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 آستانه پيکار با سيه روزی؟ روزهای سياه تر يا: سال آينده
را در روز ھشتم بھمن ماه و پس » ١٣٨٩اليحه بودجه سال «محمود احمدی نژاد 

بودجه ساالنه ھر دولت . از يک تأخير طوالنی غيرمتعارف به مجلس خواھد برد
دولت  سرمايه داری حساب دخل و خرج ھا يا گزارش درآمدھا و ھزينه ھای آن

درآمدھای دولت از لایر اول تا آخر آن سرمايه ھا و . در آن سال معين است
اين که اين اضافه ارزش ھا . کارگران توليد کرده اند اضافه ارزش ھايی است که

و سرمايه ھا مربوط به حوزه نفت است يا ماليات يا تجارت خارجی يا قلمروھای 
به ھر حال، فقط کار . رد نمی کندديگر سرمايه، ھيچ خدشه ای به اين حکم وا

. پرداخت نشده توده ھای کارگر است که کل درآمدھای دولت را تشکيل می دھد
ھزينه ھای دولتی نيز مخارجی است که دولت در زمينه ھای مختلف اقتصادی، 

صرف سرپا نگه داشتن نظام سرمايه ... سياسی، نظامی، اجتماعی، فرھنگی و
بدين سان برنامه ساالنه ای است که دولت سرمايه به  اليحه بودجه. داری می کند

نمايندگان طبقه سرمايه دار در مجلس ارائه می دھد تا آن ھا آن را مورد تاييد و 
دولت درال به الی اين برنامه بسيار اجمالی به نمايندگان . تصويب قرار دھند

رای سياسی و فکری سرمايه داری اطالع می دھد که در طول آن سال معين ب
سودآوری ھر چه انبوه تر سرمايه ھا و برای اداره کارآمدتر بخش ھای مختلف 
دولت سرمايه چه طرح ھايی را تدارک ديده است و چه اقداماتی را به اجرا می 

پيش نويس اليحه بودجه به مجلس سرمايه ارائه می شود تا شمار بيشتری . گذارد
برنامه ريزی ھا و  دار در جريان از نمايندگان سياسی و دولتمردان طبقه سرمايه

تا . چاره انديشی ھای دولت برای تأمين و تضمين اھداف دولت سرمايه قرارگيرند
آنان نيز ھر کدام به سھم خود، با رعايت ھر چه دقيق تر مصالح سودافزايی 
سرمايه ھا و بررسی راه ھای ھر چه کارآمدتر تشديد استثمار توده ھای کارگر، 

بند بند اين اليحه بر . ا و طرح ھای دولت سرمايه را کامل تر کنندبرنامه ريزی ھ
اساس منويات و ملزومات افزايش ھرچه بيشتر سود سرمايه ھا و استثمار ھرچه 

در اينجا تقرير، تعيين و تصويب می شود که . شديدتر کارگران تنظيم می شود
به حداقل ممکن چگونه ھزينه درمان و بھداشت و دارو و دکتر توده ھای کارگر 

کاھش يابد تا درعوض سرمايه اجتماعی و نظام محافظ و نگھبان آن ھرچه فربه 
چگونه ميزان مزدھا و بھای نيروی کار طبقه کارگر ھر . تر و نيرومند تر شود

چه تدابيری . چه بيشتر کاھش يابد تا سود سرمايه ھرچه بيشتر افزايش پيدا کند
ا سطح دستمزدھای واقعی را ھرچه مؤثرتر بايد اتخاذ شود تا افزايش قيمت ھ

امکانات . کاھش دھد و نرخ اضافه ارزش ھا و سودھا ھر چه بيشتر صعود کند
آموزش و مدرسه و معلم بايد چه وضعی به خود گيرد تا ھزينه ھای آن ھر چه 
بيشتر بر سطح معيشت و بھای نازل نيروی کار طبقه کارگر سرشکن شود و 

شدت استثمار بردگان مزدی . بيش از پيش افزايش يابد ھمزمان سود سرمايه ھا
سرمايه را تا کجا و چگونه بايد به اوج رساند تا حجم انباشت ھای نوين سرمايه 

برای طغيان ھر چه عظيم تر سودھا و انباشت ھرچه بی عنان تر . چند برابر شود
ئط نقليه و بيکران تر سرمايه ھا چه ميزان راه و جاده و تأسيسات بندری و وسا

الزم است و برای تأمين ھزينه ھای اجرای ھمه اين پروژه ھا چگونه و از کدام 
مجاری می توان به تاراج آخرين قوت اليموت کودکان خانواده ھای کارگری 

از ھمه اين ھا بسيار مبرم تر و اساسی تر اين که برای قتل عام ھر . پرداخت
ه افزون تر پايه ھای قدرت نفس اعتراضی طبقه کارگر و برای تحکيم ھر چ

سرمايه، به تأسيس کدام زرادخانه ھای عظيم نظامی و اتمی و تسليحاتی، به 
استخدام چند ميليون نيروی پليس و ارتش و بسيج و عمله و اکره و خدم و حشم و 
نيروی جديد سرکوب نياز است و برای تأمين مخارج اين دستگاه عظيم سرکوب 

. نان بخور و نمير توده ھای طبقه کارگر صورت گيردچه تھاجم ھايی بايد عليه 
ً اين است و حال  مکان و موضوعيت اليحه بودجه در نظام سرمايه داری اساسا

  . سراغ بودجه سال آينده دولت احمدی نژاد می رويم با اين توضيح کوتاه

اولين نکته ای که در مورد اين اليحه بر سر زبان ھا جاری است کسری حدود 
، ١٣٨٩ھزار ميليارد تومانی آن است، يعنی درآمدھای دولت در سال  ٣٠تا  ٢۵

اين رقم . ھزار ميليارد تومان کمتر از ھزينه ھايی است که بايد بپردازد ٣٠تا  ٢۵
اين کسری در . برابر ميزان کسری بودجه سال پيش است ١٠به طور تقريب 

 ١٣٨٨ومانی سال ھزار ميليارد ت ٢٨٠درصد کل بودجه  ١٠ھمان حال بيشتر از 
نکته اول بحث مربوط به بودجه بالفاصله سؤاالت بسيار جدی و مھمی را !! است

درطول سالی که ھنوز پايان نيافته است ما شاھد تھاجم . با خود به ھمراه می آورد
کل سرمايه اجتماعی و از جمله سرمايه ھای دولتی به سطح معيشت عظيم ترين 

ھمين جا خوب است اين مؤلفه کامالً بديھی را  در. بخش توده ھای کارگر بوديم
نيز به ياد آوريم که از کل آنچه به نام سرمايه ھای بخش خصوصی نام برده می 

درصد آن متعلق به سپاه پاسداران و بسيج و انحصارات  ٨٠شود، بيش از 
مثل ھميشه تأکيد می کنيم که . صنعتی و مالی متعلق به نھادھای نظامی است

دولتی و خصوصی و به طورکلی ھويت حقوقی مالکان سرمايه مطلقاً مقوله ھای 
آنچه مورد توجه است اين است که نھادھا، مؤسسات و بنگاه . مورد نظر ما نيست

ھای ياد شده به ھر حال سازمان ھای پيوسته ساختار قدرت دولتی ھستند و 
دارند، نه فقط مالکان آن ھا نه فقط حمايت انداموار و ھمه سويه دولت را با خود 

عظيم ترين بخش نيروی سرکوب را تشکيل می دھند بلکه جزء جزء سرمايه 
در . به اصل بحث باز گرديم. آميخته است با سرمايه بخش دولتی ھايشان نيز
دولت و سپاه پاسداران و بيت رھبری و کل نھادھای نظامی در  ٨٨طول سال 

ھای قبل آن ھا را در خود حالی که سيل خروشان اضافه ارزش ھای نفتی سال 
غرق ساخته بود و در شرايطی که کسری بودجه ساالنه آنان به ده درصد سال 
آينده نمی رسيد، ميليون ھا کارگر را از حوزه ھای انباشت و مراکز کار و توليد 

در ھزاران کارخانه و مؤسسه اقتصادی . تحت مالکيت مستقيم خود اخراج کردند
ھای بسيار طوالنی از پرداخت دستمزد کارگران سر متعلق به خود برای مدت 

در تمامی اين . باز زدند و حقوق ماھانه چند ميليون کارگر را مصادره کردند
مراکز ھر کجا که آثاری از استخدام و عقد قرارداد کار با کارگران باقی بود، 
ھمه را دور ريختند و استثمار بدون ھيچ مرز و ھيچ قرارداد را جايگزين آن 

را ماه ھای متوالی » حق التدريسی« ھزار معلم  ۶٠٠دستمزد ناچيز . کردند
. مصادره کردند و ھر نوع اعتراض آنان عليه اين جنايت را سرکوب کردند

درصد کل سرمايه  ٨٠دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران به عنوان مالکان 
رزش ھای بر ساحل اقيانوس بی انتھای اضافه ا ١٣٨٨اجتماعی کشور در سال 

نفتی و بودجه ساالنه ای که کسری آن ده درصد بودجه سال آينده است با 
کارگران شھرداری ھا، پروژه ھای نفت و گاز، معلمان، کارگران ذوب آھن، 
توده عظيم کارگران بازنشسته، جمعيت کثير کارگران مخابرات، معادن، سد 

قل و ھمه حوزه سازی ھا، کشت و صنعت ھا، بنادر، راه سازی ھا، حمل و ن
حال سئوال اين است که ھمين دولت و سپاه پاسدارانش . ھای ديگر چنين کردند

ھزار ميليارد تومان می زند با  ٣٠در سال آينده با بودجه ای که کسری آن سر به 
  کارگران قلمرو استثمار خويش چه خواھند کرد؟ 

ه ارزش ھای دولت احمدی نژاد در سال جاری ھزاران ميليارد تومان از اضاف
به سرمايه جمعيتی از سرمايه داران  »طرح ھای زود بازده« نفتی را زير نام 

بسيجی و سپاھی و حواشی بيت رھبری اضافه کرد و در ھمين راستا به اين 
سرمايه داران امکان داد تا چند صد ھزار کارگر ديگر را در بدترين شرايط 

نوع بيمه و ھيچ شکل ديگر حق و  کاری با نازل ترين بھای نيروی کار بدون ھيچ
سرمايه داران ياد شده اينک برای تداوم طرح . حقوق اوليه انسانی استثمار کنند

ھای خود باز ھم خواستار حجم عظيم تری از سرمايه ھای حاصل استثمار توده 
ھستند، سرمايه ھای اھدايی که بايد در  کمک ھای دولتی ھای کارگر زير نام

