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  اعتراضات كارگري در حال افزايش و اعتالست

کارگران . پيمایی و تظاھرات کارگری بود ای که گذشت، اعتصاب، تجمع، راه سراسر ھفته
کارخانه 3ستيک البرز با تجمع در محل کار و آتش زدن 3ستيک، اعتراض خود را به اخراج 

اندازی کامل کارخانه  رفقایشان و پرداخت مطالبات معوقه خود ابراز داشتند و خواستار راه
کارگران . شنبه در اعتصاب بودند کارخانه نورد لوله صفا، روزھای دوشنبه و سهکارگران . شدند

شھرداری اندیمشک چند روز در مقابل ساختمان شھرداری و فرمانداری تجمع اعتراضی برپا 
کارگران و کارکنان شھرداری سعدآباد نيز . ماه حقوق معوقه خود را بازپس بگيرند ١٣کردند تا 

سازی ساسان در اعتراض به اخراج و بازخرید،  کارگران نوشابه. اب بودنددر این ھفته در اعتص
کارگران شرکت آوانگان اراک، صبح روز چھارشنبه در مقابل . تجمعات اعتراضی برپا کردند

اما پاسخی . فرمانداری اراک اجتماع کردند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند
ھا اصلی شھر، اعتراض  پيمایی و تظاھرات در خيابان انه با راهکارگر این کارخ ۴٠٠لذا . نشنيدند

  .شان و پرداخت نشدن مطالبات ابراز داشتند خود را به پایمال شدن حق و حقوق
این اعتراضات کارگری که فقط گوشه کوچکی از اعتراضات ھمه روز کارگران در سراسر ایران 

داری و رژیم  نظم طبقاتی سرمایه ست که باری دھنده شرایط اسف است، از یک طرف نشان
پاسدار آن، جمھوری اس]می به کارگران تحميل کرده است و از سوی دیگر، روحيه مبارزاتی 

  .دھد و اعتراضی با3ی کارگران را بازتاب می
اش در ایران، جز تشدید استثمار،  جمھوری اس]می در سراسر دوران حيات ننگين

از روزی که . ارمغانی برای کارگران نداشته استحقوقی، بيکاری، فقر و گرسنگی  بی
سياست اقتصادی موسوم به نئوليبرال در ایران به مرحله اجرا درآمد، روز به روز وضعيت 

سازی که ھدف دیگری جز انتقال مفت و مجانی  خصوصی. تر شد کارگران از جميع جھات وخيم
ت دولتی نداشت، مدام منجر داران بخش خصوصی و مقاما حاصل دسترنج کارگران به سرمایه
ھا، سطح معيشت کارگران را پيوسته تنزل  آزادسازی قيمت. به بيکاری روزافزون کارگران گردید

ھا کارگر حتا از شمول  حقوق قانونی کارگران پی در پی مورد دستبرد قرار گرفت و ميليون. داد
ه بی حق و حقوق قراردادھای سفيد امضا، کارگران را به برد. قانون کار خارج شدند

ھا حقوق  داران به بھانه بحران ماه ھاست که سرمایه اکنون نيز مدت. داران تبدیل نمود سرمایه
ھا  ھا، کارگرانی را که سال اندازند و با تعطيل برخی کارخانه و مزایای کارگران را به تعویق می
  .کنند اند، اخراج می از عمر خود را در کارخانه کار کرده

اش، فشار بر کارگران را تشدید  ھای به غایت ارتجاعی و ضد کارگری با سياست نژاد احمدی
اعتراضات کارگران به . آور گسترش داده است کرده و فقر و گرسنگی را در ابعادی حيرت

ھای اخير مدام در حال افزایش بوده  باری که با آن رو به رو ھستند، در سال وضعيت اسف
اند که به ھر شکل  ھا، ت]ش نموده داران و دولت آن سرمایه کارگران برای مقابله با. است

داران به  ممکن خود را متشکل سازند تا بتوانند در مقابل این تعرضات افسار گسيخته سرمایه
اما رژیم . شان، قدرت مقاومت و ایستادگی متشکل را داشته باشند حقوق و سطح معيشت

ھای کارگران را با قھر و  ، این ت]شبه غایت ضد کارگری و فاشيست جمھوری اس]می
در پی اعتراضات وسيع مردم ایران . سرکوب و به بند کشيدن فعا3ن کارگری پاسخ داده است

آوری کارگران به جنبش سياسی  در طول چند ماه گذشته، جمھوری اس]می که از روی
ر و روانه زندان برد، فعا3ن کارگری را پی در پی دستگي کنونی، در وحشت و ھراس به سر می

با این وجود، ھمان . جدیدترین آن نيز، بازداشت عليرضا ثقفی روز دوشنبه بود. کرده است
دھد، نارضایی، اعتراض و مبارزه در صفوف  گونه که مبارزات کارگران در این ھفته نشان می

از  اما این اعتراضات کارگری ھنوز پراکنده، نامتشکل و جدا. کارگران رو به افزایش است
گردد که در اغلب موارد، کارگران نتوانند  ھمين نقطه ضعف نه فقط مانع از آن می. یکدیگرند

اند به صورت یک طبقه با اھداف و  مطالبات فوری خود را متحقق سازند، بلکه تاکنون نتوانسته
داری  بار سرمایه ساز برای سرنگونی نظم نکبت مطالبات مختص خودشان به نبردی سرنوشت

آوری به عمل  کارگران برای رھایی از این وضعيت راه دیگری جز اتحاد و تشکل و روی. ندبرخيز
کارگران باید به ھر شکل ممکن به ویژه با توجه . سياسی برای برانداختن نظم موجود ندارند

با . ھای مخفی کارخانه متشکل سازند به شرایط سرکوب و اختناق کنونی، خود را در کميته
ای و  ھای منطقه تشکل. ھا و مؤسسات دیگر تماس بگيرند خود در کارخانهرزم  رفقای ھم

سراسری ایجاد نمایند و نه فقط برای پيروزی مطالبات روزمره خود، بلکه برای سرنگونی 
داری که سرمنشاء تمام بدبختی کارگران است، ت]ش  جمھوری اس]می و نظام سرمایه

توانند بر این  دھد که به خوبی می گران ایران نشان میجویانه کار روحيه رزمنده و مبارزه. کنند
  .نقطه ضعف خود که ھمانا پراکندگی و عدم تشکل است، غلبه کنند

  برگرفته از رادیو دمکراسی شورایی –تفسير سياسی ھفته 
  کگزارشی از اعتراضات کارگری در شرکت صنایع ارا

این تجمع در ادامه اعتراضات دو سال اخير کارگران این شرکت در قبال : ھفته نامه عطر یاس 
تاخير مدیرعامل در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، تعطيلی کارخانه و اخراج کارگری می 

  .باشد
تعدادی از کارگران که در حين اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، 

پس از یک شبانه روز بازداشت موقت آزاد 
شدند اما کارگران ھمچنان با مشک]ت 

  .فراوان روبرو ھستند
یکی از این افراد ضمن اعتراض به 

: غيرمنصفانه بودن بازداشت آنھا گفت
که به دنبال حق  کجای دنيا فردی را

طبيعی خود می باشد بازداشت می 
کنند؟ مگر ما از مدیر کارخانه بيشتر از 

حقوق عاد3نه خود طلب دا ریم؟ دفعات 
مکرر حتی به ھمراه خانواده ھای خود 
جھت احقاق حقوق معوقه و مأخره به 

نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجمع 
کردیم ولی نه تنھا مشک]ت ما از سوی 

يچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با ھ
ھمکاران ما و خانواده آنھا برخورد صورت 

ھمه این جریانات در حالی رخ داده . گرفت
که شرکت صنایع اراک ھمچنان تعطيل 

است و توليد در شرکت متوقف می 
  . باشد

ايران متحد  نكارگرا

  !شويد 
   ناتحاد براي ايجاد شوراهاي سراسري كارگرا

یک بار دیگر تاریخ ميھن ما به سرمنزلگاه 
کنده خود رسيده است طی یکصد  نتعيي

سال اخير خيزش مبارزاتی مردم ؛ برای 
آزادی و دموکراسی ؛ رفع ستم و تبعيض 
و اسثمار و بھره کشی ؛ با دو انق]ب 

و حدود ده جنبش ) 57مشروطه و بھمن (
تنباکو ؛ نھضت (سراسری و منطقه ای 

ان ؛ آذربایجان ؛ خراسان ؛ جنگل ؛ کردست
 30- 32فارس ؛ نھضت ملی سالھای 

ھمراه بوده است  ....) خرداد و  15جنبش 
اما حکومت ھای دیکتاتور ؛ فاشيست 
وسرکوبگر با استقرار نظام ھای اقتصادی 

مالی انحصاری و استثمارگرایانه و  –
چپاولگر توانسته اند سازمان ھای 

نند و ھر سرکوب خود را  بر پا و متشکل ک
چند توانستند در دوره فراز حکومت ؛ 
نسل قيام کننده دوران خود را قلع و قمع 
و مطالبات آنان را در گلو خفه کنند ؛ اما با 
عدم حمایت واقعی از طرف مردم و در 
دوران شکوفایی نسل بعدی ؛ حکومت ھا 
دوران افول خود را طی کرده و در مقابل 

د و تمام مردم بپاخاسته بخاک افتاده ان
ع]ئم ؛ نشانه ھا ؛ آثار و سلسله  آنان 

حکومت . دود شده و بھوا رفته است 
فقھی کنونی که در قالب جمھوری 

با  57اس]می بر امواج برآمده از انق]ب 
تأیيد چھار کشور ھای سرمایه داری 
آمریکا ؛ انگليس ؛ فرانسه و آلمان در 
کنفرانس گوادولوپ برای نجات نظام 

