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 آذر ١۶کارگران و 

، سال وقوع کودتای ١٣٣٢به سال » روز دانشجو«يا » آذر ١۶«پيشينه پيدايش 
ماه پس از حادثه سياه کودتا، نيکسون  ۴حدود . مرداد، باز می گردد ٢٨ننگين 

معاون رئيس جمھوری وقت آمريکا وارد ايران شد تا از جايی که قرار بود يکی 
مايه ھای آمريکايی باشد ديدن کند و از از بزرگ ترين حوزه ھای صدور سر

پروژه ھای سرمايه گذاری و از  شور و شوق طبقه سرمايه دارش برای اجرای
تدارک و تجھيز و ساز و برگ نظامی دولتش برای خفه کردن ھر گونه اعتراض 
عليه اين روند و نيز از آمادگی اين دولت برای ايفای نقش ژاندارمی منطقه 

او وارد جامعه ای می شد که قطب غربی سرمايه جھانی و . اطمينان حاصل کند
دست نشاندگان داخلی اش با چشم اندازی که گفتيم، مردمش را به تحمل کودتا و 

نيکسون با اين ھدف . سرکوب و کشتار و جنايت ھای پيامد آن محکوم کرده بودند
سون دست نشانده محصول کودتا می خواست به نيک به تھران می آمد و دولت

نشان دھد که ھمه چيز بر وفق مراد است و ثبات و امنيت و سودآوری ھای 
رژيم شاه در ھمين راستا و برای نشان دادن اين . نجومی سرمايه ھا برقرار است

، روز ورود نيکسون، دانشگاه ھا را ١٣٣٢آذر سال  ١۶تصوير در صبح روز 
ين مراکز آموزش ماالمال از نيروھای ارتشی و ساير قوای سرکوب کرد و ا

دانشگاه تھران در وجب به . عالی را عمال به پادگان ھای نظامی مبدل ساخت
وجب خاک و ساختمان ھايش زير پای دژخيمان مسلح و چکمه پوش رژيم کودتا 

در چنين وضعی دانشجويان عليه ديکتاتوری و سرکوب و خفقان . قرارگرفت
ماھه پس از  ۴که سکوت  آنان عزم کردند. دست به اعتراض و مقاومت زدند

کودتا را در ھم بشکنند، نفرت خود را از دولت کودتا و قطب جھانی حامی آن 
مقاومت . اعالم کنند و به اشغال نظامی دانشگاه توسط دولت اعتراض کنند

در دانشگاه خون . دانشجويان با يورش سبعانه و ھار دولت کودتا مواجه گرديد
ی شريعت رضوی، قندچی و بزرگ نيا کشته جاری شد و سه دانشجو به نام ھا

از آن پس، چه در رژيم شاه و چه در جمھوری اسالمی، دانشجويان ھر . شدند
سال اين روز را گرامی می دارند و دانشگاه ھا را به عرصه مبارزه ای پرشور 

  .عليه استبداد و سرکوب و خفقان تبديل می کنند

يت برگزاری مراسم آن در اوضاع آذر امسال و با توجه به اھم ١۶در آستانه 
بحرانی کنونی، می خواھيم ببينيم چه رابطه ای بين اين روز و طبقه کارگر وجود 

 ١۶ھسته اصلی رخداد . برخورد کنيم آذر چگونه ١۶دارد و ما کارگران بايد با 
مرداد، فضای رعب و خفقان، حمام  ٢٨آذر اعتراض به کودتای جنايتکارانه 

وع اين رويداد شوم و به طورکلی حاکميت ديکتاتوری خون خون ھای پس از وق
و گلوله و اعدام در جامعه است، آن زمان توسط رژيم ستم شاھی و اکنون از 

ھمين که از ديکتاتوری استبدادی در جامعه ايران سخن . سوی جمھوری اسالمی
می گوييم بی درنگ اين پرسش مطرح می شود که اين ديکتاتوری به سود کدام 

و عليه کدام طبقه اجتماعی اعمال می شود؟ تاريخ جامعه ايران به ھزار  قهطب
زبان به ما می گويد که اين ديکتاتوری به سود طبقه سرمايه دار و عليه طبقه 

به عبارت دقيق تر، در جامعه ايران . کارگر اعمال شده است و ھمچنان می شود
خريد و فروش نيروی کار  موجوديت و بقا و دوام رابطه اجتماعی سرمايه يعنی

ھمين يک نکته کافی است تا نشان دھد که در . مستلزم ديکتاتوری استبدادی است
جامعه ايران مبارزه موثر و کارآمد برای برچيدن بساط ديکتاتوری و به دست 

بنابراين، در ايران تا . آوردن آزادی ھای سياسی مستلزم مبارزه با سرمايه است
ر بر می گردد، ھر مبارزه ضدديکتاتوری اگر واقعا جائی که به طبقه کارگ

بخواھد بساط ديکتاتوری را برچيند ضرورتا بايد درعين حال مبارزه ای 
ضدسرمايه به اين معنا، طبقه کارگر بايد دقيقا از موضع . ضدسرمايه داری باشد

 پرچم مبارزه عليه ديکتاتوری را برافرازد تا جامعه بتواند به آزادی سياسی داری
 ١۶اين حکم در مورد . ھر راھی جز اين راه، ما را به بيراھه می برد. دست يابد

به مثابه يکی از نمادھای مبارزه ضدديکتاتوری جامعه ايران نيز صادق  آذر
آذر برای طبقه کارگر جزء جدايی  ١۶بنابراين مبارزه ضدديکتاتوری روز . است

ه ويژه دانشجويان طبقه کارگر ناپذير مبارزه ضدسرمايه داری است و کارگران ب
بايد در اين روز نيز مانند روز اول ماه مه پرچم مبارزه عليه کل نظام سرمايه 

  . داری را برافرازند

حال نگاھی به تاريخ بيندازيم و ببينيم آيا واقعا طبقه کارگر و دانشجويانش در 
ل تاسف بايد آذر اين گونه برخورد کرده اند؟ با کما ١۶سال با روز  ۵۶طول اين 

تاريخ اين نيم قرن مبارزه طبقه کارگر ما . بگوييم که پاسخ اين پرسش منفی است
را در مقابل واقعيت تلخ و دردآلودی قرار می دھد، اين واقعيت آزاردھنده که ما 
کارگران، ھمه جا، در پيچ و خم ھمه اين سال ھا، قربانيان سر براه سودجويی 

و تسويه حساب ھای بخش ھای مختلف طبقه ھا، قدرت طلبی ھا، رقابت ھا 
ما ھمه جا، در عزا و عروسی، در . سرمايه دار و کل نظام سرمايه داری بوده ايم

شکست و پيروزی، در ھمه ميدان ھای مبارزه و صف آرايی ھا به بدترين و 
 ٢٨در سال ھای پيش از کودتای . دردناک ترين شکل ممکن قربانی شده ايم

ت از دولت سرمايه داری مصدق برخاستيم و يا به سياھی لشکر مرداد، يا به حماي
حزب سرمايه داری دولتی يعنی حزب توده تبديل شديم و در ھرحال به نيروی 

چرا؟ زيرا راه واقعی پيکار طبقه . خود تکيه نکرديم و روی پای خود نايستاديم 
جستجوی  خود را درست نمی شناختيم و با سر بيدار و آگاه ضدسرمايه داری به

با ھمه وجود از استثمار . ما ضدسرمايه داری بوديم. اين راه برنخاسته بوديم
از . از فرودست بودن سخت رنج می کشيديم. خويش توسط سرمايه نفرت داشتيم

اما زير القائات نظام سرمايه داری و جريان ھای . حکومت شوندگی نفرت داشتيم
مسائل شناخت عميق ضد کارمزدی گوناگون مدافع اين نظام از ھيچ کدام اين 

در حالی که لحظه به لحظه عليه سرمايه مبارزه می کرديم بسياری از ما . نداشتيم
حزب توده از . دنبال حزبی راه افتاديم که طرفدار سرمايه داری دولتی بود

ضديت با سرمايه سخن می راند و بھشت پس از مرگ سرمايه داری را به ما 
بھشت چيزی جز سرمايه داری دولتی نبود و ما اين را نمی اما اين . وعده می داد

ما ضدسرمايه داری بودن واقعی و طبقاتی خود را با سرمايه ستيزی . دانستيم
بسياری از فعاالن و دانشجويان طبقه ما در اين . دروغين اين حزب اشتباه گرفتيم

آسيب حزب مسخ شدند و به شاخک ھای قدرت آن در اندام ضعيف و بی قوام و 
اين فعاالن و دانشجويان ما را از يک سو به . پذير جنبش آن روز ما تبديل شدند

قبول رھبری حزب توده توصيه کردند و تفويض کل قدرت پيکارمان به اين 
حزب را شعار دادند و، از سوی ديگر، سرمان را به مبارزه در قالب سنديکاھا 

رمايه داری گرم کردند تا برای چانه زنی صرفا اقتصادی در چھارچوب قبول س
نتوانيم روی پای خود بايستيم و مبارزه برای مطالباتمان را به نيروی خود و از 

« حزب توده شب و روز از . موضعی ضدسرمايه داری سازمان دھيم 
از . امپرياليسم را لباس مھاجم خارجی به تن می کرد. می گفت» امپرياليسم

