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 !به اعدام حممدرضا حدادی اعرتاض کنيم
اده          ام نوجوانی افت ه ن ار ب ن ب ران اي ه   قرعه کودک کشی دولت سرمايه داری اي ک

ط  تگيری فق ام دس ته است ١۵هنگ ال داش ام . س دادی ن وان محمدرضا ح ن نوج اي
دباقر رحمت در      . ودسال پيش مربوط می ش   ٧ماجرا به . دارد ام محم ه ن ردی ب ف

ل می رسد    . فاصله ميان کازرون تا شيراز ربوده می شود و در همين مسير به قت
ل دستگير می شوند           ن قت ام ارتکاب اي ه اته ر ب د نف محمدرضا  . چند روز بعد، چن

ود دگان ب ه دستگيرش دادی از جمل ه . ح ود ک وک ب نه و مفل ر و گرس ودکی فقي او ک
ايش سرپرستی می شده است     همراه چند خواهر  در  . و برادرش توسط مادر تنه پ

ن        ه اي رمايه هم المی س االری اس ون مردس د و خ ر از گن نم پ ا در جه محمدرض
رده     ا را ترک ک ادر آن ه ان و م دد زوجات     کودک انه تع انون بربرمنش ه يمن ق و ب

او . اسالمی عالوه بر مادر محمدرضا دو زن ديگر را به عقد خود در آورده است
ه زن  از ن س وزند   ١۴اي ی س ت م ر و فالک ش فق ه در آت ه هم د دارد ک . فرزن

د و    -سال داشته است که قتل راه کازرون ١۵محمدرضا فقط  شيراز روی می ده
دستگيرشدگان ديگر با بهره گيری سبعانه از فقر و گرسنگی محمدرضا از او می 

رد  ان محمدرضای   آ. خواهند که در قبال مقداری پول ارتکاب قتل را به عهده گي ن
ائين اعدام      ل سن پ خردسال را فريب می دهند که اگر قتل را بر عهده گيرد به دلي
ادر وی     ه م بی ب ول مناس اه پ ل در دادگ ه قت راف ب د و در صورت اعت د ش نخواه

د داد ت و از      . خواهن رده اس ی ب ج م ادر رن ر م نگی و فق ه از گرس ا ک محمدرض
ق،       جنايات سرمايه عليه او در شکل مردساالری،  وقی مطل دد زوجات، بی حق تع

ت       ر و ذل ال و تحقي دگی و استيص اعی، فرومان تی و اجتم ای معيش ت ه محرومي
ول در ازای   سخت ناراحت بوده است، با همان افکار کودکانه خويش گرفتن اين پ
ی   يلش م رادر عل واهر و ب ادر و خ داکاری در حق م وعی ف ل را ن ه قت راف ب اعت

ر دس  ليم خواست ديگ دارد و تس ود پن ی ش دگان م لی  . تگيرش ل اص ود را قات او خ
دادگاه سرمايه . دستيار خويش معرفی می کند معرفی می نمايد و بقيه را به عنوان

ام شرکای  ر ن رای ديگران زي ل می شناسد و ب ی درنگ محمدرضا را قات ز ب ني
مدتی می گذرد و محمدرضا  . دست چندم مجازات های ساده ای در نظر می گيرد

د   متوجه می شود داده ان . که ديگر دستگيرشدگان هيچ پولی به مادر و خانواده او ن
ب، واقعيت را             ن فري ه اي اهی ب ه فريب خورده است و پس از آگ د ک او درمی ياب

د  ازمی گوي رمايه ب رع س رای قضات ش ه  . ب رمايه داری ب ا قضات اسالمی س ام
يدن به سخنان او اعتنا نمی کنند و همچنان بر اجرای حکم قصاص وی پس از رس

ر اساس     . پای می فشارند سن بلوغ يده است و ب محمدرضا اکنون به سن بلوغ رس
ود       ه ش ه دار آويخت ل ب رم قت ه ج د ب انون قصاص باي رای   . ق ا ب ل محمدرض وکي

رده     نادی را جمع ک ه محمدرضا      جلوگيری از اجرای اين حکم اس ن ک ه اي از جمل
ودکی خردس  . سال داشته است ١۵قتل فقط  هنگام وقوع وده است  او ک انسان  . ال ب

اه و مجازات و    های اين سنين حتی به شرط ارتکاب جرم بازهم نه مستوجب دادگ
ی و     ازپروری اخالق ت و ب وزش و تربي تحق آم ط مس ه فق دام بلک دان و اع زن

ند عامل   . شخصيتی هستند محمدرضا و امثال او حتی اگر جرمی مرتکب شده باش
وحش سرمايه داری اسالمی     واقعی جرم نه آنان بلکه جهنم پر از خون   د و ت و گن

ر و    . ايران است غ فق ه تي محمدرضا انسانی است که نظام بشرکش سرمايه او را ب
گرسنگی تسليم کرده است، او از همه سو با منجنيق قدرت سرمايه سنگباران شده 

سرمايه او را زير فشار فقر مجبور به فريب . سرمايه او را فقير کرده است. است
ر قصاص        . است خوردن کرده ه کيف دگی محکوم ب ا شقاوت و درن سرمايه او را ب
ای       . کرده است ه پ رده است و اينک ب سرمايه او را به زندان انداخته و شکنجه ک

ا    . چوبه دار می برد رين جنايت ه اعدام محمدرضا در زمره کثيف ترين و شنيع ت
توار ا       . است ر بربريت و جهالت و انسان کشی اس هيچ  . ست مبنای حکم اعدام ب

ی اعدام    . اعدام خود بدترين نوع قتل عمدی است. اعدام شود کس نبايد دام، حت اع
ت       ی نيس يچ جرم وع ه وگيری از وق ا، راه جل ريرترين آدم ه دترين و ش يچ . ب ه

د نمی شود    ه سرمايه داری و دولت های جنايتکار       . انسانی مجرم متول ن جامع اي
د    مدافع و حامی اين نظام هستند که مجرم پرورند رای محو   . و مجرم می آفرينن ب

رد ابود ک د نظام سرمايه داری را ن دون مجرم ، باي ه ب رای داشتن جامع . جرم، ب
ادر      ه خودسوزی و م صدور حکم اجرای اعدام محمدرضا خواهر وی را وادار ب

آنچه اينجا توسط دولت سرمايه داری    . او را دچار چند بار سکته قلبی کرده است
ر    رد فقط ب ه         انجام می گي ر کارنام ه ب گ کثيف شرارت و جنايت ديگری است ک

ا اعدام محمدرضا حدادی     . سراسر جنايت و بشرکشی اين نظام افزوده می شود م
. ما هر نوع اعدام انسان ها را بربرمنشانه و سفاکانه می دانيم. محکوم می کنيم را

رون     ت ق ل بربري ر تحمي الوه ب ا ع دام ه ه اع ن گون ران، اي ونی اي  در اوضاع کن
ارگر در جهت حراست از رابطه ردم ک ر م اعی سرمايه، وسطايی ب هدف  اجتم

د  ه  . سياسی سرکوب و ارعاب جنبش اعتراضی جاری مردم را نيز دنبال می کن ب
تيم    ا هس دام محمدرض وگيری از اع تار جل ا خواس ل، م ن دالي ه اي ا . هم محمدرض

ه   . اعدام شود ٨٨آذر  ١٨حدادی قرار است روز چهارشنبه  ا از هم ارگران و  م ک
فرياد اعتراض خويش را  انسان های شريف و آزاده ايران و جهان می خواهيم که

وع   . همه بايد خواستار الغای اين حکم شوند . عليه اعدام محمدرضا بلند کنند هر ن
ل   ا             سکوت در مقاب ا و سبعيت ه ن جنايت ه داوم بيشتر اي ه ت ن جنايت کمک ب اي

