن دھند و يا ھر روز با ترس خشونت . شود

   .زنان است ھر دو سوی اين انتخاب و ترس، خشونت به. از خانه بيرون بروند

 ١٠مورد ديگر خشونت قانونی در ايران حذف کارگاه ھای دارای کمتر از 
با توجه به اين که اکثريت کارگران اين کارگاه . کارگر از پوشش قانون کار است

ھا را زنان تشکيل می دھند، اين مصوبه يورشی سازمان يافته و قانونی عليه 
 کاری زن اين قانون کل زندگی و آيندهخشونت با . کارگران و به ويژه زنان بود

و امکان سوء  کارگر، سالمت جسمی و آسايش روانی او را ھدف حمله قرار داد
استفاده جنسی از او را به دليل احتياج به درآمدی که با اين قانون ھرچه بيشتر 

  .کاھش يافت، افزود

ند ايران در جوامعی مان. مورد ديگر از خشونت برزنان، ترس از خشونت است
به دختر از سنين کودکی آموخته می . ترس از خشونت روان زنان را می آزارد

از طرفی می بيند که . ترسی که برايش متناقض است. شود که با ترس زندگی کند
پدر، برادر و مردان فاميل مھربان اند و دوستش دارند اما از طرف ديگر ترس 

ترس حتی بعدھا در ايجاد يک رابطه و اين . از مردان را به او تزريق می کنند
درد اين است که اين ترس نه . متقابل زيبا بين زن و مرد اشکال ايجاد می کند

برای خطری که جان و روان زن را خواھد آزرد بلکه برای حفظ شرافت 
  . خانوادگی انجام می گيرد

از موارد ديگر خشونت عليه زنان، ختنه زنان است که به طور گسترده در 
در ايران نيز در . ورھای آفريقايی و بعضی کشورھای آسيايی ديده می شودکش

اين يعنی ناقص . نواحی خوزستان، لرستان، کردستان و ھرمزگان ديده می شود
سازی جنسی زنان تا زنان نتوانند از رابطه جنسی لذت ببرند بلکه فقط ابزار 

ستيزانه، زنان و به متاسفانه در اين عمل زن . ارضای نياز جنسی مردان باشند
-١٢٠. ويژه مادران به دليل فرھنگ حاکم نقش عامل اجرايی را بازی می کنند

ميليون زن در جھان ختنه شده اند و با وجودی که در بسياری ازين  ١٤٠
کشورھا اين امر قانونا ممنوع شده است اما باز ھم سه ميليون دختر ھر ساله در 

  .معرض خطر آن قرار دارند

کر شد که خشونت عليه زنان در ھمه کشورھا و در ھمه اقشار طبقات بايد متذ
طبق يک تحقيق انجام يافته توسط وزارت خانواده در . اجتماعی کاربرد دارد

سالگی حد  ١٦٪ ھمه زنان مورد سئوال قرار گرفته در تحقيق از سن  ٢٢آلمان 
محل اقل يک بار مورد مزاحمت و آزاد جنسی در محل کار، مدرسه يا در 

درصد زنان آمريکايی مورد  ٣٥تا  ١٥. تحصيل حرفه ای قرار گرفته اند
ثانيه يک زن و  ١٨در ھر . خشونت جسمی توسط ھمسران خود قرار می گيرند

٪ زنان قربانيان خشونت ٨٠در افغانستان . حتی حامله قربانی خشونت می شوند
با وجود . ده استھستند و سوء استفاده از زنان در آنجا به صورت يک سنت درآم

بسياری از . گسترش خشونت در ايران آمار رسمی واقعی از آن وجود ندارد
زنان بنا به سنت جاری و از ترس آبروی خانواده دم برنمی آورند و يا بی پناھی 

اما بيشتر زنانی . و سرنوشت کودکان آن ھا را مجبور به تحمل می کند اقتصادی
ی می شوند نيز به دليل بی توجھی و يا زمان که به قانون پناه می برند و شاک