ی دولتی، که عوام فريبانه لباس موضع دفاع از قطب جھانی سرمايه دار
سوسياليسم به تن کرده بود، و رقابت با قطب جھانی سرمايه داری خصوصی 
غربی می گفت، می نوشت و فرياد می زد که ريشه ھمه بدبختی ھای طبقه 
. کارگر در وجود اين امپرياليسم و مزدوران دست نشانده داخلی آن نھفته است

سرمايه داری سخن می گفت، راه بھبود  حزب توده در ھمان حال که برضد
زندگی و آزادی و رفاه ما را به ضرورت رشد بيشتر سرمايه داری در ايران 

می خواند و شب و روز » وطن پرست« سرمايه داران داخلی را . پيوند می زد
جبھه «، »جبھه خلق«از. از ضرورت وحدت ما با آن ھا سخن می گفت

» جبھه واحد ضدديکتاتوری«و سپس » اریجبھه ضداستعم«، »ضدامپرياليستی
ما سرمايه ستيزی . صحبت می کرد» سرمايه داران و مالکان ملی«و اتحاد با 
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« واقعی جنبش خود را در گرد و خاک پرعفونت ماالمال از دروغ و توھم 
بر روی ريل پيکار واقعی ضد کار . اين حزب گم کرديم» ضدسرمايه داری
ھه خلق و ضد امپرياليسم و اتحاد با سرمايه داران زير بيرق جب. مزدی نچرخيديم

ملی کردن نفت يعنی افزودن سرمايه ھای طبقه سرمايه دار . سينه زديم» ملی« 
را تأمين منافع و انتظارات خود پنداشتيم و پشت سر دولت مصدق به صف شديم، 
دولتی که مثل ھمه دولت ھای سرمايه داری ھر اعتراض و اعتصاب و مبارزه 

ما . را گلوله باران می کرد و مانع متشکل و متحد شدن ما عليه سرمايه می شدما 
زير فشار توھمات سنگين خويش به حمايت از اين دولت برخاستيم و برايش نقش 

ً عليه ما استفاده می . پياده نظام را ايفا کرديم ھمه از قدرت ما به نفع خود و دقيقا
و ما خود نيز به عنوان سربازان مطيع ھمه در کار جنگ عليه ما بودند . کردند

رژيم شاه و حاميان بين المللی اش، جبھه ملی و . آن ھا عليه خود می جنگيديم
دولت آن به رھبری مصدق و سرانجام حزب توده و دولت شوروی به عنوان 
حامی اش ھمه با ھم اختالف داشتند اما ھمه در يک جبھه واحد برای توسعه 

تقرار ھر چه محکم تر پايه ھای قدرت سرمايه، برای سرمايه داری، برای اس
استثمار ما، برای سالخی ما به نفع افزايش قدرت سرمايه، برای فرسودن ما با 

اين ھا ھمه احزاب و . ھدف فربه ساختن عظيم تر سرمايه تالش می کردند
يکی سھم بيشتری از اضافه ارزش ھا را . باندھای قدرت طبقه سرمايه دار بودند

طبقه سرمايه دار و حاميان جھانی آن می خواست، ديگری  ی بخش معينی ازبرا
خواستار افزايش سھم سرمايه داران داخلی در اضافه ارزش ھای توليد شده 
توسط ما، تقسيم اين اضافه ارزش ھا ميان سرمايه داران داخلی و خارجی و ھمه 

ايه و استثمار ھر بخش ھای طبقه سرمايه دار، توسعه ھر چه بيشتر انباشت سرم
چه ھولناک تر ما بود، و سومی ھم سرمايه داری دولتی می خواست و اين 
سرمايه داری دولتی را به عنوان ارض موعود رھايی ما از سرمايه تبليغ می 

ھمه نماينده سرمايه، قدرت سرمايه، . در يک کالم ھمه دشمن ما بودند. کرد
بردگی مزدی بودند و برای تحميل  ارتش سرمايه، حامی و مدافع و پاسدار نظام

ھمه خواستار قربانی شدن ما در . اين نظام بر ما تالش و برنامه ريزی می کردند
پای معبد سود سرمايه و پيوند زدن آخرين قطره ھای ھستی ما به سيالب 

آن ھا بر سر تقسيم سود ناشی از استثمار ما و . پرخروش سود سرمايه ھا بودند
يه ھای حاصل کار و استثمار ما با ھم کشمکش داشتند و ما قدرت ناشی از سرما

ما ھمه جا قربانيان . در اين ميان به نفع آنان و عليه خويش جنگ می کرديم
توطئه ھای آنان و به ھمان ميزان قربانی توھمات اصالح طلبانه و سردرگمی ھا 

  . و ناآگاھی ھای خويش بوديم

کرد و طبقه ما اينجا ھم اصلی ترين و  يکی عليه بقيه کودتا. زمان به پيش رفت
رژيم کودتا با حمايت بی دريغ . مستأصل ترين و فرومانده ترين قربانی کودتا بود

شرکای بين المللی خود يعنی عظيم ترين بخش قدرت جھانی سرمايه جھانی سايه 
. ھر نفسی را در سينه حبس کرد. وحشت و ارعاب را ھمه جا حکمفرما ساخت

يه در نقطه نقطه کشور با قدرت ھر چه سھمگين تر بر تن ھمه توده تازيانه سرما
ھر نفس اعتراض عليه . امکان سر دادن ھيچ فريادی باقی نماند. ھای ما فرود آمد

فقر و گرسنگی بسيار . ھر ميزان شدت استثمار سرمايه با گلوله پاسخ گرفت
چوب و فلک و . سھمگين تر گلوی ما و کودکان و پيران طبقه ما را فشار داد

دارھا بر پا شد و بسياری از ما را . شالق و شکنجه ھمه جا ما را در خود پيچيد
ما سال ھا توسط بخشی از طبقه سرمايه دار که پرچم دروغين . به دار آويختند

در رکاب حزب اين بخش از . نمايندگی ما را برافراشته بود قربانی شده بوديم
و برای استحکام نظام سرمايه داری جنگ کرده طبقه سرمايه دار، به نفع سرمايه 

سرمايه سينه خود را سپر » دولت ملی« تا زمان وقوع کودتا برای حفظ . بوديم
در فراز و فرودھای اين جنگ ھای مغلوبه،ھيچ کجا برای خود و . می ساختيم

عليه دشمنان واقعی خود، عليه اس و اساس سرمايه داری مبارزه نکرده بوديم و 
وقوع کودتا بازھم و اين بار بيش از پيش در جبھه مقدم قربانيان قرار می حال با 
تمامی بار مصيبت ھا، فجايع و دردھای کودتا بر زندگی توده ھای طبقه . گرفتيم

. بدبختی عظيم تر از ھمه اين ھا اما آن بود که باز ھم درس نگرفتيم. ما آوار شد

تا در فضا پيچيد اما اين فرياد فرياد اعتراض عليه رژيم کود ١٣٣٢آذر  ١۶در 
در اينجا نيز جنبش ما مقھور، . ھم فرياد واقعی ضدسرمايه داری طبقه ما نبود

اينجا نيز آحاد طبقه ما ھمان کردند که در . منزوی، متوھم و مستأصل بود
باز ھم با سر سرمايه فکر کرديم و دار . روزھای پيش و پس از کودتا می کردند

را در شعارھای صرفا ضد کودتا و ضد کودتاگران محدود  و ندار اعتراض خود
. دانشگاه ھا توسعه يافت. آذرھای بعدی شد ١۶سرآغاز  ١٣٣٢آذر  ١۶. کرديم

شمار دانشگاه ھا از . ھر دانشگاه به جای چند صد دانشجو پذيرای چند ھزار شد
ھا  جمعيت طبقه ما در اين حوزه. چند تا به چند ده تا و سپس بيش از صدتا شد

دانشگاه ھا به يکی از کانون ھای داغ . نيز به سرعت و با وسعت رشد کرد
اما مبارزات توده ھای طبقه ما در اينجا رنگ و بوی و . مبارزه و جدال تبديل شد

سھل است، به . محتوا و رويکرد جنبش ضد سرمايه داری ما را به خود نگرفت
و منجمد کردند و به ما قبوالندند ما تلقين کردند، در ذھن ما خواندند، ما را مسخ 

. که گويا اينجا اصالً جای مبارزه ضدسرمايه داری برای محو کار مزدی نيست
متفکران سرمايه داری به ما القا کردند که اينجا حوزه ای از حوزه ھای پيکار 

نبايد به ساير بخش ھای طبقه کارگر، به ساير . طبقه کارگر عليه سرمايه نيست
طبقه کارگر، به ساير ميدان ھای نبرد و ستيز طبقاتی توده ھای سنگرھای جنگ 
 دموکراتيکدر گوش ما ندا سر دادند که اينجا محل مبارزه . کارگر پيوند خورد

است، اينجا کانون وحدت کارگر و سرمايه دار است، اينجا جای فراموش کردن 
فتند که رژيم مبارزه طبقاتی و بيعت با آرمان ھای سرمايه داران است، به ما گ