ری در ایران ؛ با وساطت آمریکا سرمایه دا
و توسط ژنرال ھایزر به ساخت و پاخت و 
تفاھم با سران حکومت شاه منجر گردید 
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؛ بساط سلطنت و دیکتاتوری ؛ استثمار و بھره کشی و انواع تبعيضات را بمراتب شدید تر از 
و دستگاه  امنيتی –رژیم قبل برقرار کرد و با بازسازی نھادھا و سازمانھای سرکوب نظامی 

عریض و طویل اداری و ساماندھی نھادھای استثمارگر و گسترش تضادھای طبقاتی طی 
سی سال اخير و با توسل به انواع خشونت ھا ؛ اعدام ھا ؛ سرکوب ھا و حتی نسل کشی 
حاکميت خود را برقرار و گسترش داد و انواع تبعيض ھای جنسيتی ؛ ملی و قومی ؛ مذھبی 

با منطق قرون وسطایی و ددمنشانه اش حکومت خود را پایان تاریخ . اد و غيرو را سازمان د
حکومت دینی کنونی با ھمان نگاه استيجاری سراسر کشور را ملک طلق . ایران انگاشت 

نسبت به  مردم و بالخص طبقه کارگر "  غير خودی –خودی "خود انگاشته و با نگرش فقھی  
تفاده از رانت نفت ؛ قاچاق کا3 ؛ فساد ؛ دزدی ؛ و زحمتکش نگاھی اربابانه دارد و با اس

ناکارایی ؛ . مصادره ؛ صادرات و واردات و حتی قاچاق سوخت ھمه به ميليادر تبدیل شده اند 
 –نظامی و در مناسبات سرمایه داری و کانون ھای وارداتی  –فساد در نھادھای دین سا3ر 

ه دولتی و خصوصی با شتابی بيش از پيش صادراتی ؛ نھادھای مالی و انحصاری دولتی و نيم
به بازار بزرگی برای مصرف کا3ھای کشورھای صنعتی تبدیل کرده " ؛ اقتصاد ایران را عم]

است و با وابستگی ھمه سویه کشور به درآمدھای نفتی و گازی و ورشکستگی اقتصادی و 
روند . رقم زده است نيز فقر و بيکاری در بين کارگران و زحمتکشان و اقشار اجتماعی را 

اقتصادی ذلت بار ؛ تفاوتی در دوره حاکميت ھای باصط]ح اص]ح طلب و اصولگرا نداشته 
ميليارد  23است از جمله در پایان دوره ریاست جمھوری ھاشمی رفسنجانی یک بدھی 

اینک حکومت سرمایه داری به زعامت فقھا ؛ . بجای ماند % 50د3ری و با تورم لجام گسيخته 
شکست در کليه ابعاد اقتصادی ؛ سياسی و اجتماعی در ورطه بحران ھای نابود کننده ای  با

گرفتار شده است  و با حرکت اعتراضی ميليون ھا مردم بجان آمده و مبارز ؛ حکومت برای 
تداوم زندگی سراپا نکبتش و فقط برای چند صباحی در رعشه مرگ دست و پا می زند ؛ و 

ز نگران اتمام تاریخ مصرف این حکومت و بفکر ساماندھی بدیل آنست   سرمایه داری جھانی ني
مجموعه بحران ھا ؛ و عدم کارآیی و شکست ھا وضعيت را به جایی رسانده که اگر در . 

یکصد سال قبل در دوره قاجار دو کشور روس و انگليس و در دوران پھلوی کشور آمریکا بر 
؛ اینک ع]وه بر آنھا ؛ دیگر کشورھای قدرتمند جھانی  مقدرات و منابع کشور ما حاکم بوده اند

جزو .....از جمله چين و کل اروپا و ھمچنين کشورھای کوچک قطر و امارات و دوبی و 
 5/9کشورھای تأثير گذار بر منابع ما می باشند ؛ مازاد تجاری امارات متحده با ایران برابر 

روزانه دھھا ميليون   -و به تازگی عراق نيز- ھا ميليارد د3ر می باشد و از طرف دیگر این کشور
بشکه نفت و گاز را از حوزه ھای مشترک به یغما می برند و حاکمين قدر قدرت در ایران ؛ فقط 

از دریای خزر نيز % 50نظاره گر مفلوک به تاراج رفتن این منابع ھستند ؛ از دست رفتن سھم 
م واردات از آمریکا بيش از سه برابر افزایش سھ 87و  86در فاصله سال ھای . جای خود دارد 

رکود ؛ تورم و فقر و . یافته و جزو بزرگترین کشور وارد کننده مواد غذایی در جھان شده ایم 
بيخانمانی در کل کشورھای سرمایه داری در سراسر جھان ؛ با تبعات  سياست ھای 

جنگ با تمام کشورھای ماجراجویانه تسخير سفارت آمریکا ؛ جنگ ھشت ساله با عراق و 
نيز انباشته  –که ھمه ھياھو برای ھيچ بود  - منطقه شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم 

شده  و افزون بر تورم و ناکارآمدی سرمایه داری جھانی ؛ اقتصاد فروپاشيده ای ھم اکنون 
 گریبانگير اقتصاد ميھن ما شده است که شاھد ورشکستگی و تعطيلی ھزاران کارخانه

ابعاد فاجعه بحدی است که  فروش . کوچک و بزرگ و بيکاری صدھا ھزار کارگر می باشيم 
ميليارد د3ر نفت در دولت کنونی نيز ھيچ مشکلی از اقتصاد در ھم ریخته موجود نگشود  370

و بار اصلی آن به دوش کارگران ؛ زحمتکشان و حقوق بگيران ثابت است ؛ و تنھا راه حل را 
؛  در به یغما بردن آخرین تکه نان از سفره زحمتکشان با طرح یارانه ھای خود  حاکميت کنونی

می بيند ؛ امری که خانه خرابی گسترده تر ؛ فقر ؛ گسيختگی پيوندھای اجتماعی ؛ اعتياد ؛ 
فحشاء و ھمه گير شدن تنازعات و درگيری ھای فردی و اجتماعی را با خود بھمراه خواھد 

ران ھای گسترده است که تحت چنين حکومتی ؛ عليرغم سوابق به جھت ھمين بح. داشت 
توحش تاریخی که یک لحظه در این سی سال از اعدام و شکنجه و کشتار و ش]ق و زندان 
روی گردان نبوده ؛ جنبش اعتراضی بحدی گسترده شده که معترضان برای ساعت ھا خيابان 

و سرکوبگران تا دندان مسلح را خلع  ھای اصلی و مرکزی پایتخت را به کنترل خود در آورده
س]ح می نمایند و حاکميت تنھا با ھجوم توسط خودروھای نظامی وگشودن آتش به روی 

  . مردم قادر به کنترل اوضاع می شود 
  !!زحمتکشان    !!کارگران 

آنان برای . با3ئی ھا نمی توانند : است زیرا   هجامعه ما یک بار دیگر وارد فاز انق]بی شد
که ھيچکدامشان ھم راھگشا  –بحران عميق موجود ؛ راه حل ھای متفاوتی می دھند 

و لذا  امکان یکپارچگی ندارند و اخت]فات  –نخواھد بود ؛ اگر بود ؛ کار به اینجا نمی رسيد 
چون بھمنی شيرازه آنھا را از ھم می گسلد ؛  پائين ھا نيز نمی خواھند زیرا تداوم این 

ب ؛ نکبت ؛ بی حقوقی ؛ گسترش فقر و بی خانمانی نمی بينند و حکومت را جز سرکو
ب]خره ترس از جانفشانی از پایينی ھا رخت بر بسته و وحشت  به تمام ارکان حکومت رخنه 

سلسه مراتب حکومتی یک روز وعده تصویب اعدام ظرف پنج روز را می دھند و . کرده است 
فراموش نکنيم که این ھمان رژیمی است  –انند روز بعد ھمان ھا معترضين را برانداز نمی د

که دھھا ھزار مبارز را در ابتدای 
حاکميتش اعدام کرد و کشته شدن 
ششصد ھزار ایرانی بھمراه خرابی دھھا 
شھر ھا و صدھا تأسيسات و کارخانجات 
را که برای حکومتش مفيد می دانست 

اینک ھر روز  - نعمت الھی دانست " رسما
حکومت گران  بخش ھای زیادی از

سرکوبگر و ضد بشر دیروز  از تداوم 
حاکميت آن نا اميد شده  ؛ و چھره 
اپوزیسيون و منتقد بخود می گيرند و 
آماده معام]ت و توافقات پشت پرده می 

نظامی  –شوند تا ارکان سرکوبگر امنيتی 
؛ زندان ھا ؛ ساختار اداری و بورکراتيک 
ضد بشری و ولخرج دولتی و بخصوص 

اقتصادی  –ھا و ساختارھای مالی نھاد
موجود را حفظ کنند زیرا نھادھا ؛ ساختار 
و نظام اقتصادی  پایه و اساس سرکوب 
سياسی بوده و در صورت استمرار عمر 
آنھا ؛  اگر سيستم سرکوب چند روزی 
تلطيف شود برای حفظ منافع سرمایه 

نياز " داری و استثمار و بھره کشی مجددا
نتقدین نو رسيده این م .خواھند شد 

کنونی و سرکوبگر دیروز ؛ مصمم ھستند 
که با کمک کشورھای سرمایه داری و 
رسانه ھای آنھا مردم را به تغيير چند 
چھره و برخی امنيازات بی ارزش راضی 
کنند تا اساس نظام بھره کشی و 

  . استثمار حفظ شود 
آیا ما کارگران ؛ راضی به تداوم ! اما 

ا ھمانند دوران ھا و بازی ھ یسرگرم
خاتمی می شویم که با ھشت سال 
لبخند فریبکارانه به تداوم استثمار و 

ما کارگران فراموش . سرکوب بپردازند 
نکرده ایم که تنھا با بر پایی اعتصابات 

بود که  57گسترده و قھرمانانه ما در سال 
رژیم شاه سرنگون گردید و خمينی و دارو 

در  دسته اش چگونه پشت پرده با پا
ميانی امپریاليسم آمریکا و با سازش با 
سران حکومت شاه توانست نھادھای 
مالی و بھره کشی استثمارگرانه را حفظ 