تی منظور و محاسبه شوند و در ازای ھر ميزان کسر و تقليل آن اقالم بودجه دول
ھا فوج فوج کارگران شاغل آن طرح ھا اخراج خواھند شد و به خيل بيشمار 

با توجه به کسری عظيم آن  ١٣٨٩بودجه سال . گرسنگان فعلی خواھند پيوست
ار قادر به پرداخت اين اقالم نيست و بيکاری انبوه کارگران اين طرح ھا بسي
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بديل اين سياست آن است که دولت بذل و بخشش خويش . محتمل به نظر می رسد
به سرمايه داران سپاھی و بسيجی را مشمول ھيچ تقليلی قرار ندھد و ادامه طرح 
ھای زودبازده را ھمچنان دستور کار خود قرار دھد، اما در عوض سھمگين 

کل زندگی کارگران  ترين تھاجم ھا را در حوزه ھای ديگر عليه دستمزدھا و
   .برنامه ريزی کند

سال  ٣سپاه پاسداران به شکرانه سيل اضافه ارزش ھای نفتی  ١٣٨٨در سال 
نخست رياست جمھوری احمدی نژاد، ھزاران ميليارد تومان در پروژه ھای 
. ساختمانی و ساير طرح ھای صنعتی و تجاری امارات متحده عربی انباشت کرد

ه ميزانی بود که بسياری از اقتصاددانان دنيا موج بحران حجم اين سرمايه ھا ب
رسم و روال کار . اقتصادی در دوبی را طغيان عظيم تر بحران در ايران خواندند

سرمايه داران نظامی رژيم اين است که ھر لایر کاھش سود خويش در ھر کجای 
ی کارگر دنيا را بر گرده بودجه دولتی و از اين طريق بر زندگی محقر توده ھا

بودجه سال آينده جمھوری اسالمی بايد پاسخگوی اين انتظار و  .سرشکن کنند
رسم و سنت باشد و بند بند آن بايد راھگشای اين يورش به سفره خالی ميليون ھا 

بودجه ھای ساالنه دوره نخست صدارت احمدی نژاد در شرايطی . کارگر شود
ارزی سرمايه اجتماعی از ده ھا تنظيم و تحويل مجلس سرمايه می شد که ذخاير 

ھزار ميلياردی  ٣٠با کسری  ١٣٨٩بودجه سال . ھزار ميليارد تومان افزون بود
در روزھايی تسليم مجلس می شود که ھيچ ريالی ذخيره ارزی در اختيار دولت 
نيست و سپاه پاسداران به عنوان مالک و پيمانکار کل پروژه ھای نفت و گاز فقط 

ايی از اين پروژه ھا در منطقه عسلويه خواستار برداشت برای ادامه بخش ھ
   .فوری يک ھزار ميليارد تومان از صندوق کامالً خالی ذخيره ارزی شده است

بر اساس ارقامی که ھيچ گاه در ھيچ رسانه ای و در ھيچ  ١٣٨٨در بودجه سال 
درصد کل بودجه به ھزينه  ٣٠ گزارش رسمی دولتی اعالم نمی شود بيش از

اين اقالم پنھانی . ای نظامی، تسليحاتی، امنيتی و پليسی اختصاص داشتھ
غيرقابل اعالم در بودجه سال آينده بسيار افزون تر خواھد بود، زيرا دولت 
سرمايه خواه برای سرکوب مردم و خواه برای تدارک مقابله جويی ھای 

. ازمند استميليتاريستی خود در سطح جھانی به ھزينه ھای بسيار انبوه تری ني
سرريز قھری بار بحران . دامنه نياز اخير اما به ھيچ وجه در اين حد نمی ماند

سرمايه جھانی به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران در يک سو و فشار 
سھمگين تحريم ھای اقتصادی احتمالی جديد از سوی ديگر وضعيت بسيار وخيم 

م بسی وخيم تر خواھد کرد و کسری اقتصادی دولت سرمايه داری ايران را باز ھ
   .بودجه اعالم شده دولت را بسيار بيشتر از رقم اعالم شده خواھد نمود

بودجه سال آينده در روزھايی روانه مجلس سرمايه می شود که نرخ بيکاری با 
سال حاکميت جمھوری اسالمی ھميشه باال بوده است  ٣٠اين که در تمامی طول 
 ١٣واقعيت اين است که با محاسبه جمعيت . نبوده استاما ھيچگاه در اين حد 

ميليونی زنان خانه دار محکوم به چند شيفت کار خانگی بدون ھيچ لایر دستمزد و 
درصد نيروی کار  ۶٠با رجوع به تعريف رايج جھانی از کارگر بيکار، حداقل 
نين بر اين اليحه ھمچ. در سنين اشتغال جامعه فاقد ھر نوع کار با دستمزد ھستند

متن وضعيتی در اختيار نمايندگان سرمايه قرار می گيرد که سير فورانی گرانی 
ھا و افزايش قيمت ھا بھای واقعی نيروی کار توده ھای کارگر را به پايين ترين 

در کنار ھمه اين مؤلفه ھا و مختصات بودجه  .ميزان ممکن خود کاھش داده است
 اين سال در آن تنظيم و تصويب می شود، سال آينده يا شرايطی که اليحه بودجه

ھزار ميليارد تومانی اعالم  ٣٠اين پرسش اساسی پيش می آيد که کسری  الجرم
شده چگونه جبران خواھد شد و اين جبران از چه مجاری و با پيچيدن کدام نسخه 

ھا تامين خواھد شد؟ پاسخ اين سئوال حتی بدون ھيچ چرخيدن در داالن ھای تو 
آماری يا غور کردن در ال به الی صفحات بودجه بازھم بسيار شفاف در توی 

در جواب بخش اول سئوال، باالتر گفتيم که کل اين کسری ھا به عالوه کل . است
مصائب ناشی از طغيان موج بحران اقتصادی يکراست راه زندگی فقيرانه 

ھای کارگر لایر به لایر ھمه اين ھا از زندگی توده . کارگران را پيش می گيرد
: پاسخ بخش دوم نيز به ھمان اندازه روشن و بی ابھام است . کسر خواھد شد

فشار ھر چه سنگين تر بر بھای نيروی کار، کاھش ھر چه بيشتر دستمزدھای 
واقعی، کاھش وسيع شمار معلمان و پزشکان و پرستاران، تعطيل ھرچه کثيرتر 

نی و آموزشی و در يک کالم شمار بيمارستان ھا و درمانگاه ھا و مراکز درما
در اين ميان و . سالخی ھمه آنچه که به زندگی توده ھای کارگر مربوط می شود

در روند اجرای عملی ھمه اين تھاجمات عليه معيشت روز کارگران يک مسأله 
در بخش عظيمی از اقالم  ١٣٨٩بودجه سال . از ھمه آشکارتر و بديھی تر است
اليحه ھدفمند کردن يارانه «د پروژه موسوم به و محاسبات خود بر اجرای مفا

تا کنون مشخص شده است که افزايش بھای ارزاق عمومی و . اتکا دارد» ھا
کاالھايی مانند نان و گوشت و ساير نيازھای اوليه زندگی کارگران ھمراه با 
افزايش بھای بنزين و مواد سوختی به عنوان منابع اصلی تأمين ارقام بودجه 

  . است منظور شده

ً در مورد بودجه دولتی سال آينده می توان بر زبان  اين ھا نکاتی است که عجالتا
تا حال سئواالتی را مطرح کرديم و پاسخ ھايی را در مقابل آن ھا قرار . آورد
کارگران : اما اينک نوبت طرح آخرين و سرنوشت ساز ترين سئوال است . داديم

تھاجمات و تعرضات را به جان خواھند چه خواھند کرد؟ آيا بازھم تمامی اين 
خريد و تحمل خواھند کرد؟ بازھم برای ماه ھای طوالنی مسير پرپيچ و خم داالن 
ھای ديوان ساالری سرمايه را پيش خواھند گرفت و بساط شکايت و عريضه 
نويسی پھن خواھند کرد؟ بازھم به ابراز نارضايی ھا و اعتراضات پراکنده و 

بات گسيخته فاقد توان تأثيرگذاری اکتفا خواھند کرد؟ بازھم سازمان دادن اعتصا
به پيروی از نسخه نويسان سنديکا چند دکه سنديکاليستی بی خاصيت ديگر داير 
خواھند کرد و تمامی توش و توان پيکار طبقاتی خود را در اين گذر ھدر خواھند 

الر بين المللی بازھم چشم اميد به آستان اتحاديه ھای کارگری سرمايه سا داد؟
خواھند دوخت؟ تاريخ به روشنی ثابت کرده است که ادامه اين کارھا فرسايش 

ھمه . قدرت پيکار سترگ طبقاتی خود به نفع سرمايه و عليه طبقه خويش است
تاريخ و از جمله تجارب سال ھای اخير بانگ می زند که ادامه اين اقدامات راه 

ھا، بايد مبارزه طبقه عليه طبقه را سازمان به جای اين . به ھيچ کجا نخواھد برد
بايد منشور مطالبات پايه ای طبقه خود را پرچم اعتراض جاری خويش . دھيم
بايد حول اين منشور به صورت شورايی و سراسری عليه سرمايه متشکل . کنيم
بايد قدرت طبقاتی خود را ھر چه وسيع تر و نيرومندتر عليه نظام سرمايه . شويم

بايد از اين طريق مطالبات خود را بر سرمايه داران و دولت . ال کنيمداری اعم
بايد قدرت سياسی را به چنگ آوريم و بی درنگ تمام مطالبات . آن ھا تحميل کنيم

ام الخبائث  -پايه ای طبقه خود را متحقق کنيم و سپس به سوی الغای کارمزدی 
   .پيش رويم -جامعه سرمايه داری 

  !سرمايه متشکل شويم کارگران عليه 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
   ١٣٨٨دی  ٢٣

  

 ادامه اعتصاب کارگران شرکت آونگان اراک
کارگران شرکت آونگان اراک که طی سال ھای  

قانون اساسی جمھوری  ٤٤گذشته طبق اصل 
اسالمی به بخش خصوصی واگذار شده بود پس از 

وق و مزايای عقب ماه ھا انتظار ھمچنان به دنبال حق
گفتنی است . افتاده خود در اعتصاب به سر می برند

ماه ھست حقوق خود را  ٨که کارگران اين شرکت 
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دريافت نکرده اند و مديران اين شرکت در پاسخ به 
در خواست اين افراد اعالم مي کنند ھيچ حقوقی 
ندارند که به آن ھا پرداخت کنند و حتی در قبال 

