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به ياد سلمان يگانه، به مناسبت ساملرگ او

می دانند، موجود شريف و آزاده » پرومته«اسطوره تحمل رنج بشر را معموال 
زئوس، خدای خدايان، او . ای که آتش را از خدايان ربود و به دست انسان رساند

ز را به همين سبب در کوه قاف به زنجير کشيد و عقابی را مامور کرد که هر رو
در پايان هر روز، زئوس جگر . جگر پرومته دربند را ازهم بدرد و پاره پاره کند

پاره پاره پرومته را بازمی ساخت تا روز بعد دوباره مورد حمله عقاب قرارگيرد 
اين داستان در روزگار ما نيز همچنان ادامه دارد، با اين . و بازهم پاره پاره شود

اقعيت، زئوس جای خود را به سرمايه دار و تفاوت که اسطوره جای خود را به و
سلمان يگانه يکی از اين پرومته های بی . پرومته جای خويش به کارگر داده است

  .شمار بود

دنبال کار به همه شهر های . به هر دری زده بود. چند ماهی بود که بيکار بود
انی کار با آن که از سنين نوجو.اطراف سر زده بود و بارها به تهران آمده بود

درآمدش به . کرده بود، مثل اغلب کارگران پس اندازی برای ايام بيکاری نداشت
زور کفاف گذران زندگی خانواده اش را داده بود و از اين جهت بيکاری به شدت 

آخرين راه، رفتن به دنبال کار در عسلويه بود که هوای . تحت فشارش گذاشته بود
وبر اثر » فراشن«ده سال کار در شرکت آلوده آن برای سلمان که پس از پانز

تنفس غبار سنگ و خاک و سيمان به آسم مزمن مبتال شده بود واز تنگی نفس 
با اين همه، سلمان داشت خود و خانواده اش را . رنج می برد هيچ مناسب نبود

قرار شد . آماده اين کار می کرد که باالخره در شرکت فوالد لوشان کار پيدا کرد
دستمزد پيشنهادی بسيار . پراتور دستگاه بتونير در آن شرکت کار کندبه عنوان ا

کمتر از آن چيزی بود که به طور معمول بايد به سلمان به عنوان يک کارگر 
اما سلمان . ماهر با سابقه که سال ها با اين دستگاه کار کرده بود پرداخت می شد

آن نداشت و باالخره  پس از تحمل ماه ها بيکاری و بی پولی چاره ای جز قبول
شرکت با وعده و وعيد افزايش حقوق او در ماه های آينده سلمان را به کار 

  .گرفت

در همان آغاز ورود و شروع کار، سلمان که دستگاه بتونير را مثل کف دستش 
می شناخت متوجه اشکال و خرابی دستگاه شد و موضوع را بی درنگ به اطالع 

از انجام هرگونه اقدامی طفره رفته و گفته بود که اما کارفرما . کارفرما رساند
وضع شرکت خوب نيست و نمی تواند دستگاه را عوض کند و سلمان فعال بايد با 

سلمان هشدار داده بود که خرابی دستگاه ممکن است کار دستش بدهد . آن کار کند
هيچ معلوم بود که جان سلمان . اما گوش شنوايی نبود. و او را دچار سانحه کند

ارزشی برای سرمايه دار صاحب شرکت ندارد و او حاضر نيست برای حفظ آن 
سلمان با پافشاری بسيار حتی بازرس اداره .پولی خرج تعويض دستگاه خراب کند

کار را هم به کارخانه کشاند و او نيز تاييد کرد که دستگاه خراب است و 
سلمان خوب می . شتاما اين همه هيچ فايده ای ندا. کارکردن با آن خطرناک

دانست با دستگاهی کار می کند که هر آن ممکن است اورا به درون خود بکشد و 
کابوس هولناک بيکاری و گرسنگی . اما چاره ای نداشت . خرد و خمير کند

فرزندانش اورا وادار به ادامه کار با هيوالی مرگ آفرينی می کرد که سرانجام 
ساعت با  ١۴مين وضع بود که سلمان روزی با ه .نيز او را به کام مرگ کشاند

ساعت اضافه کاری اجباری، ۶ساعت کار معمول و٨اين دستگاه کار می کرد، 
ساعت کار کرده بود وکار  ١۴شب کاری اجباری در حالی که همان روز 

ساعت  ١٨٠ماهانه . اجباری در تمام پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطيل
که تا زمانی که الی دستگاه له شد بابت آن حتی  اضافه کاری می کرد درحالی
  .يک ريال هم دريافت نکرده بود

 ١۶روز . سرانجام روز حادثه فرارسيد و دستگاه خراب کار خودش را کرد
ساعت کار  ١٢بعد از ظهر درحالی که سلمان خسته از  ۶ساعت  ٨٨ارديبهشت 

ان که کارگر با سلم. مدام مشغول کار بود قطعه سنگی الی دستگاه گير کرد
تجربه ای بود با وجود خستگی حواسش بود که ابتدا دستگاه را خاموش کند بعد 

اما با درآمدن سنگ، دستگاه هم به يک باره به کار افتاد و . سنگ را درآورد
همزمان، دو تيغه آهنی در محفظه . سلمان را از پاها تا کمر به درون خود کشيد

افتاده بود از دو طرف به هم آمدند و کمر سلمان نگه داری بتون که سلمان در آن 
. طحال، روده و کليه های سلمان در دم پاره پاره شد. را ميان خود له کردند

کارگران همکار سلمان بدن له شده او را از الی تيغه های آهنی دستگاه بتونبر 
. جسم نيمه جان او را اول به منجيل و سپس به رشت می برند. بيرون می کشند

اما پس از يک عمل جراحی در رشت، صاحبان بيمارستان که می دانستند سلمان 
به زودی می ميرد برای رفع هرگونه مسئوليت از خود به انتقال او به بيرون از 

آمبوالنس از دروازه رشت . بيمارستان و ظاهرا به قصد تهران اقدام می کنند
طره قطره شيره جانش در ق سال ها. بيرون نرفته بود که سلمان تسليم مرگ شد

اين کارخانه و آن کارگاه از درونش بيرون کشيده شده بود و تبديل به ثروت و 
اما اين جنايت برای همه اين . سرمايه بيشتر برای سرمايه داران شده بود

سلمان . هيوالهای آدم خوارکافی نبود و باالخره زندگيش را يکجا از او گرفتند 
اپذير سوداندوزی سرمايه شد و بدين سان مورد يگانه قربانی حرص سيری ن

ديگری به ميلياردها مورد کيفرخواست طبقه کارگر عليه جنايات سرمايه و دولت 
  .های آن در سراسر جهان افزوده شد