نظامی و سياسی و  –و نھادھای امنيتی 
اداری و دستگاه دولتی را که دچار 
صدمات زیادی شده بودند را باز سازی 
کنند و نھادھای سرکوبگر را از اولين 

ان بر عليه زحمتکشان روزھای حکومتش
ترکمن صحرا ؛ کردستان و سپس کارگران 

ما . کارخانجات و بيکاران بکار بردند 
کارگران فراموش نکرده ایم که وقتی ما به 
اعتراض برنخواسته بودیم خمينی چگونه 

شما " به شاه التماس می کرد که 
قوانين فقھی را اجرا کنيد ما ھم جزو 

ه قدرت و پس از مشاھد" سازمان شما 
مردم و کارگران متحد ؛  بر امواج انق]ب 
سوار شد و پا روی دوش ما کارگران 
گذاشت و خود را با3 کشيد و سپس کل 
نھاد روحانيت را که یک نھاد استثمار گر 
است و از قبل دسترنج مردم ارتزاق می 
کند را بر دوش ما سوار کرد و نوبت 
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قات استثمارگر رسيد و آنھا را ھم در استثمار و بھره بازاریان و تجار و کل سرمایه داران و طب
کشی کارگران شریک نمود ؛  و نتيجتا کارگران زیر فشار استثمار و غارت و چپاول ؛ تورم و 
گرانی بخاک سياه نشستند و در نھایت با قانون کار موقت اسارت و بردگی کارگران را تکميل 

جای اتکاء و اعتماد به قدرت و تشکل خود به کرد ؛ و این ھمه بجھت آن بود که کارگران ب
اگر حقوق . دنباله روی از توھمات خود پرداخته و قدرت خود را در اختيار خمينی قرار دادند  

یک کارگر با سابقه و حقوق متوسط را ماھيانه پانصد ھزارتومان ھم فرض کنيم حقوق یکصد 
د و این مبلغی است که دھھا و ميليون د3ر می شو 18کارگر در طی سی سال کار برابر 

اقتصادی آنان در حال  –صدھا معامله در ھمين مملکت توسط سرمایه داران و نھادھای مالی 
انجام است و ميزان سرمایه و اندوخته  یکی از رھبران مملکتی بر طبق افشای ارقامی که 

د و توسط وی توسط عناصر امنيتی که به ھمراه محسن مخلباف به خارج از کشور گریخته ان
کارگر طی  000/200 برابر حقوق  یميليارد د3ر می باشد ؛ که به تنھای 36برابر  ؛ فاش گردید

 550می باشد ؛ بنياد مستضعفان با   هسی سال کار با حقوق پانصد ھزار تومان ماھيان
 تحت حکومت دینی سرمایه داران ؛ نفع. ميليارد د3ر ارزش  دارد  200شرکت ؛ سرمایه اش  

صرف ؛ نقدینگی بی عاطفه ؛ چپاول و غارت دسترنج زحمتکشان بر جامعه ما حاکم شده 
است و حکومت خدا در قالب حاکميت پول درآمده است و غارت و استثماری که در پرده 
دینداری و پندارھای مذھبی و سياسی ؛ پيچيده و نا پيدا بود ؛ تبدیل به استثمار آشکار و 

ھدف طبقات خرده بورژوا و بخش تحتانی .سنگد3نه شده است خالی از شرم ؛ مستقيم و
بورژوازی تداوم ھمان نظام سرمایه داری با کمی اص]حات و تغييرات ساختار سياسی است ؛ 
که با توجه به پایه ھای مادی  استثمار؛ در جوامعی مشابه جوامع ما ؛  استبداد و سرکوبی 

در .تغييرات ایجاد شده را پس خواھد گرفتسياسی مجددا حاکم شده و در اندک زمانی ؛ 
اگر به  دوران انحصار سرمایه داری و امپریاليسم تنھا کارگران بنا به ماھيت وجودی خود
؛ طبقه  دنقش تاریخی و طبقاتی خود آگاه شوند و رسالت تاریخی خود را درک کنن

و بھره کشی طبقاتی  ای انق]بی و سازش ناپذیرند ؛ کارگران بلحاظ تاریخی نه تنھا استثمار
بر عليه خود و سایر زحمتکشان را مرتفع می نمایند بلکه اساس کل بھره کشی ؛ استثمار و 
تضاد طبقاتی را محو می کنند ؛ کارگران دموکراسی ؛ آزادی و حقوق بشر را در حد اع]ی 

ود قرار خود ؛ نھادینه و تکامل جامعه که بر اساس تکامل ھر فرد مبتنی است را در برنامه خ
می دھند و کليه تبعيض ھای قومی و ملی ؛ جنسبتی و مذھبی را بر می چينند ؛ زیرا 
کارگران ؛ منافع خاصی ندارند و بر خ]ف دیگر طبقات و اقشار تنھا بفکر منافع طبقه خود 

طبقه کارگر آگاه ؛ آزادی و دمکراسی را به . نيستند بلکه بفکر آزادی کل جامعه می باشند 
رشد می دھند ؛ سرمایه گذاری در ابزار توليد را تحت نظام انسان محور گسترش  حد نھایت

داده و با نابودی بيکاری و فقر بھمراه آن ؛ کليه تبعيضات ؛ اعتياد و تن فروشی را ریشه کن 
می کنند و روابط انسانی را تنھا بر اساس نياز انسانی ورابطه انسان با انسان ؛ برقرار می 

  .سازند
ن سئوال مطرح می شود که آگاھی طبقاتی کارگران چگونه حاصل می شود ؟ کارگران اما ای

موضوعات اقتصادی مانند سرمایه ؛  وقتی به آگاھی طبقاتی دست می یابند که بتوانند
کا8 ؛ کار ؛ پول ؛ ارزش اضافی و غيرو را به مناسبات انضمامی ميان انسان ھا 

سرمایه یعنی کار انباشته شدهّ :  ت از اینست که که چکيده و مختصر آن عبار دتبدیل کنن
کارگر که از بخش کار اضافی کارگر برای سرمایه دار بدست می آید و ھمين کار انباشته شده 

بر کار زنده فعلی کارگر حاکميت یافته و تداوم استثمار کارگر را تضمين می کند ) کار مرده ( 
ابزاری بر عليه خودش بکار گرفته می شود در یعنی ارزشی را که کارگر توليد می کند به .

مناسبات سرمایه داری  ھستی اجتماعی کارگر و کار وی به مثابه یک کا3 در نظر گرفته می 
شود و ھمانند یک شئی صرف در فرایند توليد ادغام می شود و مثل ھر کا3ی دیگری در 

دینگی برای سرمایه دار و جریان مصرف محو می شود ؛ از کار زنده تنھا پوسته کمَی و نق
در این نظام چون کارگر را بصورت یک کا3 در نظر می گيرند وقتی به . کارفرما بجای می ماند 

کارگر  کار می دھند ؛ که کارگر با ایجاد ارزش اضافی بر سرمایه که یک مقوله اجتماعی 
استثمار می که منظور نه دارایی شخصی بلکه دارایی که باعث - است  بيفزاید ؛ سرمایه

سرمایه دار است که  دفر است اما اختيار و تنھا بھره بردار آن یاجتماع یک مقوله - شود 
تمام ارکان زندگی انسان را تبدیل به کا3 می کند ؛ در نتيجه رابطه انسان با انسان بصورت 

بت واره  رابطه شئی با شيئی و یا کا3 با کا3 در می آید و ھمه چيز در زندگی انسان بصورت
خود را نشان می دھد ؛ دولت ؛ قوانين حقوقی و قوانين کار و فرھنگ ؛ ایدئولوژی ؛ دین  یگ

در جامعه سرمایه داری در خدمت سرمایه دار و برای کسب ارزش اضافه وی عمل ... رایج و  
کار زنده و انسان نيست که در جامعه حاکم است بلکه این سرمایه ھمان کار . می کنند  

کارگر است بر جامعه حکم رانده و مقدرات جامعه را تعيين می کند و چون سرمایه  فشرده
ھمواره تمایل به انحصار دارد ؛ برای بيرون کردن رقبا ؛ نياز به جنگ ؛ بحران ؛ تورم ؛ رکود ؛ 

ارتش ذخيره کار تا ھر کارگری که بازدھی کمی داشت به راحتی اخراج و جایگزین (بيکاری 
دارد  ؛ و در این راستا جنگ ھای منطقه ای و بين المللی ھمواره در جریان ... و فقر و) کند 

اگر شناخت  واقعی موضوعات اقتصادی و روابط انسانی برای کارگران روشن شده و . است 
از حالت راز و بت واره گی بيرون بياید آنگاه کارگر رشد و ترقی خود را نه بصورت انفرادی و با 

 ز کارفرما بلکه درخواھش و التماس ا
 ناتحاد و مبارزه طبقاتی کل کارگرا

در پشت چھره ھر دولت و . خواھد یافت 
یا احزاب و افراد ؛  کارگران خواھند 
توانست منافع طبقاتی آنھا را شناخته  و 
فریب چرب زبانی آنھا را نخورند و به بر 
پایی جامعه ای اقدام خواھد کرد که ھر 

برده و با از بين کس به اندازه کارش بھره 
رفتن کمبود کا3 ؛ ارزش کا3 برابر ميزان 
کار صرف شده بر روی آن گردیده ؛ بت 
واره گی پول و کا3 در  روابط انسانی 
حذف شده و جای آن با رابطه انسان با 
انسان جایگزین شود و با تغيير وضع 
موجود ؛ وحدت نظر و عمل در جامعه 

