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 !راهای حمالت کارگری را برپا کنيمشو

. غروب يکی از اين روزهای سرد زمستانی ، اتوبوس پر از جمعيت بود
اتوبوسی که از محالت مرفه نشين باالی شهر روبه پايين می رفت و از جمله 
کارگرانی را خسته از کار روزانه با خود به سمت خانه هايشان در محالت 

  .کارگری پايين شهر می برد

هر دو هفته يک . تو خانه زن يک طال فروش بازاری کار می کنم: زن می گفت 
توی اين . وقتی می روم بيچاره می شوم. بار می روم کارهايش را انجام می دهم

اين دفعه . گند همه جا را برمی دارد. دو هفته دست به هيچی نمی زند تا من بيايم
ليوان تميز نبود توش آب يک . رفتم تمام ظرف شويی پراز ظرف نشسته بود

دو ساعت ظرف ها را توی آب تايد . غذا به ظرف ها خشک شده بود. بخوری
همه را دوباره با وايتکس شستم وخشک . خيس کردم تا بشود آن ها را شست

اگر هرچه می خورند يک آب بزنند اين همه ظرف . کردم و چيدم سر جايشان
دو هفته زير خودشان را يک جارو  توی اين. اين که کاری ندارد. جمع نمی شود

زنه می گويد پنجره های . تازه آن وقت ياد تميزی می افتند. نمی زنند تا من بروم
شيشه ها را بايد اول با شيشه شور بعد با . کشويی به آن سنگينی را بايد دربياوری

  .الکل بشوری

ان اگر ما اين جوری زندگی کنيم، شوهره يک روزهم نگهم: ديگری می گفت 
اين ها چه کار می کنند که تازه برای . سر دو روز طالقمان می دهد. نمی دارد

  .شوهرشان عزيزتر هم می شوند

زنه خودش را مثل عروسک فرنگی درست می کند البد با ناز و : می گفت 
اما من چی؟ صبح تا غروب توی خانه های . کرشمه دهان شوهرش را می بندد

تمام دستم، کمرم، گردنم، . ادا و اصولی دارندهرکدام يک . مردم کار می کنم
با اين دستم می ) دستش را که بسته نشان می دهد( ببين . زانوهام درد می کند

خانه را . تازه شب که برمی گردم خانه بايد تند تند شام درست کنم. روم سر کار
چای و شام حاضر باشد تا ساعت . به درس و مشق بچه برسم. جمع و جور کنم

اگر يک دانه مو روی زمين باشد با من دعوا . ونيم نه که شوهرم می آيد  هشت
می گويد خانه مردم را تميز می کنی، اما گند از در خانه خودت زده . می کند
تازه پنج شنبه جمعه ها . نمی دانم چند سال می توانم اين جوری کار کنم. بيرون

  .پذيرايی هم می رومهم کار باشد برای پذيرايی مهمانی ها و سالن های 

باز اگر آدم چهارتا مشتری برای خودش داشته باشد، کار کم : ديگری می گفت 
 ۴٠هر خانه ای که می روی . هم باشد بهتراز کار کردن برای اين شرکت هاست

فقط تلفن می زند برو . نه بيمه ای نه چيزی. درصد دستمزد مال شرکت است
جلو جلو می دهی، برگه می گيری  درصد را ۴٠اول می روی شرکت. فالن جا

درصد يا مفت از کار تو می  ۴٠. داللی. فقط تو را معرفی می کند. بعد می روی
  .خورد

اماخوب اين طوری هم . آره ، آدم برای خودش کار کند بهتر است: زن می گفت 
اگر بخواهی کار کنی اول و آخر باالخره بايد با اين شرکت . که هميشه کار نيست

  . همين طوری هم خرجمان به دخلمان نمی رسد. اتی کار کنیهای خدم

بخش عظيمی از طبقه کارگر ايران را همين کارگرانی تشکيل می دهند که عمال  
کارگرانی که . در استخدام جايی نيستند، نه به طور رسمی و نه به طور قراردادی

ر کاری اين در برای ه. نه تنها کار دائمی ندارند، بلکه حتی کار مشخصی ندارند
امروز اينجا، فردا آنجا و بيشتر . امروز سرکارند، فردا بيکار. و آن در می زنند

يک عمر کارگری می کنند در حالی که در . هرکاری که پيش آيد انجام می دهند
ازبيمه، بازنشستگی و . هيچ کجا به عنوان کارگربه رسميت شناخته نشده اند

د وحتی حداقل های حقوق و مزايای قانونی خدمات درمانی به طور کلی محرومن
اين کارگران زودتر از بقيه فرسوده و . کارگران در مورد آن ها اجرا نمی شود

پس از يک عمر کار سخت و طاقت فرسا هيچ  از کارافتاده می شوند، درحالی که

. آينده ای و هيچ تامينی در دوران پيری و از کارافتادگی درانتظار آنان نيست
گذشته مهاجران فقير وبی سواد روستايی اکثريت اين کارگران را تشکيل  اگردر

می دادند، امروزجوانان شهرنشين و اغلب تحصيل کرده هر روز بيش از پيش به 
اگر چه کارگران خدمات بخش اعظم اين . خيل عظيم اين کارگران می پيوندند

توليد اعم از نيروی کار را تشکيل می دهند، کارگران بخش های ديگر کار و 
ساختمان، کشاورزی، صنايع، آموزش، بهداشت و درمان نيز از جمله اين 

درعين حال، بخش قابل توجهی از اين کارگران را زنان کارگر . کارگرانند
هزاران هزار کارگر، به ويژه زنانی که درخانه های ديگران به . تشکيل می دهند

پرستاری از کودکان، بيماران،  تميزی و نظافت می پردازند ويا به نگه داری و
معلوالن و سالمندان مشغول هستند، زنان کارگری که در خانه های خود و اغلب 
همراه با بچه های خود به کار شبانه روزی پاک کردن و بسته بندی سبزيجات و 
حبوبات، ادويه و چای، و انجام انواع گوناگون کارهای قطعه کاری از توليد 

جاروبرقی و چای کيسه ای وگوش پاک کن گرفته تا  جعبه کادويی و کيسه
کارمنجوق دوزی و سنگ دوزی روی لباس وگل دوزی و خياطی و بافندگی 

کارگران حروف چين ، ويراستار و نمونه  .پوشاک و فرش وگليم مشغول هستند
معلمانی که برای . خوان که غالبا در خانه های خود برای ناشران کار می کنند

عالوه بر اين ها کارگرانی .يا به طور خصوصی تدريس می کنند آموزشگاه ها
بسياری از . که به طور فصلی برای کارخانجات توليد مواد غذايی کار می کنند

کارخانجات توليد مواد غذايی مثل کارخانجات توليد رب گوجه فرنگی،خيارشور، 
مان فراوانی انواع ترشی، مربا،آب ميوه، کمپوت و کنسرو کارگران را تنها در ز

محصوالت کشاورزی يا در فصل صيد ماهی به کار می گيرند و پس از توليد 
در واقع اين . را اخراج می کنند انبوه اين محصوالت در زمان مناسب، کارگران

کارگران نيز هرگز به طور رسمی يا قراردادی استخدام نمی شوند بلکه حداکثر 
د تا محصول يک سال کارخانه را در برای دو تا سه ماه به کار گرفته می شون

کمترين مدت ممکن و تحت استثمار شديد و وحشيانه به طور انبوه توليد کنند و 
پس از پايان کاربايد به دنبال کار ديگری باشند تا شکم خود و خانواده شان راسير 

همچنين کارگرانی که در بخش کشاورزی به کار ميوه چينی، نشا، وجين ، . کنند
رت کردن و بسته بندی محصوالت کشاورزی مشغول به کار هستند و درو، سو

اين کارگران نيز که اکثريت آن ها را . به طور فصلی و روزمزد کار می کنند
  . زنان کارگر تشکيل می دهند از بی حقوق ترين کارگران هستند

پراکندگی و عدم رابطه يا دست کم عدم رابطه ماندگار و ادامه دار اين کارگران 
با يکديگر در محل کار که از ويژگی های نوع کار آن هاست،يکی از اصلی 
ترين نقاط ضعف اين کارگران برای دفاع از حقوق خود واز مهم ترين موانع 

به نظر می . متشکل شدن آنان حول حقوق و مطالبات پايه ای طبقه کارگر است
کل محل زيست رسد که راه متشکل شدن اين کارگران نه تشکل محل کار بلکه تش

چه در مورد کارگرانی که از محالت پايين شهر برای نظافت و نگه داری . است
از کودکان و بيماران و معلوالن و سالمندان به باالی شهر می روند، چه در مورد 
کارگرانی که در خانه های خود برای سرمايه داران کار می کنند، چه درمورد 

چه درمورد کارگران فصلی و روزمزد  معلمانی که تدريس خصوصی می کنند و
تشکل محل زيست می تواند همه اين کارگران را به هم پيوند زند و جايگاه اتحاد 

اتفاقا اين مورد از جمله مواردی است که . اين بخش از طبقه کارگر باشد
کارگران می توانند فارغ از نوع خاص کارشان و فارغ از اين يا آن صنف و 

عنوان فروشنده نيروی کار در محل زندگی خود دور هم همه به  حرفه خاص
فعاالن کارگری محالت کارگری بايد . جمع شوند و تشکل خود را به وجود آورند

