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 کارگرانل دستمزدتعيين حداقوپيشنهاد» رخانه کارگ«

می گويند در زمان های قديم حاکم خودکامه و جباری زندگی می کرده که چنان 
باليی بر سر مردم آورده بود و چنان فضايی از فشار اقتصادی و بگير و ببند و 
بکش  ايجاد کرده بود که مردم  بايد ساعت ها و چه بسا روزها  در صف می 

ا تازه بتوانند به حکومت خدمت کنند و مثال باج و خراج خود را تحويل ايستادند ت
البته اکثر اين فلک زدگان درصف !! ماموران اين حاکم مستبد و خونخوار دهند

ايستاده ضمن تحمل اين وضعيت خفت بار به آن اعتراض هم می کردند و 
ه از اين که اما در ميان صف کسانی هم بودند ک. خواهان پايان دادن آن بودند

گرفتن باج و خراج به سرعت و به خوبی پيش نمی رود ناراحت بودند و به 
حکومت پيشنهاد می کردند که برای کاستن از طول صف ها تعداد مامورانش را 

  !!بيشتر کند تا بهتر بتواند باج و خراج را جمع آوری کند

تمزد کارگران جمهوری اسالمی در مورد تعيين حداقل دس» خانه کارگر«پيشنهاد 
فالکت و سيه روزی و فشار . برای سال آينده از جمله اين گونه پيشنهاد ها است

کمرشکن جهنم سرمايه داری ايران  کارگران را به چنان حدی از مظلوميت و 
بر بستر » خانه کارگر«استيصال کشانده است که مزدوران ضدکارگر مستقر در 

برای خوش رقصی در پيشگاه سرمايه  درماندگی خفت بار طبقه کارگر و درواقع
به دولت سرمايه داری پيشنهاد می کنند که حداقل دستمزد کارگران را طوری 
تعيين کند که کارگران فقط و فقط بتوانند زنده بمانند تا همچون سابق و برای 
هميشه و الی االبد مثل چهارپايان بارکش برای سرمايه داران کارکنند و دم 

خانه «از اين زاويه و دقيقا با اين هدف است که کميته دستمزد  درست. برنياورند
پس از جلسات متعدد بحث و بررسی طی نامه ای سرگشاده پيشنهاد خود » کارگر

را برای حداقل دستمزد کارگران در سال آينده به شورای عالی کار و مسئوالن 
  .کشور اعالم کرده است

جمهوری اسالمی دو شاخص را  قانون کار ۴١بر اساس ماده » خانه کارگر«
تورم اعالم شده از : برای تعيين حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته است 

خانه . نفری ۴سوی بانک مرکزی و تامين حداقل نيازهای زندگی يک خانواده 
کارگر در نامه خود به مسئوالن کشور توضيح داده است که تا چه حد تالش کرده 

را در مورد تامين يک زندگی کامال حداقلی برای  است حداقل تمام حداقل ها
در تعيين اقالم تعيين کننده سبد خوراکی ها " از اين رو. کارگران در نظر بگيرد

نفره که توسط وزارت  ۴از جدول حداقل کالری مورد نياز برای يک خانواده 
تره بار از ميادين  ٨٨رفاه تاييد شده استفاده کرده و قيمت اقالم در پايان دی ماه 

شهرداری که حداقل قيمت های مصوب می باشد گرفته شده و سعی شده که قيمت 
  ."های حداقلی در نظر قرار داده شود

نفره مورد نظر شامل پدر و مادر و کودکانی است که سن آن ها بين  ۴خانواده " 
يعنی فرض خانه کارگر اين است  که فرزند کارگر مدرسه  ." سال است   6 تا ٢

نشگاه نمی رود و خرج تحصيل ندارد واين خود به معنی پيش فرض گرفتن يا دا
محروميت از تحصيل و امکانات آموزشی برای فرزندان کارگران در اين 

کالری و  ٢٠٠٠کالری مورد نياز والدين در يک روز . "محاسبه دستمزد است
رای اين مقدار کالری معموال ب." کالری در نظر گرفته شده است ١٨٠٠کودکان 

کسانی در نظر گرفته می شود که کمترين فعاليت را در طول روز می کنند يا می 
خواهند رژيم بگيرند تا الغر شوند نه برای کارگری که از صبح تا شب حداقل 

 .ساعت کار سخت و طاقت فرسا می کند ١۶تا  ١٢

ای با اين مقدمات، خانه کارگر برای تعيين دستمزد کارگران و جايگاه خانواده ه
اما نه برای . کارگری از نظر رفاه اجتماعی، يکراست سراغ خط فقر می رود

اين که بگويد دستمزد  کارگران بايد در حدی باشد که که کارگران و خانواده های 
کارگری، که تمام ثروت جامعه را توليد می کنند، در رفاه و آسايش زندگی کنند، 

به  Tحد می توان فقير نگه داشتبلکه از اين رو که بگويد کارگر را تا چه 
طوری که فقط از گرسنگی نميرد تا بتواند کار کند  و برای سرمايه داران مفت 

خوری که خانه کارگر از آن ها دفاع می کند ثروت بيشتر و بيشتر و بازهم بيشتر 
  .توليد کند

خط فقر را معرفی و بررسی می کند  ٣اين اساس، خانه کارگر در نامه خود  بر 
کارگر را که در هر صورت بايد در فقر زندگی کند در جايی قرار دهد که به  تا

اين . نظر خانه کارگر برای حفظ اين نظام بردگی مزدی بهترين جای ممکن است
  :سه خط فقر از نظر خانه کارگر چنين است 

خط فقر شديد يا خط گرسنگی مجموع درآمدی است که بايد توسط خانوار  - ١" 
افراد خانواده از خطر سوء تغذيه دور شوند و حداقل کاالی مورد  هزينه شود تا

خط فقر شديد يا گرسنگی به دست آمده در اين . نياز را برای حيات کسب کنند
  .ريال است ١۴٩۶۶٧ ٠گزارش

درصد خط فقر  ۴٠بر اساس مستندات مراجع رسمی خط گرسنگی تقريبا  - ٢
ريال  ٣٧۴١۶٧۵گر، عدد به عبارت دي. مطلق را به خود اختصاص می دهد

ميزان خط فقر مطلقی است که دربرگيرنده حداقل نيازهای يک خانواده برای 
  .است ٨٨تضمين سالمت غذا و نيازهای اجتماعی در سال 

البته اين رقم ميانگين کشوری . عدد مذکورخط فقر مطلق رابه ما معرفی می کند
 ٢٠ شهرها تا سقف است، ولی همواره تهران وشهرهای بزرگ به عنوان کالن

درصد به لحاظ افزايش برخی هزينه ها مثل هزينه مسکن، اياب و ذهاب 
  .ريال است ۴١۶۶٠١٠لذا اين سبد برای شهرهای بزرگ . بيشتر خواهد بود...و 

 ١٣٨٧درآمد متوسط خانوار شهری بر اساس تعديل نرخ تورم سال  - ٣
 ۵٠ن که خط فقر نسبی با توجه به اي. درنظر گرفته شده است) ريال ٨۶٨٧۵٠٠(

ريال تا  ۴٣۴٣٧۵٠درصد ميانگين درآمد شهری است، خط فقرنسبی بين  ۶۶تا 
لذا به نظر می رسد مصوبات شورای عالی کاربر . است ٨٨در سال  ۵٧٣٣٧۵٠

 ۴٣۴٣٧۵٠ريال تا   ٣٧۴١۶٧۵اساس اطالعات موجود بايد بتواند عددی بين 
مطلق تا حداقل فقر نسبی را در  ريال را پوشش دهد، يعنی عددی که حداقل فقر

  . برگيرد

محاسبات مذکور فارغ از اتفاقاتی است که در سال آينده به دنبال اجرای قانون 
  ."هدفمند کردن يارانه ها و آزاد سازی قيمت ها اتفاق خواهد افتاد

خانه کارگر برای » سخاوتمندانه«بنابراين، همان طور که می بينيم، پيشنهاد 
ن عبارت است از نگه داشتن کارگران و خانواده های کارگری دستمزد کارگرا
البته همان طور که در پايين خواهيم ديد خانه کارگر در واقع رقم .  در فقر مطلق

بلکه می گويد حد اقل دستمزد طوری در نطر . مشخصی را پيشنهاد نمی کند
يبی گرفته شود که با بن کارگری و کمک هزينه مسکن در نهايت به رقم تقر

و در واقع طبق محاسبات خودش برای کارگرانی . تومان نزديک شود  ٣٧۴٠٠٠
خانه . که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند همين هم زير خط فقر مطلق است

ضدکارگر تمام اين محاسبات را انجام داده تا نشان دهد  کارگرچه قدر بايد مزد 
ن داشته باشد تا بتواند برای بگيرد که فقط از گرسنگی نميرد و آن قدر جان در بد

اما طبق . سرمايه دار کار کند، سود توليد کند و بر کوه ثروت های او بيفزايد
همين محاسبه خانه کارگر، سرمايه دار صاحب کار بايد حداقل ماهی صد هزار 

برای سرمايه داری که همين دستمزد فعلی .  تومان به دستمزد کارگر اضافه کند
ا عقب می اندازد و پرداخت نمی کند، پرداخت اين کارگر را هم ماه ه

خانه کارگر . اما سرمايه داران نبايد نگران باشند. صدهزارتومان فا جعه است 
همه جوره منافع سرمايه داران را در نظر گرفته و فکر اينجا را هم کرده است 
 که مبادا اين صد هزار تومان بر روی پايه حقوق کارگر برود و به قول خودش

بنابراين، . اثرات مزدی مثل افزايش حق سنوات  و مانند آن ها در پی داشته باشد
پيشنهادات زير را مطرح می کند برای آن که حداقل ممکن به حقوق ثابت 
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کارگران اضافه شود و اين افزايش حقوق اثرات مزدی کمتری برای سرمايه 
  :داران داشته باشد 

نه بن و مسکن تا به رقم تقريبی حداقل دستمزد به عالوه کمک هزي - ١"
  .ريال نزديک شود ٣٧۴٠٠٠٠