  .توسط سرمايه و دولت سرمايه داری است

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨آذر  ١۶

 

 بازداشت يک فعال سياسی ديگر در خرم آباد

 - عباس دالوند، روزنامه نگار و قعال سياسی
آذر از سوی  ١۴اجتماعی خرم آباد، روز شنبه 

ماموران امنيتی جمهوری اسالمی دستگيرشده است 
اد فره. و تاکنون هيچ خبری از او در دست نيست

اجتماعی اين شهر، و  -ديگر فعال سياسی شرفی،

يکی از بستگان او به نام فرشاد که روز چهارشنبه 
آذر دستگير شده اند همچنان در بازداشت به سر  ١١

می برند بی آن که حتی خانواده هايشان خبری از 
 ١٨چهارشنبه (گويا عصر امروز . آنان داشته باشند

خرم آباد منتقل شده  فرشاد به زندان پارسيلون) آذر 

است ولی از فرهاد همچنان هيچ خبری در دست 
ما بازداشت اين فعاالن را محکوم می کنيم و . نيست

  .خواهان آزادی بی قيد و شرط آنان هستيم
  ٨٨آذر  ١٨

 

 اخراج منصور اسانلو را حمکوم می کنيم

ديوان عدالت اداری سرمايه حکم به اخراج منصور  
. حد اتوبوسرانی تهران داده استاسانلو از شرکت وا

سال در اين شرکت کار کرده و استثمار  ٢۶اسانلو 
شده و همراه با همه همزنجيرانش برای سرمايه 

او در اين شرکت سال . داران سود توليد کرده است

ها مبارزه کرده و هزينه اين مبارزه را با زندان و 
جرم اسانلو فعاليت . پرداخته است تحمل بدبختی

او يک کارگر سنديکاليست و رئيس . يکايی استسند
ما بارها و . هيأت مديره سنديکای اتوبوسرانان است

هر بار با تأکيد گفته ايم که مبارزه سنديکايی نه فقط 

مشکلی از مشکالت طبقه کارگر ايران را حل نمی 
کند بلکه با بيراهه بردن مبارزه کارگران عليه 

می فرسايد و  ه راسرمايه داری توان پيکار اين طبق
جنبش کارگری ايران نيازمند . نابود می سازد

سازمانيابی سراسری شورايی برای نابودی سرمايه 



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

 

٣ 
  ١٣٨٨ ذرآ ٢٠جمعه     ٨٤شمارٔه مسلسل   ٣٧سال دوم ـ شمارٔه  

سنديکاليسم گوری است که بر سر راه . داری است
اسانلو خواستار نابودی . اين مبارزه حفر می شود

او حرمت نظام سرمايه داری، . بردگی مزدی نبود
ی اين نظام را پاس می دولت سرمايه و قانون باز

اما در جهنم سرمايه داری ايران حتی . داشت
اسانلو چند سال . سنديکاليسم نيز تحمل نمی شود

او در اين مدت . است که در زندان به سر می برد
دولت . شرايط بسيار سختی را تحمل کرده است

سرمايه اينک در ادامه اين ستم حکم به اخراج وی 
حکم جابرانه و ستمگرانه ما صدور اين . داده است

اسانلو بايد از زندان آزاد شود و . را محکوم می کنيم
همچنين، او حق دارد . به سر کار خويش باز گردد

فعاليت کارگری خود را حتی برای ايجاد يا گسترش 
  .ادامه دهد سنديکا

  ٨٨آذر  ١٧

  

 بازهم معدن سرمايه قتلگاه کارگران شد

در معدن سودسازی  کارگر ۶در طول دو هفته اخير 
دو تن از . سرمايه جان خويش را از دست داده اند

اين کارگران در معدن پابدانا کار می کردند و در 
مرگبارترين و وخيم ترين شرايط کاری استثمار می 

کارگر را استثمار می کند  ١٠٠٠معدن پابدانا . شدند
و همه اين کارگران مدام در معرض خطر وقوع 

هر دو . دادن جان خود قرار دارندحادثه و از دست 
کارگر به دليل فقدان هر نوع ايمنی شرايط کار و 
محروميت کامل از امکانات ايمنی تسليم مرگ شده 

کارگر ديگر در معدن هجتک شهر راور  ۴. اند
اينان نيز هنگام کار . استان کرمان کار می کرده اند

دچار گازگرفتگی شديد شده و به هيچ وسيله ايمنی 
 ۶هر . ای نجات از خطر دسترسی نداشته اندبر

کارگر در مسلخ سودسازی سرمايه قتل عام شده اند 
و سرمايه داران و دولت سرمايه داری قاتل مستقيم و 

در طول چند سال . بدون چون و چرای آن ها هستند
اخير ده ها کارگر معدن در معادن اطراف کرمان به 

همين شکل يا ويژه معدن باب نيزو در شهر زرند به 

هولناک تر توسط سرمايه به قتل رسيده  در اشکال
نظام سرمايه داری نه تنها حاضر به هزينه . اند

کردن هيچ ريالی برای بهبود شرايط کار، ايمنی 
محيط کار، وسائل ايمنی مورد نياز کارگران و 
تضمين امنيت جانی توده های کارگر نيست بلکه 

بانی را نيز تا حتی دستمزدهای همين کارگران قر
  . امروز به بازماندگان آنان پرداخت نکرده است

 ٨٨آذر  ١٧

  

کارگران در مراسم روز های ها نفر از خانواده  دستگيری ده
 دانشجو

  دوستان وهمکاران گرامی

برگزاری مراسم روز دانشجو با وجود فضای امنيتی 
حضور  با و حمله نيروهای پليس به شرکت کنندگان

زحمتکش توده های انشجو و ديگر هزاران نفر د
حضور گسترده زحمتکشان وبه . برگزارشد

در  آنانخصوص کارگران در اين مراسم وايستادن 

کنار دانشجويان يکی از ابعاد بزرگ مراسم روز 
به همين دليل در ميان . آذر امسال بود ١۶

به  یکارگر های نفر از خانواده ها دستگيرشدگان ده
 .ودرو ديده می شوندخصوص کارگران ايران خ

 ماجمعی از کارگران ايران خودرو ضمن محکوم
 حمله نيروهای پليس به شرکت کنندگان کردن

خواهان آزادی فوری همه دستگير شدنگان روز 
  .دانشجو هستيم

  جمعی از کارگران ايران خودرو
  ٨٨ذر آ١۶

  

 !برد تشديد ستم و سرآوب راه به جايي مني

  !خواهان  آزادي ! آزادگان 
روز مبارزه  -آذر ١٣روز جمعه  .بارد چنان سنِگ فتنه مي از منجنيِق سرآوب هم

از برگزاري مراسم بزرگداشت محمد مختاري و محمدجعفر پوينده،  - با سانسور
آذر،  ١۴روز بعد، شنبه . ستيزي، جلوگيري آردند باختگان راه آزادي و ستم جان

شان را در  هاي ه جگرگوشهدر پارك الله تهران به تجمع مادران عزاداري آ
اند يورش بردند و ضمن ضرب و شتم  ها به خون آشيده ها و خيابان گاه شكنجه

ي اين سالخوردگان داغدار بيش از بيست تن از آنان را بازداشت و  رحمانه بي
. را توقيف آردند» حيات نو«آذر، روزنامه  ١۶دوشنبه . ها آردند چال روانه سياه

 ١۶هاي اخير به اوج خود رسيد و در طول روز و شب و سرانجام سرآوب روز
آور و  با چماق و باتوم و گاز اشك» روز دانشجو«آميِز  آذر مراسم مسالمت

خواه  رو شد و صدها تن از دانشجويان و مردم معترض و آزادي تيراندازي روبه
 .دستگير شدند

