
 

  

 

 
  
  
  
  
  
  

 :اين شماره در

 سرمايه و شکار دلمه های خون  ـ

 !کارخانه يا سالخ خانه؟ ـ

 اراک جاده را بستند" آونگان"کارگران   ـ

 ماه کار بدون هيچ دستمزد  ٨  ـ

 کار سرمايه و کشتارهای بی تفنگ در محيط ـ

 کارگر ٣٠٠٠تعطيل آجرپزی ها و اخراج   ـ

 ايران صدرا، عقب نشينی سرمايه و آينده نامعلوم کارگران  ـ

در ) پارس نيت سابق(دو خبر از کارخانه نساجی پارس ايران   ـ
 رشت

 گزارشی از کارخانه پارس استيل  ـ

 ! ، چوب دوسر طالشوراهای اسالمی کار  ـ

  ين عليه سرمايهمبارزه متحد کارگران قزو  ـ

 همچنان می رزمند» ايران صدرا « کارگران  ـ

 مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد  ـ

 کارگران بندر و شرارت بی رحمانه سرمايه  ـ

 کارگران مبارز الستيک البرز دستگير و روانه زندان شدند  ـ

 در قزوين» طاهر نيرو« اخراج هزار کارگر   ـ

 اسالمشهر توسط کارگران الستيک البرز –ران تسخير جاده ته  ـ

 »ايران صدرا« سرکوب وحشيانه کارگران کشتی سازی   ـ

در مقابل » پارس واشر« اجتماع اعتراضی کارگران   ـ
 فرمانداری قزوين

 اعتصاب مجدد کارگران نيشکر هفت تپه  ـ

کارگر ۴٠٠راهکار آتش سوزی کارخانه قند ورامين و اخراج   ـ

 ن ايران صدرا قربانيان سودجويی بی مهار سرمايهکارگرا  ـ

 راهکار تازه پيکار عليه سرمايه کارگران ايران صدرا و  ـ

 گزارشي از بخش نوزادان بيمارستان ميالد در تهران  ـ

 روزه کارگران قزوين ٨اعتصاب   ـ

 خودکشی يک مادر زحمتکش زير فشار فقر  ـ

 روز اول ماه مه در مسکو  ـ

 عتراضی بزرگ کارگران در لبنان در روز اول ماه مهنمايش ا  ـ

  کارگران حمل زباله در استکهلم، اعتراض   ـ

 زن کارگر در شعله های آتش سرمايه سوختند ۵٠ ـ

 همکاری کارفرمايان، دولت و اتحاديه کارگری کانادا عليه کارگران   ـ

 ادامه اعتصاب کارگران پااليشگاه های انگليس   ـ

 م انگليسی وارد اعتصاب شدندمعل  ۴٠٠٠٠٠  ـ

 »ولوو « اعتصاب در   ـ

 هزار مدرسه را تعطيل می کند ٨اعتصاب معلمان انگليس   ـ

 کارگران پست آلمان اعتصاب خويش را آغاز کردند  ـ

   ادامه اعتصاب کارگران معدن مس در شيلی ـ

 تظاهرات عظيم کارگران در ترکيه  ـ

 انمارکهزار کارگر پرستار در د ٢٠اعتصاب  ـ

 خيزش کارگران بنگالدش عليه فشار استثمار سرمايه  ـ

 موج اعتصاب و اعتراض کارگران در مصر  ـ

اعتصاب کارگران رنو در رومانی و حمايت انترناسيوناليستی کارگران  ـ
 فرانسوی 

 فراخوان برای اعتراض به جنگ در روز اول ماه مه در آمريکا ـ

 می برند تصاب به سرميليون ها کارگر در يونان در اع ـ

  بر سرکوب اعتصاب کارگران» رهبر اتحاديه همبستگی « اصرار   ـ

   ...و دهها خبر مهم ديگر  

م و رما   ه  ان ع  !کار
 ١٣٨٧ارديبهشت  دومهفته       ١شماره 
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 ١٣٨٧ ارديبهشت دومهفتٔه     ١شمارٔه 

 سرمايه و شکار دمله های خون

شرکت آب و فاضالب الرستان در 
استخدام کارگران مورد نياز خود، حتی 
در قياس با بسياری از سرمايه داران 

سرمايه خصوصی و دولتی ديگر بسيار 
دارانه تر و حساب شده تر عمل کرده 

کارگر را با  ٣٠مسؤالن شرکت . است
هزار تومان استخدام  ۶٢دستمزد ماهانه 

کارگران عمومًا پير و در !! کرده اند
آنان کل عمرشان را . سنين باال هستند

و در  برای صاحبان سرمايه کار کرده
شاق ترين شرايط برای اين خون آشامان 

اين . م سود توليد کرده اندسود و بازه
کارگران اکنون در سن پيری و ايام پيش 
از مرگ نيز مجبورند که برای نان 
. روزانه خود کار کنند و جان بکنند

سرمايه داران صاحب شرکت آب و 
فاضالب الرستان حتی موقعيت سنی اين 
کارگران فرسوده را نيز به محملی برای 

ل کرده استثمار آنان تبدي تشديد بيرحمانه
به راستی چه دقيق و سنجيده گفت . اند

آن پير تيزبين تاريخ جنبش کارگری 
سرمايه در هر کجا که پا « : جهان که

چرک و خون  نهاد از مساماتش فقط
  .»بيرون زد

  ١٣٨٧ارديبهشت  ١١

 

 

و راه چاره شورای » لوله و پروفيل« معضل کارگران 
 تأمين استان

» وفيللوله و پر« کارگران کارخانه 
مدت ها است که برای تحقق مطالبات 

آنان خواستار . خويش مبارزه می کنند
دريافت دستمزدهای معوقه و ساير 

شيوه رايج . خواسته های خود هستند
دولت سرمايه داری ايران هميشه اين 
بوده و اين است که به محض مشاهده 
موج مبارزه و اعتراض کارگران به 

ادن غائله اعزام قوای سرکوب و پايان د
چنين . به نفع صاحبان سرمايه اقدام کند

به نظر می رسد که رسالت دولت در اين 

مورد خاص مشمول تبصره ها و بندهای 
در چهارچوب  .خاصی شده است

مجادالت درونی جناح ها و باندهای 
قدرت سرمايه ظاهرًا سرمايه دار 

» لوله و پروفيل« صاحب کارخانه های 
نيازمند » صفا نورد و لوله« ساوه و 

نوعی گوشمالی بوده است و به همين 
دليل در اينجا و در رابطه با مشاجره 
ميان اين سرمايه دار و کارگران نقش 
دستگاه های نظامی و انتظامی به 

استان مرکزی محول » شورای تأمين«

هم خيلی » شورا« اين . گرديده است
سريع کارخانه ها را تعطيل کرده و به 

البات کارگران از آنان جای پرداخت مط
خواسته است که از حضور در محل کار 

آنچه مهم است  !خويش خودداری کنند
اين است که دولت وظيفه خود را به 

و سرمايه دار را از شر  خوبی انجام داده
  !اعتراض کارگران راحت کرده است 

  ١٣٨٧ارديبهشت  ١١

 

 

 !کارخانه يا سالخ خانه؟
وجه البرز در کارخانه توليد مرغ و ج

کارگر  ۴٠اين . کارگر کار می کنند ۴٠
  :همه

  . با قراردادهای سفيد امضا کارمی کنند .١
هر نفس کشيدن اعتراضی آنان عليه  .٢

جنايات سرمايه دار صاحب کارگاه 
  .مستوجب عقوبت اخراج است

  .ساعت کار می کنند ١٢هر روز حداقل  .٣
در روزهای جمعه در قبال اضافه کاری  .٤

بيشتر خود حتی يک  های چهار ساعته و
ريال هم نمی گيرند و به طور مطلق 

  .بيگاری می کنند
از دريافت حق شيفت کاری روزهای  .٥

  . جمعه هم به کلی محرومند

آيا نام سالخ خانه برای اين محل مناسب 
  تر از کارخانه نيست؟

 ١٣٨٧ارديبهشت  ١١

 

و هتديد به » صنايع خمابراتی راه دور« کارگران 
 اعتصاب

در » صنايع مخابراتی راه دور «شرکت 
کارگر  ١٢٠٠استان فارس قرار دارد و 

اين کارگران درکنار . را استثمار می کند
شدت استثمار و دنيای هولناک بی 
حقوقی های طبقاتی خويش و درکنار 
وضعيت فاجعه بار اين بی حقوقی ها و 

شدت استثمار در جامعه ايران، ماه ها 
د را نيز است که حتی دستمزد ناچيز خو

سرمايه دار صاحب . دريافت نکرده اند
شرکت مدعی است که وضعيت مالی 
کارخانه رضايت بخش نبوده و 
سفارشات رسيده برای توليد کارت های 

هوشنمند پاسخگوی شرايط دلخواه او 
ايشان در تمامی اين مدت در ! نيست

مقابل سيل اعتراضات حاد کارگران 
 برای آنان نسخه صبر و شکيبايی و
تحمل گرسنگی زن و فرزند پيچيده 

آخرين بار در روزهای شروع . است
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 ١٣٨٧ ارديبهشت دومهفتٔه     ١شمارٔه 

سال جاری بود که به ميان کارگران 
معترض آمد و باز هم از آن ها خواست 

مراد کارفرما از صبر . که صبر کنند
ايشان برای . برای کارگران روشن است

انبوه تر، نيازمند  دريافت سودهای بسيار
ن تر، جلب گرفتن سفارشات بسيار سنگي

توافق سازمان های دولتی طبقه خويش 
برای حصول اين سفارشات، از ميدان به 
در کردن رقيبان، پرداخت رشوه های 
کالن به مراجع ذيربط سرمايه برای 
 پيشبرد اين رقابت و در يک کالم
دستيابی به همه شرايط الزم برای کسب 

او برای . نرخ سودهای رؤيايی است
الش می کند و رسيدن به اين هدف ت

همچون هر سرمايه داری عقيده دارد که 

کارگران بايد عالوه بر تحمل دژخيمانه 
ترين سطح استثمار و تمامی مصائب 
کارگر بودن تا زمانی که او قله رفيع 
سودجويی هايش را تسخير نکرده است 
از مطالبه دستمزد خودداری کنند و خود 
و زن و فرزندشان را در جهاد 

شان قربانی سازند و صبر سودخواهی اي
  . و شکيبايی را بر اعتراض ترجيح دهند

کارگران زير فشار اجبار، هراس از 
سرکوب و تهاجم قوای نظامی سرمايه، 
فقدان قدرت متشکل طبقاتی برای مقابله 
و کل نابسامانی ها و ضعف های 
دامنگير جنبش طبقه شان به رغم 
اعتراضات مکرر، حاد و گسترده 

کاسه صبر . کرده اندهمچنان صبر 

آنان . کارگران اما اينک لبريز شده است
اعالم کرده اند که در صورت امتناع 
کارفرما از قبول همه مطالباتشان به 
صورت جمعی و متحد دست به 

کارگران برای . اعتصاب خواهند زد
شروع اعتصاب ضرب االجل تعيين 

آخرين مهلت کارفرما برای . کرده اند
. ايان هفته جاری استقبول خواسته ها پ

در غير اين صورت اعتصاب از صبح 
نخستين روز هفته آينده شروع می شود 

کارگر در آن شرکت خواهند  ١٢٠٠و 
  .کرد

  ١٣٨٧ارديبهشت  ١١

 

 يک کشته و سه جمروح در يک شرکت ساختمانی

در يک شرکت ساختمانی که نام آن 
در جريان يک سانحه يک  اعالم نشده

اين . ر مجروح شدندنف ٣نفر کشته و 
» خيابان مادر« شرکت در مجاورت 

وقوع حادثه به اين صورت . قرار دارد
تنی هنگام  ٢٠بوده است که يک جرثقيل 

جا به جا ساختن يک لودر به داخل 
. متر سقوط می کند ١۵گودالی به عمق 

می گويند فرد مقتول سرپرست کارگاه 
بوده است و سه نفری که در حادثه 

. اند کارگران شرکت هستندمجروح شده 

فقدان هر نوع شرايط ايمنی کار و 
اجتناب بسيار سرسختانه سرمايه داران 
و دولت آن ها از تقبل هزينه های اندک 
بهداشت و ايمنی محيط کار عامل اساسی 

حال يکی از . وقوع اين سانحه است
کارگران مصدوم بسيار وخيم گزارش 

شمار کارگرانی که هر سال . شده است
در عمق تونل های معادن سرمايه، در 
کشتی های حامل کاالهای سرمايه 
داران، در آتش سوزی های درون 
کارگاه های توليدی سرمايه، در شرکت 

های ساختمانی صاحبان سرمايه، در 
مزارع و کشتزارهای سرمايه و در يک 
کالم در جريان توليد سود سرمايه جان 
ا خويش را از دست می دهند سر به ده ه

اين رقم در کشورهايی . ميليون می زند
مانند ايران که جان کارگر ارزان ترين 
کاالی بازار است از برخی کشورهای 

   .ديگر بسيار باال تر است

   ١٣٨٧ارديبهشت  ١١

 

 

 اراک جاده را بستند" آونگان"کارگران 

صدها تن از  ٨/٢/٨٧روز يک شنبه 
اراک در " آونگان" کارگران شرکت 

به عدم پرداخت مطالباتشان اعتراض 
پس از تجمع در مقابل در کارخانه اقدام 

دستمزد . قم کردند –به بستن جاده اراک 
کارگران چندين ماه است که پرداخت 

در خبری که در همين سايت آمده . نشده
کارگر اين  ٧٠٠اشاره کرديم که چگونه 

شرکت قربانی حرص سيری ناپذير 

 سوداندوزی سرمايه داران صاحب
 اکنون می شنويم که. کارخانه شده اند

پليس نگهبان سرمايه با دخالت خود به 
سود همين سرمايه داران خون آشام 
کارگران را سرکوب و پراکنده کرده 

  .است

يادآوری می کنيم که در سال جديد اين 
دومين اقدام کارگران در بستن جاده های 

مواصالتی و بدين سان مختل کردن نظم 
اقدام . يه و دولت آن استمتعارف سرما

از سوی  ٢۴/١/٨٧نخست در روز 
کارگران کارخانه الستيک البرز واقع 

  . اسالمشهر انجام گرفت - در جاده تهران

٩/٢/٨٧  

 

 طبس شيمی و دو سال بالتکليفی کارگران

اخبار و گزارشات اين سايت به کرات و 
هرروز بر دسيسه های رنگارنگ 

رمايه های سرمايه داران برای انتقال س
خود به حوزه های پرسودتر و در همين 

راستا قربانی کردن همه دار و ندار 
معيشتی و نان روزمره کارگران و 
خانواده های آنان در آستان اين 
سوداندوزی ها و سودپرستی ها تأکيد 

کارفرمايان به طور قطع در . کرده است
جريان اجرای اين دسيسه ها تالش می 

يت ها را از نظر کنند تا تمامی واقع
توسل آنان به اين . کارگران مخفی کنند
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 ١٣٨٧ ارديبهشت دومهفتٔه     ١شمارٔه 

کار مسلمًا نه از ترس دولت و محاکم 
حقوقی طبقه خود که فقط و فقط در 
هراس از خراب شدن آوار خشم و 
عصيان توده های کارگر بر سر و روی 

تالش صاحبان سرمايه برای . آن هاست
استتار چند و چون انتقال سرمايه هايشان 

های سودآور به حوزه های  از عرصه
بسيارسودآور گاه موفق از آب در می آيد 
و همه چيز از تيررس نگاه کارگران به 

اما هميشه چنين نيست و . دور می ماند
باالخره پرده ها در جاهايی پائين می افتد 
و ديدگان جستجوگر و کنجکاو کارگران 

اين مسئله در . می کنند اسرار را فاش
« صاحب کارخانه مورد سرمايه دار 

ايشان . نيز رخ داده است» طبس شيمی
بيکار  سال تمام است که کارگران را ٢

 و در زندگی خويش به طور کامل
 ٢او در همه اين . بالتکليف ساخته است

سال به کارگران وعده بازگشت به کار 
 اما هيچگاه به اين وعده عمل نکرده داده

. و قصد عمل کردن هم نداشته است
رخانه در شروع تعطيل صاحب کا

کارگاه علت تعطيل را مشکالت مالی 
خود اعالم کرد، حرفی که تمامی 
کارفرمايان ايران هنگام بيکار ساختن 
کارگران هميشه و همه جا بر سر زبان 

اما اکنون همه کارگران مشاهده . دارند
کرده اند که ايشان در طول اين مدت از 

ک محل وام های بسيار انبوهی که از بان
و  ها و مؤسسات دولتی دريافت کرده

دستمزدهای پرداخت نشده کارگران، دو 
کارخانه بزرگ توليد سم در نقاط ديگر 

تا اينجا را . کشور تأسيس کرده است
کارگران کشف کرده اند اما اين که 
کارفرما در آنجا با کارگران جديد چه 
می کند به طور صريح در گزارش 

می رسد  رنيامده است، چيزی که به نظ
چيزی که . نيازی به گزارش هم ندارد

  .عيان است چه حاجت به بيان است

  ١٣٧٨فروردين  8

 

 کارگر ١۵۶سال بالتکليفی رقت بار  ۶

ساميکو صنعت « کارگر کارخانه  ١۵۶
سال تمام است که در  ۶همدان » 

اين کارگران . بالتکليفی به سر می برند
زير فشار سياست های  ١٣٨١در سال 

جويانه کارفرما و طرح های در سود
دست اقدام وی کار خويش را از دست 

هر کدام از اين کارگران بيش . داده اند
در . سال سابقه کار داشته اند ٢٠از 

تمامی اين مدت با بيرحمی تمام مورد 
استثمار قرار گرفته اند و عظيم ترين 

سودها را برای صاحب سرمايه توليد 
ن از دست کارگران در زما. کرده اند

دادن کار خويش دست به اعتراض زده 
و خواستار انصراف کامل کارفرما از 

فشار . اين اقدام بيرحمانه شده اند
اعتراض کارگران در آن زمان سبب شد 
که کارفرما برای تعيين تکليف آن ها 

وعده و وعيدهای . امروز و فردا کند
 ۶سراسر دروغ صاحبان سرمايه اينک 

است و کارگران در  سال به دراز کشيده

تمامی اين مدت بار گرسنگی و فقر و 
 ١۵۶. بدبختی را به دوش کشيده اند

کارگر بالتکليف اينک با ادامه 
اعتراضات خويش خواستار اقدام فوری 
کارفرما برای پايان دادن به اين اقدام 

  . غيرانسانی هستند

٧/٢/٨٧   

 

 

 اجتماع اعرتاضی معلمان بازنشسته کرمانشاه

روز اخير معلمان  ١۵ول در ط
بازنشسته کرمانشاه سه بار در مقابل 
سازمان آموزش و پرورش استان 
اجتماع کرده و دست به اعتراض زده 

خواسته های معلمان به شرح زير . اند
  :است 

» پاداش پايان خدمت« وجوه موسوم به  .١
بايد فوری و بدون هيچ کم و کاست 

  .پرداخت شود

« ه حذف الغای فوری تصميم مربوط ب .٢
از رديف حقوقی و » حق عائله مندی

  .پرداخت تام و تمام اين حقوق

 ۴در تظاهرات روز چهارشنبه 
معلم بازنشسته  ٣٠٠ارديبهشت بيش از 

همه معلمان از تأخير در . شرکت داشتند
پرداخت مطالبات خود و اقدام ظالمانه 
حذف حق عائله مندی سخت ناراضی 

کرده دولت احمدی نژاد اعالم . بودند

است که پاداش پايان خدمت معلمان را 
پرداخت » سهام عدالت« با چيزی به نام 
طرح اين موضوع دامنه ! خواهد نمود

و آتش  اعتراض معلمان را گسترش داده
خشم آنان را بيش از پيش شعله ور 

  .ساخته است

٧/٢/٨٧  

 

 آزادی آخرين کارگر بازداشت شده الستيک الربز
آخرين کارگر  ۴/٢/٨٧روز چهارشنبه 

بازداشت شده الستيک البرز به نام نظام 
دستگيری بيش از . علی نادری آزاد شد

نفر از کارگران اين کارخانه در ١٠٠
و پس از بستن  ٢۴/١/٨٧شب هنگام 
اسالمشهر توسط کارگران  –جاده تهران 

اعتراض کارگران . اعتصابی اتفاق افتاد

به عدم پرداخت چند ماه دستمزد معوقه و 
ز وضعيت در معرض تعطيل کارخانه ني
خبر می رسد که پس از آزادی . بود

کارگران و بازگشت به کار آنان، 
مقداری از مطالباتشان برآورده شده و 
کارخانه نيز راه افتاده است، هرچند 
برخی از کارگران همچنان نگران هستند 

و گفته اند که مقدار مواد اوليه موجود 
. ا می دهدفقط کفاف چند روز توليد ر

می  تاکيد بر اين نکته بديهی را الزم
دانيم که در صورت عدم تداوم مبارزه و 
مقاومت کارگران اين گونه پيروزی ها 
دوامی نخواهد داشت و دوباره در بر 
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     ۵/٢/٨٧ .همان پاشنه سابق خواهد چرخيد
 

 شرکت در شهر طبس ٧تعويق دستمزد کارگران 
ز شرکت مختلف دولتی و خصوصی ا ٧

جمله شهرداری، بيمارستان، راه و 
ماه است که هيچ ريالی  ٢.... ترابری و 

بيش از . به کارگران پرداخت نکرده اند
کارگر برای اين مؤسسات کار می  ٧٠٠

کنند و هيچ کدام از اين کارگران در 
. دستمزد نگرفته اند ماه ٢طول اين 

کارگران برای گرفتن مطالبات خويش 
ه اند، اما در هيچ به همه جا رجوع کرد

. کجا هيچ پاسخی دريافت نکرده اند
اخيرًا عليرضا محجوب رئيس تشکل 

و نماينده مجلس » خانه کارگر« دولتی 
سرمايه گفته بود که برای حل مشکالت 
بيکارسازی و تعويق پرداخت حقوق 
کارگران الستيک البرز بهتر است دولت 

خبر فوق . در امور کارخانه مداخله کند
نی نشان می دهد که، برخالف به روش

نظر محجوب، خوِد دولت و نهادهای آن 

نيز در تعويق دستمزد کارگران و بدين 
سان راندن آنان به سوی باتالق فقر و 
گرسنگی و تن فروشی هيچ دست کمی 

  . از سرمايه داران خصوصی ندارند

۴/٢/٨٧  

 

 

صنايع پمپ مسنان « کارگر در کارخانه  ۴٠بيکارسازی 
 »انرژی 

صنايع « سرمايه دار صاحب کارخانه 
نيز از وضعيت » پمپ سمنان انرژی

کنونی سودآوری سرمايه های خويش 
او هم با شم تيز طبقاتی . خوشنود نيست

اش و درس آموزی از تجارب گرانبهای 
ساير سرمايه داران به ضرورت انتقال 
 سرمايه هايش به حوزه های پرسودتر

حاضر  او تا لحظه. واقف گرديده است
وجوه بسيار انبوهی را به صورت وام 
از مؤسسات دولتی از جمله اداره دارائی 

وام های دريافتی، . دريافت کرده است
سرمايه های اندوخته، عرصه های 
سودآورتر کار و چشم انداز دستيابی به 
نيروی کار باز هم ارزان تر، همه و همه 

به او می گويند که در تعطيل کارگاه و 
او به همه . رگران شتاب کنداخراج کا

 ۴٠اين داليل به اين کار دست زده و هر 
  . بيکار کرده است کارگر را يکجا

۴/٢/٨٧  

 

 

 ماه کار بدون هيچ دستمزد ٨
و » تهران پتو« دو کارخانه مهم نساجی 

ماه است دستمزد  ٨» ايران ترمه« 
شمار کارگران . کارگران را نپرداخته اند
جی که در طول اين دو واحد بزرگ نسا

ماه هيچ حقوقی نگرفته اند بيش از  ٨اين 
هر دو کارخانه مال يک . نفر است ۶٠٠

فرض کنيم . سرمايه دار واحد است
حقوق ماهانه هر کارگر به طور متوسط 
و با توجه به قديمی بودن بسياری از 

هزار  ٣٠٠کارگران چيزی معادل 
ماه و  ٨اگر اين رقم را در . باشد تومان

ضرب کنيم، خواهيم  ۶٠٠عدد سپس در 
  :داشت 

300 000 x 600 x 8 =  

1 440 000 000 

می بينيم که سرمايه دار صاحب کارخانه 
های فوق در اين مدت رقمی نزديک به 
يک و نيم ميليارد تومان دستمزد روزانه 

حال . کارگران را پرداخت نکرده است
همين محاسبات سرانگشتی را کمی 

نظر بياوريم که اين در . بيشتر ادامه دهيم

آقای سرمايه دار در طول اين مدت با 
همين پول دست به کار بساز و بفروش 

در اين . واحدهای مسکونی بوده باشد
صورت به طور قطع چندين برابر اين 

فکر کنيد . رقم سود به چنگ آورده است
که همين پول را در يک قلمرو ديگر 
توليدی پيش ريز کرده و در آنجا نيز 

کارگران زيادی را استثمار و از  شمار
پرداخت دستمزدهای آن ها سر باز زده 

حتی با چشم پوشی از اين . باشد
احتماالت و در بدترين حالت فکر کنيم 
که او اين مبلغ را به بانک ها سپرده و 
. به بهره متعارف بانکی اکتفا کرده باشد

بازهم در اين صورت مبالغ بسيار 
يک . عظيمی به چنگ آورده است

پرسش مهم در اينجا اين است که آيا 
سرمايه داران چنين نمی کنند؟ پاسخ 
منفی به اين سئوال سادگی و ساده لوحی 

سرمايه برای کسب سود به . محض است
هر شرارت و جنايت و فساد و قساوتی 

يک سئوال ديگر اين است . دست می زند
که آيا سرمايه داران برای دست زدن به 

با مانع و مشکلی مواجه چنين اقداماتی 
هستند؟ پاسخ اين سئوال، برعکس 

در . منفی است% ١٠٠پرسش نخست، 
سرمايه داری ايران هيچ سرمايه داری 
برای ارتکاب اين گونه جنايت ها عليه 
کارگران به مجازات و عقوبت دچار 

اين که واقعًا سرمايه دار . نمی شود
صاحب دو کارخانه نساجی باال به کدام 

يا به هيچ  ين کارها دست زدهيک از ا
کدام از آن ها دست نزده هيچ معلوم 

اما بحث مهم ما اين است که . نيست
انجام اين نوع کارها روال بسيار طبيعی 
کار برای همه سرمايه داران است و در 
همين جا سئوال بعدی پيش می آيد که 