ستيزی اينجا بايد رژيم ستيزی فراطبقاتی و تھی از ھر نوع بار و رويکرد 
گفتند که اينجا بايد ھمچون سربازان سر براه دموکراسی . ضدسرمايه داری باشد

بايد وسيله تسويه حساب . خواھی بخش ھايی از طبقه سرمايه دار اعتراض کرد
  !!مختلف درون طبقه آن ھا شد ھای درونی ميان سرمايه داران و باندھای

جای رژيم شاه و آن احزاب با . و اين داستان ادامه يافت و ھمچنان ادامه دارد
رژيمی ديگر و احزابی ديگر عوض گرديد، نفوس جمعيتی طبقه کارگر چند 

توده ھای کارگر در ھمان وضعيت اسفناک پيشين و چه بسا بدتر از آن . برابر شد
سال بسياری از  ۵۶آذر داريم، در اين  ١۶سال است که  ۵۶امسال . قرار دارند

. آذر بوده است ١۶سال ھا، ھمه سال، ھمه روزھايش، ھمه ماه ھای ھر سال 
ماه و گاه بيش از يک سال  ۶ماه  ۶. دانشگاه ھا ھميشه آتشفشان اعتراض بوده اند

ه فاجع. و دو سال توسط دولت ھا تعطيل شده اند تا شايد فريادھا خاموش شود
بزرگ اين است که طبقه ما در اينجا نيز به جای اين که خرمن ھستی سرمايه را 
آتش بکشد، جنبش خود را در آتش توھم به اعجاز دموکراسی طلبی و آزادی 

وضع تا امروز . خواھی اين و آن بخش طبقه سرمايه دار خاکستر کرده است
مختلف طبقه  سال حاکميت جمھوری اسالمی بخش ھای ٣٠در . چنين بوده است

به  سرمايه دار و جناح ھای رقيب درون و بيرون دولت اين طبقه دانشگاه ھا را
ھم . ميدان ھای گسترده صف آرايی ھا و رقابت ھای ميان خود تبديل کرده اند

اکنون قوای سرکوب سرمايه و نيروھای سازمان يافته جناح مسلط دولت سرمايه 
اه نه يک نيروی بيرونی اعزامی برای داری بر خالف سال ھای حاکميت رژيم ش

سرکوب و کشتار بلکه يک قدرت کامالً درونی سرکوبگر متشکل از دانشجويان 
دار و دسته اصالح طلبان، اين سازمان دھندگان پيشينه دار واقعی . بسيجی است

ساختار قدرت جمھوری اسالمی، نيز به اندازه کافی نيروھای سازمان يافته خود 
اين ميان آن بخش دانشجويان که از شرايط کار و زندگی و اعتراض در . را دارند

و پيکار طبقه کارگر برخاسته اند فاقد ھر نوع صف بندی مستقل طبقاتی و 
اينان با کمال تاسف يا پشت سر اصالح طلبان . ضدسرمايه داری خود ھستند

ند سر می دھ» جمھوری ايرانی« ھستند، يا شعارھای ملی گرايانه منحطی چون 
و فاقد بار طبقاتی مانند  و يا در بھترين حالت به سردادن شعارھای بی سر و ته

در ھمه حال، آنچه جايش خالی است صف . اکتفا می کنند» مرگ بر ديکتاتور«
  .مستقل ضدسرمايه داری دانشجويان متعلق به طبقه کارگر است

؟ به نظر ما برای آيا وقت آن نرسيده است که نقطه پايانی بر اين روند بگذاريم 
آذر امسال را چه در خيابان ھا و چه در  ١۶پس بياييد . اين کار ديرھم شده است
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تبديل  »منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران« دانشگاه ھا به ميدان فرياد 
با افراشتن اين پرچم به توده . آذر امسال شويم ١۶با اين بيرق وارد کارزار. کنيم

آذر و به طورکلی ھرگونه مبارزه  ١۶وييم که ھای طبقه خويش بگ
بگوييم . ضدديکتاتوری آن ھا سنگری از سنگرھای جنبش آنان عليه سرمايه است

که دانشگاه و کارخانه و مدرسه و بيمارستان و جاده و خيابان و بنادر و مزرعه 
دانشجويان . و شھر و روستا و ھمه جا ميدان جنگ طبقه ما عليه سرمايه است

کارگر بايد بدانند که اين اقدام اھميت بسياری دارد و انجام آن برداشتن گامی طبقه 
مھم در راستای بخشيدن شور و شوق و قدرت به جنبش سراسری شورايی 

 . ضدسرمايه داری توده ھای کارگر است

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٨آذر  ١١
 

 

 دو گزارش از کارخانه های گيالن

  دستکش گيالنکارخانه 

در . تھران قراردارد - کيلومتری جاده رشت ٢٠کارخانه دستکش گيالن درحدود 
اين کارخانه قبل از . است" پناھی"حال حاضر اين کارخانه متعلق به فردی به نام 

انگليسی و ايرانی راه اندازی شد که انگليسی ھا  سرمايه داران توسط ٥٧انقالب 
انگليسی  ر اختيار داشتند و حتی مھندسان کارخانهرا د بيشترين سھام کارخانه

از مالزی  -التکس  -ماشين آالت کارخانه انگليسی است و مواد اوليه آن . بودند
نظارت اداره زيردولت و  پس از انقالب، کارخانه در مالکيت. وارد می شود

کارخانه را به مديريت و کارگران  اداره صنايع سھام .صنايع قرار گرفت
  .روختف

کارگران  مختلف و با سوء استفاده از مشکالت مديريت با ترفندھای ،در اين مدت
. مانند بيماری فرزندان يا ھزينه ازدواج آنان سھام کارگران را از آن ھا خريد

به سازمان بورس برای فروش سھام خود  حتی زمانی که کارگران سھامدار
می رگزاران سازمان بورس مواجه مراجعه می کردند با کار شکنی مديريت و کا

اکنون فقط چند . ناچار به فروش سھام خود به مديريت شدندبه اين ترتيب شدند و 
  .نفر از کارگران دارای سھام ھستند

اما ھم اکنون اين تعداد . نفر بود ٢٧٠کارخانه بيش از  در گذشته تعداد کارگران
اکثر . نفر می شوند ٧٠معاَ دفتر مرکزی ج که با پرسنل نفر رسيده است ٦٠به 

در ) نفر ٩(کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و تعداد انگشت شماری 
 ٣٠حدود (الزم به ذکر است بيشترين تعداد کارگران زن . استخدام دائم ھستند

 ٨٣پس از ريزش برف سنگين . در واحد بسته بندی مشغول به کار ھستند) نفر
کارگران در . از صبحانه و نھار و شام خبری نيستکانتين کارخانه بسته شد و 

بابت اين اضافه کاری ، پول . ساعت است ١٢دو شيفت کار می کنند وھر شيفت 
در . کارخانه دارای سرويس اياب و ذھاب است .اندکی به کارگران می پردازند

  .طول اين مدت با اخراج کارگران شدت کار آنان افزايش يافته است

انبارمواد  - سمت ھای آزمايشگاه، بسته بندی ، واحد پخت التکسکارخانه شامل ق
سخت ترين  .واحد پودر پنبه است و انبار محصوالت، واحد خشک کن -اوليه 

. قسمت ھای کار، واحد آزمايشگاه و قسمت پخت التکس و آماده کردن مواد است
نی و بھداشت الزم به ذکر است که به رغم شيميايی بودن مواد اوليه، مسائل ايم

 در واحدھای پودر پنبه، آزمايشگاه و خشک کن .عايت نمی شودرمحيط کار 
ھا به علت خرابی دستگاه ھای تھويه فضا کامال آلوده به گرد و غبار و  دستکش

اکثر کارگران بازنشسته کارخانه که در قسمت . گازھای آمونياک و کلر است
به علت بيماری ھای  می کرده اند ھای آزمايشگاه، پودر پنبه و خشک کن کار

. آسم ، رماتيسم پس از بازنشستگی عمر زيادی نمی کنند ريوی ، تنگی نفس ،
زمستانی و ( کار فصلی  لباس کفش کار و نبود فضای سالم ، فراھم نبودن

 محيط قادر به جذب آلودگی ھای و نداشتن ماسک ھای قابل استفاده) تابستانی 
ديگر نکات قابل ذکر در مورد اين کارخانه . اوليه کارگران است از مشکالت کار

  :عبارتند از 

کارفرما با کم کردن تعداد کارگران قسمت تصفيه خانه و فاضالب کارخانه و  - 
رعايت نکردن استاندارد آلودگی ھای پساب صنعتی و شيراب ھای آن باعث 

آب آشاميدنی و آب آلودگی ھای فلزات سنگين در زمين ھای زراعی اطراف و 
 . رودخانه مورد مصرف روستاييان اطراف کارخانه تا کيلومترھا شده است 

اداره محيط زيست رشت به علت زد و بندی که با کارفرما دارد اين معضل  - 
 . محيط زيستی را ناديده گرفته است

در کارخانه فردی مزدور سرمايه به نام مھندس رضا نجفی ھست که ماھيتی  - 
اين  .ضدکارگری دارد و به قول يکی ازکارگران سگ زنجيری پناھی استکامال 