  !مردم شريف و آزاده 

پذيرفت آه پوينده و  ١٣٧٧ماه  ر ديپرسيم مگر نه اين آه حاآميت خود د ما مي
مختاري و نيز پروانه اسكندري و داريوش فروهر توسط عناصر وزارت 

ُآشتگان  اطالعات به قتل رسيدند؟ پس چرا مانع برگزاري مراسم يادبود اين ستم
گراِن متولِي آهريزك به جرم آشتار  شود؟ مگر نه اين آه قرار شد شكنجه مي

محاآمه شوند؟ پس چرا به تجمع توأم با سكوت اين  فرزنداِن مادران عزادار
مگر  آنند؟ برند و آنان را به ضرب مشت و باتوم بازداشت مي مادران يورش مي

آوردهاي انقالب مردم در  نه اين آه آزادي مطبوعات و نشريات از جمله دست
 پس چرا حتي ها را پاس بدارد؟ است آه حاآميت آنوني قاعدتًا بايد آن ١٣۵٧سال 

شوند  همين نشرياِت خودي را آه از سوي جناحي از خود حاآميت منتشر مي
مگر نه اين آه  برد؟ ها را يكي پس از ديگري به محاق توقيف مي تابد و آن برنمي

مرداد و ورود نيكسون  ٢٨در مخالفت با آودتاي سياه و ننگين » روز دانشجو«
ميت آنوني ظاهرًا خود شكل گرفت و حاآ ١٣٣٢آذر  ١۶جنايتكار به ايران در 

پس چرا  داند؟ ضدامپرياليستي مي - ي ضداستبدادي آن مبارزه» دار ميراث«را 
  آوبد؟ مراسم دانشجويان را اين چنين وحشيانه در هم مي

  !خواه  مردم آزادي

ايم، حاآميت در مسيري افتاده  هاي اخير اعالم آرده چنان آه در يكي از بيانيه
وجو  در تشديد بيش از پيِش سرآوب و ستم جست است آه ادامه حيات خود را

آنان آه باد : اآنون روشن است بازگشتي آه فرجام آن از هم آند، راه بي مي
هاي باال را در اين واقعيت عريان  پاسخ پرسش. آارند، توفان درو خواهند آرد مي

آنيم و بر اساس منشور خود  ما تشديد ستم و سرآوب را محكوم مي. بايد يافت
دانيم و بر آن پاي  هيچ حصر و استثنا را حق مسّلم همگان مي ادي بيان بيآز
به نظر ما، آن چه گذشت همه از مصاديِق بارِز سرآوِب آزادِي بيان  .فشاريم مي

  آانون نويسندگان ايران              .است
  ١٣٨٨آذر  ١٧
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 کارگر را اخراج می کند ٦٠٠اريکسون  شرکت خمابرات

نج شنبه سوم دسامبر اريکسون روز پ سرمايه داران
. کارگر را اخراج خواهند کرد ۶٠٠که  اعالم کردند

آنان دليل اين اخراج ها را بهبود وضعيت اقتصادی 
شرکت، افزايش امکان رقابت سرمايه های 

ميليون دالر و  ١١۵اريکسون، صرفه جويی ساالنه 

در يک کالم نجومی کردن هر چه بيشتر ارقام سود 
شرکت مخابرات اريکسون  .اعالم کردند اين تراست

کارگر را در سطح بين المللی استثمار می  ٨٠٠٠
سرمايه داران اريکسون در مورد اين که اخراج . کند

ها در کدام کشورها صورت خواهد گفت توضيحی 
 .نداده اند
 سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای :منبع

   ٢٠٠٩دسامبر 

 

 در سنندجتظاهرات خانواده های کارگران دستگير شده 

کارگر دستگير شده در شهر سنندج در مقابل دادگاه سرمايه  ١١خانواده های 
اجتماع کردند و در اعتراض به دستگيری عزيزان خويش دست به تظاهرات 

دستگيرشدگان کارگرانی . نفر در اين تظاهرات شرکت داشتند ۶٠بيش از . زدند
زندانی و اخراج شده نيشکر هستند که تنها جرم آنان ابراز همدلی با کارگران 

هفت تپه و تالش برای جمع آوری کمک مالی برای خانواده های اين زندانيان 
  . بوده است

  آژانس ايران خبر: منبع
  ٨٨آذر  ١۵

 

 !واويال اگر سرمايه دار بسيجی هم باشد

آنچه در زير می آيد سخنان افشاگرانه يک کارگر 
انه ها در است که در گفتگو با خبرنگار يکی از رس

  : ميان نهاده است 

محل را به مساجد برخی چند سال است که زيرزمين 
اين اماکن در اختيار بسيج . غذا تبديل کرده اندطبخ 

قرار دارد و غذای بسيجيان را طبخ و آماده می 
هم حدود دوسال آارگر يكی از همين  من. سازد

که از مدتی  .آشپزخانه ها در خيابان آزادی بودم
 زيادی مشاهده آردم که کارگران گذشت ارمشروع ک

. خويش مراجعه می کنند برای دريافت حق و حقوق
از گفتگوها متوجه شدم که هر کدام آنان ماه ها در 
اينجا کار کرده اند و استثمار شده اند اما در تمامی 
!! مدت حتی يک ريال هم دستمزد دريافت نکرده اند

و خواستار  آنان مدام به همين جا رجوع می کنند
پرداخت دستمزدهای معوقه خود می شوند اما تنها 
پاسخ کارفرمای بسيجی اين است که ندارم، ندارم و 

چند بار هم . اين کلمه را چند بار تکرار می کند
شنيدم که کارگران اعتراض می کردند و سخن از 
شکايت به ميان می کشيدند و در اين هنگام بود که 

« : ی کشيد و می گفتکارفرمای بسيجی فرياد م
ما اين قدر سمبه . برويد هر غلطی می خواهيد بکنيد

مان پرزور است که هيج راهی به جايی نخواهيد 
روزهای زيادی کار کردم و شاهد وقوع اين . »برد

مشاجرات بودم و پس از اين مدت دريافتم که ماجرا 
واقعيت بسيار تلخ اين بود که . از چه قرار است
جی با استفاده از موقعيت نظامی و کارفرمايان بسي

نقش سرکوبگرانه خويش چند ماه چندماه عده ای 

کارگر را به کار می گيرند و به جانکاه ترين شکل 
استثمار می کنند و آنگاه به محض اين که کارگری 
. مطالبه دستمزد کند او را به بيرون پرتاب می کنند

به بيان ديگر، تمامی آشپزخانه های بسيج 
فان در زيرزمين مساجد تهران کارگران را مستضع

به بيگاری می گيرند و در قبال ماه ها کار حتی يک 
در جهنم سرمايه . ريال هم به آنان پرداخت نمی کنند

داری ايران همه سرمايه داران چنين هستند و واويال 
اگر اين سرمايه داران خونخوار در عين حال بسيجی 

  !! سرکوبگر هم باشند
   نس ايران خبرآژا: منبع
  ٨٨آذر  ١۵

  

 ماهه دستمزد کارگران سد سيمره ۶تعويق 

احداث سد سيمره يکی از پروژه های مهم سد سازی 
اين سد بر روی رودخانه . در استان ايالم است

سد در . سيمره از شعبات رود کرخه بسته می شود
کيلومتری شهرستان دره شهر تأسيس می گردد  ۴٠

ر همين جا در دست احداث و نيروگاه سيمره نيز د
در اينجا جمعيت کثيری کارگر کار می کنند و . است

شرايط کار آنان بسيار دشوار و . استثمار می شوند
همه آنان از سختی کار و وخامت . مرگبار است

شرايط کار ناله می کنند و همه می گويند که تنها 
دليل ادامه کارشان در اينجا اين است که هيچ کجای 