می توانند با فراغ بال  وقتی اين جماعت
ها دست بزنند کامل به اين ظلم و ستم 

چرا بايد به راحتی حقوق کارگران را 
بپردازند؟ و آخرين سئوال اين است که 
اگر سرمايه دار صاحب دو کارخانه 
نساجی فوق يا هر سرمايه دار ديگری 
هنگام تأخير در پرداخت دستمزد 
کارگران با قدرت متحد و سراسری توده 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 

 
٦ 

 ١٣٨٧ ارديبهشت دومهفتٔه     ١شمارٔه 

های کارگر عليه خويش رو به رو می 
ماه با خيال آسوده از  ٨ه ما ٨شد باز هم 

 پرداخت حقوق کارگران سر باز می زد؟ 

۴/٢/٨٧  

 

 کارگر ٢٠٠کارخانه چينی محيد و اخراج 
به بهانه » چينی حميد« مالک کارخانه 

کارگر  ٢٠٠خاموشی کوره های کارگاه 
اين کارگران . را از کار اخراج کرد

چندين ماه است که هيچ دستمزدی 
ای کارگران سو. دريافت نکرده اند

کارگر ديگر اين کارگاه  ١۵٠اخراجی 

هم در طول اين مدت از دريافت 
دستمزدهای خويش به کلی محروم مانده 

کارگران در همه اين چند ماه درحال . اند
آنان بارها . اعتراض و مبارزه بوده اند

دست به تجمع و تحصن زده و 

اعتراضات گسترده ای را عليه جنايت 
  . ده اندکارفرما سازمان دا

۴/٢/٨٧   

 

 

يزد مهه کارگرانش را اخراج می » گردباف« کارخانه 
 .کند

کارگر کارخانه گردباف يزد از کار  ٣٠
سرمايه دار صاحب . بيکار می شوند

کارگاه در تدارک سرمايه گذاری های 
بيشتر، توسعه کارخانه و پاره ای 

اغلب کارگرانی که . تغييرات ديگر است
د قديمی هستند و قرار است اخراج شون

اخراج آن ها به سرمايه دار فرصت می 
دهد که اوًال در طول مدت بازسازی و 
گسترش کارخانه هيچ ريالی بابت 
دستمزد اين کارگران پرداخت نکند و 

ثانيًا به محض از سرگيری توليد، 
کارگران تازه نفس تری را با بهای 

عالوه بر . بسيار ارزان تر استثمار کند
کاری، کارگران نگران اخراج و بي

همان گونه . بازنشستگی خود نيز هستند
که گفتيم اين عده ساليان درازی است که 
در همين واحد صنعتی توسط همين 

آنان اکنون . سرمايه دار استثمار شده اند
در شرايطی نيستند که در اين بازار 
رقابت هولناک نيروی کار قادر به يافتن 

يکاری توأم با اين امر، يعنی ب. کار باشند
سابقه ناکافی سال های کار برای 
بازنشستگی، به سان بختکی مخوف 
روح و روان همه کارگران اخراجی را 

  .می آزارد

۴/٢/٨٧  

  

  

 دستگيری يک فعال کارگری در آستانه اول ماه مه
شيث امانی، از کارگران بازخريدی  

نساجی کردستان، در هنگام رجوع به 
ی سند وثيقه دادگاه برای جا به جاي

خويش در همان جا دستگير و زندانی 
شيث امانی در سال گذشته به جرم . شد

شرکت در برگزاری مراسم اول ماه مه 
توسط نيروی سرکوب سرمايه بازداشت 

دادگاه های . و راهی زندان شده بود
کردستان او و يک فعال کارگری ديگر 
به نام صديق کريمی را به مدتی حبس 

ر اساس آخرين اطالع ب. محکوم کردند
ماه تقليل يافته  ۶حکم زندان وی به 

دادگاه های کردستان سال گذشته . است
دراواخر فروردين با توسل به دسيسه 

محمود صالحی را نيز بازداشت و به 
  . زندان انداختند

۴/٢/٨٧  

 

 

 بيماری" جرم"اخراج يک کارگر به 
يکی از کارگران کارخانه نساجی  

به جرم » حسن ملکی« کردستان به نام 
ابتال به بيماری صرع از کارخانه اخراج 

اين اقدام کارفرمايان جز . شده است
ارتکاب جنايت يا در واقع جنايتی مزيد 
بر استثمار کارگران هيچ نام ديگری 

سرمايه دار و دولت سرمايه داری . ندارد
موظف هستند که يا کار متناسب با 

مين تضمين تمامی شرايط مورد نياز تض
سالمتی بيمار و مورد قبول او را به وی 
معرفی کنند و يا در غير اين صورت با 
حقوق کامل ايام اشتغال او را بازنشسته 

جنبش کارگری بين المللی اين . سازند
حق مفروض و مسلم انسانی را در پاره 
يا جوامع به ضرب قدرت بر نظام 

اخراج . سرمايه داری تحميل کرده است

ط سرمايه دار صاحب حسن ملکی توس
به عنوان  کارخانه به خاطر بيماری بايد

اقدامی شنيع مورد اعتراض همه 
  .کارگران قرار گيرد

٣/٢/٨٧   
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 سرمايه و کشتارهای بی تفنگ در حميط کار
در گزارش های دو روز پيش در همين 
سايت چگونگی سقوط يک کارگر جهاد 
سازندگی کرمانشاه از باالی ديوار و 

در همان جا . او را خوانديد مرگ فوری
دفن الشه زنده يک کارگر ديگر در يکی 
از شرکت های ساختمانی و نجات 
تصادفی او به همت همزنجيرانش را نيز 

اين را که هر روز چند . مشاهده کرديد
کارگر در چهارگوشه اين کشور به 
انحای مختلف در سالخ خانه های محيط 

نمی کار از هستی ساقط می شوند دقيقًا 
آنچه مسلم است شمار آنان بيش از . دانيم

هيچ سرمايه داری برای . حد باال است
جان هيچ کارگری آن قدر ارزش قائل 
نيست که کمترين بهايی برای ايمنی 
محيط کار يا تهيه وسائل ايمنی مورد 

از ديد . احتياج او در حين کار بپردازد
صاحبان سرمايه تا کارگر زنده است بايد 

او را بيرون کشيد و با  شيره جان
استثمار هر چه شديدتر وی سودهای هر 

به محض مردن او . چه بيشتر توليد کرد
نيز بايد الشه وی را از محيط کار دور 
کرد و کار او را بر گردن همزنجيرانش 
انداخت يا در بهترين حالت نيروی کار 
ارزان تری را به جای او به کار 

ی در از مرگ کارگر کرمانشاه. گماشت
جهاد سازندگی اين شهر هنوز دو روز 
نگذشته است که خبر سقوط يک کارگر 
ساختمانی ديگر در جنوب شرقی تهران 

او . و مرگ بی درنگ وی را می شنويم
. ميرقربان نام داشت و اهل افغانستان بود

زير فشار گرسنگی و جنگ افروزی 
های جهان سوز سرمايه جهانی از شهر 

ه بود تا با فروش و ديار خود فرار کرد
شبه رايگان نيروی کارش به سرمايه 
داران ايرانی نانی به شکم گرسنه خود و 

صاحبان سرمايه ماه . خانواده اش برساند
ها و شايد سال ها شيره جان اين کارگر 
را مکيدند و به سرمايه و سود تبديل 

آنان حتی ابتدايی ترين وسائل . کردند

ريغ ايمنی حين کار را نيز از وی د
داشتند و در مرگبارترين شرايط کاری 
. از او خواستند که بی وقفه کار کند

سرمايه اين کارگر را کشت و نام اين 
. شکل کشتار را حادثه حين کار گذاشت

کشتار کارگران توسط سرمايه در محيط 
در . کار اما بی وقفه ادامه دارد

روزمرگ همان کارگر افغانی، کارگر 
ر فشار گرسنگی ساله ديگری که زي ١٧

به جای درس و بحث و مدرسه و 
دانشگاه، برای يافتن لقمه يا نان در يک 
شرکت ساختمانی برای صاحبان سرمايه 
کار می کرد در درون قيف دستگاه بتون 

اين کارگر روح . شرکت زنده به گور شد
اهللا نام داشت و محل کار وی انتهای 
بلوار ارتش در خيابان خليج فارس 

  . رش شده استتهران گزا
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 کارگر را بيکار کرد ٢٠» گوهرکوه خاش« کشت و صنعت 
خاش » گوهر کوه« سرمايه دار صاحب 

ماه است که ريالی دستمزد به  ۶
. کارگران خويش پرداخت نکرده است

ماه کارگران با حداکثر  ۶در تمامی اين 
سرعت و شدت ممکن کار و توليد کرده 

معمول به بهانه اند، اما کارفرما مطابق 
مشکالت مالی از پرداخت دستمزدهای 

چنين به نظر می . آنان سر باز زده است
رسد که کارفرما در تهيه مواد خام و 
مصالح و ابزار مورد نياز کار و توليد 
هيچ مشکلی ندارد، بازار فروش 

کاالهايش هم داغ است، و دراين ميان 
فقط پرداخت دستمزد کارگران است که 

در اين ! کل ساز شده استبرايش مش
کار هيچ رمز و رازی نيست و مسئله 

وقتی که می توان : بسيار روشن است 
ماه هيچ پولی به کارگر نداد و از او  ۶تا 

کار کشيد، وقتی که کارگر مجبور است 
حتی به اميد دريافت نازل ترين بهای 

ماه بعد در تمامی اين  ۶نيروی کار در 
زندش را مدت گرسنگی خود و زن و فر

تحمل کند و شب و روز برای سرمايه 

دار سود توليد کند، وقتی که دولت 
سرمايه داری هر فرياد اعتراض 
کارگران را در گلو خفه می کند، و 
باالخره وقتی که کارگران زير فشار 
پراکندگی و بی سازمانی قادر به اعمال 
قدرت متحد طبقاتی خود عليه سرمايه 

  چنين نکند؟  نيستند، چرا سرمايه دار

٣/٢/٨٧  

 

 کارگر ٣٠٠٠تعطيل آجرپزی ها و اخراج 
به هر کجا که نگاه می کنی صحبت از 

از کارخانه های . بيکارسازی است
عظيم الستيک تا شهرداری ها، از 
صنايع خودروسازی تا کشت و صنعت 
ها، از نفت و گاز عسلويه در جنوب تا 
کلوچه سازی های شمال، از نساجی ها 

پزخانه ها، از کارخانه های آرد  تا کوره
تا مراکز توليد پوالد، از مراکزتوليد 
مواد غذايی تا کارخانه های داروسازی 
و در يک کالم در تمامی قلمرو استثمار 
و قدرت سرمايه، يعنی در هر کجا که 
آثار حيات ديده می شود، باران خشم 
خانمان سوز سرمايه بر سر و روی توده 

همه . باريدن استهای کارگر در حال 
جا اخراج می کنند تا نيروی کار ارزان 
. تر و بی حقوق تر را به کار گيرند

اخراج می کنند زيرا حوزه های کالن تر 
سودآوری دلربايی می کند و به آن ها 

بيکارسازی ها به کوره . چشمک می زند
های آجرپزی مناطق اطراف تهران نيز 

آجرپزی ها يکی از . سرايت کرده است
وزه های مهم سرمايه گذاری در بخش ح

تالطم بازار مسکن و کم . ساختمان است
و بيش سازی توليد آن بی درنگ آثار 
خود را در واحدهای توليد آجر يا سنگ 

به همين دليل در طول ماه . عيان می کند

کوره آجرپزی  ٢٠های اخير حدود 
منطقه محمودآباد به کلی خاموش شده اند 

ده نيز با ظرفيت کوره باقی مان ١٢و 
بحث . ناقص به توليد خود ادامه می دهند

ز « اساسی اين است که به قول شاعر 
و از . »منجنيق فلک سنگ فتنه می بارد

منجنيق فلک سرمايه داری سوای تخته 
سنگ های مرگ آفرين بيکاری، 
گرسنگی، فقر، بی حقوقی، حقارت و 
ذلت هيچ چيز ديگری بر سر و روی 

هر جا . فرود نمی آيدتوده های کارگر 
به جايی و هر کاهش حتی اندکی در سود 
سرمايه داران جمعيتی از کارگران را 
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راهی ديار بيکاری و بدبختی و سيه 
کوره  ٢٠روزی می کند و تعطيل 

آجرپزی منطقه محمود آباد نيز بيکاری 

کارگر و بدين سان گرسنگی و  ٣٠٠٠
فقر و فالکت چندين هزار نفر افراد 

  . آن ها را به همراه داشته استخانواده 
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ايران صدرا، عقب نشينی سرمايه و آينده نامعلوم 
 کارگران

کارگران اخراجی ايران صدرا به دنبال 
مدت ها مبارزه، اعتصاب، تحصن و 
راهکارهای ديگر مقابله با صاحبان 
سرمايه باالخره موفق شدند که به سرکار 

وزی با تا اينجا پير. خويش باز گردند
کارگران بوده است و نفس تسليم 
صاحبان سرمايه به شروع کار مجدد 

کارگر نشانه به ثمر رسيدن مرحله  ۴٠٠
يا از مبارزات توده های کارگر در اين 

اما مسئله بسيار . مرکز توليدی است
اساسی اين است که موضوع واقعی 
کشمکش به عنوان جزء کامًال جدايی 

ری جنگ و ناپذيری از روند هميشه جا
ستيز طبقاتی ميان کارگران و سرمايه 
داران حتی در چهارچوب همان معضل 
بالفعل تا کنونی اش باز هم به قوت خود 

کارگران در چهارچوب . باقی است
قراردادهای موقت کار می کنند و به 
طور قطع با گذشت مدتی کوتاه مجددًا 
آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد 

معروفی است که با ضرب المثل . بود
نمی . »نان نسيه نمی توان زندگی کرد«

توان هم از صبح تا شب برای صاحبان 
سرمايه با تمامی توان کارکرد و سرمايه 
و سود توليد کرد و هم لحظه به لحظه 
منتظر صدور حکم اخراج و تهديد به 
گرسنگی و بی مسکنی و بی دارويی زن 

از اين که بگذريم، . و فرزندان بود
کل کارگران ايران صدرا فقط مشکل مش

کارگر يا همه کارگران اين واحد  ۴٠٠
يا حتی همه کارگران استان بوشهر 

دردی که اينان می کشند درد . نيست
دامنگير اکثريت مطلق طبقه کارگر 
ايران است و درست به همين دليل چاره 
آن را نيز بايد سراسری و در وسعت 
 جنگ و ستيز ميان توده های کارگر
. ايران با نظام سرمايه داری جستجو کرد

شايد سئوال شود که اين چاره سراسری 
کدام است؟ يا فقط حرف است يا واقعًا 

پاسخ اين سؤال اين . عالج درد است
ما درست به . است که اتفاقًا حرف نيست

همين دليل که حرف نيست و قرار نيست 
در مدار حرف باقی ماند نياز به خيزش 

مگر . و پيکار کردن دارد و راه افتادن

نه اين است که همين مبارزات جاری 
که می  درون ايران صدرا نشان داده

توان سرمايه داران و دولت آن ها را 
عقب راند و مجبور به قبول برخی 

پس بايد از همين . خواسته ها کرد
با . دستاورد عينی مبارزات عزيمت کرد

اين تفاوت بسيار مهم که اين بار بايد 
با خواست همه را  است خودخو

همزنجيران به هم پيوند زد و همزمان 
برای ايجاد يک نيروی واحد متحد و 

بايد همگی با هم . متشکل تالش کرد
  : اعالم کنيم که

هيچ سرمايه داری تحت هيچ . ١
شرايطی حق ندارد هيچ کارگری را 

  .بيکار کند

دولت سرمايه داری بايد اشتغال . ٢
و در صورت  کارگر را تضمين کند

اخراج وی، در تمامی دوران بيکاری 
حقوق دوره اشتغال او را به طور کامل 

  . پرداخت کند

 

پارس نيت (دو خرب از کارخانه نساجی پارس ايران 
 در رشت) سابق

در پی پافشاری ده تن از کارگران  -١ 
تن از نگهبانان کارخانه،  ۶بخش توليد و 

س جواد افراشته کارفرمای نساجی پار
ماه  ٢ايران، مجبور شد دستمزد معوقه 

 ٨۶بهمن و اسفند و عيدی وپاداش سال 
تنها پس از اين . را به آن ها پرداخت کند

تسويه حساب بود که کارگران اجازه 
خروج دستگاه خشک کن پارچه را از 

کارفرما قبال اين دستگاه . کارخانه دادند
را به قيمت چهل ميليون تومان به چند 

ر اصفهانی فروخته بود، اما سرمايه دا
کارگران خروج دستگاه را مشروط به 
  .تسويه حساب مطالبات خود کرده بودند

نفر از کارگرانی که در سال  ۵۴ -٢ 
بازنشسته شده اند بابت تتمه مطالبات  ٨۶

ميليون تومان از  ۴تا  ٢خود هريک بين 

کارفرما طلبکارند، و اين سرمايه دار 
سويه حساب هنوز با اين کارگران ت

کارگران در آخرين . نکرده است
به استانداری گيالن  ٨۶روزهای اسفند 

مراجعه کردند و استاندار هم به آن ها 
قول پيگيری داد، اما تا کنون به وعده 

  .خود وفا نکرده است

   ٨٧فروردين 

 

 گزارشی از شرکت هوراطب
شرکت هوراطب توليدکننده لوازم 

ل در سا. يکبارمصرف پزشکی است
در شهر تاکستان شروع به توليد  ١٣٧۵

به شهرک  ١٣٨٣کرد و در خرداد 

اين شرکت . صنعتی خرمدره منتقل شد
در مالکيت بخش خصوصی و وابسته به 

دکتر (شرکت توليد لوازم پزشکی سوپا 
پرسنل شرکت . است) حميد درخشانی

نفر، که  ٣نفرند که از آن ها فقط  ٢٣٠
م دائم برای مديريت آمده اند، استخدا

هستند و بقيه به صورت قرارداد موقت 
نفر از کارگران، که  ١٨٠. کار می کنند
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مدت . بيشتر بومی اند، زن هستند
پس از اتمام هر . ماه است ۶قرارداد 

نفر از  ٧٠تا  ۶٠دوره قرارداد، 
کارگران اخراج می شوند و به جای آن 
ها کارگران جديد و ارزان تر استخدام 

سال، کارخانه يک در طول . می شوند

ماه درعيد نوروز و يک ماه در شهريور 
به صورت اجباری تعطيل است و 
کارگران در اين دو ماه نه حقوق می 

صبحانه . گيرند و نه مشمول بيمه هستند
يک بسته بيسکويت همراه يک ليوان 

ناهار فقط . چای با کيفيت پايين است

نفر سرپرست  ٨نفر مدير و  ٣مختص 
  .است

  ٨٧فروردين 

 

 

 اخراج کارگران کارخانه ايران ساينا
کارخانه ايران ساينا در شهر صنعتی 
رشت قفل و قطعات خودرو توليد می 

 ١٣٠مجموع کارگران کارخانه، . کند
صاحب کارخانه در اواخر . نفر هستند

نفر از کارگران دائم را  ۵٢، ٨۶سال 
اخراج کرده و در پاسخ به اعتراض اين 

گفته است که می کارگران به صراحت 
  . خواهد کارگر موقت استخدام کند

وقتی !! اين سرمايه دار البته حق دارد
کاالی ارزان تر و بی دردسرتر وجود 
دارد هيچ عقل سليم سرمايه دارانه يا 

سرمايه . سراغ کاالی گران تر نمی رود
داری همين است و از اين نظام سراسر 
. ضدانسانی انتظاری جز اين نبايد داشت 

اما اين به عهده آن انسان کارگراست که 
اوال دست دردست هم طبقه ای های 

ديگرش به ارزانی و شبه رايگانی 
نيروی کار و زندگی بس خفت بارش 
اعتراض کند و، ثانيا، از خود بپرسد که 
اساسا او چرا بايد برای زندگی کردن 
مجبور به فروش نيروی کارش باشد؟ يا 

کار نمی شود بدون فروش نيروی 
  زندگی کرد؟

  ٨٧فروردين 

 

 جتمع رانندگان کاميون های محل شن و ماسه در گيالن
، تعدادی از ٢٢/١/٨٧در تاريخ 

رانندگان کاميون های حمل شن و ماسه 
در فلکه ابتدای اتوبان آستانه اشرفيه 
تجمع کردند و از استانداری و 
فرمانداری خواستند به وضعيتشان 

ا به وضعيت اعتراض آن ه. رسيدگی کند
نوبت دهی در معدن عاشورپور بود که 

لونک  - کيلومتری جاده سياهکل ۵در 
" جانباز"صاحب معدن فردی . قراردارد

است به نام عاشورپور ) مجروح جنگی(
دستگاه کمپرسی دارد و بدون  ١٢که 

نوبت شن وماسه را بارگيری می کند و 
زير قيمت به فروش می رساند، در حالی 

نفر بالغ  ٢٠٠دگان، که به که اکثر رانن
تا  ٢می شوند، برای يک نوبت بارگيری 

عاشورپور . روز در نوبت می مانند ٣
او زمين های اطراف . زير بار نمی رود

معدن را خريده و از اداره منابع طبيعی 
هرگاه . مجوز بهره برداری گرفته است

مورد اعتراض رانندگان قرار می گيرد 
آورد و  پای مصنوعی خود را در می

  ! معرفی می کند % ٧٠خود را جانباز 

! گل بود به سبزه نيز آراسته شد 
کارفرمای خونخوار سالم و تندرست کم 

نيز به % ٧٠داشتيم، سرمايه دار جانباز 
آن ها اضافه شد تا کارگران، که خود 
جزء اولين قربانيان جنگ بوده و هستند، 
عالوه بر تمام بدبختی های خود بابت 

بودن پای سرمايه داران مصنوعی 
  !نيزهزينه بپردازند 

  ٨٧فروردين 

 

 کارگر ١٧و اخراج » الربافت« کارخانه 
يک کارخانه توليد حصير » الربافت« 

. پالستيکی در شهر الرستان است
سرمايه دار صاحب کارخانه در تبعيت 
از اصول کار کليه همسلکان سرمايه دار 
خويش و به اقتضای ضرورت تالش 

سرمايه گذاری در حوزه های برای 
بسيار پرسودتر، کارخانه را تعطيل و 
. کل کارگران خود را يکجا اخراج کرد

سرمايه دار مذکور باز هم به رسم ساير 
صاحبان سرمايه دليل اقدام خويش را 

کمبود مواد اوليه و مشکالت مالی اعالم 
  !کرده است
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 کارگر ٢۵کرمانشاه و اخراج » غرب استيل«
يک واحد توليد » غرب استيل« کارخانه 

قطعات خودرو است که در کرمانشاه 
سرمايه دار صاحب کارگاه . مستقر است

معتقد است که سطح دستمزد کارگرانش 
و او در مقام يک ! بسيار باال است

سرمايه دار اصًال برايش صرف نمی 
کند که اين دستمزدهای باال را به 

ب غر« صاحب . کارگران بپردازد
کارگر را  ٢۵به همين دليل » استيل

اخراج کرد تا جای آن ها را با نيروی 
کار باز هم ارزان تر و اين بار بسيار 

در مورد . بسيار ارزان تر پر کند
کارگران خبری ! دستمزدهای باالی

نداريم ما احتماًال حداقل دستمزد مصوب 

شورای عالی کار دولت سرمايه که 
يک دخمه کفاف اجاره بهای ماهانه 

تاريک مسکونی برای کارگران را نمی 
دهد همان رقم وحشتناک دستمزد بااليی 

 ٢۵باشد که سرمايه دار را به اخراج 
  ! کارگر مزبور مجبور کرده است
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 الشه زنده کارگر در زير آوار
ساله که به دستور  ١٨يک کارگر 

کارفرمايان مشغول حفاری و 
تأسيس  گودبرداری يک بنای در دست

بود ناگهان با ريزش ديوارها در زير 
حاضران برای . خروارها خاک دفن شد

نجات جوان کارگر از اداره آتش نشانی 
استمداد کردند، اما کارگران مأيوس از 

مأموران، با احساس  رسيدن به موقع
مسؤليت تمام برای نجات همزنجير 

آنان موفق . خويش دست به کار شدند

ار خويش را از زير شدند الشه زنده همک
در دنيای سرمايه . آوارها خارج کنند

داری جان کارگر بی ارزش ترين کاالها 
سرمايه داران در جستجوی . است

سودهای افسانه ای حاضر به تقبل هيچ 
هزينه يا برای بهداشت و ايمنی محيط 
کار يا وسائل ايمنی مورد نياز کارگران 

چ آنان با خيال آسوده و بدون هي. نيستند
نوع بازخواست دستگاه  دغدغه از هيچ

های دولتی کارگران را در مرگبارترين 

. شرايط کاری مجبور به کار می کنند
عوارض ناشی از اين شيوه بربرمنشانه 
کار سرمايه داران هر سال هزارها 
فاجعه مرگ، معلول شدن و مصدوميت 

  .کارگران است
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 تمانیجهاد سازندگی و مرگ فجيع کارگر ساخ
يکی از کارگران شاغل در جهاد 
سازندگی کرمانشاه که به دستور 
کارفرمايان بدون هيچ نوع وسائل ايمنی 
و بدون رعايت هيچ استاندارد ايمنی 
محيط کار در باالی ديوارها کار می 
کرد، ناگهان دچار سانحه شد و از باال 

وقوع اين نوع . به زمين سقوط کرد
ست که در حوادث مرگبار پديده ای ا

همه مراکز کار و توليد سرمايه و از 
جمله در همين مراکز متعلق به جهاد 

سازندگی به کرات رخ می دهد و هر 
سال شمار زيادی کارگر را از زندگی 
ساقط و شمار بسيار زيادتری از افراد 
خانواده آن ه را راهی برهوت گرسنگی 

   .و مرگ ناشی از گرسنگی می سازد

انشاه با وقوع اين جهاد سازندگی کرم
حادثه دلخراش در سريع ترين زمان 
الشه کارگر مقتول را از محل حادثه 
دور و برای پاک کردن آثار جرم به باغ 

. منتقل کرد)قبرستان(فردوس کرمانشاه 

سرعت عمل مأموران جهاد احتماال نه 
با هدف فرار از مجازات احتمالی 

زيرا به قول  - دستگاه های قضائی 
 - و دسته خودش را نمی برد معروف چاق

بلکه برای رهايی از چنگال خشم و 
کارگر  کارگران و خانواده اعتراض

  . مقتول بوده است
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 گزارشی از کارخانه پارس استيل
 ۴۵شهرک صنعتی علی آباد در کيلومتر 