اين افراد نيز اعالم مي کنند درخواست بازنشستگی 
به گزارش . ھيچ پولی برای بازنشستگی آن ھا ندارند

خبرنامه دانشگاه آزاد اراک، اين کارگران که چندی 
قبل در پی اعتراض خود به عدم دريافت حقوقشان 
با سرکوب شديد نيروی انتظامی مواجه شده بودند 
امروز و ديروز در مقابل در اين کارخانه تجمع و 

روز . يه مديران اين شرکت شعار سر دادندعل
چھارشنبه دوم دی ماه کارگران اين شرکت 

اعتراضی سراسری را ترتيب داده بودند و در پی 
اين اعتراض شعارھايی عليه دولت احمدی نژاد سر 

اين اعتراض خود جوش با حضور نيروی . دادند
انتظامی به خشونت کشيده شد و ده ھا کارگر اين 

شت و صدھا تن ديگر نيز مورد ضرب شرکت بازدا
روز گذشته نيز کارگران . وشتم شديد قرار گرفتند

اين شرکت با در دست داشتن پالکاردی که روی آن 
نوشته شده بود ما خواھان حقوق قانونی خود ھستيم 

کارگری با چشمانی  .تجمع ديگری را بر پا کردند
ر ديگ. ھشت ماه است گرسنه ايم: گريان فرياد مي زد

انصاف . نمی توانيم با دست خالی به خانه برويم

کجاست؟ مگر قرار نبود بر دست کارگران بوسه 
بزنيد؟ چرا بر سرمان باتوم می کوبيد؟ مگر ما غير 
از حقوق مان چه چيز طلب کرده ايم؟ يکی به داد ما 

بگذاريد . فرياد ما را به گوش جھانيان برسانيد. برسد
. اسالمی چه مي کشيم دنيا بداند ما دراين حکومت

   .ای مرگ بر اين دولت، ای مرگ بر اين حکومت

  ھرانا: منبع  

   ٨٨دی  ٢٤

 

 گروگان گرفتند کارگران معترض در بلژيک کارفرمايان را

 ١٠پس از اعالم اين که  - ٢٠١٠ژانويه  ٨بلژيک، 
کارگر کارخانه آبجوسازی  ٣٠٠٠درصد از 

Anheuser-Buch ان اخراج خواھند شد، کارگر
نفر از مديران آن را  ١٠خشمگين اين کارخانه 

خواست کارگران، الغای بی درنگ . گروگان گرفتند
اندکی پس از اين گروگان گيری، . حکم اخراج است

خشم کارگران و . کارگران گروگان ھا را آزاد کردند
اين واقعيت که آن ھا برای گرفتن مطالباتشان به 

شان دھنده نيروی خود تکيه کردند از يک سو ن
وضعيت وخيم و حاد زندگی آنان است و از سوی 
ديگر بيانگر سرخوردگی کارگران از اتحاديه ھای 

کارگری سرمايه ساالر و روی آوردن به نيروی 
مديران شرکت اعالم کرده اند که . طبقاتی خود است

ھدف از اخراج کارگران کاھش ھزينه توليد آبجو 
ت به علت کاھش است زيرا، به گفته آنان، سود شرک

به نظر می رسد که . مصرف آبجو پايين آمده است
اين گفته حقيقت ندارد، زيرا طبق اعالم خود شرکت 

، در سه ماھه منتھی به سپتامبر ٢٠٠٩در نوامبر 
ميليارد دالر سود به دست آورده  ۵۵/٣مبلغ  ٢٠٠٩

از سود شرکت در سه ماه مشابه در % ١٢است، که 
ما حتی اگر ھم اين گفته ا. بيشتر است ٢٠٠٨سال 

سرمايه داران صاحب شرکت حقيقت داشته باشد، 

بازھم نشان دھنده انسان ستيزی رابطه اجتماعی 
سرمايه است، زيرا اين شرکت سرمايه داری با 
اخراج کارگران به دليل کاھش سود در واقع اعالم 
می کند که حاضر است زندگی صدھا انسان را فدای 

  .جو کندآب یسود بيشتر يک بطر

 Against(نشريه انگليسی عليه کارمزدی : منبع
Wage-Labour(  

  ٢٠١٠ژانويه 

 

 ماه دستمزد کارگران شهرداری اسالم آباد ۶مصادره 
ماه است که  ۶کارگران شھرداری اسالم آباد غرب 

کار می کنند و استثمار می شوند و ھيچ ريالی 
ماھه  ۶دولت سرمايه ھمه حقوق . دستمزد نمی گيرند

نان را مصادره کرده است و از پرداخت آن سر باز آ
بدھکاری و گرسنگی و نداشتن خرج . می می زند

دکتر و دارو و درمان يا پول کتاب و دفتر و کاغذ 
کودکان عرصه را از ھمه سو بر کارگران تنگ 

 ٢٠٠. کرده و آنان را به اعتراض واداشته است
ی کارگر در اعتراض به جنايت سرمايه داران دولت

شھرداری تا حال چندين بار دست به تظاھرات 

اعتراضی زده اند اما ھيچ يک از اين اعتراض ھا 
  . به جايی نرسيده است

  آژانس خبری موکريان: منبع

  ٨٨دی  ٢٢
  

 سرمايه دست کارگر پااليشگاه را قطع کرد
سال تمام است  ٢٠او . نام کارگر احمد عابدی است

د و با تمامی که در پااليشگاه اصفھان کار می کن
حادثه قطع دست او . شدت ممکن استثمار می شود

در حين کار و در زمان تست مبدل حرارتی کارگاه 
بر اساس استانداردھای رايج جھانی . رخ داده است

عمل تست بايد در محيط ھای دربسته و دارای حفاظ 
پااليشگاه اصفھان . ايمنی بسيار باال انجام گيرد

گر کار در ايران فاقد چنين مراکز مشابه دي ھمچون
سرمايه داران دولتی . محيطی برای تست است

پااليشگاه از آغاز تا امروز و در تمامی طول چند 
دھه ترجيح داده اند که شاھد وقوع روزمره سوانح و 

کشتار کارگران باشند اما به قبول ھيچ ريالی ھزينه 
يک نکته بسيار شنيدنی . ايمنی محيط کار تن ندھند

ين راستا اين است که ھمين پااليشگاه در مدار در ا
محاسبات و پژوھش ھا و داوری ھای دولت سرمايه 

شده » لوح ايمنی محيط کار« برنده مدال موسوم به 
. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. است

احمد عابدی . معضل اما به ھمين جا ختم نمی شود
ايمنی  پس از اين که بر اثر فقدان امکانات اوليه

محيط کار دچار حادثه می شود، به بيان ديگر، پس 
از اين که سرمايه داران دست او را مثل جان شمار 
کثير ھمزنجيرانش فدای سود افزون تر خويش می 

کنند، با ھلی کوپتر به محل پرواز منتقل می شود تا 
سرمايه داران دولتی . برای مداوا راھی تھران شود

ينه پرواز او امتناع می کنند پااليشگاه از پرداخت ھز
و ھمين امر باعث تأخير بسيار طوالنی در رسيدن 

پزشکان معالج به دليل . وی به بيمارستان می شود
وقوع اين تأخير امکان عالج را منتفی اعالم می 

سرمايه . کنند و به ناچار دست وی را قطع می کنند
ھر ثانيه و ھر لحظه دنيايی از اين جنايات مرتکب 

  . شود تا حجم سودھای خود را افزون تر سازدمی 

  ٨٨دی  ٢٢
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 کارگر معترض الستيک البرز ٩اخراج 
در روزھای قبل اخبار مربوط به موج جديد  

مبارزات کارگران الستيک البرز را در ھمين سايت 
. اين مبارزات ھمچنان ادامه دارد. درج کرديم

ماه است که مصادره شده  ٧دستمزدھای کارگران 
و سرمايه داران باالخره زير فشار اعتراض است 

چند صد کارگر کارخانه مجبور شدند که نيمی از 
سرمايه . دستمزدھای معوقه آنان را پرداخت کنند

داران در ھمان حال قول دادند که بقيه حقوق ھا را 
اما آن ھا مطابق معمول . نيز ھر چه زودتر بپردازند

سر باز  باز ھم از انجام وعده و وعيدھای خويش
دی ماه پايان مھلت کارگران  ١۴روز دوشنبه . زدند

برای دريافت حقوق ھا بود و سرمايه دار شرکت در 
اين روز به جای پرداخت دستمزدھا در يک اقدام 

کارگر معترض نماينده  ٩ناگھانی دستور اخراج 
با وقوع اين . انتخابی توده ھای کارگر را صادر کرد

آمد و در مقابل اين  ماجرا خشم کارگران به جوش
وحشيگری و درنده صفتی کارفرما دست به مقاومت 

کارگر ھمزنجير در زمانی به  ٩خبر اخراج . زدند
گوش کارگران رسيد که عازم خروج از کارخانه 

آنان بالفاصله . پس از پايان کار روزانه خود بودند
از راه افتادن سرويس ھا جلوگيری کردند و در 

. ه تظاھرات اعتراضی زدنددرون کارخانه دست ب

کارگران خواستار بازگشت بدون قيد و شرط و بی 
ھمزنجير اخراجی خود و پرداخت کل  ٩درنگ 

دستمزدھا شدند و تھديد کردند که در صورت تمرد 
سرمايه داران از قبول اين خواسته ھا دست از کار 
خواھند کشيد و مبارزات خود را گسترش خواھند 

  . داد

  ٨٨دی  ٢٢

  

  

 صاب کارگران ماهيگير مصراعت
کارگر شاغل در قايق ھای ماھيگيری  ٣٠٠حدود 

ژانويه بندر  ٨در دھکده ميچانيونا در مصر در 
کوچک دھکده را محاصره کردند و راه ھای ورود 

قبل از کريسمس آن ھا به . و خروج آن را بستند
خاطر اين که مدتی است دستمزدھايشان کاھش يافته 

کاھش . ک روزه دست زدنداست به يک اعتصاب ي
دستمزد ھا با موافقت اتحاديه کارگران ماھيگير 

به صورت  ٢٠٠٨صورت گرفت که در سال 
تعرفه  وابسته به کارفرما ايجاد شد و با کارفرما سر

طبق معمول پليس ضدشورش و . مزد به توافق رسيد
برای ترساندن کارگران آن ھا را  پليس بندر

کوچک محاصره در محاصره کرده بودند و بندر 
ھم چنين، پليس وکالی کارگران . محاصره شده بود