افزايش کمک هزينه مسکن و بن کارگری همزمان بدون آن که اثرات مزدی  - ٢
البته . داشته باشد، می تواند به ميزان مؤثر در درآمد کارگران تأثير بگذارد

  .تشخيص آن بر عهده شورای عالی کار است

درصد مزد روزانه به عنوان جبران يک سال  ۵/٢ ميزان پايه سنوات به مأخذ - ٣
  ."سابقه را می توان به دستمزد کارگران سابقه دار اضافه کرد

شورای عالی کار "خانه کارگر در پايان نامه خود اظهار اميدواری کرده است که 
بتواند مزد واقعی کارگر را که در برگيرنده عدالت اقتصادی و اجتماعی است به 

  ." تصويب برساند

می بينيم که از نظر اين خانه ضدکارگر عدالت اجتماعی و اقتصادی عبارت است 
عدالت اجتماعی و اقتصادی اين است که . از نگه داشتن کارگران در فقر مطلق

يک اقليت سرمايه دار در بهترين شرايط و با بهترين و مدرن ترين امکانات 
ردار باشند و ميليون ها کارگر زندگی کند و از رفاه و آسايش و همه لذت ها برخو

و خانواده کارگری در فقر وفالکت و گرسنگی مطلق زندگی کنند و از همه 
امکانات محروم باشند و آن قدر مزد بگيرند تا تنها نيمه جانی در بدن داشته باشند 

باالخره کارگر مرده که نمی تواند کار . تا بتوانند همچنان چرخ توليد را بگردانند
  . اگر کارگر نباشد سرمايه ای هم نخواهد بود. د توليد کندکند و سو

با اين همه، همان طور که در تمام اين سال ها ديده ايم معموال آنچه در نهايت در 
شورای عالی کاربه تصويب می رسد بسيار کمتر از همين پيشنهاد فالکت زده 

برای خانه کارگر است و امسال از همين االن پيداست که دولت سرمايه 
زيرا همين چند روز پيش بود که  . پيشنهادات خانه کارگر تره هم خرد نمی کند

دولت رسما اعالم کرد که حقوق کارگران در سال آينده اضافه نخواهد 
  ).به نقل از سخنگوی طرح تحول اقتصادی ۴/١٢/٨٨روزنامه آرمان (شد

دگی مطلق و يا تحمل بر: ما دو راه بيشتر در پيش رو نداريم ! پس کارگران
مرگ ناشی از فقرمطلق و گرسنگی مفرط يا مبارزه متشکل و سراسری عليه 
نظام بردگی مزدی برای برخورداری از يک زندگی انسانی همراه با رفاه، 

اگر می خواهيم راه دوم را انتخاب کنيم، بايد از همين . آسايش، شادی و آزادی
ستمزد را بر اساس ثروتی که االن از دولت و وزارت کارش بخواهيم که حداقل د

توليد «(ما کارگران توليد کرده ايم و اختصاص سهم هرچه بيشتری از اين ثروت 
بر چنين اساسی، چنان . به معيشت و رفاه شهروندان تعيين کند) »ناخالص داخلی

که ما قبال محاسبه کرده ايم، حداقل دستمزد برای يک خانواده چهارنفره کارگری 
تعيين حداقل دستمزد بر . يون و پانصد هزار تومان کمتر باشدنبايد از يک ميل

اساس تورم و نيازهای حداقل يک خانواده کارگری همان چيزی است که خود 
اين گونه تعيين حداقل دستمزد . دولت سرمايه داری در قانون کارش آورده است

سرمايه  و ارقامی که خانه کارگر و امثالهم پيشنهاد می کنند فقط و فقط به سود
داران و دولت آن ها است و هيچ دردی را از دردهای بی شمار ما کارگران دوا 

اگر می خواهيم از شر اين زندگی خفت بار راحت شويم يا دست کم . نمی کند
فشار آن را کمتر کنيم راهش فقط و فقط  مبارزه متحد و متشکل و شورايی با 

مايه داران و دولت آن ها با سرمايه و متمرکز کردن حمله بر کوه سودهای سر
برای زندگی بهتر هيچ راه ديگری وجود . هدف بازگرداندن آن ها به جامعه است

  .ندارد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٨اسفند  ١١

 

پرتوشيمی واقع  جمتمع های موجوديت شورای موقت کارگران اعالم
 ماهشهر ويژه اقتصادیمنطقه  در

منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر با احتساب دو مجتمع قديمی ، پتروشيمی رازی و 
اين منطقه از . مجتمع را شامل می شود  ٢٠) ايران و ژاپن سابق( امام  بندر

با شروع به کار پتروشيمی رازی فعاليت صنعتی خود را آغاز  ٤٠اواخر دهه 
نطقه صنعتی پتروشيمی در خاورميانه محسوب م کرده است و امروز قديمی ترين

شاغل در مجتمع های منطقه که به  تا دو سال قبل ، تعداد کارگران. می شود 
نفر بالغ می گرديد  ٥٠٠٠٠ توليد رسيده و يا در حال ساخت بودند ، به بيش از

به  که در پی بحران اقتصادی دوسال گذشته و اخراج های پشت سر هم ،
يافته است و به معنی واقعی تر يعنی در طی دوسال گذشته در  نفر تقليل ٣٠٠٠٠
اخراج . نفر کارگر در اين منطقه ، اخراج و از کار بيکار شده اند  ٢٠٠٠٠ حدود

بهانه های مختلف صوزت گزفته که عمده آن پايان يافتن دوره ساخت  کارگران به
خراج ها ، ا. سرمايه داران و شرکت ها مطرح شده است  کارخانجات از طرف

کارگران مواجه بوده است و امروزه هم ،  عمدتا با مقاومت های زيادی از سوی
اين منطقه از مناطقی بود که فعالين  ، ٥٧در دوران انقالب . همچنان ادامه دارد 

به ايجاد تشکلی برای متحد  کارگری ، با تشکيل شورای کارگران پروژه ای دست
های  نماينده خواست نگوی کارگران بوده وکردن کارگران زده که اين شورا سخ

ستون  برحق کارگران در انقالبی شد که اساسش کارگر بود و کارگر به عنوان
فعالين آن سال ها امروز يا در . فقرات انقالب عليه رژيم شاه به حساب می آمد 

بنابراين امروز ، اکثر فعالين کارگری ، . مانيستند و يا بازنشست شده اند  ميان
جوانی هستند که تجربه گذشته را ندارند و تاريخ آن دوره را از فعالين  الينفع

اين فعالين به عنوان نماينده خواست های مختلف . و آموخته اند  باسابقه شنيده
برای خواست های مختلف ، از جمله پرداخت حقوق  کارگران در دل مبارزه

ای اخراج سازی سرمايه با سياست ه معوقه و متحد کردن کارگران برای مقابله
در ماه ها و سال های  . داران منطقه و دولت حامی آن ها ، پرورش يافته اند

کارگران ساير مناطق  گذشته ، بارها اين فعالين با دادن نامه حمايتی از مبارزات
  . ايران ، اراده خودشان را به نمايش گذاشته اند

جامعه ايران ، ما بخشی از  امروز در دل شرايط جديد سياسی به وجود آمده در
فعالين ، تصميم به تشکيل شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشيمی  اين

شورا را به عنوان تشکلی پايه ، برای متشکل نمودن  ماهشهر گرفته و اين
های  را به عنوان بيانيه شورا و خواست کارگران منطقه اعالم و بيانيه زير

همه کارگران می خواهيم که  وم می رسانيم و ازاطالع عمه کارگران اين منطقه ب
کارگران ،  در پخش و توزيع هر چه بيشتر اين بيانيه و خواست ها در ميان

و  با اين اميد که روزی با مجمع عمومی های صدها. خانواده ها و مردم بکوشند 
های زندگی کارگران ، شاهد شکل  هزاران نفره در محيط های کارگری و محل

 . قطعا آن روز دور نيست. علنی در منطقه باشيم  اهایگيری شور

بيانيه شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی 
 ماهشهر



ه    ه ر ک یر ک ل کار جاد  ای ا ی  یھما ل کار جاد  ای ا ی    ھما
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  ١٣٨٨ اسفند ١٤جمعه     ٩٦شمارٔه مسلسل   ٤٩سال دوم ـ شمارٔه  

با توجه به شرايط حاد اقتصادی و سياسی موجود در ايران زندگی کارگران   -١
لی مخاطرات جدی روبرو شده و از آنجا که کارگر در ايران هيچ گونه تشک با

 : دفاع از خواسته هايش ندارد ، لذا برای طرح و

ما کارگران خواهان حق ايجاد تشکل و داشتن چنين ظرفی برای طرح و دفاع از 
برحق هر روزه مان هستيم و اين تشکل همانا ، مجمع عمومی  خواست های

مجمع عمومی کارگری ، با . زندگی مان است  کارگران در کارخانه و يا محل
، زندگی و معيشت می تواند و بايد  کارگران برای دفاع از شرايط کار توجه نياز
 . تشکيل شود

، توسط  ١٣٨٩ما خواهان تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال   - ٢
نمايندگان کارگران و دولت و بر اساس ميزان تورم اقتصادی  شورايی متشکل از

ه به اعالم خط فقر از طرف يکميليون تومان و با توج روز ، و به ميزان حد اقل
اين خواست  ١٣٨٨در روزهای پايانی سال  . مسئولين و ارگان های دولتی هستيم

 . تحميل کرد را بايد به نيروی متحد کارگران به کارفرمايان

هيچ کارگری را نبايد به دليل . اعتراض و اعتصاب حق کارگران است  - ٣
شرايطی که کارگران در گروه  در. اعتراض دستگير و زندانی کرد  اعتصاب و

محيط های کار اخراج می شوند ، کارگر جز استفاده  ها و صدها نفره از های ده
 . ، برای دفاع از زندگی اش ندارد از ابزار اعتراض و اعتصاب چاره ديگری

 هم اينک. ما خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی و کارگران زندانی هستيم  - ٤
و از جمله منصور اصانلو و ابراهيم مددی اعضای هيئت  ده ها رهبر کارگری