طوالنی دادرسی و پيشنھاد گذشت از طرف رئيس دادگاه و بی حاصل بودن 
٪ قربانيان خشونت خانگی را  ٩٠آمار نشان می دھد که . شکايت نااميد می شوند
 .زنان تشکيل می دھند

  فريده ثابتی

  ٢٠٠٩نوامبر  ٢١
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 يد کاهش دستمزدهافرم جديد قراردادهای کار، سالح جد
دولت سرمايه داری فرم جديدی را برای تنظيم 
قراردادھای کار تھيه و در اختيار سرمايه داران 

اين فرم سالح قتاله ديگری است که . قرار داده است
سرمايه از زرادخانه ھای کشتار خود بيرون می 
کشد تا از طريق آن ھمان دستمزدھای بغايت ناچيز 

آرايش ظاھری مواد و . دھدکارگران را ھم کاھش 
مندرجات فرم اين گونه است که ظاھراً طول روزانه 
کار، ميزان مزدھا، اجزای متشکله دستمزد از قبيل 
پاداش، حق توليد و ھمه چيز با توافق ميان کارگر و 

سالح کشتار سرمايه . سرمايه دار تعيين می شود
درست در بطن ھمين غالف سرتاسر دروغ، شعبده 

جاسازی » توافق« جنايتکارانه و زھرآلود بازانه، 
شده است، توانق ميان سرمايه دار درنده ای که از 
تمامی ابزار و وسائل و امکانات دريدن و پاره کردن 
و کشتار و بلعيدن برخوردار است و کارگر مسلوب 

الحق قلع و قمع شده و گرسنه و و فرسوده و 
چانه مستأصلی که ھر نوع توان ابراز حيات و حتی 

زدن او از پيش توسط سرمايه سالخی شده است، 
توافق ميان کسانی که اولی ھر چه را اراده کند 
يکراست و بدون قيد و شرط به اجرا می گذارد و به 
دومی تحميل می کند و ديگری از شدت گرسنگی و 
فقر و استيصال و بدبختی مجبور است به تحمل ھر 

قعی سالح اين توافق فقط غالف وا. ستمی تن دھد
کشتار سرمايه است و دولت سرمايه داری با ھمين 

فرم . ھدف آن را معماری، تنظيم و منتشر کرده است
   :در برگيرنده مواد زير است 

پس نه بر  نيآن از ا انيو پا آغازساعات کار و  - ١
بلکه بر اساس توافق کارگر و  جياساس عرف را

داد کار کارفرما خواھد بود که در زمان انعقاد قرار
  . خواھد شد ديدر فرم قرارداد ق نيطبق توافق طرف

پس  نيمزد کارگران پس از ذکر مزد ثابت از ا - ٢
طبق  یساعتبه شکل روزانه و ھم به صورت ھم 

   .شدخواھد  نييتوافق کارگر و کارفرما تع

بر اساس توافق  یبھره ور اي ديتول شيپاداش افزا - ٣
داد قابل پرداخت انعقاد قرار نيکارگر و کارفرما ح

   .است

اختصاص به فسخ قرارداد  ديفرم جد ١٣ماده  - ٤
گذاشته شده است تا کارگر و کارفرما  ديدارد و سف

آن را پر  نيانعقاد قرارداد بر اساس توافق طرف نيح
  . کنند

در اين فرم به صورت حساب شده و آگاھانه به نفع 
سرمايه داران ھيچ جايی برای بخش ھايی از 

  . کارگران منظور نشده استدستمزد 

  ٨٨آبان  ٣٠

 

 حال و روز اسفناک کارگران کنف کار 
) سنگر - حد فاصل بين جاده رشت (تھران  -کارخانه کنف کار در جاده رشت 

ھمان طور که در گزارش ھای قبلی آمده است، اين کارخانه از سال . قرار دارد 
يل گرديد و کارگران آن به بھانه ريزش برف سنگين دچار بحران شد و تعط ٨٣