را که از صاحبان سه کشتی ماھيگيری شکايت کرده 
بودند تحت فشار قرار دادند تا از خود سلب مسئوليت 

کارگران می گويند که صاحبان کشتی از روش . کنند
ھايی در پرداخت دستمزد استفاده می کنند که بتوانند 

مار را به کار برند و سود خود را حداکثر استث
افزايش دھند و حتی بخشی از دستمزد تعيين شده 

عالوه براين، . کارگران را به نفع خود تصاحب کنند
آن ھا به خوبی از شيوه ايجاد تفرقه در ميان 
کارگران استفاده می کنند، به نحوی که بخشی از 
کارگران يونانی راعليه کارگران مصری به کار 

ھدف کارفرمايان اين است که کارگران . گرفتند
سال است طبق قرارداد  ٢٥ماھيگير را که مدت 

دوجانبه ماھيگيری مصر يونان مشغول کارند و 
طبق آخرين قرار داد بايد با آن ھا طبق قوانين 
اتحاديه اروپا برخورد شود اخراج کنند و کارگران 
مھاجر را با دستمزد کمتر و بدون توجه به قرارداد 

کارگران مصری می خواھند که طبق . ه کار گيرندب
. قرارداد به آن ھا عيدی کريسمس پرداخت شود

تحت پوشش بيمه اجتماعی کارگری قرارگيرند و نه 
بيمه خويش فرمايی، که اکنون عضو آن ھستند و 

و باالخره . بايد ھمه حق بيمه را خود بپردازند
ه خواست ديگر کارگران اين است که از سود ساالن

کارگران بعد . کارفرمايان سھمی به آن ھا تعلق گيرد
از يک روز به محاصره بندر پايان دادند و دوباره 

ژانويه  ٧در روز پنج شنبه . اعتصاب را ادامه دادند
آن ھا اولين انتخابات انجمن کارگران ماھيگير مصر 
را که خارج از پوشش اتحاديه رسمی است برگزار 

دستيابی به خواسته ھايشان به  دادند و تصميم دارند تا
  . مبارزه ادامه دھند

در تمام دنيای سرمايه داری ھمين وضعيت را 
مسلم  کارفرمايان استثمار کارگران را حق. بينيم می

خود می دانند، زيرا تنھا به کمک آن است که سود 
حاصل می شود و در ھمه جا سرمايه داران به شيوه 

در بخش . ن دارندھای مختلف سعی در باال بردن آ
دنيای سرمايه داری، اين شيوه چنان " پيشرفته"ھای 

ظريف و پنھان است که کارگران اصال در ساعات 
اما خود به خوبی می دانند . کار متوجه آن نمی شوند

که بازده کارشان نسبت به مثال ده سال قبل چند 
برابر شده است اما اگر بسيار ھم موفق بوده و 

تمزدھا را باال ببرند اين افزايش توانسته باشند دس
به ( درصد بيشتر نبوده است  ٥دستمزد ھيچگاه از 

اما خستگی و ناتوانی زودرس به ). استثنای خلبانان
حمايت پليس از . آن ھا اين تطاول را گوشزد می کند

کارفرمايان درمقابل اعتراض کارگران نيز تعجبی 
مگر نه اين که پليس بخشی از نيروی . ندارد

رکوب دولت سرمايه داری است و اصوال برای س
اگر دولت از کسانی که  .ھمين کار تربيت می شود

به او اجازه نمايندگی از خود را داده اند حمايت نکند 
تنھا چيزی که . که نمی تواند خدمتگذار آن ھا باشد

. می ماند و در جايگاه خود نيست طبقه کارگر است
که مورد سوء چنان تنھا و از ھم گسيخته است 

استفاده کارفرما ھم قرار می گيرد و در برابر رفيق 
به دليل . و دوست ھم طبقه ای خود قرار می گيرد

بيکاری ، فقر و نابسامانی زندگی حاضر می شود 
جای کارگر اخراجی را با دستمزد کمتر و بدون ھيچ 

وقتی ھم که دست به اعتراض و . تضمينی بگيرد
ميلياردھا ھم طبقه ای اعتصاب می زند با وجود 

چنان تنھاست که توان ادامه مبارزه را ندارد يا با 
اندک بھبودی در اوضاع کنار می آيد و يا در 

درد و رنج ھای فردی و  صورت ادامه بايد پيه ھمه
چگونه می شود به اين . خانوادگی را برتن خود بمالد

اوضاع پايان داد؟ چگونه می شود اعتصاب ھا را 
د؟ چگونه می شود حرکت را با حمايت ھماھنگ کر

طبقاتی آغاز کرد و دست به حرکت ھای اعتراضی 
سازمان يافته و زنجيره ای زد تا مبارزه فروکش 
نکند و تداوم يابد؟ چگونه می توان عليه سرمايه 
متحد و متشکل شد؟ وظيفه ھر کارگر در ھر کجای 
دنيا اين است که به اين پرسش ھا بينديشد و بکوشد 

  .سخ آن ھا را پيدا کندپا
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  ٢٠١٠ژانويه  ١٢
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 دو کارگر در شعله های آتش سرمايه خاکستر شدند
دو کارگر شرکت فوالد سيادن در ميان شعله ھای 

در شھر ١٣٧٩فوالد سيادن در سال . آتس سوختند
ابھر تأسيس شده است و شمار زيادی کارگر را 

ه کارگران و حتی بر اساس آنچ. استثمار می کند
عوامل دولتی سرمايه می گويند کارگران کارخانه به 
دفعات اسير حادثه شده و ھر بار خساراتی را متحمل 

وخامت بيش از حد شرايط کار، عدم . گرديده اند
دسترسی کارگران به ابتدايی ترين وسايل ايمنی و 
مرگبار بودن محيط کارگاه ھا عامل اصلی بروز 

سرمايه دار . ين دفعات بوده استسوانح در تمامی ا
صاحب شرکت، به رغم وقوع اين رويدادھای مھلک 
و به رغم اعتراضات انبوه کارگران، ھيچ گاه اقدامی 
. برای تأمين حداقل ايمنی محيط کار انجام نداده است

او ھمواره کشتار کارگران را بر قبول ھزينه الزم 
ه برای تضمين حداقل ايمنی محيط کار ترجيح داد

دی ماه رخ  ٢٠حادثه مرگبار اخير در روز . است
منبع سوخت مازوت کارخانه بر اثر . داده است

خرابی و عدم کنترل الزم آتش می گيرد و منفجر 

کارگر در ميان شعله ھای آتش  ۵حداقل . شود می
نفر دو تن بر اثر شدت  ۵از اين . اسير می گردند

 جراحات وارده بی درنگ جان خويش را از دست
بر . می دھند و سه نفر راھی بيمارستان می شوند

اساس اطالع، جان دو تن از اينان نيز در معرض 
  . مرگ قرار دارد

  ٨٨دی  ٢١

 

 

   نفر ٣٠باز هم دستگيری  :ی مادران عزادار اعالميه
 !بازھم گستاخی، باز ھم بی عدالتی، باز ھم دستگيری مادران در پارک الله 

اتر می شود و نابخردان بی سياست و طنين سکوت مادران ھر روز رس
شنبه ای . ضدامنيت و خشونت طلب، فريادھای سکوت مادران را بر نمی تابند

نيست که نيروھای پليس، نيروھای امنيتی و بسيج و لباس شخصی در پارک الله 
به صورت آماده باش حضور نداشته باشند، تا مبادا تعدادی از مادران عزادار و 

باز ھم  .ی مسالمت آميز خود امنيت ملی را به خطر بياندازندداغداربا حق طلب
که  سی نفر از مادران در پارک الله حتی قبل از اين ١٣٨٨دی ماه  ١٩شنبه 

تجمعی صورت گيرد و در تجمع شرکت کرده باشند با نيرنگ ھای گوناگون 
نونی ما اين عمل غيرقا. دستگير شده و به بازداشتگاه موقت وزرا منتقل شده اند

و غيرانسانی را محکوم کرده و خواستار آزادی ھر چه سريع تر دوستان خود 
ھستيم و به مسوالن حکومتی توصيه می کنيم برای پايان دادن به تجمع مادران 
به خواسته ھای آنان توجه کنيد و کليه زندانيان عقيدتی را آزاد و آمران و عامالن 

  .دادگاھی عادالنه و علنی محاکمه کنيدکشتارھای مردم بيگناه و بی دفاع را در 

  مادران دستگيری

نفر از  ٣٠ که کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران روز شنبه اعالم کرده بود
ھا در پارک الله و خيابان ھای اطراف آن در حمله  مادران عزادار و حاميان آن

داشت و نفر از نيروھای انتظامی و لباس شخصی باز ١٠٠ای با حضور بيش از 
پيش از اين، گزارش ھايی از حمله ی نيروھای  .به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند

انتظامی به تجمع ھفتگی مادران عزادار و بازداشت عده ای از آن ھا منتشر شده 
ھا را به  يک شاھد عينی چگونگی بازداشت مادران عزادار و حاميان آن .بود

   :ين شرح داده استکمپين بين المللی حقوق بشر در ايران چن

نفر از  ١٠٠بيش از . ظھر در پارک الله بودمزبعدا ۴امروز حدود ساعت  "
.. نيروی انتظامی و لباس شخصی در پارک و خيابان ھای اطراف مستقر بودند
. نمی گذاشتند که کسی روی نيمکت ھا بشيند و يا مانع جمع شدن مادران می شدند

بعدازظھر در  ۶تا  ۵ھا بين ساعت  ان آنھر ھفته شنبه مادران عزادار و حامي
نفر از مادران در پارک بودند که  ٧٠حدود . پارک دور ھم جمع می شوند

ھا را به خارج از پارک  نيروھای امنيتی شروع کردند دنبال مادرھا کردند و آن
نفر می شدند، بازداشت  ٣٠تعدادی فرار کردند و تعدادی را ھم که . منتقل کردند
زور سوار ون ھای انتظامی کردند و مادران موقع سوار شدن به ون  کردند و به

 سال سن دارد به ٧۵يکی از مادران که . مورد آزار و اذيت قرار گرفتند
  ."بيمارستان منتقل شده است

ھا پس از مرگ ندا آقا سلطان و سھراب اعرابی در  مادران عزادار و حاميان آن
دان خود را از دست داده بودند، يا توسط مادرانی که فرزن ١٣٨٨خرداد ما 

بسياری از فعاالن مدنی و حقوق زن و . فرزندانشان ناپديد شده بودند تشکيل شد
 ويژه مادرانی که در سال ھای گذشته با پديده اعدام فرزندان و يا ناپديد شدن آنه ب