زمينه آشنايی اين کارگران و رفت و آمد و برگزاری جلسات منظم و طرح 
متشکل شدن . مطالبات خود از دولت سرمايه داری را در ميان آنان فراهم سازند

کارگران به علت پراکندگی و گوناگونی نوع کارشان در برخورد نخست چه  اين
اما اگر اين کارگران همسرنوشتی خود را به عنوان  .بسا مشکل به نظر برسد
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فروشندگان نيروی کار و مزدبگيران درک کنند و کار و حرفه خاص خود را 
و مردانه تقسيم  مانع نزديک شدن به يکديگر نبينند و جمع های خود را به زنانه

آنان نيروی عظيمی هستند که . آن ها بسيار هموار می شود نکنند راه برای تشکل
در صورتی که به طور شورايی و سراسری به عرصه مبارزه ضدسرمايه داری 
وارد شوند، می توانند نقش مهمی در برافکندن بنيان نظام انسان ستيز سرمايه 

کارگران شاغل در بخش های کليدی و برآمد مبارزات . داری داشته باشند
صنعتی و به هم پيوستن اين مبارزات از طريق تشکيل شورای سراسری 
کارگران بی ترديد اين جمعيت عظيم کارگری رابه سوی خود خواهد کشيد و در 

اما تا آن زمان به نظر می رسد که . اين شورای سراسری متشکل خواهد کرد

رين امکان ارتباط و راه متشکل شدن برای بهت شوراهای محالت کارگریتشکيل 
اين جمعيت کارگری است که به ويژه زنان کارگرمی توانند نقش مهم و تعيين 

  .کننده ای در تشکيل آن ها داشته باشند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

  منيژه گازرانی
 ١٣٨٨دی ماه 

 

 

 

 اخباری از کارخانه های استان گيالن

 !!ماه حقوق معوقه طلبکارند  ٢٧ کارگران ايران کنف

 –تهران حد فاصل جاده رشت  -جاده رشت  ۵کارخانه ايران کنف در کيلومتر 
اين کارخانه به دنبال بحران ناشی از بارش برف سنگين در . سنگر قراردارد

کارگر فعال  ٢۵٠هنگام اين بحران کارخانه دارای . تعطيل شد ١٣٨٣بهمن سال 
واقع به مرور بازنشسته شده و مفاصا حساب  شاغل بود که پس از اين

بازنشستگی آن ها از طريق فروش دستگاه ها و ماشين آالت کارخانه و با حکم 
گونی  اين کارخانه متعلق به بخش خصوصی و توليد کننده. دادگاه انجام گرفت

کارفرمای کارخانه فردی به نام عطااله صدر رفيع . از جنس کنف بود های نخی
اين سرمايه دار درضمن . مالکيت کارخانه متعلق به او می باشد%  ٩٨است که 

در . استاد دانشگاه های آزاد در رشت است و هم اکنون مشغول تدريس است
در حال . گذشته، صدر رفيع مدتی مديريت کارخانه فرش گيالن را به عهده داشت

، استانداری و کارگر بال تکليف اين کارخانه بين کارفرما ، اداره کار ٧٠حاضر 
کارگر  ٧٠از اين . ساير مراجع دولت اسالمی سرمايه داری پاس کاری می شوند

ماه حقوق و دستمزد از نيمه سال  ٢٧نفر زن و بقيه مرد هستند و در حدود  ۴، 
الزم به ذکر است که پس از . تا کنون ٨۶سال  ٧طلب کار هستند،از برج  ٨۶

ماه بيمه بيکاری  ٣٠رفی و حدود بحران برف کارگران به اداره ی کار مع
حاصل اين بازگشت به کار . سال بازگشت به کار شدند ٣دريافت کردند و پس از 

ماه نگرفتن حقوق و عدم تمديد دفترچه های بيمه به مدت  ٢٧برای کارگران ، 
 ماه حق بيمه کارگران توسط کارفرما پرداخت ٣ماه است که تنها در امسال  ٢٠
 . شد

هکتار از زمين کارخانه را برای  ٢هکتار زمين است که  ٢٨ای کارخانه دار
فروش و پرداخت مطالبات کارگران قرار گرفت و پس از آمدن خريدار کارگران 

هکتار در رهن بانک صنعت و معدن در ازای دريافت وام  ٢متوجه شدند که اين 
گرفته  قرار –صدر رفيع  –ميليون تومانی از جانب کارفرما  ۴٠٠يک ميلياردو 

صدر رفيع مدتی يکی از انبارهای کارخانه را کاشی کاری کرده و به بهانه . است
کارگران . تغيير ساختار و ايجاد صنايع شير توانست اين وام کالن را بگيرد

نماينده هستند که کارها و دعواهای حقوقی کارگران و مراجعه به  ٣دارای 
کنون بارها دست به تجمع در داخل و  تا کارگران. مراجع دولتی را به عهده دارند

خارج کارخانه و يا در مقابل استانداری در رشت و اداره کار زده اند و نتيجه ای 
گفتنی است که کارگران . جز وعده های سرخرمن استاندار و ديگران نشنيده اند

حکم بازداشت کارفرما صدر رفيع را در دست دارند ولی به علت نفوذ اين 
ر نهاد های قانون سرمايه داری ،حتی مسئول دستگيری وی از سرمايه دار د

حاضر به دستگيری او نيست و کارگران هنوز به اقدام های قانونی " اطالعات "
  !!! متوسل می شوند تا شايد نتيجه ای بگيرند

  از کارخانه نساجی پارس ايران چه خبر؟

ميليون  ۵الی  ٣از کارگر باقی مانده در کارخانه نساجی پارس ايران هر يک  ١٢
جواد افراشته ضد  –و کارفرما  –تومان حقوق و دستمزد ماهيانه طلبکار هستند 

هر از گاهی با پرداخت مبلغ ناچيزی وعده پرداخت دستمزد معوقه را  –کارگر 
نفر هستند و قرار  ۵٧در مورد کارگران بازنشسته که . به آينده موکول می کند 

 ۴تا  ٢ا حساب بازنشستگی آن ها را که هر يک از بود جواد افراشته بقيه مفاص
الزم به ذکر است . ميليون تومان طلبکارند بپردازد ، هنوز خبری نيست که نيست

که جواد افراشته و فرزند وی محسن و خانواده وی سهامداران کارخانه هستند و 
وی بارها جهت تسويه حساب با کارگران از بانک های مختلف وام های 

دی دريافت کرده و مبلغ ناچيزی به کارگران پرداخت و بقيه آن را در ميليار
 . حوزه های ديگر سرمايه گذاری کرده است 

  کشته شدن جانگداز يک کارگر جوان 

نواز نفاله دستگاه به دور گردن  در يک کارخانه سنگ شکن ،: خراسان رضوی 
اطالعات  –. ت ساله ای پيچيد و به نحو دلخراشی وی را کش ٣٠کارگر جوان 

٢٦/١٠/٨٨ 

باز هم نبود مسائل ايمنی در کارخانه و عدم رعايت آن توسط سرمايه دار باعث 
ما نظام سرمايه داری . کشته شدن کارگران در هنگام کار و محيط کار می شود

را مسئول کشته شدن اين کارگر جوان می دانيم و به خانواده اين همزنجيرمان 
  . هيم ما را در غم خويش شريک بدانند تسليت عرض کرده و می خوا

  اکثريت کارگران منتظر بازنشستگی: ايران پوپلين  

 . جاده رشت تهران واقع است  ٧کارخانه نساجی ايران پوپلين در کيلومتر 

کارگر بوده که از اين تعداد کارگر در  ٢۵٠اين کارخانه در حال حاضر دارای 
سال سابقه  ٢٠رگران استخدامی و باالی نفر قراردادی هستند و بقيه کا ۵٠حدود 

 . کار دارند 

سال سابقه با در نظر گرفتن  ٢٠طبق مصوبه اخير مجلس که کارگران باالی 
شرايط سختی کار می توانند بازنشست شوند اکثريت اين کارگران منتظر اجرايی 

  . شدن اين حکم هستند تا اقدام به باز نشستگی کنند

های ضدکارگری مدير کارخانه وی  به علت سياستدر سال گذشته در زمستان 
های کار و  زيرا تصميم به تعديل شيفت ،مورد ضرب و شتم کارگران واقع شد

کم کردن اضافه کاری گرفته بود که در نهايت مديريت کارخانه موفق شد و در 
  . را در انتهای سال اخراج کرد  اين راستا تعدادی از کارگران قراردادی
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 شرکت خدماتی وابسته به بخش خصوصی: ياقوت سرخ 

اين شرکت خدماتی واسطه به کارگيری کارگران زحمتکش رفتگر در سطح شهر 
کارگر نظافت چی و  ۶٠٠در اين شرکت در حدود . رشت و شهرداری است

 . تعدادی کارگر راننده جهت حمل و نقل کار می کنند

کارگر مشغول  ٢۵٠ی ال ١٧٠شهر رشت به سه منطقه تقسيم و در هر منطقه از 
 . به کار هستند 

" کارگران  –کليه کارگران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی و بيمه البرز هستند 
در بين کارگران تعدادی ديپلمه قرار . ندارند" شورای کارگری " يا " نماينده
شيفت . هزار تومان است  ۴٠٠هزار تومان الی  ٢٧٠دستمزد آن ها از . دارند

و يا نهار  فقط وقت صبحانه. شب است  ١٠صبح تا  ۵ن يکسره از کاری کارگرا
  . به صورت موقت تعطيل می شوند 