سلمان يکی از شريف ترين، آگاه ترين و پيگيرترين کارگران جنبش ضدسرمايه 
استوار و آشتی ناپذيردر مفابل  داری طبقه کارگر بود، کارگر فعال و پيشروی که

نظام انسان کش سرمايه داری و جريان های سرمايه دارانه درون جنبش کارگری 
قد برافراشته بود، کارگری که تشنه آگاهی بود و همواره کتاب برايش حکم نان 
شب را داشت و درهمان حال فعالی خستگی ناپذير در عرصه عمل و مبارزه 

ان پاک و صميمی و بی آاليشی که قلبش برای آزادی ضدسرمايه داری بود، انس
تمام کسانی که سلمان را از نزديک می شناختند در غم از دست . انسان می تپيد

مرگ سلمان به . دادنش سوختند و داغ مرگ جانسوز او را همچنان در دل دارند
ويژه برای همسر وفرزندانش که عاشقانه دوستشان داشت و برای خانواده شريف 

زحمتکش اش که انسانی چون او را پرورده بود و برای جنبش ضدسرمايه  و
  .داری طبقه کارگر ضايعه ای بود که که حاالحاالها جبران نخواهد شد

با اين همه، سلمان تنها کارگری نيست که جانش فدای سوداندوزی سرمايه شده 
ش باقی است تا نظام سرمايه داری بوده چنين بوده و تا اين نظام انسان ک. است

بر اساس گزارش نهادهای بين المللی سرمايه و در خوش بينانه . چنين خواهد بود
. ميليون کارگر براثر حوادث ناشی از کار کشته می شوند٢ترين حالت هرساله 

کارگر در چهار گوشه جهان در محبط  ١۵آمار ديگری می گويد که در هر دقيقه 
که آمار کارگران کشته شده در سال را کار دچار سانحه منجر به مرگ می شوند 

ميليون کارگر زخمی می شوند يا آسيب می  ٢/١ساالنه . ميليون می رساند ٨به 
ميليون کارگر دچار انواع بيماری ها ی ناشی از آلودگی محيط کار  ١۶٠بينند و 
همچنين ميليون ها خانواده کارگری دچار انواع آسيب های اجتماعی و . می شوند

انی ناشی از مرگ، آسيب ديدگی يا از کار افتادگی نان آور خانواده و روحی ورو
عزيزان خود می شوند، آسيب هايی که در اکثر مواردجبران ناپذيرند و درد و 

  .رنج آن تا پايان عمر با چنين خانواده هايی همراه خواهد بود

ی                       ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ی ک ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما    ک
 ١٣٨٩ ارديبهشت ١٧جمعه     ١٠۵ـ  شماره مسلسل  ٧سال سوم ـ شماره 
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که هر در کشور ما کمتر آماری در اين زمينه منتشر می شود و همان آماری نيز 
چند وقت يک بار از جايی درز می کند آن قدر دور از واقعيت است که به هيچ 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تامين . عنوان قابل استناد نيست
حادثه در حين کار برای  ۴۵٩هزار و  ٢۵بيش از  ١٣٨۶اجتماعی در سال 

شی شدن جمجمه، کارگران رخ داده که به قطع دست و پا يا انگشتان، متال
کورشدن چشم، شکستن گردن، شکستن ستون فقرات، قطع نخاع، از شکل افتادن 
. کامل صورت، آسيب ديدگی در تمام اعضای بدن يا مرگ کارگر منجرشده است

تعداد کشته شدگان و از  ٨۶به روايت سازمان تامين اجتماعی در سال 
 ٨۵که نسبت به سال  نفر گزارش شده ٢١٠٠کارافتادگان ناشی از سوانح کار 

به بخش % ٣٠از اين تعداد . افزايش داشته است %٩يعنی سال قبل از آن 
اين آمار از سوی سازمان تامين اجتماعی منتشر . ساختمان اختصاص داشته است

شده، سازمانی که با چاپيدن حق بيمه کارگران به يکی از بزرگ ترين تراست 
و کوچک را  کارخانه و کارگاه بزرگ صدها های سرمايه داری ايران تبديل شده

به مالکيت خود در آورده ومشغول استثمار وحشياته هزاران کارگری است که 
روزانه در همين کارخانه ها و کارگاه ها مشغول کار هستند و هرلحظه امکان 
دارد سر و دست و کمر وگردنشان در اين جا و آن جا خرد يا له شود يا از بلندی 

دهند يا قطع نخاع گردند و برای همه عمر از کار افتاده و خانه  پرت شوند و جان
پس چه طور می توان انتظار داشت که اين سازمان سرمايه داری که . نشين شوند

خود دستش تا آرنج به خون کارگران اغشته است آمار درستی از جناياتی بدهد 
ايران در تير ماه که خود مسئول مستقيم آن است؟ با اين همه، آمار سايت پزشکان 

نفر دچار سانحه ناشی از کار می  ٧نشان می دهد که در ايران در هر دقيقه  ٨٨
اين سايت گزارش کرده است . شوند که اين آمار بيشتر به واقعيت نزديک است

که به همين نسبت ميليون ها کارگری که در محيط های آلوده کار می کنند که 
کانات الزم برای ايمنی، تهويه و پاکی و کارفرما از فراهم کردن وسايل وام

سالمتی محيط کار دريغ کرده است، دچار انواع بيماری های گوارشی، ريوی ، 

پوستی و انواع سرطان ها می شوند که بسياری از آن ها العالج هستند، به ويژه 
کارگرانی که درحين کار گرد و غبار، سرب يا بخار مواد شيميايی تنفس می کنند 

اری های تنفسی و ريوی دچارمی شوند، کارگرانی که بر اثر مواد شيميايی به بيم
مثل سيانورها، آرسنيک، فسفر،اسيدها و غيره به بيماری های گوارشی يا با 
جذب موادی مانند سرب، تترااتيل، فنول و تی ان تی به انواع بيماری های پوستی 

  .مبتال می شوند

که اين گونه  -د که عليه ظلم و ستم سرمايه سلمان يگانه کارگر پيشرو و آگاهی بو
او با همه وجودش دريافته . برخاسته بود -کارگران را سالخی و قتل عام می کند 

بود که سرمايه فقط و فقط از آن رو قدرتمند است که کارگران در مقابلش زانو 
او نيز چون پرومته آتش را از خدايان ربود تا آن را مشعل فراراه . زده اند

و در جريان همين نبرد با خدايان سرمايه بود که به عقوبتی . مزنجيرانش سازده
اينک اين طحال . سهمگين دچار آمد و عقاب سرمايه طحالش را پاره پاره کرد

پاره پاره را خدايان سرمايه هر روز بازمی سازند تا فردا بازهم مورد حمله 
  . عقاب سرمايه قرارگيرد و بازهم پاره پاره شود