با کارگران برخورد می کند و در باال بردن شدت استثمار  ه تندیفرد ھمواره ب
 . کارگران نقش مھمی دارد 

قبال شورايی فرمايشی و چاکرمنش در کارخانه وجود داشت که وظيفه اش نه  - 
اين به . فاع از منافع سرمايه داروکارفرما بودحمايت از منافع کارگران بلکه د

 . اصطالح شورا اکنون منحل شده است 

اکثر کارگران از روستاھای اطراف کارخانه مانند سراوان ، سنگر ، شاقاجی و  - 
 . امام زاده ھاشم يا از خود رشت ھستند 

ن کارفرما بارھا ميلياردھا تومان وام طرح توسعه از بانک ھای مختلف استا - 
او اين . گيالن دريافت کرده اما به جای توسعه اقدام به اخراج کارگران کرده است

وام ھای ميلياردی را در خارج ايران و به طور خاص در کشور کانادا سرمايه 
 .گذاری کرده است

  نساجی پارس ايران کارخانه 

 -  جاده رشت ۵در کيلومتر  )پارس نيت سابق ( کارخانه نساجی پارس ايران  - 
 . واقع است الکان

تعطيل شد و کارگران آن به بھانه اين  ٨٣اين کارخانه پس از بحران برف سال  - 
اين کارخانه . بيمه بيکاری دريافت کنند بليه طبيعی به اداره کار معرفی شدند تا

 . متعلق به بخش خصوصی است

پس از  رانکارگ بارھا از بازگشت ،کارفرما و سھامدار کارخانه ،"افراشته" - 
و در طول اين مدت دستگاه ھای  بيمه بيکاری ممانعت کرده دريافت اتمام مدت

فرزندان و ھمسر افراشته از سھامداران  .بافندگی کارخانه را فروخته است
 .کارخانه ھستند

از بانک  به دريافت وام ھای ميلياردی اقدام بارھا به بھانه ورشکستگی افراشته - 
را در حوزه ھای ديگر سرمايه  و آن ھا و معدن و ملی کرده نعتص ھای ملت،

 .گذاری کرده است
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افت شھر صنعتی رشت، تگل در کارخانه ھای را دريافتی وی اين وام ھای - 
نساجی آمل ، آلومينيم سازی اراک سرمايه گذاری کرده و از پرداخت مطالبات 

سرباز زده  - ران بازنشستهبازنشستگی کارگ مفاصا حساب -معوقه کارگران 
 .است

افراشته ضدکارگر سالن ھای خالی از ماشين آالت مانند سالن انبار، تاسيسات  - 
 را به عنوان انبار به شرکت ھای و گلدوزی راست باف گرد باف، مقدمات

 .و مبل برنز کرايه داده است دخانيات

زده  جاده رشت الکان ندست به تجمع و بست کارگران در طول اين مدت بارھا - 
اين اجتماعات يا سرکوب شده  استانداری تجمع کرده اند که تمامی و يا در مقابل

گزارش اين مبارزات در سايت کميته . منحل شده اند يا با وعده ھای تو خالی
   .ھماھنگی و ساير رسانه ھای خبری انعکاس يافته است

ن مطالبات خود به اين صورت آخرين حرکت کارگران بازنشسته برای گرفت - 
از خروج کاالی فروخته شده توسط مبل  با جلوگيری ٨٨بود که در شھريور 

که با آن ھا تسويه حساب  شدند برنز از درب کارخانه خواستار حضور افراشته
 .را بپردازد -مفاصا حساب بازنشستگی  - کند و مطالبات معوقه 

 الکان کرد و از پاسگاه نيروی انتظامی مبل برنز از کارگران شکايت مالک - 
 ماموران و اطالعات بر سر کارگران ريختند و در نھايت پيرو شکايت مبل برنز

در دادگاه  –کارگران  –کارگران به دادگاه رشت احضار شدند که در نتيجه آن ھا 
 .از ھمه جا کوتاه گرديد سرمايه محکوم شدند و دستشان

افراشته حاضر  از کارگران در سوم شھريور امسال، تن ۵٧بر اثر پافشاری  - 
 بخشی از مطالبات کارگران را به طورمشروط بابت مفاصا حساب شد

 .بازنشستگی را بپردازد

يک و نيم ( تومان  ٠٠٠/۵٠٠/١از اين کارگران مبلغ  افراشته به ھر يک - 
ر مقابل د - ١شفاھی گرفت که  پرداخت کرد و از آن ھا تعھد) ميليون تومان

وی مزاحمت ايجاد  برای شخص -٢ نساجی پارس ايران تجمع نکنند کارخانه
در شعر صنعتی رشت اخالل  راه اندازی کارخانه گلتافت واقع در ھنگام - ٣ نکنند

تا باقی مانده طلب آن ھا را پس از دريافت باقی وام به آن ھا  به وجود نياوردند
 .بپردازد

روباه مکار ندارند اما ناچار به  يچ اطمينانی به قول اينکارگران می گويند ھ - 
 .دادن قول شفاھی شده اند

ميليون تومان  ۵تا  به طور متوسط از سه و نيم ميليون کارگران بازنشسته - 
 .طلبکار ھستند که تا کنون فقط ھمين يک و نيم ميليون تومان را دريافت کرده اند

ميليون تومان ) صدو پنجاه(  ١۵٠ياردی فقط افراشته می گويد از وام يک ميل - 
ميليون آن بين کارگران تقسيم ) ھشتاد و پنج و نيم(  ۵/٨۵گرفته است که حدود 

 .شده است

کارگران از ميزان وام پرداختی اداره صنايع به افراشته اطالعی  گفتنی است که - 
د که نارکارگر ديگر حضور د ٨کارخانه  در داخل در حال حاضر .ندارند

سال سابقه  ٢٠نفر آن ھا بيش از  ٣بيشترشان نگھبان و قراردادی ھستند و فقط 
 .دارند که در انتظار بازنشستگی به سر می برند استخدامی

  ی گيالنن ضدسرمايه دارگروھی از فعاال

 ١٣٨٨آذر 

 

 

 بيانيه آانون نويسندگان ايران
 جعفر پويندهمحمد مختاري و محمد به مناسبت يازدھمين سالگرد قتل

  اي نبود مرگ ،  آيين تازه

 .ايم  ما زنده
  !گامان، زنان و مردان آزاده  ياران، ھم

، در پي قتل تبھكارانه پروانه اسكندري و ١٣٧٧يازده سال پيش، در خزان 
ي ما،  داريوش فروھر، فعاالن سياسي و اجتماعي، دو تن از ياران دلير و آزاده

ھاي تھران ربودند و به جرم  ، را در خيابانمحمد مختاري و محمدجعفر پوينده
نوشتن و گفتن و سرودن، شكستن سكوت گورستاني، گردن نگذاشتن به يوغ 

امان با  بردگِي قدرِت حاكم، كوشيدن در راه آزادي بيان و قلم و انديشه و پيكار بي
  .سانسور به طرز ھولناكي به قتل رساندند

فارغ  ١٣۶٠ي  ي دھه خونين و گستردهھاي  در آن ھنگام، حاكميت كه از سركوب
زنِي مختاري و پوينده، غفار حسيني، حميد  شده بود گمان داشت كه با قتل و تك

ھا تن ديگر  زاده و احمد ميرعاليي و نيز مجيد شريف و پيروز دواني و ده حاجي
خواھِي روشنفكرِي متعھد ايران را براي ھميشه خاموش  توان فرياد آزادي مي
اي جز پذيرش  ھا از پرده بيرون افتاد و حاكميت چاره ھنگامي كه قتلاما  .كرد
ھا نديد، كوشيد با محدود كردن اين كشتارھا به چھار قتل، بر ژرفاي اين  قتل

ھا را حاصل انحراف مشتي  ھاي ضدبشري سرپوش بگذارد و اين تبھكاري جنايت

گر سازد؛ دادگاھي سر  جلوه» خودسر«
بسته، در ھم كرد و در پشت درھاي 

تاريكي و خاموشي، بدون حضور 
باختگان، سر و  ھا و وكيالن جان خانواده

ته قضيه را ھم آورد و سرانجام ناصر 
زرافشان، وكيل شجاع قربانيان و 
عضو كانون نويسندگان ايران را به 

ي  جويي و پافشاري بر محاكمه جرم حق
ي  ھا روانه آمران و عامالن جنايت

شت كه آمران و قاتالن را در بافت و ساختي ديگرگونه و چندي نگذ .زندان كرد
ھا كردند تا اين بار در رويدادھاي  ي خيابان گسترده، و در سليِح كامل، روانه

طلبي بيافتند كه به  به جان مردم و جوانان حق ١٣٨٨خونيِن پس از خرداد 
خود ي  رفته ھاي از دست ي آزادي آميزترين شكِل ممكن خواھان اعاده مسالمت
شدگان و قربانيان  ھا، شكنجه و چنين شد كه خون كشتگاِن خيابان. بودند

پورھا و  با خون سلطان... ھا و ھا و محسن ھا، سھراب ھا، نداھا و ترانه كھريزك
به ھم پيوست و آزادي را  ۶٠ي  ي دھه باخته ھا و ھزاران جان ھا و مختاري پوينده