  کارخانه نساجی پوشش 

کارخانه نساجی . انزلی واقع است  –جاده رشت  ٢اين کارخانه در کيلومتر 
 ه هایمانند بسياری از کارخان ٨٣پوشش که بعد از ريزش برف سنگين سال 

فومنات ، خاور ،کنف کار ،فرش گيالن ،نساجی پارس ايران – ديگر استان گيالن
کارگرانش يا به اداره کار جهت دريافت بيمه بيکاری  ،دچار بحران شد -  ...و 

 –کارگران قراردادی هم اخراج گرديدند . ر بازنشسته شدنديا به مرو معرفی شدند
ارگری آمده البته در طول اين مدت کارگران پوشش همان طور که در خبرهای ک

انزلی را مسدود کردند و يا در  –بارها جاده رشت . است دست به اعتراض زدند 
مقابل استانداری دست به تجمع زدند که يا توسط نيروهای انتظامی و افراد 
سازمان اطالعات نظام سرمايه داری سرکوب شده و يا با وعده های سرخرمن 

در طول اين مدت . رگردان شدند حضرات نماينده سرمايه داری در استانداری س
 آنپسر عموی قرائتی معروف که در تلويزيون قر –نيز فردی به نام قرائتی 

های زيادی  بخشاست ضدکارگر و عمله سرمايه  یعنصر که –تدريس می کند 
وت ثر کرد وضايعاتی خارج  ه عنوانبرا های کارخانه  از آهن آالت و ماشين

 آتيه دماوند شرکتهم اکنون کارخانه در اختيار . هنگفتی در اين ميان به جيب زد
هکتار زمين کارخانه را به  ٢٢هکتار از  ١٠و تصميم گرفته شد که  قرار دارد

برای . فعال کنند " د و کارخانه را مجدداهنساختن سالن های توليد اختصاص د
راه اندازی کارخانه قرار است ماشين آالت کارخانه ورشکسته فومنات را به 

الزم به يادآوری است که کارخانه ورشکسته فومنات در سال  .شش انتقال دهندپو
دستگاه  ۶٠دستگاه چهار ماکو ،  ٧۴های مختلف مانند  دستگاه ٣١۵دارای  ٨۶

 ها قيمت آن ٧۴که در سال و دستگاه های ديگر بود دستگاه چاپ  ١ وپارچه بافی 
کارخانه  ٨٣الی  ٨١های  سالآتيه دماوند در . برآورد شده بود ميليارد تومان ۴

. به بانک صنايع و معادن تحويل دادرا  فومنات را تحت پوشش داشت سپس آن
حاال مشخص نيست خريد مجدد دستگاه های کارخانه فومنات توسط بنگاه 

 گيرد ؟  اقتصادی آتيه دماوند چگونه انجام می

اندار رشت بود معاون فرم" که قبال" درزی " الزم به ذکر است که فردی به نام 
. ام و راه اندازی کارخانه را داردهم اکنون بازنشسته شده و تصميم به گرفتن و

در  ٨٧درزی همان چهره ضدکارگری است که مانع از برگزاری مراسم اول ماه 
رشت گرديد و خود عده ای از مزدوران انجمن های اسالمی کارخانجات 

 ٢ر مرکز فنی و حرفه ای شماره وکارمندان داره کار را در سالن اداره کار د
راه ه ب ررشت جمع کرد و نمايش مسخره ای به نام برگزاری جشن روز کارگ

نفر  ٢٠نفر می باشند که در حدود  ١۶٠تعداد کارگران در شرايط فعلی  .انداخت
ماه تاخير حقوق خود را  کارگران با يک .به نگهبانی کارخانه مشغولنداز آن ها 

 . دريافت می کنند 

  گروهی از فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

 ١٣٨٨دی ماه 

 

 اعتصاب کارگران اسکله در بندرعباس

شهيد «در اسکله موسوم به » پيوند امواج دريا« کارگر شرکت  ١۶٠بيش از 
کارگران دو ماه است که هيچ . در بندرعباس دست از کار کشيدند» رجائی

ه همين تعويق حقوق ها چرخ آنان در اعتراض ب. دستمزدی دريافت نکرده اند

اعتصاب کنندگان شرط . کار را از گردش باز داشته و دست به اعتصاب زده اند
  .بازگشت خود به کار را پرداخت فوری همه دستمزدها اعالم کرده اند

  ٨٨دی  ٣٠

  

 سرمايه يک کارگر را زنده به گور کرد

ساله ای که توسط يک شرکت مقاطعه  ١٧کارگر 
تثمار می شد در حين کار به دليل کاری ساختمان اس

شرايط بسيار وخيم و مرگبار کار و به دليل عدم 
دسترسی به هيچ نوع وسايل ايمنی دچار حادثه شد و 

کارگر قربانی در خيايان . جان خود را از دست داد
پيروزی، خيابان سوم نيروی هوايی، به دستور 
کارفرما مشغول حفاری و خاک برداری زيربنای 

همه شواهد نشان می دهند که احتمال . بود ساختمان
وقوع حادثه برای کارفرما کامًال قابل پيش بينی بوده 
است اما او هيچ ضرورتی برای جلوگيری از اين 

کارگر . رويداد و کشته شدن کارگر نمی ديده است

ساله به نام اکرام زير فشار فقر و گرسنگی و  ١٧
اميد يافتن تنگدستی خود و خانواده خطر مرگ را به 

اکرام در حال . نان يک روز تحمل می کرده است
خاک برداری بوده است که ديوار مجاور فرو می 
ريزد و در يک چشم به هم زدن در زير توده های 
عظيم خاک دفن می شود، حادثه ای که به شکل های 
مختلف مدام در چهارگوشه شهر تهران و ديگر 

ن تعدادی شهرهای ايران روی می دهد، هر بار جا
کارگر را می گيرد و خانواده های آن ها را تسليم 

به دنبال ريزش ديوار، . تيغ گرسنگی می کند
تمامی تالش خود  ٣١کارگران آتش نشانی ايستگاه 

را برای نجات جان اکرام به کار گرفتند اما اين 
مأموران آتش نشانی پس از . تالش به جايی نرسيد

جان اکرام رو به  کوشش بسيار باالخره با جسد بی
مأموران در حين جستجو به کارگر حادثه . رو شدند

ديده ديگری به نام حسن برخوردند که او نيز در 
اين کارگر توسط . آستانه مرگ قرار داشت

   .همزنجيران آتش نشان خود نجات يافت

   ٨٨دی  ٣٠
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 ماهه دستمزد کارگران پارس نيرو ٩تعويق 

. وابسته به وزارت نيرو است توليد برق و از جمله مراکز مهمپارس نيرو 
کارگران را مصادره  کل ماه است که دستمزد ٩سرمايه داران دولتی کارخانه 

کارگران در . نديستکرده اند و حاضر به پرداخت هيچ ريالی به هيچ کارگری ن
آنان . اعتراض به اين جنايت بارها دست به تشکيل اجتماع و تظاهرات زده اند

ر مقابل استانداری فارس اجتماع کردند و خواستار پرداخت فوری امروز هم د
  ايلنا : منبع .دستمزدهای خود شدند

  ٨٨دی  ٢٨

  
 اعتصاب رانندگان کاميون در ذوب آهن اصفهان

کارگران راننده کاميون که توسط شرکت 
احياگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان استثمار 

پشت سر می شوند، سومين روز اعتصاب خود را 
رانندگان هنوز دستمزد ماه های آذر و آبان . نهادند

مصادره دستمزدها برای . خود را دريافت نکرده اند
ماه های طوالنی توسط سرمايه داران شرکت 

اعتصاب . احياگستران اسپادان پيشينه ای دراز دارد
ماه آبان کارگران و تظاهرات آنان در مقابل 

ر اعتراض به فرمانداری شهرستان لنجان نيز د
و اينک باز هم دو . همين تعويق حقوق ها روی داد

روز . ماه است که دستمزدهايشان پرداخت نشده است
شنبه بيست و ششم دی ماه سرمايه داران برای درهم 
شکستن قدرت اتحاد و پيکار کارگران راننده دست 
به توطئه ای شنيع زدند اما اين ترفند با درايت و 

ن برای ادامه اعتصاب خنثی تصميم راسخ کارگرا
صاحبان سرمايه در صبح اين روز در مقابل . شد

کارگران حاضر شدند و اعالم کردند که يکی  اجتماع
از رانندگان شرکت شايع کرده که احياگستران 

دستمزدها را از ذوب آهن اصفهان دريافت کرده 
. است اما از پرداخت آن به کارگران سر باز می زند

خنران ترفندباز با وقاحت اعالم کرد سرمايه دار س
که اين گفته کارگر راننده شايعه پراکنی و رواج 

و به همين دليل حکم اخراج وی صادر !! کذب است
تالش سرمايه دار اين بود که تمرکز . می شود

اعتراض کارگران بر روی تعويق دستمزدها را به 
مسير ديگری سمت دهد و جدال بر سر اخراج يا 

اين کارگر را جايگزين مبارزه رانندگان  عدم اخراج
سرمايه دار . برای گرفتن دستمزدها سازد

احياگستران اسپادان در برنامه ريزی اين ترفند از 
همراهی کامل حراست و ساير عوامل سرمايه در 
. مجتمع عظيم صنعتی ذوب آهن نيز برخوردار بود