کارگران شرکت واحد و علی نجاتی از اعضای هيئت مديره  مديره سنديکای

 .زندان هستند که بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند سنديکای کارگران هفت تپه در
دليل و کارگران مبارزه کرده اند و نبايد به اين  اين کارگران برای دفاع از حقوق
ما همچنين خواهان آزادی دستگيرشدگان . بمانند  هر دليل مشابه ديگری در زندان

 . ماهه گذشته هستيم ٨اعتراضات 

ما خواهان پرداخت حقوق های معوقه کارگران شاغل در کارخانجات   - ٥
 . هستيم

 . ما خواهان توقف اخراج کارگران از محيط های کار هستيم  - ٦

 جازات اعدام و از جمله اعدام زندانيان سياسی مانند فرزادما خواهان لغو م - ٧
 .هستيم ،کمانگر ، معلم زندانی

با توجه به شرايط اقتصادی اين منطقه و ثروت بی حد و حصری که از اين 
سرمايه داران ايران و جهان سرازير می شود ، تحقق اين خواست  منطقه به جيب

زندگی کارگران کامال امری قابل تحقق تامين معيشت و  ها و به ويژه حفظ کار و
در منطقه خواسته می شود که به اين خواست  وسيله از مسئولين امر بوده و بدين

 . کارگران رسيذگی کرده و عملی نمايند

 شورای موقت کارگران منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر

٨/١٢/٨٨  

احزاب کارگری ايران و  به کليه سازمان ها، اتحاديه ها و سنديکاها و: رونوشت 
 جهان

 

 تظاهرات اعرتاضی کارگران نساجی قائم شهر

کارگران نساجی قانم شهر مثل همه همزنجيران 
خويش ماه هاست که از دريافت دستمزد در قبال کار 

ماه است که بدون هيچ مزدی  ۵آنان . محروم شده اند
کار می کنند و مدام خواستار پرداخت بهای نيروی 

شده اند اما پاسخ سرمايه داران در همه  کار خويش
کارگران در روز سه شنبه . اين مدت منفی بوده است

اسفندماه با خشم و عصيان از محل کارخانه به  ١١
در مسير . سوی فرمانداری قائم شهر راه افتادند

خويش دست تظاهرات کردند و از همگان خواستند 
سيده اخبار ر. به حمايت از مبارزات آنان برخيزند

از شهر حاکی است که عده ای از اهالی همراهی و 

همدلی خود را با کارگران اعالم کردند و در ميان 
  .  راه به صفوف تظاهرات اعتراضی آنان پيوستند

  ٨٨اسفند  ١٠

  

  

 برگزاری اجالس برای ختم حادثه معدن باب نيزو

» پيگيری حادثه معدن باب نيزو«جلسه ای زير نام 
به ذغال شويی شهر زرند برگزار در محل موسوم 

در اين اجالس جمعی از مزدوران و خدم . شده است
عليرضا محجوب . و حشم سرمايه شرکت کرده اند

خانه «دبيرکل مادام العمر تشکل ضدکارگری 
، اميری نماينده مجلس سرمايه و فردی که »کارگر

کارگر مقتول حادثه  ٨مدعی وکالت خانواده های 
جلسه حضور يافته و به مذاکره و معدن است در اين 
 شرکت کنندگان در نشست در. گفتگو پرداخته اند

مورد همه چيز بحث کرده اند اما تنها چيزی که به 
مباحثات آنان هيچ راه نيافته رسيدگی به جرائم و 

کارگر  ٨تخلفات سرمايه داران صاحب معدن، قتل 
توسط آن ها در  باب نيزو و اهميت محاکمه و 

شرکت . جانيان صاحب سرمايه استمجازات 
و اعالم کرده اند » چشم بسته غيب گفته اند«کنندگان 

که وقوع اين حادثه احتماًال در اثر برخی سهل 

و بهتر است که اين سهل !! انگاری ها  بوده است
محجوب و نماينده مجلس !! انگاری ها روی ندهد

سرمايه و همراهان و شرکای ديگر تالش کرده اند 
اين طريق سر و ته ماجرا را به هم آورند و راه  تا از

را برای مختومه کردن پرونده کشتار کارگران 
آنچه . توسط سرمايه داران باب نيزو هموار سازند

در باب نيزو روی داده است گوشه بسيار ناچيزی از 
دنيای جنايت ها، سبعيت ها و شرارت هايی است که 

دولت فقط در عرصه سرپيچی سرمايه داران و 
سرمايه داری ايران از قبول هزينه امکانات ايمنی 
محيط های کار و  در همين راستا قتل عام توده های 
کارگر انجام داده اند و هر روز و هر دقيقه انجام می 

هيچ روزی نيست که کارگرانی به همين دليل . دهند
و بر اثر امتناع سرمايه داران از تقبل حداقل هزينه 

ر قربانی سودجويی های  صاحبان بهبود شرايط کا
هيچ سالی نيست که چند صد کارگر . سرمايه نشوند

به همين خاطر جان خويش را از دست ندهند و 
چندين هزار کارگر ديگر به معلوالن مادام العمر 

اين جنايات . گرسنه جهنم سرمايه داری اضافه نشوند
و کارگرکشی ها دقيقه به دقيقه در چهارديواری اين 

وحشت و دهشت اسالمی سرمايه انجام می  جهنم
گيرد و تا امروز هيچ کس در هيچ کجا نشنيده است 
که هيچ سرمايه دار يا هيچ دولتمرد نظام بردگی 
مزدی به خاطر ارتکاب اين جنايت های سهمگين 
. حتی مورد کمترين پرس و جو قرار گرفته باشد

نشست مزدوران سرمايه در ذغال شويی زرند نه با 
بررسی پرونده قتل عام کارگران معدن باب هدف 

نيزو بلکه صرفًا با هدف برائت صاحبان سرمايه از 
  . قتل عام آنان برگزار شده است

  ٨٨اسفند  ١٠
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 تظاهرات اعرتاضی کارگران شرکت ميالد

شرکت ميالد از جمله کارخانه های تحت مالکيت 
. مجتمع صنعتی قائم رضا در استان اصفهان است

کارگر را اخراج  ١٢٠در همين اواخر  اين شرکت
کارگر رسمی ديگر  ٨٠کرده و در تدارک اخراج 

کارگران اين کارخانه نيز همچون همزنجيران . است
خويش در شرکت متک و به سان ميليون ها کارگر 
ديگر در سراسر جهنم اسالمی سرمايه داری چندين 
. ماه است که دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند

ران در روز دو شنبه دهم اسفند در دفتر مجتمع کارگ
مذکور در سه راه توحيد اصفهان تجمع کردند و 

سرمايه داران شرکت که . دست به اعتراض زدند
چند روز پيش با تظاهرات اعتراضی کارگران 
خشمگين متک و مقاومت سرسختانه آن ها برای 

ماهه خود مواجه شده  ٧گرفتن دستمزدهای معوقه 
ين بار پيش دستی کرده و قبل از رسيدن بودند، ا

کارگران به دفتر مرکزی شرکت از نيروی سرکوب 

سرکوبگران از . دولت خويش کمک خواستند
ساعاتی قبل در سه راه توحيد و در محل شرکت 
شروع به صف آرايی نمودند و به محض ورود 
کارگران شروع به تهديد و نشان دادن چنگ و دندان 

شيگری تمام از ورود کارگران به آنان با وح. کردند
محوطه دفتر کارخانه جلوگيری کردند و دست به 
. کار متفرق کردن و ضرب و شتم آن ها شدند

کارگران مقاومت نمودند و همصدا و متحد و مصمم 
در طول خيابان با تشکيل صفی طوالنی شروع به 

آنان مطالبات خود را فرياد زدند و . راه پيمايی کردند
ابران و توده اهالی خواستند که به حمايت از همه ع

تظاهرات کارگران مدتی به . از مبارزاتشان برخيزند
طول انجاميد و در اين هنگام حراست شرکت که از 
مشاهده مقاومت مصمم و راه پيمايی کارگران به 

نفره چند روز قبل  ٢٠٠ويژه با  توجه به تظاهرات 
ه کارگران متک به وحشت افتاده بود شروع ب

. پادرميانی متعارف مزدورمنشانه خود کرد
مزدوران حراستی به ميان کارگران آمدند و بساط 

آنان گفتند که طی چند روز . وعده و وعيد پهن کردند
آينده صد ميليون تومان به صورت علی الحساب به 

کارگر معترض  ٧٠. کارگران پرداخت خواهد شد
التًا به شرکت پس از اين گفتگوها اعالم کردند که عج

سر کار باز می گردند اما به اعتراض و اعتصاب 
آنان تأکيد کردند که تا پيش از . خود ادامه خواهند داد

دريافت دستمزدهای معوقه به هيچ وجه کار را 
کارگران همزمان از . شروع نخواهند کرد

همزنجيران خويش در شرکت متک به خاطر 
پيشگامی آنان در اين اعتراض ها و مبارزات 

  . قدردانی و تشکر کردند

  ٨٨اسفند  ١٠

  

  

 کارگر شرکت خمابراتی رالکوم در نروژ ٣٠٠اخراج 

شرکت رالکوم يکی از شعبه های کنسرن بزرگ 
امروز . مخابراتی تله نور در کشور نروژ است

دوشنبه اول ماه مارس سخنگوی کنسرن تله نور 
آقای آتله لسوم در مصاحبه با روزنامه هفتگی 

 ٣٠٠م کرد که از فردا دوم ماه مارس تکنيک اعال
. کارگر  شرکت رالکوم از کار اخراج خواهند شد

آقای لسوم در اين مصاحبه می گويد که ما در ماه 
گذشته دو جلسه  با مسئولين اتحاديه کارگری اين 
شرکت برگزار کرديم و در اين جلسات داليل تصميم 

. شتيمبه اخراج اين کارگران را با آنان در ميان گذا
خوشبختانه مسئولين اتحاديه وضعيت بحرانی کنسرن 