داستان اين رنج همچنان ادامه خواهد داشت؟ آيا تحمل اين رنج، تقدير بی چون  اآي
و چرای انسان است؟ بايد گفت آری، رنج انسان های کارگر بدين سان ادامه 
خواهد داشت مگر آن که آنان دريابند که تحمل اين زندگی سرنوشت اليتغيرشان 

ی سرمايه يورش برند نيست و بدين سان با نيروی متشکل خويش به عرش اعال
ياد سلمان يگانه را با ادامه اين راه، که او خود از . و آن را به زير کشند

  .پرچمدارانش بود، گرامی می داريم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٧

 

 يونان و هنگامه رهايی کارگران

ار    . ها آمده اندميليون ها کارگر در سراسر کشور يونان به خيابان   ه مراکز ک هم
د    ل شده ان ا        . و توليد تعطي ر روی آب درياه ا را ب وان، کشتی ه ان مزدی مل بردگ

رده     . متوقف کرده اند و ک ا را لغ رواز هواپيماه کارگران فرودگاه ها برنامه های پ
ا      . هيچ کااليی از فروشگاه ها خارج نمی شود   . اند اه ي يچ کارگ دی در ه يچ تولي ه

ه ای صو ردکارخان ی گي ده  . رت نم ر کالس درس حاضر نش ی در س يچ معلم ه
همه جا تعطيل شده  . بيمارستان ها زير فشار اعتصاب دچار اختالل شده اند. است

ه           ا و در هم دان ه ا، مي ا، در کوچه ه ان ه ان در خياب ارگران يون است و تمامی ک
ان، اتح    ه دولت يون ه  نقاط شهرها دست به کار ابراز خشم و قهر و عصيان علي ادي

تند     ول هس ی پ ين الملل ندوق ب ا و ص ومين     . اروپ ه س اه م نجم م اب روز پ اعتص
ر         اه های اخي ان در طول م ردم معترض يون اعتصاب سراسری طبقه کارگر و م

ه خيزش های سراسری         در اين اعتصاب. است ارگران از هم شعله های خشم ک
ی از     . پيشين مشتعل تر بود ا و مراکز دولت ه    ابعاد حمله به بانک ه ه سو رو ب هم

ته شدن . گسترش رفت ر کش ون خب ا کن ادی از  ٣ت مار زي دن ش ر و زخمی ش نف
ه است         ی راه يافت ا و سايت های اينترنت ه ه ه روزنام يچ  . انسان های معترض ب ه

فضای انفجار و . اثری از احتمال پايان جنگ و ستيزهای خيابانی به چشم نمی آيد
اعی شهروندان را در    اشتعال خشم توده های کارگر همه عرصه های حيات اجتم

دولت يونان زير فشار مدام سرريز موج بحران ها بيش از . خود غرق کرده است
عنان کنترل بحران نه فقط از دست . ميليارد يورو بدهکاری بار آورده است ٢٩۴

ماه ها است . دولت يونان که از دست کل دولتمردان اروپای متحد خارج شده است
ا بحر ه ب ه مقابل ران  ک امی اجالس هاس س ار تم تور ک ان در دس ان اقتصادی يون

زی    . قرار گرفته است)  EU(اتحاديه اروپا  ه ري در آخرين گفت و شنودها، برنام
ه           انی نظام سرمايه داری علي ی و جه ان دولت ها و خط و نشان کشيدن های حاکم

ين و صندوق ب EUبردگان مزدی دنيا، اين تصميم گرفته شده است که دولت های 

رار   ١۴٠المللی پول مشترکًا يک وام  ميليارد يورويی را در اختيار دولت يونان ق
د  دهی . دهن م  ٢٩۴کل ب ن رق ه عالوه اي اکنونی ب ورويی ت ارد ي ارد  ١۴٠ميلي ميلي

ارگر پرداخت          وده های ک ار آخر از سفره ت ا دين يورويی همه و همه قرار است ت
ود ط دول     . ش ت توس دت هاس ت م ن پرداخ ونگی اي ران چگ ان و س  EU ت يون

ه     . طراحی، فرمول بندی و اعالم شده است د ک رده ان حاکمان سرمايه عزم جزم ک
  :فهرستی طوالنی از اقدامات ضدکارگری را به شرح زير به اجرا گذارند 

  درصد دستمزد همه کارگران بخش های دولتی و خصوصی  ۵کاهش  *
  سالگی  ۶٧ باال بردن سن بازنشستگی و اجبار به کار تا پايان *
زان   يورو از مستمری ماهانۀ ۵٠٠ کاهش * بازنشستگان حتی آنان که کمترين مي

  مستمری را دريافت می کنند
   %٢٣درصد به  ٢١افزايش ماليات بر دستمزدها و درآمدها از  *
  قطع کليه پاداش های کارگران در همه بخش های دولتی و خصوصی *
  ت ساالنه حذف تمامی پاداش های مربوط به تعطيال *
  سال آينده ٣ممنوعيت هر نوع افزايش دستمزد در طول  *
  ممنوعيت کامل هر ميزان افزايش مستمری بازنشستگی  *
  درصدی بهای مواد سوختی، الکل و تنباکو  ١٠افزايش  *
  باال بردن ارقام هزينه مربوط به ساخت و ساز و مسکن شهروندان  *

ه     اذ شده است و اينک       بسياری از اين تصميم ها مدت هاست ک توسط دولت اتخ
ه    ١۴٠پرداخت وام   EUصندوق بين المللی پول و دولت های عضو   اردی ب ميلي

بر اساس برآورد رايج رسانه . اين کشور را موکول به اجرای تمام آن ها کرده اند
های جهانی، عوارض اجرای اين تصميم ها، در خوش بينانه ترين حالت، سالخی 

دستمزدهای روز هر کارگر يونانی است، برآوردی که در  درصد کل ٣٠بيش از 
رمايه     ری س دگان فک اددانان و نماين نجش اقتص ای س ر معياره ود ب وه خ ه وج هم
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د دولت سرمايه      . استوار است واقعيت اين است که عواقب شوم سياست های جدي
ر از          EUداری، سران  يار سهمگين ت ايی بس ه ه ول هزين ی پ ين الملل و صندوق ب

 ۵بحث فقط بر سر کاهش   . الم را بر توده های کارگر يونان تحميل می کنداين اق
زايش   ا، اف ات مزده ردن مالي اال ب تگی، ب زايش سن بازنشس تمزدها، اف درصد دس

ا نيست    ن ه ر است      . بهای سوخت و مانند اي اک ت ه ای هولن . سخن از هجوم فاجع
سرمايه اجتماعی اين آنچه توده کارگر يونان بايد بپردازد فقط هزينه چالش بحران 