  .فرياد كرد

  !مردم آزاده 
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كانون نويسندگان ايران در يازدھمين ساِل جان باختن محمد مختاري و محمدجعفر 
ي ياران از  خواھانه ھاي پاك و آزادي كند كه با آرمان پوينده، بار ديگر اعالم مي

ي خود بر سر ھمان پيمان است كه بود، و اگر ھزار سال بر اين  رفته  دست
د و تا محاكمه و مجازات آمران و گذر بگذرد حتي يك َدم از دادخواھي خود نمي

ي اخير و برچيدن كامل تمامي بساط شكنجه و پيگرد  ھاي سه دھه عامالن جنايت
  .نشيند ُكشي َدمي از پاي نمي و آزار و آزادي

ُكشتگاِن اين  ي ستم ديدگان خفته در گوِر ياران عزيز ما و ھمه
  .ھا چشم به راه روز دادرسي است سال

 رانآانون نويسندگان اي

 ١٣٨٨آذر  ١٠

 

 دستگيری فرهاد شرفی از فعاالن سياسی کارگری
بر اساس گزارشات واصله، فرھاد شرفی از فعاالن 
سياسی کارگری امروز چھارشنبه يازدھم آذرماه 

اطالعات اداره در خرم آباد توسط مأموران  ١٣٨٨

جرئيات اين دستگيری . اين شھر دستگير شده است
  .نيمرا بعداً به اطالع می رسا

   ٨٨آذر  ١١

 

 خراج صد خلبان شرکت هواپيمايی ساسا
نوامبر ستوره ستولن رئيس بخش  ٣٠روز دوشنبه 

در يک گفتگوی  SASاطالعات شرکت ھواپيمايی 
او گفت کارفرمايان شرکت . مطبوعاتی شرکت کرد

در مذاکرات خود با نمايندگان اتحاديه خلبانان به 
کارگر خلبان  ١٠٠توافق نرسيده اند و به ھمين دليل 

مشمول بيکارسازی قرارمی گيرند و کار خويش را 
ستولن توضيح داد که اتحاديه . از دست می دھند

درصدی دستمزد خلبانان و کاھش  ١٠پيشنھاد کاھش 
مزايای بازنشستگی آنان را کرده است اما سرمايه 

 ٢٠داران خواستار کاھش دستمزدھا به ميزان 

کش ميان اتحاديه او افزود که کشم. درصد بودند
درصد کاھش  ٢٠يا  ١٠بر سر  SASخلبانان و 

دستمزدھا سرانجام به بن بست رسيد و سرمايه 
خلبان را به طور کامل  ١٠٠داران ترجيح دادند که 

سوئد، دانمارک و نروژ سه کشوری . بيکار سازند
. ھستند که بيکارسازی ھا در آنجا اجرا می شود

ز خشنودی او آخرين بخش حرف ھای ستولن ابرا
با اتحاديه بخش خدمات  SASدرباره توافق 
او گفت اين اتحاديه با ھمه کاھش . ھواپيمايی بود

و اعضای  ھای پيشنھادی کارفرمايان توافق کرده

خود را به قبول تمامی اين کاھش ھا به نفع 
او . سودآوری بيشتر شرکت مجبور ساخته است
ھا مثل  اظھار اميدواری کرد که کارگران ھمه بخش

اتحاديه خدمات ھواپيمايی از کاھش دستمزدھا 
  ! استقبال کنند تا اخراج نشوند

  سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای: منبع 

   ٢٠٠٩نوامبر 

  

 ITIتظاهرات اعتراضی کارگران 
يک بار ديگر در مقابل استانداری فارس تجمع کردند ) ITI(کارگران کارخانه مخابرات راه دور

تکليف اشتغال آنان اصالً . ماه است که حقوق نگرفته اند ١١کارگران . اھرات زدندو دست به تظ
فقر و گرسنگی و بدھکاری و آوارگی . معلوم نيست و در سردرگمی محض به سر می بردند

ناشی از نداشتن اجاره بھای محل سکونت و ھمه مصائب و بدبختی ھا و مذلت ھای ديگر آنان 
به ھمه جا رجوع کرده و . بيش از دو سال است که مبارزه می کنند. را در خود غرق کرده است
سرمايه، سرمايه داران و . برخی از کارگران خودکشی کرده اند. فرياد اعتراض سر داده اند

دولت سرمايه داری ھمه جنايات را بر اينان تحميل کرده اند و کارگران ھمچنان جمع می شوند 
ماه حقوق معوقه،  ١١آنان خواستار پرداخت . ات می زنندو اعتراض می کنند و دست به تظاھر

 . مطالبات پرداخت نشده و تضمين اشتغال خود ھستند

  ايلنا : منبع

  ٨٨آذر ٩

 

 پاسخ هر درخواست در شرکت زريار اخراج،
زريار يکی از شرکت ھای پيمانکاری است که 

ر را در نيروی کار ھر چه ارزان تر و بی حقوق ت
اين شرکت در طول . اختيار شھرداری می گذارد

. سال ھای اخير دست به کار توسعه خود بوده است
در . شرکت ھای تابعه جديدی را تأسيس کرده است

کارگر را  ١٣٠ھر کدام از اين شرکت ھا بيش از 
استثمار می کند و شمار کل کارگران مورد 

ر بر زريا. نفر بيشتر شده است ٤٥٠استثمارش از 
اساس قرارداد خود با شھرداری حقوق کارگران را 

اما ھمه شواھد . از اين نھاد دولتی دريافت می کند

حاکی است که در جريان اين گرفتن و پرداختن 
دستمزد کارگران را به نفع خود و % ٩٠حداقل 

ً شرکای خود در صدر شھرداری مصادره می  طبعا
به کارگران درصد آن را  ١٠به بيان ديگر، فقط . کند

با يک محاسبه ساده سرانگشتی حساب . می پردازد
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ھر . کنيد که دستمزد کارگران چه ميزان خواھد شد
برابر دستمزدی که می  ١٠کارگر ايرانی بيش از 

گيرد ارزش اضافی برای صاحبان سرمايه توليد می 
 ٩٠درصد باقی مانده نيز  ١٠کند و در اينجا از 

اما . حب می شوددرصد توسط سرمايه داران تصا
کارگرانی که . ماجرا حتی به اينجا نيز ختم نمی شود

 ٤برای زريار کار می کنند مجبورند که ھر روز 
ساعت اضافه کاری کنند و در قبال اين اضافه کاری 

محاسبه آنچه در اينجا بر . ھيچ ريالی دريافت نکنند
رشته تشديد . سر کارگران می آيد چندان آسان نيست

سالخی کارگران در جھنم سرمايه داری استثمار و 

تازه، کمترين . ايران سر به بی نھايت می زند
  .درخواست کارگران نيز با اخراج پاسخ می گيرد

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨آذر  ٨

 
 وضعيت وخيم کار و تعويق حقوق کارگران اکباتان

اين . کارگر را استثمار می کند ١٠٠شرکت اکباتان 
 ً در سال ھای پيش، . راننده ھستندکارگران عموما

ساعت در فاصله ميان  ١٢آنان  ساعات کار روزانه
بعد از ظھر بود و ھر ماه مبلغی ميان  ٩صبح تا  ٩

ھزار تومان دستمزد دريافت می  ٨٠٠تا  ٦٠٠
ساعت کار مذکور ساعات زيادی در  ١٢از . کردند

خارج از شيفت معمول روزانه قرار می گرفت و 
ايد مشمول دريافت سختی کار می علی االصول ب

کل کار روزانه کارگران نيز بيش از حد سخت . شد
ھمه اين ويژگی ھا به . و فرساينده و بيماری زا بود

ساعت بودن روزانه کار نشان می دھد که  ١٢عالوه 

. دستمزد دريافتی کارگران تا چه حد نازل بوده است
داد پنج ماه پيش قرار. مشکل اما در ھمين حد نماند

کار کارگران از سوی شرکت به طور کامالً يکجانبه 
کارگران را مجبور کردند که بدون ھيچ . ملغی گرديد

ھمزمان دستمزد . قرارداد به شکل پيمانی کار کنند
ھزار  ٥٠٠ھزار تومان به  ٨٠٠آنان را نيز از 
شرکت اکباتان به اين جنايت ھا . تومان کاھش دادند

اه است که ھمان دستمزد م ٤اکنون . ھم اکتفا نکرد
ساعت کار  ١٢کاھش يافته محقر را ھم در قبال 

. فرساينده و کشنده کارگران پرداخت نمی کند
زور اگر  اما. کارگران به ھمه جا شکايت کرده اند

زور سرمايه و ناله اگر ناله کارگر است، آنچه ھيچ 
با شکايت و آويختن به . گاه به جايی ترسد فرياد است

زی ھای سرمايه نمی توان ھيچ ريالی از اداره با
برای . حلقوم سرمايه داران جنايتکار بيرون کشيد

اين کار قدرت مبتنی بر اتحاد و سازمانيابی شورايی 
  . ضد سرمايه داری الزم است

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨آذر  ٨

 
 تشديد فضای رعب و وحشت در ايران خودرو

وحشت گزارش ھا حاکی است که فضای رعب و 
ھميشه موجود در ايران خودرو در طول ماه ھای 
اخير بازھم شديدتر و آزار دھنده تر و غيرقابل تحمل 