  .به اداره کار معرفی شدند

مبلغ کارخانه که متعلق به سرمايه بخش دولتی بود در يک حراج با زدو بند به 
 ،فروخته شد )ايرج زھرابی(مدير عامل سابق ميليون تومان به  ۶٠ناچيز حدود 

رابی که زھ. در حالی که ارزش واقعی اين کارخانه خيلی بيشتر از اين مبلغ بود 
  .پول کارخانه را پرداخت کرد  از دولت آه در بساط نداشت با گرفتن وام

البته سال ھا قبل وی به جرم اختالس و گزارش کارگران از دزدی ھايش در 
 عهفرودگاه دستگير و به زندان افتاد که به علت نفوذ در منطقه وحمايت امام جم

الزم به ذکر است . ھايی يابددر آن زمان توانست ر )احسان بخش( متوفای رشت 
وی سھام اين کارخانه را با شراکت و نفوذ عليرضا جزايری عرب خريداری 

  . کرد 

پس از مرگ وی وارث سھام اين سرمايه  -  زن و پسرش -خانواده ايرج زھرابی 
عضو ديگر ھيئت مديره پسر . دار شدند و اکنون عضو ھيئت مديره ھستند 

است که فعال مديريت عامل کارخانه را بر عھده  عموی عليرضا جزايری عرب
  .دارد 

جزايری عرب در گذشته به بھانه پرداخت مطالبات معوقه کارگران يک وام يک 
و نيم ميليارد تومانی از بانک گرفت و با آن بخش ناچيزی از دستمزدھای معوقه 

تومانی ميليارد  ٢کارگران را پرداخت کرد و اخيرا قول داده که با گرفتن وام 
  . می پردازدبقيه دستمزد ھا و مطالبات معوقه کارگران را 

نفر آن ھا به طور  ١٨٠کارگر در کارخانه مشغول کار ھستند که  ١٨۵ھم اکنون 
  . سال سابقه کار دارند  ٣٠الی  ٢٠ميليون تومان طلب دارند و بين  ۴متوسط 

. ار می کندبعد از ظھر ک ٢صبح تا  ۶کارخانه به صورت تک شيفت از ساعت 
محصول کارخانه گونی يا کيسه . در انبار، مواد اوليه برای توليد موجود است 

مواد اوليه اين . ھای چتايی است که گاھی اين گونی ھا از خارج وارد می شود

گونی ھا مصرف داخلی . گونی ھا نخ کنف است که از بنگالدش وارد می شود
  .دارد 

است و کانتين ھای نھار خوری حدود يک  کارخانه دارای سرويس اياب و ذھاب
نفره بوده که قبال  ۴کارخانه دارای شورای اسالمی . ماه است که تعطيل شده است

عضو شورا بوده و در انتخابات امسال ھمگی مورد تائيد وزارت  فرادھم ھمين ا
اعضای شورا از طرح مسائل پشت پرده و مذاکرات خود . اطالعات قرار گرفتند 

کارگران بروز نمی دھند، به طوری که اخيرا يکی از آن ھا به نام  مطلبی به
  . ميرحامد به شدت مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است 

خانواده ھا ی زھرابی (يکی از سئوال ھای کارگران ميزان سھام مالکان کارخانه 
آن ھا اطالعی از مذاکرات بين شورا و ھيئت مديره و . است )و جزايری عرب

ميليارد  ٢ندارند و فقط ھمين قدر می دانند که با وام ... ايع و استانداری و صن
تومانی جزايری عرب موافقت شده و او به آن ھا گفته که اين وام در مسير اداری 

  . قرار دارد 

تھران به جاده سنگر را  - قابل ذکر است کارگران کنف کار بارھا مسير رشت 
نداری تجمع نموده اند و ھر بار توسط نيروی مسدود کرده و يا در مقابل استا

انتظامی و لباس شخصی ھا و اطالعات پراکنده شده و مورد تھاجم قرار گرفته 
  .اند 

استانداری در خيابان معلم رشت ھمزمان با  در مقابل ٨٧آخرين بار در اسفند 
ھزار  ٢٠٠تجمع کارگران خاور دست به تجمع زدند که کارگران خاور نفری 