. چ امکانی برای اشتغال آنان نيستديگر هي
کارگرانی که در اين وضعيت کار می کنند و 

ماه است که هيچ ريالی  ۶استثمار می شوند اينک 

تعويق حقوق ها از همان آغاز . دستمزد نگرفته اند
در اينجا امری عادی بوده است اما زمان تعويق به 
تدريج طوالنی و طوالنی تر شده است و اينک از 

: می گويديکی از کارگران . ماه گذشته است ۶مرز 
 مخود فقط. چهار فرزند دارم که همه بيکار هستند« 

ماه است حقوق  ٦هستم ولی  کاردر اين سد مشغول 
م غيرممکن نگرفته ام و تامين مخارج زندگی براي

کارگر ديگری دنباله حرف او را می . »شده است
گی در حال حاضر برای تامين مخارج زند« : گيرد

و شب  هستمخود ناچار به قرض گرفتن از اقوام 
. هستموقتی به خانه می روم شرمنده خانواده خود 

با دلی يکی از رانندگان سد . »نمی دانم چه کنم
هزار  ٣٥٠ماهی « : دردناک فرياد می زند که

تومان حقوق می گيرم و سه فرزند دارم ولی اکنون 
يرضا يکی عل. »نگرفته ام هيچ ريالیماه است که  ٦

او . ديگر از کارگران نيز در درد دل را باز می کند
دخترم کالس اول است و از من کيف و « : می گويد

ولی به دليل اين که حقوق نگرفته  است لباس خواسته
او اضافه می  .»بودم نتوانستم برای او چيزی بخرم

 .در اين منطقه نيست یهيچ کار ديگر« : کند 
بيشتر اوقات هر سه  .ميکن م در اين سد کاريمجبور

 ٦حقوق می گرفتيم ولی در حال حاضر يک بار ماه 
سيلی فقط با نگرفته ايم و  هيچ دستمزدیماه است 

  .» صورتمان را سرخ می کنيم
  ٨٨آذر  ١۵
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 خمتاری و پوينده بيانيه ی فرزندان

يازده سال از فاجعه ی قتل پدرانمان محمد مختاری 
يسنده ی آزاده و عضو نو و محمدجعفر پوينده، دو

برجسته ی کانون نويسندگان ايران، گذشت و هنوز 
عاملين اين جنايت هولناک برای  هويت آمرين و

 .خانواده های قربانيان و مردم ايران افشا نشده است
يازده سال است که به خانواده های ما حتی اجازه ی 

گرامی داشت ياد  برگزاری مراسم شايسته ای برای
دو نويسنده ی آزاده داده نمی شود و امسال و راه اين 

انتظامی و امنيتی از برگزاری مراسم  نيز نيروهای
 .کردند سالگرد فروهرها و مختاری و پوينده ممانعت

اما ما همچنان بر خواسته بحق خود استوار ايستاده 
برای اجرای عدالت و  ايم و تا زمانی که زنده ايم

آزادی خواهی و  افشای حقايق اين قتل ها که عليه
در ايران صورت گرفت،  جامعه ی روشنفکری

  .تالش خواهيم کرد

ما بی هيچ حس انتقام جويانه ای خواهان افشای 
جنايات دولتی در سی  حقايق اين جنايات و نيز تمام

و همچون پدرانمان لغو . کشورمان هستيم سال گذشته
و برچيدن دستگاه سانسور و سرکوب  مجازات اعدام

شرط تحقق آزادی و اعتالی فرهنگی در را پيش 
 .دانيممی  کشورمان

  يادشان گرامی و افکارشان جاويدان

 نازنين پوينده و سهراب مختاری
 ٨٨ آذر ١٥يک شنبه 

 

 !بازداشت های اخير را حمکوم می کنيم

  !دوستان وهمکاران گرامی

ستگير مادران عزادار د نفر از کارگران دانشجويان و ها طی چند روز اخير ده
  .وروانه زندان ها شده اند

دوستان ما کارگران  که همهوجود دارند ها کارگر  در بين اين دستگير شدگان ده
  ،هستند

  ،ودوستان ما هستند فرزندان نفر دانشجو که ها ده
  .ها از مادران ما هستند ها نفرمادر که همه آن ده

تگير وروانه را بسته و هر کسی را که دلش می خواهد دس دولت چشمان خود
   .زندان می کند

  .فضای کشور کامال امنيتی شده و هيچ کس حتی حق پارک رفتن را ندارد
  ؟در کدام کشور خواستن حقوق عقب افتاده جرم است

  ؟در کدام کشور داشتن تشکل جرم است
  ؟در کدامين کشور رفتن به کوه جرم است

  ؟ در کدامين کشور رفتن به پارک ممنوع است
  ؟ا چيستجرم مادران م

  ؟در کدامين کشور درس خواندن جرم است
  !دوستان کارگر

  ؟شرمی تا کیبي
  .به اين وضع اعتراض کنيم

  .وجود آورده غير قابل تحمل استه وضعيتی که دولت ب
  .ها است داشتن آزادی حق مسلم ما انسان

  !زنده باد آزادی

  جمعی از کارگران ايران خودرو
  خودروکار: منبع 

  ٨٨ ذرآ ١۵

   

 داشت يک فعال دانشجويیباز

فعال دانشجويی و فواد شمس  ،دهنابر اخبار منتشرشب
دانشگاه تهران روز  یايدانشکده جغراف یدانشجو

در حال خروج از دانشکده  ١١/٩/٨٨چهارشنبه 
او  .ه استبازداشت شد یتيامن یروهايتوسط ن
است و ه نگرفتبا خانواده خود  یتماس چيه تاکنون

 یخانواده و .نگه داری می شودمعلوم نيست در کجا 

 یحراست دانشگاه از بازداشت و یروهاين قياز طر
بازداشت با اطالع و  نيا ايگو. مطلع شده اند

حراست دانشگاه تهران انجام شده  یروهاين یهماهنگ
و روزنامه  سي، وبالگ نو يیفعال دانشجو نيا. ستا

احضار  یانضباط تهيبه کم رياخ ینگار در روزها
 دایا یو قرار بود که روز چهارشنبه برا شده بود

 شيپ یبرود که ساعات یانضباط تهيبه کم حاتيتوض
فواد شمس بايد بی قيد وشرط آزاد  .شد رياز آن دستگ

  .شود
  ٨٨آذر  ١٤

  

 دستگيری چند فعال کارگری در اطراف سنندج

ه    ه روز جمع نندج ک ارگری س االن ک د از فع ی چن تن
ارگر  ١٣/٩/٨٨ ه قصد گلگشت ک ع آوری ب ی و جم

دانی   ارگران زن ای ک انواده ه رای خ الی ب ک م کم
نيشکر هفت تپه به يکی از روستاهای اطراف سنندج 

. رفته بودند هنگام بازگشت به سنندج بازداشت شدند  
انواده     راه خ ه هم طبق اخبار منتشرشده، اين فعاالن ک
های خود بوده اند در بازداشتگاه سخت مورد ضرب  

ند و با آن که حال جسمانی برخی و شتم قرار گرفته ا
ه  ا ب ال آن ه ده از انتق زارش ش يم گ ان وخ از آن

ت      ده اس ل آم ه عم ت ب تان ممانع ين،  . بيمارس همچن
آزادی آنان مشروط به تامين وثيقه های بسيار سنگين 

ان شده است     ون توم ه بازداشت    . تا حد صد ميلي ا ب م
ان     يم و خواه ی کن راض م ارگری اعت االن ک ن فع اي

ارگری از   .ی قيد وشرط آنان هستيمآزادی ب فعاليت ک

رای   الی ب ک م ع آوری کم انی جم دام انس ه اق جمل
لم و بی چون و     خانواده های کارگران دربند حق مس
 چرای تمام جامعه است و ما جلوگيری از اين فعاليت
  .توسط دولت سرمايه داری ايران را محکوم می کنيم