کارگران می گويند که آنان را به ھر . تر شده است
بھانه ای مورد ضرب و شتم قرار می دھند، دست 
بند می زنند، در ھمان درون کارخانه بازداشت می 

به کالنتری می فرستند  کنند، از بازداشتگاه کارخانه

بسياری از . و از آنجا روانه بيدادگاه سرمايه می کنند
کارگران را با اتھاماتی از نوع اقدام عليه امنيت 
کشور، ايجاد اغتشاش، تبليغ عليه نظام و مانند اين 
ھا بيکار می سازند و راھی زندان ھا و شکنجه گاه 

بی  کارگران را به بھانه ھای واھی و. ھا می کنند
اساس جريمه می کنند و دستمزدھای محقر آنان را 
. در قبال اين جرائم از دستشان بيرون می کشند

کارگران زير فشار اين شرايط جھنمی بسيار سخت 
در وضعيتی طاقت فرسا  به تنگ آمده اند و خود را

  . و غيرقابل تحمل اسير می بينند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨آذر  ٨

  
 پرريس سنندج کی از کارگران اخراجیمصائب زندگی ي

مطالب زير تنھا گوشه کوچکی از دردھا و آالم ! دوستان وھم طبقه ھای عزيزم
زندگی يکی از کارگران شرکت ريسندگی پرريس سنندج است که اوايل سا ل 

پس ازھفت ماه از سر دوانده شدن از سوی کارفرما و ديگر دستگاه ھای  ١٣٨٨
   .دولتی برايش رقم خورد

دوستان با نگارش اين سرنوشت نمی خواھم دردی را به ھزاران درد شما اضافه 
بلکه می خواھم واقعيتی انکار ناپذير را که بر اثر اخراج سازی ھای فله ای  کنم،

ھر آن برای يکی از کارگران تعليقی يا اخراجی ممکن است روی بدھد به 
عامل اصلی آن است و در  واقعيتی که نظام طبقاتی سرمايه داری. تصوير کشم

ايران چنان دست کارفرمايان را باز گذاشته است که آنان قادرند با تحميل شرايط 
برده وار بر کارگران از قبيل اخراج سازی و عدم پرداخت بموقع دستمزدھا و 

  . قرار داد موقت، آنان را در تنگنای مالی تا سرحد گرسنگی مطلق قرار بدھند

  : من گذشته است و اينک شرح آنچه بر 

دو روز از  .من يکی از کارگران اعتصابی شرکت ريسندگی پرريس سنندج ھستم
ما با تجمعات واعتراضات و پيگيری ھای مداوم درمقابل . گذشته بود ٨٨سال 

ماه رای ديوان را مبنی بر  ٧اداره کار و ديوان عدالت اداری واستانداری پس از 
خانواده ھای ما نيز ھمانند ديگر انسان ھا . م بازگشت به کار دريافت کرده بودي

درايام عيد انتظار تامين حداقل ھايی از مايحتاج روزمره زندگی از قبيل لباس نو، 
  . را از ما به عنوان نان آور خانواده داشتند........ ميوه و شيرينی و

دوست عزيز، شايد باورت نشود دو ماه بود که حتی يک کيلوگوشت نتوانسته 
ھرچند خانواده ھای کارگری با اين شيوه زندگی کامال آشنا . م به خانه ببرمبود

نگھدارند، اما  ھستند و در تمام ايام سال صورت خود را با سيلی می توانند سرخ
عدم بر آورده کردن حداقل انتظار از سوی خانواده در ايام سال نو چيزی نيست 

  . ر به تحمل درد آن باشدکه انسان مانند ديگر ايام سال به راحتی قاد

غروب ھا ديگر . ھفت ماه تمام خانواده را با رای ھای اجرا نشده اميدواری دادم
ولی آن غروب . عادی شده بود که با دستانی خالی ورويی خجل به خانه برگردم

با ديگر روزھا فرق داشت چون وقتی وارد منزل شدم اشک ھای دخترم صورت 
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بالفاصله اشک ھايش را  وی با ديدن من. بودپاک و معصومش را خيس کرده 
  . پاک کرد و دردش را به روی من نياورد

با مشاھده اين . فغانی تمام وجودم را در برگرفت. من درد او را می دانستم 
بالفاصله از خانه بدون ھيچ  .وضعيت ماندن در منزل برايم امکان پذيرنبود

آن لحظه را از ياد ببرم که  دهمقصدی بيرون آمدم وسعی کردم ھر طوری که ش
در منزل چه ديدم و چه شنيدم، ھر چند که فراموش کردن آن صحنه به اين آسانی 

کنار جدول خيابان نشستم به فکر . می شد ھوا کم کم داشت تاريک. ھا ممکن نبود
پرواز کردم تا مرھمی بر درد ھای بی درمانم  به عالم رويا. عميقی فرو رفتم

لحظاتی بچه ھا ی يک اقليت مفت خور را به ياد آوردم که چه طور  برای. باشد
برای ديدن يک بازی فوتبال در خارج از کشور ميليون ھا تومان ھزينه می کنند 

آن  ....تا مبادا دل نازک فرزندشان از نديدن يک بازی فوتبال بشکند اما و اما 
ی وسرگرمی و ھزينه به جای باز روی سکه فرزندان کارگرانی را می بينم که

ھای سرسام آور خارج از کشور برسر سفره ھای خالی وبی رونق با چشمانی 
اشک بار زانوی غم بغل می گيرند و غروب به جای تماشای فيلم ھای کارتونی با 
دستان خالی پدر و چھره در ھم رفته او مواجه می شوند و در گوشه ای ازاطاق 

ان پدرھستند و به طور روزمره جمله شاھد دعوای پدر ومادر با صدای لرز
تکراری ندارم و چه کار کنم پدر و صدای توام با گريه مادر که ھی تکرار می 
کند بچه ھا اين حرف ھا حاليشان نيست، تمام لحظه ھای کودکی شان را در ھم 

عامل ومسبب ھمه اين ھا را تنھا در وجود سيستمی می توان جستجو . می ريزد
يتی مفت خور بر تمام ثروت جامعه چنگ انداخته اند و ھمه چيز کرد که در آن اقل

  . برای خود می خواھند را فقط

با اين افکار در دنيای ديگری بودم که ناگھان صدای بوق ماشينی مرا به خود 
پس . دوست قديمی ام بود....عبدا. جلو رفتم. يک نفر داشت صدايم می زد. آورد

گفت به  .به او تعارف کردم برويم منزل. دماز احوال پرسی سوار ماشين اش ش
يک شرط با تو به منزل می آيم و من بدون اين که شرط او را بدانم و بپرسم گفتم 

در طول راه تا منزل ھمه چيز را برايم تعريف کرد و . ھر چی تو ميگی قبول
اگر چند روزی بتوانی آن ھا را در زير . مقداری مشروب در ماشينم ھست: گفت
ھزار تومان به عنوان اجاره خواھم داد  ٢٠٠منزل تان نگھداری کنی مبلغ  زمين

  . آن ھا را بيش از چند روز نگه بداری و تاکيد کرد که انتظار ندارم

دوستم بعد از خوردن چای . وسوسه شدم و بالفاصله پيشنھاد او را قبول کردم
مان خداحافظی ھزار تو ٢٠٠وجابه جايی مشروبات به زير زمين وپرداخت مبلغ 

تومان برنامه  ٢٠٠تا دم صبح برای اين . آن شب را خوابم نبرد. کرد و رفت
ريزی کردم، تا يک جوری بتوانم اشک ھای غم زده روی صورت دخترم را 

بچه ھا را از خواب بيدار کردم تا برای خريد و خرج  ٨صبح ساعت . بزدايم
. نزل ھمه چيز تغيير کرداما با صدای زنگ م. کردن آن مبلغ پول آماده شوند

تعدادی مامور با حکم قضايی وارد خانه شده و پس از ضبط مشروب ھا و بار 
يک شب را در . کردن آن در ماشين، من را نيز دستبند زده به پاسگاه محل بردند
چند روزی را در  .کالنتری و روز بعد با حکم قاضی کشيک روانه زندان شدم

با پيش آمدن . ميليون تومانی آزاد شدم ٥٠ار وثيقه زندان سپری کردم وسپس با قر
اين وضعيت به چنان روزگار سختی گرفتار شدم که گرسنگی و مشکالت حاد 
خانواده را فراموش کردم و در انتظار محاکمه و صدور حکم خودم را مدام اميد 
می دادم که قضات درد دل ھای يک کارگر از کار اخراج شده را خواھند شنيد و 

در نظر گرفتن شرايطی که من مرتکب چنين جرمی شده بودم، قضاوت با 
  . خواھند کرد

اما پرونده من بر خالف روال چنين پرونده ھايی خيلی زود وسريع مورد 
..... آقای : رسيدگی قرارگرفت ودر شعبه دوم دادگاه انقالب رای صادرگرديد 

بيست و دو (تومان ٢٢٨٠٠٠٠٠شما عليرغم عدم سابقه کيفری به پرداخت 
شش ماه زندان تعزيری و چھل و  جريمه نقدی، )ميليون و ھشتصد ھزار تومان

