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 منی گيرند؟ چرا کارگران قدرت خود را عليه سرمايه به کار

استاندار سابق، گفتند اگر کارخانه را به  ی،اردکان یاز کارگران به ناظم یجمع«
هم پول و سود به شما  اندازيم، یهم کارخانه را راه م يد،دست خود کارگران بده

 ينیکارگر لعاب ساز کارخانه چ يد،سخن عباس جمش ينع ينا. ».... رسانيم یم
کارخانه  ينکه در ا ينيمقبل از آن بب اما يم،گرد یسخن باز م ينبه ا. است يد،حم

آن ها رفته است؟  یداده و چه بر سر کارگران و همه افراد خانواده ها یچه رو
کارگر را استثمار  ٧٥٠حدود . شهر قم قرار دارد یها يکیدر نزد يدحم ينیچ
حداکثر کار کرده  يتبا ظرف يدمد ياناست که سال يیدر زمره شرکت ها. کند یم

تومان  يلياردهاکارگر م یتوده ها يانهدارانش از محل استثمار وحش يهسرما. است
 یخون و گوشت و پوست و رگ و پ یمتماد یدهه ها. بر هم انباشته اند يهسرما

پست، مقام،  يت،کارگران را به ثروت، مکنت، عزت، افتخار، قدرت، موقع
بر  رازد يانسال. کرده اند يلخود تبد يهمنزلت، تشخص، مال و منال و سرما

عبادت و  ياشی،و ع یخود افزوده اند و به هر هوسباز یها يهثروت و سرما
 یسال ها يندر طول ا. دست زده اند يتو جنا يرنگو ن يبفر ی،شکرگزار

خود را از دست داده اند، روز به  یجا کل هست ينصدها کارگر در هم یطوالن
 يانو بعضًا در جر و درمانده تر شده اند يرترروز فرسوده تر، مستهلک تر، پ

ساقط شدن ها جان  یکار کردن ها، استثمار شدن ها، فرسودن ها و از هست ينهم
کارگران شب و . تازه نفس داده اند یخود را به بردگان مزد یسپرده اند و جا
 يهسرما يدو تول یسودساز یو تابستان و زمستان در کوره ها يزروز و بهار و پائ

 ينشده است تا ا يهو بازهم سرما يهآنان سرما گداختهشرکت ذوب شده اند و اندام 
و  يرداران در س يهسال سرما يندر ا. رسد یفرا م يدیخورش ١٣٨٦که سال 

پرورند و  یدر سر م يدجد یها يالمهار خود خ یب یها يیافزا يهسلوک سرما
سودآورتر  یخود به حوزه ها یها يهکارخانه و انتقال سرما يلدر تدارک تعط

مسئول اداره  یداران دولت يهسرما يافتهآنان با کمک سازمان . يندآ یم برانباشت 
 یهمزمان تمام. کنند یاز کارگران را اخراج م يادیکار شهر قم شمار ز

و  یدستمزد و مستمر يچرا بدون ه یمانده کارگران اخراج یباق يرانهمزنج
  .کنند یرها م يفیو بالتکل یلوت سرگردان يرغرامت در کو

سال سابقه  ٢٠ها و سرگردان ها هر کدام حدود  یکارگران اعم از اخراج اين
 يهگونه به حکم صاحبان سرما ينا یکار کردن و استثمار شدن داشته اند و همگ

ها  يتجنا ينوقوع ا یکارگر در پ ٧٥٠. شوند یم یبرهوت ذلت و گرسنگ يمتسل
 ينو دولت ا یدار يهمابا نظام سر یمبارزه آگاهانه طبقات يرجز قدم نهادن در مس

 یبر رو. کنند یم ینگار يضهعر يايیدن. زنند یم يگرینظام دست به هر کار د
و  ييهبساط شکوا یدار يههر خدم و حشم و مزدور و قداره بند دولت سرما يزم

 یتحصن م يهدر مقابل هر دارالخالفه قدرت سرما. يندنما یعرض حال پهن م
از کاخ جور استاندار به بارگاه . سازند یله پر مو زمان را از آه و نا ينزم. کنند
 یها یبرند و از دفتر رتق و فتق سفاک یامام جمعه پناه م يادیو ش يرنگن

 يگرشوند و از آنجا به همه معابد د یکار م يروز یمسند حکمران یفرماندار راه
کنند و بساط  یم یرو يهقهر و قدرت سرما يگراهرام د یحاکمان و تمام يبفر

 یمزد یپروانه بردگ يدبه سر کار باز گردند، شا يدگسترند تا شا یم یخواه تظلم
و دولت آن ها آخر رحمشان  يهصاحبان سرما يدشود، شا يدتمد یمدت یآنان برا

تر  يمانهبه صورت حادتر، هارتر و دژخ یو به استثمار مجدد آن ها حت يدآ
 يد،بنا به گفته عباس جمش هکنند و ب یکارها را م ينکارگران همه ا. شوند یراض

 يشنوشته را هم در پ ينکارخانه، به دفعات جمله صدر ا»  يجیبس« کارگر سابقًا 
و  یهر بار به صورت جمع. کنند یتکرار م يهو مزدور سرما يتکارهر جنا یرو

اگر کارخانه را به دست خود ما کارگران « : زنند که یم يادبلند فر یبا صدا
و هم  يمشو یخالص م يکاریب ينهم از ا اندازيم، یراه م اهم کارخانه ر يد،بده

کدام  يچداران و دولت آن ها به ه يهسرما. »رسانيم یپول و سود فراوان به شما م
ها و  ينیها، تحصن ها، بست نش» وامظلوما«ها، آه و ناله ها،  ييهاز شکوا

گذارند و  ینم یوقع يچاداره کارخانه ه یمکرر کارگران برا یباالخره تقاضاها

جگرسوز و  يادهایفر. يرندگ ینم يچتقالها، تالش ها و تضرع ها را به ه ينکل ا
دار و دولتمرد  يهسرما يچکارگر در دل سخت تر از سنگ ه ٧٠٠ يندلخراش ا

سال تمام در آتش قهر  ٢مدت  یکند و کارگران برا ینم یاثر يچه يهسرما
سوزند و  یم یدار يهسرما امنظ يرو ذلت و تحق یو گرسنگ یو سرگردان يکاریب

. مانند یباز م يزفرزندان آن ها از درس و مدرسه و همه چ. شوند یخاکستر م
و احساس ذلت از  یکوه بدهکار. شوند یم يیخودشان و زنانشان مجبور به گدا

ها و مصائب و ادبار نظام  یروز يهس يایدر در. رود یسر و کله شان باال م
 يهسرما. شوند یخفه م يرانهار و درنده آن در ا شکل يژهو به و یدار يهسرما

آورند و کارگران  یبالها را بر سر آنان م ينا یتمام یدار يهداران و دولت سرما
که اصال  يزیدهند اما به تنها چ یتن م يهسرما یضد انسان يعفجا ينبه همه ا يزن
 قاست که در عم یو سرنوشت ساز يمقدرت عظ يریکنند به کارگ ینم يشهاند
هفت صد کارگر بارها با التماس و . آن ها نهفته است یو طبقات یاجتماع یهست
« : يندگو یم یمزد ینظام بردگ يتکارداران و به دولتمردان جنا يهبه سرما یزار

 اندازيم، یهم کارخانه را راه م يد،اگر کارخانه را به دست خود ما کارگران بده
اما . »رسانيم یفراوان به شما م سودو هم پول و  يمشو یخالص م يکاریهم از ب

اصًال به خاطرشان  يابرند  یم يادجمالت پاک از  ينهنگام گفتن و تکرار ا
کار را از صاحبان  ينمجوز انجام ا يدبا يلکند که چرا و به چه دل یخطور نم

 يکراست،چرا خودشان ! طلب کنند؟ یدار يهجهنم سرما يمو مالکان دژخ يهسرما
دار و مرجع  يهسرما يچاز ه یاجازه ا يچبدون کسب ه توارمتحد، مصمم و اس

آن را برنامه  يدکنند و کار و تول یکارخانه را تصرف نم يه،مقام سرما یعال
 يگرها کارگر د يليونم يا يدحم ينیکارگر شرکت چ ٧٠٠چرا  يند؟نما ینم يزیر

 تنجوگذر جس ينرا در ا یو سرگردان يکاریخود از ب يیآنان راه رها يرهمزنج
کنند  یداران طلب م يهکار را از سرما ينکنند؟ چرا با تضرع اجازه انجام ا ینم

  يشند؟اند یهدف نم ينتحق ا یقدرت برا يناما به قدرت خود و به سالح اعمال ا

فاجعه  يتواقع يم،است که ما بارها آن را طرح کرده ا یهمان سئوال اساس اين
مورد بحث قرار  یبر آن را به اندازه کافو راه غلبه  يمبار معضل را شرح داده ا

: روشن است  يارسطح خود بس ينتر یا يهسئوال در پا ينپاسخ ا. يمداده ا
جا نهفته  يندر هم اجعهرمز و راز ف یتمام. کنند یکارگران احساس قدرت نم

 يصزنند که صرف نظر از تشخ یم یدست به انجام کار یانسان ها زمان. است
هر اجتماع . در خود احساس کنند يززم انجام کار را نال يیضرورت آن توانا

 یم ينچن يقًادق يزن يتیو جمع يکردو هر گروه و رو یهر طبقه اجتماع ی،بشر
شرط الزم  یبه اقدام و گاه حت يازیدست میقدرت شرط حت يناحساس وجود ا. کند
که کارگران راهکار تصرف کارخانه  ينا یبرا. است یاقدام ينبه چن يشيدناند

 ينقدرت متناسب با تحقق ا يدسازند با يشرا دستور کار مبارزات روز خو
 يرونقدرت ب. احساس کنند يشموجود خو یجمع يکارمنظور را در حوزه پ

هار  يرویدار، قدرت مقاومت مؤثر در مقابل ن سرمايهکارخانه از دست  يدنکش
قدرت تداوم اداره  يد،کار و تول يزیبرنامه ر قدرت ی،دار يهسرکوب دولت سرما

و گردش  يریمشکالت مربوط به چرخه سامان پذ یموفق مؤسسه و حل تمام
 ينکه وجود آن ها شرط الزم اهتمام به ا يگرد یها يیتوانا ياریو بس يداتتول
نگاه  يکاو و در  يرهمزنج يگرهمه کارگران د يا يدحم ينیکارگر چ. است ماقدا
سطح توان و  ينا يکارسازیو در شرف ب يکارشدهکارگر ب يليونم ينچند یکل

 یمصاف جد يدانهم وارد م يلدل ينو به هم ينندب ینم يشاعمال قدرت را در خو
رسد که  یم رروشن است و به نظ ينجاتا ا. شوند یتصرف کارخانه نم یبرا