  ٨٨آذر  ١٥
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 شهرداری کرجتظاهرات اعرتاضی کارگران 

شهرداری کرج شمار کثيری از کارگران  ۵منطقه 
اين کارگران سال . رفتگر را اخراج کرده است

هاست که به صورت قراردادی در سخت ترين 
در . و مورد استثمار قرار گرفته اند شرايط کار کرده

گذشته های دور، روال کار شهرداری به اين 
را به  صورت بود که نيروی کار مورد نياز خود

اين وضع بعدها تغيير . طور مستقيم استخدام می کرد
کرد و سرمايه داران دولتی مسئول شهرداری بخش 
اعظم کارهای خود را به شرکت های مقاطعه کاری 

از آن به بعد همين شرکت ها بودند که . واگذار کردند
کارگران را در چهارچوب قراردادهای کوتاه مدت 

ل با نازل ترين بدون هيچ نوع تضمين اشتغا
شدت استثمار آنان را به . دستمزدها به کار گرفتند

هر نفس اعتراضی . گونه ای مرگبار باال بردند
به هيچ خواست آنان . کارگران را خاموش ساختند

توجه ننمودند و با مشاهده هر نوع ابراز نارضايی و 
اعتراض آنان احکام اخراج معترضان را بی درنگ 

ا با کارگران چنين کردند و شرکت ه. صادر کردند

شهرداری در هر کجا که نياز بود به حمايت از 
سرمايه داران پيمانکار و عليه کارگران وارد ميدان 

همين شرکت ها اکنون تصميم به اخراج شمار . شد
کارگران در . زيادی از کارگران رفتگر گرفته اند

اعتراض به اين جنايت در مقابل استانداری کرج 
آنان . دند و دست به تظاهرات زدنداجتماع کر

  . خواستار ادامه کار و تضمين اشتغال خويش هستند
  آژانس ايران خبر: منبع
  ٨٨آذر  ١۴

  

 مصادره دستمزد کارگران لوله سازی ماهشهر 

لوله سازی ماهشهر يکی از مهم ترين مجموعه های صنعتی توليد کننده لوله در 
ا کارگر را در شرايط کاری بسيار اين شرکت صده. منطقه خاورميانه است

ماه است که هيچ ريالی  ٢کارگران اينک . سخت و مرگبار استثمار می کند
دستمزد نگرفته اند و کل دستمزد و مطالبات آنان توسط سرمايه داران مصادره 

چند صد کارگر کارخانه تهديد کرده اند که در صورت ادامه تعويق . شده است

آنان خواستار پرداخت بی درنگ همه . خواهند کرددستمزدها کار را متوقف 
  . مطالبات خود هستند

  آژانس ايران خبر : منبع
 ٨٨آذر  ١۴

 

 دستگيری و ضرب و شتم مادران عزادار

مادران داغداری که فرزندان آنان در تظاهرات 
خيابانی يا در زندان ها در زير شکنجه به قتل رسيده 

ی شنبه در اند، مطابق معمول، هر هفته روزها
پارک الله تهران جمع می شوند تا متحدانه فرياد 
اعتراض سر دهند و بانگ دادخواهی خود عليه 
حاکمان سرمايه را به گوش ساکنان جامعه و جهان 

آذر نيز جمعيت قابل توجهی  ١۴روز شنبه . برسانند

اجتماع کردند و دست به  پارک از مادران در اين
ی درنگ با تهاجم اين تظاهرات ب. تظاهرات زدند

صدها بسيجی و پليس و . نيروی سرکوب مواجه شد
نيروهای ديگر که از قبل در پارک مستقر بودند با 

بر . بيرحمی و شقاوت تمام به جان مادران افتادند
تن  ١۵اساس گزارشات رسيده، سرکوبگران حداقل 

از مادران عزادار را دستگير کردند و به نقاط 

آنان به دستگيری و ضرب و  .نامعلوم منتقل ساختند
از اجتماع مادران و حتی . شتم مادران بسنده نکردند

کسانی که در پارک يا خيابان های مجاور آن آمد و 
رفت می کنند فيلمبرداری کردند تا بعدها افراد 

   .و دستگير و روانه سياهچال ها سازند راشناسايی
  هرانا: منبع
   ٨٨آذر  ١۴

  

 مرگ دو زندانی در اوين

هر زندانی بيماری . زندانبانان سرمايه حتی زندانيان عادی را زجرکش می کنند
برنامه زجرکش اين . که مفلوک تر و بيکس تر باشد راحت تر زجرکش می شود

گونه است که زندانی مريض را به حال خود رها می کنند و او را از دکتر و 
می شود که برای زندانی بيمار مجبور. دارو و بيمارستان محروم می کنند

روزهای طوالنی کشنده ترين و طاقت فرساترين دردها را تحمل کند و در واقع 
. پايان اين روند، مرگ توأم با زجر و شکنجه و محنت زندانی است. زجر بکشد

در طول همين چند روز اخير دو زندانی در زندان اوين به همين ترتيب جان خود 

که صاحبقلی رجبی نام داشته دو ماه تمام از  يکی از آن ها. را از دست داده اند
او در طول اين مدت از همه . يک بيماری وخيم و مرگبار می ناليده است

در مورد هويت زندانی . امکانات الزم دارو و درمان محروم مانده بوده است
 . ديگر خبری به بيرون از زندان درز نکرده است

  هرانا : منبع
 ٨٨آذر  ١۴

 

 اعتصاب کارگران مرتو در هتران

ماه است که خشم و  ٢کارگران راننده مترو تهران 
اعتراض خويش عليه سرمايه داران دولتی و دولت 
سرمايه را در شکل اعتصاب محدود به نمايش نهاده 

آنان از اين طريق فشار بی حقوقی ها و مصائب . اند
ناشی از تشديد سبعانه استثمار خود توسط شهرداری 
و دولت را به اطالع همه همزنجيران خود، همه 

کارگران . ساکنان شهر تهران و جامعه رسانده اند
خواستار افزايش دستمزد، بهبود شرايط کار و 

شهرداری تهران در . دريافت حق سختی کار هستند
مقام سرمايه دار دولتی شرکت مترو به هيچ کدام از 

ده و اين خواست ها در هيچ سطحی هيچ توجهی نکر
اعتصاب . مدام بر فشار کار رانندگان افزوده است

آنان در . محدود کارگران در شکل کم کاری آغاز شد
طول کار روزانه از توقف در برخی ايستگاه ها 
خودداری می کردند تا اوًال شدت انزجار و نارضايی 
خود از دولتمردان سرمايه دار را با همگان در ميان 

رضايی و خشم را به موج گذارند و ثانيًا همين نا
نارضايی همزنجيرانشان در تهران و شهرهای ديگر 

کارگران مدت ها اين کار را انجام دادند . پيوند بزنند
اما مطابق معمول تا زمانی که گوش، گوش آهن و 
سنگ و فوالد و بی نياز از شنيدن سرمايه است و 
سينه، سينه ضعيف و خسته و فرسوده کارگر، آنچه 

کارگران به دنبال . به جايی نرسد فرياد استهيچ گاه 
بی نتيجه ماندن اين سطح از اعتراض و کم کاری 



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

 

٧ 
  ١٣٨٨ ذرآ ٢٠جمعه     ٨٤شمارٔه مسلسل   ٣٧سال دوم ـ شمارٔه  

. تصميم به گسترش و تشديد مبارزات خويش گرفتند
آنان از توقف در ايستگاه های بيشتری خودداری 
کردند و به سرمايه داران دولتی مسئول شهرداری 
اخطار نمودند که خواستار تحقق مطالبات خود 

شهرداری باز هم سکوت کرده است و . هستند
کارگران هشدار داده اند که بر شدت مبارزات خود 