ھا مواجه شده بودند، و مادرانی که فرزندانشان به ناحق در بازداشت ھستند، به 
خواسته عمده مادران عزادار پاسخگويی مقامات در . اين مادران عزادار پيوستند

بنابر . برابر کشته شدن، ناپديد شدن، و يا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان است
ھا از خرداد ماه تصميم گرفته اند که ھر  اين گزارش مادران عزادار و حاميان آن

حتی با سکوت، تا به  ،ھفته شنبه در ساعت مشخصی با لباس مشکی تجمع کنند
ھا با حمالت نيروھای امنيتی  اما ھمواره تجمع آن. خواسته ھای آنھا توجه شود
  .ھا بازداشت شده اند شکسته شده و بسياری از آن

ت شدگان در پارک الله و خيابان ھای اين شاھد عينی در مورد وضعيت بازداش
ھا،  پس از بازداشت مادران عزادار و حاميان آن"اطراف آن به کمپين گفت که 

خانواده ھا و بقيه مادران به بازداشتگاه وزرا رفتند و ماموران را مجبور کردند 
نفر را اعالم  ٣٠ماموران ھم اسامی . تا اسامی بازداشت شدگان را اعالم کنند

فردا صبح ھمه مادران و خانواده ھای بازداشت شدگان به بازداشتگاه  .کردند
  ."وزرا می روند تا آزادی دوستانشان را از قاضی بخواھند

  ٨٨دی  ٢٠
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ده زندانی سياسی کرد را تهديد خطر اجرای حکم اعدام، هف
 کند می

  اطالعيه مطبوعاتی 

عدام زندانيان ھای خاص، ھمچون ا ھای اخير، اجرای احکام اعدام در طی سال
صورت يک ابزار در شکل واکنش حکومت ايران نسبت به شرايطی ه سياسی ب

که در آن قرار دارد برای نيل به اھداف، تحت مديريت دستگاه امنيتی آن درآمده 
در ھمين رابطه، تا پيش از اعالم نتايج بحث برانگير انتخابات دوره دھم  .است

زندانی سياسی کرد  ١٤ه مردمی، رياست جمھوری و آغاز اعتراضات گسترد
محکوم به اعدام در سراسر ايران عليرغم خشونت ھای جاری و درگيری ميان 
اپوزيسيون کرد و نيروھای دولتی وجود داشت که با وعده مستمر در دست اقدام 

  .بودن فضای باز از سوی مسئوالن ھمواره به آن پاسخ داده می شد

 د اشاره، حکم اعدام دو تن از آنان به نامزندانی مور ١٤در طی اين پروسه از 
ھای انورحسين پناھی و ارسالن اوليايی در ديوان عالی کشور نقض و ھمچنين 

 ١١حکم اعدام شورش مھدی خانی به اجرا درآمد تا زندانيان محکوم به اعدام به 
اما پس از آغاز موج گسترده اعتراضات در ايران و عليرغم  .تن کاھش پيدا کنند

که مناطق کردنشين در سکوت به نظاره اين اعتراضات نشسته و حتی  اين
اعتراضات مستمر و فعاليت اپوزيسيون آن به خصوص در بعد نظامی نيز به 
سمت کاھش سطح در جريان بوده، افزايش غيرمنتظره و با قيد فوريتی روند 
محکوميت به اعدام متھمان سياسی و ھمچنين اجرای حکم اعدام دو تن از 

در زمان بندی پس از " احسان فتاحيان و فصيح ياسمنی"ھای  دانيان به نامزن
انتخابات و پروسه کاھش خشونت در کردستان در عين روندھای مبھم و پرنقص 

قضايی شرايط نگران کننده ای در خصوص امنيت جانی ساير زندانيان محکوم 
پر نقص بودن  فارغ از .به اعدام و ھمچنين اھداف اين رويه ايجاد کرده است

رويه ھای محکوميت به اعدام در خصوص تمامی زندانيان فوق، داليل اتخاذ 
که فضای مناطق کردنشين  چنين رويه ای از سوی دستگاه امنيتی، در زمانی

 .آرامش نسبی را به خصوص در بعد خشونت ھا شاھد بوده است مشخص نيست
کردن فضای مناطق کردنشين  اما مسلما اجرای احکام اين زندانيان تنھا به ملتھب
  .در وھله اول و سپس کليت کشور منتھی خواھد شد

نظر به مشاھده اراده ای که قصد دارد از " مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران"
طريق اعدام زندانيان سياسی التھاب و خشونت آفرينی کند، نگرانی عميق خود را 

زينب جالليان، "ھای  به نام زندانی محکوم به اعدام ديگر ١٧از امنيت جانی 
لطيفی، شيرکو معارفی، فرھاد وکيلی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان،   حبيب هللا

حسين خضری، رشيد آخکندی، محمد امين آگوشی، احمد پوالد خانی، سيد 
سامی حسينی، سيد جمال محمدی، رستم ارکيا، مصطفی سليمی، انور رستمی، 

 اين مجموعه ھمچنين ديگر سازمان .می کند اعالم "تالعی و ايرج محمدی حسن 
ھای مدافع حقوق بشر را برای جلوگيری از يک سناريوی خشونت بار سياسی 

 .خواند که با اعدام زندانيان محکوم به اعدام فوق در جريان است فرا می

  دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

  ١٣٨٨ديماه  ١٨ - تھران 

 

 البرز همچنان ادامه دارد اعتراض آارگران الستيك
اعتراضات كارگران كارخانه الستيك آخرين دور 
ھمچنان آغاز شده است،  ٨٨ديماه  ٩البرز كه از 
 ٥دليل اعتراض كارگران عدم پرداخت . ادامه دارد

حق بيمه به  نشدنواريز  قبلی، ماه حقوق عقب افتاده
مدت پنچ ماه و عدم پرداخت حقوق آبان ماه و آذرماه 

چند سال كارگران اين كارخانه  .استجاری سال 
است که در آتش خشم و قھر سوداندوزی سرمايه می 

در اين چند سال از ابتدايی ترين امکانات . سوزند
معيشتی و تأمين نان بخور و نمير فرزندانشان بيش 

گرسنگی از ھمه سو آنان را . از پيش محروم شده اند

نان را بند انبوه بدھی ھا نفس آ. کالفه کرده است
احساس حقارت و ذلت در مقابل . آورده است

طلبکاران حس زنده بودن را در وجود آنان کشته 
ھمگی ماه ھا قادر به . ھمگی مستأجرند. است

پرداخت اجاره بھای مسکن خود نشده اند و ھمگی 
مدام تھديد به آوارگی و اخراج از خانه ھای اجاره 

سال در  کارگران در اين چند. ای خود می شوند
لحظه به  چنين جھنمی سوخته اند و سرمايه داران

تشديد کشنده تر استثمار آنان و برای رسيدن  لحظه با
به سودھای نجومی تر آتش اين دوزخ را شعله ورتر 

ماه  ۵چند صد کارگر کارخانه ھم اکنون . کرده اند
است که ھيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند و 

کارگران از . ن تمديد نشده استدفترچه ھای بيمه آنا
. نھم دی ماه تا امروز در اعتراض به سر می برند

آنان اعالم کرده اند که در روزھای آينده بر شدت و 
  .وسعت مبارزات خود خواھند افزود

  سايت اشتراک : منبع

  ٨٨دی  ٢٠
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 کارگران خباز و چند نکته مهم
از سنندج و اعتراض به مدتی قبل چندين خبر تحت عنوان اعتصاب کارگران خب

با امضای سنديکای خبازان يا سنديکای کارگران خباز .... سطح دستمزدھا و 
سنندج در سايت ھای کارگری به مدت چند روز سر تيتر مطالب مندرج در نمايه 

وفضايی آکنده از شور و شوق وصف . ھای چند تشکل و کميته کارگری بود 
روژه اعتصاب مانند بادکنکی که سوزن يا ناپذيرايجاد کرد که به مجرد اتمام پ

ناخن کودکی بدان فرو رفته باشد فروکش کرد و مدعيان و انصار محترم را به 
ھمراه خود بار ديگر در داالن تراوشات آنی مخيله فرو برد وعده ای را نيز 

لذا من نيز مانند آن دسته دوم نه سر در گم بلکه کامال ھاج وواج ماندم . سردر گم 
  .ين خبر رسانی از ا

پس بر آن شدم تا که اندکی شفاف نمايم آن چه روی داد و تصوير بزرگ آن چه 
فقط سطوری که آراسته طبع . بر روی پرده ھا برفت و واقعيت امر چه بوده است

خواھد گشت برای نشان دادن عمق فاجعه بوده و ديگر من خواھم ماند وفحش و 
ن دل خريداريم و خود من نيز برای اين مدت که آن را به جا.... ناسزا و نفرين و

زيادی صبر کردم که مخاطب گرامی در درک مجازی بودن آن فضا ترديدی به 
  :اصل ماجرا از اين قرار است . دل راه ندھد 

در وبالگی متعلق به يکی از کميته ھای کارگری خبرھايی تحت عنوان اعتراض 
ی سنديکای کارگران خباز کارگران خباز سنندج و فراخوان اعتصاب از سو

بالفاصله تمامی سايت ھا و . نظرم رو به خودش جلب کرد.... سنندج ووو
تا به ھم ) کنايه از من (تشکالت کارگری به يکباره لباس کار در نانوايی پوشيدند 

در خبر ھا آمده . که البته کار بس قابل تقديری است . طبقه ای ھايشان بپيوندند
فزايش دستمزدھا است و متاسفانه دوستان به اصطالح بود که علت اعتراض ا

فعال کارگری اصل ماجرا را پرده پوشی کردند و فقط چند تيتر نامناسب را 
البته بايد اينجا ذکر شود که ھر کس ازاد است ھر گونه که (بزرگنمايی کردند 

ر ميخواھد مسائل را تبليغ و ترويج و بزرگنمايی کند که به نظر من بزرگنمايی د
). ما کاری با ايشان نداريم. اخبار و مسائل کارگری مساوی است با دروغ گويی

وجود )سنديکای خبازان(متاسفانه بايد ذکر شود سنديکای کارگران خباز سنندج 
  :به چند دليل عمده . خارجی به آن اسم ندارد

ھمراه تنی چند از فضال و علما و دوستان فعال کارگری پس از شنيدن اخبار . ١
مندرج در سايت ھای فوق الذکر به بارگاه به اصطالح سنديکا رجوع کرديم روی 
تابلوی سبز رنگ بزرگی نوشته شده بود انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و 
. در انتھای مندرجات تابلو در داخل پرانتز با خط ريز نوشته بودند سنديکای سابق