است که  ينا یکننده و اساس يينسئوال تع. واضحات باشد يحآن توض يشترشرح ب
در آن ها وجود ندارد؟  یقدرت ينچن ياکنند؟ آ یچرا کارگران احساس قدرت نم

 يیادعا ينچن یدار يهدولتمرد سرما يچدار و ه يهسرما يچه یو حت یانسان يچه
جهان هستند  یتمام ثروت ها توليدکنندهکارگران  ييمگو یکه م ينهم. نکرده است

پس، بحث بر سر فقدان قدرت در . نشان دهنده وجود قدرت در کارگران است
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قدرت هم اکنون در خدمت فربه  يناست که ا ينبحث بر سر ا. يستکارگران ن
از  يشب یو ناتوان يفو دولت آن و تضع یدار يهنظام سرما يشاز پ يشکردن ب

 يهقدرت را عل يناست که چرا کارگران ا ينبر سر ا حثب. طبقه کارگر است يشپ
چرا کارگران  يرند؟گ یو در خدمت منافع خود به کار نم یدار يهنظام سرما

 يقرسد؟ پس، شکل درست تر و دق یداران و دولت آن ها نم يهزورشان به سرما
است که چرا  ينکنند ا یپرسش که چرا کارگران احساس قدرت نم ينتر ا

پرسش  ينبه ا يجکنند؟ پاسخ را یاعمال نم يهسرما يهخود را عل رتکارگران قد
و سرکوب و حمام  يکتاتوریفشار قهر و د يندگو یم. آشنا است ياربس یپاسخ

پاسخ بدون شک  ينا. کار را از کارگران گرفته است ينامکان ا يهخون سرما
طبقه کارگر از  یاما خالصه کردن کل ناتوان. را به همراه دارد يقتاز حق یبخش

 یته، موضعنک يندر ا يهسرما يهخود عل یواعمال قدرت طبقات يریبه کارگ
اش در  يزانهست يکتاتوریگر و به رغم ظاهر د يهطلبانه، توج يمتسل ی،انفعال

 یها يهپا يشترهر چه ب يمتحک یو حت یدار يهنظام سرما یخدمت ماندگارساز
از آن که  يشب ياربس ارگرانک یعلت ناتوان. نظام است ينو قهر هم يکتاتورید

طبقه کارگر  يتدر موقع »یدرون« یمثل سرکوب باشد عامل»  يرونیب«  یعامل
ناتوانند که  يهعلت در مقابل سرما ينکارگران به ا. است يهدر بطن رابطه سرما

آن  يهعل يهو قدرت سرما يهشده و به سرما يدهکش يرونقدرت آن ها از درونشان ب
علت ناتوانند که به دشمن خود فرصت داشتن  ينبه ا ارگرانک. شده است يلها تبد

متفرق، پراکنده،  یمتحد و متشکل داده اند و خود به موجودات التیيدولت، تشک
که  یعلت ناتوانند که با کار ينکارگران به ا. پشت و پناه بدل شده اند یتنها و ب

 ينبه ا رگرانکنند، کا ینم يگانگیدهند احساس  یهر روز و هر ساعت انجام م
دهند مثل  یشب انجام مکه روز و هر  یکنند که کار یعلت ناتوانند که احساس م

را که با دستان  يزیعلت ناتوانند که چ ينکارگران به ا. زند یم يشمار به آن ها ن
علت ناتوانند  ينکارگران به ا. دانند یکرده اند دشمن قسم خورده خود م يدخود تول
که  يکديگرکارگران از خود و از  يگانگیب. اند يگانهب دو از خو يکديگرکه از 

کس  یجدا از هم و تنها و ب یاست، آنان را به موجودات يهرماخود محصول س
 یو ب یپشت و پناه یاحساس ب يیو تنها يیجدا ينکارگران در ا. کرده است يلتبد
دولت  ودار  يهسرما يعنیبه دشمن خود  يکديگربه  يهتک یبه جا. کنند یم یقدرت
رفع مشکل  یبرند، نه فقط برا یم يتها شکا ينبه ا. برند یپناه م یدار يهسرما

پشت  یب ينهم ينهدرست بر زم. خود ینابود کردن هم طبقه ا یخود بلکه گاه برا
به ملجا  یدار يهدار و دولت سرما يهسرما يعنیکارگر است که دشمن او  یو پناه

طبقه کارگر نه  یعلت ضعف و ناتوان ين،بنابرا. شوند یم يلو پناهگاه او تبد
فعاالن . و عوارض آن است يهسرما یلکه خود رابطه اجتماعصرف ب يکتاتورید

توده  ینکته مهم و سرنوشت ساز را برا ينا يدبا یدار يهضدسرما یکارگر
 یذهن یها ينهکنند تا بر بستر مبارزه مشترک، اوال زم يحکارگران تشر

به آنان کمک کنند که  ياها را فراهم سازند و ثان ودهت ينبازگرداندن قدرت به ا
 یو با چشم انداز و هدف الغا يهبا سرما يتضد يهو از زاو يستندخود با یپا یرو

 یآنان که همه عوامل ضعف و ناتوان. متشکل شوند يکتاتورید يهعل یکارمزد
را به  يهکنند و خود رابطه سرما یصرف خالصه م يکتاتوریکارگران را در د
دهند، عمًال باعث خروج طبقه  ینشان نم یتوانضعف و نا ينعنوان علت العلل ا

 يزیگر حلق آو يهشوند، توج یم يهسرما يهعل یجنگ واقع يدانکارگر از م
 یها يسيوناپوز یطلب یو دروغ دموکراس يببه دار فر یجنبش کارگر

 یکارگر را برا یگردند، توده ها یدار م يهرنگارنگ چپ و راست طبقه سرما
و  يهمختلف صاحبان سرما یحساب بخش ها يهر تسونقش به مثابه ابزا يفایا

کنند و راه کفن و دفن  یم يلگس یبورژواز ياسیس یاحزاب، گروه ها و فرقه ها
طبقه کارگر در باتالق راهبردها، راهکارها و راه حل  یدار يهجنبش ضدسرما

 یآنان که ناتوان. دسازن یراست را هموار م ياچپ  يسمرفرم یها یپرداز
 یکنند در واقع به کارگران م یصرف خالصه م يکتاتوریکارگران را در د

مسلح  یخواه یارتش دموکراس یمزد ینظام بردگ يهمبارزه عل یکه به جا يندگو
 یکه مبارزه برا يندگو یبه آنان م. شوند ياسیو آن حزب س ينا یمسالمت جو يا

پاسخ . جدا است یدار يهاساس سرما يهاز مبارزه عل یو حقوق و دموکراس یآزاد

خواهد که  یکارگران به طور معمول از طبقه کارگر م یبه پرسش ناتوان ينانا
و آن  يناصالح طلب ا ياجو » انقالب« دراز در خدمت فرماندهان  يانسال یبرا

آگاهانه و سازمان  يمسر دهند و فکر تعرض مستق یشعار دموکراس ياسیحزب س
که  يمکن یباز هم تکرار م. کنند يرونسر خود برا از  يهسرما عليه یطبقات يافته

که کل علل و موجبات  یاما تا زمان. را به همراه دارد يقتاز حق یپاسخ بخش ينا
 يهآگاهانه قدرت ضدسرما یکارگر به سازمانده یتوده ها یتوجه یو عوامل ب

 یم خالصه يکتاتورید يتچهارچوب و در مجرد حاکم ينخود را در هم یدار
 يزو کاربرد قهرآم يکتاتورید. باالست یاساس يرادهایکند حامل کل اشکال و ا

 يادن یکجا يچاست و کارگران ه يهسرما يزناپذيرو گر يعیآن امر طب یمدن يا
خود و کاربرد  یقدرت طبقات یاز جمع آور يکتاتوریبه بهانه مبارزه با د يدنبا

چشم  یدار يهسرما يهتر آن علتر و افق دار يافتههر چه آگاهانه تر و سازمان 
از جهان و به طور مشخص در دو  يیدر بخش ها يم،که بگذر يناز ا. کنند یپوش

آل و مورد  يدهمطلوب و ا یبه نام دموکراس یا يدهپد يکاقاره بزرگ اروپا و آمر
اما طنز ماجرا . و پرستش حامالن پاسخ باال ظاهرًا وجود دارد يمو تکر يشستا
کفن و دفن کل قدرت  ينهکارگر هر دو قاره در زم يمعظ یهاتوده  کهاست  ينا

 یاساس کارمزد يهو انصراف از اعمال آن عل يشخو یدار يهضدسرما یطبقات
مشابه ندارند بلکه چه  یو کشورها يراناز کارگران ا یبهتر يتوضع يچنه فقط ه

بحث نه  ددر هر حال، پاسخ مور. بسا فرومانده تر و بدتر هم عمل کرده اند
گورستان و مشارکت  یبه سو یمعضل بلکه دروازه بزرگ يشبه گشا یا يچهدر

و  يرومندن يیصف آرا یهر نوع تالش طبقه کارگر برا یدر مراسم خاک سپار
  .است یمزد ینظام بردگ يهعل یاستفاده از سالح قدرت طبقات

و رشد  يندهخودجوش، سرکش، زنده، زا یا يدهکارگر پد یتوده ها یطبقات قدرت
تنفس،  يه،تغذ يازمندتحقق خود همچون هر موجود زنده ن یاست که برا يابنده

 یاساس يارها به صورت بس ينآموزش، پرورش و همه ا ياری،سوخت و ساز، آب
 يمخود وجود دارد، آن قدر عظ يزانم ينتر يمقدرت در عظ ينا. و انداموار است

موجود را از  یتواند کل هست یم که اگر بجوشد، راه افتد، ببالد و استوار گردد
. روند است ينهم يرامونپ يادیبحث بن يبترت ينبه ا. و بن دگرگون سازد يخب

. و پروردن و بلوغ و اعمال شدن يدنو ارتقا و شاخه و برگ کش يدنروند بال
کند اما  یم یروند را سخت سنگالخ ينه راه ايقهر سرما ينو ماش يکتاتورید

نظام  یو سرکوب دولت يکتاتوریفقط د. يستآن ن یساز يرانقادر به انسداد و و
 یمهم تر و اساس يم،همان گونه که گفت. کند یکار را م ينکه ا يستن یمزد یبردگ

کار در اعماق جامعه  يرویو فروش ن يدنفس وجود رابطه خر يکتاتوریتر از د
را  طبقه کارگر یقدرت یدار و ب يهقدرت طبقه سرما يوستهمدام و پ کهاست 
حافظ و نگهبان آن،  يکتاتوریو د يهاما، در کنار رابطه سرما. کند یم يدبازتول
 يهبه عنوان مدافعان و توج يزن يليتانتمسلح و م يسمو رفرم یا يهاتحاد يسمرفرم