 ۵٠فعال ماھيانه از . ن گرفتند اما کارگران کنف کار با دست خالی بازگشتندتوما
ھزار تومان به عنوان بخشی از دستمزدھای معوقه کارگران مشغول به  ١٠٠الی 

کار پرداخت می شود و البته در بعضی از ماه ھا ھمين مبلغ ناچيز را نيز 
  . پرداخت نمی کنند 

اختی معوقه حق بيمه را از سال ھای گذشته ماه پرد ١۴سازمان تامين اجتماعی 
  .ماه حق بيمه پرداخت نشده است  ٢نيز  ٨٨از کار فرما طلبکار است و در سال 
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ید س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال   :ای 
 khbitkzs@gmail.com  

اين است حال و روز کارگران کنف کار که در طول تمام اين سال ھا با فقر و 
در اين مدت، ھمان طور که در خبرھای قبلی . نداری دست به گريبان بوده اند 

 .تن از کارگران در اثر فقر دست به خود کشی زدند و جان سپردند  ٢ت، آمده اس
با ھمه اين ھا، و به ويژه با آن که کارگران يک بار شاھد بوده اند که صاحبان 

کارخانه به بھانه پرداخت مطالبات کارگران ميلياردھا تومان وام گرفته اند اما اين 
اميد بسته اند که کارفرما دوباره مطالبات را نپرداخته اند بازھم منتظرند و 

  !! ميلياردھا تومان وام بگيرد تا شايد دلش به رحم آيد و مطالبات آنان را بپردازد 

   ٨٨آبان  ٣٠

  

 بيماری بيمۀ قطع خطردر  سوئدی چند هزار کارگر
 فاقد بيمه بيماری میکارگر سوئدی  چند ده ھزار

ً دچار بيماری ھای مزمن . ندشو اين کارگران عموما
آنان در طول سال ھای ھمه . و گاه مھلک ھستند

ط استثمار شدن توسط سرمايه و در کار، در شراي
بيمار شده  روزھای توليد سود برای سرمايه داران

اين کارگران عارضه  ی ازبيماری شمار زياد. اند
از کار فرسايش جسمی و روحی حاد ناشی  مستقيم

کارگر به گونه ای  نوع بيماری اين چند ھزار. تاس
. است که به استراحت و درمان طوالنی نياز دارند

که بلاين را ھمه پزشکان معالج آن ھا نيز نه يک بار 
دولت سرمايه داری سوئد . چندين بار تأييد کرده اند

تنھا ممر  تصميم گرفته است که بيمه درمان يعنی
وسيع بيمار، فرسوده و معلول را ارتزاق اين جمعيت 

ھزار کارگر در ھمين روزھای آينده و  ١٧. قطع کند
مشمول اين تصميم  ٢٠١٠از شروع ماه ژانويه 

 فقط کمی آن. ندبغايت جنايتکارانه سرمايه می شو
ماه ھای بعدی ھمان سال شمار طول سوتر و در 

توحش بار دولت طرح شمول مکارگران بيمار 
  . خواھد گذشت ھزار نفر ۵۴رز ز مسرمايه داری ا

 در طول »بيمه درمان« غرامت دوران بيماری يا  
ھمه  چند دھه اخير در جامعه سوئد ھمچون

ی اروپا سرنوشت دستاوردھای ديگر جنبش کارگر
در گذشته ھای دور ھر . ه استبسيار دردناکی داشت

 ھم، ھر چه قدرکارگر بيمار در دوره بيماری خويش
حقوق ايام کار خود را دريافت می  ،می بود طوالنی

به و سپس % ٩٠ميزان اين غرامت بعدھا به . کرد
وفان ت. کاھش پيدا کرد% ٧۵و زمانی به  %٨٠

تعرض سرمايه به بھای نيروی کار و سطح معيشت 
غرامت ايام بيماری را نيز  حقتوده ھای کارگر دنيا 