تا ديگر چه در دادگاه و چه در جای ديگر  پنج ضربه شالق محکوم می شويد،
  ". من گرسنه ام " صدايت را بلند نکنی و نگويی 

در دو دنيای بله، قاضی محترم با اين رای به من فھماند که ما با ھم فرق داريم و
شرايط زندگی من و ھفت ماه عدم دريافت دستمزد و . متفاوت زندگی می کنيم

ذره ای از انسانيت را در قضاوت  گرسنگی فرزندانم در شب عيد، ھيچ کدام،
چون رای قابل تجديد نظر خواھی بود من اميدم را از دست . قاضی بيدار نکرد

اعتراض کردم که پس ازطی مراحل  ندادم و با زندگی جنگيدم ونسبت به اين رای
در اينجا . قانونی، پرونده به شعبه چھارم دادگا ه تجديد نظر سنندج ارجاع گرديد

نيز پرونده خيلی سريع مورد رسيدگی قرارگرفت و دادگاه تجديد نظر در کمال 
ناباوری، رای دادگاه بدوی را مورد تاييد قرارداد و آب پاکی را روی دستم 

  . ميشه گرسنگی را از يادم بردريخت و برای ھ

شش ماه زندان تعزيری . من ھم اکنون خود را برای زندانی شدن آماده می کنم 
جای خود، من به دليل عدم توانايی در پرداخت بيست و دو ميليون و ھشتصد 

  ..... ھزار تومان بايد سال ھا در گوشه زندان بمانم و خانواده ام 

) درمورد بازگشت به کار( ی ديوان عدالت اداری ما صدايمان را برای اجرای را
ھزارو يک تھمت برايمان درست کردند و اعالم نمودند بگذاريد . بلند کرديم

ھفت ماه . زياد عجله نکنيد. اجرای اين رای روال عادی و قانونی خود را طی کند
ان اما متاسفانه تاکنون نه بر سر کارم. به انتظار اجرای رای نشستيم. طول کشيد

برای ھيچ يک از آقايان  .باز گشته ايم و نه ريالی بابت مطالباتمان به ما داده اند
مھم نيست که چه عواملی مرا به سمت کاری سوق داد که به خاطر آن امروز 

برای اينان تنھا . بايد تمام زندگی ام در معرض فرو پاشی و نابودی قرار بگيرد
عيد سال جديد بر اساس قانون رخ داده مھم اين است که جرمی دراولين روزھای 

اين ھم مھم نيست که در روزھای آخرسال سفره ھای چه  برای اين آقايان. است
  . کسانی و به چه علت خالی است

در دادگاه اين آقايان ھيچ کس به دليل اين که چندين ماه حقوق معوقه کارگران را 
گاه اين آقايان کارفرمايی در داد. پرداخت نمی کند مورد محاکمه قرارنمی گيرد

که کارگری را که پس از ده ھا سال کار در سخت ترين شرايط و از دست دادن 
در دادگاه . عزيزترين اعضای بدنش اخراج می کند مورد محاکمه قرار نمی گيرد

اين آقايان مجری قانونی که ھفت ماه يک رای قانونی را مسکوت می گذارد و 
  ......... و  مود محاکمه قرار نمی گيرد اقدام به اجرای آن نمی کند

اما کارگری که نمی تواند شاھد گرسنگی فرزندانش در ايام عيد باشد و از روی 
ناچاری دست به کاری بر خالف قوانين اين آقايان می زند بدون اين که کسی به 
درد و رنج او کمترين توجھی بکند در اسرع وقت محاکمه می شود و برايش 

سنگين و زندان و شالق صادر می کنند تا ديگر در کوچه پس کوچه  جريمه ھای
  . را سر ندھد" من گرسنه ام"ھای شھر فرياد 

   شريف ساعد پناه

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع

 ٨٨ آذر ٨
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 هفته جهانی اعتراض به نظام آموزشی
  : دانشجويان و دانش آموزان اعتصاب می کنند چون 

  ان دزديده اند،آموزش را از آن

حق دانشجويان و دانش آموزان را در دخالت در تصميم گيری ھای آموزشی 
  ناديده می گيرند،

  آموزش را طبقاتی و مخصوص برگزيدگان جامعه می کنند،

  مناسبات طبقاتی را اعمال می کنند،

با خصوصی کردن تدريجی مراکز آمورشی، امکان برخورداری يکسان از 
  به ھمه نمی دھند،امکانات آموزشی را 

با خصوصی سازی آموزش بار مالی آموزش را بردوش توده ھای مردم می 
  گذارند، 

  با اختصاص بودجه ناچيز به آموزش، آن را بی محتوا می کنند،

با کمبود استاد و مربی و معلم و سرانه باالی دانشجو و دانش آموز، شکوفايی 
  ند، و توانايی و استعدادھای آنان را محدود می کن

 . حقوق مردم از جمله حق اعتصاب و اعتراض را ناديده می گيرند

در  ھزار نفره دانشجويان و دانش آموزان ٢٧٠در ادامه اعتراضات و اعتصابات 
و برای دستيابی به اھدافی که به کسب آن نايل نيامده بودند و در  ٢٠٠٩تابستان 

دانشجويان و دانش  اعتراض به نظام غيرعادالنه آموزشی موجود، بار ديگر
نوامبر اعتراضات جديد خود را  ١٧آموزان در يک حرکت ھمبسته و جمعی در 

شھر آلمان برای مطالبه نظام  ٨٠در اين روز ده ھا ھزار نفر در . آغاز کردند
" نظام متروک آموزشی"آن ھا عليه . بھتر به خيابان ھا آمدند آموزشی و شرايط

ه بعضی از سالن ھای سخنرانی دانشگاه ھا را به به تظاھرات پرداختند و در ادام
ما اينجا ھستيم و فرياد : "آن ھا در پالکاردھای نوشته بودند. تصرف در آوردند

  ".می زنيم زيرا آموزش را از ما دزديده اند

آن ھا در شھرھای مختلف آلمان راه پيمايی کردند؛ در کلن، برلين، دوسلدورف، 
در بعضی از شھرھا . ، ھانوفر و شھرھای ديگردورتموند، بن، فرايبورگ، کلن

که تعداد تظاھر کنندگان کم بود پليس سعی می کرد با حمله به دانشجويان آن ھا 
  .را پراکنده سازد

با موضع گيری ھايشان ناخشنودی خود را ازاين حرکت بيان  مسئوالن مملکت
ضروری از حزب ليبرال دموکرات اعتصاب را غير وزير علوم جديد. کردند
او احتماال . خواند" قديمی" وزير تحقيقات آلمان اھداف تظاھرات را !! دانست

را در مد نظر داشت که ھمراه با جنبش اجتماعی  ١٩٦٨اعتراضات دانشجويی 
اما دانشجويان می گويند . نظام سرمايه داری را در خطری بزرگ قرار داد

اھان تغيير اين نظام به ھمين سبب ما خو. خواسته ھای ما برای آينده است
آن ھا خواسته ھای خود را به اين . آموزشی و آزادی انتخاب بيشتری ھستيم

  : صورت بيان می کنند 

يورو است و دو سال  ٧٠٠تا  ٥٠٠پراخت شھريه ثبت نام که برای ھر ترم بين 
  .است که برقرار شده است بايد لغو شود و آموزش کامال رايگان گردد

ه به صورت دوره ھای مجزای ليسانس و فوق ليسانس در نظام آموزشی جديد ک
دانشجويی می گويد ما از خود می پرسيم که آيا اصوال . آمده است بايد تغيير کند

ما با مدرک ليسانس شانسی در بازار کار خواھيم داشت؟ من می خواھم بعد از 
ی کار من اما آيا اين دوره کوتاه برا. پايان تحصيالت با کودکان معلول کار کنم

پاسخگو است؟ آن ھا پرداخت شھريه را غلط و غيرعادالنه می دانند زيرا 

اين امر آلمان را از . بسياری را به خاطر نداشتن پول از تحصيل باز می دارد
ھم اکنون آلمان با کمبود ھزاران . بسياری از نيروی ھای مستعد محروم می کند

داخت حقوق و مزايا کسی از ديگر اما به دليل شرايط بد پر. مھندس روبه روست
  .کشورھا حتی از ھند تمايل به کار در آلمان ندارد

ھزينه ثبت نام به معنی يک رفتار نابرابر و پايانی بر آزادی : ديگری می گويد
زيرا کسی که پول برای پرداخت آن نداشته باشد بايد از تحصيل . آموزش است

  . صرف نظر کند

يک  يرند به کجا می رود؟ با پول ما چه می کنند؟پولی که می گ: يکی می گويد
المپ . کمبود ھمه چيز قابل رويت است: معلم شرکت کننده در اعتراض می گويد

موش ھا در . نظافت به خوبی انجام نمی شود. ھا سوخته اند و روشن نمی شوند
  .ساختمان ھا می دوند و تکنيک قديمی قديمی است

برای تسليحات نظامی وجود دارد اما برای  ميليارد يورو ٣١: يکی می پرسد
  آموزش پول نيست؟ 

 به عنوان يک نمونه خوب از سازماندھی اعتراض و بيان خواسته ھا، اعتراض
  .شھر ھانوفر را به صورت مشروح گزارش می کنيم