ز هست،     کشور نيست بلکه تحمل بار بحران انی ني بخش های ديگری سرمايه جه
ای    فاجعه ای که دامنگير جمعيت بسيار کثيری از همزنجيران وی در سراسر دني

ان در وجه غالب خود        . سرمايه داری است دهی های دولت يون اقالم کهکشانی ب
وپا و بيشتر از همه جا بانک های آلمانی وام هايی است که از بانک های عظيم ار

وب   . گرفته شده است اين وام ها سرمايه هايی هستند که بايد سودهای نجومی مطل
أمين و تضمين     انی ت ارگران يون ده ک د ش ای تولي ل اضافه ارزش ه ا از مح آن ه

چند ميليون برده مزدی در جهنم سرمايه داری يونان بايد با کار شاق خود،  . گردد
يش سفره             با شدت يش از پ ا تهی کردن ب تثمار بی مرز و محدوده خويش و ب اس

ن     ائی اي فرزندان خود اين اقالم کهکشانی سودها را توليد کنند، بايد نرخ سود رؤي
ا و بربرمنشی          ا و جنايت ه امی سفاکی ه ه تم د ب سرمايه ها را محقق سازند و باي

به دينار هزينه های خروج   سرمايه داران يونانی بايد دينار. های سرمايه تن دهند
ق انباشت و سود           ه رون ا ب ن سرمايه ه تيابی اي سرمايه های خود از بحران و دس

ر سر کاهش     . افزايی های کالن را بر گرده زندگی کارگران بار کنند بحث فقط ب
ت   ٣٠ ا نيس دی مزده يش از   . درص زل ب خن از تن ا  ۵٠س دی  ۶٠ت درص

ين امروز و در شرايطی که هنوز وام دستمزدهای واقعی است، رويدادی که تا هم
ار دولت    EUميليارد يورويی صندوق بين المللی پول و دولت های  ١۴٠ در اختي

ار   يده است و غب ه عمل پوش بتًا چشمگير جام ه در سطحی نس رار نگرفت ان ق يون
ر فشار خود دچار خفگی ساخته است          ارگر را زي ا ک اه  . مرگزای آن ميليون ه م

ام    هاست که سرمايه داران يونان از کوچک تا بزرگ در فروشگاه های خود هنگ
د    ی کنن ال م ی را اعم ا، سياست دو نرخ روش کااله اب   . ف ا احتس رخ نخست ب ن

ی        ه حت د ک ارگر مجبورن داران ک ردد و خري ی گ ين م ت تعي وبه دول ات مص مالي
د        ار خود بپردازن روی ک ازل ني ای ن ر   . ماليات سرمايه داران را از به رخ دوم ب ن

ر چشم        روی سهم م ر در براب ائين ت امی ظاهرًا پ ا ارق اليات دولتی پل می بندد و ب
رخ   . کارگر قرار می گيرد اوت ن معنای نرخ دوم اين است که کارگر بايد مابه التف

ی و حاضرش          ات ح ا و امکان تان ه ا، بيمارس ه ه ل مدرس ل تعطي ا را از مح ه
  . پرداخت کند

رده    سرمايه جهانی کًال و حوزه يوروی آن به طور خا ا را جزم ک ص همه عزم ه
 EUدولت های   . است تا چند ميليون کارگر يونانی را قربانی مقابله با بحران کند

آنان بسيار خوب می دانند که . بسيار دقيق و سنجيده اين سياست را اتخاذ کرده اند
ار   ن ب ار ديگر و اي تيزانه، بحران يک ب ياه بشرس ناريوی س ن س دون اجرای اي ب

. تر و سرکوبگرتر کل حوزه يورو را در کام خود غرق می سازد    بسيار نيرومند
ديل          رای تب امی شرايط الزم ب پانيا از تم ال و اس ا، پرتغ ه ايتالي آنان خوب آگاهند ک

د  تانه        . شدن به يونان های بعدی برخوردارن ه در آس ری است ک ن سه کشور دي اي
ه   EUو تصور اين که دولت های عض   . ورود به وضعيت بحرانی يونان هستند ب

ا    ان ب ی ديگر مواجه شوند       ٣جای يک يونان بحرانی به طور همزم ان بحران يون
ه است      ه رعشه انداخت سرمايه  . سراسر وجود دولتمردان نظام بردگی مزدی را ب

ان   داران و دولت های آن ها، با وقوف به تمامی عواقب آنچه اينک در يونان جري
ر هست و     ه ب ن کشور       دارد، با همه قوا تالش دارند ک ارگر اي وده های ک نيست ت

ی االمکان    آتش بکشند تا شايد به يمن اين توحش، شعله های سرکش بحران را حت
ر          تعال ديگ ال اش ای در ح وزه ه ه ح ای آن ب ه ه ترش زبان د و از گس ار کنن مه

رای         . جلوگيری به عمل آورند ا را ب ن خواب ه ه اي ا هم سرمايه داران و دولت ه
د  ده ان ان دي ارگران يون دگیک امی درن ا تم ر آن ب دارک تعبي ه سو در ت و  و از هم

  . بربرمنشی هستند

زش و     ارزه و خي ت و مب ون مقاوم ا کن ت ه ن جناي ه اي ارگر ب ای ک وده ه خ ت پاس
کارگران يونانی در ايستادگی و گشايش سنگرهای اعتراض و . عصيان بوده است

ران خويش در کشورهای ديگر        ه ای   مقابله با هجوم سرمايه، از همزنجي ه گون ب
د     ه ان و تاخت اجم        . چشمگير جل ه آوار ته ان حال ک دت، در هم ن م ان در طول اي آن

ارزه   سرمايه را از همه سو بر سر خود خراب ديده اند اما با توفان اعتراض و مب
دی نيست   . خويش يونان را جهنم دولتمردان سرمايه ساخته اند ن تردي بحث  . در اي

ه شدت و وسعت آن     اصلی اين است که اين سطح از پيکار و جنگ و ستيز با هم
جنبش موجود کارگران جنبشی سردرگم، بی افق، فاقد . هنوز هم عالج درد نيست

د      اتی، فاق فاف طبق ای ش د دورنم رمايه داری، فاق از ضدس ای کارس راهکاره
رای            ه ب اتی است ک ا و ملزوم يش شرط ه ه پ د هم تيز و فاق سازمانيابی سرمايه س

توده های کارگر يونان در سطحی چشمگير  . حتياج داردکمترين ميزان پيروزی ا
ر موج   . دچار توهم به رفرميسم سنديکاليستی هستند اتحاديه های کارگری سوار ب

دام       ارمزدی از ان اين توهم همه جا دست به کار جراحی هر جنب و جوش ضد ک
تند  ان           . جنبش کارگری هس ه هدف آن د ک رده ان ا تصريح ک ا باره ه ه سران اتحادي