ق ابتدايی و اوليه کارگران و ھمچون مثل ھمه حقو
 سختدنيا ھای اندک جنبش کارگری ی دستاوردتمام

ی واقعی را سرمايه فقط دستمزدھا. قلع و قمع کرد
در بستن بيمارستان ھا، در  .گام به گام کاھش نداد

تعطيل مدارس، در سالخی شمار پزشکان و 
ن، در کاھش تعداد معلمان، در برچيدن راپرستا

ھزينه ھای داری از پيران، در کاستن از  اماکن نگه
حق  درمان و مھد کودک ھا، در قطع آموزش و

غرامت ايام بيکاری و بيماری نيز به سطح معيشت 
درت و بر ق و لحظه به لحظه کارگران يورش برد
آنچه اين روزھا دولت . افزود سرعت اين يورش

سرمايه داری سوئد با بيمه درمان کارگران می کند 
لحظه ای در و  گامی در استمرار ھمين يورشنيز 

کارگرانی که به  .آن است افزايش قدرت ويرانگر
حق بيمه ايام بيماری  ره شمولاين ترتيب از داي

ند بر اساس بندھای مختلف مصوبه خارج می شو
دولت سرمايه در اختيار اداره کار سوئد قرار می 

ی برای بيمار ن وضعيتآنان مجبورند با ھما .گيرند

االری س ديوانمدت ھا در داالن ھای پيچ در پيچ 
و  مامی تالش سرمايه دارانت .بخورندسرمايه چرخ 

حاکمان و مالکان جھنم سرمايه داری اين است که 
ا چند ده ھزار کارگر بيمار و عليل و فرسوده يا ب

خود به سر کار باز  ھمان حالت مريضی و عليلی
با دريافت نازل  ،اين صورتگردند و يا، درغير

م به کمک ترين سطح مقرری ھای معيشتی موسو
زده خود ادامه ای اجتماعی به زندگی دشوار و فقرھ

اتحاديه سراسری کارگران سوئد مطابق . دھند
معمول و مثل ھميشه در مقابل اين بيداد بشرستيز 

دولت آن ھا سکوت اختيار کرده صاحبان سرمايه و 
جزء جدايی سکوتی ماالمال از رضا که  است،
 .اديه ای استايفای نقش رفرميسم راست اتح ناپذير

در » کمک ھای اجتماعی« مستمری اخير يعنی 
زمره آخرين بازمانده ھای حاصل مبارزات ساليان 
. دراز طبقه کارگر اروپا و جھان عليه سرمايه است

از جمله  ش طبقه کارگر بين المللیعظيم ترين بخ
سال جنگ و ستيز  ١٠٠طبقه کارگر ايران به دنبال 

ھمين ابتدايی ترين  تحميلھنوز قادر به  بی امان خود
   .سرمايه داری نشده اند حق بر نظام

ينترنتی اتحاديه سراسری کارگران روزنامۀ ا :منبع
  سوئد 

  ٢٠٠٩نوامبر 
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش  اق مرگ و نيستی ران در يک . 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 . ا سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی ب

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
  .ی رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون م

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 جست علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . 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 . نخواھند بردراه به جايی  ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ

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

  .ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است درگرو تبديل آن -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
 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 . را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنندکه آنان بايد اين مطالبات  بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی دي. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک گر بخورد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ثروت جامعه 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«(حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

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

   .شدبھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان با -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -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
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨ن زير کار کودکان و جوانا -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 -  
  .عيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شودھر نوع دخالت دولت در ت -  
  . 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  -  
ايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی ر -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
وعات، آزادی اعتصاب، 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 مطب -١٧

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
  



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

 
١٢ 

  ١٣٨٨آذر  ٦جمعه     ٨٢شمارٔه مسلسل   ٣٥سال دوم ـ شمارٔه  
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ی ه ھما یر ک ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  را  را  را  ای ا
ید سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار یدد سا ان  ت کار    ...د

 هماهنگی برای ايجاد تشکلسايت 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  
اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس  برای

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