  . خواهند افزود

يک نکته قابل توجه در مورد سير اعتراضات 
کارگران راننده مترو اين است که جناح های مختلف 
دولت سرمايه هر کدام تالش کرده اند تا به نوعی و 

جنايتکارانه از وضعيت با توسل به تمامی ترفندهای 
. حاضر به نفع خويش و عليه همديگر بهره جويند

باند احمدی نژاد کوشيده است تا با عوام فريبی و 
شيادی چنين وانمود کند که گويا با اعتراض 

و دار و دسته !! کارگران همدلی و همسويی دارد
قاليباف و رفسنجانی نيز به سهم خود و با دسيسه 

اند که اعتصاب کارگران را  های ديگر کوشش کرده
به تحريک روزنامه های رسمی وابسته به باند 

  . احمدی نژاد نسبت دهند

نکته بسيار اساسی تر در طول اعتصاب محدود 
کارگران راننده مترو همدلی ساير همزنجيران آنان 
. با موج اعتراض در سطح شهر تهران بوده است

تگاه ها، نه اقدام رانندگان به اجتناب از توقف در ايس
فقط نارضايی سکنه کارگر شهر را به دنبال نداشته 
است، بلکه همه جا بر همدلی و همصدايی آنان با 
همزنجيران خويش عليه سرمايه داران دولتی و 

  . دولت سرمايه داری افزوده است
  ٨٨آذر  ١۴

  

 سرنوشت بيمه بيکاری در سوئد

قرن پيش از باالترين  ٧٠کارگران سوئد تا دهه 
ميزان بيمه بيکاری برخوردار بودند و در قياس با 
بسياری از جوامع حتی کشورهای اروپای غربی 

در آن هنگام هر کارگری در . وضع بهتری داشتند
صورت از دست دادن کار در تمامی دوران بيکاری 
. کل حقوق زمان اشتغال خود را دريافت می کرد

 درصد دستاوردی بود ١٠٠بيمه بيکاری به ميزان 
که طبقه کارگر سوئد همراه با برخی دستاوردهای 
ديگر در پرتو مبارزات توفانی ضدسرمايه داری 
کارگران اروپا در دهه های پيش، در پرتو قيام 
کموناردها، وقوع انقالب کارگری اکتبر و ساير 
خيزش های عظيم جنبش کارگری قاره، آن را بر 

، با  ٨٠در دهه . نظام بردگی مزدی تحميل کرده بود
گسترش موج بحران در دنيای سرمايه داری، با 
سرکشی بيش از پيش تناقضات ذاتی سرمايه جهانی، 
با رشد سرطانی متوسط ترکيب ارگانيک در سطح 

باال رفتن نسبت سرمايه ثابت به ( سرمايه بين المللی 
با تشديد فروماندگی سرمايه زير ) سرمايه متغير

به عنوان  فشار کاهش نرخ سودها و باالخره و
حاصل همه اين ها با اوج گيری نياز سرمايه به 
افزايش نرخ اضافه ارزش ها، آری با وقوع همه اين 
رويدادها، دولت سرمايه داری سوئد موج نيرومندی 
از تعرض عليه همه دستاوردهای جنبش کارگری را 

دولت های سرمايه اعم از چپ و سوسيال . آغاز کرد
ظه کار و نئوليبرال هر دموکرات يا ليبرال و محاف

. کدام بدتر از ديگری بر فشار اين تعرضات افزودند
اتحاديه کارگری سوئد و کل رفرميسم راست 
سنديکاليستی نيز گام به گام وظيفه سالح کارساز 
سرمايه داران برای سازماندهی و اجرای اين 

بيمه بيکاری در همين . تعرضات را به دوش گرفت
تعرضات از ناحيه همه بخش راستا، زير فشار همين 

های سرمايه و رفرميسم درون جنبش کارگری، در 
  . درصد کاهش يافت ٩٠تا سطح  ٨٠دهه 

تناقضات ذاتی سرمايه و . تاريخ به جلو شتافت
بحران زائی اندرونی و اجتناب ناپذير آن تشديد و 

رفرميسم اتحاديه ای برای ايفای . بازهم تشديد شد
رمايه بيش از پيش نقش خود در هيأت سالح س

معرکه گير ميدان ها شد و عليه کارگران با سرمايه 
تمامی سرمايه داران . داران و دولت ها همدستی کرد

و دولت آن ها و اتحاديه سراسری کارگران سوئد 
برای برنامه ريزی تعرضات گسترده تر و سهمگين 
تر عليه سطح دستمزدها و عليه همه امکانات 

توفان . ران به تقال افتادندمعيشتی و رفاهی کارگ
تهاجم و تعرض به راه افتاد، همه چيز در کام گردباد 

بيمه بيکاری از . سوداندوزی سرمايه غرق شد
. سقوط کرد% ٧۵و بسيار زود به  %٨٠به % ٩٠

موج هجوم سرمايه . مشکل ولی به اينجا محدود نماند
حتی در همين زمينه معين، درمورد بيمه بيکاری، 

و بدون تصادم با هيچ مقاومت بنيادی بی محابا 
. ضدسرمايه داری توده های کارگر به پيش تاخت

روز  ٣٠٠قبًال دوره های پرداخت غرامت بيکاری 
بود و اين دوره به گونه ای بسيار ساده با مشارکت 
بيکاران در برخی دوره های چند ماهه آموزشی 

سرمايه اين بخش . برای چندين بار قابل تکرار بود
قرار و قراردادهای مربوط به بيمه بيکاری را از 

سرمايه داران و دولت ها و اتحاديه . نيز تغيير داد
کارگری پا در رکاب آنان شمار دوره های قابل 

اين . تکرار بيمه بيکاری را به دو بار کاهش دادند
موج تعرض نيز در هيچ کجا با هيچ مقاومت 

رمايه نظام س. ضدسرمايه داری کارگران مواجه نشد
داری و دولتمردانش با چشمان باز و سر هشيار 
خوب دريافتند که مسير تهاجم بسيار هموار است و 
می توان تا دوردست ها پيش رفت و به همه ويرانی 

سال پيش در  ٣آنان چنين کردند و . ها دست يازيد
مجلس قانونگزاری سرمايه تصويب کردند که هر 

% ٨٠روز  ٢٠٠کارگر به محض بيکاری فقط 
حقوق روزهای اشتغال را دريافت خواهد کرد، در 

خواهد گرفت و % ۶۵و %  ٧٠روزهای بعد فقط 
روز هيچ ديناری بيمه بيکاری  ٣٠٠در پايان 

اينک سال چهارم اجرای اين . دريافت نخواهد کرد
بر اساس . قانون کارگرکش سرمايه آغاز شده است

آمارهای رسمی دولتی بيش از نصف کارگران 
از دايره شمول بيمه بيکاری به طور کامل  بيکار

اين آمار در شرايطی اعالم . طرد و اخراج شده اند

می شود که شمار بيکاران سوئد از مرز نيم ميليون 
نفر تجاوز کرده است و فقط در طول يک سال اخير 

انتشار اين آمار . نفر افزايش يافته است ١١۵٠٠٠
منابع در همان حال همزمان است با درج گزارش 

رسمی سرمايه در همه رسانه های خبری سوئد داير 
بر اين که در طول سال های آينده بحران سرمايه 

اما بيکاری توده های کارگر نه !! مهار خواهد شد
فقط کاهش نمی يابد بلکه همچنان با شتاب و وسعت 

آش آن قدر شور شده . سابق دچار افزايش خواهد بود
س سابق واحد رئي. که خان هم حس کرده است

بازرسی اداره بيمه گفته است که در حال حاضر 
نمی توان گفت که در کشور سوئد چيزی به نام بيمه 

او توضيح می دهد که شمار . بيکاری وجود دارد
کارگران مشمول دريافت غرامت ايام بيکاری در 