  برقرار گردد  
و فرصت بسرعت در  زمان !!کارگران 

حال سپری شدن است و یک لحطه را 
شوراھای  نبایست از دست بدھيم و فوراً 

خود را در ھر قسمت کارخانه و کل 
کارخانه ؛ منطقه ؛ شھر ؛ استان و 
سراسری بر پا نمایيم احقاق حقوق ما و 
کل مردم بجان آمده ایران تنھا از طریق 
برقراری شوراھا و تشکل ھای سراسری 
امکانپذیر است و لذا مسئله اصلی و 
محوری در جنبش نوین ایران در سر دو 

یا رھبری : راھی قرار گرفته است  
تاریخی در دست سرمایه داری ایران که 
در سودھا و درآمدھای ک]ن در بازار 
سرمایه بين المللی و ھمدستی با 
حاکميت ھای ارتجاعی در چپاول ؛ غارت 

سد شده قرار و استثمار داخلی بکلی فا
خواھد گرفت و یا در دست طبقه کارگر با 

اجتماعی و  –برنامه بازسازی اقتصادی 
سياسی و با تعميق آزادی و دموکراسی 
!  برای کل مردم ایران  و برای فردائی بھتر 

دشمنان طبقه کارگر که . جای می گيرد 
ھستی آنھا مبتنی بر تداوم بھره کشی و 

نبوده و استثمار طبقاتی است بيکار 
ت]ش برای غير طبقاتی نمودن مبارزات و 
تجزیه کارگران بر اساس قومی ؛ مذھبی 
؛ جنسی و سنی و دیگر مراتب داشته تا 
بتوانند استثمار و بھره کشی را تداوم 

  .دھند 
طرح خواسته ھا و مطالبات سراسری 

جھت جلوگيری از تعطيلی  نکليه کارگرا
وقع کارخانه ھا و  حمایت از پرداخت بم

حقوق تمامی کارگران و نيز لغو قرادادھای 
کار موقت ؛ حق تشکل ھای سراسری 
کارگری و برسميت شناخته شدن توسط 
کليه نھادھای اجتماعی و سياسی ؛ 
افزایش حقوق به تناسب تورم  ؛ کار و 
مسکن برای آحاد جامعه  ؛ آموزش و 
درمان رایگان ؛ رفع کليه تبعيض ھای 

؛ حضور  قومی ؛ جنسی ؛ مذھبی
کارگران به تناسب جمعيت خود در 
مجلس شورا و قانونگذاری  ؛ آگاھی 
کارگران از قرادادھای خارجی و احتساب 
نظر کارگران در خصوص تصميمات ک]ن که 
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با کل جامعه مرتبط می شود از حقوق پایه ای و اساسی کارگران است ؛ چرا کارگران که 
امی ثروت ھا و نعمات جامعه را توليد می کنند از اکثریت جمعيت کشور را تشکيل داده و تم

حقوق پایه ای فوق محروم ھسند و قشر روحانی و سرمایه داران با جمعيت اندک خود  
تصميم گيرنده کليه ارکان مملکتی ھستند ؟ گسترش آزادی ھا ی اجتماعی ؛ دمکراسی 

لت و خصوصی شدن امر برای تمامی مردم و رفع ھر گونه تبعيض و اجحاف ؛ جدایی دین از دو
  دین ؛ می بایست  جزو مطالبات کارگری قرار گيرد 

نسبت به مردم و طبقاتی که جسارت و شھامت تاریخی در اجرای وظایف خود نداشته  ختاری 
و نتوانند آنرا محقق کنند توجه نخواھد کرد و تغييری  در وضعيت و سرنوشت آنان ایجاد نشده 

در تنگنا ؛ فقر و بی حقوقی روز افزون سپری خواھد شد و تنھا با و آینده آنان در سایه گذشته 
کوبيدن مھر ابطال  بر گذشته اسارت بار و بزیر کشيدن کل طبقات ارتجاعی ؛ و شروع  انق]ب 

اجتماعی  و انسانی ؛ می توانيم  زندگی را در صبحدمی ؛ بشارت بار  آغاز کنيم ؛  –اقتصادی 
رت و بربریت تحت نظام سرمایه داری و یا آزادی و دمکراسی و و لذا آینده جامعه ما یا اسا

نابودی ھر گونه تبعيض و تضاد طبقاتی در حکومت شورایی می باشد و این بستگی به ت]ش 
طبقه کارگر در اجرای رسالت تاریخی خود داردکه اولين گام آن بر پایی شوراھای متحده 

  .کارگری است
آزادی ؛ دموکراسی و برابری                                                                  یشوراھای کارگر          

  جمھوری اجتماعی   
   ناتحاد برای ایجاد شوراھای سراسری کارگرا

اھداف و برنامه ھای این طبقه منتج شود و  زشعارھای طبقه کارگر می بایست ا: شعارھا 
ی شود که شعارھایی از نوع شعارھای  زیر را طرح ؛ تا لذا از کارگران اھل ذوق  درخواست م

  برای  گسترش مبارزات و تشکل ھای کارگری برپرچم مبارزات خود بنشانيم 
  جمھوری شورایی - یآزادی ؛ دموکراسی ؛ برابر

بقيه شعارھای این اع]ميه بعلت کمبود ( بدست زحمتکشان - حکومت شورایی-یآزادی واقع
  )انق]ببسوی —فضا حذف شده اند

راه بر پایی حکومت شورایی دعوت می شود که  راز کارگران ؛ فعالين ؛ تشکل ھا ی کارگری د
  . ضرورت بر قراری تشکل ھای شورایی سراسری را بگوش دیگر کارگران برسانند 

  داعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمز
ه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھایشان دو روز متوالی کارگران کارخان

  .دست از کار کشيده و به اعتراض عليه کارفرمایشان پرداختند
کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھایشان روز پنج شنبه 

اری مالی کارخانه مبنی بر پرداخت گذشته در صدد اعتصاب بر آمدند که با وعده معاونت اد
اما روز . دستمزدھای معوقه کارگران در روزشنبه دھم بھمن ماه از اقدام خود منصرف شدند

ماه از دستمزد معوقه کارگران خبری نشد و به ھمين منوال تا روز  5/2شنبه از پرداخت حدود 
  .د کارگران عمل نکردبھمن ماه کارفرما به وعده خود مبنی بر پرداخت دستمز 12دوشنبه 

به گزارش اتخادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعيت کارگران از اولين ساعت کاری روز 
در پی . بھمن ماه دست از کار کشيدند و توليد را در سالنھای مختلف خواباندند 12دوشنبه 

صبح به  11اعت این اعتصاب از سوی کارگران بار دیگر معاونت اداری و مالی کارخانه حدود س
کارگران اع]م کرد شب دستمزدھای آنان پرداخت خواھد شد و به این ترتيب کارگران به 

  .اعتصاب ھشداری خود پایان دادند
شب گذشته نيز کارفرمای نورد لوله صفا به وعده خود عمل نکرد و ھمين امر باعث شد 

اه بار دیگر اعتصاب خود را از بھمن م 13کارگران این کارخانه از اولين ساعت اداری سه شنبه 
با شروع مجدد اعتصاب از سوی کارگران حوالی ظھر تعدادی از مسئولين کارخانه . سر بگيرند

بھمن ماه  14که از تھران آمده بودند در ميان آنان حاضر شدند و اع]م کردند فردا 
]م نمودند کارگران نيز متقاب] اع. دستمزدھای معوقه کارگران حتما پرداخت خواھد شد

چنانچه فردا نيز کارفرما به وعده خود عمل نکند بار دیگر و این بار بطور نامحدودی اعتصاب را از 
  .سر خواھند گرفت و تا دریافت دستمزدھای معوقه خود دست از اعتصاب نخواھند کشيد

ز حدود دو بنا بر اظھارات کارگران کارخانه نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه در حالی که ا
ماه و نيم پيش تاکنون ریالی از دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است اقدام به خرید کارخانه 

  .ھای موتوژن تبریز و کارخانه پمپ ایران سازنده دستگاھھای توليد ھوا کرده است
حدود اتوبان تھران ساوه قرار دارد و  39زم به یادآوری است کارخانه نورد لوله صفا در کيلومتر 

  .کارگر در آن مشغول بکار ھستند 1300
  کجمع و راھپيمایی کارگران معترض در ارا

کارگران شرکت آونگان اراک صبح چھارشنبه سر کار خود حاضر نشدند و    :ندای سبز آزادی 
در اعتراض به اینکه شش ماه حقوق نگرفته اند، در خيابان ھای اصلی شھر اراک تجمع کرده 

  .داین شھر تجمع کردن و مقابل فرمانداری
نفر تخمين  ۴٠٠ یک خبرنگار خبرگزاری مھر که در محل حاضر بوده، تعداد کارگران معترض را

زده و نوشته که آنھا خواستار رسيدگی مسئو3ن به وضعيتشان و برخورد قانونی با مالکان 
  .داین شرکت بوده ان

در اینترنت چند کليپ ویدئویی ھم منتشر 
وط به اعتراض کارگری شده که ظاھرا مرب

در یکی از این کليپ ھا . امروز اراک است
کارگران معترض در حال راھپيمایی شعار 

یا حجت ابن الحسن « می دھند
و  »یوقت ظھور است اگر بنگر/ عسگری

ننگ ما ننگ «در کليپ دیگر صدای شعار 
  .دبه گوش می رس» صدا و سيمای ما/ما

آنگونه که خبرنگار مھر گزارش کرده، 
ھمزمان با تجمع کارگران در خيابان ھای 

یگان ھای نيروی انتظامی حضور « اراک،
و ترافيک سنگينی ھم در  »هموثر داشت

خيابان ھای منتھی به محل تجمع به 
  .توجود آمده بوده اس

کارگران کارخانه آونگان اراک شش ماه 
است که حقوق نگرفته اند و می گویند 

برای  مسئو3ن استان مرکزی ھنوز کاری
رفع مشک]ت آنھا نکرده اند و ھيچيک از 

  .تتعھداتشان جرا نشده اس
این در حالی است که فرماندار اراک می 

گوید حل مشک]ت شرکت آونگان از اختيار 
این مقام . استان مرکزی خارج است

مسوول مدیران این شرکت را به ناتوانی 
  .هدر اداره آن متھم کرد

مھر گفته یک کارگر معترض به خبرنگار 
است که کارگران می خواھند مطالبات 

شان را از مسير قانونی پيگيری  قانونی
کنند ولی فشارھای شدید ناشی از 

شش ماه کار بدون حقوق دیگر برایشان 
  .تقابل تحمل نيس

كارگراخراجي  حكايت كليه فروشي
   خودرو ديزل ايران

  ؟تفريادرسي ھس
 و 1386ماه سال  يازدھم ارديبھشت: ايلنا

كارگران در مجموعه ورزشي .روزكارگربود
ھاي  گرد آمدند و خواسته شيرودي تھران
يكي از اين كارگران . كردند خود را مطرح 