 یدار يهقدرت ضدسرما يریکار مانع شکل گ يرویو فروش ن يدگران رابطه خر
قدرت طبقه کارگرخط  يتموجود یاز اساس بر رو یاول. شوند یطبقه کارگر م

شب و روز در باره  یکند، و دوم یمتولد شدنش را مسدود م یکشد و مجار یم
را انجام  یسازد، اما در عمل همان کار دوم یبر پا م ياهوکند، ه یآن جنجال م

کار  يرویصرف بر سر فروش ن یچانه زن با یا يهاتحاد يسماگر رفرم. دهد یم
 یکار را به گور م يرویو فروش ن يدنفس خر يهکارگران عل یقدرت طبقات
رشد  یخواهد که به جا یم يااز کارگران دن يزطلب ن یسرنگون يسمسپارد، رفرم

 يش،دگرگون سازخو یو پرورش و آموزش و بلوغ و اعمال قدرت طبقات يهو تغد
قدرت  یبه عرش اعال» حزب«بگذارند تا » حزب« یپا يرقدرت را ز ينکل ا

اعمال قدرت کارگران  یراست و چپ همه راه ها یها يستمرفر. صعود کند
 يلدر حال تعط یتا سخن از تصرف کارخانه ها. کنند یرا مسدود م يهسرما يهعل
 يکی. شود یو آسمان بلند م يناز زم يسمرفرم يفهر دو ط يادهایفر يد،آ يانبه م

زند  یم يادفر يگرید. است يرمسئوالنهغ يیاراده گرا ينکند که ا یغوغا به پا م
 یکار ينچن يدگو یم یسوم. که فرارفتن از سطح اعتراض روز کارگران است

اندازد که  یجنجال راه م یچهارم. يستکارگر ن یتوده ها يتاصًال در ظرف
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همه  مايهمحتوا و بن. رهبران حزب است يتفقط در صالح یطرح ينچن يهتوص
 ينحق تمر یدگان مزدکه کارگر جماعت و توده بر يناست و آن ا يکی يرادهاا

 يهقدرت عل ينا يریحق به کارگ ی،ضدکارمزد يکارقدرت، حق پرورش توان پ
و آگاه تر درون  يشروترو عناصر پ یکه فعاالن کارگر ينرا ندارند، ا يهسرما

تعرض به  یبرا ارگرانک یفراراه مبارزه جار یچراغ يدنبا یجنبش کارگر
در پشت سر  يدآگاهان و فعاالن با ينکه ا ينباشند، ا یدار يهسرما ياتح يانشر

 یراهکار يافراتر از افق انتظار آنان  یافق يدکارگر حرکت کنند و نبا یتوده ها
بحث فقط . آنان باز کنند یرو يشدر پ يستیمتعارف رفرم یمتفاوت با راهکارها

است که اصل کاربرد قدرت  ينا يقتحق. يستن رخانهبر سر راهکار تصرف کا
هر دو . تابو است ينع يسمرفرم يفهر دو ط یبرا يهسرما یهست يهکارگران عل
کوشند که روند کاربرد قدرت توسط  یهر دو با همه توان م. دارند يزبا آن سر ست

 یتوده ها يانآن در م یکارگران را مختل سازند و راه رشد، پرورش و بالندگ
سؤال شود  يدشا .کرده اند ينچن يخًاراست و چپ تار يسمرفرم. را سد کنند ارگرک

 يناصحاب احزاب و فرقه ها در مورد اعتصاب چن ياها  يکاليستکه چرا سند
 یا يلهجماعت، وس يناعتصاب، به زعم ا يراساده است، ز يارپاسخ بس. کنند ینم

 یواقع يکارپ يرهزنج اب يونددر سطح حصول مطالبات روزمره کارگران بدون پ
 یاز سو ینقش ينچن يفایبا ا يخًاتار يرانا یجنبش کارگر. است یدار يهضدسرما

حزب . راست مواجه بوده است ياچپ  يسمهمه احزاب، گروه ها و محافل رفرم
محافل  یاما تمام. داشته است يشکسوتو پ يشگامپ يشتاز،گذر نقش پ ينتوده در ا

راه رفته  ينهم ينع ينقلمرو مع ينحداقل در ا نيزو احزاب چپ منتقد حزب توده 
  .را اعمال کرده اند ياستس يناند و هم

در  يهسرما يهقدرت طبقه کارگر عل یو سرکش يیآموزش، رشد، شکوفا بالندگی،
 یو آگاهانه آن در سطوح مختلف، درعرصه ها يندهمستمر، فزا يریگرو به کارگ

به  ينرشد بدون ا ينا. است یو مبارزه طبقات یاجتماع ياتگوناگون کار و ح
کاربرد و  ينا کزمحور تمر. شود یها متحقق نم عرصه ينمؤثر در ا يریکارگ

بر رابطه  يه،سرما ياتح يانبر شر يندهفشار مدام و فرا يدقدرت با يناعمال ا
 یم يریبه کارگ ينا. باشد يهسرما یهست یبر گلوگاه واقع ی،ارزش اضاف يدتول

اما به . حالت باشد ينتر یو نطفه ا يرهدا ينمحدودتر يزان،م ينتواند در نازل تر
. را ظاهر سازد یدار يهسرما يهاز اعمال آن عل يزانیو م یسطح يدهر حال با
آن . کنند ينقدرت را مدام تمر ينا یو طبقات یو جنبش یعمل يشنما يدکارگران با
 يابیوحدت و سازمان ی،خود، تار و پود همبستگ یاجتماع یزندگ يانرا به جر

طبقه خود  ياسیو س یاجتماع یو بالندگ یآگاهآموزش و  يانخود و شر یطبقات
 يهحالت، بدون کاربرد مستمر قدرت خود عل ينبدون ا یجنبش کارگر. کنند ديلتب

 ينمتحدتر و متشکل تر اعمال ا يارتر،وقفه آگاه تر، هش یو بدون رشد ب يهسرما
 یفاقد بار طبقات یو جنبش يهمنحل در ساختار قدرت سرما یقدرت، جنبش

وند خوردن يپ يد،اعتصاب درون مراکز کار و تول. است یدار يهضدسرما
شدن مبارزات،  یروند سراسر يگر،کارگران هر کارخانه با کارگران د

 یتصرف کارخانه ها يکار،اشکال مختلف پ یو ضدکارمزد يیشورا يابیسازمان
 یواحدها، تمرکز سراسر ينا يدکار و تول يزیو برنامه ر يلدرمعرض تعط

 احبانبر ص يشترمطالبات هرچه ب يلاعتراض ها و اعتصاب ها حول تحم

داران و دولت به  يهمجبور ساختن سرما یبرا يابانیخ يعوس یها يزشخ يه،سرما
 يضتبع يهعل یدار يهو ضدسرما يیو شورا یسراسر یدار يدانقبول مطالبات، م

 يه،ل ستم سرماهمه اشکا يهکار کودکان، عل يهزنان، عل یحقوق یو ب یجنس یها
راهکارهاست که  ينبه همه ا لاشکال مبارزه و توس ينها، همه ا ينهمه ا یآر
 يلرا تشک يهسرما يهقدرت عل ينمشق اعمال قدرت طبقه کارگر و کاربرد ا يدانم
  .دهد یم

 يد،حم ينیکارگر چ. يمگرد ینکات، به نقطه شروع بحث بازم ينتوجه به همه ا با
خوزستان، کشت و  یالبرز، لوله ساز يکراه دور، الست یمخابرات يعکارگر صنا
واحد  ٦٠٠٠قائم شهر و کارگران  یهفت تپه، نساج یو کاغذساز يشکرصنعت ن
آموزش  ينبا ا دیمتما ياندر طول سال يلشده و درمعرض تعط يلتعط یصنعت
مبارزات آنان و هر . ها سرو کار داشته اند يرگذاریها و تأث یدخالتگر ينها، با ا

اعمال قدرت  یهر جنب و جوش آن ها برا يا یدار يهضدسرما يینوع صف آرا
 یسرکوب دولت آن تار و مار م يرویو ن يهتوسط خود رابطه سرما يهسرما يهعل

 يسمرفرم یها یگذار يرها و تأث ی، نقش بازیعامل اصل يندر کنار ا. شده است
 يهسرما يهآن علقدرت طبقه کارگر و اعمال  يریمانع شکل گ يزراست و چپ ن

روند رقت بار  ينرفته است و به علت ا ينما ا یبر سر جنبش کارگر. بوده است
 يرونو دولت آن ها، هزارهزار کارگران را ب يهاست که امروز صاحبان سرما

 یها نفوس توده ها يونکنند و مل یم يکارها کارگر را ب يونليم يزند،ر یم
ها به هر  يتجنا ينکارگران در مقابله با ا. سپارند یم یگرسنگ يغکارگر را به ت
 يافتهزنند اما در تدارک اعمال قدرت متحد و سازمان  یچنگ م یخس و خاشاک

دست به کار تالش . يندآ یبر نم یدار يهو دولت سرما يهسرما يهخود عل یطبقات
با مرگ توأم . دهند یتن م یبه هر ذلت. شوند یقدرت نم ينسازمان دادن ا یبرا
را  یدار يهکنند اما امکان اعمال قدرت ضدسرما یو مذلت را استقبال م يرتحق

 یدند و دستور زندگ یبه فکر خود خطور نم يکارو کار و و پ یزندگ یدر فضا
اعتراف را  ينکند و ا یاعتراف م يدحم ينیکارگر چ. سازند یو مبارزه خود نم

اگر کارخانه را به « :است که زند که بارها به فرماندار شهر قم گفته یم يادفر
 يکاریهم از ب اندازيم، یهم کارخانه را راه م يد،دست خود ما کارگران بده

کارگر و  يناما هم »رسانيم یو هم پول و سود فراوان به شما م يمشو یخالص م
خود در تدارک  یاو خودشان و با اتکا به قدرت جمع يگرد يرهمزنج رکارگ ٧٠٠
دانند و قبول دارند که که قادر به  یآنان خوب م. يندآ یطرح بر نم ينا یاجرا

توانند مشکالت چرخه  یدانند که م یم. کارخانه هستند يدکار و تول يزیبرنامه ر
خود  یو سرگردان یاريکمعضل ب يقطر ينرا از سر راه بردارند و از هم يدتول

کوب و سر يرویتصرف کارخانه و مقاومت در مقابل ن يیرا حل کنند اما توانا
کار را  ينا يخًاتار يراز ينند،ب یرا در خود نم يهسرما يهاعمال قدرت متحد عل

قدرت را پرورش نداده اند و کاربرد  ينراه گام برنداشته اند، ا يننکرده اند، در ا
کارگر و تن  یتوده ها يصالو است یرمز ضعف و ناتوان. آن را مشق نکرده اند