گرمسار واقع شده و يکی  - جاده تهران
است " پارس استيل"از کارخانه های آن 

دروهای پرايد، پيکان، پی که اکسل خو
مالک اين . می کند کی و نيسان را توليد

شرکت شخصی به نام داود فريدونی 
پارس استيل دارای سالن های . است

مجزای پرايد، پی کی، نيسان و پيکان 
 ٢۵دستگاه پرس و  ٧٠است و همچنين 

اين شرکت . دستگاه تراش کاری دارد
نفر کارگر و کارمند دارد که  ١٨٠حدود 

عمدتا اهل زابل، ايوانکی، گرمسار، 
کارگران عمدتًا . مامازند و تهران هستند

صاحب . با قرارداد موقت کار می کنند
کارخانه به دليل واهی و به بهانه تعديل 

تا آبان ماه  ٨۵نيروی کار از تيرماه 
همين سال حقوق کارگران را پرداخت 

ورشکستگی کارگران  نکرد و با اعالم
کارگران در . بيکاری کرد را روانه بيمه

دسته جمعی توليد را متوقف  ٨۵آبان 

کردند و از کارفرما به اداره کار شکايت 
بردند و در نهايت حکم محکوميت 

اما کارفرما زير بار . کارفرما را گرفتند
نرفت و گفت پول ندارم، هر کاری می 

در صورتی که شرکت . خواهيد بکنيد
تا آبان  در فاصله تير. توليد خوبی داشت

نفر از کارگران به دليل  ۶٠حدود  ٨۵
فشار و مشکالت زندگی مجبور به 
بازخريدی شدند و کارفرما با دادن سفته 
به کارگران آن ها را مجبور به ترک 

نفر ديگر  ۴٠پس از آن، . کارخانه کرد
از کارگران را تحت عنوان اشرار و 
اخالگر اخراج کرد که اين ها هنوز هيچ 

از دی ماه تا . نکرده اند پولی دريافت
هزار تومان به  ۵٠٠اسفند ماه حدود 

 ۵٠کارگران پرداخت شده که حدود 
. درصد از دستمزد معوقه کارگران است

درصد حقوق  ۵٠کارگران عالوه بر 
معوقه، سنوات و بن کارگری و 
. مرخصی را نيز از کارفرما طلب کارند

درحال حاضر، کارفرما با گرفتن يک 
در . نه را راه انداخته استشريک کارخا

اين ميان، کارگران نمايندگانی را انتخاب 
کردند تا بتوانند حق و حقوقشان را 

اما متاسفانه اين نمايندگان يعنی . بگيرند
مسلم صحرايی و حسينعلی سالمت بخش 

و همچنين مهندس ) سرپرست های واحد(
با مديريت ) مدير کنترل کيفيت(سلگی 

ان را به شکستن تبانی کردند و کارگر
درها و بيرون کشيدن دستگاه جوش و 
آوردن آن به محوطه شرکت تحريک 

به فاصله چند دقيقه کارفرما با . کردند
نيروهای انتظامی کارگران را به 
محاصره خود درآوردند و آن ها را 
سوار اتوبوس کرده و به پاسگاه ايوانکی 

ساعت در بازداشت  ۵کارگران . بردند
ز دادن تعهد مبنی بر اين بودند و پس ا

که حق قدم گذاشتن به دور و بر شرکت 
و باز کارفرما با . را ندارند، آزاد شدند

کارگران از آن  هزار تومان به ۵٠دادن 
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ها امضا گرفته که تا زمانی که وضع 
مالی شرکت خوب نشده طلب خود را 

نفر  ٨٠نفر از  ۴٠حدود . مطرح نکنند
. د تن داده اندکارگرباقی مانده به اين تعه

در اين ميان اداره کار اعالم کرده که 
هزار تومان را گرفته  ۵٠کسانی که اين 

و تعهد داده اند نمی توانند بقيه پولشان را 
تمام اين ترفندهای . از شرکت بگيرند

برای آن  کثيف سرمايه داری و دولتش
است که کارفرما بتواند با بيرون کشيدن 

کارخانه از  نفر کارگر اوليه ١٨٠کار 
تعداد بسيارکمتری کارگر سود بيشتری 

به عبارت ديگر، تمام . بياندوزد
کارگرانی که بازخريد و اخراج شده و به 
معنای واقعی کلمه خود و خانواده 
هايشان به اعماق فقر و گرسنگی و تن 

فروشی و اعتياد و مرگ رانده شده اند 
همه قربانيان مظلوم حرص و طمع بی 

ه برای سوداندوزی هرچه پايان سرماي
  . بيشترند

  ١٣٨٧فروردين 

 

 از کار اخراج شدند» سد زمکان« کارگر  ١۵٠
کيلومتری شهرستان  ۵سد زمکان در 

کرند در استان کرمانشاه واقع است و 
يک شرکت پيمانکاری مسئوليت حفاری 
. تونل های حوزه سد را به عهده دارد

کارگر را از کار  ١۵٠اين شرکت اخيرًا 
سرمايه دار صاحب . خراج کرده استا

شرکت همزمان از پرداخت دستمزد 
کارگران و مزايای مورد مطالبه آنان 

او زير فشار . خودداری کرده است
اعتراضات کارگران و با هدف رهايی 
از مخمصه اين اعتراض ها مجبور شده 
است که يک چک زمان دار سه ماهه را 

 مالک. امضا و به دست کارگران بسپارد
شرکت از معرفی کارگران اخراجی به 

   !می کند سازمان بيمه نيز خودداری
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 زاهدان و اخراج مهه کارگران» مه بافت«
چنان که بارها گفته ايم سرمايه به دنبال  

سودآوری بيشتر به سرعت از يک 
رشته به رشته ديگر می رود و يک 
نتيجه خانمان سوز اين تغيير شيفت 

دسته دسته از کارگران  سرمايه پرتاب
به باتالق بيکاری و گرسنگی و مرگ و 

سرمايه دار صاحب . نيستی است
زاهدان نيز حتما » مه بافت « کارخانه 

انبوه  چشم انداز دلربای سرمايه اندوزی
تر را ديده که تصميم به صدور شفاهی 
اطالعيه ای گرفته است که به موجب آن 

د وضعيت ب. کارگر اخراج شده اند ٣۵

مالی و نداشتن مواد اوليه هم به عنوان 
دليل اخراج به اطالع تمامی آحاد 

  ! کارگران اخراجی رسانده شده است 
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 و اخراج کارگران» پونل« کارخانه 
از جمله » پونل« شرکت توليدی 

کارخانه های مستقر در شهر پاکدشت 
مالک اين کارخانه حکم اخراج . است
با فوريت تمام آن  کارگر را صادر و ۵٨

او احساس می کند . را اجرا کرده است

که اگر دست به اين کار نزند از قطار 
 سريع السير سوداندوزی های افسانه ای
. ساير افراد طبقه اش عقب می ماند

در همين راستا » پونل« کارفرمای 
« تصميم گرفت که مزايايی مانند 

» بن کارگری« و» پاداش« و» عيدی
  . اجی را هم نپردازدکارگران اخر
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 قند قهستان و اخراج عضو مغضوب شورای اسالمی کار
« در يکی ازخبرهای قبلی گفتيم که 

نهاد آشنای وابسته » شورای اسالمی کار
به خانه کارگر و ابزار سرکوب 
مبارزات کارگران به داليل معين و از 
جمله بی آبرو شدن هر چه وسيع تر در 

مناقشات جاری ميان نزد کارگران و 
باندهای مختلف حکومتی عمًال دچار 

آثاروعوارض اين زوال را . زوال است
روزنامه  می توان در اخبار روزمره

های وابسته به اصالح طلبان درون 
دولت سرمايه و خانه کارگر کم و بيش 

اصرار نيروی سرکوب . مشاهده کرد
رژيم بر ادامه بازداشت يکی از فعاالن 

می کارخانه الستيک البرز شورای اسال
کارگر دستگير  ١۴٠پس از آزاد شدن 

شده، انحالل شمار زيادی از شوراهای 
و  اسالمی مراکز کار و توليد در شهر قم

اخيرًا لغو عضويت يکی از اعضای اين 
شورا در کارخانه قند قهستان و اخراج 
وی از کارخانه همگی دال بر صحت 

« يم که در آنجا گفت. همان خبر قبلی است
« اينک به » شوراهای اسالمی کار

در . تبديل شده اند» !دو سر طال چوب
همين راستا ذکر يک نکته ديگر هم 

شوراهای اسالمی کار در . اهميت دارد
اين وضعيت، و به ويژه در متن اوج 

گيری فزاينده مبارزات کارگران، تالش 
خواهند کرد تا هر چه بيشتر نسبت به 

دلی نشان دهند اعتراضات کارگری هم
و، به بيان واقعی تر، مبارزه طبقاتی 
توده های کارگر عليه سرمايه را به 
نوعی فدای مناقشات باندهای حکومتی 

اين که آيا کارگران عضو اين . سازند
می کنند يا  شوراها اين کار را آگاهانه

ناآگاهانه موضوع بسيار ظريف و 
چه بسا شماری از اينان . حساسی است
سبت به نقش مخرب و خود هم ن

ما به . ضدکارگری خويش واقف نباشند
هرحال سمت و سوی تالش اين تشکل ها 
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در چنين شرايطی . همان است که گفتيم
هشدار ما به همه کارگران در همه 
مناطق ايران اين است که با آگاهی و 
. درايت کامل موضوع را دنبال کنند

کارگران در همان حال که هيچ کارگر 
و مصمم برای مبارزه عليه  با صداقت

سرمايه را نبايد از صفوف خود طرد 

کنند، برای لحظه ای هم نبايد ازعوارض 
زيانبار و مخرب تأثيرپذيری های جنبش 
جاری خويش از توهم آفرينی و گمراه 
سازی های اين يا آن جناح دولتی غافل 

تمامی بخش های مختلف طبقه . باشند 
سی سرمايه دار و کل باندهای سيا

متفاوت درون قدرت دولتی سرمايه به 

جنگ . اندازه هم دشمن طبقاتی ما هستند
کشمکشی برای  و دعواهای آن ها صرفًا

مشارکت هر چه بيشتر در استثمار طبقه 
  . ماست
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 پاکدشت» حديد مبتکران« بيکارسازی وسيع در 
وجود چند ميليون کارگر بيکار در 

نيروی کار جامعه و رقابت مرگبار توده 
به طور واقعی به نوعی سالح کشتار 
جمعی در دست صاحبان سرمايه و 

اخراج . دولت آن ها تبديل شده است
گسترده کارگران قديمی تر، احضار 
نيروی کار ارزان تر، خودداری از 
پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران 
حتی در زمان اخراج، اعالم وضعيت بد 

ل اين اقتصادی کارگاه به عنوان عام
بيکارسازی ها و فراوان حوادث مشابه 

ديگر از اين دست به امر بسيار عادی و 
سراسری روابط بين طبقه سرمايه دار و 
دولت در يک سوی و توده های فروشنده 
نيروی کار در سوی ديگر تبديل شده 

حدت و وسعت وقوع اين رويدادها . است
به گونه ای است که صاحبان سرمايه در 

گفتيم از هم سبقت می گيرند و  انجام آنچه
هر سرمايه داری فکر می کند که حتی 
يک روز تأخير در بيکارسازی کارگران 
مايه از دست دادن ارقام کالنی سود 

حديد « کارفرمای کارخانه . است

پاکدشت هم درست در همين » مبتکران
گذر و با همين محاسبات دست به کار 
بيکارسازی وسيع کارگران قديمی تر 

کارگر را بيکار کرده  ٢٠٠ده و يکجا ش
به دنبال اين امر همه کارگران . است

و خواستار  اخراجی اعتراض کرده
  . بازگشت به کار شده اند
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 کارگر در کارخانه توليد پنير ٣۵اخراج 
نيک « سرمايه دار صاحب کارخانه 

واقع در شهر ساوجبالغ با » شايان پنير
کارگر را  ٣۵اه اعالم تعطيل کامل کارگ

به نظر می رسد که . بيکار کرد
در » دولت مستضعفان« اصطالح 

جامعه سرمايه داری ايران اصطالح بی 
تمامی آحاد ! ربطی نبوده و نيست 

سرمايه داران ايران به صورت بسيار 
همه آن ! دلخراشی از فقر و فاقه می نالند

ها به طور رسمی يا غيررسمی، مکتوب 
سال است که هر  ٣٠يا غيرمکتوب، 

روز در هر نقطه اين مملکت فرياد 

مگر نه اين ! ورشکستگی سر می دهند
است که دولت در تمامی تاريخ دولت 
طبقه مسلط بوده است و کل دولت های 
کنونی جهان هم دولت های طبقه سرمايه 
دارند؟ خوب وقتی که چنين است و وقتی 
که تمامی آحاد سرمايه داران ايران هم 

ن واقعی بی تقصير و اسير ورشکستگا
فقر و فاقه هستند، چرا نبايد دولت آن ها 

به هر حال ! را دولت مستضعفان ناميد؟
نيک شايان « صاحب کارخانه پنير 

هم در زمره همين مستضعفان » پنير
است و زير چتر حمايت دولت خويش 

. کارگر را از کار اخراج کرده است ٣۵
هم  او برای کار خود دليل بسيار محکمی

ماه تمام ريالی  ٣. ارائه کرده است
دستمزد به کارگران نپرداخته و سپس 
اعالم داشته است که چون قادر به 
پرداخت حقوق معوقه کارگران نيست بنا 
براين تنها راه اين است که آنان را 
اخراج کند و با اين کار از شر اعتراض 
آن ها به عدم پرداخت دستمزد هم معاف 

  !شود

٣١/١/٨٧  

 

 ! ، چوب دوسر طالشوراهای اسالمی کار
درسال جديد شمار شوراهای اسالمی 

 ١٧شورا به کمتر از ٤٠کار استان قم از
علت اصلی . شورا تقليل يافته است

کاهش اين شوراها بی آبرو شدن آن ها 
مشکالت و . در ميان کارگران است

معضالت کارگران چنان عظيم اند و اين 
رگران صرف نظر از کا( تشکل ها 

صادقی که هنوز هم ممکن است در ميان 
چنان بی خاصيت و حتی ) آن ها باشند

ضدکارگرند که کارگران نه تنها هيچ 
رغبتی به آن ها ندارند بلکه می خواهند 

ما يک عامل ديگر ا. سر به تنشان نباشد

نيز باعث کاهش تعداد اين تشکل ها شده 
اين تشکل ها از سابق وابسته به . است

ارگر بوده اند که خود وابسته به خانه ک
دار و دسته کارگزاران به سردمداری 

پس از روی کار آمدن . رفسنجانی است
 -دولت احمدی نژاد و وزير کار او

شوراهای اسالمی وابسته به  -جهرمی
خانه کارگر مورد بی مهری قرار گرفتند 

البته وزارت . و يکی يکی منحل شدند
جای  کار در اين مدت کوشيده که به

شوراهای اسالمی منحل شده، شوراهای 
اسالمی وابسته به خود را به وجود آورد 

ما همين آمار نشان می دهد که در اين ا
کار موفق نبوده است، که خود بهترين 
دليل رسوايی و بی آبرويی اين تشکل 

به طور . های دولتی و ايدئولوژيک است
خالصه می توان گفت که شوراهای 

(!) ون چوب دوسر طال اسالمی کار اکن
از يک سو خاصيت شان را : شده اند 

برای نظام سرمايه داری ايران از دست 
از سوی ديگر ماهيت شان  داده اند و

  . برای کارگران افشا شده است

٣١/١/٨٧   
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 و دستمزدهای پرداخت نشده» اروم دشت« کارگران 
نيز مدت ها » اروم دشت« کارگران 

دريافت  است که دستمزد خويش را
در اينجا نيز کارفرما به همان . نکرده اند

سياقی با کارگران رفتار می کند که 
کارفرمايان ديگر در همه جاهای ديگر 

کارگران به دنبال . را رفتار می کنند
اعتراضات ممتد به اداره کار دولت 

پاسخ اداره . سرمايه رجوع کرده اند
مذکور اين است که بايد پرونده امر در 

! قضائی کشور بررسی شود محاکم
حرف اداره کار هم روشن و هم نامفهوم 

روشن است به اين معنی که در . است
مقام اداره کار سرمايه داران وظيفه دارد 
کارگران را دست به سر کند و در يک 
روند فرسايش طوالنی از مطالبه 
. دستمزدهای معوقه شان منصرف سازد

انه کاری که به حق جنايتکارانه و بيرحم
حرف آنان در همان حال بسيار . است

نامفهوم و به طور واقعی مسخره و 
کارگران نيروی کار . چندش آور است

خود را به سرمايه دار فروخته اند و 
. مدت ها بابت آن هيچ ريالی نگرفته اند

درخواست کارگران برای گرفتن حقوق 
معوقه چه ربطی به محاکم قضائی 

ه های مسئوالن با همه اين ها، گفت! دارد؟
اداره کار سرمايه يک معنای صريح 
خاص هم دارد و آن اين که در جامعه 
سرمايه داری ايران اصل پرداخت بهای 
نيروی کار يا پرداخت دستمزد در مقابل 
کار موضوعی است که اساسًا مورد 
. قبول سرمايه داران و دولت آن ها نيست

از نظر اين ها گويا کارگران بايد به 

وران کهن تاريخ به جای شيوه د
. کارمزدی کار بدون مزد يا بيگاری کنند

درست به همين دليل ده ها ميليون 
کارگری که استثمار می شوند بايد برای 
گرفتن دستمزد متوسل به وکيل و قوه 

سرمايه " عدالت"قضائيه و دستگاه های 
شوند، و اين محاکم و نهادها هستند که 

ارگران در تصميم می گيرند که آيا به ک
هر دم از !!قبال کار مزد داده شود يا نه 

اين باغ بری می رسد، تازه تر از تازه 
  . تری می رسد

١٣٨٧/١/٣٠  

 

 

 مهبستگی، عامل اساسی آزادی کارگران زندانی
تا امروز جز يک نفر همه کارگران 
دستگير شده الستيک سازی البرز از 

دليل واقعی عقب . زندان آزاد شده اند
رژيم و آزاد شدن زندانيان را بايد  نشينی

در همبستگی چشمگير و مؤثر کارگران 
در تمامی روزهای اعتصاب، مبارزه و 

عزم راسخ و متحد . اسارت جستجو کرد
همه کارگران به مبارزه برای تحميل 
خواسته های خود بر صاحبان سرمايه، 
تصميم متحد و دسته جمعی آن ها به 

ه مصمم و شروع و ادامه اعتصاب، اراد
متفق همه کارگران در توسل به راه 
بندان و بستن شاهرگ حمل ونقل تهران 

اسالمشهر به عنوان ساز و کار  - 

مجبورساختن سرمايه داران و دولت به 
قبول مطالبات اعالم شده، سرپيچی 
هيجان انگيز کارگران اعزامی آتش 
نشانی از دستور فرماندهی قوای 

ر روی سرکوب برای پاشيدن آب جوش ب
کارگران در حال اعتصاب، تجمع 
پرشور خانواده های همه کارگران در 
مقابل زندان و محل نگه داری کارگران 
زندانی، ادامه فعال اين تجمعات توسط 
تمامی خانواده ها حتی پس از آزادی 
اکثريت کارگران و پافشاری قاطع آنان 
بر آزادی آخرين کارگر اسير، همه و 

کارگران را در  همه همبستگی مستحکم
مبارزه عليه سرمايه داران و دولت آنها 

در شرايطی که حداکثر . به نمايش نهاد
تالش عوامل سرمايه بر قلع و قمع هر 
نوع همجوشی و اتحاد و سازمانيابی 
کارگران متمرکز شده است پافشاری 
توده های معترض کارگر بر اين 
همبستگی ها و همپيوندی های ريشه دار 

ضوعی بسيار تحسين انگيز و طبقاتی مو
کارگران برای . اميدبخش است

آزادسازی آخرين همکار زندانی خويش 
همچنان به اين يکدلی و همبستگی ادامه 

  . می دهند

٢٨/١/٨٧  

 

 مبارزه متحد کارگران قزوين عليه سرمايه
اعتراض به تأخير چند ماه پرداخت 
دستمزدها، به محور اتحاد کارگران 

ز کار و توليد در شهر بسياری از مراک
در روزهای . قزوين تبديل شده است

کارگر از کارخانه  ١۴٠٠اخير بيش از 
های مختلف شهر به طور همزمان در 
مقابل مراکز کار خويش اجتماع کرده و 

خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه 
مه « ، »فرنخ« کارگران . خويش شدند

به » بهداشتی مينا« و » نازنخ« ، »نخ
ه روز تمام در اين تظاهرات مدت س

. هماهنگ و همزمان شرکت کردند
همبستگی کارگران واحدهای صنعتی 
باال سنگ بنای مناسبی برای گسترش 

مبارزه متحد عليه سرمايه و اعمال 
قدرت دسته جمعی مؤثرتر عليه سرمايه 

  . داران و دولت آن هاست

٢٨/١/٨٧   

 

 

 بيکار شدند» آسيا لنت« کارگر ۵٠
از جمله واحدهای » آسيا لنت« شرکت 

در اين . صنعتی شهر سمنان است
کارگر  ٨٠کارخانه تا همين اواخر حدود 

کار می کردند و به روال معمول با 
شدت تمام مورد استثمار قرار می 

صاحب کارخانه در روزهای . گرفتند
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اخير شروع به اخراج کارگران کرده و 
کارگر را از کار  ۵٠تا امروز حدود 

کارگران اخراجی به . کرده استاخراج 
ماه  ٣عالوه همه کارگران باقی مانده 

تمام است که هيچ ريالی دستمزد دريافت 
با اعتراض کارفرما اقدام . نکرده اند

  . شديد کارگران مواجه شده است

  ١٣٨٧فروردين  ٢٨

  

 
 

 کارگر کارخانه الستيک الربز هنوز در زندانند
در عده ای از کارگران دستگير شده 

اعتصاب کارخانه الستيک البرز از 
نفر آن ها  ١٠زندان آزاد شدند اما هنوز 

در اسارت نيروهای انتظامی و امنيتی 
. دولت سرمايه داری به سر می برند

کارگران آزاد شده در شرح حوادث شب 
حمله سرکوبگران گفته اند که به شدت 
. مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

کی به جان آنان پليس با باتوم الکتري
افتاده و برای درهم شکستن مقاومتشان 
از هيچ اذيت و آزاری کوتاهی نکرده 

کارگران می گويند که سرمايه . است
داران صاحب کارخانه و مسئوالن دولتی 
همچنان از قبول مطالبات شان خودداری 
می کنند، حاضر به پرداخت همه 

ماهه نيستند و در  ۴دستمزدهای معوقه 
ای اخير به دنبال موج طول روزه

گسترده اعتراضات و اعتصابات و 
ماه حقوق  ٢درگيری ها فقط به پرداخت 
بر اساس . معوقه رضايت داده اند

اظهارات کارگران آزاد شده، عوامل 
سرکوب سرمايه خروج آنان از زندان را 
مشروط به امضای تعهدنامه مبنی برعدم 
. اعتراض و مطالبه حقوق کرده اند

ن تهديد کرده اند که هر اقدام سرکوبگرا

مجدد کارگران برای گرفتن دستمزدهای 
معوقه يا ساير حقوق و مطالبات را به 
شدت سرکوب خواهند کرد و کارگران 

  . معترض را سخت کيفر خواهند داد

در طول مدت بازداشت همه کارگران 
دستگير شده به انحای مختلف زير فشار 

عنوان قرار گرفته اند تا عده ی را به 
عامالن اصلی اعتراضات و مقاومت ها 

از ديد عوامل سرکوب و . معرفی کنند
ماه تأخير در  ۴نگهبانان سرمايه 

پرداخت دستمزدها، اخراج و بيکاری 
کارگران، گرسنگی و برهنگی و فقر و 
فالکت دامنگير کارگران و در يک کالم 
کل جناياتی که نظام سرمايه داری و 

ارگران اعمال می دولت اين نظام عليه ک
کنند، اصال دليلی برای اعتراض و 

نمايندگان قهر . عصيان کارگران نيست
سرمايه نيروی محرک پيکار کارگران 
را نه استثمار و بی حقوقی و ستمکشی 
آنان بلکه تحريکات خاص عوامل 

آنان به همين . خرابکار قلمداد می کنند
دليل هنوز هم از آزاد سازی همه 

شده خودداری می  کارگران دستگير
کارگر همچنان در زندان به  ١٠. کنند

سر می برند و زنان و کودکان اين 

زندانيان با اجتماع در برابر محل اسارت 
شوهران و پدران خود خواستار آزادی 

  . بی قيد و شرط آنان هستند

در روزهای جدال ميان کارگران و 
عليرضا "عوامل سرکوب سرمايه، 

گر دولت رئيس خانه کار" محجوب
سرمايه داری و نماينده پارلمان سرمايه 
با وقاحت غيرقابل توصيفی مبارزات و 
اعتراضات کارگران را مورد مالمت 

او تظاهرات و راه بندان توده . قرار داد
های کارگر برای اجبار رژيم به 
پرداخت دستمزدهای معوقه راعملی 

از سرکوب . خواند" غيرقانونی"
رگران اعتصاب و ضرب و شتم کا

جانبداری کرد و تنها انتقاد وی به 
دستگاه های اعمال قهر و سرکوب اين 
بود که چرا قداست مکان توليد سود 
سرمايه و استثمار کارگران را مورد 

مراد محجوب اين ! توجه قرار نداده اند
بود که دولت سرمايه محق است که 
کارگران را قلع و قمع و کشتار کند اما 

هيچ ريالی زيان برای  اين کار نبايد با
  . سرمايه و سرمايه داران همراه شود

 

 مهچنان می رزمند» ايران صدرا « کارگران 
مبارزات پرشور کارگران ايران صدرا 
به رغم تحمل بيشترين فشار قهر و 
سرکوب دولت سرمايه داری سرانجام 
عوامل و ايادی سرمايه را مجبور ساخت 

. دهند که به پاره يا عقب نشينی ها تن
 ۵٠٠مسؤالن کارخانه قبول کردند که 

کارگر اخراجی را به سر کار باز 

عوامل سرمايه در همان حال . گردانند
شروع کار مجدد اين کارگران را به جا 
به جايی محل کار و اشتغال آن ها در 

قيد و . مکانی ديگر موکول کرده اند
شرط تعيين شده کارفرمايان با اعتراض 

ن اخراجی مواجه شده سرسختانه کارگرا
و آنان اعالم کرده اند که به هيج وجه 

زير بار اين شرط نخواهند رفت و دور 
جديد اشتغال را بايد در همان محل کار 

  .سابق آغاز کنند

٢٧/١/٨٧  

 

 

 مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد
کارگر نی بر نيشکر هفت تپه در  ١۴٠٠

پی چند روز اعتصاب و اعتراض، 
صبح روز سه شنبه بيست و هفتم 

وارد محوطه کارخانه  ٨٧فروردين 
شدند و در مقابل دفتر مديريت کارخانه 

کارگران هفت تپه . دست به تحصن زدند

در طول سال گذشته در اعتراض به عدم 
پرداخت حقوق معوقه و برای گرفتن 

بار چرخ  ١١ساير مطالبات خويش، 
توليد را در اين مرکز بزرگ صنعتی 

علت اعتصاب جاری . توقف ساختندم
نيز تأخير در پرداخت دستمزد ماه های 

کارگران و نيز مهندسان و . اخير است
کارکنان ديگر در حال اعتصاب اعالم 
کرده اند که تا دستيابی کامل به خواسته 