ت ت    دس ار اس روی ک ندگان ني ت و فروش ان دول ق مي ه تواف رمايه داران . يابی ب س
د و          راه دولتن ه هم د ک رده ان د ک واره تأکي ه ای هم صدرنشين ديوان ساالری اتحادي

ارگران  . قصد هيچ نوع مقابله با سياست ها و برنامه های دولت يونان را ندارند ک
د و     ه ای گرفتارن ازمانيابی اتحادي ان در دام س ارجيون ه    در خ دار ب ن م از اي

ی    ان م ر جه ای ديگ کل خويش در جاه د و غيرمتش ده و نامتح ران پراکن همزنجي
د ای      . مانن انی از راهکاره اهرات خياب ايی و تظ اب و راه پيم ار اعتص راهک

ه سرمايه است       اتی پيکار علي اه حي ی      . ضروری و گ رد معين ا ب ن راهکاره ا اي ام
از ن    ا کارس ه ج د و در هم تنددارن ن    . يس ور از اي رايط عب ان ش رايط روز يون ش

مقاومت در مقابل تعرض صاحبان سرمايه و دولت     . تاکتيک ها و راهکارهاست
ا         ن ه ه اي ا هم ارگر است، ام ها گواه بيداری و آگاهی و اعمال قدرت توده های ک
اتی ضد سرمايه    ارزه طبق م مب رپيچ و خ د و پ يار بلن ان بس ه ای از پلک م پل از ه ب

االتری از     . تداری اس طح ب ه س د ب ر باي عيت حاض ان در دل وض ارگران يون ک
ورايی ضد     ازمانيابی ش رمايه داری، س ازتر ضدس ای کارس ه راهکاره ار، ب پيک

د   رمايه روی آورن ه س ر علي ده ت ين کنن ؤثرتر و تعي درت م ال ق ارمزدی و اعم . ک
د . کارگران بايد شوراهای ضد سرمايه داری خود را تشکيل دهند ن شو   باي راها اي

د و   ار و تولي ز ک رای تصرف مراک د ب د، باي ر کنن ر و سراسری ت را سراسری ت
بايد . خارج ساختن اين مراکز از چنگال سرمايه داران و دولت آن ها تدارک بينند

ه ای   قدرت سياسی را به چنگ آورند و در گام نخست بی درنگ تمام مطالبات پاي
ام شده است و اينک     خود را متحقق کنند و اعالم دارند که نوبت س رمايه ديگر تم

تان     ا دس د را ب وقت کارگران است که برنامه ريزی شورايی سراسری کار و تولي
ران       . توانای خويش جامه عمل پوشند امی همزنجي د تم ان باي ارگر يون توده های ک

ا، اسکانديناوی و ديگر       پانيا، ايتالي ال، اس خويش در آلمان، فرانسه، انگليس، پرتغ
اجم    جاهای دنيا ان ته را به ياری بطلبند و به آنان بگويند که تهاجم سرمايه عليه آن

اد ضدسرمايه           اجم اتح ن ته ع قطعی اي ه دف ا است و الزم به کل بردگان مزدی دني
ا  اده        . است  داری همه کارگران دني انی در لحظه حاضر آم ارگر يون ان، ک بی گم

ادگ . انجام همه اين کارها نيست دارک     اما فراموش نکنيم که آم ا، ت اهی ه ا، آگ ی ه
ه     ه و هم ا هم ها، اعمال قدرت ها، گسستن زنجير بردگی مزدی از دست ها و پاه
و        ای شفاف لغ ا دورنم اتی ب ارزه طبق در روند پيکار عليه سرمايه و در کوران مب

ه ای از   . کارمزدی به دست می آيد ه پل کارگر يونانی می تواند شرايط کنونی را ب
ديل     ن عروج تب د پلکان اي ارگران      . کن اری ک اريس و روزگ انی کموناردهای پ زم

و برداشتند   ه جل ی ب ای مهم ام ه ير گ ن مس د و  . روس در اي ان شکست خوردن آن
وزی از      ا درس آم د ب ی توانن ا م ر دني ای ديگ ر کج ارگران ه انی و ک ارگر يون ک
پيروزی ها و شکست های همزنجيران گذشته خويش راه گشای پيکارهای جاری  

  . د عليه نظام بردگی مزدی باشندو آتی طبقه خو

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٩ارديبهشت  ١۶
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 بيکارسازی های سرمايه و مبارزات کارگران

 ١۴کارخانه سامسونگ در کيلومتر  :سامسونگ
مالک شرکت . جاده مخصوص کرج قرار دارد

است که از اقارب » برخوردار«سرمايه داری به نام 
اهل بيت حاکمان طراز نخست جهنم  و شرکا و

او هر چند وقت يک بار . سرمايه داری ايران است
کسانی مانند محسنی اژه ای و ساير سران قدرت 
سرمايه را به کارخانه دعوت می کند تا از اين 
طريق ظرفيت اعمال قهر و توحش خويش عليه 
کارگران را به رخ آنان بکشد و خيال اعتراض و 

را از سر توده های کارگر خارج طغيان و مبارزه 
برخوردار از سال ها پيش بر اساس مصوبات . سازد

دولتی می بايست کارخانه را از محل کنونی به جای 
ديگری منتقل می کرد اما نفوذ وی در بيت قدرت 
سرمايه مايه خالصی او از اجرای اين مصوبه شده 

سرمايه دار صاحب سامسونگ اينک در . است
ار توليدات، فروش و سوداندوزی شرائطی که باز

هايش به اندازه کافی داغ است تصميم به اخراج روز 
او دريافته است که . به روز کارگران گرفته است

می تواند با استفاده از دنيای فقر و احتياج و فالکت 
کارگران از يک سوی و قدرت بيکران بربرمنشی و 
توحش طبقاتی و دولتی خود از سوی ديگر، کار 

ق و جانفرسای دو کارگر را از يک کارگر بيرون شا
می تواند کارگران را مجبور سازد تا باز هم . بکشد

بيشتر خود را بفرسايند، بيشتر هست و نيست خود 
را مستهلک کنند، دردناک تر و کشنده تر استثمار 
شوند و انبوه تر و انبوه تر اضافه ارزش توليد 

يف کارگران برخوردار با درک موقعيت ضع. نمايند
و با اطالع از وضعيت فرسوده و فرومانده جنبش 
کارگری تصميم گرفته است تا شمار زيادی از آنان 

کارگر را بيکار  ٢۵را اخراج کند، او در اولين گام 
ساخته است و کل کار آنان را بر دوش بقيه 

   .همزنجيرانشان محول کرده است

سرمايه دار مالک شرکت  :ماشين سازی پارس
هيچ . م کرده است که کارخانه تعطيل استاعال

ريالی دستمزد به هيچ کارگری داده نمی شود و 
 دستمزدهای معوقه چند ماهه کارگران هم اصًال