سيدجواد موسوي عضو شوراي 
  . دخودروديزل بو كار ايران اس]مي

گزارش خبرنگار ايلنا، موسوي  به
گردھمايي با رعايت مصالح ملي  دراين

3ن و نظام، خواستار توجه مسوو
دولتمردان به قشر كارگر شدو از كارگران 

ھم خواست كه با اتحاد پيگيرمنافع 
  . دصنفي خودباشن

كه موسوي  اما بعد از اين مراسم و زماني
خودرو ديزل بازگشت  به شركت ايران

ھاي واھي او را  مديريت شركت به بھانه
ھاي انتظامي داد و بھانه  تحويل مقام

روز جھاني  ھاي او در ايشان ھم صحبت
ھايي كه از سردلسوزي  كارگر بود، صحبت

  . دو درد و با رعايت موازين نظام انجام ش
موسوي از كارگران قراردادي شركت بود و 

خردادماه بود و  14پايان قراردادش ھم 
تازه يكسال ھم از زمان حكم وزارت كار 

مبني بر عضويت در شوراي اس]مي كار 
اما مديريت خودرو ديزل باقي بود  ايران

سال سابقه  10شركت قرارداد او را كه 
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كارھم در اين واحد صنفي داشت را تمديد نكرد و اين آغازي دردناك براي اين كارگر و عضو 
  . دشوراي اس]مي كار بو

البته موسوي به وزارت كار ھم مراجعه كرد اما چيزي دستش را نگرفت و با3خره 
  . دحويل شحساب او صادر و حكم اخراجش ت تسويه

كند  اش است زيرا ھرجا كه مراجعه مي ساله اين روزھا حتي به دنبال فروش كليه 45موسوي 
  . ددھن به دليل سن او كاري به وي نمي

آيا اين عدالت است؟ آيا صحبت صنفي كردن جرم است؟ آيا كسي : گويد اما موسوي مي
  . تسخت شده اسنيست به فرياد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برايم 

خواھيد كاري به من بدھيد تا شرمنده  ھرجا كه مي. ام كار است تنھا خواسته: افزايد او مي
خواھد اين كار را  خواھد ط]ق بگيردكه البته مي آيا بايد بگويم كه زنم مي. ام نباشم خانواده

  . دبكند تا شما كاري به من بدھي
وزير صنايع، از وزير كار و از ھر كسي كه محور، از  جمھور عدالت ازرييس: گويد وي مي

   .متواندكاري به من بدھد و به وضعيت بغرنج من پايان بخشد طلب كمك دار مي
   كارگران كيان تاير دوباره تجمع كردند

به دنبال تجمع دوباره جمعي از كارگران كيان تاير كه پيش از ظھر امروز در محل اين كارخانه 
شھر به منظور متقاعد كردن كارگران به اين كارخانه رفتند و با برگزار شد، مسوو3ن اس]م

  . دتجمع كنندگان گفتگو كردن
به دنبال تجمع دوباره جمعي از كارگران كيان تاير كه پيش از ظھر امروز در محل اين : ايلنا

 كارخانه برگزار شد، مسوو3ن اس]مشھر به منظور متقاعد كردن كارگران به اين كارخانه رفتند
  . دو با تجمع كنندگان گفتگو كردن

ھاي  ، اع]م كردند كه به دليل محقق نشدن وعده كارگران كيان تاير در گفتگو با خبرنگار ايلنا
  . دداده شده صبح امروز براي مدتي در محوطه كارخانه تجمع كرده و آتش روشن كردن

كارگران در محل كارخانه اي به گفته كارگران پس آنكه فرماندار اس]مشھر به منظور گفتگو با 
حاضر شد؛ كارگران به تجمع خود پايان دادند تا در سالن غذاخوري با فرماندار اس]مشھر به 

  . دگفتگو و مذاكره بپردازن
دليل : عمومي كارخانه كيان تاير در رابطه با تجمع امروز به ايلنا گفت بابك زنده جاه مدير روابط

  . تبات گذشته كارگران بوده اساين تجمع تاخير در پرداخت مطال
شود؛  وي بابيان اينكه مطالبات مورد بحث به مدير خلع يد شده است كارخانه مربوط مي

ھرچند مديريت موقت دولتي پرداخت اين مطالبات را به عھده دارد اما به دليل : گفت
  . تتاخيراسمشك]تي كه در تامين منابع وجود دارد پرداخت مطالبات و تامين مواد خام دچار 

به دنبال ناتواني مدير قبلي، دولت از دي ماه سال گذشته اداره موقت كارخانه : جا گفت زنده
  . ترا به ھيات نظارت بر صنايع واگذار كرده اس

ھاي گذشته نيز كارگران 3ستيك ابرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود ع]وه  درھفته
  . دصنايع و معادن نيز مراجعه كرده بودنبر برگزاري تجمعي مشابه به وزارت 

نفره از كارگران  9ھمان زمان گفته شد كه به دنبال مراجعه كارگران به وزارت صنايع، گروھي 
  . د3ستيك البرزتوسط كارفرما اخراج شدن

پس از انتشار اين خبر، روابط عمومی شرکت کيان تایر با انتشار جوابيه اي به نقل از كارگران 
  . دخراج كارگران كيان تاير را تكذيب كرھرگونه ا

  زتعویق دستمزدھا و ادامه مبارزات کارگران 8ستيک البر
. مبارزات کارگران 3ستيک البرز برای گرفتن دستمزدھای معوقه خویش ھمچنان ادامه دارد

سرمایه داران و دولت سرمایه ھمچنان به مصادره دستمزدھای کارگران ادامه می دھند و در 
کارگران بر فشار مبارزات . ین مدت تمامی اشکال اعتراض آنان را بی جواب گذاشته اندطول ا

نفر از ھمزنجيران اخراجی خویش را به سر کار  9آنان موفق شده اند که . خویش افزوده اند
چند صد . اما از پرداخت حقوق ھای معوقه چند ماھه ھنوز ھيچ خبری نيست. باز گردانند

بھمن ماه، بار دیگر برای  11در ادامه مبارزات خویش در صبح روز یکشنبه  کارگر 3ستيک البرز
ساعاتی چرخ توليد را از کار انداختند، ھمه آن ھا در محوطه داخلی حياط کارخانه اجتماع 

کردند و با افروختن آتش عليه شدت توحش سرمایه و عليه وضعيت رقت بار زندگی خویش 
ر اساس اخبار، ساعاتی پس از شروع تظاھرات کارگران، ب. دست به تظاھرات اعتراضی زدند

فرماندار سرمایه در اس]مشھر وارد کارخانه شد تا مطابق معمول برای متقاعد کردن توده 
فرماندار چنان که سيره و سنت و . ھای کارگر به پایان اعتصاب و شروع مجدد کار ت]ش کند

ت حقوق ھا، دنيایی از وعده و وعيد را رسم عمال دولتی سرمایه است بازھم به جای پرداخ
به کارگران تحویل داد، وعده و وعيدھایی که چند صد کارگر 3ستيک البرز به دروغ بودن آن 
یقين دارند اما صرف آگاھی آنان به بی پایگی و واھی بودن این نوع حرف ھا یا ترفندھا با 

مت آنان نکرده است و نمی به استحکام سنگر پيکار و تشدید مقاو کمال تأسف ھيچ کمکی 
  . تواند ھم بکند

   دکارگران کارخانه 8ستيک البرز دست به اعتصاب زدن
این کارگران . ه 3ستيک البرز دست از کار کشيدندامروز چھارشنبه نھم دیماه، کارگران کارخان

صبح در مقابل ساختمان مدیریت کارخانه دست به اعتصاب زده و خواھان  10از ساعت 

ماه حقوق خود که از سال  5دریافت 
ھفته . گذشته معوق مانده است، شدند

پيش نمایندگان این کارگران به دفتر 
مدیریت کارخانه مراجعه نموده و خواھان 

گفتگو در مورد حقوق معوقه خود ونيز 
تعویق در دریافت دستمزد ماھانه خود 
شدند، اما مدیریت با بھانه این که این 

کارگران نماینده کارگران کارخانه نيستند و 
بایستی انتخابات شورای کارخانه تجدید 

شود از پذیرفتن نمایندگان کارگران 
این در حالی است که این . خودداری کرد

نماینده منتخب مجمع  27دگان جزو نماین
عمومی سال گذشته کارگران می 

روز از ماه دی،  9با وجود گذشت  .باشند
این کارگران ھنوز موفق به دریافت حقوق 

 5ماه گذشته خود نيز نشده و ھم چنين 
ماه است که ليست بيمه این کارگران به 

تامين اجتماعی ارسال نشده است و 
نيز تمدید نمی  دفترچه ھای درمانی آنان

مدیریت کارخانه ھفته گذشته به . شود
جای پاسخ گویی به کارگران با اداره 
اط]عات تماس گرفته و گفته بود که 