  . هايشان اعتصاب را ادامه خواهند داد
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در سوی ديگر جدال جاری طبقاتی، 
به جای پاسخ دولت سرمايه داری نيز 

فوری به خواسته های کارگران دست به 
کار توطئه های جديد برای اعمال فشار 

عوامل رژيم در . و سرکوب است
دستگاه های قضايی شهر دزفول با 
ارسال يک احضاريه از چند فعال 
کارگری منطقه به نام های نيکوفرد، 

نجاتی، حيدری، احمدی و علی پور 
وردين فر ٣٠خواسته اند که در روز 

. خود را به سازمان مذکور معرفی کنند
مأموران قضايی دزفول درست در 
روزهايی اين کارگران را احضار می 
کنند که چند روز بيشتر به اول ماه مه 

همه فعاالن کارگری . باقی نمانده است
در سراسر جامعه و در تمامی جهان 

دست به کار تدارک الزم برای 
برگزاری اين نمايش عظيم 

رناسيوناليستی طبقه خود عليه نظام انت
  .سرمايه داری هستند

٢٧/١/٨٧  

 

 

 اعرتاض کارگران خممل و ابريشم کاشان
ماه است که  ٧کارگران مخمل و ابريشم 

در . هيچ دستمزدی دريافت نکرده اند
طول سال های اخير شمار کارگران اين 

 ٧٠٠به  ٢٢٠٠واحد بزرگ صنعتی از 
کارگر کار  ١۵٠٠. نفر کاهش يافته است

خويش را از دست داده اند و کارگران 

باقی مانده در طول اين مدت عمل به 
صورت رايگان توسط صاحبان سرمايه 

سرمايه داران صاحب . استثمار شده اند
کارخانه در همين مدت وام های انبوهی 
نيز از بانک ها و مؤسسات دولتی 

ماه دستمزد  ٧تعويق . دريافت کرده اند

بدبختی کارگران را بيش از  دامنه فقر و
پيش وسعت بخشيده وهمين امر به 
افزايش نارضايی و خشم آنان انجاميده 

   ٢٧/١/٨٧ . است

 

 ادامه بيکاری کارگران صنايع خمابراتی
کارگران صنايع مخابراتی راه دور 
ايران همچنان بيکارند و وعده و 
وعيدهای کارفرمايان برای شروع کار 

کامل دروغ از آب مجدد آن ها به طور 
صنايع مخابراتی راه دور . در آمده است

. توليد می کند" کارت هوشمند سوخت" 
صاحبان اين شرکت مطابق عرف همه 

سرمايه داران ادعا می کنند که سفارش 
الزم برای شروع دور جديد توليد را از 
سوی نهادها و مؤسسات مربوطه 
دريافت نکرده اند و به همين دليل قادر 

آنچه اينان می گويند . امه کار نيستندبه اد
تکرار همان بهانه تمام سرمايه داران 
برای اخراج کارگران قبلی و استخدام 

نيروی کار ارزان تر در حوزه های 
  .ديگر انباشت سرمايه است

٢٧/١/٨٧  

 

 

 کارگران بندر و شرارت بی رمحانه سرمايه
کارگر به کار  ١۵٠٠" بندر امام"در 

. ری کشتی ها مشغولندتخليه و بارگي
اينان در بدترين شرايط کاری برای 
ساليان طوالنی استثمار شده اند و 

حجم و ارزش . استثمار می شوند
محموله هايی که توسط اينان جا به جا 
گرديده است سر به کهکشان ها می 

آنچه اينان در طول ساليان دراز بر . سايد
پشت خويش نهاده و از کشتی به خشکی 

اند، در کارخانه های بزرگ رسانده 
کشور توسط همزنجيرانشان به انبوه 
بيکران کاالهای جديد تبديل شده و بازار 
سراسر کشور را لحظه به لحظه از 

ارقام سودی . دنيای کاالها انباشته است
که صاحبان سرمايه از قبِل کار اين 

کارگران و همزنجيران شاغل آن ها در 
توليد کارخانه ها و مراکز و کار و 

اندوخته اند با هيچ محاسبات متعارف 
  .رياضی قابل بيان نيست

سال کار کرده  ۵٠تا  ۴٠اين کارگران 
اما دولت سرمايه . اند و کار می کنند

داری در قبال هر يک ماه کار آنان فقط 
. روز برايشان سابقه بيمه رد می کند ٨

نتيجه ساده اين قانون گذاری دولت آن 
گران حتی به اندازه است که اگر اين کار

چندين عمر آدميزاد برای سرمايه کار 
کنند و اگر آنان در تمامی اين مدت حتی 
با بيشترين شدت ممکن هم توسط 
سرمايه استثمار شوند باز قادر به استفاده 
از يک حقوق نازل و ابتدايی 

درست به . بازنشستگی نخواهند بود
همين دليل است که شماری از کارگران 

سالگی  ٨٠ام هم اکنون در سن بندر ام
با بدنی خميده و عليل بازهم کار می کنند 
و بازهم شاق ترين کارها را انجام می 

شالق مرگ سرمايه در اينجا با . دهند
بيرحمی هرچه هولناک تر بر گرده 
. نحيف و عريان کارگران فرود می آيد

شايد باور اين حرف سخت باشد که کل 
ساله بندر  ٨٠دستمزد ماهانه کارگران 

هزار تومان  ۵٠امام در بيشتر اوقات از 
اينان در قبال جا به جايی . نيز کمتر است

تومان از  ٣١٠هر يک تن بار فقط 
  .صاحبان سرمايه مزد می گيرند

٢٧/١/٨٧   

 

 سالگی ٣۵اخراج کارگران به جرم 
جنايت سرمايه را مرزی نيست و 
مالکيت دولتی سرمايه در تشديد هولناک 

ار کارگر يا اعمال توحش عليه استثم
کارگران با هدف کسب سود افزون تر، 

. با مالکيت خصوصی آن فرق نمی کند
شهرداری بجنورد به عنوان يک نهاد 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 
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دولتی سرمايه برای تشديد اين توحش 
بر . دست به ابتکار تازه ای زده است

اساس مصوبه شهرداری از اين به بعد 
دامه سال حق ا ٣۵هيچ کارگر باالتر از 
شهرداری بجنورد . اشتغال نخواهد داشت
کارگر ديگر را  ٢٠بر پايه همين قانون 

هم اخراج کرده و شمار کارگران 
نفر افزايش  ۴٠٠اخراجی را تا مرز 

روند بيکارسازی کارگران . داده است
در اين نهاد دولتی به بهانه وجود نيروی 
کار مازاد آغاز شد، اما شنيدنی است که 

ارگر قديمی درست با ک ٣٧٠اخراج 

کارگر جديد با نيروی کار  ٢٠٠استخدام 
  .بسيار ارزان تر همراه گرديد

٢٧/١/٨٧   

 

 کارگرايران کيش عسلويه در يک ماه ٣٠٠اخراج 
 ١٠شرکت ايران کيش عسلويه هر روز 

شمار . کارگر را اخراج می کند ١۵تا 
کارگران اخراجی در طول يک ماه به 

حبان شرکت صا. نفر رسيده است ٣٠٠
از پرداخت ديون مربوط به حق 

مرخصی کارگران که معادل دو روز و 
نيم حقوق در ماه است خودداری می کنند 
و هيچ ريالی به کارگران پرداخت نمی 

عالوه بر اين، شرکت ايران کيش . کنند
در شرايطی دست به اخراج کارگران 

ماه دستمزد اين کارگران  ٣می زند که 
  .استرا پرداخت نکرده 

٢٧/١/٨٧  

 

 

 کارگران الستيک الربز مهچنان در زندانند
کارگر مبارز الستيک سازی  ١۴٠حدود 

البرز همچنان در زندان دولت سرمايه 
 آخرين خبرها. داری به سر می برند

حاکی است که کارگران در پاسگاه 
احمدآباد مستوفی در اسارت نيروهای 

سرکوب مبارزات . رژيم قرار دارند
و اسارت آن ها موجی از قهر  کارگران

و خشم و نفرت را در ميان خانواده ها و 
 ۶. همزنجيران آنان دامن زده است

کارگر آگاه و معترض آتش نشانی به 
رغم دريافت دستور مؤکد از سوی 
فرماندهی قوای سرکوب حاضر به 
گرفتن شلنگ آب جوش به سوی 

آنان به جای . همزنجيران خود نشدند

فرمانده ضد کارگر،  اطاعت از دستور
عمًال به حمايت از اعتراض کارگران 
برخاستند و همراه با آنان راهی زندان 

با دستگيری مبارزان کارگر و . شدند
تداوم اسارت آنان، زنان و کودکان 
کارگران دستگيرشده نيز در مقابل 
پاسگاه پليس دولت سرمايه دست به 

آنان ضمن . تحصن و اعتراض زدند
دام وحشيانه عوامل اعتراض به اق

سرکوب خواستار آزادی فوری و بی قيد 
بر . و شرط کارگران زندانی شده اند

اساس اطالع، کارزار کارگران الستيک 
البرز دستگاه های مجری نظم سرمايه 
را تا حدود زيادی دچار هراس کرده 

مسؤالن فرمانداری اسالمشهر . است
ماه حقوق معوقه  ٢اعالم کرده اند که 

آنان در . ن پرداخت خواهد گرديدکارگرا
همان حال اينجا و آنجا گفته اند که 
کارگران زندانی با سپردن ضمانت و 

خانواده های . وثيقه آزاد خواهند شد
کارگران هر نوع قيد و شرط برای 
آزادی زندانيان را محکوم نموده و بر 

کارگر اسير پافشاری  ١۴٠رهايی فوری 
  . کرده اند

٢۶/١/٨٧  

 

و سوداندوزی عظيم تر » اونگان« کارگران  بيکاری
 کارفرما

اراک تا چند سال » اونگان« کارخانه 
پيش در زمره معروف ترين و 
پرسودترين مراکز توليد دکل های برق 

در . در کل منطقه خاورميانه بوده است
سال های اخير، در جريان خصوصی 
سازی ها، مالکان جديد کارخانه با شم 

قاتی خود دريافتند که تيز سودجويانه طب
در صورت تأسيس يک تراست بزرگ 
خريد و فروش آهن آالت می توانند بخش 
عظيم تری از اضافه ارزش حاصل از 

کار توده های کارگر ايران و جهان را 
آنان در همين راست . نصيب خود سازند

با سرعت تمام مواد اوليه موجود در 
ميليارد تومان  ٣٠انبارها را به قيمت 

ختند، با بهای آن دستمزدهای معوقه فرو
کارگران و پرسنل اداری شرکت را 

کارگر کارخانه را يکج  ٧٠٠پرداختند، 
و در يک چشم به هم زدن اخراج کردند 
و به کمک سرمايه های انبوهی که در 
اختيار داشتند تراست تجاری عظيم 

در پی . دلخواه خويش را بر پا ساختند
روع به درو اين اقدام، سرمايه داران ش

 ٧٠٠کردن سودهايی طاليی کردند و 
کارگر بيکار شرکت يک سال تمام است 
که در جستجوی کار بار سنگين 
گرسنگی و فقر و فالکت را بر دوش می 

  . کشند
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 موج عظيم بيکاری و گرسنگی در کردستان
کارگر  ۴٠٠در فاصله فقط چند روز 

بيکار ديگر به خيل عظيم کارگران 
. ار کردستان اضافه شده استبيک

سرمايه داران کردستان در اخراج 
شاغالن کنونی کارگاه ها و جايگزينی 
آن ها با نيروی کار ارزان تر حتی دقيقه 
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فقر و نياز و سيه . ای درنگ نمی کنند
روزی، ده ها هزار روستايی بيکار را 
به فرار از خانه و کاشانه خويش و 
زندگی در حاشيه شهرهای بزرگ 

مهاجرت اين . مجبور ساخته است
جمعيت برای يافتن لقمه ای نان به مائده 
عظيم آسمانی صاحبان سرمايه تبديل شده 

سرمايه داران کرکس وار الشه . است
های گرسنه اين محتاجان کار را شکار 
می کنند، آنان را با نازل ترين ميزان 
ممکن دستمزد در سخت ترين شرايط 

وامی دارند و  کاری به شاق ترين کارها
همزمان کارگران قديمی خود را فوج 

در منطقه کردستان . فوج اخراج می کنند
سازمان های دولتی در اجرای اين طرح 
های سودجويانه مخوف ازسرمايه داران 
. بخش خصوصی هيچ عقب نمی مانند

کارگر قديمی  ٢٠٠اخراج ظالمانه 
شهرداری سقز نمونه بسيار ساده ای از 

نايات توسط سرمايه داران ارتکاب اين ج
يک نکته قابل توجه ديگر . دولتی است

در اين راستا اين است که سرمايه داران 
اين ديار در طول همين روزهای اخير 

ميليارد  ۴مبالغ بسيار هنگفتی، حدود 
تومان، از مؤسسات دولتی و بانکی وام 
دريافت کرده اند تا ظاهر حقوق معوقه 

و از کارگران را پرداخت کنند 
بيکارسازی وسيع تر شاغالن خودداری 

اين کار اما در عالم واقع موج . نمايند
بيکارسازی ها را در همه جا گسترده تر 

دليل آن بسيار . و نيرومندتر ساخته است
صاحبان سرمايه با وام . روشن است

های دريافتی دست به سرمايه گذاری 
های انبوه تر می زنند و برای کسب 

تر به شکار نيروی کار سودهای طاليی 
  . هر چه ارزان تر می روند

٢۶/١/٨٧   

 

خوشه « دو ماه تأخير در پرداخت دستمزد کارگران 
 »طاليی

در الرستان » خوشه طاليی« کارخانه 
فارس قرار دارد و کار آن تهيه تن ماهی 

کارگر  ۴٠در اين واحد توليدی . است
ماه است  ٢کارگران . استثمار می شوند

. ستمزدی دريافت نکرده اندکه هيچ د
صاحب کارگاه در طول اين مدت از 

کارگران » پاداش«و » عيدی« پرداخت 
« در کارخانه . نيز سر باز زده است

نيز کارفرما به سياق » خوشه طاليی
همه سرمايه داران از مشکالت اقتصادی 
کارخانه صحبت می کند و اين سخن 
عمومی و همه جا شايع مالکان سرمايه 

هانه ای برای امتناع از پرداخت را ب
مزدها و مطالبات کارگران قرار داده 

  . است

٢۶/١/٨٧   

 

 

 مهبستگی کارگری و پاسخ سرکوبگرانه سرمايه
کارگران اعزامی آتش نشانی از پاشيدن 
آب جوش بر روی همزنجيران معترض 
خويش در کارخانه الستيک البرز 

در جريان يورش . خودداری کردند
کوب دولت سرمايه داری نيروهای سر

به اعتصاب کنندگان، پليس ضد کارگر 
از کارگران آتش نشانی خواست که با 

گرفتن شلنگ آب جوش به سوی 
کارگران مقاومت آن ها را در هم 

دستور پليس سرمايه با تمرد . بشکنند
. قاطع کارگران آتش نشانی مواجه شد

آنان از انجام اين جنايت خودداری کردند 
امل سرکوب را نقش بر آب و نقشه عو

کارگر آتش  ۶براساس اطالع . ساختند

نشانی به همين دليل و به جرم همبستگی 
انسانی و طبقاتی با همزنجيرانشان 
دستگير و همراه کارگران اعتصابی 

 ۴٨دستگيرشدگان . راهی سياهچال شدند
ساعت است که در زندان به سر می 

  . برند

 

 ه ماه حقوق معوقهکارگران صنايع فلزی ايران و س
سه ماه است که هيچ ريالی حقوق به 
کارگران صنايع فلزی ايران پرداخت 

« و » عيدی« کارگران . نشده است
. سال را نيز دريافت نکرده اند» پاداش

نکته قابل توجه اين است که سرمايه 
داران صاحب کارخانه زير نام احتياج 

به پول برای پرداخت دستمزد کارگران 
ميليون تومان از  ۵٠٠ادل رقمی مع

چنين به نظر می . بانک وام گرفته اند
رسد که وام های دريافتی صرف هدفی 

اين . مهم تر از حقوق کارگران شده اند
وام ها دريافت شده اند تا انبوه سودها و 

سرمايه های حاصل از استثمار کارگران 
را انبوه تر سازند و يکجا برای سرمايه 

 مورد استفاده قرارگذاری های پرسودتر 
  . گيرند

 

 کارگر قراردادی در شهر اراک ٣٠٠اخراج 
موج اخراج کارگران از کارخانه يا به 

همه جا صحبت . کارخانه ديگر می پيچد
هيچ کارگری از . از بيکارسازی است

هيچ اطمينانی برای داشتن کار فردا 
رعب و هراس و . برخوردار نيست

دگی وحشت در چهار گوشه کشور بر زن
هيچ . تمام توده های کارگر مستولی است

آمارگر فعال و هوشياری قادر به جمع 
آوری دقيق آمار کارگران اخراجی 

برای بيکارسازی کارگر و . نيست

پرتاب تمامی افراد خانواده وی به باتالق 
سياه گرسنگی هيچ شرط و شروط و 

دولت سرمايه . مجوزی مورد نياز نيست
نوع اراده و داری برای دفاع از هر 

تصميم کارفرمايان و برای سالخی هر 
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کارگر معترض و ناراضی در يک چشم 
به هم زدن تمامی قوای الزم سرکوب را 
از شرق به غرب و برعکس گسيل می 

در روزهای اخير حادثه تازه ای . دارد
دولت به . به همه اين ها اضافه شده است

روال معمول چيزی به نام حداقل 
شورای عالی . رده استدستمزد تعيين ک

کار در تعيين اين رقم تضمين کامل 
سوداندوزی بی مرز سرمايه داران و 
قربانی کردن بی دريغ هست و نيست 
کارگران را در پای حرص بی انتهای 
سوداندوزی صاحبان سرمايه بسياردقيق 

با اين همه، صاحبان . درنظر گرفته است

سرمايه فوج فوج کارگران را به بهانه 
دريافت حداقل دستمزد مصوب  توقع

دولت اخراج می کنند و همزمان دولت 
نيز در دفاع از اين اقدام کارفرمايان 
فرياد هر کارگر معترض و ناراضی را 

کارگر  ٣٠٠. در گلو خفه می کند
قراردادی در شهر اراک به جرم مطالبه 
همين ميزان دستمزد از کار بيکار شده 

ی شده اند آنان نيز دچار همان مصيبت. اند
که در اين چند روز تمامی همزنجيران 
ديگرشان در خراسان جنوبی، در 
قزوين، در تهران، در کردستان و در 
. بسياری مناطق ديگر بدان دچار شده اند

صاحبان سرمايه در اراک همراه با 
اخراج کارگران قديمی دست به استخدام 

تفاوت . شماری کارگر جديد زده اند
دگان و بردگان مزدی فاحش ميان بيکارش

جديد اين است که اينان به مزدهای بسيار 
پائين تری رضايت داده اند، اخراج آن 
ها از کار با مقاومت بسيار کمتری 
مواجه است، فشار سهمگين کار را 
راحت تر تحمل می کنند و در يک کالم 
زير فشار نداری و گرسنگی حاضرند 
بدون هيچ قيد و شرط برای کارفرمايان 

  .د توليد کنندسو

 

 اخراج وسيع کارگران به هبانه افزايش دستمزد
کارگر در استان خراسان  ٧٠٠بيش از 

شمار . جنوبی اخراج شده اند
بيکارشدگان روزهای اخير در اين استان 

کارفرمايان . بسيار بيشتر از اين است
اين استان اعالم کرده اند که حداقل 
دستمزد مصوب دولت در سال جاری را 

بول ندارند و به همين دليل هر کارگری ق
که خواستار حصول اين دستمزد است 

  . بايد محيط کار را ترک کند

آنچه دولت سرمايه به عنوان حداقل 
حقوق برای سال جاری تعيين کرده است 
حتی اجاره بهای خانه هيچ کارگری نمی 

هيچ خانواده کارگری حتی در . شود
ا اين بدترين شرايط زندگی نمی تواند ب

ميزان مزد نيازهای زندگی خود را تهيه 
با همه اين ها سرمايه داران اصرار . کند

کارگران برای گرفتن همين ميزان مزد 
را جرمی عظيم تلقی می کنند و ارتکاب 
اين جرم را دليل بسيار معتبری برای 

در اين ميان . اخراج کارگران می دانند
» کميته سازش« نقش نهادهايی به نام 

اين کميته ها . ار قابل توجه استبسي
تشکيل شده اند تا اختالفات ميان 
! کارگران و کارفرمايان را حل کنند

کميته های مذکور در استان خراسان 
جنوبی وظيفه خود را به خوبی انجام 

آنان هر نوع نارضائی کارگران ! داده اند
از تصميم کارفرما و اعتراض آنان به 

کافی برای  جنايت سرمايه دار را مجوز
محروم ساختن بی قيد و شرط آن ها از 

کميته ها بر همين . کار تلقی کرده اند
اساس تکليف همه کارگران خواستار 
حداقل حقوق مصوب دولت را را روشن 
. ساخته و همه آن ها را بيکار کرده اند

به نظر می رسد که معنای واقعی حل 
چيزی کارفرما اختالف ميان کارگر و 

وقتی بناست . نمی تواند باشد جز اين نيز
عده ای کارگر و عده يا کارفرما باشند 
سالخی اولی در آستان سوداندوزی 

  . دومی امری بديهی است 

 

کارگران مبارز الستيک الربز دستگير و روانه زندان 
 شدند

شب گذشته نيروهای سرکوبگر دولت 
سرمايه در يک يورش هولناک به 
ز، کارگران مبارز الستيک البر

اعتصاب کنندگان را دستگير و راهی 
چکمه پوشان مسلح . سياهچال کردند

رژيم با هدف تار و مار کردن اعتصاب 
و مقاومت کارگران ديوارهای کارخانه 
را تخريب و به صورت برق آسا وارد 

آنان پس از . محيط کارگاه شدند
دستگيری و ضرب و شتم کارگران در 

ير و يک چشم به هم زدن ديواره را تعم

حتی نرده های اطراف کارخانه را نيز 
پليس و پاسدار در اين . رنگ کردند

تهاجم وحشتناک همه رسم و رسوم دفاع 
از سرمايه و آخرين ريال سود سرمايه 

با بيشترين احساس مسؤليت و را  داران
قلع و قمع اعتراض . دقت به جای آوردند

کارگران، زندانی کردن کارگران 
يال خسارت مبارز، جبران هر ر

کارفرمايان و رفع هر نوع خطر از سر 
نظام ضد بشری سرمايه داری، همه و 
همه در موج تهاجم نيروهای سرکوب به 

تا لحظه . صورت يکجا نمايش داده شد
حاضر از سرنوشت کارگران زندانی 

پليس . هيچ خبری در دست نيست
سرمايه در جريان اين هجوم حتی به 

رده و همه جان خبرنگاران نيز رحم نک
آن ه را همراه کارگران بازداشت کرده 

  .است

  ١٣٧٨فروردين  ٢۵
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 زابل» الغدير« کارگر از شرکت  ٣٠اخراج جديد 
در جهنم عقرب هايی است : می گويند

که ساکنان دوزخ از دست آن ها به مار 
اين البته افسانه است، اما ! پناه می برند 

افسانه ای که در جهنم سرمايه داری 
آنچه دولت . ران به حقيقت پيوسته استاي

سرمايه زير نام حداقل دستمزد برای 
اعالم داشته است کفاف نان  ٨٧سال 

خالی هيچ خانواده کارگری را نمی دهد 
اما سرمايه داران صاحب کارگاه ها و 
مراکز کار تحمل همين حداقل بغايت 
نازل و ناکافی را صالح سودآوری 

دانند و به دلخواه سرمايه هايشان نمی 

همين دليل فوج فوج کارگران را اخراج 
آنان بی محابا به اين کار دست . می کنند

می زنند تا قالده استثمار را بر گردن 
شمار ديگری از نفرين شدگان گرسنه 
اين دوزخ، با بهای بسيار نازل تر 
نيروی کار و شايد هم برای ماه ها بدون 

کارگر  ٣٠. هيچ بها، محکم سازند
زابل » الغدير« مقاطعه کاری شرکت 

. در همين راستا از کار بيکار شده اند
اين کارگران در راه سازی کار می کرده 
اند و صاحب شرکت به بهانه باال رفتن 
سطح مزدها در سال جاری همه آن ها 

ترجمه زمينی . را اخراج کرده است
» افزايش ساالنه دستمزد توسط دولت «

احبان ص. شنيدنی اما رقت بار است
سرمايه حق دارند که کارگران خواستار 
همين سطح نازل دستمزد مصوب دولت 
سرمايه داری را هر چه سريع تر اخراج 

  ! کنند

  ١٣٧٨فروردين  ٢۵

 

 

» منايندگان کارگری« فاجعه بيکارسازی ها از زبان 
 !مؤمن سرمايه

» رجبعلی شهسواری« شخصی به اسم 
» اتحاديه کارگران پيمانی« که رئيس 

است اعالم کرده که در طول چند روز 
هزار کارگر ديگر از  ۵٠اخير بيش از 

کار بيکار شده و به جمعيت عظيم 
او اضافه کرده که . بيکاران پيوسته اند

کارگران ايران در % ۶۵حدود 
چهارچوب قراردادهای موقت کار می 

اين رقم قبًال توسط نمايندگان ( کنند 

م شده اعال% ٧٠شورای عالی کار رژيم 
آش آن قدر شور است که ). است

ايشان . شهسواری نيز از آن شکايت دارد
می گويند که مقامات دولتی به شکايات 

او با اين ! کارگران توجه الزم را ندارند
حرف صد البته که به سرمايه ادای دين 
می کند و تالش دارد تا بذر توهم به 
دولت سرمايه داری را در ذهن کارگران 

دولت بنا نبوده و . ياری کندکشت و آب

نيست که مرکز رسيدگی به شکايات 
نقش دولت تحميل تمامی . کارگران باشد

سيه روزهای نظام بردگی مزدی بر 
طبقه کارگر است و اين کار را نيز به 

  .وجه احسن انجام می دهد

  ١٣٧٨فروردين  ٢۵

 

 

 کارگر را اخراج می کند ٢٠٠شهرداری سقز بيش از 
در » فضای سبز« کارگر  ٢٠٠بيش از 

شهرداری و شهرک صنعتی شهرستان 
سقز به جمع همزنجيران بيکار خويش 

اين کارگران مدت ها به . می پيوندند
صورت قراردادی کار می کرده اند و 
اينک شهرداری اعالم داشته است که به 