اعالم خبر اخراج کارگر توسط سرمايه دار آتش 
های کارگر را بيش از پيش شعله ور  خشم توده

آنان متحدانه فرياد اعتراض سر دادند و تأکيد . ساخت
کردند که تا بازگشت حتمی همزنجير خويش و 
پرداخت کامل دستمزدها به اعتصاب خود ادامه 

در دل اين کشمکش ها مسئول حراست . خواهند داد
کارخانه بر اساس نقشه قبلی و به عنوان جزء پيوسته 

از توطئه سازمان يافته ضدکارگری سرمايه ای 
داران وارد ميدان شد و گفت که کارگر اخراجی به 
سر کار باز می گردد اما بهتر است شما به اعتصاب 

کارگران راننده با درايت الزم پاسخ . خود پايان دهيد
دادند که اعتصاب را تا وصول همه دستمزدهای 

ن خبرها بر اساس آخري. معوقه ادامه خواهند داد
سرمايه دار احياگستران اسپادان به دنبال شکست اين 
ترفند دست به کار توطئه ای باز هم کثيف تر و 

او در اقدام ضد کارگری . جنايتکارانه تر شده است
خويش عده ای راننده بيکار گرسنه را از مناطقی 
ديگر به صورت اعتصاب شکن وارد کارخانه کرده 

م همه دسيسه اعتصاب کارگران به رغ. است
  .پردازی های صاحبان سرمايه همچنان ادامه دارد

   ٨٨دی  ٢٨

  
 ايران خودروبگيروببند واخراج در،تشديد فضای خفقان

شرکت ايران خودرو فشار هميشگی خود عليه هر 
جنب و جوش اعتراضی کارگران را بسيار بيش از 

مديران و عوامل دولتی . پيش شدت بخشيده است
سند که توده عظيم کارگران سرمايه سخت در هرا

عاصی نيز روی به خيابان آورند و خواسته های 
خود را از دولت سرمايه داری در خيابان مطالبه 

اين وحشت سرمايه داران فزون تر می شود . کنند
زمانی که آنان نارضايی و خشم کارگران را زير 
فشار وخامت روزافزون وضعيت معيشتی مشاهده 

ی سرمايه در کارخانه ايران عوامل دولت. می کنند
خودرو با توجه به همين مسائل چهارچشمی چند ده 
هزار کارگر شرکت را زير ذره بين کنترل قرار 
داده اند و تازيانه های تهديد را از همه سو در باالی 

قبل از هر چيز  .سر آنان به چرخش درآورده اند

سال  ٢۵جمعيتی از کارگران دارای پيشينه بيش از 
را به بهانه بازنشستگی پيش از موعد به خانه کار 

هدف آنان از اين کار اين است که تا حد . فرستاده اند
ممکن از خطر کارگران دارای تجارب مبارزاتی 
بيشتر و تأثيرگذاری آن ها بر روی همزنجيران 

عوامل سرمايه همراه با . جوان خويش در امان مانند
فيايی ويژه اقدام باال دست به تشکيل يک گروه ما

برای کنترل همه جانبه کارگران و مهار هر نوع 
تحرک سياسی آن ها در رابطه با موج اعتراضات 

افراد اين باند پليسی . جاری خيابانی شده اند
سرکوبگر کارشان اين است که هر روز عده ای از 
کارگران را احضار می کنند، آنان را مورد تهديد و 

ان پاپوش درست می ارعاب قرار می دهند، برای آن
کنند و سپس مجبورشان می سازند تا به شرکت 

خويش در خيزش ها و جنگ و ستيزهای خيابانی 
باند مافيای پليسی سرکوبگر سرمايه . اعتراف کنند

به دنبال اين تهديدات و وحشت آفرينی ها و پرونده 
سازی ها به کارگران اخطار می کند که مدارک 

گر روزی روزگاری اخراج آن ها تکميل است و ا
. دست از پا خطا کنند حتمًا اخراج خواهند شد

گزارش ها حاکی است که ايجاد چنين فضای رعب 
. انگيزی فقط خاص کارخانه ايران خودرو نيست

مشابه اين وضع در بسياری از مراکز ديگر کار و 
   .توليد نيز کم و بيش ديده می شود

  ٨٨دی  ٢٨
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 »آهن اصفهان ارگران ذوبموقت کشورای «اعالم موجوديت 

  زندگی بهتر حق کارگر است

ترين مجموعه های کارگری  کارخانه ذوب آهن اصفهان همواره يکی از بزرگ
با اين همه و به رغم حرکت های کوچک و بزرگ . ايران بوده و می باشد

آنان از داشتن  ،کارگران ذوب آهن برای احقاق حقوق و بهبود شرايط کاری خود
کل کارگری برای دفاع از حقوق و پيگيری مطالبات بحق خود هر گونه تش

اينک با توجه به شرايط دشوار کارگران و نيز آينده مبهم در . محروم بوده اند
های اقتصادی فشار مضاعف و کمرشکنی به قشر  پيش رو و درحالی که بحران

ستين ما جمعی از کارگران ذوب آهن بر آن شديم تا در نخ ،کارگر وارد می کنند
، گام برای دفاع از حقوق کارگران و انسجام بخشيدن به صفوف پراکنده آنان 

از آنجا . را اعالم نماييم )) شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان((تشکيل 
که اين شورا در شرايط غيرعلنی تشکيل شده و منتخب آرای کارگران کارخانه 

ی خود بر می گزيند ولی با اين را برا)) شورای موقت((لذا عنوان  ،نمی باشد
 ،حال متعهد می گردد که در صورت فراهم شدن شرايط مساعد در اولين فرصت

تا آن زمان شورا به .انتخاباتی آزاد با شرکت تمامی کارگران کارخانه برگزار کند
برای دفاع از حقوق آنان خواهد کوشيد و ، نمايندگی از تمامی کارگران کارخانه

شورا خط . از طريق صدور بيانيه به اطالع آنان خواهد رساند تصميمات خود را
 : ديدگاه ها و مواضع خود را به شرح زير اعالم می دارد ،مشی

شورا تمامی کارگران را يکسان و برابر می داند و بر اين باور است که  - ١
تبعيض های پيدا و پنهان ميان کارگران رسمی و قرارداد مستقيم و شرکت های 

 اری را نه کارگران بلکه تصميم گيرندگان جامعه به وجود آورده اند و همپيمانک
شورا ايجاد تبعيض ميان کارگران را سياستی در . نان در برابر آن مسئول اندآ

  . جهت ايجاد تفرقه و تشتت در صفوف آنان ارزيابی می کند

ه و در شرايطی ک، شورا اعتقاد دارد که اعتصاب حق مسلم کارگران است  - ٢
بسياری از کارگران شرکت ها دو تا شش ماه از حقوق خود را دريافت نکرده اند 

شورا با کارگران شجاع احيا گستران . ، اعتصاب را تنها سالح کارگران می داند
اسپادان، نسوز آذر، ايثارگران حديد،نصير بنياد و تمامی کارگرانی که طی اين 

  . می کند  مدت دست به اعتصاب زده اند اعالم همبستگی

شورا نسبت به تاخير در پرداخت حقوق و پاداش ماهانه کارگران رسمی و  - ٣
احتمال کاهش يا حذف پاداش ها هشدار می دهد و درصورت چنين اتفاقی ،توسل 

) کم کاری و اخالل در روند توليد(اين کارگران به اعتصاب غذا ،اعتصاب سفيد
  . ی داندو در نهايت اعتصاب کاری را مجاز و مشروع م

شورا سياست کارخانه را در کليه حوادث ايمنی، يعنی سرشکن کردن تمام  - ۴
تقصيرها ميان کارگران، به ويژه حوادث منجر به فوت و نقص عضو ،سياستی 
ضد انسانی قلمداد می کند و علت عمده حوادث ايمنی را شرايط سخت کاری 

برای توليد هر چه ،تکنولوژی فرسوده و شتاب و فشار مديريت بر کارگران 
  . بيشتر می داند

هزار تومانی را برای کارگران قرارداد مستقيم و ۴٠٠شورا حقوق حداکثر  - ۵
های پيمانکاری در شرايطی که طبق آمار رسمی خط فقر يک خانوار  شرکت

را ستمی آشکار به کارگران و  –هزار تومان اعالم شده است ٨٠٠شهری 
ان برداشته شدن گام به گام تبعيض ميان خانواده های شان می داند و خواه

  . کارگران رسمی و ساير کارگران می باشد

شورا معتقد است خصوصی سازی ذوب آهن تاثيراتی مصيبت بار بر زندگی  - ۶
ندگی و و کار کارگران خواهد گذاشت و تجربه خصوصی سازی در دوران ساز

، تاثير آن بر معيشت و شرايط کاری کارگران را گواهی بر اين ادعا می داند
  . تجربه ای که همه ما کارگران هر روزه در ذوب آهن شاهد آن هستيم

شورا هزينه های ميلياردی و قراردادهای چندصد ميليونی در فوتبال ذوب  - ٧
تاخير پرداخت می آهن را ،در وضعيتی که حقوق و پاداش کارگران رسمی با 

شود و حقوق ساير کارگران در زير خط فقر قراردارد که آن هم به موقع 
  . پرداخت نمی شود،بی عدالتی محض می داند

شورا هفته نامه داخلی آتشکار را تريبونی برای خودستايی مديران و ادعاهای  - ٨
دروغ می داند که  - مانند توليد و تحويل ريل ملی به شرکت راه آهن –گزافی 