  .جا جست يندر هم يدرا با يهسرما يتناو ج يتهمه سبع يندادن آن ها به ا

 یتشکل کارگر يجادا یبرا یهماهنگ کميته

 ١٣٨٨اسفند ١٨

 

 ضار کارگران در ذوب آهن اصفهان اعتصاب و اح

می  کارخانه ذوب آهن اصفهان شرايط ملتهبی را 
در حالی که فشارها بر کارگران اين . گذراند

کارگر اين  ٢٠کارخانه بی وقفه ادامه دارد و اخيرا 
مجتمع به دادگاه زرين شهر احضار شده اند، 
کارگران قراردادی بخش کک سازی ذوب آهن به 

 .ساعته اقدام کرده انديک اعتصاب دو 

  اعتصاب
به گزارش شورای موقت کارگران ذوب اصفهان در 
شيفت عصرکاری دوشنبه هفدهم اسفند کارگران 
قرارداد مستقيم بخش کک سازی دست به اعتصاب 

در پی اين اقدام مهندس اشرافی مدير بخش  .زدند
کک سازی در محل حاضر شد و به گفتگو با 

که به تازگی حقوق  کارگران. کارگران پرداخت
بهمن ماه و عيدی شان را دريافت کرده بودند در 
حرکتی اعتراضی فيش های حقوقی شان را پاره 

الزم به .کرده و جلوی مهندس اشرافی ريختند
توضيح است که در حالی که کارگران قرارداد 
مستقيم مجتمع فوالد مبارکه در ابتدای اسفند ماه بيش 
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تی شامل حقوق پاداش از دو ميليون تومان درياف
معوقات امسال و افزايش حقوق داشته اند، هيچ يک 
از اين موارد شامل کارگران قرارداد مستقيم در 
ذوب آهن اصفهان نشده است و از ابتدای اجرای 

قبل قانون قرارداد مستقيم حقوق کارگران نسبت به 
در تحولی ديگر،  .يافته است کاهش قابل مالحظه ای

ان هم مانند کارکنان دولت پرداخت عيدی اين کارگر
است که آنان تاکنون از هيچ يک شده و اين در حالی 

با . مزايای کارگران رسمی برخوردار نشده انداز
توجه به زيان آور بودن و سختی کار در بخش کک 
 سازی بيشترين کاهش ها در حقوق کارگران اين

کارگران در اعتراضات  .بخش صورت گرفته است
کردند که دريافتی شان در آخر سال  خود عنوان

در پايان، . گذشته دو برابر دريافتی امسال بوده است
مهندس اشرافی ضمن درخواست از کارگران برای 
خاتمه دادن به اعتصاب قول داد که خواسته های 

اين . آنان را به اطالع مديران کارخانه برساند
 . اعتصاب دو ساعت به طول انجاميد

 هاحضار به دادگا

بنابر همين گزارش، در ادامه فشارها به کارگران 
شرکت احياگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان 

بيش از بيست نفر از کارگران اين شرکت به دادگاه 
احضار اين کارگران به . زرين شهر احضار شدند

شکايت کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت گرفته 
شده کارخانه ذوب آهن در شکايت خود مدعی . است

کارگران اين شرکت صدها است که در اعتصابات 
 . ميليون تومان خسارت ديده است

  سايت اخبار روز: منبع 

  ٨٨اسفند  ٢٠

 

 کارگران آی تی آی و دروغ های دولت سرمايه

ماجرای سرگردانی و تعويق دستمزدهای کارگران 
اين ماجرا قرار . آی تی آی هنوز در اول راه است

با تحصن و اجتماع در مقابل ادارات دولتی،  نيست
با پهن کردن بساط عرض حال در پيش روی اين 
استاندار و آن وزير، با راهکار خواهش و التماس و 

مجموع . خودکشی و مانند اين ها به پايان رسد
تبليغات و وعده های دروغين مزدوران سرمايه از 
ر جمله احمدی نژاد، رئيس دولت سرمايه داران، د

باره رسيدگی حتمی، فوری و حتی انجام شده خود 
. در مورد مطالبات کارگران سر به فلک می کشد

اين دروغ ها و وعده و وعيدهای عوام فريبانه و 
جار و جنجال های شيادانه خود حديث فاجعه ای 
ضدانسانی است که بر جنايت ها و شرارت ها و 
 درندگی های ديگر صاحبان سرمايه و دولت آن ها

صدها کارگر آی تی . عليه کارگران اضافه می شود
سال تمام است  ٣آی و چند هزار افراد خانواده آن ها 

. که در آتش فقر و گرسنگی و سرگردانی می سوزند
شب و روز جان می کنند و استثمار می شوند و 

ماه پرداخت  ١٣ماه  ١٣دستمزدهای ناچيز آن ها 

که همه نمی شود و احمدی نژاد جنجال می کند 
او مخلص «مشکالت اين کارگران حل شده است و 

همين چند روز پيش دولت اعالم . »آن ها هم هست
کرد که صدها ميليون تومان مطالبات اين کارگران 

سرمايه در  خدم و حشم .را پرداخت کرده است
شرايطی اين دروغ را می گفتند که کارگران به 

و  سال راه پيمايی و اعتراض و تحصن ٣دنبال 
تجمع و توسل به خودکشی های اعتراضی و باالخره 
بی نتيجه ماندن همه اين ها از شيراز راهی تهران 
بودند تا همين کارهای عبث را در آنجا نيز انجام 

کارگران مثل هميشه فريب خوردند و به . دهند
اما بازگشت آنان، همان و تکذيب . شيراز بازگشتند

ار زود معلوم شد بسي. خبر پرداخت دستمزدها، همان
که هيچ ريالی به هيچ کارگری پرداخت نخواهد شد و 
اين وعده دولت سرمايه هم مثل حرف های ديگرش 

صدها کارگر . فقط عوام فريبی و دروغ بوده است
آی تی آی اکنون مجددًا با گرفتن قرض و کوله از 
اين و آن عازم تهران هستند تا شايد اين بار دردهای 

ما بارها . وسيع تر فرياد زنندخود را در سطحی 

تصريح و تأکيد کرده ايم که نه کارگران آی تی آی و 
نه هيچ يک از چندين و چند ده ميليون همزنجير 
ديگر آن ها در جهنم سرمايه داری ايران از اين 
. طريق موفق به حل معضالت خويش نخواهند شد

بايد متحد و . راه حل واقعی مشکل معلوم است
ايد شورای ضدسرمايه داری خود را ب. متشکل شد
بايد از تريبون اين شورا همه چند ده . تشکيل داد

ميليون کارگر همزنجير در ايران و چند ميليارد 
بايد يک جنبش وسيع . کارگر دنيا را به ياری طلبيد

بايد از . شورايی و ضدسرمايه داری راه انداخت
درون اين جنبش قدرت عظيم طبقه خود را در مقابل 

اين قدرت را عليه نظام  بايد. سرمايه به صف کرد
سرمايه داری و دولت اين نظام اعمال کرد و به 
ضرب اين قدرت مطالبات خود را از حلقوم سرمايه 

   .راه ديگری نيست. داران بيرون کشيد

  ٨٨اسفند  ١٩

  

 ماه دستمزد کارگران آبنگان ٦مصادره 

ان خصوصی در چند سال پيش بود که سرمايه دار
قانون اساسی جمهوری  ٤٤چهارچوب اجرای اصل 

اسالمی، شرکت آبنگان را از دولت سرمايه تحويل 
آنان در جريان اين واگذاری و نقل و انتقال، . گرفتند

ميليارد  ١٤بابت کل اين کارخانه بزرگ صنعتی فقط 
از آن زمان تا امروز مالکان جديد . تومان پرداختند

تومان زير نام وام برای ميليارد  ٥٠شرکت 
بازسازی کارخانه از بانک های دولتی دريافت کرده 

سايرکارهای اين سرمايه داران اين بوده است که . اند
فشار استثمار کارگران را هر چه وحشتناک تر باال 

چند . عده ای از آنان را بالتکليف کرده اند. برده اند
کرده ماه چند ماه هيچ دستمزدی به آن ها پرداخت ن

ماه اخير نيز کل دستمزدها را  ٦اند و در طول 
شايد آنچه در همين کارخانه روی . مصادره کرده اند

قانون اساسی  ٤٤داده است بهترين تفسير اصل 
در نظر بياوريد . دولت سرمايه داری اسالمی باشد

ميليارد تومان به دولت طبقه  ١٤که يک سرمايه دار 
ک بنگاه عظيم خود می پردازد و در قبال آن ي

 ٥٠از همين دولت . صنعتی را تصاحب می کند
برابر پول پرداختی  ٤ميليارد تومان، يعنی حدود 

. خويش، سرمايه های موجود بانکی دريافت می کند
کارگران را نيز هر چه وحشيانه تر استثمار می کند 
و از اين طريق حجم سرمايه هايش را چند برابر می 

ا هم پرداخت نمی کند و دستمزد کارگران ر. سازد
تازه همه اين ها در مورد سرمايه دار يا سرمايه 
دارانی است که سهم آنان از اين خوان يغما فقط يک 

برای  ٤٤حدس بزنيد که اصل . کارخانه بوده است
سرمايه دارانی که چندين بنگاه عظيم صنعتی از 

دولت خويش به هديه گرفته اند چه خوان های الوان 
سرمايه و ثروت و قدرت به همراه داشته  بيکرانی از

بر ساحل اين سيالب عظيم غنائم يا سرمايه . است
از سرچشمه بخشايش  ٤٤هايی که بر بستر اصل 

دولت سرمايه داری به سوی آحاد سرمايه دار جاری 
است انبوه کارگرانی را تماشا می کنيم که کار 
 خويش را از دست داده اند و اگر هم اخراج نشده اند

ماه های طوالنی است که هيچ ريالی دستمزد نگرفته 
آنان . کارگران آبنگان هم به اين خيل تعلق دارند. اند
ماه است که کل بهای نيروی کار خود را دريافت  ٦

  هرانا: منبع .نکرده اند

  ٨٨اسفند  ١٩
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 انشگاه شيراز و رد صالحيت نشرياتحماکمه دانشجويان د
 دانشجويی

دانشگاه شيراز طی هفته جاری  محاکمه دانشجويان 
احکام صادره به صورت . شدو هفته گذشته برگزار 

  :زير است

ماه  ٦ماه حبس تعزيری و  ٦راضيه جعفری به 
  .حبس تعليقی محکوم شد
روز در  ٢٨وی ترم گذشته .ندا اسکندری تبرئه شد 

  .بازداشت بود
سيد محمد حسينی به دادگاه انقالب احضار شد 

  .نشده است وهنوز حکم صادر
سعيد لطفی به دادگاه انقالب احضار شد وهنوز حکم 

  .صادر نشده است

سعيد خسرو آبادی به دادگاه انقالب احضار 
  .ميليون وثيقه آزاد شده بود٥٠نامبرده با قرار .شد