اخراج و . نيروی کار آنان نياز ندارد

بيکارسازی کارگران در شهرهای 
سياق همه شهرهای ديگر  کردستان به

ايران موجی از وحشت و هراس را در 
. زندگی توده های کارگر دامن زده است

هيچ کارگری به اشتغال روز بعد خود 
اميدوار نيست و شمشير آخته گرسنه 
سازی سرمايه همه جا بر فرار سر 

. کارگران در گشت و گذار است
کارگران شهرداری سقز عليه اين تصميم 

  . راض زده انددست به اعت

  ١٣٧٨فروردين  ٢۵

 

 

 در قزوين» طاهر نيرو« اخراج هزار کارگر 
» طاهر نيرو« شرکت پيمانکاری 

. کارگر را از کار بيکار می کند ١٠٠٠
اين کارگران همه قراردادی هستند و در 

 ١٢تا  ١٠طول مدت قرارداد هر روز 
ساعت برای صاحب سرمايه کار می 

ها بسيار سخت شرايط کار آن . کرده اند
اخراج کارگران در . و طاقت فرسا است

شرايطی صورت می گيرد که هر کدام 
هزار تومان دستمزد ماه  ۵٠٠بيش از 

کارگران . های اخير خويش را طلبکارند

دست به اعتراض زده و خواستار 
  . انصراف کارفرما از اخراج شده اند

  ١٣٧٨فروردين  ٢۵
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توسط کارگران الستيک اسالمشهر  –تسخير جاده هتران 
 الربز

 ١٠٠٠کارخانه الستيک سازی البرز 
اين کارگران . کارگر را استثمار می کند

ماه است که هيچ ريالی دستمزد  ۴حدود 
در طول اين مدت . دريافت نکرده اند

تنها پولی که به آنان پرداخت شده است 
هزار تومانی است که کارفرما و  ١٢٠

رمايه داری طبقه سرمايه دار و دولت س
می » حق بن شب عيد« ايران آن را 

در شروع زمستان سال پيش . نامند
سرمايه دار صاحب کارخانه اعالم 
داشت که ادامه کار کارخانه به دليل 

او ادامه ! فقدان مواد اوليه مقدور نيست
ماه حقوق  ۴داد که قادر به پرداخت 

کارگران نيز نيست و به ناچار کل اين 
  .ی تعطيل خواهد شدواحد بزرگ صنعت

بی پايه بودن حرف های کارفرما برای 
کارگران در زمره بديهی ترين بديهيات 

در کشوری که نرخ سود عظيم . بود
سرمايه در دل سرمايه داران دورترين 
نقاط دنيا قند آب می کند و سرمايه داران 

آن در کاخ های افسانه ای » وطنی« 
خويش به جای استخر شنا درياچه 

ی تأسيس می کنند، سخن از مصنوع
مشکل تهيه موادخام برای کارخانه عوام 

از . فريبی چندش آوری به حساب می آيد
اين ها که بگذريم کمبود مواد خام مشکل 
مربوط به کارفرماست و هيچ معلوم 
نيست که چرا کارگران بايد با گرسنگی 

  .خويش تاوان آن را بپردازند

پی  کارگران کارخانه الستيک البرز در
اعالم تصميم کارفرما دائر بر تعطيل اين 
واحد صنعتی به طور يکپارچه دست به 

آنان در همان زمان . اعتراض زدند
روز چرخ کار و توليد  ٢٠برای مدت 

کارخانه را به طور کامل متوقف ساختند 
و خواستار الغای کامل تصميم کارفرما 

مقاومت مصمم کارگران و تداوم . شدند
رمايه دار و دولت اعتصاب آنان س

سرمايه داران را بر آن داشت که از 
آنان با وعده . تصميم خود عقب نشينند

احتمال انصراف از تعطيلی کارخانه، 
کارگران را متقاعد ساختند که به سر 

کارگران کار را . کار خويش باز گردند
شروع کردند اما سرمايه داران نيز با 
غ سرسختی تمام به عوام فريبی ها و درو

آنان از . پردازی های خويش ادامه دادند
خريد مواد اوليه مورد نياز کارخانه 
خودداری و همزمان پرداخت دستمزد 
ماهانه کارگران را به طور کامل قطع 

اقدام کارفرما با خشم و نفرت . کردند
مجدد کارگران مواجه شد و اکنون مدتی 
است که اعتراض آنان به اين وضعيت 

  . ادامه دارد

هفته گذشته شمار کثير کارگران با در 
اجتماع در محيط کارخانه و به آتش 
کشيدن خرمن ها الستيک کهنه تالش 
کردند تا فرياد اعتراض خويش عليه 
جنايت سرمايه داران را به گوش 

اين کار کارگران . ديگران برسانند
مطابق معمول با تهاجم نيروهای 
سرکوب دولت سرمايه مواجه گرديد اما 

ان مقاومت کردند و عوامل کارگر
. سرکوب مجبور به عقب نشينی شدند

مبارزات کارگران همچنان ادامه يافت و 
ابعاد کامًال  ٨٧فروردين  ٢۴در روز 

در اين روز . تازه ای به خود گرفت
صدها کارگر الستيک البرز به جاده 

آنان . اسالمشهر هجوم آوردند - تهران

حلقه انبوه . جاده را به طور کامل بستند
های کهنه الستيک را در وسط جاده به 
آتش کشيدند و هر نوع رفت و آمد در 

  . اين مسير را متوقف کردند

توسل به راهکار بستن جاده ها يکی از 
شيوه های رايج و کارآمد جنبش کارگری 

خطوط . در سطح بين المللی است
مواصالتی ميان شهرها در همان حال 

شريان  معابر تجاری سرمايه و جزئی از
بستن . حيات بازار سرمايه داری است

اين راه ها از يک سو خسارت اقتصادی 
قابل توجهی به کارفرمايان و دولت آن 
ها وارد می کند و از سوی ديگر افکار 
عمومی توده های کارگر در مراکز 
ديگر کار و توليد را متوجه مشکالت و 
. مبارزات همزنجيران خويش می نمايد

ين بارها از اين راهکار کارگران آرژانت
آنان در . به بهترين وجه استفاده کرده اند

يک خيزش گسترده شورائی در چند سال 
پيش يکی از بزرگ راه های مهم 
اقتصادی کشور را به طو کامل بستند و 
همزمان خواستار دريافت چند صد هزار 
دالر برای راه اندازی کارگاه هايی شدند 

ها  که توسط شوراهای کارگری آن
کارگران . برنامه ريزی و اداره می شد

با اتکا به قدرت وسيع شورائی خويش 
. روزها در اين سنگر مقاومت کردند

دولت آرژانتين در مقابل اين اقدام جز 
تسليم چاره ديگری نداشت و سرانجام 
نيز در برابر مقاومت کارگران سر تسليم 

  .فرو آورد

٢۴/١/٨٧   

 

 »ايران صدرا« ی سازی سرکوب وحشيانه کارگران کشت
بيشتر کارگران ايران در جريان اخبار 

در » ايران صدرا« مبارزات کارگران 
بوشهر در طول ماه های اخير و به ويژه 
در روزهای تعطيلی نوروز بوده و 

خواست کارگران انصراف . هستند
کارفرمايان از تعطيل کارخانه و تضمين 

کارگران در . ادامه کار آنان است
ی اخير با تسخير دروازه ورودی روزها

کارخانه و تعطيل کردن همه بخش های 

توليد و کار بر خواست های خويش پای 
مقاومت کارگران با حمالت . فشردند

وحشيانه دستگاه های اعمال قهر سرمايه 
در همان روزهايی که . مواجه گرديد

دروازه کارخانه در تسخير کارگران 
ليدی و اخراجی بود، عوامل حفظ نظم تو

سياسی و امنيت سرمايه داری سر از پا 
نشناخته برای خاموش ساختن شعله 

علی . پيکار کارگران وارد ميدان شدند

افراشته استاندار بوشهر، ايمانی امام 
جمعه شهر و سرهنگ جعفر کبگانی 
فرماندار دستور حمله به اجتماع توده 
های کارگر را صادر کردند و با اعزام 

عمال قهر صفوف نيروهای ويژه ا
آنان . کارگران معترض را از هم پاشيدند

به اين کار اقدام کردند تا از اين طريق 
با پرتاب صد ها خانواده کارگری به 
برهوت سياه گرسنگی از سودآوری هر 
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چه کالن تر و انبوه تر سرمايه ها دفاع 
چکمه پوشان مسلح سرمايه در . کنند

جريان اين تهاجم حتی به خبرنگاران 
حاضر در محيط اجتماع کارگران هم 

تن ازآنان را  ٣رحم نکردند و حداقل 

. دستگير و روانه سياهچال ساختند
  :اسامی دستگيرشدگان عبارت است از

ميترا انبارک از هفته نامه بيرمی و هفته . ١
  نامه دريای جنوب 

  مريم خويينی از هفته نامه نصير بوشهر. ٢

صير اسماعيل جعفری از هفته نام ن. ٣
  بوشهر

٢۴/١/٨٧  
 

 کرمانشاه» غرب استيل« اخراج کارگران 
از » غرب استيل کرمانشاه« کارگر  ٢۵

کار بيکار شدند و به لشکر عظيم 
بيکاران جامعه سرمايه داری و دنيای 

کارخانه ايران استيل . سرمايه پيوستند
توليد کننده قطعات خودرو در شهر 

سرمايه دار صاحب . کرمانشاه است
انه از محل استثمار کارگران کارخ

علت . سودهای کالن اندوخته است
اخراج کارگران تقاضای آنان برای 

معنای ! افزايش دستمزده بوده است
شفاف و صريح اين کار آن است که 
کارفرما با دسترسی به خيل بيکارانی که 
حاضرند نيروی کار خويش را به هر 
بهای اندکی بفروشند برای دقيقه ای هم 

به تحمل تقاضای افزايش حقوق  حاضر
  .هيچ کارگری نيست

٢۴/١/٨٧  

 

 

 کارگران آرد سقز اخراج شدند
کارگران آرد سقز نيز همسان همه 
همزنجيران خويش به صورت قراردادی 
کار می کنند و سرنوشت آن ها مطابق 
معمول اين است که در پايان هر دوره 
قرارداد به بی رحمانه ترين شکلی در 

ج و الجرم گرسنگی و سيه معرض اخرا
کارفرمايان با . روزی قرار می گيرند

مشاهده صف طويل بيکاران و آمادگی 
آن ها برای فروش شبه رايگان نيروی 
کار خويش، کارگران قديمی را اخراج 

می کنند و نيروی تازه نفس ارزان 
بهاتری را به جای آن ها مورد استثمار 

  . قرار می دهند

 

 کارگر در بروجردبيکاری جديد هزار 
 ٠٠٠شهر بروجرد شاهد وجود بيش از 

هزار انسان  ۴٠. کارگر بيکار است ۴٠
که برای تأمين معيشت خود جز فروش 
نيروی کار هيچ راه ديگری ندارند و 
سرمايه داران نيز با مشاهده وفور اين 
نيرو سوای شکار انسان های مجبورتر، 
محتاج تر و آماده برای فروش ارزان تر 

روی کار به هيچ چيز ديگری نمی ني

در شروع سال جاری با افزايش  .انديشند
بيش از پيش بهای ارزاق عمومی و 
نيازهای اوليه زندگی، عده ای از 
کارگران در مراکز مختلف کار و توليد 
خواستار مقدارناچيزی افزايش دستمزد 

اين خواست کارگران ناگهان آتش . شدند
ز همه خشم ضدبشری کارفرمايان را ا

سو برانگيخت و در طول چند روز بيش 

. از هزار کارگر را از کار بيکار کردند
کارفرمايان به جای کارگران اخراجی 
نيروی کار ارزان بهاتری را برای 
استثمار در حوزه های سالخی خويش به 

  . کار گماردند

٢۴/١/٨٧  

 

 

به جرم تقاضای افزايش » طبس آب«اخراج کارگران 
 دستمزد

ی رسيده از کارخانه ها و مراکز خبرها
کار در سراسر ايران تقريبًا يکسان 

همه جا کارگران زير فشار . است
گرسنگی و سيه روزی خواستار چند 
ريال افزايش دستمزد هستند و پاسخ 
کارفرمايان نيز در همه جا چرخاندن 
شمشير آخته اخراج بر فراز سر 
کارگران و فشار دادن لبه تيز اين 

سرمايه . گردن آنان استشمشير بر 

طبس  آبداران صاحب کارخانه تصفيه 
در اين زمينه همسان ساير سرمايه داران 

آنان نه فقط . دست به شاهکار زده اند
با  اتقاضای افزايش دستمزد کارگران ر

اند بلکه همزمان  اخراج پاسخ داده
ماه  ۴اصرار کارگران برای دريافت 

د حقوق معوقه خويش را نيز جرمی مزي
بر جرم اول و گناهی کبيره تر از گناه 

به اين ترتيب بر . نخست قلمداد کرده اند

اساس حکم صادره دادگاه کارفرمايان 
طبس، کارگران به علت آب کارخانه 

ارتکاب دو جرم نابخشودنی يعنی 
ماه حقوق معوقه  ۴درخواست پرداخت 

  . اند و تقاضای افزايش دستمزد بيکار شده

٢۴/١/٨٧  
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 »ايران برک « ماهه دستمزد کارگران  ٣تعويق 
ايران « کارگر کارخانه نساجی  ٣٠٠

سه ماه تمام است که هيچ ريالی » برک 
تأخير در . دستمزد دريافت نکرده اند

پرداخت دستمزده چند سال است که در 
اينجا نيز همسان همه مراکز ديگر کار و 
توليد در ايران به امری رايج و شايد هم 

» قانون« يی ناپذيری از به بخش جدا
در سرمايه داری ايران » کار« نانوشته 

کارخانه ايران برک . تبديل گرديده است
سال تمام است که اين بليه را به طور  ۵

مستمر بر کارگران خود تحميل کرده 
عده ای از کارگران عقيده دارند . است

که علت اين امر انتقال کارگاه از بخش 
سرمايه  دولتی به مالکان خصوصی

در صحت اين حرف که روند . است
خصوصی سازی کارگاه ها يک بخش 
برنامه ريزی شده داخلی و بين المللی 

نظام جنايتکار سرمايه داری برای وارد 
ساختن فشار هر چه سهمگين تر بر 
سطح معيشت کارگران و افزايش هر چه 
بيشتر سود سرمايه ها است جای ترديدی 

که سرمايه در نيست، اما فراموش نکنيم 
مشکل هيچ . هر حال سرمايه است

کارگری در هيچ کجای اين جهان با 
تغيير در شکل مالکيت سرمايه حل نمی 

سود سرمايه خصوصی از سرمايه . شود
دولتی کمتر نيست و مالکان خصوصی 
سرمايه ها به خاطر موقعيت بد اقتصادی 
شان نيست که پرداخت دستمزدها را به 

سالهاست که  .تعويق می اندازند
نمايندگان فکری و سياسی سرمايه از 
دولتمرد گرفته تا غيردولتمرد از پشت 
هر تريبونی فرياد می زنند که گويا 
خصوصی سازی مراکز کار و توليد 

کليد حل همه مشکالت از جمله مشکالت 
آنان در نهايت وقاحت ! کارگران است

در کنار همين دروغ پردازی عظيم 
هم شب و روز در دروغ عظيم تری را 

اين که گويا : گوش ما پمپاژ می کنند 
بخش خصوصی وضعيت خوبی ندارد و 
به اين دليل قادر به پرداخت دستمزدهای 

به کدام ! سنار يک غاز کارگران نيست 
به طور ! حرف اينان بايد باور کرد؟

هيچ کارگری نبايد . قطع به هيچ کدام
خود را اسير اين فريب کاری ها و توهم 

دازی های صاحبان سرمايه يا دولت پر
معضل در خصوصی يا . آن ها سازد

کل معضل . دولتی بودن سرمايه نيست
بشر در اساس موجوديت سرمايه و نظام 

  . سرمايه داری است

 

در مقابل » پارس واشر« اجتماع اعرتاضی کارگران 
 فرمانداری قزوين

پارس « سرمايه دار صاحب کارخانه 
ناگهانی و بسيار  در يک تصميم» واشر

اضطراری حکم به تعطيل کارگاه داده 
چنين به نظر می رسد که استثمار ! است

ساليان دراز نيروی کار شبه رايگان 
جامعه حجم سرمايه های وی را تا آنجا 
باال برده است که برای دستيازی به 
سرمايه گذاری های عظيم تر در حوزه 
های پرسودتر حتی فرصت اطالع قبلی 

. رگران خود را هم نداشته استبه کا
درست به همين دليل يک روز صبح که 
کارگران او مطابق معمول راهی محل 

کار می شوند با درهای بسته و قفل شده 
اين امر سبب . کارخانه مواجه می شوند

می شود که کارگران به جای ورود به 
کارگاه راهی محل فرمانداری شهر 
قر صنعتی البرز گردند و در مقابل م

آقای فرماندار دولت سرمايه داری عليه 
پيداست که . صاحب سرمايه شکايت کنند

کارگران بايد به هر اعتراضی دست 
بزنند، اما اين نيز بسيار اساسی و حياتی 
است که بردن شکايت دزد پيش رئيس 
. دزدان حالل هيچ مشکلی نيست

فرمانداز شهر البرز نماينده قدرت 

کارگر . ر استسرمايه و طبقه سرمايه دا
ايران واشر بايد به قدرت طبقه خود 

او بايد به سراغ همزنجيران . رجوع کند
شاغل خود در همه واحدهای کار و توليد 

اين کارگران هستند که بايد . ديگر برود
با احساس درد او در همه شريان های 
حيات خويش چرخ توليد و کار را بر 
سر صاحبان سرمايه و دولت آنها خراب 

ند و به ياری همزنجيران اخراجی و کن
  . بيکار خود بشتابند

٢١/١/٨٧   

 

 اعتصاب جمدد کارگران نيشکر هفت تپه
کارگران نيشکر هفت تپه يک بار ديگر 
به صورت بسيار گسترده و پرشور 
چرخ توليد و کار را از حرکت 

علت اعتصاب اجتناب . بازداشتند
صاحبان سرمايه از پرداخت حقوق اسفند 

داش ها و ساير مطالبات سال گذشته و پا
مجمتع . کارگران اعالم گرديده است

نيشکر هفت تپه در سال گذشته شاهد 
. اعتصاب وسيع کارگران بود ١١وقوع 

در اعتصاب روز بيستم فروردين نيز 

کارگران همه بخش های کشاورزی و 
  . نی بری شرکت دارند

٢١/١/٨٧  

 

 

 کارگر شهرداری شهر سقز ٣٠اخراج 
کارگر را از  ٣٠رداری شهر سقز شه

اين کارگران هر . کار بيکار ساخته است
سال تمام برای  ١٠کدام بيش از 

شهرداری کار می کرده اند و تاسف آور 

سال  ١٠اين است که در تمامی اين 
مجبور بوده اند که در چهارچوب 

نظام سرمايه . قرارداد موقت کار کنند
 داری تاريخًا همه تعاريف، تعابير،

مالک ها، مفاهيم و اصطالحاتش را از 
واژه نامه پرشرارت سود و باز هم سود 

اما همين نظام با . استخراج کرده است
تمامی بشرستيزی بی مرز و مهارش در 
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برخی مناطق دنيا زير فشار قدرت قهر 
و خشم توده های کارگر مجبور بوده 
است که اينجا و آنجا به دستکاری های 

ر اين مفاهيم و مصلحت جويانه ای د
به طور مثال، اگر . تعابير دست زند

کارگری يک سال در جايی کار کرد او 
را نه کارگر موقت بلکه نيروی کار 

نظام . ثابت يا مستمر آنجا به حساب آرد

سرمايه داری در شرايط کنونی جهان 
کًال و در همه جای اين دنيا با قدرت تمام 
حتی همين عقب نشينی های عميق 

ناچيز را هم به طور کامل  مصلحتی
سرمايه داران و دولت . سالخی می کند

سرمايه داری ايران نيازی به اين 
در جهنم سرمايه داری . سالخی ندارند

ايران تاريخًا هيچ نوع عقب نشينی 

مصلحتی از جانب طبقه سرمايه دار به 
نفع توده های کارگر صورت نگرفته 

 در. است که نياز به سالخی داشته باشد
اينجا جنبش کارگری است که در لحظه 

  . لحظه حيات خود سالخی گرديده است

٢١/١/٨٧  

 

 قزوين» ايران دروس«اعرتاض کارگران 
 ۶» ايران دروس« کارگر کارخانه  ٣٨

ماه تمام است که حتی يک ريال دستمزد 
کارگران به همين . دريافت نکرده اند

دليل در حريم امامزاده بی اعجازی به 
» شکيالت کارگری شهر قزوينت« نام 

اجتماع کرده و خواستار پيگيری 
مشکالت خويش از سوی اين تشکيالت 

به قول معروف، کل اگر طبيب ! شدند
تشکيالت ! بودی سر خود دوا نمودی 

درمانده تر، ناتوان تر و " خانه کارگر"
بی اعتبارتر از آن است که بتواند 

طنز تلخ . مشکالت کارگران را حل کند
کارگران : نيز در همين جاست  ماجر

ايران از فرط بی پشت و پناهی و بی 

قدرتی و استيصال به تشکلی روی می 
آورند که خود زائده و مزدور سرمايه 

  .داری است

٢١/١/٨٧  

 

 

 اعتصاب کارگران آرد زابل
يا کار بدون هيچ مزد و » بيگاری« 

مواجب جنايتی از سلسله جنايات بی 
عليه توده دهقان در شمار جالدان فئودال 

با . عصر حاکميت نظام فئودالی بود
پيدايش رابطه خريد و فروش نيروی کار 
و توسعه بردگی مزدی به نظر می رسيد 
که اين شيوه سالخی انسان ها جای خود 
را به شکل ظاهرًا مدرن تری از سالخی 

نظام سرمايه داری . و توحش داده است
بردگان مزدی » خريد کار« مدعی 
ايه شد و نمايندگان فکری نظام با سرم

شليک زرادخانه های عظيم توهم بافی به 
مغز کارگران تالش کردند تا خريد 

جا » خريد کار«نيروی کار آن ها را 
سرمايه داران و دولت سرمايه . بزنند

داری ايران اينک اين کارزار سترگ 
توهم بافی را دچار انقالبی عظيم ساخته 

ن هيچ مزد زير بيگاری و کار بدو. است
کارگران محتوای اين » خريد کار« نام 

انقالب بزرگ را در جهنم سرمايه داری 
چند سال تمام است . ايران تعيين می کند

که اين روش با يک نرخ رشد سرطانی 
طول و عرض تمامی مراکز کار و توليد 
را در ايران به هم دوخته است و 
صاحبان سرمايه در اعمال آن عليه 

. از همديگر سبقت می جويندکارگران 
سرمايه دار صاحب کارخانه آرد زابل 

ماه پيش با مشاهده ارقام کالن  ۵نيز از 
سودهايی که ساير سرمايه داران 
کشورش از محل بيگاری کارگران می 

اندوزند يکسره مبهوت قدرت اعجاز اين 
نوع توحش گرديده و درست از همان 
 تاريخ تا امروز ريالی به هيچ کارگری

  . پرداخت نکرده است

کارگران آرد زابل اينک در اعتراض به 
اين شرارت کارفرمای خويش که در 
واقع حلقه ای از زنجيره سراسری 
شرارت همه صاحبان سرمايه در ايران 
است دست از کار کشيده اند و اعالم 

ماه  ۵داشته اند که تا حصول کامل 
دستمزد معوقه به اعتصاب خود ادامه 

  . خواهند داد

٢٠/١/٨٧  

 

 اعرتاض کارگران معدن طبس
کارگران معدن زغال سنگ طبس 

ماه است که ريالی بابت  ٣نزديک 
 ١٢٠٠. دستمزد خود دريافت نکرده اند

کارگر اين معدن ضمن اعتراض به اين 
وضعيت اعالم داشته اند که از شروع 
نيمه دوم سال پيش تا حال تأخير در 

ر کامل پرداخت حقوق ماهانه آنان به ام
رايج صاحبان و مديران معدن تبديل 

کارفرمايان معدن کسادی . گرديده است
بازار فروش محصوالت را دليل اصلی 

چنين به نظر . اين تأخير اعالم کرده اند

می رسد که پرداخت مزد کارگر در 
ايران اندک اندک به آرشيو استثنائات 
رابطه خريد و فروش نيروی کار می 

که دستمزد کارگران برای اين . پيوندد
يک کارخانه پرداخت شود بايد شرايط 
بسيار متنوع و دانمًا در حال تزايدی 

  :يکجا با هم جمع گردند، به طور مثال

کارگران بيکاری که به اميد يافتن کار   - 
با دستمزد حاضرند مدت ها بدون مزد 
کار کنند در مقابل کارخانه ها صف 

مال حادثه ای که در ايران احت. نکشند

وقوع آن منتفی است يعنی سرمايه داران 
ايران خطر وقوع آن را منتفی ساخته 

  . اند

حوزه انباشت سودآورتری در قياس با   - 
رشته کنونی کار و توليد در پيش روی 

  .کارفرمايان قرار نداشته باشد

امکان فروش محصوالت در بازار با  - 
قيمت های احتکاری متضمن ارقام 

  . موجود باشدنجومی سود حتمًا 

  ............و غيره  - 
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 ۴٠٠راهکار آتش سوزی کارخانه قند ورامين و اخراج 
 کارگر

در سال گذشته کارخانه قند ورامين نيز 
همسان بسياری از واحدهای ديگر توليد 
قند و شکر در ايران از تحمل آسيب های 
اقتصادی ناشی از بحران دامنگير اين 

گونگی داستان چ. صنعت شکايت کرد
شروع و توسعه اين بحران را تقريبًا همه 
. کارگران ايران بسيار خوب می دانند

يک تراست عظيم تجارت قند و شکر 
متشکل از آقازاده ها و دانه درشت ها 
مدت ها است که انحصار کل واردات 
اين محصوالت را به خود اختصاص 
داده است و در کارزار رقابت با همتايان 

شده است که بيشترين  طبقاتی خود موفق
بخش بازار را از دست آن ها خارج 

در چنين وضعی سرمايه داران . سازد
صاحب واحدهای توليد قند آنچنان که 

شيوه رايج همه سرمايه داران و سرشت 
سرمايه است ترجيح می دهند که سرمايه 
خود را از اين قلمرو به حوزه های 

کارخانه قند . پرسودتری منتقل کنند
نيز از مدت ها پيش در تدارک  ورامين

صاحبان کارخانه . اجرای همين نقشه بود
در اين گذر با تيزهوشی خاص طبقاتی 

قبل از . شان پرسودترين راه را برگزيدند
هر چيز کل ساختمان کارخانه را يکجا 

آنان با انجام اين مهم يک . به آتش کشيدند
. تير را به سه هدف اساسی شليک کردند

کارگر کارخانه را  ۴٠٠اول اين که 
اخراج و يک راست به برهوت گرسنگی 

دوم اين که دست به کار . گسيل داشتند
تأسيس مجتمعات مسکونی در زمين 
کارخانه شدند و از طريق فروش اين 