کارگر  ۶٠کارخانه تا امروز . پرداخت نخواهد شد

را استثمار می کرده است که در حال حاضر همه آن 
ها به جمع همزنجيران بيکار گرسنه خود ملحق شده 

  . اند

سرمايه داران دولتی مدير و مشاور  :شهرداری بم
شهرداری شهر بم جمعيت کثيری از کارگران را 

عوامل سرمايه می گويند که اين . اخراج کرده اند
کارگران قراردادی هستند و کارگر قراردادی از 
هيچ حق اعتراض عليه اخراج خود برخوردار 

ان که سرمايه داران در قبال اعتراض کارگر! نيست
مسؤل قراردادی بودن آن ها صاحبان سرمايه و 
دولت سرمايه داری است، می گويند که سرمايه بايد 
حتمًا چنين کند، بايد توده های کارگر را قراردادی 
استثمار کند، هر نوع تضمين اشتغال را از آنان سلب 
نمايد، هر لحظه اراده کرد هر تعداد کارگر را 

ه خواست بر فشار اخراج کند، به هر ميزان ک
استثمار کارگران بيفزايد و به هر نوع بربريت ديگر 
که نياز سوداندوزی بيشتر باشد عليه کارگران دست 

  .زند

کارگر اخراجی اين کارخانه در  ١٥٠: چينی البرز
روز هشتم ارديبهشت در مقابل وزارت صنايع 
سرمايه اجتماع کردند تا عليه بيکاری و گرسنگی و 

عوامل سرمايه . می خود اعتراض کنندفقر و سردرگ
به جای پاسخ به اعتراضات کارگران قوای قهر و 

دولت . سرکوب و کشتار را به جان آنان انداختند
سرمايه، کارگران معترض را اغتشاشگر خواند و 
آن ها را مجبور ساخت تا محل اعتراض را ترک 

  .گويند و راهی قزوين گردند

داران مدير و  سرمايه :کشتی سازی بندرعباس
 ٥٠مسؤل اين شرکت در طول دو هفته اخير حدود 

مالکان و عوامل سرمايه . کارگر را اخراج کرده اند
می گويند که بيکارسازی ها را ادامه خواهند داد و 
بسيار زود شمار کارگران را به نصف خواهند 

کارگر شرکت در اعتراض به تصميم  ٣٠٠. رساند
ختمان مديريت اجتماع سرمايه داران، در مقابل سا

. کردند و خواستار توقف بيکارسازی ها شدند
صاحبان سرمايه اضافه می کنند که به جای نيروی 

کار اخراجی افرادی را از طريق شرکت های 
بر اساس اخبار . مقاطعه کاری به کار خواهند گرفت

تأييد شده از سوی منابع رسمی شرکت، سرمايه 
رخانه، اخيرًا داران مسؤل و رئيس و مدير کا

قراردادی را با يک شرکت پيمانکاری منعقد ساخته 
بر اساس اين قرارداد، شرکت کشتی سازی در . اند

قبال استثمار هر کارگر هر ماه يک ميليون تومان به 
شرکای مقاطعه کار خود پرداخت می کنند و سرمايه 

هزار تومان آن را به صورت  ٣٥٠داران اخير 
متوسط نرخ . پردازند دستمزد به کارگران می

. درصد است ١٢٠٠استثمار نيروی کار در ايران 
اگر شدت استثمار کارگران شرکت کشتی سازی از 
اين بيشتر نباشد، معنای قرارداد باال اين است که هر 

ميليون و دويست  ٤کارگر در طول هر ماه حداقل 
از اين رقم فقط . هزار تومان ارزش توليد می کند

بهای نيروی کار اوست و سه  هزار تومان ٣٥٠
تومان ديگر به صورت اضافه  ٨٥٠٠٠ميليون و

ارزش ميان شرکت کشتی سازی و سرمايه دار 
  . مقاطعه کار تقسيم می گردد

ماه است  ٤کارگران کارخانه مه نخ  :مه نخ قزوين
کارگر در  ٥٤٠. که هيچ ريالی دستمزد نگرفته اند

ر کشيدند، اعتراض به اين جنايت سرمايه دست از کا
در محوطه کارخانه اجتماع کردند و دست به 

 ٨تظاهرات کارگران از ساعت . اعتراض زدند
يکی از اين . تا يک بعد از ظهر ادامه يافت صبح

کارگران می گويد که خود و خانواده اش در آتش 
گرسنگی و فقر می سوزند و اين در حالی است که 

مان سرمايه داران يک ميليون و پانصد هزار تو
  . بهای نيروی کارش را پرداخت نکرده اند

سرمايه داران مالک : شرکت ريسندگی ارم قزوين
شرکت کليه کارگران قراردادی را که هر کدام بيش 

سال در اينجا استثمار شده اند، آماج  ٦تا  ٥از 
بيکارسازی قرار داده است و همه آنان را يکجا به 

ست به کارگران د. طور همزمان اخراج کرده است
 اعتراض زده اند، اما پاسخ سرمايه دار فقط تهديد

   ١٣٨٩ارديبهشت  ١٣ .بوده است

 

 آب سرمايه يک کارگر را برد و کشت

يکی از کارگران سد ژاوه در نزديکی روستای 
دوالب از توابع شهر سنندج در حين کار و در 
شرائطی که مجبور بوده است بدون هيچ نوع 

ارترين و خطر ناک ترين امکانات ايمنی، در مرگب
مکان ها کار کند طعمه جريان آب شد و جان خود را 

و  اين کارگر محمود رحمتی نام داشته. از دست داد

آخرين خبرها حاکی است . اهل شهر پاوه بوده است
ارديبهشت  ١٣ .که جسد مقتول هنوز پيدا نشده است

١٣٨٩  
 

 »آق دره«گزارشی از معدن طالی 

» آق دره« و » ره شورانز« دو معدن طالی 
. بزرگترين ذخائر زيرزمينی طالی خاورميانه هستند

. هر دو در منطقه تکاب آذربايجان غربی قرار دارند
در مالکيت دو سرمايه دار به نام  معدن عظيم آق دره

مجيد «و برادر او » حاجی عباس نيری« های 
مالکان معدن از اعضای سپاه . است» نيری
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بسان بخش اعظم سرمايه داران پاسداران هستند و 
ايران، قدرت دولتی و سياستگذاری، مالکيت، و 
اعمال توحش نظامی و پليسی سرمايه را يکجا با هم 

کارگر در وحشيانه  ۶٠٠در اينجا بيش از . دارند
نفس ها همه در . ترين شکل ممکن استثمار می شوند

کارگران مجبورند بدون کاله . سينه حبس است
کفش کار، بدون ماسک و بدون هيچ ايمنی، بدون 