نمایندگان کارگران کارخانه 3ستيک البرز 
قصد دارند کارگران را تحریک به ایجاد 

کارگران نيز در واکنش به . اغتشاش نمایند
مقابل این عدم پاسخ گویی مدیریت و در 

اقدام فریب کارانه دست از کار کشيدند و 
ھم اکنون در مقابل مدیریت کارخانه و در 

  داخل کارخانه دست به تجمع زده اند 
كارگران   ؛دراعتراض به انحLل شركت

ھاي كرمان جاده را  نساجي بافته
   دبستن

ھزار ھكتار زمين  14مسئو3ن بنا دارند 
كارخانه را به صورت آزاد در معرض فروش 

رضايي،  غ]م 16راس ساعت / بگذارند
معاون سياسي فرمانداري كرمان با حضور 

در جمع كارگران خواستار متفرق شدن 
   .دكارگران ش

ھا  نفر از كارگران نساجي بافته 180: ايلنا
ر بعداز ظھ 4تا  30/2از ساعت 

اقدام به بستن جاده ) يكشنبه(امروز
ھاي كرمان  كارگران نساجي بافته. کردند

علت تجمع و بستن جاده را انح]ل 
  .دشركت توسط سھامداران اع]م کردن
: يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت

اي از مديران در ھيات  چندي پيش عده
تشخيص تصميم به انح]ل شركت و 

شھرستان قزوين ھا به  انتقال دستگاه
گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظھر 

  .مامروز اقدام به بستن جاده کردي
دي تصميم  30مديران در پايان : وي گفت
. نفر ديگر از نيروھا گرفتند 18به اخراج 

 35طبق گفته خود مسئو3ن قرار است 
ماه و بقيه در آخر  نفر ديگر در پايان بھمن

  .دسال تسويه حساب شون
ھزار  14مسئو3ن بنا دارند : گفت وي

ھكتار زمين كارخانه را به صورت آزاد در 
  .دمعرض فروش بگذارن



        127 شماره                              كارگري  خبار ا                                                           

                    1388 ماه بهمن 18                 ايران كمونيست كارگران                                                  

  را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد ارگران کمونيست ایرانکنامه برخ  6
                                                                              .comfa.cwiran/http:/

gmail.com@nedaanews      

 

نفر در شركت مشغول به كار بودند كه مسئواين به عناوين مختلف اقدام به  550قب] : او گفت
  .دنفر ھستن 180اخراج كارگران کرده و در حال حاضر اين تعداد 

ھاي اين شركت  مديران اع]م کردند دستگاه 82و  81ھاي  در سال: يكي ديگر از كارگران گفت
ھا به استان گلستان  مستھلك و قابل استفاده نيست كه در اين خصوص گويا ھمين دستگاه

  .دو تبريز انتقال و درحال حاضر فعال ھستن
سال به سازمان  5بندي مشاغل مدت  درخصوص طرح طبقه: يكي ديگر از كارگران گفت

  .دمراجعه کرديم كه متاسفانه مسئولين تاكنون اقدامي به عمل نياوردن كاركرمان
رضايي، معاون سياسي فرمانداري كرمان با حضور در جمع  غ]م16گفتني است راس ساعت 

اي  شنبه جلسه كارگران خواستار متفرق شدن كارگران شد و به آنان قول مساعد داد روز سه
  .دئول شركت در محل استانداري كرمان برگزار شوبا حضور اعضاي كميسيون و جديدساز مس

   دکارگران ایران خودرو یاد کارگران جان باخته شھر بابک راگرامی می دارن
   دوستان و ھمکاران گرامی

روزچھارم بھمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گناه معدن خاتون آباد شھربابک 
   است

ران معدن خاتون آباد شھربابک در استان کرمان خواھان عده ای از کارگ 1382دردی ماه سال .
استخدام و امنيت شغلی بودند که خواست بر حق این کارگران مورد پذیرش مدیریت قرار 

نگرفت عدم پذیرش خواست کارگران از طرف مدیریت موجب گسترش این اعتراض و شرکت 
د معدن سازمان داده وسيع اعضای خانواده ھای کارگری شده و تحصن گسترده ای در خو

این تحصن توسط نيروھای انتظامی محاصره و در درگيری کارگران با ماموران نظامی .شد
تعدادی از کارگران در محل تحصن زخمی و دستگير شدند پخش خبر دستگيری و محاصره و 
ضرب و شتم کارگران در شھر بابک که محل زندگی بسياری از کارگران معدن خاتون آباد بود 

تظاھرات گسترده مردم شھر بابک در چھارم بھمن .ب اعتراض وسيعی در این شھر شد موج
از زمين و ھوا مورد یورش نيروھای نظامی قرار گرفته و چند تن از کارگران کشته  1382 سال

  . دوچند ین نفراز آنان زخمی و تعداد بيشماری دستگير شدن
ترده ای در شھر بابک و خارج از کشور در روزھای پس از این حادثه تاسف آور اعتراضات گس

توسط نھادھای بين المللی انجام شد مقامات و مسئولين دولتی در ھراس از این اعتراضات 
از خود سلب مسئوایت کرده و تقصير را به گردن نھادھای دیگر انداختند و تا کنون نيز ھيچ 

  . تنشده اسفردی و یا ارگانی بخاطر حمله به کارگران و کشتن آنان مجازات 
   دوستان و ھمکاران گرامی

کارگران معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتدایی کار مورد یورش قرار گرفته و به خاک 
  . دوخون کشيده شدن

ولی جواب .خواست انان مگر غير از امنيت شغلی چيزی دیگری بود کارگران کار می خواستند 
دولت حامی سرمایه داران ایجاد قانونھای  انھا گلوله و مرگ بود یکی از دست آوردھای

ضدکارگری ودر راس آن قانون ضد بشری و غير انسانی قانون قراردادھای موقت و شرکتھای 
حمله نيروھای .پيمانی می باشد که تمام امنيت شغلی را از کارگران سلب کرده است 

سرکوب . یه داران بود مسلح به کارگران شھر بابک دفاع از این قانون و دفاع از منافع سرما
وکشتار کارگران شھر بابک تداوم این قانون بود و تا امروز نيز ھمچنان قربانی می گيرد حمله 

به کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و دستگيری صدھا کارگر و بيکاری سازی کارگران آن 
ساجی پرریس فرش البرز شھر بابلسر حمله به کارگران ن  حمله به کارگران بيگناه کارخانه

و ھزاران نمونه دیگر مگر غير از   شھر سنندج دستگيری و اخراج دھھا نفر از ھمکاران خودما
و تا زمانی که امنيت شغلی کارگران .نشان حمله آگاھانه به کارگران شھر بابک می باشد

تھدید می شود امنيت جانی آنان نيزدر امان نخواھد بود و تازمانی قانون ھای ضد کارگری 
  . دابرجا است کارگران روی امنيت شغلی و آسایش و رفاه را نخواھند دیپ

کارگران ایران خودرو در سالگرد این فاجعه ضمن ھمدردی مجدد با بازماندگان و اعضای 
خانواده جان باخته گان و ھمکاران آنان خواستار پيگيری این پرونده و محاکمه عام]ن این 

د که با ایجاد قانون قراردادھای موقت امنيت شغلی و چنایت و محاکمه تمام کسانی ھستن
ما کارگران ایران خودرو خواھان لغو تمام قراردادھای . جانی را از ما کارگران سلب کرده اند 

تنھا ا3م تسکين درد کارگران ایجاد امنيت .موقت و انح]ل تمام شرکتھای پيمانکاری ھستيم 
  . تاس شغلی و نابودی قانون ھای سرمایه دارای

   دوستان و ھمکاران گرامی
یورش به    چھارم بھمن  چھارم بھمن تنھا یک روز برای ھمدردی با کارگران شھر بابک نيست.

چھارم بھمن دفاع . کارگران برای استثمار بيشتر و بھره کشی بيشتر از آنان می باشد
گر ھمچون روز کارگران از منافع و از امنيت شغلی خودشان بود چھارم بھمن و روزھای دی

اسفند روز اعتصاب شکوھمند کارگران  17چھارم دی ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد روز 
تير ماه روز اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرور دیزل و ھزاران روز دیگر    ایران خودرو روز دھم

منافع خود  از   نشان داده است ھر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پای جان
چھارم بھمن یک برگ زرینی در تاریخ جنبش کارگری بوده و اینک وظيفه    دفاع خواھند کرد