مسئولين اتحاديه از ما درخواست . را درک کردند
کردند که در ازای اخراج اين کارگران حقوق يک 
ماه را به آنان بدهيم يا تعهد بدهيم که در جاهای 

ما با هر دو . ديگر برای اين کارگران کار پيدا کنيم
زيرا اوأل اگر ما توان . مخواست آنان مخالفت کردي

پرداخت خسارت مالی به جای اخراج اين کارگران 
را داشتيم دليلی نداشت آنان را اخراج کنيم و ثانيًا پيدا 
کردن کار برای کارگر اخراجی وظيفه ما نيست 
بلکه اداره کار بايد به فکر کاريابی برای اين 

  . کارگران باشد

هالم رئيس همزمان با پخش اين خبر، خانم سيسل 
اتحاديه رالکوم نيز در يک مصاحبه مطبوعاتی 

کارگر اين شرکت،  ٣٠٠ضمن تائيد خبر اخراج 
ما در طول يک ماه گذشته نهايت تالش : "اعالم کرد

خودمان را کرديم که مانع اخراج اين کارگران 
شويم، اما متأسفانه کنسرن تله نور دچار بحران 

". ا برنمی آيداقتصادی شده است لذا کاری از دست م
اين فعال جنبش اتحاديه ای در ادامه سخنانش می 

اگر چه اخراج اين همکارانمان بسيار تأسف : " گويد
آور است اما ما بايد خوشحال باشيم که کنسرن تله 

نفراز کارگران را اخراج کرده است،   ٣٠٠نور تنها 
زيرا ما می دانيم که اين کنسرن تصميم دارد که 

کارگران را اخراج کند و اين  تعداد زيادی از
بيکارسازی ها تنها شامل رالکوم نمی شود بلکه در 
شعبه های ديگر اين کنسرن مانند سونيکو و ال تل 
". نيز قرار است تعدادی از کارگران را اخراج کنند

در سخنان اين مزدور جنبش اتحاديه ای نکات قابل 
توجهی وجود دارد که هر کارگر هوشياری بايد 

  : اين نکات عبارتند از. آن ها تعمق کندروی 

از حرف های اين نماينده به اصطالح کارگری به  .١
درستی استنباط می شود که مسئولين اتحاديه شرکت 
رالکوم  نه تنها مدت ها در جريان طرح بيکارسازی 
کارگران توسط صاحبان سرمايه  بوده اند، بلکه در 
با  اجرای اين طرح ضدکارگری نهايت همکاری را

بسيار قابل . سرمايه داران کنسرن انجام داده اند
کارگر حتی رئيس  ٣٠٠توجه است که  خبر اخراج 

اتحاديه را بسيار خوشحال هم کرده است، آن سان 
که او از فرط شادمانی به نيايش پرداخته و بيشترين 
سپاس را در برابرآستان قدرت سرمايه به جای 

  . آورده است

های کارگری به محض سران مزدور اتحاديه  .٢
مشاهده کاهش چند کرون سود سرمايه داران، اخراج 
کارگران توسط صاحبان سرمايه را مجاز و اين کار 
. را حق مسلم و مفروض سرمايه داران می دانند

اتحاديه ها در همه جا با کارفرمايان توافق کرده اند 
که تاوان بحران نظام سرمايه را بايد کارگران 

در طول دو سال گذشته حتی يک . پرداخت کنند
حرکت اعتراضی در کشور نروژ در مخالفت با 
بيکارسازی کارگران در مراکز مختلف کار و توليد 
. از سوی اتحاديه ها سازمان داده نشده است

برعکس، سران اتحاديه ها همه جا در مقابل موج 
اعتراضات کارگران به ياری صاحبان سرمايه 

 .   شتافته اند

که رؤسای اتحاديه ها، همه حاميان جنبش جا دارد  .٣
اتحاديه ای، همه رفرميست های راست و چپی که 
شب و روز بذر شوم توهم به اتحاديه ها را در ذهن 
و مغز و مسير مبارزه کارگران ممالکی چون ايران 
و جاهای ديگر کشت می کنند، همه عشاق سينه 
 چاک گای رايدرها، همه آنان که نوشتن نامه به گای
رايدر را سند تشخص خود و سالح زشت خودنمايی 
خويش در ميان کارگران می بينند، آری همه اين ها 

سؤال . در مقابل يک سؤال بسيار اساسی قرار گيرند
اگر رسالت اتحاديه ها فقط اين است که در : اين است

روزهای رونق و سرکشی موج سودآوری سرمايه 
ان از سوی ها خواستار خريداری نيروی کار کارگر

سرمايه داران شوند، که سرمايه داران خود اين کار 
را می کنند، زيرا به نيروی کار و استثمار هرچه 

اگر آن ها قرار است . گسترده تر کارگران نياز دارند
در شرايط بحران و به محض کاهش يک دينار سود 
صاحبان سرمايه، سالح دست سرمايه داران برای 

ه باز هم وجود آن ها نه نياز اخراج کارگران باشند ک
در همه . کارگران بلکه احتياج مبرم سرمايه است

اين حالت ها چرا کارگران بايد تمامی قدرت طبقاتی 
خود را تسليم اين امامزاده های جعل و دروغ 
سرمايه بنمايند؟ چرا توده های کارگر بايد قدرت 
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خود را تقديم نهادهايی کنند که کل اين قدرت را عليه 
ود آنان و به نفع سرمايه داران و برای خ

ماندگارسازی نظام کارگرکش سرمايه داری به کار 
 !!   گيرند؟

همه چيز با صدای بلند بانگ می زند که جنبش  .۴
اتحاديه ای اگر در گذشته های دور فقط برای تداوم 
بقای خويش و خدمت به آستان سرمايه تحت فشار 

گاهی با   مبارزات کارگران ناچار می شد هر از
سطحی از  اعتراضات کارگران همراه شود، اکنون 
ديگر اين کار را هم نمی کند و ظرفيت چنين 
. همراهی مزورانه و عوام فريبانه را هم ندارد

کارگر نروژی و کارگر هر کجای ديگر دير يا زود  
ناچار خواهند شد که برای وضعيت اسفناک خويش 

نجات کارگران  تنها راه رهايی و. چاره ای انديشند
از وضع موجود  درهم پيچيدن طومار ميدان داری 

رفرميسم منحط اتحاديه ای و سازماندهی آگاهانه و 
هدفمند خويش در شوراهای کارگری ضدسرمايه 

 . داری است

نقل از . سايت نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای: منبع
   ٢٠١٠مارس          سايت سيمای سوسياليسم 

 

 )ادامه(دل ها کارگران و درد 

 )از البه الی روزنامه ها(

 فقط من . کارگر کارخانه صنايع فلزی هستم. ١
را تحمل  استثمار و ستم و سيه روزی کارگر بودن

، ابعاد تشديد مضاعف و انفجاری همه اين نمی کنم
بر دوش خويش مصائب را به دليل زن بودن نيز 

ه سال هاست که کار کرده ام، رنج برد. حمل می کنم
ام، استثمار شده ام، فرسوده و فرسوده تر شده ام، 
سرمايه سرمايه داران را بيشتر و بيشتر کرده ام و 
خود هر روز از روز قبل مفلوک تر، گرسنه تر و 

مزد بسيار پايين مجبورم ساخته است . فقيرتر شده ام
که به جای گوشت و برنج مقداری سويا و بلغور به 

ندگی در شهر راهی بچه هايم بدهم و به جای ز
مناطق دورافتاده و محروم و فاقد ابتدايی ترين 

من و همه کارگران ديگر مثل . امکانات زندگی شوم
من هيچ چاره ای نداريم جز اين که در سنين 
بازنشستگی و به دنبال يک عمر کار بازهم برای 
امرار معاش خويش و برای جبران کمی فاحش 

جستجوی فروش دستمزدهايمان اينجا و آنجا در 

نيروی کار خود باشيم، نيروی کاری که در اين سن 
بيش از پيش بدون مشتری و بسيار بی بهاتر می 
شود و بايد بسيار شبه رايگان تر آن را در بازار 

هر چه اوراق زندگی . فروش به حراج گذاشت
خويش را ورق می زنم و هر چه به به وضعيت 

ده می کنم معاش همزنجيرانم نظر می اندازم مشاه
. که سطح انتظار ما مدام سير نزولی داشته است

دستمزد محقر، فشار فرساينده و کوبنده گرانی ها بر 
همين دستمزد، عدم کفاف آن برای هزينه های اوليه 
زندگی و تأمين خوراک و پوشاک و اجاره بهای 
کومه مسکونی سبب شده است تا هر سال سطح 

بياوريم، تا به  انتظار خود را از سال پيش پائين
سقوط مستمر خود تن دهيم، تا فشار استثمار را بر 

همه شواهد حکايت از اين . خود هموارتر سازيم
دارد که سال آينده سال انفجار گرانی هاست، فاجعه 
ای که روزگار سياه ما کارگران را باز هم بسی سياه 

  . تر خواهد کرد

انم دستمزدی که من و همکار. کارگر فروشنده ام. ٢
دريافت می کنيم حتی از حداقل مزد تعيين شده توسط 

اما همه ما در قبال . شورای عالی کار هم کمتر است
. ساعت کار کنيم ١٢همين دستمزد اندک بايد روزانه 
زنان کارگر به رغم . فاجعه به اينجا ختم نمی شود

ساعت کار روزانه حتی همين حقوق نازل را هم  ١٢
ر در اينجا بسيار فاجعه بار شدت استثما. نمی گيرند

تومان  ٨٠٠مزد ساعتی ما از . و انفجارآميز است
هم کمتر است و اگر اين مبلغ را به دالر تبدل کنيم 

سنت بيشتر نمی  ٨٠معنايش اين می شود که ساعتی 
بهای نيروی %  ٥بهای نيروی کار ما حتی . گيريم

کار کارگران اروپا آمريکا نيست و اين در حالی 
ه همه نيازهای اوليه و اساسی زندگی خود را است ک

فشار زندگی بر . به قيمت رايج آن کشورها می خريم
اثر پايين بودن شديد دستمزدها بسيار فرساينده و 