شورا خواستار درج گزارش وضعيت . بودن شان بر همه کارگران آشکار است
پرداخت حقوق کارگران شرکتی و اعتراضات کارگری ،پوشش کامل حوادث 
منجر به فوت و نقص عضو، اعالم نام کارگرانی که در اثر حوادث کاری جان 

  . شکار می باشدو نيز ارايه آمار ماهانه حوادث کاری درهفته نامه آت می سپارند

شورا با توجه به نبود امکان فعاليت علنی ، تمامی کارگران را به تشکيل  - ٩
خودجوش هسته های کارگری در سرتاسر ذوب آهن فرا می خواند و بر اين باور 
است که بدون تشکيل اين هسته ها توسط خود کارگران، امکان پيشبرد خواسته 

هسته ها آگاهی بخشی ،ايجاد وحدت و نقش اين  .های آنان وجود نخواهد داشت
همبستگی ميان کارگران و انتخاب افرادی برای رهبری فعاليت های آنان خواهد 

اين هسته ها می توانند بر محور محافل دوستانه ،تفريحات گروهی،صندوق . بود
  . شکل بگيرند... های قرض الحسنه کارگری و 

  . دستتان را می فشاريم

  وب آهن اصفهانشورای موقت کارگران ذ

  ٨٨دی ماه 

  سايت اخبار روز: منبع 

  

 

 *ابومجالياای از موم نامه

شايد . من به مبارزه عليه حکم ناعادالنه ای که عليه من صادر شده ادامه می دهم
موفق شويم يک چند افسانه خطرناک را از بين ببريم، افسانه هايی که به تفکر ما 

بی  برخورداری از يک هيئت منصفه" حق"به عنوان مثال افسانه . تحميل شده اند
طرف و غيرطرف دار در دادگاه يا هيات منصفه هايی از ميان خودمان ، افسانه 
. حق دفاع کردن از خود، يا اصال افسانه حق برخورداری از يک محاکمه سالم
. همه اين ها تقريبا حق واقعی نيستند، بلکه امتيازات قدرتمندان و ثروتمندانند

ا و فقرا اين ها مثل حباب صابون اند که به محض اين که انسان به آن برای ضعف

دست بزند و بخواهد آن را به عنوان چيزی واقعی و مادی برای خود مورد 
اطالع  انتظاری نيست که رسانه ها در اين مورد. استفاده قرار دهد، می ترکد

ه ها و حکومت و هم آن ها نمی توانند کاری بکنند، زيرا منافع رسان. رسانی کنند
به خدمات اين هردو سرپا هستند، تنگاتنگ به  چنين منافع کنسرن های بزرگ که

  . هم گره خورده اند

  .اما من می توانم اين کار را بکنم
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و من اين کار را خواهم کرد، حتی اگر مجبور باشم آن را در زير سايه مرگ به 
  . انجام برسانم

  از سلول انتظار مرگ
  ١٩٩٤مال، دسامبر موميا ابوج

  .موزام در لوبک آلمان شد - برنده جايزه اريش ٢٧/٥/٢٠٠١اين نامه در* 

  دادخواست موميا ابوجمال برای لغو اعدام در جهان

دادخواستی به نام موميا ابوجمال فعال حقوق شهروندی آمريکا به باراک اوباما 
مجازات اعدام  در اين دادخواست عليه. رئيس جمهوری آمريکا آماده شده است

برای موميا ابوجمال و عليه مجازات اعدام مردان و زنان و کودکان بيشماری که 

ر جهان در زندان های آمريکا در خطر اعدام هستند و به طور کلی عليه اعدام د
اين دادخواست توسط موميا  .و خواست الغای جهانی اين حکم صحبت شده است

شما که . برايان وکيل او تهيه شده است .ار. ابوجمال و حامی اصلی او رابرت
مخالف اعدام به طور کلی چه در آمريکا چه در ايران يا چين يا هرجای جهان 
هستيد می توانيد با امضای اين دادخواست با موميا ابوجمال و هزاران انسان 
مخالف مجازات اعدام در جهان همراه شويد و نظر خود را در اين باره اعالم 

  . کنيد

  :دادخواست را می توانيد در آدرس زير امضا کنيداين 

www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Mumialaw 

 

 !پنج ساله شد اما در جشن تولدش کيکی نيست IV هارتص

در  IBA يوآخيم مولر مدير انستيتوی بازار کار و تحقيقات مربوط به مشاغل
در آلمان در روز  ٤ج سال اجرای هارتص توضيح ترازنامه انستيتو در باره پن

به طور کلی همه چيز در رابطه با هارتص : " ژانويه اعالم کرد که ١٤سه شنبه 
  ....".بيکاری طوالنی مدت کاهش يافته است و . مثبت است ٤

برای تاثير متقابلش روی ) قانون(اين : نيز گفت IBAهم چنين والوی معاون 
وی اشاره کرد که علی رغم بحران . مهم است بيکاری بيش از هر زمان ديگری

با ازبين رفتن فرصت  .به ندرت افزايش يافته است ٤اقتصادی شاغالن هارتص 
های شغلی بيش از هميشه به شمار گيرندگان پول بيکاری افزوده شده است و در 
سال آينده با انقضای زمان دريافت پول بيکاری يک، افراد بيشتری به گيرندگان 

معلوم هم نيست که آن ها بتوانند به . خواهند پيوست ٤يکاری دو يا هارتص پول ب
سرعت کاری برای خود پيدا کنند در نتيجه مساله بيکاری طوالنی مدت دوباره 

  .بنابراين مقابله با اين امر بيش از هر زمان ديگری اهميت دارد. تشديد می شود

حدود سه . سبتا نادر استبه بازار کار يک ن ٤وی ادامه داد گذر از هارتص 
دريافت خواهند  ٢ماه پول بيکاری  ١٢چهارم اين افراد به طور متوسط برای 

٪ شان يک ١٤. ٪ ممکن است کار تازه ای پيدا کنند٥٠ازين تعداد حدود . کرد
آموزش يا آموزش تکميلی خواهند ديد يا به تحصيل دانشگاهی خواهند  دوره

٪ هم تصميم خواهند گرفت که مرد يا زن ٦ .٪ بازنشسته خواهند شد٦. پرداخت
٪ ديگر به ١٧. حمايت از مادران به اين امر کمک خواهد کرد. خانه دار شوند

برای مخارج زندگی ) زن يا شوهر و يا پارتنر( دليل اين که در آمد يکی از آن ها
  . دو نفر کفايت می کند، پول بيکاری دريافت نخواهند کرد

به رياست گرهارد شرودر به  زب سوسيال دموکراتاين قانون زمان حکومت ح
پيتر هارتص عضو حزب سوسيال دموکرات، عضو اتحاديه . تصويب رسيد

متال، عضو پارلمان نيدرساکسن و عضو هيات مديره فولکس واگن در 
مسئوليت تهيه و تنظيم رفرم در بازار کار را به عهده  ٢٠٠٢وولسبورگ در سال 

رگاه های خود را در يک مجموعه رفرم به نام گرفت و کميسيون هارتص نظ
به تصويب رسيد و  ٢٠٠٢به مجلس داد که در اوت  ٤و  ٣، ٢، ١های هارتص 

وی که درآمد حاصل از حقوق پارلمانی و چند . تدريجا به مرحله اجرا درآمد
 ٢٠٠٧مورد ديگر برای گذران زندگی اش کافی نبود و به همين خاطر درژانويه 

ميليون يورو به دادگاه کشانده شد و به دو سال  ٢/٦در رابطه با  به دليل ارتشا
هزار يورو جريمه محکوم شد، ميليون ها انسان  ٥٦٧حبس و پرداخت مجموعا 

بيکار را به يک زندگی بخور و نمير و همراه با شديد ترين اهانت ها وجريمه 
و بانی اش قانونی که او باعث . شدن ها، برخوردهای غيرقابل تحمل دچار کرد

من خود به عنوان کسی که با اين قانون مهر خورده بودم . بود کماکان معتبر است
عالوه بر شکايت های قانونی بعد از هر بار مراجعه به مرکز کاريابی مربوطه 

  . حداقل به مدت يک هفته عصبی و افسرده بودم

است يا  بينيم آيا آن چه که مسئوالن موسسه تحقيقاتی می گويند واقعيت امر
صحبت های حکومت پسند دستوری از زمره مطالبی که از زبان مسئوالن 

  .ايرانی نيز به وفور به مطبوعات ديکته می شود

اين قانون که از طرف : چنين آمده است ٤در باره هارتص  در اطالعيه کانون
بسياری از احزاب سياسی، رسانه ها، اتحاديه ها و ساير نيروی های اجتماعی و 

سال طول کشيد تا  ٥افراد درگير با اين قانون مورد انتقاد قرار گرفته است،  خود
اين قانون يک سيلی است . ثابت شود که اين قانون چه کمبودهای عظيمی دارد

برصورت همه انسان هايی که با آن مواجه اند و هم چنين سيلی است بر حقوق 
  !اجتماعی آن ها

، لغو موارد تنبيهی قانون  ٢و  ١يکاری اطالعيه خواهان جمع بندی بين پول ب
به دنبال آمده که شمار افزايش يابنده . به ويژه برای جوانان است ٤هارتص 

جوانانی که در اثر نتبيهات قانون آپارتمان مسکونی خود را از دست می دهند، 
افزايش مراکز خيريه که به بيکاران غذا می دهند، افزايش افرادی که در سنين 