زنده نگه داریم برای ھمين   ماست که با گرامی داشت این روز پرچم این جنبش را ھمچنان

 ١٣٨٨ مناسبت روز یکشنبه چھارم بھمن
ساعت ده صبح در سالنھای غذا خوری 

یاد آوری این روز   ادور ھم می نشينيم وب
یاد کارگران جان باخته شھر بابک وتمام 

     مبداری جانباختگان راه آزادی را گرامی
زنده باد یاد تمام جانباختگان راه آزادی 

   طبقه کارگر
   جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

   ١٣٨٨ چھارم بھمن
انتخابات    درگيری درمحل برگزاری

ران کانون بازنشستگان کارگران ای
  وخودر

نمایندگان   انتخاب   وزارت کشور از
ایران خودرو   کارگران بازنشسته 

  دجلوگيری کر
کانون بازنشستکان کارگران ایران 
  تخودرو در آستانه انحLل قرار گرف

صدھا  ٨٨روزیکشنبه چھارم بھمن ماه
کارگربازنشسته ایران خودرو با وجود 

کھولت سن برای دومين بار از راھھای دور 
ھرستانھا به محل برگزاری انتخاب از ش

نمایندگان کانون بازنشستگان خود در 
سالن ساپکو گرد ھم آمده بودند تا نشان 

بدھند برای کارگران تشکل با ھمه 
مشک]ت ونارسائی ھا چقدر اھميت 

  .ددار
کارگران بازنشسته که سالھا از ایجاد ھر 
گونه تشکل در داخل شرکت ودر حين کار 

ی بعد از بازنشسته شدن محروم بودند ول
چاره حضور وزنده بودن خودرا وبرای حل 

مشک]ت ودور ھم جمع شدن را داشتن 
وبرای ھمين چند سال  تشکل دیده بودند 

پيش تشکل کانون بازنشسته را تشکيل 
داده و حتی آن را در وزارت کشور به ثبت 

وکانون را به یکی از کانون  رسانده بودند 
  .دارزاتی ساختنھای فعال در عرصه مب

کارگران بازنشسته با کوله باری از تجربه 
بر خ]ف کارگران شاغل ایران خودرو 

ھمچنان برای فعاليت کانون خود پافشاری 
  دمی کنن

دی ماه به علت ٢٠در حاليکه انتخابات 
  .دمشک]ت زیاد ودرگيری برگزار نش

این بار ھمه آمده بودند تا اجازه ندھند 
  .دحل شوکانون بازنشستگان من

در حضور پرشور کارگران نمایندگان یکی 
روی سن رفتند وخودرا بار دیگر به 

ومنتظر .ھمکاران خود معروفی کردند
ماندند تا نمایندگان وزارت کشور تشریف 

  .دبياورن
ظھر سروکله نمایندگان  ١٢حدود ساعت 

وزارت کشور در ميات اعتراض کارگران وارد 
  .دسالن شدن

با کمال وقاحت  افی قصه ب  وبعد از کلی
اع]م کردند این انتخابات مورد تائيد وزارت 

  .دنمی باش ١٠کشور وکمسيون ماده 
وقتی که ھمه کاندیدھھا روی سن بودند 

ولی .ترک کنند از آنھا خواستند سالن را
این کار نمایندگان وزارت کشور با اعتراض 
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نخواھيم کرد ما برای انتخابات آمده کارگران مواجه شد وکارگران اع]م کردند ما سالن را ترک 
  .مایم وباید نمایندگان خودر انتخاب کني

نمایند وزارت کار وقتی که با اعتراض یکپارچه کارگران مواجه شد اع]م کرد شما رای بدھيد 
  .مما انتخابات را باطل اع]م می کني

که می گفتند این یک  وبا آوردن بھانه ھای مختلف وتھدید کارگران در ميان فریاد کارگران
  .دسالن را ترک کر توھين آشکار به کارگران است 

جلوگيری  از انتخاب نمایندگان کارگران ایران خودرو وبدین ترتيب نماینده وزارت کشور شقاقی 
  .دبه عمل آورد وعم] انتخابات به ھم خور

  رخودروکا
Lناخباری از کارخانه ھای استان گي  

  !!حقوق معوقه طلبکارند  ماه 27کارگران ایران کنف 
  . سنگر قراردارد –تھران حد فاصل جاده رشت  -جاده رشت  5کارخانه ایران کنف در کيلومتر 

  . تعطيل شد 1383این کارخانه به دنبال بحران ناشی از بارش برف سنگين در بھمن سال 
به مرور  کارگر فعال شاغل بود که پس از این واقع 250ھنگام این بحران کارخانه دارای 

بازنشسته شده و مفاصا حساب بازنشستگی آن ھا از طریق فروش دستگاه ھا و ماشين 
  . آ3ت کارخانه و با حکم دادگاه انجام گرفت

  . از جنس کنف بود  گونی ھای نخی این کارخانه متعلق به بخش خصوصی و توليد کننده 
مالکيت کارخانه متعلق به او %  98کارفرمای کارخانه فردی به نام عطااله صدر رفيع است که 

  . می باشد
این سرمایه دار درضمن استاد دانشگاه ھای آزاد در رشت است و ھم اکنون مشغول تدریس 

  . است
  . در گذشته، صدر رفيع مدتی مدیریت کارخانه فرش گي]ن را به عھده داشت

، استانداری و سایر مراجع کارگر ب] تکليف این کارخانه بين کارفرما ، اداره کار 70در حال حاضر 
  . دولت اس]می سرمایه داری پاس کاری می شوند

ماه حقوق و دستمزد از نيمه  27نفر زن و بقيه مرد ھستند و در حدود  4کارگر ،  70از این 
  . تا کنون 86سال  7طلب کار ھستند،از برج  86سال 

ماه بيمه  30معرفی و حدود 3زم به ذکر است که پس از بحران برف کارگران به اداره ی کار 
  . سال بازگشت به کار شدند 3بيکاری دریافت کردند و پس از 

ماه نگرفتن حقوق و عدم تمدید دفترچه ھای  27حاصل این بازگشت به کار برای کارگران ، 
ماه حق بيمه کارگران توسط کارفرما پرداخت  3ماه است که تنھا در امسال  20بيمه به مدت 

  . شد 
ھکتار از زمين کارخانه را برای فروش و پرداخت  2ھکتار زمين است که  28دارای کارخانه 

ھکتار در  2مطالبات کارگران قرار گرفت و پس از آمدن خریدار کارگران متوجه شدند که این 
ميليون تومانی از جانب کارفرما  400رھن بانک صنعت و معدن در ازای دریافت وام یک ميلياردو 

  . رار گرفته استق –صدر رفيع  –
صدر رفيع مدتی یکی از انبارھای کارخانه را کاشی کاری کرده و به بھانه تغيير ساختار و ایجاد 

  . صنایع شير توانست این وام ک]ن را بگيرد
نماینده ھستند که کارھا و دعواھای حقوقی کارگران و مراجعه به مراجع  3کارگران دارای 

  . دولتی را به عھده دارند
تا کنون بارھا دست به تجمع در داخل و خارج کارخانه و یا در مقابل استانداری در   انکارگر

  . رشت و اداره کار زده اند و نتيجه ای جز وعده ھای سرخرمن استاندار و دیگران نشنيده اند
گفتنی است که کارگران حکم بازداشت کارفرما صدر رفيع را در دست دارند ولی به علت نفوذ 

" اط]عات "ه دار در نھاد ھای قانون سرمایه داری ،حتی مسئول دستگيری وی از این سرمای
  . حاضر به دستگيری او نيست

  !!! و کارگران ھنوز به اقدام ھای قانونی متوسل می شوند تا شاید نتيجه ای بگيرند
  ؟از کارخانه نساجی پارس ایران چه خبر

ميليون تومان حقوق و  5الی  3ان ھر یک از کارگر باقی مانده در کارخانه نساجی پارس ایر 12
ھر از گاھی با  –جواد افراشته ضد کارگر  –و کارفرما  –دستمزد ماھيانه طلبکار ھستند 

  . پرداخت مبلغ ناچيزی وعده پرداخت دستمزد معوقه را به آینده موکول می کند 
بقيه مفاصا حساب  نفر ھستند و قرار بود جواد افراشته 57در مورد کارگران بازنشسته که 

ميليون تومان طلبکارند بپردازد ، ھنوز خبری نيست  4تا   2بازنشستگی آن ھا را که ھر یک از 
3زم به ذکر است که جواد افراشته و فرزند وی محسن و خانواده وی سھامداران . که نيست

ھای کارخانه ھستند و وی بارھا جھت تسویه حساب با کارگران از بانک ھای مختلف وام 
ميلياردی دریافت کرده و مبلغ ناچيزی به کارگران پرداخت و بقيه آن را در حوزه ھای دیگر 

   .سرمایه گذاری کرده است 
  یاکثریت کارگران منتظر بازنشستگ: ایران پوپلين   

  . جاده رشت تھران واقع است  7کارخانه نساجی ایران پوپلين در کيلومتر 
نفر  50کارگر بوده که از این تعداد کارگر در حدود  250این کارخانه در حال حاضر دارای 

قراردادی ھستند و بقيه کارگران 
سال سابقه کار  20استخدامی و با3ی 

  . دارند 
طبق مصوبه اخير مجلس که کارگران 

سال سابقه با در نظر گرفتن  20با3ی 
شرایط سختی کار می توانند بازنشست 
شوند اکثریت این کارگران منتظر اجرایی 

شدن این حکم ھستند تا اقدام به باز 
  . نشستگی کنند

در سال گذشته در زمستان به علت 
سياست ھای ضدکارگری مدیر کارخانه 

ب و شتم کارگران واقع شد، وی مورد ضر
زیرا تصميم به تعدیل شيفت ھای کار و 
کم کردن اضافه کاری گرفته بود که در 

نھایت مدیریت کارخانه موفق شد و در این 
را در   راستا تعدادی از کارگران قراردادی

  . انتھای سال اخراج کرد 
شرکت خدماتی : یاقوت سرخ  

  یوابسته به بخش خصوص
واسطه به کارگيری  این شرکت خدماتی

کارگران زحمتکش رفتگر در سطح شھر 
در این شرکت . رشت و شھرداری است

کارگر نظافت چی و تعدادی  600در حدود 
کارگر راننده جھت حمل و نقل کار می 

  . کنند
شھر رشت به سه منطقه تقسيم و در 

کارگر مشغول  250الی  170ھر منطقه از 
  . به کار ھستند 

ت پوشش بيمه تامين کليه کارگران تح
" کارگران  –اجتماعی و بيمه البرز ھستند 

در . ندارند" شورای کارگری " یا " نماینده
. بين کارگران تعدادی دیپلمه قرار دارند

ھزار تومان الی  270دستمزد آن ھا از 
شيفت کاری . ھزار تومان است  400

شب  10صبح تا  5کارگران یکسره از 
یا نھار به  و  فقط وقت صبحانه. است 

  . صورت موقت تعطيل می شوند 
  شکارخانه نساجی پوش  

 –جاده رشت  2این کارخانه در کيلومتر 
  . انزلی واقع است 

کارخانه نساجی پوشش که بعد از ریزش 
مانند بسياری از  83برف سنگين سال 

  کارخانه ھای دیگر استان 
نساجی پارس ایران، فرش  –گي]ن 

 - ... فومنات و گي]ن، کنف کار، خاور، 
دچار بحران شد، کارگرانش یا به اداره کار  

جھت دریافت بيمه بيکاری معرفی شدند 
  . یا به مرور بازنشسته شدند 

 –کارگران قراردادی ھم اخراج گردیدند 
البته در طول این مدت کارگران پوشش 
ھمان طور که در خبرھای کارگری آمده 