نامبرده با . کاظم رضايی به دادگاه انقالب احضار شد
و  دماه آزاد شده بو ٣ميليون وثيقه بعد از  ١٠٠قرار 

مسبب تمام  .همچنين از دانشگاه اخراج شده است
اقدامات فوق حسين کارپرورفرد معاون دانشگاه و 

آن ها از عوامل مستقيم . محمدی رئيس حراست است
 .اداره اطالعات شيراز هستند

 ١٧در ادامه سرکوب های دانشگاه شيراز، روز 
اسفند کميته انضباطی و حراست دانشگاه با همکاری 

با مدير مسئولی » ژيله مو«ريات مستقل بسيج نش

با مدير مسئولی عليرضا » ستاک«کمال عبداللهی و 
سبت به حساسيت ن. مرزبان را رد صالحيت کردند

به حدی است که سعيد » ژيله مو«نشريه 
خسروآبادی، احسان هاشمی، سعيد لطفی و سيد 
محمد حسينی از اعضای نشريه به اداره اطالعات 

در ضمن، نشريه مذکور قبال . شيراز احضار شده اند
  .نيز توقيف شده بود

  به آدرس سايت کميتهارسالی 

  ٨٨اسفند  ١٩

 

ی زندانيان و مادران عزادار تظاهرات خشماگين خانواده ها
 در مقابل اوين

نفر از افراد خانواده های زندانيان و  ٨٠٠حدود 
مادران عزادار، در روز هشتم مارس، روز جهانی 
زن در مقابل زندان اوين دست به تظاهرات زدند تا 
از اين طريق مراتب خشم و قهر و نفرت خود را 

امه نسبت به کشتار، اعدام، زندان، شکنجه و اد
اجتماع کنندگان . اعالم کنند اسارت عزيزان خويش

خواستار آزادی بدون هيچ قيد و شرط زندانيان و لغو 
زندانبانان و نيروی سرکوب . کليه احکام اعدام شدند

دولت سرمايه داری تمامی پروژکتورهای جلوی 
اوين را خاموش کردند تا از اين طريق مانع انتشار 

تظاهرات توده انسان های اخبار مربوط به اجتماع و 
آنان در همان حال همه نيروی خود . معترض شوند

را به کار گرفتند تا صدای مادران عزادار را 
. خاموش سازند و اجتماع کنندگان را متفرق کنند

مادران عزادار و افراد خانواده های زندانيان در 
مقابل همه اين تهاجم ها و فشارها مقاومت کردند و 

. ب به اعتراضات خويش ادامه دادندتا ديروقت ش
آانون حمايت از خانوده های جانباختگان و : منبع

  بازداشتی ها

  ٨٨اسفند  ١٨

  

  

را گرامی  ٨۴اب سال الروز اعتصکارگران ايران خودرو س
 دارند می

 !دوستان و همکاران گرامی

روزدو شنبه هفدهم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو 
چهار سال پيش در چنين روزی . مارس روز جهانی زن است ٨ و ٨۴ر سال د

عده ای از همکاران ما به عنوان اعتراض به کم بودن پرداخت رکورد توليد در 
سالن های توليد تجمع کردند و به دنبال اعتراض کارگران اين مساله در شرکت 

اگر کارگران در  مديريت اعالم کرده بود که. به يک اعتصاب همگانی تبديل شد
روزهای تعطيلی و غيرکاری سر کار حاضر شوند و ميزان توليد را به سطح 

ما . معينی برسانند مبلغی به عنوان حق رکورد توليد به آنان پرداخت خواهد شد
کارگران زير فشار فقر و احتياج، در روزهای تعطيل و جمعه ها از زندگی 

وليد را شکستيم ولی مديريت زير خويش زديم، سر کار حاضر شديم و رکورد ت
قرار خود زد و مبلغی به ما کارگران پرداخت کرد که کمتر از يک پنجم مبلغ 

کارگران عليه اين وضع اعتراض کردند و بالفاصله کميته . اعالم شده بود
مديريت از گسترش اعتصاب به  .اعتصاب شکل گرفت و اعتصاب ادامه يافت

به سالن ها آمدند و وعده دادند که  مديريت شبانهاعضای بلند پايه . هراس افتاد
به اين ترتيب اعتصاب بعد از سه . خواسته های کارگران را محقق خواهند کرد

روز پايان يافت ولی بعداز گذشت چند ماه مديريت عده ای از همکاران و فعالين 
اخراج از کار ) بهانه پايان قرارداد(اعتصاب را شناسايی و با ترفندهای زيرکانه 

عده ای رانيز به سالن های ديگر تبعيد نمود و با تغيير شکل در پرداخت . کرد
رکورد توليد که در واقع همان افزايش آکورد توليد است و با کنار گذشتن چند تن 
از مديران ارشد از جمله پناهنده، مدير حراست و غضنفری رئيس روابط 

تا حدودی از فشار اين مساله عمومی و مديران مونتاژ چهار و رنگ توانستند 
با وجود اعتراض ما کارگران که اعتقاد داريم اين افراد به خاطر شرکت  .بکاهند

در اعتصاب اخراج شده اند ولی مديريت از بازگشت آنان به کار خوداری می 
اخراج آن ها را به بهانه پايان قرارداد اعالم می کند ولی ما کارگران ايران . کند

گرد اين اعتصاب خواهان بازگشت بدون قيد وشرط همکاران خود خودرو در سال
  .به سرکار هستيم

  !دوستان وهمکاران گرامی

در آستانه اين روز بزرگ . چهار سال از اعتصاب شکوهمند ما کارگران گذشت
شايد خيلی کسانی که . هيچ بهبود ی در زندگی ما کارگران به وجود نيامده است

از . هم شکستند ديگر در سر پست های خود نيستندآن روزها اعتصاب ما را در
جمله اين ها اصغر دانشيان مدير منابع انسانی، شيرزادی از مديران سالن آردی، 

وخيلی های  شهشهانی معاونت سواری سازی، نام آور مدير سالن بدنه سازی
اما ما کارگران همچنان با ناامنی شغلی  .ديگر که تاوان خيانت خود را دادند

شرايط سخت کاری همچنان باقی است تورم همچنان باال رفته و . جه هستيمموا
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شرکت های پيمانکاری هر روز گسترش پيدا می . توان خريد ما پايين آمده است
. سال همچنان با قراردادهای موقت به کار ادامه می دهيم ١٠هنوز بعد از . کنند

مجلس حامی سرمايه . هيچ گونه روزنه ای برای امنيت شغلی ما وجود ندارد
داران همچنان به دشمنی با ما کارگران ادامه می دهد و نه تنها از تصويب قوانين 
به نفع ما کارگران خوداری می کند بلکه با تغييراتی در بخشی هايی از قانون 

  ..کار به نفع کارفرمايان نا امنی شغلی ما را بيشتر هم کرده است

خيلی از دوستان ما در .اليه های باال تمام شد اصالح ساختار سازمانی فقط به نفع 
آستانه اصالح ساختار سازمانی شغل های خود را بعد از سال ها کار از دست 

مديريت . از افزايش حقوق ها در مقابل تورم سرسام آور خبری نيست. می دهند
حراست شرکت هر . همچنان از ايجاد هر گونه تشکل کارگری جلوگيری می کند

حراست امان کارگران . يير مديريت در پی فشار بر ما کارگران استروز با تغ
دخالت حراست در کوچک ترين کارها و دستگيری . را در سالن ها بريده است

کارگران برای يک استراحت ساده در شب ها و سالن های توليد همچنان ادامه 
ها هستند  سرويس های اياب ذهاب که از ارزان ترين و ناامن ترين اتوبوس. دارد

هر روز ده ها درگيری در رفت و آمد همکاران . سوهان بر روح همه می کشند
ما کارگران همچنان از نداشتن کوچک ترين تربيون برای . به وجود می آورند

نشريه کارآمد، به محلی برای تعريف و تبليغ . بيان خواست های خود محروميم
ن آن به علت انعکاس بخشی از عده ای از کارکنا. روسای شرکت تبديل شده است

 .هزاران مشکل ما کارگران دستگير واز کار معلق شده اند

  !دوستان و همکاران گرامی

ما روز هفدهم اسفند که مصادف با روز اعتصاب شکوهمند ما کارگران است را 
گرامی داشته و اين روز شکوهمند را به همه همکاران تبريک می گوييم و 

ما اعتقاد داريم که . خواسته های خود تالش می کنيم همچنان برای رسيدن به
ما جنبش . آگاهی، مبارزه، تشکل و اتحاد تنها راه پيروزی ما کارگران است

کنونی ايران را يک جنبش آزادی خواهانه دانسته وخود را در کنار اين جنبش 
دستگيری و اخراج ده ها نفر از کارگران گواه اين مسأله است ولی . می دانيم

. اعتقاد داريم جنبش کنونی ايران بدون حضور فعال ما به پيروزی نخواهد رسيد
ما از همه دوستان کارگر می خواهيم ضمن شرکت فعاالنه در جنبش با کشت بذر 
آگاهی به ميان دوستان خود با طرح خواست های خود برای ايجاد يک دنيای 

زحمتکش بخصوص به بهتر در گسترش و فراگير کردن اين جنبش به نفع طبقات 
ما همچنان پيش شرط موفقيت را سازماندهی جنبش خود  .نفع کارگران بکوشيم

  . می کنيم می دانيم وبرای برای رسيدن به خواسته های خود مبارزه

  : خواسته های ما عبارت است از

داشتن تشکل آزاد کارگری حق . ماخواهان داشتن تشکل آزاد خودمان هستيم . ١
عليه دولت، مديريت و وزارت کار که از ايجاد هر گونه تشکل مسلم ماست، ما 

ما از تمام سازمان های جهانی . کارگری جلوگيری می کنند، اعالم جرم می کنيم
به خصوص از سازمان جهانی کار می خواهيم دولت ايران و وزارت کار ايران 

  .خراج کنندرا که حقوق انسانی ما را ناديده می گيرند محکوم و از اين سازمان ا

ما خواهان انحالل شرکت های پيمانکاری و لغو قراردادهای موقت و استخدام . ٢
  . تمام کارگران در گروه صنعتی ايران خودرو هستيم

ما خواهان انحالل سيستم کنونی پرداخت دستمزدها و پرداخت دستمزد در  .٣
  .مقابل کارکرد و نوع شغل و شيفت های کاری هستيم

نحالل ساختار کنونی شرکت بوده و قطع مزايای همکاران خود و ما خواهان ا. ٤
  .دربدری آن ها و انتقال شان به جا های ديگر رامحکوم می کنيم