ديکا ھستند و ذکر نام سابق در يعنی خود عاليجنابان متشکل در آن تشکل منکر سن
کار بسيار ناپسند و بدور از صداقت می باشد و برای مخاطبانی  بيانيه و فراخوان

برای .چون من شايد اين عمل ھم به نظرمان کمی رندی در درونش غليان کند 
امثال بنده که ھيچ شکی در ماھيت رفرميستی سنديکا ندارم آنچه باعث تعجب 

که چرا عده ای دوست دارند اين واژه سنديکا ولو به ھر است اين سوال است 
قضاوت آن . قيمتی تکرار شود، حتی جايی که اصال اسم تشکل چيز ديگری است

 ..بر عھده من نيست 

طبق قانون ايران سنديکا برای کارگران غيرقانونی است مگر اين که تشکيل . ٢
ثال سنديکای اتوبوس برای م. دھندگانش خود کارفرما يا صاحب سرمايه باشند

رانی سنندج و حومه مربوط به صاحبان اتوبوس ھای بين شھری است و 
تمام ھم و غم بخش . کارگران راننده برای خود انجمن صنفی نسبتا فعالی دارند 

که دوستان مورد اشاره من ھم جزو ھمين بخش (رفرميست جنبش کارگری ايران 
اد آن برای کارگران ھفت تپه و گرفتن مجوز سنديکا و ايج) محسوب می شوند

شرکت واحد بوده است و تا به امروز ھم اگر قالب ھايی ھم شکل گرفته متاسفانه 
کاريکاتورھايی جزيی از سنديکا بوده است و نه بدنه کارگری داشته و نه توانسته 

ھردو سنديکای ھفت تپه و شرکت واحد به دو بخش . انسجام خود را حفظ نمايد

د قسمتی تحت تاثير عده ای راديکال بورژوای غيرکارگر منشعب گشته ان
. رفرميست و قسمتی نيز توسط عظمت طلبان ضدکارگر به يغما برده شده است 

بنا بر اين چه طور شده که سنديکايی وجود داشته آن ھم در سنندج که آماج سھم 
 . خواھی و بمب ھای رسانه ای کارگر دوستان قرار نگرفته است

سندی را خواھم آورد که از ھمان وبالگ کميته کارگری گرفته ام که  در پايان. ٣
در ھمان نامه . نامه رسمی آن تشکل است با مھر رسمی و ذکر نام انجمن صنفی 

  .افزايش قيمت نان نيز به صراحت بيان شده است 

بايد اينجا پس از داليل باال رک و پوست کنده بگويم که اعتصاب فوق الذکر ترفند 
مايان خباز برای باال بردن قيمت نان بود و خود اعضای ھمين انجمن کارفر

صنفی در جلسه ای علنی با فعالين کارگری گفته بودند که ما می خواھيم قيمت 
خود ما ھم روز اعتصاب گفتيم سرکی به چند نانوايی بکشيم تا . نان را باال ببريم 
درصد نانوائی  ٢٠قط در اعتصاب با شکست روبرو شده بود و ف. ببينيم چه خبره

ساعت اعتصاب شده بود که زمان آن ھم مصادف بود با وقت  ٢به مدت  ھا ان ھم
ساعت اعتصاب برقرار بود تازه آن ھم در  ١و فقط  ساعت است ١صبحانه که 

نانوايی ھای که خود کارفرما يا در آن مشغول نانوايی بود يا صندوق دار و 
بعد خبری در سايت ھا درج شد مبنی بر اين که آن روز گذشت و روز . فروشنده 

اعتصاب پيروز شده است و دنيا برای کارگران گلستان و استانداری و چند نھاد 
ديگر با افزايش دستمزدھا موافقت کرده اند و با کمال خجالت ليستی از افزايش 

  .دستمزدھا بدون اعالم افزايش قيمت نان 

برای گرفتن چند عدد نان سنگک  ۵اعت چند روز بعد از آن واقعه صبح زود س
موقع پرداخت پول متوجه شدم . به نانوايی چھار راه نزديک خانه مراجعه کردم

 ٧۵تومان از من گرفته و قيمت قبلی نان  ١٠٠صندوقدار در ازای ھر قرص نان 
فکر می کنيد چه شنيدم؟ شاطر با تبسمی ھمراه با . علت را جويا شدم. تومان بود

ه من کرد و گفت فالنی شما که خودت در باب مسائل کارگری شيطنت رو ب
. مگر نمی دانيد قيمت نان افزايش يافته است به درخواست انجمن صنفی . ھستی

بعد از ظھر ھمان روز چند تشکل کارگری و کميته ھای رنگارنگ در نام و 
نشان کارگری و در عمل غير از آن با ارسال پيام ھای تبريک و شاد باش به 

دانشجويان وتمامی آحاد جامعه اين دستاورد شگرف و شگفت  - زنان –کارگران 
را با ھم جشن گرفتند و پس از ان روز ديگر حتی يک بار ھم که شده نام اين 

 .سنديکا در جايی برده نشد 

درصد افزايش  ٢۵بايد برای مخاطبين محترم اين نکته را بگويم که قيمت نان 
دھا با احتساب ھمان ارقام مندرج در وبالگ آن کميته دستمز يافت ونسبت افزايش

دھم درصد است، که باز ھم  ۶/٨کذايی به نسبت افزايش قيمت نان چيزی حدود 
کارگران بازنده اصلی اين ميدان بوده اند و برای فعالين کارگری مدعی ھم 

کمی مطالعه در باب مسائل قوانين حرکتی و بازآوری : توصيه ای دوستانه دارم 
 . ضررندارد......سرمايه ونرخ سود و چگونگی اعتراضات کارگری و 

در نتيجه گيری، اين بحث اين را اذعان می کنم که اعتصاب حق ھمه کارگران 
است و اصوال يکی از ابزارھای رويارويی کارگر و سرمايه داران به شمار می 

طالع و آگاھی از اما مکانيزم ھايی دارد که بدون ا. آيد و ھمچنين افزايش دستمزد
کوچکترين اشتباھی کارگران را . آن ھا کارگران ھميشه پس رفت خواھند کرد

 اين. سر خورده وپشيمان می کند و از مبارزه برای حق حيات بھتر باز می دارد
نمونه و اتفاق مھر تاييدی است بر رفرميست بودن و غيرکارگری بودن اساس 

اکسيونيست بودنشان راھم اضافه کنم تا يادم  ماھيت سنديکا و سنديکا چيان و البته
  .نرفته 

کارگران خباز بايد با يک اقدام جسورانه شورای کارگری خود را بر پا کنند و 
آزاد و مستقل (ديگر به دنبال اين گونه تشکالت به اصطالح آزاد و مستقل نروند 
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ران قطعا کارگ. و راه را از چاه تشخيص دھند) کد تشکالت رفرميستی است 
که فشار را بر کارگران ساير بخش ھا (خباز می توانند بدون باال بردن قيمت نان 

از سود سرشاری که کارفرما از قبل کار آن ) و اقشار کم درآمد دوچندان می کند 
  .ھا به جيب می زند قسمتی را از آن خود کنند 

   شجاع ابراھيمی
   ١٣٨٨دی ماه 

  

مندرج و فراخوان را می در اينجا نمونه ھايی از اخبار 
  :ورم تا مخاطبان خود قضاوت کنند آ

.......................................................................  

 .کارگران خباز سنندج امروز دست به اعتصاب زدند
خباز طی چندين مرحله مکاتبات و جلسات اداری با فر مانداری بر سر  کارگران 

با تصميم جمعی به اين نتيجه  افزايش دستمزد و عدم رسيدگی به خواست آ نان
آبانماه دست به يک اعتصاب سراسری در سطح شھر ٤رسيدند که در تاريخ 

  .خواھند زد سنندج

، فر مانداری و نيرو  خباز سنندجبا اعالم اين خبر از طرف سنديکای کار گران 
و اين کار  ھای امنيتی با تھديد کارگران که گويا عواملی در داخل شما رخنه کرده

از اعتصاب انان جلوگيری  با ايجاد فضای رعب و وحشت يک اغتشاش است ،
  .بعمل اورند

را به کارگران خباز تصميم می گيرند که اعتصاب  آبانماه ٢در روز شنبه  نھايتا
به اين ترتيب با مشورت جمعی به اين نتيجه . صورت مرحله ای ادامه دھند

 ٦آبانماه از ساعت  ٤رسيدند که اولين حرکت اعتصابی خود را از روز دوشنبه 
  .ساعت ادامه دھند ٣به مدت  صبح ٩صبح تا ساعت 

به استانداری کردستان که از اين تصميم مطلع شده بود و در ساعات پايانی يکشن
کار فر مايان را به استانداری فرا می خواند و به  آبانماه نمايندگان ٣شب مورخ 

به  انھا می گويد که بايد اين اعتصاب صورت نگيرد و استانداری نامه مربوط
  .اجرا شود شنبه ٥افزايش دستمزد ھا را تنظيم و قرار شده است که از روز 

ده کارگران خباز تماس گرفته و به انھا نماينده کار فر مايان ھمان شب با نماين 
اطالع ميدھند که اين اعتصاب صورت نگيرد چرا که استاندار خود شخصا کار 

  .شنبه افزايش دستمزد ھا عملی خواھد شد ٥ھا را پيگيری و تا روز 

استانداری در اخرين دقايق تعدادی از  با توجه به اين تصميم و عقب نشينی
  .کار فرمايان تشخيص دادند  از طرف کارگران اين را حربه ای

از  واحد ١٥٠واحد نانوائی در شھر سنندج  ٤٥٠طبق اخرين خبر موثق از  
واحد بر اساس  ١٥٠و عمال  کشيده صبح دست از کار ٩تا ساعت  ٦ساعت 

  .تصميم قبلی دست به اعتصاب زدند

ضمن  ما اعضای کمتيه ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھا ی کارگری
اين اقدام جسورانه کارگران را تبريک گفته و  حمايت از خواست کارگران ،

معتقديم که طبقه کارگر تنھا با نيرو و حمايت ھای مادی و معنوی خود و با ايجاد 
   .منافع خود گام بر دار تشکل ھای مستقل و طبقاتی است که ميتواند در راستای

  ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

1388/8/4  

........................  