درصد کل بيکاران بوده است  ٧۴حدود  ٢٠٠۴سال 
درصد و در طول  ۵١به  ٢٠٠٨اما اين رقم در سال 

اين ها . درصد کاهش يافته است ۴۶سال جاری به 
واقعيات تلخی است که در طول اين چند سال فقط در 
مورد سرنوشت بيمه بيکاری کارگران در جامعه 

اين شکل تعرضات سرمايه، . سوئد رخ داده است
مزدوری جنبش اتحاديه ای در خلع سالح توده های 

ای دردناک جنبش کارگر و باالخره عقب نشينی ه
کارگری در مقابل نظام بردگی مزدی حوادثی هستند 
که در همه قلمروهای حيات اجتماعی طبقه کارگر 

هر لحظه وقوع اين . به وقوع پيوسته است
رويدادهای کارگرکش در عين حال ناقوس بروز 
سونامی های سهمگين تری است که از زهدان حيات 

گی توده های سرمايه مدام فوران می کند و بر زند
قرنی است که کارگران . کارگر دنيا سرريز می شود

آسيا، آفريقا و آمريکای التين در حوزه پيکار خود 
عليه نظام سرمايه داری برای تحميل مطالباتی از 
نوع بيمه بيکاری بر صاحبان سرمايه و دولت ها 
پای می فشارند و سرمايه داری نه فقط در هيچ کجا 

نداده بلکه در اروپا و آمريکا نيز به اين مطالبات تن 
تمامی دستاوردهای روزگاران گذشته جنبش 

يکی از درس مهم . کارگری را به آتش کشيده است
درک هر چه  اين رويدادها برای کارگران ايران
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. عميق تر ماهيت رفرميسم متعفن اتحاديه ای است
اتحاديه ها و جنبش سنديکايی در قلب اروپا نقش 

مايه را عليه کارگران ايفا کرده اند و سالح کشنده سر
تمامی تعرضات جنايتکارانه سرمايه عليه . می کنند

طبقه کارگر با همدستی و نوکری مستقيم و سازمان 

جنبش . يافته آنان صورت گرفته و می گيرد
سنديکايی چنين است و کارگران ايران بايد بدانند که 
ه نسخه نويسان اين جنبش نه دلسوزان آن ها بلک

هموارسازان راه تعرض بيش از پيش سرمايه عليه 
  . آنان هستند

روزنامۀ اينترنتی اتحاديۀ سراسری کارگران : منبع
  )LO( سوئد

  ٢٠٠٩دسامبر 

   

  »خورشيد زريبار«تا » شاهو«حديت جنايت سرمايه از 

رويدادهای کارخانه شاهو در کردستان را خوب به 
ارگران اين چند سال متوالی بود که ک. ياد داريم

کارخانه مدام در حال اعتراض، مبارزه و جنگ و 
محوراصلی مبارزه . ستيز عليه سرمايه داران بودند

بموقع  کارگران تضمين اشتغال آنان و پرداخت
سرمايه داران دو پای خود را در يک . دستمزدها بود

کفش کرده بودند که زير فشار بدهکاری و وخامت 
کار و پرداخت وضعيت مالی قادر به ادامه 

آنان با توسل به همين دستاويز !! دستمزدها نيستند
دروغين، اوًال حقوق کارگران را برای ماه های 
طوالنی مصادره می کردند و ثانيًا هر چند وقت يک 

کارگران . بار شماری از آنان را اخراج می نمودند
به همه . کارخانه به اين جنايات اعتراض داشتند

دست به راه . يت می کردندنهادهای دولتی شکا
پيمايی، تحصن و تظاهرات و ساير اشکال مبارزه 

يا  اما تمامی اين اعتراضات و شکايات. می زدند
بدون پاسخ می ماند و يا توسط نيروهای انتظامی و 

در اين ميان کارگران نيز . امنيتی سرکوب می شد
هيچ گاه دست به کار تدارک تعرضات نيرومند و 

ا هدف تحميل خواسته های خود بر تعيين کننده ب
اشکال . سرمايه داران و دولت سرمايه داری نشدند

معمول مبارزات کارگران لطمه چندانی به سرمايه 
دار، به توليد کارخانه، به سود شرکت و به روند 
انباشت و سرمايه اندوزی سرمايه داران وارد نمی 

سرمايه دار و دولت طبقه او ترجيح می دادند . کرد
رای مدت های طوالنی کارگران را در داالن های ب

پيچ در پيچ ديوان ساالری سرمايه به بازی گيرند و 

به آنان توصيه کنند که عريضه های بيشتری به 
همه تالش عوامل دولتی . ادارات ارسال دارند

سرمايه آن اين بود که کارگران به اين نوع کارها 
هايت دست ادامه دهند تا خسته و مأيوس شوند و درن
آنان با اين . از مبارزه برای مطالبات خويش بردارند

کار همزمان به سرمايه داران مجال می دادند تا 
سرمايه های خويش را به راحتی به حوزه های 

با خارج ساختن ميلياردها . پرسودتر منتقل کنند
تومان سرمايه حاصل استثمار کارگران از بانک ها 

ن تر و پرسودتر دست به سرمايه گذاری ها کال
کارگران را اخراج کنند و به جای آن ها . بزنند

نيروی کار ارزان تر، پرکارتر، کم توقع تر، بی 
تجربه تر، مطيع تر و تسليم تر و در يک کالم بسيار 

کارگران . سودآورتر را مورد استثمار قرار دهند
استخدامی را بيرون ريزند و به جای آن ها نيروی 

يد امضا را، بدون هيچ نوع تضمين کار قراردادی سف
سرمايه داران و . برای هيچ مدت، به کار گمارند

دولت سرمايه با اعتراضات کارگران شاهو يا 
کارگران همه مراکز کار و توليد ديگر چنان می 
کردند تا به سرمايه داران فرصت دهند که نقشه های 
ضدکارگری خود برای سرمايه گذاری های انبوه تر 

به سودهای نجومی تر را با فراغ بال به  و رسيدن
سرمايه دار شاهو . اجرا بگذارند و به فرجام برسانند

در پرتو اين حمايت های سازمان يافته و برنامه 
ريزی شده دولتی و البته به يمن پرهيز کارگران از 
دستيازی به راهکارهای تعرضی مانند تشکيل 
شورای ضدسرمايه داری و تصرف کارخانه، در 

طول سال های ياد شده توانست همه رؤياهای خود 
. خط توليد نساجی را تغيير داد. را جامه عمل پوشاند

عرصه ای از توليد را که در شرايط روز کمتر 
سودآور بود با حوزه ای از انباشت با سودهای 

نساجی شاهو را به نوشابه . مطلوب تر تعويض کرد
قديمی  کارگران. سازی خورشيد زريبار تبديل کرد

کارگر جوان با نيروی کار  ١۶٠را بيکار کرد و 
فشار کار را . شبه رايگان را جايگزين آنان ساخت

 ١۶ساعات کار روزانه را تا . چند برابر ساخت
کارگران را محکوم ساخت که فقط . ساعت باال برد

در روزهای مورد نياز سرمايه در سر کار حاضر 
وارد کارخانه  شوند و هر گاه که مورد نياز نيستند
  . نشوند و هيچ دستمزدی مطالبه نکنند

سرمايه دار به همه اين اهداف کارگرکش دست يافت 
و فشار کار را چنان باال برد که چند کارگر قديمی 
باقی مانده خودشان به دليل ضعف جسمانی و پيری 
و عجز از انجام کارهای طاقت فرسا، تقاضای 

را کرده اند اما  کارگران اين کار. بازنشستگی کنند
کارفرمايی  سرمايه دار حتی حاضر به قبول سهم