  .ماخواهان به رسميت شناختن شغل های سخت و زيان آور در شرکت هستيم. ٥

دريافت . ما خواهان عدم دريافت ماليات از حقوق و عيدی و پاداش هستيم. ۶
کسر دو برابر . ز حقوق عيدی يک اجحاف برای ما کارگران استماليات ا

  .ماليات از عيدی مورد پذيرش ما کارگران نيست

سياست های وزارت مسکن برای خانه دار شدن کارگران را يک فريب می  ما. ٧
دانيم وخواهان استرداد تمام مبلغ وديعه در مسکن مهر بدون کسر کوچک ترين 

  .خويش هستيممبلغ به همکاران منصرف 

پاداش حق سنوات بدون داشتن سقف به همکاران  ما خواهان پرداخت سه ماه. ٨
  .بازنشسته هستيم

ماخواهان بازگشت به کار کارکنان اخراجی در جريان انتخابات هستيم وهر . ٩
  .گونه تعرض به آزادی بيان را سخت محکوم می کنيم

وب عليه دانشجويان را ما ازجنبش دانشجويی حمايت کرده، هرگونه سرک. ١٠
  .محکوم می کنيم و خواهان آزادی تمام دانشجويان دربند هستيم

ما از مبارزات حق طلبانه تمام اقشار احتماعی حمايت کرده و دستگيری . ١١
بازداشت و محاکمه فعاالن جنبش کارگری، فعاالن جنبش زنان،  کارگران،

نويسان و  نگاران،وبالگ  ه مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، نويسندگان، روزنام
  وخواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط همه ساير فعاالن اجتماعی را محکوم

  .هستيم زندانيان سياسی، فعاالن کارگری و فعاالن اجتماعی

 ما ضمن حمايت از. چاره ما کارگران اتحاد و پشتيبانی از همديگر است. ١٢
به مبارزه برای افزايش  خواهيمافزايش دستمزدها از همه همکاران خويش می 

  .دستمزدها بپيوندند

١٣.... . 

  ! همکاران و دوستان گرامی

اين يکی از خواست های اساسی ما . کارگران اخراجی بايد به سر کار بر گردند
اعتصاب واعتراض حق مسلم ما کارگران در مقابل حق کشی ها . کارگران است

انين بين المللی هيچ نهادی حق ندارد طبق قو. و تعرض به منافع ما کارگران است
  .کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و يا زندانی کند

آن ها بايد هر چه . راغيرعادالنه می دانيم ٨۴ما اخراج کارگران اعتصابی سال 
سريع تر به سرکار برگردند و مديريت بايد حقوق عقب افتاده آن ها را پرداخت 

   .ن وارد شده است را جبران کندکرده وخسارتی که به اين کارگرا

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران 

  جمعی از کارگران ايران خودرو

  ٨٨اسفند  ١٧
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 اعتصاب کارگران محل و نقل در فنالند

 ١٠٠٠٠مارس بيش از  ٢بعد از ظهر روز سه شنبه 
کارگر حمل ونقل در فنالند اعتصاب گسترده خود را 

تراضی کارگران، هدف اين حرکت اع. آغاز کردند
که در همان ساعات نخست باعث اختالل در تمام 
. قلمروهای حمل و نقل گرديد، افزايش دستمزد است

اعتصاب به ويژه حوزه های اياب و ذهاب توسط 
انوبوس و حمل و نقل کاال را در برمی گيرد، که به 
نوبۀ خود ديگر حوزه های حمل ونقل مانند 

به اين . رار داده استهواپيمايی را نيز تحت تاثير ق
ترتيب که حمل سوخت و بنزين به فرودگاه ها و 
سوخت گيری هواپيما هارا دچار بی نظمی ساخته 
است، به طوری که يکی از روسای هدايت ترافيک 

اظهار می دارد که اين امر می  Finnairهوايی 
تواند عامل تاخير طوالنی در پروازها شود، و فقط 

ه در وهلۀ نخست ترافيک حرکت های ويژه ای را ک
داخلی و اروپا را شامل می شوند، می توان تنظيم 

  .کرد

 AKTاين اعتصاب که توسط اتحاديۀ حمل و نقل 
سازماندهی شده است، چهار پنجم حمل زباله را در 

اگر . نواحی پايتخت فنالند متوقف کرده است
اعتصاب ادامه پيدا کند، در حدود دو سوم کل 

بازخواهند ايستاد و حداکثر از  اتوبوس ها از حرکت
هر چهار حرکت اتوبوس های بين شهری يکی از 

انتظار می رود حرکت قطار . آن ها فعال خواهد بود
ها و همچنين قطار های زيرزمينی و تراموای 
. هلسينکی پايتخت فنالند به طور معمول برقرار باشد

در بسياری از نواحی بزرگ مرکزی حمل ونقل 

در . به طور کامل متوقف می شودمحلی تقريبًا 
نواحی هلسينکی بيش از نيمی از حرکت های 

از هر سه  Tammerrforsاتوبوس ها در شهر 
از هر سه حرکت  Åboحرکت يکی و در شهر 

  .اتوبوس ها در حدود دو تا متوقف خواهد شد

طی روز سه شنبه افراد ميانجی دولت سرمايه که 
به سازش  اين گونه مواقع مسئول تالش در جهت

کشاندن مبارزۀ کارگران هستند به جای پيشبرد اين 
امر در حوزۀ حمل ونقل، مجبور شدند مذاکرات 
جهت متوقف کردن اعتصاب کارگران بندر را که 
. اخطار آن برای پنج شنبه داده شده است، آغاز کنند

اعتصاب کارگران بندر نيز کل فعاليت های اين 
. قرار داده استحوزۀ کاری را در معرض فلج شدن 

درهمين رابطه، سازمان بازرگانی و صنعت سرمايه 
داری فنالند اظهارمی دارد که اين اعتصاب ، 
تجارت خارجی سرمايه داران و دولت سرمايه را به 
قطع شدن تهديد می کند و ضربۀ شديدی به صنعت 

  .جنگل و کل صادرات صنعتی آنان می زند

ارگری يکی از سنت های رايج اتحاديه های ک
هنگامی که تحت فشار اعتراض کارگران عضو 
ناچار به صدور فراخوان اعتصاب می شوند، اين 
است که تمامی اعضای خويش را به اعتصاب فرا 

در مرحلۀ اول، به دستور اتحاديه بخشی . نمی خوانند
اگر . از کارگران عضو دست از کار می کشند

يجه جريان مذاکرات در ايام اعتصاب اين بخش به نت
نرسيد، اتحاديه کارگران ديگری از اعضای خود را 

اين سياست جنبش . به اعتصاب ملحق می کند

اتحاديه ای بسيار آگاهانه است، زيرا اتحاديه ها نمی 
خواهند جريان کار و توليد به کلی فلج شود و 
صاحبان سرمايه دچار ضرر و زيان جبران ناپذيری 

از اعتصاب تنها در واقع استفاده اتحاديه ها . شوند
برای اين است که تا حدود معين و حساب شده به 

از اين . سرمايه داران و دولت آنان فشار وارد شود
ها گذشته، اين نکتۀ مهم را نبايد فراموش کرد که 
اتحاديه های کارگری تنها زمانی فراخوان اعتصاب 
صادر می کنند که از جانب کارگران عضو به شدت 

ته باشند و هدف عمدۀ آن ها از تحت فشار قرار داش
اين فراخوان سوای حفظ اعتبار اتحاديه ها در جنبش 
کارگری، هدايت و کنترل مبارزات و اعتراضات 
کارگران در چهارچوب ملزومات و مصالح سرمايه 

همان طور که در خبر فوق آمده اتحاديۀ . داری است
سازمان دهندۀ اين  AKTکارگران حمل و نقل فنالند 

ب است که کامًال اين سنت اتحاديه ای را در اعتصا
صدور فراخوان اعتصاب کارگران عضو خود 

تجربه نشان داده است که اگر . رعايت کرده است
همه کارگران حمل و نقل در سراسر فنالند به اين 
اعتصاب نپيوندند، در روزهای آتی سران اتحاديه با 
سرمايه داران سازش خواهند کرد و اعتصاب را به 

  . شکست خواهند کشيد

پيروزی اعتصاب کارگران حمل و نقل در فنالند  
تنها در گرو پيوستن تمامی کارگران بخش های 

: منبع. مختلف اين حوزۀ کاری به اعتصاب است
  نقل از سيمای سوسياليسم   ،LOنشريۀ اينترنتی 

  ٢٠١٠مارس 

 

 دولت سرمايه و ادامه حماکمه شرکت کنندگان در مراسم اول
 هماه م

پرونده کارگرانی که چند سال پيش در اول ماه مه  
در شهر سقز در تدارک برگزاری مراسم روز 
جهانی کارگر بودند هنوز با صفحاتی بسيار قطور و 
رو به افزايش در محاکم شرع و عرف سرمايه داری 

برخی از اين کارگران ماه ها زندان . ايران باز است
ی مصائب اسارت کشيده اند، شکنجه ديده اند و تمام
هر کدام از آن ها . در سياه چال ها را تحمل کرده اند

هم هر لحظه و هر روز ممکن است همراه با کل 
خانواده خويش در معرض تهاجم نيروی سرکوب 
قرار گيرند و برای دوره های طوالنی تر به زندان 

يک سال اين طرف تر بازهم . انداخته شوند
اين روز عظيم بين  کارگرانی که خواسته اند مراسم

المللی طبقه خويش را برگزارکنند به همين جرم 

تحت تعقيب و آماج يورش عمله و اکره سرمايه قرار 
اين حادثه با تمامی سبعيت و شقاوت در . گرفته اند

روزها و ماه های پس از اول ماه مه سال های بعد 
پرونده روز جهانی کارگر، . هم تکرار شده است
ح و شکنجه و اسارت و زندانی پرونده ضرب و جر

ساختن های طوالنی همه کارگران خواستار 
برگزاری مراسم اين روز، هر روز بيش از روز 

بر هم انبار می شود و هر برگ آن بيانگر  پيش
گوشه ای از دنيای درندگی و توحش دولت سرمايه 

ماه پيش می رفتند تا شايد در  ١٠کارگرانی که . است
ين مراسم را برگزار کنند، در پارک الله تهران هم

طول اين مدت هر کدام به دفعات راهی زندان شده 
اند و عده ای از آن ها برای مدت طوالنی در زندان 

همين حاال هم دو تن از آن ها به نام های . مانده اند
همايون جابری و غالمرضا خانی از اعضای 

ما . سنديکای شرکت واحد تحت محاکمه قرار دارند
دولت سرمايه داری عليه فعالين کارگری،  بربريت

عليه شرکت کنندگان در همه اول ماه مه ها و از 
جمله عليه دو فعال سنديکاليست عضو سنديکای 
شرکت واحد را محکوم می کنيم و خواستار آزادی 
بی هيچ قيد و شرط آن ها و رفع هر نوع محدوديت 