نوع وسائل ايمنی در خطرناک ترين و مرگبارترين 
شرائط کار کنند و سيالب های عظيم اضافه ارزش 
ها را به دريای انباست و سرمايه افزائی سرمايه 

کارگر در شيفت  ۶٠٠. داران سپاهی سرازير سازند
ساعت شبانه روز  ٢۴های متوالی کاری در تمامی 

آنان در . کنند، می فرسايند و نابود می شوندجان می 
تن طال توليد می کنند و بيش از  ۴طول هر سال 

ميليارد تومان بر سرمايه های مالکان سپاهی  ١۴٠
شمار کثيری از کارگران زير فشار . می افزايند

وخامت و مرگزا بودن شرائط کار، به سل و انواع 
ناشی از  مرگ و مير. ديگر بيماری ها مبتال شده اند

اين بيماری ها در ميان بردگان مزدی داغ لعنت 
« بخشی از معدن . بيداد می کند» آق دره« خورده 

در اينجا ذرات طال از ساير . نام دارد» سوله سيانور
بر اساس معيارهای . ترکيبات خاک جدا می شود

جهانی برای انجام اين کار بايد از سيانور استفاده 
هی با توسل به مستمسک سرمايه داران سپا. کرد

تحريم های بين المللی و قرار داشتن سيانور در 
ليست تحريم ها از خريد و استعمال اين ماده اجتناب 

مالکان معدن به جای سيانور مقادير عظيم . می کنند
کود شيميائی را از وزارت کشاورزی به صورت 

قاچاق دريافت می دارند و به جای سيانور مورد 
اين کودها در زمره کشنده . می دهنداستفاده قرار 

ترين و زيانباترين مواد برای سالمتی انسان هستند و 
بر همين اساس مصارف صنعتی آن ها در همه جای 

حاصل اين جنايت موحش صاحبان . دنيا ممنوع است
سرمايه مرگ و مير مدام کارگرانی است که در 
شعله سوزان سرکش فقر و مذلت جهنم سرمايه داری 

ن مجبورند در اين نوع سالخ خانه ها و دخمه ايرا
يک کارگر معدن می . های مرگ سرمايه کار کنند

گويد که هيچ يک از مهندسان و متخصصان و 
کارشناسان سرمايه در عين حال که تمامی وسائل 
ايمنی را در اختيار دارند، باز هم حاضر به عبور از 

 ۶٠٠. فاصله چند صد متری سوله سيانور نيستند
ارگر در قعر اين دخمه مرگ توليد سرمايه برای ک

آدمخواران سرمايه دار کار می کنند و هستی خود را 
قطره قطره جويبار پرخروش سود اين دژخيمان می 

کارگران می گويند که در طول سال های . سازند
. اخير به کرات عليه اين وضعيت اعتراض کرده اند

ايت کرده به تمامی مراکز دولتی رجوع نموده و شک
نامه های زيادی برای احمدی نژاد و ساير . اند

حاکمان سرمايه فرستاده اند و در همه جا از بی حد 
و مرز بودن دنيای جناياتی که عليه آنان اعمال می 

توده های کارگر می گويند که . شود سخن گفته اند
همه جا . در هيچ کجا هيچ گوش شنوائی نيافته اند

داشت شده اند و سکوت و تهديد به اخراج و باز
خودداری از فرياد اعتراض تنها کالمی بوده است 

هيچ يک از . که به آن ها توصيه گرديده است
کارگران بيمه نيستند و سازمان تأمين اجتماعی هيچ 

همه آنان . کدام آن ها را مستحق بيمه شدن نمی داند
دارو و درمان محرومند،  از هر نوع امکانات

ری به هيچ کارگری تعلق نمی غرامت ايام بيکا
همگی . دستمزدهای کارگران بسيار نازل است. گيرد

به صورت فصلی کار می کنند و هيچ کدام هيچ 
کار آنان . تضمينی برای اشتغال فردای خود ندارند

که شاق ترين، خطرناک ترين و کشنده ترين نوع 
کارهاست در ديوان داوری اداره کار سرمايه در 

ری ايران، کار سخت و زيان آور به جهنم سرمايه دا
و هيچ ريالی به عنوان خسارت !! حساب نمی آيد

. کار در شرائط شاق به هيچ کارگری تعلق نمی گيرد
در يک کالم آوار تمامی توحش ها و جنايات سرمايه 

اين کارگران . از همه سو بر سر آنان خراب است
شب و روز طال توليد می کنند، سرمايه توليد می 

د، طالهای حاصل کار آنان بانک ها و صندوق کنن
های عظيم ذخائر ارزی جهان را پر می سازد و 
موزه های جواهرات سرمايه داران را ماالمال می 

بر سينه سرمايه داران مدال غرور و فخر و . گرداند
تن طال توليد  ۴کارگران هر سال  .عزت می گردد

کان ميليارد تومان بر سرمايه مال ١۴٠می کنند و 
سپاهی معدن اضافه می نمايند و همزمان خود در 
کوره توليد طالی سرمايه آنسان که گفتيم از هستی 

  . ساقط می گردند

گزارش . دويچه لو: منبع ١٣٨٩ارديبهشت  ١٣
  نشبابک بهم

 

 شددوباره فيلرت " اد تشکل کارگریکميته مهاهنگی برای ايج"سايت 

دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، 
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل "برای بار دوم در طول يک ماه گذشته سايت 

در شرايطی که ميليون ها کارگر در بی حقوقی کامل و . را فيلتر کرد" کارگری
دترين و وحشيانه ترين شکل ممکن استثمار می شوند، و تهاجم فقر مطلق به شدي

سرمايه داری ودولت مدافع آن به آخرين لقمه نان کارگران هر روز ابعاد گسترده 
تری پيدا می کند، دولت سرمايه داری با سرکوب کارگران ومحروم کردن آنها از 

ت و مطبوعات، ابتدايی ترين حقوق خود از جمله حق آزادی بيان ، آزادی نشريا
آزادی تجمعات و تظاهرات تالش می کند جلو هرگونه اعتراض کارگران به 

تالش دولت .وضعيت غير انسانی موجود وتعرض آنان به سرمايه را بگيرد
سرمايه داری جمهوری اسالمی برای خفه کردن صدای ما به عنوان جمع 

مين راستاست کوچکی از فعاالن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نيز در ه
و هدفی جز جلوگيری از آگاهی کارگران و ايجاد مانعی ديگر بر سر راه ايجاد 

ما اين اقدام را نقض آشکار . تشکل سراسری و سرمايه ستيز طبقه کارگر ندارد
ما همچنان تاکيد می کنيم . حق آزادی بيان می دانيم و شديدا آن را محکوم می کنيم