مالک کارخانه جديد با . بيمه بازنشستگی آنان نيست
همدستی سازمان تأمين اجتماعی بسيار نقشه مند و 
برنامه ريزی شده دست به کار توطئه و اجرای 
ترفند برای محروم کردن کارگران از همان حقوق 

  .ناچيز بازنشستگی هستند
  آژانس ايران خبر: منبع 

  ٨٨آذر  ١٢

  

 ! کارگران ت کار، دستمزدهای پرداخت نشدهافزايش ساعا

 ٣زمان کار در شرکت مهر کام پارس ايران خودرو که قبال  ،خبر دريافتىبنا به 
به دليل  ،اخيرا به دستور کيانمهر مدير جديد مهر کام پارس ،ساعته بود ٨شيفت 

 ١٢شيفت کاری  ٢به  ،اده از همان تعداد کارگران سابقافزايش توليد و با استف
با اجرای اين تصميم ضدکارگری کيانمهر، عمال روزی ! !يافته استساعته تغيير 

در جواب اعتراض کارگران . ساعت به زمان کاری کارگران افزوده شده است ۴
حق بهره (درصد به مبلغ آکورد  ١۵کيانمهر گفته است  ،به افزايش ساعت کار

آکورد هر  قابل توجه است که ميانگين دريافت. کارگران اضافه خواهد شد) وری
هزار  ٩درصد افزايش آن در ماه  ١۵هزار تومان است که  ٦٠کارگر حدود 

ساعت کار کارگران در ماه در  ١٠٠اين يعنی افزايش بيش از !! می شود نتوما
بموقع پرداخت  فزايشاين ا اگرآن هم تازه  !!افزايش آکوردهزار تومان  ٩ ازای
ارديبهشت،  ،ماه گذشته ۴حق آکورد کارگران مربوط به  ،عالوه براين !!شود

دليل دزدی سرمايه داران و عوامل کارفرما تاکنون ه خرداد، تير و مرداد ب

اين  که کيانمهر با گستاخی به کارگران معترض گفته است. پرداخت نشده است
 !!کنيم کار میه تا ببينيم چ ،ابق استطلب شما مربوط به دوره زرکش مدير س

روز تاخير  ٢٠همچنين دستمزدهای مهر ماه کارگران در ماه پيش با بيش از 
در مقابل اين تاخير کارگران با افزايش ضايعات به اعتراض . پرداخت شد

ماه بموقع  اين تاکتيک اعتراضی کارگران نتيجه داد و دستمزدهای آبان. پرداختند
شرکت که الزم به يادآوری است . ساب کارگران واريز شدسرعت به حه و ب

مهرکام پارس در برابر ايران خودرو متعهد است اگر روزانه قطعه های 
سفارشی ايران خودرو را با يک دقيقه تاخير ارسال کند بايد يک ميليون تومان 

حاال اگر کارگران فقط با يکروز اعتصاب کار . خسارت به ايران خودرو بپردازد
ا بخوابانند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ روشن است کيانمهر و همدستانش بدجوری ر

کارگران ! های کارگران شوند در مخمصه خواهند افتاد و ناچارند تسليم خواست
ساعات اضافى کار . مهر کام پارس نبايد زير بار اين بردگى تمام عيار بروند
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. ساعات عادى کار پرداخت شودداوطلبانه کارگران بايد با نرخ دو برابر دستمزد 
امنيت شغلی، دستمزدهای مکفی مطابق با سطح تورم و نيازهای يک زندگی 
انسانی، بيمه بيکاری، لغو قراردادهای سفيد امضا و يک طرفه پيمانکاری، حق 

ی يساعته در هفته ازجمله حقوق ابتدا ٦روز کاری  ٥تشکل و اعتصا ب و 
کارگر قراردادی سفيد  ۴٠٠٠با بيش از شرکت مهر کام پارس . کارگران است

 ١٢شيفت  ٢هم اکنون در  ،هزار تومانی ٢٦۴امضا و پيمانی با پايه دستمزدهای 

واقع در جاده مخصوص کرج ازجمله مراکز اصلی توليد سپر و داشبرد  ،ساعته
همچنين کيانمهر و همدستانش از باندهای . باشد می خودروو ديگر لوازم جانبی 

  . باشند دی نژاد قاتل مینزديک به احم
  آارگران ايران خودرو 

  ٨٨آذر  ٩

  

 اعرتاضی آارگران کارخانه پارسيلون  تظاهرات

کارگران بازنشسته کارخانه پارسيلون خرم آباد در 
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خويش در 
مقابل استانداری لرستان اجتماع کردند و دست به 

کارگران بازنشسته می يکی از . تظاهرات زدند
تا امروز در دو نوبت کارگران  ١٣٨٢از سال : گويد

نوبت اول پيش از خصوصی . را بازنشسته کرده اند
شدن کارخانه و نوبت دوم زمانی بوده است که 

شرکت در اختيار سرمايه داران خصوصی قرار 
سال می گذرد  ٣از تاريخ اجرای نوبت اخير . داشت

سال  ٣نوبت در طول اين  کارگر مشمول اين ٣۶٠و 
هيچ ريالی حقوق و ساير مطالبات خود را دريافت 

بر  هر کدام از اين کارگران مبلغی بالغ. نکرده اند
ميليون تومان از سرمايه دار طلب دارند،  ١٢تا  ١١

در حالی که خودشان و افراد خانواده هايشان در طی 

سال ها در آتش گرسنگی و بدهکاری و فقر و  اين
کارگران در تظاهرات . گی خاکستر شده اندآوار

خويش گرسنگی خود را فرياد می زدند و خواستار 
  . پرداخت فوری مطالباتشان بودند

  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٨آذر  ١٢

 

 اخراج کارگران نيشکر هفت تپه را حمکوم می کنيم

ويش به دولت سرمايه داری ايران ابتدا کارگران را به جرم مطالبه دستمزد خ
زندان می اندازد و سپس از طريق عوامل و مزدوران خود در مقام مديران و 
مالکان کارخانه ها همين کارگران زندانی را به جرم غيبت از کار اخراج می 

بر اساس . بيدادگری و درندگی و کارگرکشی سرمايه را هيچ مرزی نيست!! کند
ی شرکت نيشکر هفت تپه کارگر سنديکاليست عضو سنديکا ۵اخبار منتشرشده، 

که به جرم اعتراض به تعويق دستمزدهای خود و همزنجيرانشان هم اينک به 
 ناحق در سياه چال های دولت سرمايه اسيرند از سوی مسئوالن کارخانه اخراج

ما همه جنايات سرمايه داران و دولت آن ها عليه کارگران اعم از . شده اند
انه محکوم می کنيم و از همه کارگران در دستگيری و زندان و اخراج را قاطع

همه جای دنيا می خواهيم که به حمايت از کارگران زندانی برخيرند و به 
  . سرمايه داری ايران اعتراض کنند کارگرکشی های دولت

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٨آذر  ١٣
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده می شوند      هجوم نظام  اق مرگ و نيستی ران در يک  . سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم   ابقه هس اتی  . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ان     شکاف طبق ه چن ون ب اکن

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . رگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمروزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کا. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

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

راسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی س
ات       . راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
وق  : البات کارگران در اين منشور به دو معناست پايه ای بودن مط .پايه ای طبقه کارگر است نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حق

ه سطح      متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .درگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -ن شکل آنوسيع تري

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

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

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

   .ا برمبنای آن تدوين کرده ايممنشور حاضر ر

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

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . فاه کارگران تعيين شودارتقای سطح زندگی و ر

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

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

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

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

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

  !ن عليه سرمايه متشکل شويم کارگرا
  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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  ١٣٨٨آذر  ٢٠جمعه     ٨٤شمارٔه مسلسل   ٣٧سال 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

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

 

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

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

  .واهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويدقسمت خ