در محلی که ما کار می کنيم اکثريت . کشنده است
غالب زنان حتی همين حقوق اندک را هم دريافت 

تا  ٢٠٠ حداکثر دستمزد اين زنان ميان. نمی کنند
هزار تومان است، چيزی که مطلقًا کفاف نان  ٢٥٠

  . بخور و نمير فرزندان انان را هم نمی دهد

  ٨٨اسفند  ٩

  

 تظاهرات اعرتاضی کارگران سازمان تأمين اجتماعی

سازمان تأمين اجتماعی در کنار تمامی برنامه ها، 
طرح ها و دسيسه های کارگرکش خود جنايتی جديد 

اين سازمان يا، به بيان . است را هم رديف کرده
ديگر، اين کارتل عظيم مالی دولتی ماه ها است که 
حتی دستمزد اندک کارگران تحت استثمار مستقيم 

اين . بخش های اداری خود را هم نمی پردازد
کارگران ماه هاست که بخشی از حقوق خود را که 

آنان به . به مزايا موسوم است دريافت نکرده اند
از سراسر کشور به تهران روی نهاده اند همين دليل 

. تا در مقابل وزارت رفاه دست به تظاهرات بزنند

کارگران می گويند که به اجتماع خويش در اين محل 
  . تا دستيابی به نتيجه قطعی ادامه خواهند داد

  ٨٨اسفند  ٩

  

  

 از شيراز تا هترانجنگ کارگران آی تی آی،

همچنان می جنگند، جنگ مرگ ) دور شيرازمخابرات راه (کارگران آی تی آی 
و زندگی، جنگی که باالترين دستاوردش در بهترين حالت می تواند اين باشد که 
خودشان و زنان و فرزندانشان برای چند روزی به قوت اليموتی دست يابند، 
جنگی که منتهای توحش، کارگرکشی، بشرستيزی و سبعيت سرمايه داران و 

ران را به نمايش نهاده است، جنگی که در همان حال وضع دولت سرمايه داری اي
بيش از حد رقت بار، مستأصل، فرومانده، ناتوان و مقهور طبقه کارگر و جنبش 
کارگری ايران را فرياد می زند، جنگ ميان بربريت سرمايه داری در يک سو و 

عجز و استيصال و فروماندگی توده های طبقه کارگر ايران و جنبش کارگری 
جهانی در سوی ديگر، جنگی که اگر چه جنگ کارگران عليه سرمايه است اما نه 
تجلی قدرت طبقه کارگر است و نه اميد به خيزش تعرض آميز جنبش کارگری را 

ماه است که  ١٣در جريان اين جنگ طوالنی، چند صد کارگر . بر می انگيزد
دستمزدهای نازل   برای بهای نيروی کار شبه رايگان خود و برای بيرون کشيدن

و بی مقدار خويش از حلقوم کثيف صاحبان سرمايه و دولت اسالمی سرمايه 
ماه است که برای سرمايه داران دژخيم کار می کنند و جان  ١٣. داری می جنگند
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می کنند و سود و سرمايه توليد می کنند و در قبال آن هيچ ريالی برای بازتوليد 
شکم خالی خود و فرزندانشان به دست نمی نيروی کار خود، برای سير کردن 

کل هدف اين جنگ بازپس گيری دستمزدهای مصادره شده است و برای . آورند
ماه اعتصاب،  ١٣. ماه به درازا کشيده است ١٣» هدف« حصول همين 

اعتراض، تحصن، تظاهرات وسيع خيابانی، دست زدن به خودکشی و آويختن 
احمدی . های ديگر را پشت سر نهاده است خود به دار اعتراض و همه پيچ و خم

نژاد رئيس مالکان دوزخ سرمايه داری اسالمی وعده پرداخت دستمزد کارگران 
را بارها مالط الزم معماری دروغ پردازی های خود کرده و چندين بار گفته که 
دستور پرداخت حقوق اين کارگران صادر شده است، دستمزدها همه پرداخت 

لفظ مخلص در مسلک وی . »خيلی هم مخلص کارگران است« گرديده است و او 
احتماًال از ريشه خالص و آن هم شليک تير خالص بر زندگی کارگران سرچشمه 

  .  می گيرد

از بربريت ها و سفاکی های سرمايه داران و دولت سرمايه و رئيس جمهوری 
ه کارگر نظام بردگی مزدی عليه کارگران آی تی آی که بگذريم، وضعيتی که طبق

و جنبش کارگری ايران و کل جنبش کارگری جهانی در قبال اين ماجرا به خود 
ماه جنگ و جدال  ١٣در طول . مالمت انگيز است گرفته است بسيار فاجعه بار و

کارگران آی تی آی با صاحبان سرمايه، هيچ بخشی از طبقه کارگر در هيچ يک 
هيچ فرياد . از مراکز کار و توليد به حمايت از اين کارگران برنخاسته است

اعتراضی از کارگران شاغل هيچ کارخانه ای عليه جناياتی که سرمايه به آنان 
معلمان هيچ مدرسه ای دست به هيچ حمايتی از . شته بلند نشده استروا دا

کارگران راننده هيچ شهر و هيچ جاده و . اعتراض اين چند صد کارگر نزده اند
هيچ . هيچ دياری معضل اين کارگران را معضل زندگی خويش تلقی نکرده اند
يگر خود کارگر برق، آب، نفت، خودروسازی، نساجی، بيمارستان يا هر کجای د

اخبار مربوط به جنايات . را موظف به همدلی با مبارزات اينان نيافته است

سرمايه داری ايران عليه کارگران آی تی آی و گزارش مبارزات چند ساله 
کارگران حتی در رسانه های خبری بزرگ جهان از نوع بی بی سی نيز منعکس 

ری هيچ گونه همراهی شده است اما هيچ کارگری در هيچ کجای جهان سرمايه دا
و همرزمی با بردگان مزدی داغ لعنت خورده کارخانه صنايع مخابراتی راه دور 

  . شهر شيراز نکرده است

کارگران آی تی آی در چنين وضعيت رقت باری همچنان می جنگند و در آخرين 
مؤسسات «تالش خود بدون داشتن هيچ زاد راه، با گدايی هزينه سفر از 

هران شده اند تا همان اعتراضات، تحصن ها و مبارزات راهی ت!! »خيريه
تاکنون را اين بار در اينجا و در مقابل  کاخ های عظيم قدرت سرمايه به پيش 

نه کارگران آی تی آی و نه ميليون ها کارگر . يک چيز بسيار روشن است. برند
ديگر همزنجير آنان در سراسر ايران از اين طريق و با توسل به شکايت و 
تحصن و تظاهرات پراکنده  و منفصل از همديگر، قادر به تحميل هيچ مطالبه ای 

دولت . طبقه سرمايه دار قدرت دارد. بر سرمايه داران و دولت آن ها نخواهند شد
قدرت . دارد و همه ابزار و سالح های الزم اعمال قدرت را در اختيار دارد

حد ضدسرمايه داری توده های سرمايه را فقط با قدرت سازمان يافته آگاه و مت
اين قدرت به صورت بسيار سرشار و سرکش و بی . کارگر می توان پاسخ گفت

يا اين . دو راه بيشتر در پيش رو نداريم. مرز و محدوده در طبقه ما وجود دارد
قدرت را سازمان می دهيم و عليه سرمايه اعمال می کنيم، مطالبات روز خويش 

لت آن ها تحميل می کنيم و در همين گذر بساط نظام را بر سرمايه داران و دو
سرمايه داری را برمی چينيم و بدين سان يک زندگی انسانی و آزاد را پی می 

راه دوم راه مردن . ريزيم  يا همچنان به وضعيت خفت بار کنونی ادامه می دهيم
  .ذلت بار از فقر و گرسنگی و بی حقوقی و خفقان و استبداد است

  ٨٨اسفند  ٩

 

 آمار بيکاری در کشور لتونی

بيکاری در کشور  ٢٠٠٨طی سه ماهۀ آخر سال 
لتونی يکی از جمهوری های جدا شدۀ شوروی سابق 

منحنی ميزان اين بيکاری در . درصد بود ١٠حدود 
مدام رو به اوج رفت تا اين که در  ٢٠٠٩طول سال 

ماهه آخر همين سال دو برابر سال پيش شد و  ٣
در روزهای شروع . شت سر نهادرا پ%  ٢٠مرز 
روزنامه ها نوشتند که آمار بيکاران از  ٢٠١٠سال 

تاريخ سرمايه داری . نفر افزون شده است ٢٢٩۶٠٠
به ويژه در طول چند دهه اخير تاريخ بيکارسازی 

سرمايه داران به داليلی که ما در . های انبوه است
جای ديگر به تفصيل تشرح کرده ايم مدام خيل کثير 

رگران را از مراکز مختلف کار و توليد اخراج می کا
آنان اين جنايت را همه وقت در دوره بحران، . کنند

در شرايط رونق، هنگام مقابله با بحران، در دل 
انباشت های کوه پيکرتر و متمرکزتر انجام می 

با همه اين ها بسيار پيداست که در دوره های . دهند
دن بحران ها وخامت اوضاع اقتصادی و توفانی ش

لتونی از . روند بيکارسازی ها نيزسيل آسا می گردد
حلقه های سست سرمايه داری جهانی است و به 
طور معمول به گاه غرش بحران، سرکوبگرتر و 
کوبنده تر از بسياری کشورها در معرض تهاجم 

در دوره ای از تاريخ که . بحران قرار می گيرد
د سرمايه جهانی بحران هيچ گاه در جغرافيای بازتولي

غروب نمی کند جويبار پرخروش بحران همه بخش 
های نيرومندتر سرمايه بدون انقطاع به حوزه 
. بازتوليد سرمايه داری اين نوع کشورها جاری است

لتونی سال ها قبل از فروپاشی اردوگاه شوروی 
بحران اندرونی اين ) سرمايه داری دولتی (سابق 

ريان های خود بخش از سرمايه جهانی را در ش
تحمل می کرد و پس از سقوط شوروی محلی برای 

در شروع دهه . پاياب بحران همه دنيای غرب شد
، سرمايه ها از همه جای اروپا و به طور اخص  ٩٠