مجتمعات سودهای هر چه کالن تر 
سوم اين که زير نام . نصيب خود ساختند

آتش سوزی کارگاه خود را از پرداخت 
ن خويش به کارگران آزاد هر نوع ديو

کردند، چهارم و باالخره اين که به يمن 
همه اين سودهای هنگفت و موفقيت های 
يکی پس از ديگری راه را برای پيش 
ريز سرمايه های کالن تر خود در حوزه 

  .های ديگر هموار ساختند

سرمايه داران صاحب کارخانه قند 
ورامين به همه اين پيروزی ها دست 

کارگر اين  ۴٠٠ر عوض يافتند و د
کارخانه اينک زير فشار سهمگين 
گرسنگی زن و فرزند راه به هيچ کجا 

  .ندارند

 

 :صنايع پمپ انرژی

از پرداخت ماليات، تعطيلی کارگاه و  افرار کارفرم
 اخراج کارگران

شرکت توليدی صنايع پمپ  کارگر ٣٠
مديريت . انرژی از کار بيکار شدند

رداخت ماليات کارخانه برای فرار از پ
ترجيح داده است که کارخانه را تعطيل 

او در اين . و کارگران را اخراج کند
زمينه از تجربيات بسيار گرانبهای همه 
همتايان سرمايه دار خويش برخوردار 

بايگانی پرونده مالياتی و رهايی . است
از پرداخت ريالی ماليات طبيعتًا تنها 
سودی نيست که چشم آز صاحب کارگاه 

ايشان در . ا سخت به خود دوخته استر
کنار اين پيروزی از معضل توقعات 
نازل شماری کارگر قديمی نيز راحت 
خواهد گرديد و در بازار رقابت هولناک 

نيروی کار شبه رايگان ايران، نيروی 
کار بسيار ارزان تری و البته در وهله 

» بيگاران « نخست يک جمعيت آماده 
مزد را مورد  يا کارگران موقت بی هيچ
  . استثمار قرار خواهد داد

 

در مقابل اداره کار " اشکان چينی" جتمع کارگران 
 قزوين

کارگر قراردادی کارخانه  ١٠٠بيش از 
قزوين صبح امروز در " اشکان چينی" 

ماه حقوق و  ٦اعتراض به عدم دريافت 
مطالبات معوقه در مقابل اداره کار شهر 

  .آميز زدندالبرز دست به تجمع اعتراض 

يک فعال کارگری در قزوين به سايت 
مديريت اين واحد : گفته است " دسترنج"

ماه  ٣تا  ٢توليدی قرارداد های موقت 
منعقد کرده و حقوق کارگران خود را به 

  .تاخير پرداخت می کند

او اضافه کرده که شرکت مذکور از 
وضعيت مالی مناسبی برخوردار بوده و 

تومان وام  اارد هچندی پيش نيز از ميلي
  .بهره برده است

اين خبر به خوبی نشان می دهد که اين 
ادعا که تعويق در پرداخت دستمزد 
! کارگران به علت کاهش سود يا ضرر

سرمايه داران است چيزی جز يک 
حقيقت درست . دروغ آشکار نيست

پرداخت دستمزد : عکس اين است 

کارگران به صورت معوق فقط وفقط 
ری ناپذير سرمايه معلول حرص سي

برای کسب سود هرچه بيشتر است، 
حرصی که تنها بربستر پراکندگی و 
ازهم گسيختگی صفوف کارگران است 
  .که اين گونه مهارناپذير به پيش می تازد

٨٧/١/١٩  
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کارگران ايران صدرا قربانيان سودجويی بی مهار 
 سرمايه

کارگر کشتی سازی ايران صدرا  ۴٠٠
ی گرفته اند و در معرض اخراج قطع

شمار کارگرانی که حتی در همين 
روزهای اخير از کار بيکار شده اند، سر 

بيکار سازی ها . به چندين هزار می زند
به طور بسيار عادی موج جديدی از 
وحشت و هراس را در ميان توده های 
کارگر دامن زده است و واکنش 
کارگران در همه جا به صورت خشم و 

صاحبان سرمايه و نفرت و پيکار عليه 
. دولت سرمايه داران شدت يافته است

پاسخ کارفرمايان و دولت آن ها در قبال 
تمامی اعتراضات و خشم و مبارزات 
کارگران فرمولبندی آشنای بسيار 

بازار فروش کافی : يکسانی است 
سفارشات الزم را دريافت !! نداريم

و !! توليد صرف نمی کند!! نکرده ايم
اگر !! کارگاه هستيم مجبور به تعطيل

عده ای از کارگران را اخراج نکنيم بايد 
همه بساط کار و توليد را جمع کنيم و 

  !! تمامی کارگران را يکجا بيکار سازيم

استدالل های عموم صاحبان سرمايه و 
دولت سرمايه داران در عبارات بسيار 
تکراری و همگون فوق خالصه می 

که  گردد و بسيار بعيد به نظر می رسد
هيچ کارگری، حتی کارگر کمتر آگاهی، 
در دروغين و جعلی و وارونه بودن اين 
حرفها کمترين شکی به خود راه دهد يا 

در پشت تمامی اين . تا حال راه داده باشد
لفظ پردازی ها و دليل بافی ها فقط يک 

سرمايه سود بيشتر : چيز خوابيده است 
و بازهم بيشتر می خواهد، سرمايه از 

کم سودتر به حوزه پرسودتر می  حوزه
رود، و نيروی کار هر چه ارزان تر و 
هر چه شبه رايگان تر کارگران را وثيقه 
حصول سودهای هر چه عظيم تر و باز 

دليل اصلی . هم عظيم تر خود می سازد
اخراج های گسترده ما فقط اين است و 
تمامی آنچه که سرمايه داران و دولتشان 

عوام فريبی و  به هم می بافند سوای
بر اساس آمارهای . دروغ هيچ نيست

خود نظام سرمايه داری فقط چند ميليون 

کارگر ايرانی در چند بخش صنعتی 
کشور غير از بخش اقتصادی عظيمی 

بيش از  ١٣٨٢چون نفت در طول سال 
هزار ميليارد تومان سود خالص  ١٢٠

. برای صاحبان سرمايه توليد کرده اند
ا نيز يک واحد کارخانه ايران صدر

صنعتی از خيل عظيم صنايعی است که 
اين ارقام نجومی سود را تصاحب کرده 

کارگران ايران صدرا و ساير . اند
همزنجيرانشان ديروز با کار شاق 
خويش اين سود ها را برای صاحبان 
سرمايه توليد کرده اند و امروز 
کارفرمايان فقط به اين دليل که می توانند 

ن تر به چنگ آرند و نيروی کار ارزا
سود خود را باز هم کالن تر سازند، 

کارگر ايران صدرا و خيل کثير  ۴٠٠
زن و فرزندان آن ها را به باتالق 

  ن. گرسنگی پرتاب می کنند

 

راهکار تازه پيکار عليه  کارگران ايران صدرا و
 سرمايه

يران صدر در کارگر اخراجی ا ۴٠٠
استان بوشهر دروازه ورودی کارخانه 

آنان در . را به تصرف خود درآوردند
مقابل در ورودی اين واحد بزرگ 
صنعتی اجتماع کرده و از ورود 
کارگران شاغل به درون کارخانه 

حرف دل اين . جلوگيری نمودند
کارگران با همزنجيرانشان اين بود که ما 

واحد  تن واحدی از يک طبقه اجتماعی

هر جنايت کارفرمايان عليه هر . هستيم
هر . کدام ما جنايتی عليه همه ماست

ريال افزايش دستمزد هر کدام ما در 
اخراج و . گرو مبارزه متحد همه ما است

گرسنگی هر کارگر معضل کل کارگران 
وقتی که صاحبان سرمايه ما را از . است

کار بيکار و فرزندان ما را راهی جهنم 
سازند، شما وظيفه داريد  گرسنگی می

که عليه اين شقاوت اعتراض کنيد و 

چرخ توليد سود سرمايه را متوقف 
اقدام کارگران در همان حال . سازيد

پيامی بسيار شفاف به صاحبان سرمايه 
وقتی شما با اتکا به قدرت دولتی و : بود 

طبقاتی خود ما را بيکار می کنيد ما نيز 
رخ توليد با توسل به قدرت متحد خود چ

ما اين کار را . را از کار می اندازيم
بسيار مصمم انجام می دهيم حتی اگر 

  . کارگر بيکار باشيم
 

شيوع آنفلوانزای مرغی کل کارگران کارخانه  به هبانه
 !را از کار بيکار کردند

يکی از واحدهای مرغداری غرب 
تهران به بهانه شيوع آنفلوانزای مرغی 

اخراج کرده  کل کارگران را از کار
صاحب کارخانه در زمستان . است

 ٢٠٠گذشته حکم اخراج را در مورد 
کارگر به اجرا نهاد و اينک دامنه شمول 
حکم را به تمامی کارگران اين کارگاه 

از اين کارفرما و . توسعه داده است

دولت نماينده و مظهر قدرت او بايد 
  : پرسيد که

آنفلوانزای مرغی يکی از مهلک . ١
سريع االنتشارترين و پرمرگ و  ترين،

خطر اين . ميرترين بيماريها در دنياست
بيماری در سطحی از اهميت است که 
در همه جوامع به محض مشاهده کمترين 
عالمت شيوع آن بالفاصله دست به کار 

. وسيع ترين اقدامات پيشگيری می گردند
حال به راستی اگر شيوع آنفلوانزای 

و کل جامعه  مرغی در اين واحد توليدی
ايران موضوعی تا اين حد بالفعل و جدی 
است پس چرا در هيچ کجا هيچ اثری از 
هيچ نوع اقدامات پيشگيری ديده يا حتی 

  شنيده نمی شود؟
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کارگر  ٢٠٠چرا در زمستان گذشته . ٢
به اين بهانه از کار بيکار شدند اما هيچ 
مرغی در هيچ کجای اين کشور به هيچ 

  شد؟آنفلوانزائی دچار ن

فرض کنيم که يک واحد صنعتی . ٣
چرا بايد . دچار نوعی مشکل گردد

کارگران آن به دره گرسنگی سقوط 
  کنند؟

چرا کارفرما بايد آخرين ريال . ۴
خسارات خود را از آنچه که صندوق 
دولت ناميده می شود و يا در واقع از 
محل اضافه ارزش های انبوهی که 

ارد اما کارگران توليد کرده اند دريافت د
کارگران نبايد از هيچ تضمينی برای 

  معيشت خود برخوردار باشند؟ 

پاسخ کارفرمايان و دولت آن ها روشن 
کارگر فقط تا جايی حق حيات : است 

دارد که نيروی کارش برای توليد 

سودهای کالن الزم باشد، در غير اين 
. صورت او محکوم به نابودی است

بطه با تکميل اين پاسخ، از جمله در را
اخراج کارگران همين واحد معين نيز 
اين است که سرمايه دار با مشاهده 
نيروی کار شبه رايگان تر مختار و 
مخير و مجاز است که کارگران شاغل 
خود را به باتالق گرسنگی و مرگ 

  . بسپارد

 

 "سياه زاخ"خراج کارگران سد ا
سياه "کارگر قراردادی سد  ١٠٠بيش از
شرايطی که سه ماه  ديواندره در" زاخ

تمام ريالی بابت حقوق و ساير مطالبات 
خود دريافت نکرده اند از کار بيکار 

 به گفته گزارشگر سايت دسترنج. شدند

متعلق به اپوزيسيون درونی دولت ( 
کارگران مدتی پيش با ) بورژوازی

روزه  ٢٠سازمان دادن يک اعتصاب 
خواستار دريافت دستمزدهای معوقه 

پاسخ کارفرما به اين . خود بودند

اعتراض اينک در شکل صدور حکم 
اخراج صد کارگر به آنان ابالغ گرديده 

  !است 

 

 چند اعتصاب در کردستان، بازهم برای دستمزد معوقه
کارگر شاغل درپروژه  ٤٠٠
ماه گذشته ١کامياران طی “ گاوشان“سد

بار نيز در  ۴دست به اعتصاب زده و 
ست به تجمع مقابل فرمانداری کامياران د

ماه حقوق  ۴ماه از  ٢زده و موفق شدند 
ما پرداخت امعوقه خود را دريافت کنند، 

ماه حقوق باقيمانده آنان به بعد از  ٢
اعتصاب . نعطيالت نورزوی موکول شد

“ زيويه“کارگران شاغل درپروژه سد
روز قبل ١۵درکامياران که از

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 
. همچنان ادامه داردمعوقه آغازشده بود، 

 ۶“ زيويه“مديران شرکت سازنده سد 
ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت 
نکرده و وعده پرداخت مطالبات آنان 
پس از تعطيالت نوروزی را داده اند و 

. اکنون کارگاه سد نيز تعطيل شده است
پيش از ايام تعطيلی سال جديد ، 
آارگران سد سيازاخ ديواندره به علت 

رداخت حقوق معوقه خود آه از عدم پ
مهر ماه سال گذشته تا روزهای پايانی 

ماه از شرآت طلب  ۶سال در حدود 
  .داشتند ، دست به اعتصاب زدند 

آخرين خبر اعتصاب آارگران سيازاخ 
حاآی از آن است آه با وجود 

ماه از حقوق معوقه  ۵/٢پرداخت
آارگران همچنان در اعتصاب به سر 

ژه به صورت آامل می برند و اين پرو
  . به تعطيلی آشيده شده است 

اعتصاب برای گرفتن دستمزد معوقه از 
داستان های دردناک و غم انگيز طبقه 
کارگر ايران است، طبقه کارگری که به 

دليل به فعل درنياوردن ومتحد و متشکل 
نکردن نيروی عظيم سرمايه ستيزش 
چنان به موضع ضعف افتاده که با آن که 

آخرماه حقوق ندارد و با آن که می داند 
برای مخارج زندگی خود و خانواده اش 
مرتب از اين و آن پول قرض می کند اما 
در عين بيچارگی به طور کامًال مجانی 
فعًال برای سرمايه دار کارمی کند به اين 
اميد که چندين ماه بعد، آن هم به زور 
اعتصاب، دستمزدش را از کارفرما 

ی و درماندگی به اين بيچارگ! بگيرد
هزار زبان به ما می گويد که ننگ اين 
زندگی را تنها با متشکل شدن عليه 
  .سرمايه می توانيم از دامن خود بزداييم

 

 اعتصاب در کارخانه سيمان لوشان
کارگران قراردادی سيمان لوشان 
دراعتراض به مشخص نبودن وضعيت 
استخدامی خود در اولين روز کاری سال 

   .دست از کار کشيدند) ٨٧(جديد

ده ها تن از کارگران قراردادی سيمان 
لوشان دراعتراض به عدم رسيدگی به 
درخواست خود که تبديل قراردادهای 
موقت به قرارداد دايمی کار است در 
اولين روزکاری سال جديد دست ازکار 

کشيدند که اين امر موجب شد در توليد 
اين مجموعه اختالل به وجود آيد و 

از تعهدات کارخانه با تاخير به  برخی
  .مرحله اجر درآيد

کارگر  ۵٠براساس گزارشات، دست کم 
با قرارداد موقت سال هاست که منتظرند 
مديريت آن ها را به استخدام دايم درآورد 

  .تا از بالتکليفی رها شوند

برای پی بردن به داليل استنکاف 
سرمايه داران از تبديل قراردادهای 

دادهای دايم و ضرورت موقت به قرار
مبارزه با اين پديده نظام سرمايه داری به 

بخش (مقاله مندرج در همين سايت 
تحت عنوان ) مطالبات روز کارگران

" سرمايه و قراردادهای موقت کار"
  .رجوع کنيد
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 گزارشي از خبش نوزادان بيمارستان ميالد در هتران
بيكاري و بيكار سازي ودر نتيجه 

ون فقر وفالآت در افزايش روزافز
جامعه توسط سرمايه وعدم توانايي ادامه 
زندگي خانوادگي وعدم آشنايي بيشتر 
خانواده هاي زحمتكش با روابط 
اجتماعي وباال رفتن روز افزون آمار 
طالق به علت بيكار شدن نان آور 
خانواده وباال رفتن اختالف خانوادگي 
ودر نتيجه جدايي و وجود زنان صيغه 

تربه خاطر حفظ جان وفرار اي آه بيش
از گرسنگي وفقر وفالآت هرچه بيشتر 
تن به رابطه نا خواسته با مردان مي 
دهند، نمود خود را به اشكال مختلف 

يكي از موارد اين فقر و . نشان مي دهد
فالکت و تن فروشی را مي توان در 

زايشگاه ها وبيمارستان هاي زنان 
ران در بيمارستان ميالد ته. وزايمان ديد

آه يكي از بزرگ ترين بيمارستان هاي 
تهران و ايران است مي توان شاهد بود 

 -بخش زنان و زايمان - آه در طبقه دوم
يا حتی بيشتر نوزاد  ۴يا  ٣روزانه تعداد 

توسط خانواده ها وزناني آه توانايي نگه 
داري آنان را ندارند جا گذاشته می 

اين زنان که پس از زايمان به . شوند
ي بيمارستان را ترك مي آنند غالبًا طريق

زناني صيغه ای هستند آه شوهرانشان 
به آنان تكليف کرده اند آه به هرطريقي 

در روز اول . شر نوزاد خود را آم آنند
در بخش نوزادان  ٨٧فروردين 

نوزاد خود را  ۴بيمارستان ميالد مادران 

رها آرده وبيمارستان را ترك آرده 
  . بودند

آوردن آمار نوزادان رها براي به دست 
شده، مي توان منطقه آرج در تهران و 
تعداد زياد بيمارستان هاي زنان وزايمان 

آن وقت متوجه . آن را در نظر گرفت
خواهيم شد آه فقر وفالآت و وجود زنان 
صيغه اي وعدم توانايي خانواده ها در 
نگه داري فرزندان خود چگونه باعث 

اين  مي گردد آه هر روز به تعداد
  .نوزادان رها شده افزوده شود 

منيرالسادات موسوي، کارگر بيمارستان 
  ميالد تهران

  ٨٧فروردين  ۴

 

 روزه کارگران قزوين ٨اعتصاب 
 ۵به گزارش سايت دسترنج کارگران 

واحد بزرگ توليدی و صنعتی استان 
روز است که به طور پی در  ٨قزوين 

پی چرخ توليد را می خوابانند و برای 
قق مطالبات خويش به اعتراض، تح

. تحصن و اعتصاب دست می زنند
ماه  ١٠تا  ٢کارگران خواستار پرداخت 

دستمزد معوقه و ساير مطالبات پرداخته 
» عيدعلی کريمی«. نشده خويش هستند

کارگر مقيم قزوين در مصاحبه با سايت 
 ٨باال توضيح داده است که در طول اين 

ی پل« روز کارگران کارخانه های 
پوشينه « ، »پارس واشر« ، »اورتان

» نازنخ« و » قوه پارس« ، »بافت
چندين بار در مقابل استانداری و ساير 
مؤسسات دولتی شهر دست به اجتماع 
زده و خواستار پرداخت فوری حقوق 

بنا به گفته ايشان، . معوقه خود شده اند
کارگران معترض و اعتصابی تا لحظه 

فت نکرده حاضر هيچ پاسخ مثبتی دريا
کارفرمايان و دولت آن ها بسيار . اند

سرسختانه در مقابل اعتراض کارگران 
مقاومت کرده و به خواست های آنها 

تنها واکنش . هيچ وقعی نگذاشته اند
صاحبان سرمايه مثل هميشه تهديد 
کارگران به تعطيل کارخانه و اين بار به 

کرسی نشاندن اين تهديد در چند مورد 
گار سرمايه داران و دولت ان. بوده است

سرمايه داری ايران مصصم هستند تا در 
رابطه خريد و فروش نيروی کار بدعتی 
. تاريخی را به نام خويش ثبت کنند

محتوای اين بدعت جايگزينی بيگاری 
مطلق توده های کارگر برای سرمايه به 
. جای خريد نيروی کار آنها ست

درسرمايه داری هيچ گونه بدعت 
  . جای تعجب ندارد ضدانسانی
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 کارگران سد آزاد در آستانه اعتصاب
کارگر  ۵٠٠ به گزارش سايت دسترنج

» سد آزاد سنندج « قراردادی شاغل در 
اعالم کرده اند که در اعتراض به عدم 
پرداخت دستمزد دست به اعتصاب 

اين کارگران زير نظر يک . خواهند زد
د و اين شرکت پيمانکاری کار می کنن

شرکت را مسؤل تأخير پرداخت 
 ٢کارگران . دستمزدهای خود می دانند

روز را به عنوان ضرب العجل پرداخت 
مزدها تعيين نموده و تأکيد کرده اند که 
در پايان اين مهلت اعتصاب خويش را 

  . آغاز خواهند کرد

البته همان گونه که منبع خبری سايت 
 دسترنج گفته طبيعی است که کارگران

مسئول مستقيم تاخير در پرداخت 
و . دستمزدشان را شرکت پيمانکار بدانند

شرکت های پيمانکار نيز به راستی 
دست همه کالهبرداران را از پشت بسته 

اما اوًال دولتی که نعره مستضعف . اند
پناهی اش گوش فلک را کر کرده است 

و چرا حق و ! در اينجا چه کاره است؟
ن شرکت های حقوق کارگران را از اي

کالهبردار نمی گيرد؟ ثانيًا مگر دولت و 
شرکت های سرمايه داری دولتی چه 

گلی به سر کارگران تحت پوشش خود 
زده اند که سايت دسترنج و منبع خبری 
اش به عناوين و بهانه های مختلف آن ها 
را به عنوان بديل شرکت های پيمانکاری 
مطرح می کنند؟ بديل کارگران در مقابل 

کت های پيمانکاری نه سرمايه داری شر
دولتی بلکه مبارزه با سرمايه داری به 
طور کلی برای الغای استثمار و بردگی 

  .مزدی است

  ١٣٨۶اسفند   ٢٧
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کارگران قطعات فوالدی به دالالن نيروی کار سپرده 
 شدند

به گزارش سايت دسترنج، متعلق به 
وابسته به " کارگری"تشکل های 

دولت بورژوازی  اپوزيسيون درونی
کارخانه « ايران، اعتراض کارگران 

مديريت « به تصميم » قطعات فوالدی
کارخانه پيرامون ارجاع » منابع انسانی

استخدام نيروی کار به شرکت های آدم 
فروشی موسوم به پيمانکاری بدون هيچ 

کشمکش ميان . نتيجه ای پايان يافت
کارگران و صاحب کارخانه بر سر اين 

. ای مدتی به دراز کشيدموضوع بر
کارگران به اقدام کارفرما سخت 
معترض بودند و خواستار انصراف او 
از احاله استخدام خويش به شرکت های 

به سايت " قلی شادبخش. " واسطه بودند
کارگر در اين  ٢٠٠مذکور گفته است که 

کارخانه به صورت قراردادی مشغول 
کارند که از اين پس سرنوشت اشتغال و 

اری همه آن ها به دست دالالن بيک
  . نيروی کار می افتد

آنچه در مورد کارگران کارخانه قطعات 
فوالدی رخ داده است حادثه ای است که 
در بسياری جاهای ديگر نيز در شرف 

به طور مثال کارگران . وقوع است
برخی واحدهای ديگر نورد قطعات 
فوالدی به طور مکرر از اين که به 

ن خود در واحد سرنوشت همزنجيرا
صنعتی باال دچار شوند ابراز نگرانی 
کرده و عليه چنين تصميمی اعتراض 

جديد » مدير منابع انسانی« . کرده اند
کارخانه از جمله کسانی است که در 
تحميل اين نوع شيوه های تشديد استثمار 

" درخشانی"بر کارگران سابقه بس 
او ظاهرًا از خبرگان و . دارد

ام در سالخی متخصصان صاحب ن

بيشتر حق و حقوق اوليه کارگران به نفع 
بر اساس خبرها او پيش . سرمايه است

از اين در کارخانه کفش ملی و کارخانه 
های بحران زده ديگر در سطحی وسيع 
اين سياست ها را عليه کارگران اعمال 
کرده و در اين گذر اعتماد کافی صاحبان 
د سرمايه و دولت سرمايه داری را به خو

اضافه " شادبخش. "جلب کرده است
کرده که کارگران برای مدتی با تمامی 

مقاومت کارفرما توان در مقابل تصميم 
اما اخراج شماری از همکاران . کرده اند

آنان و تهديد همه کارگران باقی مانده به 
اخراج و بيکاری راهی برای پايداری 

  . بيشترشان باقی نگذاشته است
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 مع کارگران کارخانه المپ الوندجت
کارگران کارخانه المپ الوند قزوين در 
اعتراض به اتمام بيمه بيکاری و 
بالتکليفی شغلی خود در مقابل اين واحد 

سرمايه دار . توليدی دست به تجمع زدند
صاحب کارخانه المپ الوند به حکم 
طبيعت سرمايه و در جستجوی سود 

ت به بيشتر يک سال قبل تصميم گرف
جای المپ دست به کار توليد ظروف 

او قبل از هر چيز . يکبار مصرف گردد
نيمی از کارگران را از کار بيکار کرد 
و آنان را برای مدت يک سال به 

« . سازمان تأمين اجتماعی ارجاع داد
برای نشريه » عيد علی کريمی

توضيح داده است که اين » دسترنج«
بيمه . مدت اکنون به پايان رسيده است

بيکاری کارگران اخراجی در شرف 
قطع است و آنان خواستار بازگشت به 

بر اساس گفته وی . سر کار خود هستند
مديريت کارخانه زير فشار اعتراضات 
کارگران تالش دارد تا شايد زمان بيمه 
بيکاری آنان را تمديد کند اما کارگران 
از اين اقدام سخت ناراضی هستند و در 

ه بيکاری به طور دسته اعتراض به ادام
جمعی در مقابل ساختمان کارخانه 

کارگران در جريان اين . اجتماع کرده اند
تجمع، توطئه سرمايه دار صاحب 
کارخانه را محکوم کردند و خواستار 
بازگشت خويش به کار، دريافت حقوق 
اشتغال و درياقت جريمه ناشی از بيکار 

  . شدن خود شدند

تر به هرکاری سرمايه به دنبال سود بيش
از حوزه کم سودتر با . دست می زند

سرعت تمام به حوزه پرسودتر پرواز 
به محض يافتن کارگرانی که . می کند

زير فشار فقر نيروی کارشان را به 
ارزان ترين بها بفروشند کارگران 
حاضر خود را بيکار و به باتالق 

با سرعت از . گرسنگی پرتاب می کند
ری به کشور شهری به شهری و از کشو

ديگر نقل مکان می کند و در اين انتقال 
به تنها چيزی که نمی انديشد زندگی 

سرمايه از . کارگر و خانواده اوست
عرصه صنعت به تجارت، از توليد دارو 
به فروش مواد مخدر، از خريد و فروش 
کتاب های درسی به تجارت سکس يا هر 
منجالب ديگری می رود صرفا به اين 