کارگران خباز سنندج در صورت عدم رسيدگی به 
 .وضعيتشان دست به اعتصاب خواھند زد

رش رسيده، اگر فر مانداری و ديگر مسولين استان به خواست بر اساس گزا
  .کارگران خباز سنندج رسيدگی نکنند، انان دست از کار خواھند کشيد

و جمع اوری طوماری که  کارگران خباز سنندج در راستای افزايش دستمزد خود
نانوانی در شھر سنندج رسيده خواستار افزايش دستمزد  ٤٠٠به امضا بيش از 

  .شده اند خود

موجود است که  واحد نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری ٤٥٠در شھر سنندج  
  .کارگر در اين واحد ھا مشغول به کار می باشند ٤٥٠٠حداقل 

کارگران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار ان شدند که  
، دستمزد انان ٨٨سال  با توجه به پائين بودن دستمزدھا و عدم افزايش دستمزد در

  .افزايش يابد اما تا کنون مسولين استانی به اين خواست ھيچ گونه جوابی نداده اند

فرماندار و استاندار در سنندج داشته اند  کارگران در چندين جلسه خود که با 
ابانماه به مطالبه قانونی انان رسيدگی  ٣ متذکر شدند اگر تا پايان روز يکشنبه

واحد نانوائی در سطح شھر  ٤٥٠مزد انان افزايش پيدا نکند تمامی نشود و دست
  .سنندج دست به اعتصاب خواھند زد

ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری از اين 
خواست طبقاتی کارگران خباز حمايت کرده و از تمامی مردم سنندج می خواھيم 

دستمزد صورت  ر راستای افزايشدر صورت اعتصاب کارگران خباز که د
از مطالبات کارگران حمايت و  ميگيرد به ھر شکلی که امکان دارد، ھمه با ھم

  .انان را در اين کشمکش طبقاتی ياری رسانيم

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

  ١٣٨٨ مھر ٢٩چھارشنبه 
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  :شوند متوجه تا مبلغين و ثنا گويانشان کنم ان خباز سنندج را به عنوان سند درج میدر اينجا ھم متن نامه ارسالی انجمن صنفی کارگر
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 !تسخير آردند آارگران برق خيابان هاى شهر مكزيكو را

  

 ٢٠برابر با  ٢٠٠٩نوامبر  ١١گزارشى از تظاھرات باشكوه كارگران در روز 
  ١٣٨٨آبان 

 بھرام قديمى

   ٢٠٠٩مبر انو ١۵شھر مكزيكو، 

در پى فراخوان . روز يكى از روزھاى مھم تاريخ جنبش كارگرى در مكزيك خواھد ماندام
 هنظامى شركت برق مركزى، مصادر -سنديكاى مكزيكى برقكاران در اعتراض به اشغال پليسى

كارگر از آن، و تعطيل سنديكاى مكزيكى  ۴۵غيرقانونى اين شركت، اخراج فورى حدود 
به  ٢٠٠٩نوامبر  ١١اومت در حركت اعتراضى و اعتصاب، روز برقكاران، به دليل يك ماه مق

صبح تمام اتوبان ھاى ورودى به  ٧از ساعت . عنوان روز اعتصاب عمومى اخطارى برگزيده شد
تظاھركنندگانى در آمده بود كه يا خود از فعالين اين سنديكا بودند و يا در شھر مكزيكو به اشغال 

تظاھراتى كه از چھار نقطه به سوى ميدان مركزى شھر راه . دندھمبستگى با آن به خيابان آمده بو
كم شدن قابل مالحظه تردد اتومبيل ھا در خيابان ھاى . شھر را عوض كرده بود افتاده بود، چھره 

شركت برق مركزى و آغاز مبارزه  تصرفپس از  .اصلى مركز شھر يادآور روزھاى تعطيل بود
فعالين سنديكا كار ترويجى گسترده اى را در سراسر كشور  سنديكاى مكزيكى برقكاران عليه آن،

ى براى كمك به خانواده ھاى كارگران بيكار شده، ئجمع آورى ده ھا تن مواد غذا. آغاز كردند
شركت بسيار بسيار گسترده نيروھاى مختلف در تظاھرات امروز و دفاع نمايندگان مجلس محلى 

ول فقط تعداد كمى از آنان به صورتى فردى از سنديكا از حزب انقالب دمكراتيك كه در روزھاى ا
حمايت مى كردند، و دست آخر گشودن بيش از بيست مركز جمع آورى كمك به كارگران 

  .گستره اين فعاليت است اخراجى، نشان دھنده

  

در ده ھا نقطه شھر، از ساعت ھفت صبح پرچم ھاى سرخ و سياه 
ارگران از اين به محض آن كه ك. به نشانه اعتصاب نصب شد

پرچم ھا كمى فاصله مى گرفتند، نيروھاى پليس اين پرچم ھا را 
در حالى كه تمام جاده ھاى  .نبينندد تا مردم آن را مى آورنن ئيپا

ھاى ديگر در آمده بود، ورودى شھر به اشغال كارگران و گروه 
نيروھاى پليس فدرال با تحريكات و حمله مستقيم تا آن جا كه 

در كيلومتر  .مى آمد كارگران را زير ضرب گرفتنددستشان بر 
، پليس ) شمال غربى شھر مكزيكو(اتوبان مكزيكو به كرتارو  ۴۶
شكيك گاز اشك آور و گلوله به راه بندان كارگران حمله مى كند  با

ھمچنين در  .كه طى آن تعدادى زخمى و ده نفر دستگير مى شوند
و ) ھر مكزيكوجنوب شرقى ش(بال ئكه به پو ئیاتوبان ھا

منتھى مى شود نيروھاى ضد ) جنوب شھر مكزيكو(رناوكا ئكو
شورش فدرال با اعمال خشونت و استفاده از گاز اشك آور با 

روزنامه  .كارگرانى را كه راه ھا را بسته بودند، درگير شدند
خورنادا از يكى از كارگران كاروانى را كه عازم مكزيكو بود 

  : چنين نقل مى كند

دو ) جنوب شھر مكزيكو(ر در محل پرداخت پول اتوبان در تپوتستالن حدود ظھ
آن ھا وقتى با . اتومبيل پليس فدرال از كاروان مى خواھند كه با ھم حركت نكنند

و . نقليه مى كوبند ئللگد به وسا و پاسخ منفى كارگران مواجه مى شوند، با مشت
ھر دو واقع (و تاللپان  ساكنين سوچى ميلكو .بدين ترتيب درگيرى آغاز مى شود

 .ندستچند بار اتوبان خروجى جنوب شھر مكزيكو را ب) در جنوب ايالت مركزى
در ايالت مكزيك، معترضين در سه نقطه كيوسك ھاى پرداخت ھزينه اتوبان در 

در آوردند و به عابرين اجازه  تصرفبه ) در شمال شھر مكزيكو(پچوكا   جاده
نفر ديگر از كارگران  ۴٠٠حدود  .استفاده كنند دادند به طور مجانى از اتوبان

 -جبھه خلق در دفاع از زمين«سنديكاى برقكاران مكزيك، به ھمراھى اعضاى 
 -و دانشگاھيان دانشگاه چاپنيكو كيوسك پرداخت مخارج اتوبان پنيون » آتنكو

  .خود در آوردند تصرفرا به ) شرق شھر مكزيكو(تسكوكو 

خلقى فرانسيسكو ويال و دانشجويان دانشگاه آراگون برقكاران به ھمراھى جبھه 
حدود  .كردند تصرفرا ) شرق شھر مكزيكو(خيابان ھاى مركزى نتساوالكويتول 

را در ) در شمال غربى شھر مكزيكو(كرتارو  -ھزار كارگر كه اتوبان مكزيكو
در شھر  .بسته بودند، نيز توسط نيروھاى پليس كنار زده شدند ٣٢كيلومتر 
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ً شبيه به روزھاى تعطيل و يك شنبه ھا بودمكزيكو ھيچ نقطه از . ، ترافيك تقريبا
خيابان ھاى اصلى مركز شھر نبود كه گروھى از تظاھر كنندگان از آن عبور 

پول برق «يك گروه از زنان سنديكاى برقكاران مكزيك با شعار  .نكرده باشد
زنان . كردند از نقاط مركزى شھر عبور» !چراغتان را خاموش كنيدندھيد، 

با . سنديكا از چند روز پيش تظاھرات مستقل خود را نيز سازماندھى كرده بودند
اين حال مھمترين مركز فعاليت سنديكاى برقكاران مكزيك در شھر مكزيكو 

از نخستين دقايق اعتراض پرووكاتورھاى دولتى كوشيدند درگيرى . متمركز بود
ى توده اى و گروه ھاى چپ از كارگران با اين حال دفاع سازمان ھا. ايجاد كنند

اگر چه در روزھاى نخستين فقط تنى چند از نمايندگان حزب . چشم گير بود
انقالب دمكراتيك از سنديكا دفاع مى كردند، اما با مقاومت كارگران، اين حزب 
مجبور شد ھرچه بيشتر عليه بسته شدن شركت برق مركزى مكزيك اعتراض 

در  ،خصوص كارگران تلفن و دانشگاھيانه يگر، بشركت سنديكاھاى د .كند
نوامبر مى تواند تا ھر زمان كه مقاومت كارگران  ١١اعتصاب اخطارى روز 

يكى از رھبران قديمى معلمان شرايط فعلى را با  .ادامه پيدا مى كند، گسترش يابد
با اين كه ما در گذشته نيز شاھد ھمبستگى بين : مبارزات گذشته مقايسه كرد

ھزار كارگر در تاريخ  ۴۴گران و دانشگاھيان بوديم، اما اخراج يك شبه كار
جنبش ھاى اجتماعى مكزيك كه از ھمان روز اول عليه  .مكزيك سابقه ندارد

موضع گرفته بودند، با شركت گسترده خود اتحاد  یيس جمھورئفرمان ر
با  .شتندبه نمايش گذارا كارگران در مبارزه عليه بازپس گرفتن دستاوردھايشان 

بودند كسانى كه به تظاھر كنندگان ناسزا مى . نظرات مردم يكى نيست ،اين حال
ست بر نياز و وظيفه فعاليت عليه تبليغات بى حد رسانه ااين امر تأكيدى  .گفتند

  . یيس جمھورئھاى گروھى مكزيك در دفاع از فرمان ر

 ٢٠٠٩ر نوامب ١١در كنار اھداف مشخص دولتى، مانند وزارت كار، روز 
. از نقاط مھم اعتراضى بودندزيون آزتكا و تلويزا نيز يساختمان ھاى مركزى تلو

تظاھرات در مقابل ساختمان ھاى مركزى تلويزا و تله آزاتكا، كه  ،به ھمين دليل
برخورد گويندگان . بجا و منطقى بود ،بزرگترين بنگاه ھاى دروغ پراكنى ھستند