يعنی » دوست و خاطرخواه« از کشورهای بسيار 
ممالک اسکانديناوی و باز هم به صورت خاص تر 

ی سوئد به از تراست ها غول پيکر مالی و صنعت
سرمايه داران . سوی اين ديار سرازير شد

اسکانديناوی دنيا را آ کنده از جنجال کردند که حلقه 
مفقوده قومی قديمی خود را از دل نهنگ مرده 
اردوگاه بيرون آورده اند و اکنون وقت آن است که 

آنان وارد ميدان مصاف !! اين خرابه را آبادان سازند
اران ديگر خصوصی و و همراه با همه سرمايه د

دولتی اروپا همان بالئی را به سر توده بردگان 

مزدی لتونی آوردند که سرمايه در سراسر جهان و 
در دهشتناک ترين بخش های جهنم سرمايه داری بر 

سال پس از آن تاريخ  ٢٠. سر طبقه کارگر می آورد
حتی کارگرانی که کف نانی داشنتد و به گاه حمله 

ری دست می يافتند، سقفی در باالی بيماری ها به دکت
سر و حصيری برای خوابيدن داشتند امروز هيچ 

فقر، گرسنگی و فحشا در چهارديوار زندگی . ندارند
در اين ميان بالی بيکاری . ويران آن ها بيداد می کند

به صورت يک طاعون مهلک مدام آنان را درو می 
شه دولتمردان سرمايه جار می زنند که سال گذ. نمايد

تنزل يافته است و % ١٨توليد ناخالص داخلی کشور 
. ديگر سقوط کند% ۴قرار است امسال نيز حداقل 

آنان در همين راستا به کارگران می گويند که بايد 
منتظر بيکارسازی های بسيار انبوه تر باشند و می 
بايستی آخرين لقمه نان کودکانشان را در طبق 

  . ا بهل کننداخالص برای افزايش سود سرمايه ه

نقل از سايت سيمای .  LOنشريۀ اينترنتی : منبع 
  سوسياليسم

  ٢٠١٠فوريۀ 
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 ماهه دستمزد ٧تظاهرات اعرتاضی کارگران متک عليه تعويق 

شرکت متک از جمله کارخانه های تحت مالکيت 
صنايع قائم رضا است که در شهرک صنعتی فوالد 

کارگر  ٢٠٠بيش از . در شهرستان لنجان قرار دارد
را استثمار می کند و از نيروی کار آن ها برای 
. طراحی و ساخت سازه های فلزی بهره می گيرد

ماه است که کل حقوق و  ٧سرمايه داران شرکت 
مطالبات کارگران را مصادره کرده اند و بر ادامه 

کارگران بارها . اين مصادره اصرار می ورزند
همه  دست به اعتراض زده اند و صاحبان سرمايه

اين اعتراضات را فقط با تهديد به اخراج و توسل به 
در روز . نيروی سرکوب دولت خويش پاسخ گفته اند

هشتم اسفند کارگران در ادامه مبارزات چند ماهه، 
در دفتر مرکزی مجتمع قائم رضا در سه راه توحيد 

هيأت مديره . شهر اصفهان تجمع و تظاهرات کردند
هده اجتماع معترض مجتمع مطابق معمول با مشا

. کارگران شروع به تهديد و کشيدن خط و نشان کرد
افراد هيأت تقاضای دستمزد از سوی کارگران را 

عملی خالف مصالح کارخانه و مغاير با مقررات 
نظام و صالح مملکت اعالم داشتند و اخطار کردند 
. که اين گونه اجتماعات را اصًال تحمل نخواهند کرد

يأت مديره بی درنگ با پاسخ عربده های قدرت ه
آنان فرياد زدند . محکم کارگران معترض مواجه شد

تمام کار کرده اند، جان کنده اند، استثمار شده  ٧که 
اند، بيش از ده برابر دستمزدشان بر سودها و 

با اين وجود . سرمايه های سرمايه داران افزوده اند
حتی از دريافت همين  دستمزد ناچيز هم محروم 

ماه است که برای سرمايه داران  کار  ٧. ده اندمان
می کنند اما بهای محقر نيروی کارشان را دريافت 
نمی کنند و مجبورند برای بازتوليد نيروی کارشان و 
برای داشتن نای کار کردن با هزاران ذلت و التماس 
و حقارت دست التماس برای گرفتن نسيه پيش هر 

به طور جمعی کارگران . مغازه داری دراز کنند
دردها و رنج های خود را فرياد زدند و اعالم کردند 
که بدون دريافت دستمزد محل اجتماع را ترک نمی 

سرمايه داران عضو هيأت مديره صنايع قائم . کنند
رضا با مشاهده مقاومت کارگران و با درک تصميم 
متحد و محکم آن ها برای ادامه اعتراض و 

کردند، يا حداقل  تظاهرات شروع به عقب نشينی
آنان . وانمود کردند که دارند عقب نشينی می کنند

هزار تومان به صورت علی  ٣٠٠گفتند که عجالتًا 
الحساب به هر يک از کارگران پرداخت خواهند 
کرد و تا پايان ماه اسفند دو ماه حقوق کارگران را به 

اين که آيا وعده های صاحبان . آنان باز می گردانند
ل هميشه دروغ و عوام فريبانه خواهد بود سرمايه مث

يا احتماًال بخشی از آن را جامه عمل خواهند پوشيد 
تمامًا بستگی به اين دارد که آنان تا چه اندازه قدرت 
مبارزه کارگران را جدی گرفته باشند و هراس از 

  . اين قدرت را در وجود خود لمس کرده باشند

 ٨٨اسفند  ٨

  

  

 بی ارزشی مطلق جان کارگران سرمايه داری اسالمی و

آنان که کل سرمايه های جهان را می آفرينند در 
منطق سرمايه داغ لعنت خوردگان بسيار ارزان 
قيمتی هستند که تنها و تنها فلسفه حياتشان توليد 

اما سرمايه داران . سرمايه برای سرمايه داران است
مالک دوزخ سرمايه در ايران و دولت آن ها به اين 

يل روشن که هم انبوهی از نيروی کار بسيار دال
ازران و بی حقوق را در دسترس دارند و هم 
دستشان در سرکوب و کشتار کارگران بسيار بازتر 
از همتايان طبقاتی خود در بخش های ديگری از 
دنياست، حتی به اندازه همان همتايان خويش هم 

در اينجا . برای جان کارگران ارزش قائل نيستند
ان مزدی سرمايه به محض سر دادن هر نوع بردگ

هر . فرياد عليه شدت استثمار سرکوب می شوند
کارگری که مطالبه بهای نيروی کار خود را بکند 

هر کارگری که با . سر از زندان در می آورد
سرسپردگی و انقياد مطلق به هر نوع خطر مرگ در 

محيط های کار مرگ آور تن ندهد فوری اخراج و 
هر کارگری . غ گرسنگی و مرگ می شودتسليم تي

که نيروی کارش نياز فوری و حتمی توليد سودها و 
سرمايه ها نباشد به اعماق خيابان ها پرتاب می شود 

در اينجا .  و مجبور است از گرسنگی بميرد
کارگران فقط بردگان ساقط شده از همه هست و 
نيست حقوق انسانی نيستند بلکه مزيد بر آن 

صف شده برای همه انواع جنايت های  محکومان به
در اينجا جان کارگر بی بهاترين . سرمايه نيز هستند

به همين حادثه اخير شهرهای استان . کاالهاست
انبوه گرد و خاک و شدت بيش . خوزستان نگاه کنيد

از حد آلودگی هوا در اين استان کار را به جايی می 
 رساند که دولت سرمايه داری تصميم به تعطيل

هر کسی که از حداقل . مراکز مختلف کار می گيرد
امکان برای حفظ جان خويش از اين آلودگی ها 

کار . برخوردار بوده است راهی خانه خود می شود

و کاسبی همه جا تعطيل می شود و شهرها از عبور 
در چنين شرايطی و در دل . و مرور خالی می گردند

وده های اين وضعيت غيرعادی بسيار مرگبار تنها ت
کارگر هستند که ادامه کار و استثمار آن ها در 

به کارگران اخطار می . کارخانه ها اجباری می شود
کنند که بايد به کار ادامه دهند و هر لحظه غيبت آن 

در واقع . ها عواقب وحشتناکی در پی خواهد داشت
به کارگران گفته می شود که جان آنان کااليی نيست 

است و حفظ باشد و برای حفظ که اصال نيازمند حر
. آن ريالی از سودهای سرمايه داران کسر شود

کارگران مجبور می شوند که در ال به الی گرد و 
خاک های آلوده و کشنده کار کنند و هر نوع فکر 

  .  تعطيل کار را از سر بيرون کنند

   ٨٨اسفند  ٨

  

 وضعيت وخيم جسمی فؤاد مشس در زندان

ال و وبالگ نويس معترض فؤاد شمس دانشجوی فع
به بربريت نظام سرمايه داری همچنان در سياه چال 

. او از بيماری های زيادی رنج می برد. اسير است
بر اساس اطالعات و اخبار جرايد، فؤاد از ناحيه 
. فک و دندان دچار آسيب های بسيار جدی شده است

عفونت فک ها و لثه ها او را سخت آزار می دهد و 
ی وی به بيمارهای مهلک ديگر را بسيار خطر ابتال

خانواده فؤاد همه روزه برای . افزايش داده است

آزادی وی و دسترسی او به امکان دوا و درمان 
آنان به همه جا رجوع کرده و در . تالش می کنند

مقابل محاکم شرع و قضا و عرف سرمايه زبان به 
زندانبانان و دستگاه های . اعتراض گشوده اند

دولت اسالمی سرمايه همه اين اعتراضات  قضايی
را بدون جواب گذاشته اند و فؤاد را همچنان با همان 
وضعيت وخيم جسمی بدون دکتر و دارو و امکان 

ما يک بار ديگر . درمان در زندان نگه داشته اند

ادامه زندان فؤاد شمس و امتناع زندانبانان از اعزام 
خواهان  وی به بيمارستان را محکوم می کنيم و