. د بيشتری به چنگ آوردخاطر که سو
انجام همه اين کاره جزء جدايی ناپذيری 

  . از سرشت سرمايه است

 

 مرگ يک کارگر در کارخانه سيمان خزر لوشان
اين دنيای وارونه سرمايه، اين نظام 
نابرابر و جابرانه ستم، که برپايه مالکيت 
خصوصی و استثمار و بهره کشی انسان 

گشته و از انسان و بردگی مزدی بنا 
همواره در گوشه و کنار جهان کارگران 
را به اعماق مرگ فرو می برد، بايد 

در اين دنيای وارونه، . دگرگون شود
کارگران و زحمتکشان برای صاحبان 
سرمايه بهشت درست می کنند اما خود 
از حداقلی که شايسته زندگی يک انسان 

و اين ويژگی . شريف است محرومند
ايه نهفته است و ضدانسانی در ذات سرم

. فقط با نابودی سرمايه از ميان می رود
مرگ جوانشير بشارتی، کارگر مکانيک 
کارخانه سيمان خزر لوشان، نمونه 
ديگری از ويژگی ذاتی اين نظام انسان 

  .کش است
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کارخانه سيمان خزر لوشان در سال 
اين . تاسيس و راه اندازی شد ١٣۵۶

 تن سيمان ٢٠٠٠کارخانه روزانه حدود 
درصد کارگران  ٩٠حدود . توليد می کند

اين کارخانه به صورت پيمانی و 
اين کارخانه قبال . قراردادی کار می کنند

وابسته به سازمان صنايع بود اما به علت 
بدهی زياد به سازمان تامين اجتماعی 

  .فروخته شد

جوانشير بشارتی، که در آستانه 
بازنشستگی بود و در انتظار دريافت 

زنشستگی خود به سر می برد، برگه با

در البه الی  ١۵/١٢/٨۶در تاريخ 
دستگاه الواتور سيمان جان باخت بی آن 
که حتی فرصت فرياد کشيدن و طلب 

همکاران جوانشير پس . کمک را پيد کند
از ساعت ها تالش پيکر خرد و خمير و 
غرقه در خون او را از درون خروارها 
سيمان بيرون کشيدند و او را به 

! ا ما چه سود .يمارستان منتقل کردندب
جوانشير در ميان راه جان باخته و چشم 

  .از جهان فروبسته بود

جوانشير بشارتی از آن دسته کارگران 
معترض و پيشرو بود که همواره برای 

تغيير اوضاع و ايجاد وضعيت بهتر در 
تالش و تقال بود و اين روحيه مبارزه 

دوست طلبی از او چهره يا حق طلب و 
او در جمع کارگران  .داشتنی ساخته بود

از محبوبيت و احترام خاصی برخودار 
که او ديگر در جمع  افسوس و دريغ. بود

  .يادش گرامی باد. ما نيست

  احمد کارگر، فعال جنبش کارگری

١۵/١٢/٨۶  

 

 کارخانه توليد صنعتی هود در استان گيالن
کارخانه توليد صنعت هود که در  - 

د قطعات پل و راه سازی زمينۀ تولي
فعاليت می کند و اخيرا با راه آهن 

کارگر است که  ٨٠قرارداد بسته دارای 
تا کنون دستمزد خود را  ٨۶از شهريور 

صاحب اين کارخانه، . دريافت نکرده اند
باباعليان، آهنگر مقاطعه کاری است که 

سرمايۀ کافی نداشت  ۶٠در اوايل دهۀ 

گران رشت و اما با ورود به تعاونی آهن
عضويت در هيئت مديرۀ آن توانست از 
دو نرخی بودن آهن و زدوبند با تعاونی 
و فروش آهن در بازار سياه به ثروت 

او، با آن که در . هنگفتی برسد
قراردادهای خود مبلغ قرارداد را تا پايان 
مهلت قرارداد طی سه مرحله از طرف 
مقابلش دريافت می کند، حاضر نيست 

از دستمزد کارگران را هم همان چندرغ
کارگران تا کنون چند بار . پرداخت کند

اعتراض کرده و در مقابل دفتر وی 
تجمع کرده اند اما با توپ و تشر و تهديد 
او مبنی براخراج کارگران مواجه شده 

  . اند

 

 در اداره جهاد کشاورزی استان گيالن
چندی پيش قرار بود ادارۀ جهاد  - 

دستگاه  ۴٧ن تعداد کشاورزی استان گيال
تراکتور را بين خانواده های شهدا و 

از اين تعداد، . جانبازان استان توزيع کند

دستگاه ديگر به  ۴۴دستگاه توزيع و  ٣
بهانۀ اين که سهميۀ استان مازندران 
است با قيمت آزاد در بازار مازندران به 

مسئول توزيع اين . فروش رسيد

تان تراکتورها، حجت پسند در جهاد اس
  .گيالن بود

 

 خودکشی يک مادر زمحتکش زير فشار فقر
حاجيه قناعتی، مادر زحمتکشی که  - 

سرپرستی نوه ها يا دخترِی خود را در 
رشت به عهده داشت، در اثر فشار 

صاحب خانه و به علت نداشتن پوِل پيش 
برای کرايه خانه با خوردن قرص برنج 

خودکشی کرد و به زندگی خود خاتمه 
  .داد

 

 چينی سازی گيالن
کارخانۀ چينی سازی گيالن  - 
پس از نشست ) : ايرپرسالِن سابق(

مشترک بين تحريری نمايندۀ رشت در 
مجلس، معاون استاندار، حنيف رئيس 
اداره کار، خسرو سياری نمايندۀ 

کارگران، يک نفر از خانۀ کارگر و 
رئيس سازمان ورشکستگی، توافق شد 

ميليون  ٢٢٠که با دريافت يک وام 
تومانی از دولت اين کارخانه نيمه 

الزم به . ورشکسته را سرپا نگه دارند

توضيح است که اين کارخانه به همت 
کارگران و مقاومت آنان در برابر 
بيکاری مجدد شروع به توليد کرده و 
اخيرا توليدات آن در بازارهای ماوراء 

  .قفقاز مشتری پيد کرده است
 

 صنعتی سياهکلکارخانه هبشير در شهر 
کارخانۀ بهشير واقع در شهرک  - 

کارگر بومی  ٣۵صنعتی سياهکل دارای 
. است که بيشتر آنان زن هستند

محصوالت اين کارخانه شير و ماست و 
درصد آن ها  ۵٠دوغ است که بيش از 

زمان کار . از شيرخشک تامين می گردد

 ١٢روزانۀ اين کارخانه يک شيفت 
به کارگران باسابقه ماهی . ساعته است

هزار تومان و به کارگران  ١۵٠
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) که اکثرا زن هستند(قراردادی کم سابقه 
هزار تومان دستمزد  ٧٠الی  ۶٠ماهی 

کارگران سرويس . پرداخت می شود

به آنان صبحانه و . اياب و ذهاب ندارند
بيمه نيستند وهنگام . نهار داده نمی شود

آمدن نمايشی مامور بيمه مجبورند خود 

. اخراج می شوندرا پنهان کنند و اال 
کارفرما فردی به نام حاجی الهيجی 

  .است
 

 کارخانه کلوچه اميد
کارگاه توليدی کلوچه اميد نيز در  - 

 ١۵. شهرک صنعتی سياهکل قرار دارد
نفر کارگر دارد که بيشتر آنان زن 

ساعته  ١٢زمان کار، يک شيفت . هستند

 ١۵٠دستمزد ماهانۀ کارگران . است
ساعت کار  ١٢هزار تومان در ازای 

کارگران سرويس اياب و . روزانه است
ذهاب دارند،ا ما تمامی آنان فاقد بيمه 

هستند و هنگام ورود مامور بيمه با 
هماهنگی و توصيۀ سرپرست کارگاه 

  .خود را مخفی می کنند

 

کارگر کارخانه فرش » صفر يگانه« مراسم بزرگداشت 
 گيالن توسط کارگران

اسم چهلم مر ١٣٨۶جمعه سوم اسفند 
، کارگر فرش گيالن، در "صفر يگانه"

 -در جاده رشت" گيل پرده سر"منطقه 
حدود چهل نفر از همکاران . سنگر بود

سابق وی همراه با اهالی محل در اين 
صفر کارگر . مراسم شرکت کرده بودند

مهربان و دلسوزی بود که در اواخر دی 
ماه امسال در حالی که برای گرم کردن 

ه اگزوز يک لودر چسبيده بود خود به لول
با حرکت لودر به عقب به طرز فجيع و 

دلخراشی در زير چرخ های لودر کشته 
مالک لودر در دادگاه ادعا کرده که . شد

صفر قصد خودکشی داشته و به همين 
او می . دليل به پشت لودر او رفته است

خواهد به اين ترتيب از دادن خون بهای 
فر هم پول خانواده ص. او فرار کند

در ميان کارگران . ندارند وکيل بگيرند
همکار سابق صفر در کارخانه فرش 
گيالن، کارگری به نام اميری از محبت 
های او و محبوبيت اش هنگام مبارزه با 

کارفرما و مديران کارخانه سخن می 
او مثال می زد که زمانی که خوِد . گفت
خانه نداشت صفر به او پناه ) اميری(وی 
و يکی از اتاق های خانه خودش را  داده

در اختيار وی و زن وبچه اش قرارداده 
يا اين که بارها به مشکل مالی . بود

برخورده و صفر به وی کمک کرده 
صفر يگانه نه تنها به همکاران خود . بود

بلکه در حد توانش حتی به بچه محل ها 
  .ای خود نيزکمک می کرد

 

 کارخانه کنف کار گيالن
قبل از بارش برف : انه کنف کارکارخ - 

سنگين امسال در رشت به کارگران اين 
کارخانه نفری يک ميليون تومان بابت 

در . دستمزد معوقه آن ها پرداخت گرديد
نفر از کارگران  ٢٠٠حال حاضر حدود 

اين کارخانه در انتظار تعيين سرنوشت 
از اين . خود و بازگشايی کارخانه هستند

ود بازنشستگی نفر در حد ۵٠تعداد 
الزم به ذکر است که کارفرما . هستند
ماه حق بيمه کارگران را به تامين  ١٧

اجتماعی بدهکار است و اين خود مانعی 
بر سر راه بازنشستگی اين کارگران 

  . است

) جزايری عرب( اسپانسر کارخانه 
اعالم کرده که بانک تجارت طبق قول 
اصغريان مدير کل صنايع ومعادن استان 

ميليارد تومان وام برای راه  ٣حدود با 
اندازی کارخانه موافقت کرده و قرار 

 ٨۶است بخشی از اين وام تا پايان سال 
  .پرداخت شود ٨٧و بقيه در اوايل سال 

طلب هر کارگر بابت دستمزد معوقه تا 
چهار ميليون و پانصد هزار  ٨۶مهرماه 

تومان است که تا کنون دو ميليون تومان 
هم چنين کارگران . ده استآن دريافت ش

دستمزد معوقه بهمن و اسفند و عيدی و 
  .پاداش امسال خود را طلب کارند

در حال حاضر يک تريلر مواد اوليه 
جهت توليد وارد کارخانه شده و قرار 

کارگران . تريلر ديگر وارد شود ۵است 
سه هفته قبل از بارش برف سنگين 
امسال يعنی در آذر ماه دستگاه ه را 

ويس کاری و آماده شروع توليد کرده سر
  .اند

در طول اين مدت، کارگران مبلغ دو 
ميليون تومان پول بن خود را نزد 
نمايندگان خويش نگه داشته اند تا صرف 
هزينه های پيگيری شکايت و طی کردن 
مراحل حقوقی و قانونی اموری چون 
توقيف اموال کارخانه در ازای طلب 

  .کارگران گردد

ه ناشی از پيگيری و استمرار اين ها هم
مبارزه و مقاومت کارگران در مقابل 
دسيسه ها و توطئه های کارفرما و 
ضرب و شتم کارگران در چند دور 
تجمع در کارخانه و اداره صنايع و 

در اين ميان، چنان که . استانداری بود
در گزارش های قبلی آمده، دو تن از 
 کارگران اين کارخانه اقدام به خودکشی
کردند و جان خود را از دست دادند که 
خبر آن در رسانه های عمومی انعکاس 

انعکاس اخبار مبارزات اين . يافت
کارگران چه در سطح محلی و چه در 
سطح سراسری و يا از طريق سايت 
های کارگری نيز تا حدودی توانست 
اتحاد و مبارزه اين کارگران و مقاومت 

. ر سازدآنان در مقابل کارفرما را آشکا
کارگران کنف کار با درس آموزی از 
شکست ها و اشتباهات کارگران ايران 
الکتريک، فرش گيالن، فومنات و خاور 
توانستند به رغم مشکالت فراوان 
مبارزات متحدانه خود عليه سرمايه را 

  .پيش ببرند

 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 

 
٣١ 

 ١٣٨٧ ارديبهشت دومهفتٔه     ١شمارٔه 

 رشت - کارخانه نساجی پارس ايران
ده نفر از  ١٢/١٢/٨۶در تاريخ 
ی اين کارخانه که متعلق کارگران رسم

به جواد افراشته است به استانداری 
گيالن مراجعه کردند و خواستار دريافت 

) بهمن و اسفند(دو ماه حقوق معوقه خود 
از  ٨۶به اضافه عيدی و پاداش سال 

استانداری در پاسخ به . کارفرما شدند
درخواست کارگران دو نامه يکی برای 

برای  اداره صنايع و معادن و ديگری

اداره کار نوشت و خواستار احقاق 
به دنبال اين . حقوق اين کارگران شد

پيگيری و پافشاری کارگران، در تاريخ 
جواد افراشته به کارخانه  ١٢/٨۶/١۴

آمد و قول داد دستمزد معوقه و عيدی و 
نفر از  ۶پاداش اين کارگران و هم چنين 

نگهبانان قراردادی را تا تاريخ 
گرچه افراشته پس . زدبپردا ١٨/١٢/٨۶

از ورود به کارخانه با بی اعتنايی و 

تحقير کارگران روبه رو گرديد، اما با 
کمال وقاحت نزد کارگران رفته و از 

دستگاه  ٢آنان خواست تا مانع خروج 
خشک کن پارچه از کارخانه ، که به 

ميليون تومان به چند سرمايه  ۴٠مبلغ 
. ددار اصفهانی فروخته شده است، نشون

کارگران مانع خروج اين دو دستگاه تا 
قبل از دريافت حقوق معوقه خود شده 

  .اند
 

 کارخانه ايران برک
نفر  ۴،  ٨۶/ ١٢/١٢در تاريخ : رشت 

از کارگران اين کارخانه به نمايندگی از 
طرف ساير کارگران به استانداری 

ماه دستمزد معوقه  ۵مراجعه و درمورد 

ه مذاکره خود با معاون استاندار ب
اما اين مقام استانداری، . پرداختند

کارگران را بی جواب گذاشت و هيچ 
. اقدامی برای حل مشکل آنان انجام نداد

کارگران بازگشتند تا اين مسئله را با 
همکاران خود در ميان گذارند و دسته 

 .جمعی به چاره جويی بپردازند

  
««««««»»»»»»  

ی  ش کار بار  ی ا   :المل

اهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در کشورهای تظ
 خمتلف

 روز اول ماه مه در مسکو

تظاهرات اول ماه مه با حضور چشمگير 
کارگران در شهرها و مناطق مختلف 

در شهر   فقط . روسيه بر گزار گرديد
کارگر در  ٣٠ ٠٠٠مسکو بيش از 

در . ميتينگ های مختلف شرکت کردند
گر در کنار کار ۵٠٠٠اين روز حدود 

مجسمه کارل مارکس در مسکو اجتماع 
رهبر   »گنادی زيوگانف« . کردند

روسيه يکی از » حزب کمونيست«
او گفت که . سخنرانان اين اجتماع بود

بيش از يک سوم توده های کارگر 
روسيه به طور واقعی در گرسنگی 

دستمزد ساالنه . محض به سر می برند
اين بخش از کارگران چيزی معادل 

  . يورو يا حتی کمتر است ١٣۵

سطح نازل دستمزدها و فشار گرانی 
های سرسام آور ناشی از تعرض 
سرمايه به نان بخورونمير طبقه کارگر 
موج اعتصابات و اعتراضات کارگری 
را به ويژه در طول سال اخير در نواحی 

در روز . مختلف روسيه دامن زده است
اول ماه بيش از چند هزار کارگر در 

راه پيمايی بزرگ که از مقابل يک 

ی » کالوگا« در ميدان » لنين« مجسمه 
شهر مسکو شروع و به ميدان مجسمه 
کارل مارکس ختم گرديد ضمن حمل 
پرچم سرخ انترناسيونال اين شعار را 

به گرسنگان نان « : فرياد می زدند
بدهيد و گر نه قدرت را به کارگران 

کارگران در تظاهرات . »بسپاريد
لنين ( » سن پترزبورگ« که در  ديگری
به راه انداختند دولت بورژوازی ) گراد

را آماج شعارهای اعتراضی خود قرار 
  . دادند

سرمايه داری روسيه در چند سال اخير 
يکی از باالترين نرخ رشدهای اقتصادی 
را در سطح بين المللی داشته است، نرخ 
رشد اقتصادی بسيار چشمگيری که بنا 

يه از محل فشار هر چه به سرشت سرما
سهمگين تر بر سطح زندگی و دار و 
ندار توده های کارگر روسيه و توده های 
کارگر کل جهان نصيب سرمايه داران 

حاصل اين رشد برای . روس شده است
طبقه کارگر روسيه سقوط هر چه 
هولناک تر در ورطه گرسنگی و فقر و 

تن فروشی زنان و اجبار کودکان به کار 
  .تبوده اس

نمايش اعتراضی بزرگ کارگران در 
 لبنان در روز اول ماه مه

کارگر لبنانی صبح روز  ٢٠٠٠بيش از 
اول ماه مه در شهر بيروت دست به 

زنان و . تظاهرات و راه پيمايی زدند
دختران در اين راه پيمايی حضوری 

راه . فعال و بسيار چشمگير داشتند
پيمايان پرچم سرخ انترناسيونال با خود 

آنان با خشم و نفرت . مل می کردندح
شعار » فئواد سينيوره « زياد عليه دولت 

می دادند و خواستار افزايش فوری 
. دستمزدها برای همه کارگران بودند

حداقل دستمزد ماهانه در لبنان چيزی 
دالر آمريکا است که در    ٢٠٠معادل 

شرايط استيالی هولناک گرانی ها برای 
ای کارگری هم نان روزانه خانواده ه

يکی از شعارهای . کفاف نمی دهد
محوری تظاهرات روز اول ماه مه 

آنچه اکنون « : کارگران لبنانی اين بود
مردم را می کشد خالء قدرت نيست 

  .»بلکه فقدان مواد غذائی است
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 اول ماه مه در فيليپين

چندين هزار کارگر فيليپنی در روز اول 
و  ماه مه به خيابان ها آمدند تا خشم

اعتراض خويش عليه شدت استثمار، 
گرسنگی، فقر و سيه روزی های فزاينده 
ناشی از موجوديت و استيالی نظام 
سرمايه داری را بر سر و روی 
زمامداران و حاکمان سرمايه داری فرو 

دولت سرمايه داری فيليپين برای . ريزند
کنترل و سرکوب اين تظاهرات حدود 

از  نفر ۴٠٠پليس ضد شورش و  ١٢٠٠
. نيروی ارتش کشور را بسيج کرده بود
« کارگران از سه نقطه مختلف شهر 

آغاز به راه پيمايی کردند و سپس » مانيل
همه آن ها در نقطه ای مجاور کاخ 

اعتراض . رئيس جمهوری اجتماع کردند
عليه تشديد وخامت وضعيت معيشتی و 
خواست افزايش دستمزد محتوای اصلی 

  .ن بودو غالب شعارهای کارگرا

کارگران صربستان و تظاهرات اول ماه 
 مه 

کارگران شهرهای مختلف صربستان 
در روز اول ماه مه ) يوگسالوی سابق( 

با تشکيل صفوف طوالنی مراسم اين 
در شهر بلگراد . روز را برگزار کردند

چند هزار کارگر در جريان تظاهرات 
. خويش عليه دولت صرب شعار دادند

ستمزدها، فشار آنان به سطح نازل د
سرسام آور گرانی ها و شرايط بسيار 
دشوار معيشتی توده های طبقه خويش 
اعتراض کردند و دولت را به دليل 
تحميل اين وضعيت بر کارگران سخت 

  . به باد حمله گرفتند

   آمريکا

بندر  ٢٩کارگر در  ٢۵٠٠٠بيش از 
سواحل غربی آمريکا با وجود اين که 

گاه به آن ها روز چهارشنبه از طرف داد
ابالغ شد که حق ندارند روز اول ماه مه 
کار را تعطيل کنند، براساس تصميمی 
که در ماه فوريه اتخاذ کرده بودند از 
حق کارگری خود برای تعطيل اول ماه 
استفاده کردند و با تظاهرات عليه 

. خواهان پايان فوری جنگ شدند  جنگ 
کارمندان شاغل در بنادر که اغلب برای 

ت های خارجی بزرگ کار می کنند شرک
از همراه شدن با همکاران کارگر خود 
خود داری کردند و در سرکارهای شان 

  .حاضر شدند

 ILWUباب مک ال رات رئيس اتحاديه 
البته نه از موضع راديکال  -در سخنانی
اعالم کرد که توده های کارگر  - کارگری

تصميم دموکراتيک خود را در اوايل 
ن اقدام گرفتند اما فوريه برای اي

کارمندان از موضع کارگران حمايت 
نکردند زيرا آن ها که با شرکت های 
بزرگ کار می کنند فقط در فکر پول 
هستند اما کارگران اين طور نيستند و با 

ما به آمريکا وفادار . آن ها فرق دارند
ما جنگی را که نيروهای نظامی . هستيم

ن کرد ما، کشور ما و اقتصاد ما را ويرا
 ٣جنگی که برای ما . نمی خواهيم

اکنون . تريليون دالر خرج برداشت
زمان به پا خاستن است و ما امروز سهم 

  .خود را انجام می دهيم

همان گونه که می بينيم ال رات از 
موضع ميهن پرستی به مسئله نگاه می 

و اقتصاد " ما"کند و از نيروهای نظامی 
ای از کی نيروه. سخن می گويد" ما"

نظامی دولت جنگ افروز و سرکوبگر 
آمريکا نيروی کارگران محسوب شده 

اين  اند؟ آيا نگه داری و مخارج هنگفت 
نيروها جز اين که بار سنگينی بر دوش 
کارگران باشد حاصلی ديگری برای 
طبقه کارگر داشته است؟ آيا در تمام 
طول تاريخ اياالت متحده نيروها و يگان 

تار و سرکوب در های نظامی آن جز کش
تمام جهان کار ديگری کرده اند؟ هنوز 
که هنوز است بمب های فروريخته در 
ويتنام پيدا می شوند و نمونه های ديگر 

اين نيروها . اين شرارت ها کم نيست
نيروهای مدافع سرمايه اند و برای منافع 
سرمايه به اقصی نقاط جهان فرستاده می 

نيروهای نظامی همواره در . شوند
خدمت طبقه حاکم و ماشين سرکوب 

  .داخلی و خارجی آن هستند

اين جنگ و هر جنگ ديگری که جريان 
دارد يا در آينده برای منافع سرمايه آغاز 
خواهد شد هم بايد محکوم شود و هم بايد 
بالفاصله پايان گيرد، اما از موضع 

از طريق عدم شرکت . راديکال کارگری
از کارگران در ساخت وسايل جنگی، 

طريق سرپيچی کارگران حمل و نقل 
زمينی و دريايی و هوايی در انتقال 
سالح ها و مهمات آن، از طريق عدم 
شرکت کارگران در جنگ به عنوان 

و نه فقط از موضع . سرباز و غيره
مخارج جنگ بلکه از موضع همبستگی 
با توده مردم کارگر و زحمتکش کشوری 

تی که اين نيروها آن را تخريب و از هس
  .ساقط می کنند

  ترکيه

در ترکيه تظاهرات در روز کارگر 
با وجود اين کارگران . ممنوع اعالم شد

در محله تقسيم که در مرکز شهر 
استانبول قرار دارد و از نظر سياسی 
مکان مهمی برای کارگران است اجتماع 

اهميت اين مکان به اين دليل . کردند
 ١٩٧٧است که در اول ماه مه سال 

کارگران مورد حمله پليس قرار  اجتماع
نفر از شرکت  ۴٠گرفت و در اثر آن 

  .کنندگان در گردهمايی کشته شدند

نيروی امنيتی برای  ٣٠٠٠٠حدود 
جلوگيری از تظاهرات کارگران و 
فعاالن کارگری به حالت آماده باش در 

آن ها با خودروهای مسلح ، . آمده بودند
 گاز اشک آور، اسپری فلفل و ماشين آب

در . پاش منطقه را در محاصره گرفتند
 ٨گيری ساعت ها ادامه داشت و طی آن 

نفر نيز  ۵٠٠نفر به شدت زخمی شدند و 
  .دستگير گرديدند

  روسيه 

نفر در مسکو در راه پيمايی  ٣٠٠٠٠
  .روز کارگر شرکت کردند

  جاکارتا

نفر در تظاهرات اول ماه مه  ١٠٠٠٠
  .شرکت کردند

  بانکوک

ن شرکت کننده در در بانکوک کارگرا
تظاهرات روز کارگر خواهان افزايش 

  .حداقل دستمزد شدند

  يونان

در اول ماه مه کارگران بخش حمل و 
نقل و خدمات عمومی اعالم يک 

  .ساعته کردند ٢۴اعتصاب 

قابل ذکر است که اوال در بسياری از 
کشورهای اروپايی اول ماه مه روز 
کارگر ناميده نمی شود بلکه به آن روز 

دوما روزهای ديگری از ! کار می گويند
هفته اول ماه مه را تعطيل اعالم می کنند 
تا هم از پذيرش روز جهانی کارگر که 
به زعم آن ها سنتی سوسياليستی است 
خودداری کنند و هم امکان همبستگی 

  .جهانی کارگری را منتفی سازند

  ٢٠٠٨مه 
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مايه کارگران محل زباله در استکهلم، اعرتاض عليه سر
 و احتاديه کارگری مطيع سرمايه

در روز اول ماه مه کارگران حمل زباله 
پايتخت کشور سوئد با   در شهر استکهلم

اجرای مراسمی پرشکوه توجه تمامی 
شرکت کنندگان در مراسم اين روز را به 

شمار کثيری از . خود جلب کردند
کاميون حمل  ۵٠کارگران سوار بر 

ز استکهلم به زباله در خيابان های مرک
حرکت در آمدند و يک قطار طوالنی 
اعتراضی را عليه کارفرمايان و اتحاديه 
کارگری همدست آن ها در طول چند 