  . و فشار از سر آنان هستيم

  ٨٨اسفند  ١٥
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 به دليل عدم شرکت در انتخاباتاخراج 

امير توکلی کارگر کارگاه پخت در بخش 
آگلومراسيون ذوب آهن اصفهان کار می کند و 

او سال هاست که به صورت . استثمار می شود
چند روز قبل . قراردادی کار کرده و جان کنده است

وی برای تمديد قرارداد خود به اداره گزينش 
و جواب منفی دريافت کارخانه مراجعه نموده اما ا

عوامل سرمايه اعالم کرده اند که تصميم . کرده است
به اخراج او گرفته اند و حاضر به تمديد قراردادش 

امير توکلی به اين تصميم جنايتکارانه . نيستند
اما در پاسخ به او . سرمايه داران اعتراض می کند

می گويند که دليل اخراجش شرکت نکردن در 
مزدوران  .رئيس جمهوری استانتخابات گذشته 

سرمايه هنگام مذاکره شناسنامه امير را کنترل می 
کنند و متوجه می شوند که فاقد مهر شرکت در 

  هرانا : منبع. انتخابات است

  ٨٨اسفند  ١٥

  
  

 تظاهرات اعرتاضی کارگران کارخانه سيمين اصفهان

شش ماه دستمزد کارگران کارخانه ريسندگی و 
ن توسط سرمايه داران مالک بافندگی سيمين اصفها

آنان حاضر به پرداخت . شرکت مصادره شده است
هيچ ريالی از عيدی و ساير مزايا و مطالبات 

کارخانه سيمين کماکان با تمام . کارگران هم نيستند
کارگران در شيفت های مختلف . ظرفيت کار می کند

محصوالت شرکت از . با تمامی توان توليد می کنند

همه چيز برمنوال . رخوردار استبازار الزم ب
خواست و اراده صاحبان سرمايه می چرخد و در 
اين ميان فقط دستمزد کارگران اصًال پرداخت نمی 

کارگران بارها دست به اعتراض زده اند که . شود
آخرين بار آن تشکيل اجتماع و برگزاری تظاهرات 

چند صد کارگر . در مقابل استانداری شهر بوده است
در جريان اين تظاهرات بزرگ فرياد می  کارخانه

نيروی کار شبه رايگان خود را  زدند که بهای
 ايلنا: منبع . خواهند می

  ٨٨اسفند  ١٥

  

 

   سرخ تا سپيده و رهاييسرخ تا سپيده و رهاييسرخ تا سپيده و رهايي   از نان و گلاز نان و گلاز نان و گل

 مارس، روز جهاني زن ٨بيانيه آانون نويسندگان ايران به مناسبت 

ر صنايع نساجي شهر نيويورك در اعتراض به زنان آارگ ١٨٥٧مارس سال  ٨
زنان دردمنِد   نصيب آن. پيمايي زدند شرايط غيرانساني آار خود دست به راه

ي عطفي  ي آنان نقطه شجاع جز ضرب و شتم پليس نبود، اما حرآت قهرمانانه
گذشته را در  هزار زن آارگر ازجان بار ديگر پانزده ١٩٠٨مارس  ٨شد، و در 

و درخواست شرايط انسانِي آار و زندگي به » سرخ نان و گل«شعار نيويورك با 
 ١٩١٧مارس  ٨ي اين قهرماني نيرويي شود آه در  شورش واداشت، تا خاطره

پترزبورگ بكشاند و با پشتيباني  هاي سن هزاران زن گارگر معترض را به خيابان
ا امروز ادامه ساز را رقم زند؛ و اين نيرو ت مردان آارگر آغاز انقالبي سرنوشت

مارس را به پاس نخستين حرآت  ٨يابد آه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان 
  . خواه گرامي بدارند متشكِل زناِن برابري

تابند،  هاي اين روز را برنمي هنوز گردهمايي  هاي خودآامه هرچند حكومت
حتواي هاي پوشالي از م بندي در زرورق جشن آوشند آن را با بسته سوداگران مي

ي ديرپا هنوز بسياري از مردمان را آگاه  ستيزِي نهفته واقعي خود تهي آنند، و زن
ي ديرينه  مارس همواره يادآور مبارزه ٨دارد،  يا ناآگاه به ناديده انگاشتن آن وامي

و پر فراز و نشيب زنان در پي حقوق انساني خويش بوده است؛ و به گواه تاريخ، 
تنها هرگز خاموش نشده آه از طلِب عدالت اقتصادي و  فرياد دادخواهي زنان نه

امروز . سرخ فراتر رفته و به خواسِت سپيده و رهايي رسيده است شعار نان و گل
ي زنان  شده مانده و در گلو خفه ترين نقاط جهان صداهاي پنهان حتي در دورافتاده

سياسي، حق شغلي و آموزشي و   ي انساني، برابري آه حقوق شايسته  فريادي شده
ي آزاد، و آنترِل  تعيين سرنوشت خويش، آزادي انتخاب، اختيار پوشش و مراوده

  .آند بدن خود را طلب مي

ي ستم و  اند آه نخواستند در چنبره زناني زيسته در سرزمين ما نيز از ديرباز آزاده
. تبعيض، از سر نوميدي، خود و زندگي خود را به آتش بسوزانند و تباه آنند

هاي غلط تن به زندان و شكنجه  آه به جرم تسليم نشدن به خودفريبِي سنت زناني
زناني آه نماد آزادگي . بر دوش آشيدند» بدنامي«و قتل و تجاوز دادند و بار 

زناني . ها فرياد رهايي سر دهند ي آن شدند تا زناني ديگر به احترام ياد و خاطره
هاي عرفي و قومي و  بعيضي گذشته، جدا از قيدوبندها و ت آه در سه دهه

تعصبات خانوادگي، بيش از پيش فشار تهديد، اعدام و سنگسار را احساس آردند؛ 
ها را  دست و پا زدند آه آن   يي بيش از پيش در چنگال قوانين نابرابر و ناعادالنه

شان به آابوسي  شمرد؛ زناني آه ديده شدن چند تار موي نه جنس دوم آه گاه هيچ 
هر روز به  -از پلك چشم تا ساق پا -شان ، و نظارت پليسِي بدنجمعي بدل شد

آيند؛ اما، اين همه را تاب  ها يادآوري آرد آه جز شيء چيزي به شمار نمي آن
آردند پايداري نشان  آوردند و با وجود دردي آه در عمق جان خويش تجربه مي

د و آگاهي دادند، يي به روشنايي گام به گام پيش رفتن وجوي روزنه دادند؛ در جست
يي گسترده فرياد زدند و با تحمل شكنجه  جا آه درد مشترك خود را در پهنه  تا آن

زناني . هياهوي جان خويش چشم جهانيان را خيره آردند و زندان و نثار بي
يي آزاد و سربلند، آه با پيشگامي در افشاي  شجاع، جوياي زندگي در جامعه

ي  تنها تابوي ديرينه هاي تاريك نه لولها و س گاه تجاوزجنسي در شكنجه
ي آريه و رفتار  هاي مصلحتي را شكستند، آه پرده از چهره پوشي پرده

  . آاران برگرفتند ي ستم ددمنشانه

را به تمامي زنان جهان،  - روز جهاني زن - مارس ٨آانون نويسندگان ايران 
دوار است زنان و گويد و امي آوش ايراني، شادباش مي ويژه زنان مبارز و سخت به

دار مردساالري در  ي اين سرزمين از مبارزه با باورهاي ريشه  مردان آزاده
ي عمومي دست برندارند تا خواسِت آزادي و برابري  درون خويش و در عرصه

يي رها از تبعيض و فشار و  به باوري همگاني تبديل شود و راه رسيدن به جامعه
  .سرآوب را هموار سازد

  دگان ايرانآانون نويسن

  ١٣٨٨اسفند  ١٥
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 يک گزارش و چند خرب

  نساجی پارس ايران 

 –همان طور که درگزارشات قبلی گفته شد، اين کارخانه واقع در جاده رشت 
کارگران . بعد از بارش برف سنگين دچار بحران شده است ٨٣الکان از سال 

هادهای کارخانه بارها دست به اعتصاب و بستن جاده و يا تجمع در مقابل ن
کرده و ... سرمايه داری مانند استانداری ، اداره کار ، اداره صنايع و معادن و 

 بارها مورد ضرب و شتم ماموران انتظامی و اطالعات پاسدار سرمايه
 ٣نفر از کارگران بازنشسته هريک از مبلغ  ٧٥در حال حاضر . قرارگرفته اند

کارخانه وابسته به بخش . ندميليون تومان بابت مفاصاحساب طلبکار هست ٥الی 
در . خصوصی و به جواد افراشته کارفرما و مدير عامل کارخانه تعلق دارد

در حال حاضر . ضمن خانواده افراشته ضدکارگر در کارخانه سهامدار هستند 
 ٧نفر از آن ها در بخش توليد با  ٤کارگر در کارخانه کار می کنند که  ١٢

شب مشغول به کارند و  ٧صبح تا  ٧ن کارگران از اي. دستگاه بافندگی فعال هستند
اين کارگران حتی کارهای . هزار تومان است ٣٠٠دستمزد ماهانه شان حدود 

الزم به ذکر است تعدادی از سالن های . تخليه و بارگيری را هم انجام می دهند
از بين دوازده . کارخانه به عنوان انبار به شرکت دخانيات کرايه داده شده است 

سال سابقه کار  ٢٠نفر استخدامی دائم هستند و بيشتر از  ٣کارگر داخل کارخانه 
دارند و در مرز بازنشستگی قرار دارند، در حالی که بقيه کارگران قراردادی 

کارگران استخدامی با توجه به سابقه کاری که دارند دستمزدشان بين . هستند 
فقط ماهيانه سی صد هزار هزار تومان است که افراشته ضدکارگر  ٤٦٠-  ٤٧٠

تومان به آن ها پرداخت می کند و کارگران بقيه دستمزدشان را از اول ماه 
  . طلبکار هستند ٨٨فروردين 

الزم به ذکر است که افراشته دارای کارخانه نساجی در بابلسر ، آلومينيوم در 
وی جهت راه اندازی . اراک و کارخانه گلتافت در شهر صنعتی رشت است

ميليون تومان هزينه خريد دستگاه های بافندگی را در  ٨٠٠نه گلتافت مبلغ کارخا
  . تهران پرداخت کرده و منتظر اولين فرصت جهت راه اندازی کارخانه است

با زد و بند با استانداری و از طريق بانک ها ميلياردها تومان جهت " افراشته قبال
ده که نه تنها مشکالت راه اندازی کارخانه نساجی پارس ايران دريافت کر