  .است ٤يل اين قانون به فقر افتاده اند از جمله آثار قانون هارتص باال بدل

می !" کافی است ٤پنج سال هارتص " در اطالعيه با عنوان  DGBاتحاديه 
در آلمان بود که قانون کمک هزينه  نويسد قانون هارتص بزرگ ترين رفرم

رد و به امضا رسيد از بين ب ١٩١٨نوامبر  ١٣دولتی برای بيکاری را که در 
در مجموع هيج ترازنامه خوبی  ٤هارتص . ميليون انسان را شامل شد ٧حدود 

با نابرابری . در رابطه با حمايت از بيکاران يا خواسته های آنان را ارائه نمی کند
  .شروع می شود و با تحريم و تنبيه توسط مراکز کاريابی خاتمه می يابد

شد اما در جشن تولدش کيکی  پنج ساله ٤هارتص : روزنامه جنوب آلمان نوشت
هردو به اين نتيجه رسيده اند که ديگر نمی شود اين  و و اکنون دو حزب! نيست

آن ها عجله دارند تا فاحش ترين ناحقی را تصحيح . قانون را سرپا نگه داشت
  .کنند

اين . فقر کودکان را به سه ميليون رساند ٤هارتص : فوروم اجتماعی می نويسد
در . سال مقاومت هم هست ٥سال بيچارگی و اضطرار نيست بلکه  ٥قانون تنها 

  .ميليون انسان را در خطر فقر قرار داد ١٢مجموع 

سال  ٥: ژانويه خود با تيتر درشت نوشت ١٦روزنامه آلمان جديد در صفحه اول 
  !، با اين قانون اعتراضات آغاز شد٤عليه هارتص 

  فريده ثابتی

  ٢٠١٠ژانويه 
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 طيل و مهه کارگران آن اخراج می شوندشرکت ساسان تع

سرمايه داران . کارگر را استثمار می کرد ١۵٠٠بيش از  ١٣٨٨شرکت ساسان تا اوايل سال  
تعطيل کارخانه، انباشت سرمايه های . شرکت از اين تاريخ به بعد شروع به اخراج کارگران کردند

ساز، احداث مجتمع های ساختمانی  حاصل استثمار ساليان دراز توده های کارگر در حوزه ساخت و
در زمين های کارخانه و در يک کالم جايگزينی ساسان با يک حوزه پرسودتر انباشت سرمايه و 

کارگر را  ٣٠٠سرمايه داران تا امروز . استثمار وحشيانه تر کارگران دستور کار روز آن ها شد
اند که آنان نيز بايد تسويه حساب  نفر باقی مانده اخطار کرده ١٢٠٠اخراج کرده اند و اکنون به 

سال در اينجا کار کرده و استثمار شده و فرسوده و  ٢٠تا  ۵کارگر از  ١٢٠٠هر کدام اين . کنند
ماه  ٢٩مالکان ساسان در ادامه اخطار خويش افزوده اند که تسويه حساب تا . مستهلک گرديده اند
ماه حق سنوات خواهند داشت  ٢ری تن دهند کسانی که تا اين تاريخ به قبول بيکا. دی اجباری است

اخطار سرمايه داران با . و آنان که اين کار را نکنند فقط يک ماه سنوات به آنان تعلق می گيرد
آنان همه اعالم کرده اند که حاضر به تسويه حساب . مقاومت دسته جمعی کارگران مواجه شده است

  .کردنيستند و برای تضمين اشتغال خويش پيکارخواهند 

  ايلنا : منبع

  ٨٨دی  ٢٧

  

 کارگران پااليشگاه ستاره خليج فارس اعتصاب می کنند

پااليشگاه ستاره خليج فارس که محمود احمدی نژاد 
و ساير عوامل سرمايه در کارزارهای عوام فريبانه 
تبليغاتی خويش بارها از آن به عنوان بزرگ ترين 

اند اينک در شرايطی پااليشگاه خاورميانه ياد کرده 
درصد کارهای تأسيساتی آن باقی  ٨٠که بيش از 

دولت . مانده است به ورطه تعطيل فرومی غلتد
احمدی نژاد در همان سناريوهای تبليغاتی خويش 

حتمًا ١٣٩١گفته بود که ساختمان پااليشگاه تا سال 
تمام خواهد شد و پااليش نفت و توليد بنزين 

پااليشگاه در اين جار و ظرفيت . آغازخواهد گرديد
ميليون ليتر بنزين در روز اعالم شد و  ٣۵جنجال ها 

تکيه گاه اصلی تمامی هياهوهای احمدی نژاد 
درمورد قدرت مقابله با تحريم بنزين از سوی 
کشورهای غربی هم احتمال راه اندازی همين 

پروژه ساختمان و راه اندازی اين . پااليشگاه بود
نک زير فشار موج بحران مجتمع عظيم صنعتی اي

اقتصادی سرمايه داری و وضع مالی وخيم دولت 
. احمدی نژاد به حال تعطيل کامل درآمده است

سرمايه داران پيمانکار طرح اکنون ماه ها است که 
آنان دليل کار خود . حقوق کارگران را نپرداخته اند

را امتناع دولت از پرداخت انبوه بدهی های خود به 
بودجه . مانکاری اعالم کرده اندشرکت های پي

ميليارد يورو است که تا  ۶تأسيس پااليشگاه حدود 
لحظه حاضر بخش عظيمی از آن هزينه شده است 

کل پروژه فراتر % ١٧اما کارهای انجام يافته از 
کارگران چندين بار در اعتراض به تعويق . نمی رود

حقوق ها تهديد به اعتصاب کرده اند و اينک در 
روزها اعالم کرده اند که تهديد خويش را آخرين 

  .حتمًا عملی خواهندکرد

  دويچه وله: منبع

  ٨٨دی  ٢٧

 

 قتل يک کارگر در سنگ تراشی سرمايه

در جهنم سرمايه داری ايران حتی پيشرفته ترين و 
مدرن ترين غول های عظيم صنعتی هم هيچ ريالی 
برای ايمنی شرايط کار و امکانات مورد نياز حفظ 

هر سرمايه دار و از . ن کارگران هزينه نمی کنندجا
جمله دولت سرمايه داری ميان يک ريال کاهش سود 
. يا مرگ چند کارگر مسلمًا دومی را انتخاب می کند

اين وضعی است که در سراسر اين دوزخ 
حکمفرماست، واويال اگر کارخانه و کارگاه اين 

در . جهنم واحدهايی از نوع سنگ بری ها باشند
ينجا سخن از حفظ جان کارگر حتی اگر نيازمند ا

کاهش هيچ ريالی سود نباشد امری نامعمول به 
سنگبری ها تاريخًا به استثمار نفرين . حساب می آيد

شده ترين، مفلوک ترين، بی بهاترين و سودآورترين 
فوج عظيم کارگران . بردگان مزدی عادت کرده اند

ی بها بوده افغان در راس اين داغ لعنت خوردگان ب
اند و مرگ آنان در حين کار برای صاحبان سرمايه 
به همان اندازه عادی و روزمره و بی نياز از پرس 
و جو است که مرگ بردگان مصری در الی جرز 
اهرام ثالثه برای فراعنه مصر حادثه ای معمولی 

ساله مقتول در يک سنگ  ٣٠کارگر . حساب می آمد

بی بهاترين  بری شهر خواف هم از جمله همين
او هنگام کار در مرگبارترين شرايط . بردگان بود

بدون هيچ وسيله ايمنی در زير دستگاه سنگ شکن 
رقت بار و جانخراش به دام  سرمايه به گونه ای

گزارش ها حاکی است که نوع اين حادثه . مرگ افتاد
مدام در سنگ بری های اين شهر و ديگر شهرهای 

  هرانا : منبع. می افتد ديگر ايران به وفور اتفاق

  ٨٨دی  ٢۵

  

 پايان دوره زندان زندانی در های جمدد برای کارگر دادگاه

ماه است که در سياه  ٨مهدی فراحی شانديز بيش از 
. چال های نظام سرمايه داری ايران به سر می برد

شرکت  قصداو در روز اول ماه مه امسال به جرم 
له تهران در مراسم روز جهانی کارگر در پارک ال

دستگير شد، مراسمی که به دليل تهاجم هار و سبعانه 
مهدی . نيروی سرکوب سرمايه هيچ گاه برگزار نشد
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در آن روز راهی زندان شد و قاضيان شرع سرمايه 
برای تکميل پرونده وی و برای طوالنی تر ساختن 

» جرم«را نيز به  »توهين به رهبر« مدت زندانش 
کت در مراسم روز اصلی وی يا همان قصد شر

فراحی شانديز اکنون دوران . کارگر افزودند
را به سر » توهين به رهبر«محکوميت خود به دليل 

او در اين مدت در بيغوله های انفرادی . آورده است
اوين محبوس بوده و شکنجه های زيادی را تحمل 

کرده است و حال در روزهای پايانی دوران زندان 
ه بايد در دو دادگاه جدديد به وی اعالم کرده اند ک

يکی به خاطر شرکت در همان مراسم !! حاضر شود
برگزارنشده و ديگری به خاطر جمع آوری امضا 
برای آزادی منصور اسالو فعال سنديکاليست 
زندانی، که قبال مدتی را به خاطر آن در زندان بوده 

ما از آغاز دستگيری و زندان مهدی فراحی . است
و خواستار آزادی فوری و  کردهشانديز را محکوم 