  . است دست به اعتراض زدند 
انزلی را مسدود  –ده رشت بارھا جا

کردند و یا در مقابل استانداری دست به 
تجمع زدند که یا توسط نيروھای انتظامی 

و افراد سازمان اط]عات نظام سرمایه 
سرکوب شده و یا با وعده ھای   داری 

سرخرمن حضرات نماینده سرمایه داری 
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پسر عموی  –م قرائتی در طول این مدت نيز فردی به نا. در استانداری سرگردان شدند 
که عنصری ضدکارگر و عمله سرمایه  –قرائتی معروف که در تلویزیون قرآن تدریس می کند 

است بخش ھای زیادی از آھن آ3ت و ماشين ھای کارخانه را به عنوان ضایعاتی خارج کرد و 
  . ثروت ھنگفتی در این ميان به جيب زد 

  . اوند قرار دارد ھم اکنون کارخانه در اختيار شرکت آتيه دم
ھکتار زمين کارخانه را به ساختن سالن ھای توليد  22ھکتار از  10و تصميم گرفته شد که 

  . فعال کنند " اختصاص دھند و کارخانه را مجددا
برای راه اندازی کارخانه قرار است ماشين آ3ت کارخانه ورشکسته فومنات را به پوشش 

 315دارای  86ه کارخانه ورشکسته فومنات در سال 3زم به یادآوری است ک. انتقال دھند
دستگاه چاپ  1دستگاه پارچه بافی و  60دستگاه چھار ماکو ،  74دستگاه ھای مختلف مانند 

  . ميليارد تومان برآورد شده بود  4قيمت آن ھا  74و دستگاه ھای دیگر بود که در سال 
تحت پوشش داشت سپس آن را به  کارخانه فومنات را 83الی  81آتيه دماوند در سال ھای 

  . بانک صنایع و معادن تحویل داد 
حا3 مشخص نيست خرید مجدد دستگاه ھای کارخانه فومنات توسط بنگاه اقتصادی آتيه 

  دماوند چگونه انجام می گيرد ؟ 
معاون فرماندار رشت بود ھم اکنون " که قب]" درزی " 3زم به ذکر است که فردی به نام 

  . ده و تصميم به گرفتن وام و راه اندازی کارخانه را دارد بازنشسته ش
در رشت گردید و  87درزی ھمان چھره ضدکارگری است که مانع از برگزاری مراسم اول ماه 

خود عده ای از مزدوران انجمن ھای اس]می کارخانجات وکارمندان داره کار را در سالن اداره 
ت جمع کرد و نمایش مسخره ای به نام برگزاری رش 2کار در مرکز فنی و حرفه ای شماره 

نفر می باشند که در  160تعداد کارگران در شرایط فعلی . جشن روز کارگر به راه انداخت
کارگران با یک ماه تاخير حقوق خود را . نفر از آن ھا به نگھبانی کارخانه مشغولند 20حدود 

  . دریافت می کنند 
  نيLگروھی از فعا8ن ضدسرمایه داری گ

  1388دی ماه 
  پایان اعتصاب کارگران ذوب آھن اصفھان

دی ماه در حالی که اعتصاب رانندگان کاميون شرکت احياگستران اسپادان  29روز سه شنبه 
ذوب آھن اصفھان وارد چھارمين روز خود شده بود آقایان وکيلی مدیر حراست ميرلوحی ریيس 

يان رانندگان آمدند و قول دادند که حقوق آبان انتظامات و کریمی از دیسپاچرکل ذوب آھن به م
در مورد تبدیل وضعيت . در چھارشنبه و حقوق آذرماه در شنبه ھفته آینده پرداخت شود

  .دبا ذوب آھن نيز قول پيگيری داده ش  قرارداد رانندگان به قرارداد مستقيم
از شيفت عصرکاری  به گزارش شورای کارگران ذوب آھن، بعد از صحبت این مسئو3ن رانندگان

  .دسه شنبه کار خود را از سر گرفتند و در صبح چھارشنبه حقوق ھر دوماه پرداخت گردی
در تحولی دیگر در روز سه شنبه رانندگان ليفتراک و لودر شرکت رسول ماشين در قسمت 

ذوب آھن برای چندین ساعت دست به اعتصاب زدند که با حضور مسئو3ن  600موسوم به 
  .دپرداخت حقوق آبان ماه تا آخر ھمين ھفته رانندگان بر سر کار باز گشتن شرکت وقول

  وتشدید فضای خفقان و بگير و ببند و اخراج در ایران خودر
شرکت ایران خودرو فشار ھميشگی خود عليه ھر جنب و جوش اعتراضی کارگران را بسيار 

سخت در ھراسند که مدیران و عوامل دولتی سرمایه . بيش از پيش شدت بخشيده است
توده عظيم کارگران عاصی نيز روی به خيابان آورند و خواسته ھای خود را از دولت سرمایه 

این وحشت سرمایه داران فزون تر می شود زمانی که آنان . داری در خيابان مطالبه کنند
. نارضایی و خشم کارگران را زیر فشار وخامت روزافزون وضعيت معيشتی مشاھده می کنند

عوامل دولتی سرمایه در کارخانه ایران خودرو با توجه به ھمين مسائل چھارچشمی چند ده 
ھزار کارگر شرکت را زیر ذره بين کنترل قرار داده اند و تازیانه ھای تھدید را از ھمه سو در 

قبل از ھر چيز جمعيتی از کارگران دارای پيشينه بيش   .با3ی سر آنان به چرخش درآورده اند
ھدف آنان از این . سال کار را به بھانه بازنشستگی پيش از موعد به خانه فرستاده اند 25از 

کار این است که تا حد ممکن از خطر کارگران دارای تجارب مبارزاتی بيشتر و تأثيرگذاری آن ھا 
عوامل سرمایه ھمراه با اقدام با3 دست به . بر روی ھمزنجيران جوان خویش در امان مانند

یک گروه مافيایی ویژه برای کنترل ھمه جانبه کارگران و مھار ھر نوع تحرک سياسی تشکيل 
افراد این باند پليسی سرکوبگر . آن ھا در رابطه با موج اعتراضات جاری خيابانی شده اند

کارشان این است که ھر روز عده ای از کارگران را احضار می کنند، آنان را مورد تھدید و ارعاب 
د، برای آنان پاپوش درست می کنند و سپس مجبورشان می سازند تا به قرار می دھن

باند مافيای پليسی . شرکت خویش در خيزش ھا و جنگ و ستيزھای خيابانی اعتراف کنند
سرکوبگر سرمایه به دنبال این تھدیدات و وحشت آفرینی ھا و پرونده سازی ھا به کارگران 

يل است و اگر روزی روزگاری دست از پا خطا کنند اخطار می کند که مدارک اخراج آن ھا تکم
گزارش ھا حاکی است که ایجاد چنين فضای رعب انگيزی فقط . حتماً اخراج خواھند شد

مشابه این وضع در بسياری از مراکز دیگر کار و توليد نيز کم . خاص کارخانه ایران خودرو نيست
      .و بيش دیده می شود

  88دی  28
خواھند شركت  ھا مي كراواتي

   ساسان را تعطيل كنند
است كه خط توليد شركت تعطيل  يك ماه

و كارخانه تبديل به مركزي براي   شده
سازي  ھاي نوشابه پخش توليدات كارخانه

ما پول /شيراز و مشھد شده است
  . مخواھي خواھيم، كار مي نمي
نفر از  400صبح روز يكشنبه حدود : ايلنا

سازي ساسان در  كت نوشابهكارگران شر
اعتراض به فشار مديريت براي اخراج خود 
در محوطه داخلي اين كارخانه دست به 

تجمع زدند و اظھار داشتند اگر به 
مشكلشان رسيدگي نشود مقابل 

جمھوري خواھند رفت و صداي  رياست
  . خود را به گوش مسوو3ن خواھند رساند

با بيان خبرنگارايلنا، اين كارگران  به گزارش
كارگر  1200اينكه ساسان حدود 

مديران اين شركت كه : دارد،افزودند
خواھند ما را  ھمگي كراباتي ھستند مي

خانه به دوش كنند و چشم طمع به زمين 
خواھند كارخانه را  اين كارخانه دارند و مي

  . تعطيل كنند
 5سابقه كاري ما از : آنھا تصريح كردند

قراردادي  سال است و ھمه ما 20سال تا 
  . ھستيم

اين كارگران با بيان اينكه از ابتداي سال 
نفر از كارگران  300تاكنون حدود  88

يك : اند، افزود ساسان اخراج شده
است كه خط توليد شركت تعطيل  ماه

شده است و كارخانه تبديل به مركزي 
ھاي  براي پخش توليدات كارخانه

سازي شيراز و مشھد شده  نوشابه
  . است
مديريت : ان ساسان اظھار داشتكارگر
ماه جاري  29گويد اگر تا  مي

ماه سنوات  2حساب كنيم  تسويه
دھند اما اگر اين كاررا نكنيم يك ماه  مي

دھد اما ما پول  سنوات مي
  . خواھيم خواھيم،كار مي نمي

آنان با بيان اينكه پيش از اين قراردادھاي 
در : ماھه بود گفتند 12و  6، 3شان  كاري ا

روزه شده  10ل حاضر مدت قرارداد ما حا
  . است

آنان با اشاره به عدم پرداخت حق بيمه 
حقوق ما فع]َ پرداخت : كارگران، گفتند

شود اما يك سال است كه كا3 به  مي
  . شود كارگران داده نمي

ھاي خبرنگار ايلنا براي توضيح  پيگيري
مديريت شركت ساسان پيرامون اظھارات 

ماند و نگھباني شركت نتيجه  كارگران بي
مانع ورود خبرنگار ما به قسمت مديريت 

   .شد
  

  