نمايندگان دانش آموزان و دانشجويان از قبل درمورد سازماندھی وچگونگی 
ت به گفتگو نشستند و تصميمات را به اطالع بقيه برگزاری اعتصاب و تظاھرا

نوامبر ھمزمان با ساير شھرھا در فضای  ١٧قرار براين شد که روز . رساندند
. جلوی ساختمان اپرا، که يکی از مراکز تجمع در اين مواقع است، گرد ھم آيند

دانش آموزان بخش ھای اطراف ھانوفر با طور جمعی با تعطيل کردن کالس 
دانش آموز باھم با  ٤٠٠از يک بخش . به سمت ھانوفر حرکت کردند ھای درس

قطارھای ويژه برای حمل دانش آموزان اطراف . قطار محلی حرکت کردند
نفر  ٥٠٠٠. ھانوفر گذاشته شده بود و در قطارھا ھيچ صندلی خالی وجود نداشت

موزشی آن ھا خواھان تغييرات فوری در نظام آ. در ميدان جلوی اپرا گرد آمدند
شدند و سياست ھای دولت نيدرساکسن را در مورد رفرم ھای آموزشی که 

  . بيعدالتی اجتماعی را دامن می زند، سخت مورد انتقاد قرار دادند

نماينده دانشجويان به اھميت ھمبستگی و اتحاد در شرايط امروزی اشاره کرد و 
الدين و ديگرانی اعتراضات متحد دانشجويان، دانش آموزان، معلمان و و: " گفت

که به مساله عالقه مند ھستند نشان می دھد که ما می توانيم باھم اھدافمان را پيش 
او گفت اھميت مساله ھم . اين جنبش را نمی توانيم به يک گروه نسبت دھيم. ببريم

به ھمه ". کشور جھان در جريان است ٣٠اين جنبش اکنون در. در ھمين است
ک آدرس پست الکترونيکی داده شد تا اگر احتماال شرکت کنندگان در اعتصاب ي

مورد مواخذه و جريمه در مدرسه قرار گرفتند با آن تماس بگيرند تا از آن ھا 
دفاع شود زيرا حق اعتراض و تظاھرات و بيان عقيده از حقوق اوليه در جامعه 

  :در اطالعيه مطبوعاتی آن ھا آمده است. است

شانس برابر در دستيابی . بازار بايد درھم بريزد آموزش تنظيم شده برمبنای نياز"
امروزه . به امکانات آموزشی يا شانس آموزش برابر بايد برای ھمه موجود باشد

آن ھا بايد پول . نظام آموزشی به خاستگاه طبقاتی و کيف پول والدين وابسته است
تعداد مدارس . غذای مدرسه، ساعات کمک آموزشی و غيره را بپردازند

دريافت شھريه از دانشجويان سبب شده . ی به سرعت افزايش می يابدخصوص
اين نظام فقط به . است که از تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه کاسته شود

فقط آن ھا می توانند در دانشگاه تحصيل . پرورش يک گروه برگزيده توجه دارد
برای دستيابی به کمبود استاد به سھميه بندی . موانع آموزشی رشد می يابد. کنند

برنامه ھای استادان می رسد و سھميه بندی اعمال می شود و نظام انتخابی 
نظام تصميم گيری دموکراتيک مدام تخريب می شود و حق . مھجور می شود
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تصميم گيری و دخالت دانشجويان در آموزش حذف می شود و تاثير اقتصاد 
  .برآموزش فزونی می گيرد

گاه و مدارس ھدفش تخريب ساختار جامعه با اھداف ھمه اين تغييرات در دانش
طی سال ھا سياست حاکم گام به گام بخش ھايی را که برای ھمه . نئوليبرالی است

در کنار بخش آموزش، بخش ھای . قابل دستيابی بود، برای بازار باز کرد
انرژی، حمل و نقل، بھداشت و درمان و آب و فاضالب ھم گرفتار اين روند 

  ".صی سازی بخش ھای عمومی ھم ازاين جمله است خصو. است

در تظاھرات خواسته ھا و مطالبات شرکت کنندگان به صورت زير دسته بندی 
  : شده بود

  ما در اين جا گرد آمده ايم برای

يک نظام آموزشی عادالنه؛ چون آينده جامعه را آموزش رقم می زند پس ما حق  - 
خيابان برويم و برای حق مان داريم برای يک نظام آموزشی عادالنه به 

 .تظاھرات و اعتراض کنيم

و شھريه در دانشگاه ھا؛ ما خواھان  مخالفت با دريافت پول کتاب در مدارس - 
 .آموزش رايگان و وسايل آموزشی رايگان ھستيم

دموکراسی بيشتر در مدارس و دانشگاه ھا، حق بيشتر دانشجويان و دانش آموزان  - 
 .فعال در تصميمات در تصميم گيری ھا و دخالت

به انتخاب و " پايان دادن. رد نظام انتخابی موجود که ايجاد کننده حد و مرز است - 
؛ ما خواستار يک نظام عادالنه آموزشی ھستيم که به توانايی ھای فرد "به حذف

 .توجه داشته باشد نه به خاستگاه و منشا طبقاتی او

ی شود و دخالت کارفرمای آموزش بايد به طور کامل در سطح کشور تامين مال - 
 .خصوصی در آموزش بايد حذف شود

. کالس ھای با جمعيت کمتر برای کودکستان ھا، عليه افزايش ساعات کار معلمان - 
 .معلم جديد استخدام شوند ٣٠٠٠بايد 

موردی تاسيس مدارس  ٥مدارس عمومی بيشتر بايد ايجاد شود، ما با قوانين  - 
 .عمومی مخالفيم

برای تحصيالت معلمی و يک نوع آموزش دانشگاھی برای  شرايط آموزشی بھتر - 
 .آن ھا 

 . لغو رفرم ھای جديد در دانشگاه ھا و مدارس - 

 .و حق اعتصاب دانش آموزان و دانشجويان - 

ما تظاھرات می کنيم و با اعتراضمان اعالم می داريم که تا 
 !برآورده شدن خواسته ھايمان به آن ادامه می دھيم

  :ی توان با دانشجويان ارتباط برقرار کرد از طريق آدرس زير م

Twitter.com/bildungsstreik/buendnisse/members  

 ٢٠٠٩نوامبر 
 

 رياخ یدادھايران درباره رويا سندگانيكانون نو ی هيانيب
  گسترده یھا مقابله با اعتراض یدر پ. رديگ یم یچنان قربان دستگاه سركوب ھم

د يچنان ادامه دارد، شاھد تشد د و ھمآغاز ش ١٣٨٨خرداد  ٢٣كه از  یمردم
رشدگان يه دستگيتر عل نيگرانه و صدور احكام ھر چه سنگسركوب یھا اقدام
اند  افتاده یريران در مسرسد سركوبگ یبه نظر م. مير ھستياخ یھا ماه یدادھايرو

 یتر كردن فضا  د خفقان و ارعاب و تنگيات خود را در تشديح  كه تنھا راه ادامه
ده است كه مراسم بزرگداشت يرس يیكار به جا. ننديب یامعه مج یاسيس

، كه در گذشته ھرچند با »یا رهيزنج«موسوم به  یاسيس یھا باختگان قتل جان
رو   روبه یو نظام یسيپل  سابقه یب یشد، با لشكركش یبرگزار م يیھا تيمحدود

. ديآ یه عمل مباختگان ممانعت ب جان ی با خانواده یدرد شود و از ھر گونه ھم یم
ن ير ت ساده یبرا ید سركوب و خفقان است كه حتين تشديبر بستر ھم

  .شود یھا حكم اعدام صادر م انيھا و ابراز ب اعتراض

، زندان، شكنجه و یريضرب و شتم، دستگ  كننده  د روزافزون و نگرانيما تشد
  یو ب یورف یم و خواھان آزاديكن یھا را قاطعانه محكوم م ، و اعدامیتجاوز جنس

تر روند سركوب و خفقان  عيرشدگان و توقف ھر چه سريدستگ  د و شرط ھمهيق
ز را كماكان حق مسلم ھمه شھروندان يآم ما تجمع و اعتراض مسالمت م؛يھست
 .ميدان یم

  رانيسندگان ايكانون نو

٣/٩/١٣٨٨ 

www.kanoon-nevisandegan-iran.org  
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه
ده  اق مرگ و نيستی ران در يک . می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم

تيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر ابقه ھس ان . ، 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. ا تدبير نيستتحميل کرده است و خودکرده ر
  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . گران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کار
د جست ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

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

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

ا  نفس طرح. البات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مط 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  .ران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه دا که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظ. که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند م 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  چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  رويکرد وثروت 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 ) »خالص داخلیتوليد نا«(حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

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

   .بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . د رايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه باي -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :رای تحقق اين خواست بايد ب. 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 -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود -  
  . از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی ھمسران  -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
ير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگ -  

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  ١٣٨٨آذر  ١٣جمعه     ٨٣شمارٔه مسلسل   ٣٦سال 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 تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :ه برسانيدآدرس سايت را به اطالع ھم 
  

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 . نيدوارد ک" 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