کارگران کارخانه نساجی پارس را حل نکرده بلکه اين مبالغ وام را در حوزه 
 . های سودآوری ديگر سرمايه گذاری کرده است 

  کارگر راننده در شهرداری منطقه يک رشت ۴اخراج 

 - همان طور که در گزارش قبلی آمده است، بخشی از کارگران خدمات شهری 
نفر از شرکت  ٢٠٠در حدود  –ی سطح شهر و جمع آوری زباله نظافت و رفتگر

   .انتقال يافته اند  "سبز زيور"به شرکت " ياقوت سرخ"پيمانکار 

ضدکارگر به نام واحدی  متعلق به فردی" سبز زيور"شرکت خدماتی و پيمانکار 
نفر از کارگران خدماتی متعلق به منطقه يک  ٢٠٠از اهالی کرج است که حدود 

را باالجبار و با تسويه حساب با شرکت ياقوت سرخ  –گلسار  –ری رشت شهردا
 . تحت پوشش خود قرار داده است 

که به اين شرکت منتقل شده سال کارگران اين بخش و منطقه از رشت از ماه دهم 
اند به شدت از تعديل دستمزد و اضافه کاری ناراحت شده و ضمن اعتراض 

شورای شهر رشت ، استانداری ، اطالعات ،  عملی اعتراضات کتبی خود را به
نفر از  ۴حاصل اين اعتراضات اخراج . انعکاس داده اند ... و رياست جمهوری

حسينی "رانندگان منطفه يک شهرداری توسط رئيس منطقه يک گلسار به نام 

ساعت  ١٠٠کارگران می گويند در حال حاضر حدود . ضدکارگر است" نژاد
روز از ماه اسفند  ١٢بهمن طلبکار هستند و با گذشت  اضافه کاری از شرکت در

وضعيت عيدی و پاداش . هنوز حقوق و اضافه کاری خود را دريافت نکرده ايم
الزم به ذکر است واحدی ضدکارگر از طريق زد و بند با . ما هم مشخص نيست 

آشنايان خود در شورای شهر رشت توانست قرارداد خود با منطقه يک شهرداری 
حسينی نژاد ضدکارگر ضمن تهديد کارگران . ، گلسار ، را به دست آورد رشت 

اگر تصميم  است کهنفر از کارگران راننده عنوان کرده  ۴با اشاره به اخراج 
بگيريم با تی پا شما را از شرکت اخراج می کنيم و شما هيچ کاری نمی توانيد 

ت و شما را به بکنيد مملکت شلوغ اس یانجام دهيد و هر حرکتی و اعتراض
  . عنوان شورشی دستگير و محاکمه می کنيم 

منطقه يک گلسار از سکوت " البته کارگران زحمتکش شهرداری مخصوصا
مطبوعات محلی و رسانه ها به شدت گله مند بودند و آن ها را در مورد عدم 

   .انعکاس وقايع کارگری مسئول می دانستند

 ۴ما کارگران خواهان بازگرداندن اين ! اين هم از عدالت سرمايه داری اسالمی
کارگر راننده به سر کار و پرداخت اين حداقل حقوق و دستمزد نپرداخته آن ها 

  . هستيم 

  کشته شدن کارگر ساختمانی در ساوه 

يک کارگر ساختمانی مشغول به کار در يک شرکت در شهر صنعتی  –اراک 
اين . د را از دست داد ساوه در اثر ريزش ديوار به شدت مجروح سپس جان خو

  . کارگر نان آور خانواده چهل سال سن داشت 

  . کشته شد  ١٠/١٢/٨٨اين کارگر در روز دوشنبه 

  ١١/١٢/٨٨سه شنبه  ،اطالعات

  کشته شدن کارگر برق در فيروزآباد

کارگر اداره برق فيروز آباد برای  ١١/١٢/٨٨روز سه شنبه  –فيروز آباد 
هنگام بررسی و ز مناطق شهرستان به محل رفته بررسی علت اتصال برق يکی ا

 ه استو علت يابی اتصال برق دچار برق گرفتگی شده و در محل حادثه کشته شد
 .  

البته کرمی رئيس ضدکارگر اداره برق علت کشته شدن اين کارگر را بی 
  . احتياطی او می داند 

 )١٢/١٢/٨٨ چهارشنبه ،اطالعات(

کشته شدن همزنجيرانمان  –باری از اين دست گفتنی است ما هر هفته شاهد اخ
اين فجايع تا زمانی که ما کارگران تشکيالت شوراهای . هستيم -خود در محل کار

واقعی کارگری نداشته باشيم که با اعمال فشار بر کارفرما ايمنی ما را در هنگام 
 . تکرار می شود  ،کار تامين کند

داغديده خواستار پی گيری و محاکمه  ما ضمن اعالم همدردی با اين خانواده های
  .کارفرمايان شرکت های مزبور هستيم

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٨اسفند 
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 در يونان" حالت جنگ"اعالم 

نخست وزير يونان که در عين حال رياست بين 
الملل سوسياليست را نيز به عهده دارد بعد از 

را در  مالقات با کميسيون اتحاديه اروپا حالت جنگ
وی در يک گزارش توضيحی . يونان اعالم کرد

مطبوعاتی اعالم کرد که دولت تنها برای يک هفته 
او با اين حرف می . پول جهت اداره امور دارد

خواهد مردم را برای برنامه رياضتی خود بسيج کند 
اين سناريوی . و آن ها را به فداکاری دعوت کند

کند و در تاريکی است که دور سر آتن گردش می 
" حالت محاصره"ادامه خود پيش درآمدی برای 

است تا هر حرکتی را و هر اعتراضی را بيشرمانه 
سرکوب کند و تمام قول های انتخاباتی خود را زير 
پا بگذارد و بار شکست اقتصادی برنامه های دولت 

بدون . را بردوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد
را به اجرا در مالحظه دستورات اتحاديه اروپا 

٪ کارکنان ٣٠آورد؛ برای کاهش مخارج دولت 
بخش عمومی را کاهش دهد که می تواند شامل 
. اخراج، بازخريد و بازنشستگی پيش از موعد باشد

دستمزدهای کارگران را به طور عموم اعم از بخش 
٪ کاهش دهد ، ماليات های ١٢دولتی يا خصوصی 

بگيران  مستقيم و غيرمستقيم را برمزد و حقوق
٪ افزايش ٢١ماليات الکل و سيگار را . تحميل کند

. دست به رفرم بزند و حقوق مردم را مثله کند .دهد
سطح زندگی توده ها را با برنامه رياضتی سقوط 
دهد و مخارج بيمه و بهداشت و آموزش را سرشکن 
کند تا در عوض بتواند برای سرمايه داران گرامی 

رای مثال سرمايه گذاری امکانات اعتباری کم بهره ب
برايشان بخشودگی ها و تخفيف های . فراهم آورد

و چنان که اعالم شده با . مالياتی را امکان پذير سازد

به تعليق در آوردن بعضی از مواد قانون اساسی آن 
چه را می خواهد با توده های کارگر و زحمتکش 

 .بکند

در تقابل با دولت و طرح های رياضتی او سراسر 
بالفاصه بعد از اعالم اين . ر به پا خواسته استکشو

وضعيت کارگران راه آهن المپيک دست از کار 
کشيدند و به حلقه پليس ضدشورش در اطراف اداره 
کل محاسبات حمله کردند و آن را به تصرف خود 
در آورند و اعالم کردند که آن را تخليه نخواهند 

مالی  به اين طريق خيابان اصلی فعاليت های. کرد
روزپنج شنبه کارگران اتحاديه . در آتن بسته شد

وابسته به حزب کمونيست وزارت اقتصاد را 
هم چنين ستاد شهر تريکاال و سپس . تصرف کردند

ايستگاه راديو تلويزيون به تصرف کارگران در  ٤
ساعته برای دو  ٤بخش عمومی ابتدا توقف کار  .آمد

ه ساعت ٢٤مارس و سپس يک اعتصاب  ٨شنبه 
مارس را اعالم کرده است و مذاکرات  ١٦برای 

برای انجام يک اعتصاب عمومی که همه بخش های 
 ١٦در . اقتصادی را در بربگيرد در جريان است

زيرا رانندگان . مارس کل کشور متوقف خواهد شد
ساعته را اعالم کرده اند و  ٤٨تاکسی يک اعتصاب 

 ٥ می خواهند با تاکسی های خالی در صفی به طول
. کيلومتر در سطح شهر آتن و سالونيکا حرکت کنند

روز گذشته بيکاران و معترضان در جلوی وزارت 
کار اجتماع کرده و کوشش کردند دفتر مديرت را 
تصرف کنند که درگيری شديدی بين معترضين و 
پليس ضدشورش رخ داد و در گير و دار درگيری 

مجبور نماينده اتحاديه اروپا برای مذاکره با وزير 
کارکنان . شد از در عقبی به ساختمان وارد شود

ساعته  ٤٨اداره ماليات و گمرک نيز يک اعتصاب 
سه سال است . مارس اعالم کرده اند ٩و  ٨را برای 

که اوضاع اقتصادی و اجتماعی در يونان ناآرام 
حزب سوسياليست يا جناح چپ بورژوازی . است

نی مردم را نتوانست با برنامه های خود زمانی طوال
حزب رفرميست کمونيست يونان نيز جز . فريب دهد

حرکت های اعتصابی کارگری مربوط به اتحاديه ی 
اتحاديه های . وابسته به حزب خود کاری نکرده اند

بخش عمومی و خصوصی چه با نام مستقل و يا غير 
آن اصوال حرفی برای گفتن و تغيير انقالبی شرايط 

. مزدها اعتراض می کنندندارند و فقط به کاهش دست
سه سال گذشته است و هرکس ساز خود را می زند 
و هر روزی را يکی روز اعتصاب خود اعالم می 

بيش ازاين نمی شود جدايی و بيگانگی را بين . کند
در حالی که شرايط برای . نيروی کار جامع ديد

ايجاد يک شبکه ارتباطی کارگری فراهم است، 
قدرت خود را هماهنگ  شبکه ای از شوراها که با

کند و آن چه را که تاکنون آزموده و پاسخ نيافته است 
به دور ريزد و بينان تازه ای را بريزد و در شرايط 
ضعف بورژوازی قدرت طبقه کارگر را به نمايش 

به جای اعتراض به کاهش ها اعتراض به . بگذارد
اس و اساس سرمايه را پيش رو قرار دهد و ازين 

ی سود جويد و در مقابل بسيج شرايط توفان
ضدانقالبی دولت برای رياضت توده ها و ضيافت 
سرمايه داران، بسيج انقالبی برای به گور سپردن 

 libcom.org: منبع . بساط سرمايه را فراهم آورد

  فريده ثابتی

 ٢٠١٠مارس  ٥
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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 
ده و طور روزمره به روز شه 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  
يته مراجعه کرده و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کم

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