امروز نيز احضار او . بدون قيد و شرط او بوده ايم
را به اين دادگاه ها محکوم می کنيم و مجددًا خواهان 

: منبع. آزادی بی قيد و شرط و بی درنگ او هستيم
   هرانا

  ٨٨دی  ٢۵

  

 بيکار می شوند ن آنکارگرانوشابه سازی اصفهان تعطيل و 

خانه توليد نوشابه اصفهان اعالم سرمايه دار کار
کرده است که کارخانه را تعطيل و تمامی کارگرانش 

او مثل همه سرمايه داران در . را بيکار می کند
توضيح دليل کار خود از سود ناکافی و خطر 

مراد وی از . ورشکستگی شرکت سخن رانده است
اين است که سرمايه های فراوان ديگری  سود ناکافی
اضافه ارزش های ساالنه بسيار بيشتری به هستند که 

چنگ می آورند و سهم آن ها از سودهای توليد شده 
توسط توده های کارگر باالتر از آن است که نصيب 

سرمايه دار مالک نوشابه سازی بر . وی می شود
پايه همين استدالل تصميم گرفته است تا سرمايه خود 
را به جای ديگری منتقل کند و در عرصه 

استدالل سرمايه دار نص . سودتری به کار اندازدپر
صريح قانون اساسی سرمايه يعنی قانون استثمار 

در مقابل . نيروی کار و توليد ارزش اضافی است
اين استدالل سرمايه، کارگران هم استدالل، قانون و 

حرف کارگران اين است . مبانی پيکار خود را دارند
يعنی هر چه که سرمايه از ريال اول تا آخر آن 

سرمايه در جهان موجود است بدون هيچ اگر و اما 

سرمايه . محصول مستقيم کار و استثمار آنان است
داران در مقام مالک، برنامه ريز، دولتمرد و 
سياستمدار و مدير و مشاور کل حاصل کار توده 
های کارگر را از دستان آنان، از حوزه معيشت و 

دخالت آنان خارج رفاه اجتماعی آنان و از سيطره 
استدالل و قانون و مبانی بعدی کار . کرده اند

کارگران اين است که ميان طبقه آن ها و طبقه 
جنگی هميشگی و از بيخ و بن آشتی  سرمايه دار

همه چيز با حکم اين جنگ تعيين . ناپذير جاری است
حق و حقوق هر کدام از اين دو سو در . می شود

هر که بهتر بجنگد، هر . ميدان جنگ تعيين می شود
که نيرومندتر جنگ کند، هر که جنگ افزارش 
کارسازتر باشد، هر که سازمان يافته تر و آگاه تر و 
دورانديش تر پيکار کند، هر که مصمم تر و 
استوارتر و سازش ناپذيرتر در ميدان جنگ 
بدرخشد، هر که با درايت و بصيرت بيشتر ميدان 

م پااليش کند، جنگيدن را از گرد و غبار توه
کارگران در آن . امتيازات بيشتری خواهد گرفت

روز که بتوانند، ريشه سرمايه را از جای خواهند 

اگر نتوانند اين کار را بکنند خواهند کوشيد تا . کند
مطالبات هر چه بيشتری را بر سرمايه و دولت 

اگر اين کار را هم نتوانند . سرمايه داری تحميل کنند
تهاجمات سبعانه مداوم سرمايه داران  بکنند برای دفع

و اگر از عهده اين . و دولت آن ها تالش خواهند کرد
کار هم برنيايند بی گمان سرنوشت سياهی را متحمل 

کارگران نوشابه سازی اصفهان تا کنون . خواهند شد
توانسته اند بر سر سرمايه دار فرياد زنند که پس از 

ضر نيستند به سال کار کردن و استثمار شدن حا ٢٠
راحتی کارخانه را ترک گويند و تسليم بيکاری و 

کارگران اخطار کرده اند که ترفند . گرسنگی شوند
کارفرما برای اجرای نقشه بازنشستگی پيش از 
موعد و بازخريد کردن خود را نيز خنثی خواهند 

اين که سرانجام اين کشمکش چه خواهد شد بايد . کرد
 .کارگران چه می کنندديد که در روزهای آينده 

  سايت اشتراک : منبع

  ٨٨دی  ٢۵

  

 کارگر  ١٢۵اعالم تعطيل کارخانه دراکا و خطر بيکاری 

  ! کارگران

   !م و مقاومت کنيمبپا خيزي

ژانويه سرمايه دار کارخانه دراکا به کارگران خبر داد که اعالم  روز جمعه هشتم
. روز آينده شرکت را تعطيل خواهد کرد ١٠ورشکستگی کرده است و در طول 

کارفرمای کارخانه يک سرمايه . دراکا در شهر ارنس در کشور نروژ قرار دارد
دراکا کابل های . کارخانه مشابه دارد ۴نروژ  دار هلندی است که تنها در کشور
نفر از  ٢٠٠بيش از ژانويه  ١٣روز سه شنبه . مختلف کامپيوتر توليد می کند

درجه زير صفر در نقطه ای از شهر  ٢٠کارگران و ساير مردم ارنس در هوای 
اجتماع کردند تا اعتراض شديد خويش را عليه تعطيل کارخانه و بيکارسازی 

ی را با خود حمل اجتماع کنندگان معترض پالکاردهاي .اعالم دارندکارگر  ١٢٠
يکی از . »بگذاريد دراکا باقی ماند« : ها نوشته بود می کردند که بر روی آن

خبر  :او گفت. برای حاضران سخنرانی کرد» تروند ليستاد« کارگران به نام 
های ما را سخت ا و خانواده اعالم ورشکستگی کارخانه از جانب کارفرما همه م

و  در طول سال گذشته به طور مستمر بر تعداد مشتريان. ده استتکان دا
متقاضيان خريد محصوالت کارخانه افزوده شده است و در چنين وضعی برای ما 

به هيچ وجه قابل فهم نيست که 
ما !!! چرا دراکا بايد تعطيل شود

ر را مطلقًا اين اقدام سرمايه دا
به تعطيل  .قابل قبول نمی دانيم

کارخانه اعتراض داريم و در 
مقابل تصميم کارفرما دست به 
. مبارزه و مقاومت خواهيم زد

من به نمايندگی همه کارگران از 
شما مردمی که در تظاهرات 

ما آماده گسترش . اعتراضی ما شرکت کرده ايد تشکر و قدردانی می کنم
افراد خانواده و همراه با  اعتراضات خويش هستيم و در روزهای آينده

از همه مردم شهر . همزنجيران همراه خويش اعتراض را ادامه خواهيم داد
ارنس، نمايندگان کمون و همه اتحاديه های کارگری می خواهيم که به حمايت از 

  . ما برخيزند

نوع  هيچ کدام از اتحاديه های کارگری نروژ تا لحظه حاضر مطابق معمول هيچ
معموأل رسم اتحاديه ها اين است . کارگران نکرده اندحمايتی از اعتراض بحق 

که با هدف فريبکاری و عوامفريبی و برای خالی نبودن عريضه در بهترين 
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ند و گاه به با کارگران ابراز همدردی می کن حالت يک اطالعيه صادر می کنند و
 حمايت که هيچ نوعی از ايت فرمايشی و تصنعی دست می زنند،نوعی ابراز حم

ردی از کارگران را دوا نمی کند و هيچ گرهی از انبوه مشکالت آنان نمی د
تمام شواهد نشان می دهد که کارفرما به دنبال کسب سود بيشتر می خواهد . گشايد

سرمايه هايش را به قلمروهای ديگر و احتماًال به کشورهای با نيروی کار شبه 
  . رايگان منتقل کند

 ه اعتراضات خويش را به هيچ وجه بهست که دامنپيشنهاد ما به کارگران اين ا
ی ها يا توسل به اتحاديه های سرمايه ساالر و مانند اين پيماي سازمان دادن راه
دراکا، کل سرمايه های مالک دراکا، کل سرمايه های نروژ و . ها محدود نسازند

ا به دراکا را م. کل سرمايه جهانی حاصل کار و استثمار ما توده های کارگر است
ما خواستار  .توليد کرده ايمکرون تا کرون سرمايه هايش را ما  .وجود آورده ايم

ادامه کار اين شرکت هستيم و اين فقط مائيم که حق داريم در مورد دراکا و همه 
دراکا بايد به کار خود  .تصميم ما بسيار شفاف است. بگيريمدراکاها تصميم 

خصًا به هر نقطه ای از دنيا نقل مکان ادامه دهد، سرمايه دار آزاد است که ش

چه سريع تر  ما بايد هر. اما دراکا مال ما و محصول کار و استثمار ما است .کند
بايد از تريبون اين شورا کليه . ی سازمان دهيمخود را به صورت شوراي

کارگران نروژ، کل کارگران اسکانديناوی و اروپا و کارگران سراسر جهان را به 
قدرت  ما به اتکای. ورای خويش فراخوانيمعتراض و مبارزه و شحمايت از ا

بايد  .ن خود بايد کارخانه را تصرف کنيماين شورا و حمايت عظيم همزنجيرا
برنامه ريزی کار و توليد شرکت را خود و از درون شورای خويش به دست 

که دست به کار تشکيل شورای  ما از همه کارگران دراکا می خواهيم. گيريم
همزمان از کليه کارگران نروژ و همه جاهای . خويش و تصرف کارخانه شوند