ست كه به نظر مى رسد آنان برنامه ارسمى  و خبرنگاران اين دو بنگاه آن چنان
  .ھنگى كامل با نمايندگان دولت تھيه مى كننداھايشان را در ھم

براى آن كه تصورى از تعداد شركت كنندگان در تظاھرات عظيم اين روز داشته 
ست در نظر بگيريم كه از ورود صف اول تظاھرات به زوكلو اباشيم، كافى 

ھمزمان با . صف آخر آن سه ساعت طول كشيد تا) ميدان اصلى شھر مكزيك(
بال، مى چوآكان، خليسكو، گرررو، ئاستان مركز، در ايالت ھاى مختلف، مانند پو

ايالت مكزيك، چياپاس، و اوآخاكا نيز در ھمبستگى با سنديكاى برقكاران مكزيك 
  يک موضوع بسيار .اعتراضات كارگران در اشكال مختلفى خود را نشان مى داد

در يكى از . ستا ، تغيير شيوه سخن گفتن نمايندگان سنديكا و شعارھاى آنجالب 
تراكت ھاى امروز، سنديكا خطاب به خلق مكزيك، پنج خواست محورى را 

   :مطرح مى كرد

در مورد شركت برق مركزى و برقرارى  یيس جمھورئپس گرفتن فرمان ر -  «
  .مجدد قانون اساسى

از تأسيسات شركت برق  PFP» فدرالپيشگيرانه پليس «خروج نيروھاى  - 
  .قطع سركوب، آزادى زندانيان سياسى، بازگشت ارتش به پادگان ھا. مركزى

دفاع از خدمات عمومى به عنوان اموال عمومى كسانى كه ھيچ چيز ندارند  - 
آب، برق، آموزش عمومى، امنيت اجتماعى، بھداشت، ترابرى عمومى، و (

  .زينه ھاى عمومى دولتين آوردن ھئمخالفت با پا). غيره

  .ى كشورئدفاع از استقالل انرژى و غذا - 

  ».ى كشورئحل خواست ھاى كارگران روستا - 

مسأله سياسى و راديكال شدن خواست ھاى سنديكا، از جمله خواست آزادى 
زندانيان سياسى، نشان مى دھد كه اگر دولت موفق نشود در آينده نزديك اين 

رد، اين حركت صنفى و دفاعى كارگرى مى تواند جنبش را به كنترل خود در آو
  .تالف با نيروھاى ديگر به يك جنبش سياسى اجتماعى بزرگ تبديل شودئدر ا

  انتشارات انديشه و پيکار: منبع

 ٨٨دی  ١٩

 

 مرگ کارگران که از فرط وفور حتی چند خبر کوتاه در مورد 

 : اری نيز سرايت می کنندبه رسانه های خود دولت سرمايه د

  کشته شدن سه کارگر عضو يک خانواده براثر گازگرفتگی

ھر  رقی ، آذرش ان ش ام  –آذربايج الی بن ارگر ميانس کال » اژدر«ک ع اش رای رف ب
اه  ه چ ک حلق ذايی وارد ي واد غ دی م ته بن د و بس ه تولي ک کارخان پ آب در ي پم

ری نشد دو پسر وی ب. گرديد ه از وی خب دتی ک ام ھای پس از م روز«ه ن و » في
ان« دند» قھرم اه آب ش در وارد چ ال پ ران ح در. نگ ه سرنوشت پ ز ب ا ني  -آن ھ

ن از اعضای يک .دچار شدند -خفگی ناشی از گازگرفتگی درون چاه اينک سه ت
  خانواده کارگری کشته شده اند، چرا؟

حداقل پمپ چرا  ؟چرا قبل از ورود کارگران به چاه، مسايل ايمنی رعايت نشد
  ھويه جھت خارج کردن گازھای چاه نصب نگرديد؟ ت

      ١۵/١٠/٨٨روزنامه اطالعات، 

 

 کشته شدن دو کارگر شرکت آب و فاضالب اصفھان

ه که مشغول جاب دو کارگر شرکت آب و فاضالب اصفھان در حالی –اصفھان 
جايی تأسيسات آب در محدوده پروژه ميدان عقيق اصفھان بودند در اثر ريزش 

  .روی داد ١٤/١٠/٨٨اين اتفاق عصر روز دوشنبه  .گور شدنده نده بزيرآوار ز

١٥/١٠/٨٨  

 

  کشته و زخمی شدن کارگران در جمھوری چک

ھای بخار  در اثر انفجار ديگ» آوون اوتوموتيو«در جمھوری چک در کارخانه 
 در اثر انفجار ديگ .کارگر زخمی شدند ١۵کارخانه يک کارگر زن کشته و 

» رود نيک«اين کارخانه در شھر شمالی  .انه فروريختھای بخار سقف کارخ
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اين کارخانه توليد  .کيلومتری شمال شرقی پراگ واقع شده است ١٢٠در حدود 
   .است ھای خودروسازی کننده قطعات الستيکی برای شرکت

 ادثهرا مسئول مرگ کارگران در اين ح ما نظام سرمايه داری و سود جويی آن
 .می دانيم

ز خانواده ھای حادثه ديده و مصيبت زده می خواھيم که ما را در غم وسيله ا بدين
  .خودشان شريک بدانند

  ١۵/١٠/٨٨روزنامه اطالعات، 

 

  کشته شدن چھار کودک فقير در آتش سوزی در ھند

چھار کودک فقير در محله فقيرنشين در دھلی نو پايتخت ھند در آتش  –ھند 
کشته در جنوب دھلی نو » اريتاويھاربس«و در کمپ » بريانکا«سوزی در منطقه 

    .اين چھار کودک فقير ھمگی اعضای يک خانواده بودند .دشدن

      ١٧/١٠/٨٨روزنامه اطالعات، 

  گروھی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن
 ١٣٨٨دی ماه 

 

 سرکوب و شکنجه زنان زندانی در اوين
اعالم کرده اند که شمار دستگيرشدگان بعد رسانه ھای خبری جھان و فعالين حقوق بشر در سطح بين المللی 

بخش زيادی از اين اسيران را زنان و دختران . نفر گذشته است ٢٠٠٠از مرز ) عاشورا( از ششم دی ماه 
رفتار نيروی سرکوب و زندانبانان با کل انسان ھای اسير از نوع وحشيانه ترين . معترض تشکيل می دھند

فعالين حقوق بشر و . يه زنان اسير اعمال می شود بسی سبعانه تر استبا اين ھمه، آنچه عل. رفتارھا است
يا قرنطينه زندان اوين ھولناک ترين شکنجه ھا در وسيع » متادون«دموکراسی می گويند که در بند موسوم به 

سرما می لرزند، ھيچ دسترسی به پوشاک و  زندانيان زن در زير فشار. ترين سطح عليه زنان اعمال می شود
باس گرم ندارند، از حداقل تغذيه محروم ھستند، ھيچ مالقاتی به آنان داده نمی شود، ھر نوع امکانات ل

حراست از سرما را از آنان دريغ می کنند، ھيچ لباس و غذا و وسائلی را از خانواده ھای آنان تحويل نمی 
فشار اين تراکم در حدی است . استتراکم زندانيان در بندھا بيش از حد تصور . گيرند و به آنان نمی رسانند

زنان و ھمه . که ھر نوع آرامشی در حداقل ساعات شبانه روز ھم از آنان به طور کامل سلب شده است
زندانيان برای انجام مصاحبه ھای اجباری تلويزيونی زير فشار ضرب و شتم و شکنجه و تھديد و ارعاب 

آنچه در اوين و ساير زندان ھای . تی دريغ نمی شودبرای شکستن مقاومت آنان از ھيچ جناي. قراردارند
ما از ھمه جھانيان به ويژه . جمھوری اسالمی جريان دارد از مصاديق بارز جنايت سرمايه عليه بشريت است

  . از طبقه کارگر بين المللی می خواھيم که در ھر کجا ھستند به اين جنايت اعتراض کنند

   ين حقوق بشر و دموکراسیفعال: منبع

  ٨٨دی  ١٨

 

 !بشتابيم به ياری کارگران ترکيه  
خانيات اين ھزار کارگر ترکيه به دليل تعطيل يکی از کارخانه ھای مھم د ١٠بيش از 

با بيکاری اين کارگران چند ده ھزار افراد خانواده . ی ھستندکشور در معرض بيکار
اين . رسنگی و آوارگی قرارمی گيرندجھنم فقر و گھای آنان در خطر پرتاب به 

آنان  صفوف متحد پيکارزده اند و  مبارزهکارگران در اعتراض به اين جنايت دست به 
ھزار  ١٠. ده استس و قوای سرکوب سرمايه مواجه شنيروی پليوحشيانه تھاجم  با

آنان از ھمه ھمزنجيران خويش در . کارگر اخراجی به مقاومت خود ادامه می دھند
انتظار کارگران اين است که ھمزنجيران آن ھا در ھمه . ر جھان استمداد کرده اندسراس

ھمه اعتراضات ممکن ا عليه اين جنايت بلند کنند، به جای دنيا فرياد اعتراض خود ر
عليه دولت ترکيه دست بزنند، از ھمه راه ھای مقدور به سرمايه داران ترکيه و دولت 

 يهکارگران ترک ما ھمصدا با. دغال کارگران را تضمين کنمه اشتآن ھا فشار آورند تا ادا
کارگران در ھمه نقاط  را محکوم می کنيم و ھمزمان ازاين جنايت دولت سرمايه داری 

   .خود در ترکيه بشتابند واھيم که به ياری ھمزنجيراندنيا می خ

 ٢٠١٠ژانويه 
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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 دي ابقه ھس ان . گر، 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. را تدبير نيست تحميل کرده است و خودکرده
  .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 . ارگران 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 ک
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

انی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
ر. 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 چم 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 اي متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  ران 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. مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران  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  .داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه  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 . که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند نظم سرمايه را به چالش می کش

ا يکی ديگر بخو. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک رد؟ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ا چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ن 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 ) »ناخالص داخلیتوليد «(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
  . د به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان باي - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .تمزد کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايد ازحداقل دس. 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
 .رويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و س - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .ستفاده شوداز ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان ا -  
   .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
  . ايد رايگان شودحمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه ب -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد  .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 -  
  . ن از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيردازدواج يا جدايی ھمسرا -  
  .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 -  

   .کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود ھای
، 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
  .تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد ايجاد ھرگونه -١٨

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :مه برسانيدآدرس سايت را به اطالع ھ 
  

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 . کنيدوارد " 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