آزادی بدون قيد و شرط و مداوای مؤثر فوری او 
  . هستيم

  ٨٨اسفند  ٨
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 کارگران و درد دل ها

  )از ال به الی روزنامه ها(

سال تمام در فروشگاه  ٣٠. کارگر بازنشسته ام. ١
سال  ٣٠. لوازم خانگی کار کرده ام و استثمار شده ام

عمر خود را شب و روز صرف توليد سود انبوه 
ی سرمايه داران و باالبردن حجم سرمايه های برا

سال زندگی کردم تا سرمايه سرمايه  ٣٠. آنان کردم
. داران را توليد کنم و افزايش و بازهم افزايش دهم

در . آنچه اکنون به نام مستمری می گيرم پايين است
شرايط فعلی جامعه با اين دنيای گرانی ها، با حقوق 

هيچ وجه نمی توان  کمتر از يک ميليون تومان به
ميان آنچه ما بازنشستگان به عنوان . زندگی کرد

مستمری دريافت می کنيم با يک ميليون تومان که 
حداقل مبلغ مورد نياز برای پايين ترين سطح معيشت 
است شکاف بسيار عظيمی وجود دارد، شکافی که 
اصًال پر شدنی نيست و امثال من مجبوريم تا در 

ظه مرگ به کار کردن و سنين کهولت و تا لح
استثمار شدن و فرسودن و نابودن شدن و تبديل 
گوشت و پوست و خون و رگ و پی خود به سود 
سرمايه داران خونخوار خصوصی و دولتی ادامه 

معنای بازنشستگی اين است که ديگر توان کار . دهيم
ديگر تمامی ذخيره های . کردن از دست رفته است

شار کار و شدت جسمی و فکری کارگر زير ف
ديگر هر چه کارگر در . استثمار فرسوده شده است

توان داشته سرمايه مشتی سرمايه دار شده است و 
حال در سن کهولت و از کار افتادگی بايد استراحت 

اما بازنشستگان جامعه ما حتی در اين سن هم . کند
هيچ شانسی برای آسودن و نفس استراحت کشيدن 

. گور از آن ها کار می کشدسرمايه تا لب . ندارند
زيرا آنان مستمری ناچيزی می گيرند، زيرا با اين 
مستمری اندک مجبورند کار کنند و حتی کارهای 

اما مشکل در . بسيار سخت و هالکت بار انجام دهند
کدام کارگر بازنشسته . اين حد هم خالصه نمی شود

ما . را سراغ داريد که جوان خانواده او بيکار نباشد
نشستگان مجبوريم با همان مستمری ناچيز هزينه باز

زندگی و خورد و خوراک جوانان بيکار خانواده 
به همين دليل بايد تا روز . خود را نيز تأمين کنيم

آخر عمر برای سرمايه داران جان بکنيم و به 
  . استثمار هر چه وحشيانه خويش توسط آنان تن دهيم

سال  ٣٠ز بيش ا. کارگر سابق شرکت نيرو هستم. ٢
تمام در اين شرکت کار کرده ام و توسط  سرمايه 

با توجه به سوابق کار . داران دولتی استثمار شده ام
هزار تومان  ۵٠٠و تخصصی که داشتم حدود 

به دليل فشار . دستمزد ماهانه دريافت می کردم
سهمگين کار با کارفرما دچار کشمکش شدم و به 

يش اعتراض شدت استثمار و وخامت شرايط کار خو
سرمايه داران به محض شنيدن صدای . کردم

اعتراض من بالفاصله حکم اخرامم را صادر نمودند 
روزها دويدم و به . و مرا به طور کامل بيکار کردند

همه جا شکايت کردم اما همه نهادها و کل دستگاه 
های دولتی به رسم معمول و آنچنان که رسالت آن 

از سرمايه دار هاست يکدل و يکصدا و هماهنگ 
پس از . حمايت کردند و حکم به محکوميت من دادند

اين ماجراها به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه 
سال کار کردن و استثمار  ٣٠کردم تا شايد در قبال 

شدن مستمری ماهانه ايام بيکاری خود را دريافت 
سازمان اخير پس از مدت ها سر دواندن . کنم

ستمزد من به عنوان د% ٧٠باالخره با پرداخت 
در حال حاضر  . حقوق ايام بيکاری موافقت کرد

هزار تومان در ماه می گيرم اما اين مبلغ به  ٣۵٠
هيچ کجای زندگی خانواده ام نمی رسد و به همين 

دليل مجبورم همه جا را برای يافتن کار زير پا 
در هر کجا که ممکن باشد ساعاتی کار کنم . بگذارم

را به هر بهای نازلی بفروشم تا  و  نيروی کار خود
شايد از اين طريق هزينه خورد و خوراک و پوشاک 

سازمان تأمين اجتماعی . افراد خانواده ام را تهيه کنم
مدام امثال مرا تهديد می کند که اگر در زمان 
دريافت مستمری جايی کار کنيم حتمًا مستمری ما را 

 اين سازمان به جای اين نوع. قطع خواهد کرد
تهديدهای توحش بار بهتر است کالمی از افزايش 
سطح دستمزد  کارگران و مستمری بيکاران بر 

  .  زبان راند

از سپيده صبح تا غروب . کارگر ساختمان هستم. ٣
روزهايی که موفق به يافتن کاری می . کار می کنم

. هزار تومان دستمزد می گيرم ١٠شوم حداکثر 
سخت است و در  کارهايی که انجام می دهم بسيار

اين . تمامی روز در معرض خطر مرگ قرار دارم
اما مجبورم حتی . بازی با مرگ است. کار نيست

برای يافتن همين کارهای مرگبار هم به طور مدام 
حتی همين . تمامی شهر تهران را زير پا بگذارم

. کارها را هم در بسياری از روزها پيدا نمی کنم
ز آن هم فقط برخی هزار تومان در رو ١٠دستمزد 

روزها اصًال برای هزينه زندگی محقر خانواده ام 
به همين خاطر مجبورم که شب ها . کفاف نمی دهد

پس از انجام کارهای شاق و فرساينده و مرگزای 
روزانه با ماشين اين دوست يا آن آشنا مسافرکشی 
کنم تا شايد مبلغی به خرج معاش روزانه خود کمک 

  .  رسانم

 ٨٨اسفند  ٧

 

 آمار سوانح کار در گزارش سازمان تأمين اجتماعی

سازمان تأمين اجتماعی در همه دنيای سرمايه داری 
نهادی از ساختار قدرت و نظم سرمايه برای 
بازپروری نيروی کار بردگان مزدی و رفع 
مشکالت جسمی سر راه فروش نيروی کار و 

اين سازمان . استثمار هر چه شديدتر اين نيرو است
ايران خود يک کارتل عظيم مالی سرمايه گذاری  در

و يکی از شبکه های غول پيکر استثمار نيروی کار 
کارخانه های بزرگی را در مالکيت خود دارد . است

که از درون آن ها صدها هزار کارگر را استثمار 
ماه و  ۶ماه  ۶به شيوه همه سرمايه داران . می کند

ی کارگر را گاه بيش از يک سال دستمزد توده ها
عظيم ترين بخش حق بيمه کارگران را . نمی پردازد

به سرمايه های خود تبديل می کند و آنچه را که 

کارگران از دستمزد محقر خود مايه گذاشته اند تا 
صرف مستمری بازنشستگی يا ازکارافتادگی يا 
هزينه  دکتر و دارو و درمان آن ها شود، بر سرمايه 

مان تأمين اجتماعی به اين ساز. های خود می افزايد
با استفاده از قدرت و مکان و نقش . ها بسنده نمی کند

دولتی خاص خود مدام و در سطح وسيع پرونده 
اشتغال کارگران حوزه استثمار مستقيم خود را 
دستکاری و جعل می کند تا آنان را از ليست افراد 

اين سازمان عين . مشمول بيمه اجتماعی حذف کند
ا برای سرمايه داران ديگر و عليه همين کار ر

در . کارگران تحت  استثمار آن ها نيز انجام می دهد
« يک کالم، کاری نيست که اين نهاد به اصطالح 

کارگران عليه زندگی و سالمتی و » تأمين اجتماعی

يکی از اين کارها . دار و ندار کارگران انجام ندهد
سوانح جعل گسترده آمارها و ارقام مربوط به وقوع 

کار در کارخانه ها و کل مراکز کار و توليد سرمايه 
  . است

اين سازمان از يک سو به جای تأمين اجتماعی 
کارگران مدام دستمزد و سطح معيشت آن ها را 
کاهش می دهد و از سوی ديگر روی کشتار و 
ازکارافتادگی گسترده آن ها توسط کل سرمايه داران 

هر چند ماه . دو نظام سرمايه داری پرده می کش
آماری منتشر می کند تا به ظاهر نظارت خود بر 
شرايط کار و تالش برای تشويق سرمايه داران به 
بهبود وضعيت ايمنی کارگران در مراکز استثمار 
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نيروی کار را نشان دهد، اما آنچه در اين گذر انجام 
می دهد فقط پوشاندن و پنهان کردن وسعت کشتاری 

در محيط کار صورت می است که توسط سرمايه 
به . ما قبًال نيز در اين مورد توضيح داده ايم. گيرد

طور مثال، يک بار خاطرنشان کرده ايم که فقط آمار 
چند فقره تلفات جانی توده های کارگر در چند 
کارخانه بسيار باالتر از آماری است که اين سازمان 
در رابطه با خسارات جانی حين کار و استثمار در 

ر ايران و در مورد کل طبقه کارگر منتشر می سراس
 ۶سازمان تأمين اجتماعی همين کار را برای . کند

در حالی که روزنامه . ماهه اخير نيز انجام داده است
ها و سايت های اينترنتی کشور از کشته شدن چندين 
کارگر در کارخانه ها و ساير مراکز کار در طول 

د و در شرايطی هر هفته و گاه هر روز خبر می دهن
که ارقام واقعی کشته شدگان کارگر توسط سرمايه 
در مراکز کار بسيار بيشتر از آن چيزی است که در 
روزنامه ها و سايت ها انعکاس می يابد، آری در 
چنين وضعی سازمان تأمين اجتماعی آمار کل 