خللی در عزم ما برای مبارزه با نظام سرمايه  که چنين اعمالی هرگز کوچکترين
  .داری به وجود نخواهد آورد

را به " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"بدين وسيله نشانی جديد سايت 
  :اطالع عموم کارگران می رسانيم

www.hamaahangi.net  

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٣

 

 روسافت در چينزندان مايک

نشان  NLCگزارش يک سازمان آمريکايی به نام 
می دهد که مايکروسافت برای توليد محصوالت 
سخت افزاری خود از نوجوانان چينی همانند برده 

هر روز حتی  KYEدر کارخانه  .بهره کشی می کند
روزهای تعطيل تعداد بسيار زيادی از توليدات 

فناوری امروز انفورماتيک پر استفاده در دنيای 
مانند ماوس تا وب کم و بسياری سخت افزارهای 

در راس تمامی شرکتهای . ديگر مونتاژ می شوند
خارجی طرف قرارداد با چينی ها، مايکروسافت با 

درصد از مجموع اين توليدات،  ٣٠در اختيار داشتن 

بزرگترين شرکت خارجی است که در توسعه برده 
ر دنيای سرمايه داری معاصر يعنی بردگی مزدی د

) P.H (پس از آن شرکتهای . داری نقش دارد 
محصوالت . قرار دارند سامسونگ، ايسر و ال جی

اين شرکت ها در واقع حاصل استثمار کارگران 
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ساعت . سال است ٢۵تا  ١۴نوجوانان چينی ميان 
 ١١دقيقه صبح تا حدود  ۴۵/٧کار اين جوانان از 

در هر ساعت سنت  ۶۵دستمزد آنان فقط . شب است 
. سنت کاهش می يابد ۵٢که با کسر هزينه ناهار به 

کارگر نوجوان  ٣٠تا  ٢٠گروه کاری متشکل از 
هزار  ٢ساعت کار می کنند و  ١٢روزانه حدود 

ماوس مايکروسافت را برای اين شرکت توليد می 
  . کنند

گرمای داخل کارخانه غير قابل تحمل است و تنها 
ده توسط مسئوالن زمانی دستگاه های خنک کنن

روشن می شود که قرار است کسی برای بازديد 
به دليل فشردگی کار امکان رفتن به دستشويی . بيايد 

حدود هزار نوجوان در فضايی به . وجود ندارد 
متر مربع در کنار هم می نشينند و  ١٠٠٠وسعت 

خانم . محصوالت غول فناوری را توليد می کنند
فت اعالم کرده است که ردموند از مديران مايکروسا

پای بند » حقوق کارگری« به معاهدات پيمانهای 
ساعت در روز  ١٢و ساعت کار را حداکثر !!! است

  روزنامه اطالعات: منبع  !!!می داند 
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 گوشه هائی از درد و رنج کارگران از زبان خودشان

ما بازنشستگان قبل از : ٧٩بازنشسته قبل از سال
 "وضعيت دردناکی داريم زيرا اوال ٧٩سال 

مطالبات معوقه ما را نمی پردازند، ثانيًا اگر بيش از 
سال داشته باشيم ما را مشمول بيمه عمر و  ٧٠

حوادث قرار نمی دهند، ثالثًا تسهيالتی مانند وام 
خريد خودرو به ما تعلق نمی گيرد و از همه مهم تر 

. ما کفاف يک نان بخور و نمير هم نمی دهد دستمزد
دستمزد شاغلين و بازنشستگان دولت بايد به اندازه 

فقر خارج  ای افزايش يابد که الاقل آنان را از خط
   .کند

کارکنان راه آهن از مدت ها قبل : کارگر راه آهن
» حق مشارکت « هزار تومان به عنوان  ١٨٠

اعالم دليل دريافت می کردند که متاسفانه بدون 
خاصی ، اين مبلغ از حقوق آنان کسر شده و از نظر 

  مالی مشکالتی برايشان ايجاد کرده است 

حدود يک هزار نفر از : عضو تعاونی مسکن گمرک
اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ايران 
ورد    رفتن اراضی م ل گ رای تحوي ه ب ال هاست ک س

ند      ا نظر در شهرک انديشه کرج انتظار می کش و ب
ون    ا کن ه حساب      ٢اين که بابت آن ت الغی را ب ار مب ب

ه      وز موفق ب د هن بانک تعاونی مزبور واريز کرده ان
  . گرفتن زمين هايشان نشده اند

معلم حق التدريسی هستم وقتی  :معلم حق التدريسی
مراجعه  ٨٨برای دريافت حقوق خود در اسفند سال 

است هزار تومان آن کسر شده  ۵٨کردم متوجه شدم 
حق : دليلش را از حسابداری پرسيدم پاسخ داد. 

الزحمه تعطيالت رسمی کشور از اول مهر تا پايان 
 محاسبه و از حقوق معلمان حق التدريس ٨٨اسفند 

  آيا اين ظلم نيست ؟ .کسر شده است

انی ارگر آتش نش ود : ک ا وج انی ب ارگران آتش نش ک
اک  خت و خطرن يار س رايط بس ار در ش ام ک انج

ان آور نمی شوند   مشمول ق . انون مشاغل سخت و زي
ش    دادگران و آت ه ام روض هم رز و مف ق مح ن ح  اي
خت و        اغل س انون مش مول ق ه مش ت ک انان هاس نش
ود را     د خ د بتوانن يش از موع وند و پ ان آور ش زي

  . بازنشسته کنند

تان م هنرس د و : معل ای توحي تان ه ان هنرس کارکن
ا ا  ١٣٨۶دکتر حسابی نظر آباد کرج از سال  مروز  ت

  .اضافه کاری های ساعتی خود را دريافت نکرده اند

ر ارگر پي داد  : ک تان بي قز کردس ان درس اری جوان بيک
انبوه جوانان صبح تا شب بی هدف و برنامه . می کند

اال    در سطح شهر خيابان گردی می کنند، به قاچاق ک
اه  د    از عراق روی می آورند يا به اعتياد پن . می برن

تگی به جای آرامش و آسودگی من در دوران بازنشس
ه    ٢بايد نگران  فرزند جوان و تحصيلکرده ام باشم ک

  . بيکارند و بايد خرج آن ها را هم بدهم

از بيکاری صبح تا شب دستم را به : جوان بيکار
کمرم می زنم و خيابانگردی می کنم يا در منزل می 

در ضمن ته جيب من حتی پانصد تومان پيدا . خوابم 
برای . پس انداز بانکی که جای خود دارد. نمی شود 

چرا ما . پيدا کردن کار به هر دری زدم موفق نشدم 
جوانان در عنفوان جوانی بايد بيکار و بی پول و 
سرگردان باشيم و استعداد و جوانی مان به هدر 

  . رود؟
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