ديگر اروپا و دنيا می خواهيم که به حمايت از مبارزات کارگران همزنجير 
  ٢٠١٠ژانويه  .خويش در داکا برخيزند

  فعالين ضد سرمايه داری در اسکانديناوی

www.simaiesocialism.com  

  

 حمکوم می کنيمرااووهجوم به منزل  ف ساعدپناهبازداشت شري

» اتحاديه آزاد کارگران ايران«بر پايه گزارشی که 
منتشرکرده است، شمار زيادی از نيروهای امنيتی و 
افراد نيروی سرکوب دولت سرمايه در ساعت پنج و 

ورت نيم صبح روز بيست و يکم دی ماه به ص
ضربتی و بدون هيچ اطالع قبلی به منزل شريف 
ساعد پناه کارگر کارخانه پرريس سنندج يورش برده 

مهاجمان مسلح دولتی در جريان اين يورش با . اند
ايجاد رعب و وحشت همه کودکان و اهالی خانه را 
از خواب بيدار کرده و آنان را به باد ناسزا گرفته 

اين تهاجم در اين بهانه عوامل سرکوب برای . اند

وقت صبح اين بوده است که می خواهند حکم جريمه 
و او را دستگير !! نقدی شريف را به اجرا بگذارند

سرکوبگران دو روز پس از اين حادثه شريف . کنند
را در نقطه ای از شهر سنندج دستگير و راهی 

شريف ساعد پناه از جمله نمايندگان . زندان می کنند
ندج است و جرم وی اين است کارگران پرريس سن

که خواستار جلوگيری از اخراج خود و 
جرم ديگر . همزنجيرانش توسط کارفرما شده است

او اين بوده است که دستمزدهای معوقه خود را 
شريف به اين دو دليل مورد . مطالبه می کرده است

غضب و خشم سبعانه سرمايه داران و دولت سرمايه 
ن و پرداخت جريمه داری قرارگرفته و به زندا

ما هجوم نيروی سرکوب به منزل . محکوم شده است
شريف، ايجاد فضای رعب و هراس برای ساکنان 

و دستگيری وی را محکوم می کنيم و خواستار  خانه
  . آزادی فوری و بدون قيد و شرط او هستيم

  ٨٨دی  ٢۴

  

  

 اعتصاب کارگران نيروگاه برق سنندج

دی واحد سيکل کارگران بخش قالب و آرماتوربن
روز است که در حال  ترکيبی نيروگاه سنندج چند

ماه است که  ۵کارگر اين بخش  ٢۵. نداعتصاب هست
حقوق نگرفته اند و کل دستمزد آنان در مصادره 

اين کارگران . سرمايه داران صاحب نيروگاه است
و نواحی ديگر به اينجا مهاجرت عمومًا از شهرها 

ی برای محل کومه هاي در جوار کارخانه. کرده اند
در اينجا، در . اند سکونت خويش دست و پا کرده

ط کار می کنند و استثمار می شوند سخت ترين شراي
و می فرسايند تا شايد لقمه نان ناچيزی به شکم 

 ۵سرمايه داران . گرسنه زن و فرزندان خود برسانند
ماه است که بهای نيروی کار اين کارگران را 

نان و خانواده يشان را در پشت و آ مصادره کرده
کوهی از بدهکاری و فقر و بدبختی اسير ديو 

کارگران در اعتراض . گرسنگی و مرگ ساخته اند
ماهه دستمزدها دست از کار کشيده اند و  ۵به تعويق 

سرمايه دار پيمانکار سفاک شرکت در قبال اعتصاب 
و اعتراض آنان عده ای کارگر مفلوک، گرسنه و 

ا سوء استفاده بشرستيزانه از گرسنگی آن بيکار را ب
کن وارد کارخانه و مشغول ها به عنوان اعتصاب ش

کارگران همچنان به مبارزه ادامه . ه استکار کرد
می دهند و خواستار پرداخت فوری همه دستمزدهای 

   ٨٨دی ٢۴ .خود هستند

  

 دام مرگ هپن می کند معادن کرمان مهچنانسرمايه در 

با  .با سود نفس می کشد. زنده استسرمايه با سود 
سرمايه  .با سود رشد می کند. تغذيه می کندسود 

عين سود يا اضافه ارزش است و برای زنده ماندن و 
رشد و فربهی خود بايد مدام و لحظه به لحظه بر 

نيروی کار را  بهای. فشار استثمار کارگران بيفزايد
 .دستمزدهای واقعی را کاهش دهد .کاهش دهد

. اين کار به هر جنايتی دست می زندايه برای سرم
اعتراضی را در نطفه خفه می  هر .کشتار می کند

وله های مرگ به دار قالی کودکان را در بيغ .سازد
. زنان را مجبور به تن فروشی می کند .می بندد

به  .به پا می کند حمام خون .جنگ راه می اندازد
اده ترين می يازد و در س تمامی اين سبعيت ها دست

ی ترين تهاجمات خود به جان و زندگی و ابتداي
هر ريال بهای الزم برای تأمين ايمنی  ،کارگران

محيط کار آنان را تبديل به سود بيشتر خود می 
هيچ ريالی را صرف تأمين امنيت جان . سازد

ط ند و آنان را در هولناک ترين شرايکارگران نمی ک
ار مرگ می حفاظ ايمنی راهی دي کاری بدون هيچ

گويای گوشه  تاريخ معادن شهر کرمان قصه. دکن
ينجا هيچ در ا. از اين جنايت هاست بسيار کوچکی

کارگر در اثر بروز سوانح  ماهی نمی گذرد که چند
ايمنی و وخامت  ناشی از فقدان هر نوع امکانات

ط کار جان خويش را از دست بسيار مرگبار شراي
. العمر تبديل نشوندندهند يا حداقل به معلول مادام 
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دولت سرمايه داری اسالمی تاريخًا، سنتًا، شرعًا و 
عرفًا آمار تلفات معادن و شمار کشتگان کارگر در 

جعل می . را منتشر نمی کندمراکز کار و توليد 
اصًال جستجو نمی کند زيرا کارگر را انسان  .نمايد

. نمی شمارد و جان او را بی بهاترين کاالها می داند
فقط  همين رژيمطبق آمار رسانه های  ين همه،ابا 

ماه در همين سال جاری بيش  ١٠در طول کمتر از 
ن ذغال سنگ استان کرمان در داکارگر مع ٢٠از 

سودندوزی بی مهار و بی عنان سرمايه  درگاه
کارگران بر اثر مرگبار  همه اين. قربانی شده اند

و  نی محيط کارط کار و فقدان هر نوع ايمبودن شراي

اسير  ل اوليه حفظ جان خويشعدم دسترسی به وساي
روز پيش بود که  ۵همين . ده اندمرگ ش و حادثه

يک کارگر . نقطه ای از معدن هشونی فرو ريخت
در دم جان داد و دو کارگر برای همه عمر معلول 

خانواده های کارگران هنوز از مراسم دفن . شدند
هنوز هيچ  نجير خويش به خانه بازنگشته بودند،همز

مجروحان خود دست و پا ننموده ريالی برای مداوای 
ای برای مقابله با کابوس  هنوز هيچ راه چاره بودند،

از مرگ نان آور پس  مرگ ناشی از گرسنگی
هنوز هيچ کدام از اين  خويش پيدا نکرده بودند،

خبر مرگ کارگر ند که انجام نداده بودکارها را 

گرگ . دنابدانا شنيدنجير ديگری را در معدن پهمز
داغ درنده سرمايه يکايک اين خيل بردگان مزدی 

را پاره پاره می کند و اين خيل بردگان لعنت خورده 
ببين که چگونه زير فشار فقر و گرسنگی، زير را 

فشار پراکندگی و بی سازمانی، زير فشار خفقان و 
 انهديکتاتوری، زير فشار کليه موانع سازمانيابی آگاه

زير فشار محروميت از امکان تدارک  طبقاتی،
برای جنگ با کارگری سراسری  انه شورایآگاه

پار می  لت و گونه سرمايه، هر روز و هر لحظه اين
 ٨٨دی  ٢۴ !ندشو
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . می شوند  هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم  سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی دي ابقه هس ان      . گر، شاهد 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 هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. را تدبير نيست تحميل کرده است و خودکرده

  .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  . ارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است با اين همه و به رغم آن که ک
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

انی ها و فداکاری های 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 نخواهند برد ات      گام اول برای عقب نشاندن هجوم 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 سطح     به معنای مطالبات عمومی کل کارگران اي متعارف کارگران در بخشی از جهان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    ران 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 -وسيع ترين شکل آن

ا   نفس طرح. مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران  مطالبه کارگران از سرمايه 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       .داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اندبرای سرمايه  که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش . که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين 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 های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ا      چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            ن رويکرد و 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

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

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

و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت به ) »ناخالص داخلیتوليد «(حداقل دستمزد ماهانه 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 ماهانه 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
  .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
 .رويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و س - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .ستفاده شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان ا -  
   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای شهروندان اختصاص دهد -  

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها 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 مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .همه 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  .هرگونه 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 -  
  .هر 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 همسرا -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
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 -  

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

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

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

  ١٣٨٨اول ماه مه سال 
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١٣ 
  ١٣٨٨بهمن  ٢جمعه     ٩٠شمارٔه مسلسل   ٤٣سال 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

 

  :ه برسانيدآدرس سايت را به اطالع هم 
  

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

  .قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين شويد