قربانيان نيروی کار در جهنم سرمايه داری ايران در 
  !! نفر اعالم کرده است ۴٨ ماه اخير را فقط ۶طول 

سازمان تأمين اجتماعی قطعًا دروغ می گويد و همه 
چيز را به نفع سرمايه و سرمايه داران و شرکای 

اما حتی همين آمار . طبقاتی خود جعل می کند
دستکاری شده و تحريف آميز انتشار يافته اش بازهم 
حديث دنيای جنايت هايی است که سرمايه عليه جان 

بر اساس اين آمار، در . مرتکب می شود کارگران
کارگر در حين استثمار  ٩۶٩٧ماه  ۶طول همين 

توسط سرمايه دچار حادثه شده اند، حوادثی که همه 
بدون استثنا بر اثر مرگبار بودن شرايط کار و تمرد 
سرمايه داران از قبول حداقل هزينه های ايمنی 

 از ميان جمعيت انبوه. محيط کار روی داده است
نفر دچار نقص  ٨٠٠مصدوم شدگان کارگر بيش از 

عضوهای بسيار اساسی و غيرقابل ترميم شده اند، 
توانايی بدنی خود را % ١٠٠تا  ٧٠نفر حدود  ١٢۵

نفر  ۴٨از دست داده اند و باالخره به گفته اين نهاد 
آمار کشتار و مصدوم شدن . نيز تسليم مرگ شده اند

. دنيا باال استکارگران در محيط کار در سراسر 
عظيم ترين بخش اين سوانح نيز صرفًا به اين دليل 
روی می دهد که سرمايه داران حاضر نيستند 
ديناری از اضافه ارزش ها بکاهند و صرف بهبود 

دولت های سرمايه . امکانات ايمنی محيط کار کنند
داری دست سرمايه داران را برای ارتکاب اين 

حاظ باز گذاشته اند و جنايت عليه کارگران از همه ل
ابعاد وقوع اين جنايت و توحش . باز می گذارند

سرمايه در جامعه ما در قياس با پاره ای کشورها 
در اينجا نه فقط شرايط کار . بسيار بسيار باالتر است

از همه لحاظ مرگ آفرين است بلکه فشار بيش از 
حد کار، سنگينی کار، فقدان آموزش های الزم برای 

ر، دنيای اضطراب و دغدغه ها و مشکالت انجام کا
روحی کارگران در زير فشار گرسنگی، قرض، 
بيماری، فقر، غم نان و خرج  فرزند هم ابعاد وقوع 

  .  سوانح را هر چه باالتر می برد

    ٨٨اسفند  ۶

  
 دو گزارش و يک خرب

  کارخانه کنف کار 

داخل ورودی و حد تهران  – جاده رشت ٥کارخانه کنف کار واقع در کيلومتر  
.  گونی های کنفی است توليد کارخانه ،. سنگر قرار دارد – فاصل جاده رشت

 و دچار بحران شده بود ١٣٨٣اين کارخانه پس از برف سنگين بهمن سال 
بيکاری معرفی  کارگران کارخانه به اداره  کار جهت دريافت بيمه

توانستند دوباره به  یبا اتحاد و يکپارچگ ١٣٨٥کارگران در مرداد سال . شدند
تهران را  – رشت سنگر و يا – در اين مدت بارها جاده رشت. کارخانه بازگردند

کار رشت، اداره  بستند و يا در مقابل نهادهای دولتی از قبيل استانداری و اداره
دريافت  صنايع و معادن تجمع کردند تا توانستند مقداری از حقوق معوقه خود را

مورد ضرب و شتم و  توسط نيروهای انتظامی و اطالعاتی البته بارها. کنند
تجمع  ماه پيش در مقابل استانداری ٢آخرين بار در حدود .دستگيری واقع شدند

 کردند و در اين تجمع نيز بين کارگران و ماموران انتظامی و اطالعات درگيری
که علت آن ممانعت از فيلم برداری توسط موبايل عابرين بود . اتفاق افتاد

   .شدند موبايل ها را پس گرفته و به صاحبانشان برگردانند کارگران موفق

ميليون تومان از حقوق  ٤الی  ٣حاصل اين پايداری دريافت هر نفر در حدود 
پسر  اين کارخانه وابسته به بخش خصوصی و مالکان آن دو. معوقه شان است

د که در حال عمو به نام جزايری عرب و خانواده زهرابی ضدکارگر هستن
توسط وکيلش کارهای مربوط است و زهرابی مدير عامل کارخانه  حاضر دختر

کارگر در کارخانه  ١٨٦در حال حاضر  .می کند به مسائل حقوقی را رتق و فتق
در حدود  .هر هفته حدود هفتاد نفر، کارخانه را می چرخانند به صورت گردشی،

سابقه کار دارند و منتظر هستند  سال ٢٠نفر از کارگران کارخانه بيش از  ١٧٨
 ٨٨پايان اسفند  طبق قول کارفرما و شورای اسالمی سه نفری کارخانه تا

در ضمن شورا قول داده . سال سابقه و سختی کار شده بازنشسته شوند ٢٠مشمول
ماه  ٣فقط  ١٣٨٨اجتماعی کارگران را که در طول سال  که دفترچه های تامين

 ٦الی  ٥در حال حاضر کارگران هر يک از . ار کنداعتبار داشته تمديد اعتب
 . تومان حقوق معوقه طلبکار هستند ميليون

  چوکا کارخانه

در اختيار " کارخانه قبال. اسالم قرار دارد – اين کارخانه باالتر از سه راه خلخال
حال حاضر سه شرکت و بنگاه اقتصادی تامين  صنايع و معادن بود و در

محصوالت آن کاغذ چوکا . هستند نگ مالکان کارخانهاجتماعی شستا و الدي
کارگر بود که  ٢٥٠٠در گذشته نه چندان دور اين کارخانه دارای . معروف است

آن ها  سال خريد سنوات ٥به تدريج يا بازخريد يا بازنشسته شدند که در ازای 
کارخانه در حال حاضر . خانه های سازمانی به آن ها از طرف شرکت داده شد

در حال حاضر حدود  .ای اسالمی کار  ندارد ولی در گذشته بود که منحل شدشور
 نفر ٢٠٠از اين تعداد کارگر  . مشغول به کار هستند کارگر در اين کارخانه ٨٠٠

قراردادی و بدون هيچ ) نفر ٦٠٠( سال سابقه و بقيه  ٢٠استخدامی با بيش از 
بخشنامه  منتظر اعالم نفر از کارگران استخدامی ٢٠٠ . امنيت شغلی هستند

اضافه کاری کارگران از . سال با سختی کار هستند  ٢٠بازنشستگی بيش از 
کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب و . ساعت در ماه پرداخت می شود ١٢٠

از  اکثر کارگران. کارخانه در سه شيفت کاری فعال است .خوری است سالن غذا
 . هستند...، هشتپر ، انزلی ، رشت وشهرها و روستاهای اطراف مانند اسالم 

   . حقوق و دستمزد کارگران هميشه با تاخير بيش از يک هفته پرداخت می شود

   مرگ دلخراش کارگر جوان

با سقوط  ٤/١٢/٨٨نام علی در  کارگرجوان بيست و هشت ساله ای به – ياسوج
ی شويی به اين کارگر پس از سقوط دردستگاه قال. در دستگاه قالی شويی کشته شد

مجروح شد که پس از خارج کردن وی از درون دستگاه در اثر شدت  شدت
 علی بيش از يک هفته از مدت کارش در اين کارگاه. جراحات وارده جان سپرد

نمی گذشت که جان خود را برای به دست آوردن لقمه ای نان برای خانواده اش 
نمان را برای سودجويی اين گونه جا چرا؟ چرا ما کارگران بايد. از دست داد

چه کسی مسئول عدم تامين وسايل ايمنی ؟ سرمايه و سرمايه داران از دست بدهيم
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ید ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما       :::از سا ک
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... CCC OOO MMM   

ید    س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال یدای  س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال یدای  س ز  ود را  آ ی  ی رو ماس با ما  ال    :::ای 
khbitkzs@gmail.com 

اين کارگاه به  در محيط کار است؟ ما خواهان پی گيری و محاکمه کارفرمای
  . اتهام قتل کارگر نامبرده هستيم

ر غم ما را د درضمن، به خانواده علی تسليت می گوييم و از آن ها می خواهيم
  . خود شريک بدانند

  ٥/١٢/٨٨اطالعات : منبع 

 فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٨اسفند 
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ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

ده      اق مرگ و نيستی ران در يک  . شوند  می هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعم
تيم   ابقه هس ان      . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، 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. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست

  .ه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبق

و يکی از  . يامده است با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
د جست     علت های عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نر ا باي ين ج ارگری را در هم ه اگر    . سيدن 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
ات        گام اول برای عقب. راه به جايی نخواهند برد ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ
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      رگران در بخشی از جهان و دوممتعارف کا ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در    به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب
  .ه کارگر استدرگرو تبديل آن ها به پرچم واحد و سراسری طبق -در مقابل هجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

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

د       .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ه
ند    . ه برآورده کنندکه آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشد بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش 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
ان رويکرد و      ثروت  چرا بايد تمام ن هم ره باشم؟ اي ارگر            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 ) »توليد ناخالص داخلی«(ران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند حداقل دستمزد ماهانه کارگ - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . نه دريافت کنندسال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماها ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. ه کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشندتمام بيکاران آماد - 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
 .ن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشندشاغال - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هرشهروندی است - ٩
   .نک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شوداز ساختمان های تحت مالکيت دولت که اي -  
   .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
   .م سطوح بايد رايگان شودآموزش و پرورش در تما -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .ملغی شود سال بايد به طور کامل 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 -  
  .د يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شودهر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مر -  
  . ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  -  
، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک -  

   .های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود
ع و ، آزادی تجمتمام 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
  .ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

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

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

اخبار جديد کارگری در آن منتشر 
 .گردد می

 

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد 
  

WWW.HAMAAHANGI.COM  

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

 

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

در . وارد کنيد" 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