کارگران مدت . خيابان به راه انداختند
هاست که به شرايط بسيار وخيم کار 

آنان به کرات . خويش اعتراض دارند
اعالم کرده اند که قادر به تحمل شرايط 

و مرگبار کنونی کار خويش  فرساينده
روزها به دليل ساعات طوالنی و . نيستند

پرمشقت کار هيچ فرصتی برای حداقل 
استراحت و گفتگوی الزم با افراد 

بر . خانواده خويش را پيدا نمی کنند
اساس توافق اتحاديه های کارگری و 

اتحاديه کارفرمايان هيچ سقف محدود 
 کننده ميزان کار برای اين کارگران

دريافت هر کرون دستمزد . وجود ندارد
بيشتر در گرو زمان کار طوالنی تر، 
شدت و سرعت بيشتر کار و در يک 
کالم فرسايندگی مرگبارتر ناشی از 

کارگران از مدت ها قبل . کارمزدی است
مسؤالن اتحاديه متبوع خود را زير فشار 
گذاشته اند که برای پايان دادن به اين 

ما اتحاديه خود وضعيت تالش کنند، ا
« يکی از سه ضلع مثلث تدوين اين 

و اعمال آن بر کارگران حمل » قانون
کارگران در روز اول ماه . زباله است

مه با سازمان دادن نمايش بزرگ باال 
فرياد خشم خويش عليه سرمايه و اتحاديه 
کارگری عصای دست سرمايه داران را 
به گوش همه توده های کارگر سوئد و 

متعاقب . سراسر جهان رساندند کارگران
اجرای اين نمايش از سوی کارگران 
حمل زباله، يکی از نمايندگان اتحاديه 

ذيربط در پاسخ خبرنگاران جويای 
چگونگی ماجرا اظهار داشت که قرار 
است برای بررسی مشکل يک گروه 

خبرنگار مذکور به ! کاری تشکيل گردد
دنبال شنيدن حرف اتحاديه با يکی از 

کارگر مذکور که . گران گفتگو کردکار
در بهشت دموکراسی و قانونمداری و 
قانونساالری سرمايه و در سرزمين 
اقتدار عظيم ترين اتحاديه های کارگری 
و يک قرن حاکميت سوسيال دموکراسی 
از ترس اخراج و بيکاری و تحمل قهر 
سرمايه قادربه افشای نام خود نبود پاسخ 

حالل معضل  تشکيل گروه کاری: داد که
ما خواستار تغييرات جدی شرايط . نيست

کار و تعيين يک سقف معين و مناسب 
  . ميزان کار هستيم

  ٢٠٠٨مه 

 

 زن کارگر در شعله های آتش سرمايه سوختند ۵٠
اين فاجعه سياه در کشور سرمايه داری 

محل وقوع حادثه . مراکش رخ داده است
در . يک کارخانه توليد تشک بوده است

زن کارگر از بهداشت  ۵٠کار اين محل 
محيط کار و وسائل ايمنی مورد نياز 

سرمايه . کارگران هيچ خبری نبوده است
داران مراکشی نيز درست همسان 
سرمايه داران ايرانی هيچ گاه به اين فکر 
نمی کنند که کارگر امروزشان زنده 
بماند تا فردا هم برايشان کار کند و 

طق آنان اين من. ارزش اضافی توليد کند

است که امروز آخرين قطره های خون 
کارگر را برای باروری هر چه بيشتر 
کشتزار سود بمکند، اگر او زنده ماند 
فردا هم همين کار را می کنند و همين 
فاجعه را بر او تحميل می نمايند، در 
غير اين صورت يعنی اگر کارگر زير 
فشار کار يا در اثر سوانح و مشقات 

رائط هولناک کار از بين ناشی از ش
رفت، کارگران فراوان ديگری را با 
بهای ارزان تر نيروی کار به زنجير 

کارخانه تشک سازی . استثمار می کشند

مراکش بر پايه همين منطق فاقد هر نوع 
کارگاه به همين . وسائل ايمنی بوده است

کارگر  ۵٠دليل دچار حريق می شود و 
سرمايه زن در البه الی شعله های آتش 
صدها . جان خويش را از دست می دهند

کودک به سوگ مادران خويش می 
نشينند و همزمان به خيل گرسنگان نظام 

  . بشرکش سرمايه داری می پيوندند

    ٢٠٠٨مه 

  
 

 اعتصاب کارگران راه آهن در مسکو
حوزه مختلف کار در راه  ١۴کارگران 

آهن شامل رانندگان، کارگران تنظيف، 
با طرح مطالبات ... ن و بليط فروشا

معيشتی و رفاهی خود دست به اعتصاب 
اين اعتصاب در خارج از مدار . زدند

و  دخالت و تصميم اتحاديه سازمان يافته 
قطار بين  ٢۶در همان لحظه شروع 

. شهری را از حرکت باز داشته است
خطوط مواصالتی ميان شهرهای مسکو، 

نيژنی نووگراد و مناطق واقع در اين 
و  يرها دچار اختالل جدی شده مس

ازدحام بيش از حد مسافران در ترمينال 
های راه آهن مسکو مشکالت بسيار 
زيادی را به دستگاه های مسؤل دولتی 

اعتصاب در آستانه . تحميل کرده است
روز کارگر و مراسم همبستگی 
انترناسيوناليستی کارگران جهان به 
وقوع پيوسته است و مقامات دولتی 

بودن آن ! »غيرقانونی«حکم به  روسيه
سال هاست که توده های کارگر . داده اند

کشورهای اروپای غربی و شرقی 
عاصی از مهار مبارزات خويش توسط 
اتحاديه های سالح دست سرمايه و 
مأيوس از حداقل همکاری اين نهادها در 
مبارزه با سرمايه داران، شيوه امتناع از 

زماندهی رجوع به اتحاديه، توسل به سا
خودجوش اعتصاب ها و اعمال قدرت 
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عليه صاحبان سرمايه را در پيش گرفته 
اين اعتصاب ها به طور معمول . اند

آماج تهاجمات مشترک دولت ها، طبقه 
سرمايه دار و اتحاديه های کارگری 

مثلث مالکان . قرار گرفته و می گيرند
سرمايه، دولت سرمايه و اتحاديه های 

ر همه جا اين سالح دست سرمايه د

قلمداد می » وحشی« اعتصاب ها را 
کنند، کارگران را به جرم مبارزه برای 
تحميل مطالباتشان بر سرمايه و به جرم 
تالش برای اعمال قدرت جمعی عليه 
سرمايه داران آدم های وحشی می 
خوانند و به زندان و شکنجه و پرداخت 

با . جريمه های سنگين محکوم می کنند

در طول اين چند سال شمار همه اين ها 
اين نوع اعتصاب ها در همه اين 
کشورها، حتی در کشورهای 
اسکانديناوی که حوزه بيشترين يکه 
تازی های رفرميسم راست اتحاديه ای 
است، به صورت خيره کننده ای رو به 

   ٢٠٠٨مه . افزايش بوده است

 

مهکاری کارفرمايان، دولت و احتاديه کارگری کانادا 
 کارگرانعليه 

کارگر راننده اتوبوس، قطار،  ٩٠٠٠
مترو، باجه های بليط فروشی، بخش 
های مکانيک، تاسيسات و کل سسيتم 
حمل و نقل شهری تورنتو کانادا خواستند 
تا با آوردن نيروی خويش به صحنه 
جدال مطالبات روز خود را بر صاحبان 

اين . سرمايه تحميل کنند
ش افزاي: عبارت بود از مطالبات 

دستمزد، بهبود وضعيت بازنشستگی و 
  . بيمه سوانح و صدمات محيط کار

در اين ميان، اتحاديه کارگری منطقه 
به روال معمول همه اتحاديه ها،  ١١٣

جريان مذاکرات را از باالی سر 
کارگران در . کارگران به پيش می برد

انتظار اعالم خبر مذاکرات دقيقه شماری 
 می کردند تا در صورت تمرد
کارفرمايان زنگ شروع اعتصاب را به 
صدا در آورند و متعاقب آن کل سيستم 
. حمل و نقل شهری را از کار بيندازند

اتحاديه ها در تشخيص مصالح سرمايه 
به اندازه کاردان ترين نمايندگان سياسی 

آن ها . و فکر سرمايه داری هشيارند
تمامی وظايف مزدوری را با همه اين 

اری ها يکجا در وجود کاردانی ها و هشي
در لحظه وقوع . خود جمع دارند

اعتصاب سران اتحاديه سراسيمه به ميان 
کارگران آمدند و بدون اين که توافق هيچ 
کارفرمائی را در هيچ زمينه ای برای 
قبول هيچ کدام از مطالبات باال به دست 
آورده باشند اعالم کردند که توافق کامل 
ده در همه زمينه ها حاصل گردي

وبنابراين هيچ اعتصابی نبايد به وقوع 
کارگران از اعتصاب منصرف . پيوندد

شدند اما چند روز بعد دريافتند که سران 
اتحاديه مطابق معمول، زندگی، مطالبات 
و جنبش آنان را يکجا به صاحبان 
سرمايه به ارزان ترين قيمت فروخته 

اضافه دستمزد ماهانه تنها % ٣. اند
فرمايان با نخوت و چيزی بود که کار

به اين جماعت قول داده بودند و   تفرعن 
تازه اين قول را در زمانی می دادند که 
به استيصال و فروماندگی اتحاديه 
کارگری در خاموش ساختن شعله های 

خبر برای . اعتصاب يقين داشتند
کارگران دردآور بود، به گونه ای که با 

درصدی حکم آغاز  ۶٠يک اکثريت 
ا به زور بر رؤسای اعتصاب ر

. خودفروخته اتحاديه تحميل کردند
آوريل شروع  ٢۶اعتصاب در نيمروز 

اما در روز بعد ناگهان دولت . شد

» قانون« بورژوازی با اعالم 
ضدکارگری مورد توافق اتحاديه های 

قانون « کارگری و کارفرمائی يعنی 
اعتصاب را » بازگشت به کار

را که  غيرقانونی اعالم کرد و کارگران
تا آن لحظه توسط مزدوران اتحاديه چی 
به اندازه کافی تضعيف، متفرق و 
سردرگم شده بودند مجبور به پايان 

» قانون«مطابق اين . اعتصاب ساخت
که مورد تأييد و حمايت اتحاديه کارگری 
نيز هست دولت حق دارد هر زمانی که 
منافع سرمايه ايجاب کند اعتصاب اعالم 

ه کارگری را بدون شده توسط اتحادي
قبول هيچ يک از خواست های کارگران 
الغاء و کارگران را به زور به سر کار 

جنبش اتحاديه ای در همه . بازگرداند
جای دنيا به اين نوع قوانين منحط ننگين 
که حتی سر سوزنی اعتبار وحيثيت 
برای خود اتحاديه ها هم باقی نگذاشته و 

ن کار دليل اي. نمی گذارد تن داده است
اتحاديه ها نوکر سرمايه . هم روشن است

اند و اعتبار آنها قرار نيست اعتبار 
خارج از مدار مصالح سود اندوزی 

    . سرمايه باشد

  ٢٠٠٨آوريل 

 

 ادامه اعتصاب کارگران پااليشگاه های انگليس
اعتراف )  BP( شرکت نفت انگليس 

اعتصاب   کرد که زير فشارموج کوبنده
االيشگاه بزرگ کارگران پ

Grangemouth    مجبور شده است
تمامی فعاليت خط لوله مهم انتقال نفت 

 Forties (فورتيز پايپ الين 
Pipeline (خط لوله . را متوقف کند

هزار  ٧٠٠مذکور وظيفه انتقال روزانه 
بشکه نفت يا در واقع نيمی از کل توليد 
يک ميليون و نيم بشکه ای روز کشور 

ت استخراج شده در را به عهده دارد و نف
« دريای شمال را به حوزه خليج 

در جنوب جزيره انگليس » کرودن
 ۴٢با توقف اين خط لوله . هدايت می کند

کيلومتری به طور قطع اختالل بسيار 
گسترده ای در سيستم انتقال سوخت 

  . روی خواهد داد  انگليس

. نفر است ١٢٠٠شمار کارگران حدود 
د ماهانه آنان خواستار افزايش دستمز

هزار  ۴٠٠خود هستند و همزمان با 

همزنجير معلم خويش دست به اعتصاب 
سال اخير اين  ٧٠در طول . زده اند

نخستين بار است که کارگران با 
اعتصاب خود اين پااليشگاه و خطوط 
انتقال نفت را به طور کامل از کار می 

ميزان خسارتی که هر روز زير . اندازند
رمايان و دولت فشار اعتصاب بر کارف
ميليون پوند  ۵٠وارد می شود به رقم 

  . بالغ می گردد ) ميليون دالر ١٠٠( 
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گروه « بر اساس اعالم خبرگزاری ها، 
 ۶٠  متشکل از» نفت و گاز بريتانيا 

« شرکت بزرگ نفت و گاز از جمله 
« ، »فيليپس « ، »کونوکو« ، »شورون
« ، »هس امريکا« ، »موبيل« ، »اکسون

« ، »رويال داچ شل» « اتريش او ام وی
و مانند اين ها دولت » توتال فرانسه

انگليس را زير فشار قرار داده اند که 
برای پايان دادن به اعتصاب دست به 

اين شرکت ها مطابق عرف . کار شود
سرمايه و به شيوه رايج همه مؤسسات و 
انحصارات سرمايه داری، در مقام ستاد 

و چون کار فرماندهی تعيين کننده چند 

همه دولت های موجود دنيا به دولت 
اخطار کرده اند که » گوردون براون«
شرکت مختلف تحت پوشش آن ها  ٨٠

! قرار نيست متحمل هيچ زيانی شوند
حرف آن ها بسيار صريح اين بوده و اين 
است که دولت ها وجود دارند تا نظم 
توليدی و سياسی سرمايه را تضمين کنند 

ر معترض به بربريت و توده های کارگ
سرمايه داری را سر جای خودش 

درپی اين » گوردون براون« . بنشانند
اخطار يک بار ديگر به صد ها هزار 
کارگر معلم و نفت و کارگران ديگر در 
حال اعتصاب توصيه کرده که به جای 

مطالبه دستمزد بيشتر بهتر است به 
! کارهای توليدی و آموزشی بپردازند

به اين گفته های شرم ور پاسخ کارگران 
دميدن بسيار نيرومندتر در شيپور 

اتحاديه های . اعتصاب بوده است
کارگری از همه سو در تالشند تا موج 
اعتصاب را در باتالق مذاکرات سازش 
. با کارفرمايان و دولت آن ها خفه کنند

اين کار تا کنون با شکست مواجه شده 
  . است

  ٢٠٠٨آپريل 

  
  

 انادا بر توطئه سازش احتاديه کارگریغلبه کارگران ک
» تورنتو« کارگران حمل و نقل شهری 

توطئه سازش اتحاديه کارگری متبوع 
. خود با صاحبان سرمايه را خنثی کردند

چند روز پيش در لحظاتی که کارگران 
برای تحميل مطالبات خويش بر 

در تدارک آغاز  کارفرمايان
م بودند، رهبران اتحاديه اعال  اعتصاب

کردند که با کارفرمايان و صاحبان 
اتحاديه به . سرمايه به توافق رسيده اند

طور همزمان مدعی شد که محتوای 
توافق عجالتًا محرمانه است و کارگران 
برای اطالع از آن بايد مدتی منتظر 

شنيدن اين حرف يک سؤال را ! بمانند
برای هر شنونده صاحب عقل سليم پيش 

است کسانی به می آورد که مگر ممکن 
خود جرأت دهند و زير نام نمايندگی 
کارگران چنين وقيحانه سخن بگويند؟ 
اگر قرارداد در مورد مطالبات عاجل 
توده های کارگر منعقد شده و اگر قرار 
است کارگران اراده مصمم خويش برای 
اعتصاب را با توجه به مفاد اين قرارداد 
باطل سازند چرا بايد سرمايه داران و 

لت و اتحاديه چی های مزدور آن ها دو
همگی از محتوای توافق مطلع باشند اما 
فقط کارگران به طور کامل از آن بی 
اطالع بمانند؟ اين سؤال طبيعتًا بسيار 

اما برای . منطقی، مطرح و جدی است
يافتن پاسخ کافی است به خاطر آوريم که 
ما داريم از اتحاديه کارگری يعنی ابزار 

مزدی بر کارگران  تحميل بردگی
صحبت می کنيم و نهاد ايفای چنين نقشی 
قرار نيست به معيارها و موازين انسانی 

به هر حال اتحاديه حمل و . پای بند باشد

نقل تورنتو از اعالم علنی مفاد قرارداد 
سرباز زد و درپی آن با دسيسه چينی 
بسيار تالش کرد تا از طريق پاکاران و 

ن يافته اش عمله و اکره خاص سازما
بخشی از توده های کارگر را فريب دهد 

توطئه . و به قبول قرارداد متقاعد کند
اتحاديه اما توسط کارگران نقش بر آب 

کارگران با اطالع از مفاد % ۶٠. گرديد
توافق، اقدام اتحاديه را مورد اعتراض 

آنان اعالم کردند که . قرار دادند
فرياد خشم و . اعتصاب تنها راه است

تراض کارگران سردمداران سرمايه اع
پرست اتحاديه را سخت سراسيمه کرد و 
برای يافتن راه چاره به دست و پا 

آن ها پيش تر اعالم کرده بودند . انداخت
 ۴٨که در صورت وقوع اعتصاب 

ساعت قبل خبر آن را به اطالع عموم 
خواهند رساند تا از اين طريق مردم 

خود در برای تنظيم برنامه اياب و ذهاب 
اما موج . سطح شهر برنامه ريزی کنند

فشار کارگران بر اتحاديه چيان کل 
آن . حساب و کتاب اينان را بر هم ريخت

ها خود را با وضع بسيار دشواری 
اگر شمشير سرمايه را از . مواجه يافتند

غالف بيرون کشند و در مقابل موج رو 
به طغيان اعتصاب مقاومت کنند، قدرت 

يرومند کارگران را از کنترل جنبش ن
دست خواهند داد و در اين صورت 
جواب سرمايه را چه دهند؟ و اگر با 
موج اعتصاب همراه شوند باز هم در 
پاسخ سرمايه چه گويند و مزدورمنشی 
نهادين خود به نظام سرمايه داری را 

سران اتحاديه در پيچ . چگونه اثبات کنند

و خم اين تناقضات و سراسيمگی ها 
ام به خاطر آوردند که وظيفه آن سرانج

ها به سان گردانندگان هر نهاد ديگر نظم 
سرمايه ترجيح منافع درازمدت نظام 
بردگی مزدی بر منافع کوتاه مدت تر اين 
. بخش و آن بخش سرمايه داران است

آنان در اين راستا فکر کردند که بايد 
بسيار عوامفريبانه با کارگران معترض 

تا از اين طريق همسوئی نشان دهند 
شانس کنترل مبارزات و به بن بست 
کشاندن اعتصاب در گام بعدی را از 

اتحاديه چيان در همان حال . دست ندهند
به خود اطمينان دادند که اين اقدام آنان با 
استقبال صاحبان سرمايه نيز مواجه 
خواهد شد و باالخره بر پايه همه اين 
محاسبات بود که به شروع اعتصاب 

آوريل  ٢۶گران در صبح روز شنبه کار
اتحاديه چيان در تکميل . رضايت دادند

خدمتگزاری های خود به سرمايه داران 
در لحظات آخر زشت ترين تهمت ها را 
هم نثار کارگران و توده های فرودست 

آنان همه جا شايع کردند . جامعه کردند
که علت اعالم شتاب زده اعتصاب 

حمله هراس از مردم و نگرانی از 
معنای ! شهروندان به رانندگان بوده است

اين حرف آنان اين است که کل 
شهروندان و طبعا همه توده های کارگر 
چماق کشان سرمايه عليه همزنجيران 

  !خويش هستند

  ٢٠٠٨آوريل 
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 معلم انگليسی وارد اعتصاب شدند ۴٠٠٠٠٠

 ٠٠٠. اعتصاب معلمان انگليس آغاز شد
ند و در نفر دست از کار کشيد ۴٠٠

مدرسه را به  ٨٠٠٠همان دقايق نخست 
جزمعلمان، . طور کامل تعطيل کردند

کارگران گارد ساحلی، مربيان آموزش 
رانندگی، شاغالن مراکز کاريابی نيز به 
اعتصاب پيوسته و دست از کار کشيده 

معلمان خواستار افزايش حقوق . اند
دولت انگليس از قبول خواسته . هستند

ز زده و افزايش حقوق های آنان سر با
را موجب باالرفتن قيمت ها دانسته 

استدالل بی پايه دولت سرمايه  !است
داری با نکوهش و اعتراض گسترده 

اين اعتصاب . معلمان مواجه شده است

 ۶٨بنا بر اعالم اتاق بازرگانی انگليس 
ميليون پوند به صاحبان سرمايه خسارت 

  . وارد خواهد ساخت

  ٢٠٠٨وريل  آ

  

 

 »ولوو « اعتصاب در 
در  ١٩١۵کنسرن عظيم ولوو در سال 

بخش اتومبيل ولوو در . سوئد تاسيس شد
سال های اخير در شرکت فورد ادغام 

گروه توليدی ولوو اتوبوس، . شده است
کاميون، قايق، کشتی، ماشين های راه 
ت سازی، موتورهای صنعتی، موتور ج

برای هواپيماهای جنگی کشورها و 
. قطعات الزم هواپيماها را توليد می کند

کاميون ماک و رنو نيز به اين شرکت 
تعداد کارکنان کنسرن ولوو . تعلق دارند

برابر  ٢٠٠٧در سراسر جهان در سال 
و فروشی برابر   هزار نفر بوده  ١٠٠با 
. ميليارد کرون داشته است ٢٣١٢٢با 

تا امروز هر سال  ١٩٩۵ولوو از سال 
شمار زيادی از کارگران را اخراج و 

باالرفتن مستمر    .بيکار کرده است
بارآوری کار در اين کنسرن يک عامل 

در . اصلی اين بيکارسازی ها بوده است
طول اين مدت به رغم کاهش شمار 
کارگران، ميزان توليد ولوو در بخش 
های مختلف رشدی غول آسا داشته است 

 ۴تا  ٣ساالنه آن از  و سود خالص
به نزديک  ٩٠ميليارد در شروع دهه 

ميليارد دالر در سال های اخير  ٣٠
    .رسيده است

آوريل شرکت ولوو  ٢٣روز چهارشنبه 
اعالم کرد که بخش بدنه سازی اتوبوس 
در تمپره سوئد را در اواخر ماه اوت 

کارگر  ٢٣٠خواهد بست و در نتيجه 
در  سال  ۴٠تا ١٠کارخانه که بين 

اتوبوس سازی يا به طور کلی در ولوو 
ولوو . سابقه کار دارند، بيکار خواهند شد

می خواهد کارخانه را به ورشو منتقل 
در آن جا کارگران غيرماهر را با . کند

يورو به   ٨۵٠دستمزد ماهانه ای حدود 
 ٨٠٠کار گيرد و قرار است توليد را به 

رقم باال به . اتوبوس در سال برساند
دستمزدی است % ٣۵تقريب فقط طور 

می   که هم اکنون به کارگران سوئدی
  . پردازد

حدود  ٢٣/۴/٢٠٠٨عصر چهارشنبه 
صد کارگر ولوو به عنوان اعتراض در 
يک راه پيمايی به صورت تشييع 

شرکت کردند و در سکوتی ! جنازه 
به گفته يک کارگر . دردناک راه پيمودند

بعضی از لحظات تظاهرات و مارش 
ن غم انگيز بود که نوميدی کارگران چنا

شعله های خشم آنان را به عقب می 
کارگرانی که ده ها سال زير فشار . راند

رفرميسم راست اتحاديه ای راه و رسم 
ستيز با بردگی مزدی را از ياد برده اند 
اينک در مقابل موج تعرض سرمايه 

آنان به جای . سخت مستأصل و مبهوتند
واسته های طرح مصمم و خشمگين خ

خويش، به جای اعمال قدرت عليه 
سرمايه، به جای تکيه بر قدرت سترگ 
طبقاتی همزنجيرانشان، آری به جای 
همه اين کارها و راهکارها، شيوه 
کارهيئت های عزاداری را پيشه می 
کنند، زانوی غم به سينه می گيرند و 
مسير راه پيمايی را در سکوت محض 

ا جائی که ت خويش مه آلود می سازند، 
رهگذران از فهم واقعيت ماجرا 

اتحاديه   به راستی که . می مانند  عاجز 
ها در خاموش ساختن شعله های آگاهی 
و عصيان و قهر ضد سرمايه داری طبقه 
کارگر جهانی دست کمی از دستگاه های 
قهر و سرکوب و توحش سرمايه در 

نداشته اند و   بخش های ديگر دنيا 
  .ندارند

 ٢٠٠٨آوريل 

  

 کارگران بنادر فرانسه اعتصاب می کنند
دولت سرمايه داری فرانسه سالخی 
تمامی دستاوردهای روزگار پيشين 
جنبش کارگری اين کشور را با حداکثر 
شتاب ممکن به پيش برده است و می 

افزايش سن بازنشستگان، کاهش . برد
مشاغل آموزشی و از بين بردن بسياری 

مواردی بود از امکانات مدارس از جمله 
که چندی قبل آتش خشم توده های کارگر 

برنامه دولت سارکوزی . را دامن زد
برای تغيير وضعيت بنادر کشور و 

تحميل بدترين شرايط کاری و بيشترين 
ميزان بی حقوقی بر کارگران بنادر با 
هدف افزايش بيشتر سود سرمايه ها نيز 
مسئله ای است که در دستور کار دولت 

اقدام اخير . ی قرار داردسرمايه دار
دولت موج جديد اعتراض کارگران را 
دامن زده است و کارگران بنادر فرانسه 

ساعت  ٢۴اعالم کرده اند که برای مدت 
شورش ها و . دست از کار خواهند کشيد

خيزش های کارگری عظيم و گاه 

سراسری در فرانسه در طول سال های 
 اخير از همه جاهای ديگر اروپا بيشتر و

يک دليل مهم اين . چشمگيرتر بوده است
امر نفوذ بسيار محدودتر اتحاديه های 
کارگری در اين کشور در قياس با ساير 
  . کشورهای اروپای غربی و شمالی است

 ٢٠٠٨آوريل 
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هزار مدرسه را تعطيل  ٨اعتصاب معلمان انگليس 
 کند می

پيش تر صحبت از اين بود که در 
گليس حدود روزهای اعتصاب معلمان ان

مدرسه در اين کشور به طور  ٢٠٠٠
خبرها اکنون    .کامل تعطيل خواهد شد

. حکايت از سير صعودی ارقام دارد

آخرين گزارشات شمار مدارس محکوم 
. اعالم کرده اند ٨٠٠٠به تعطيل را تا 

اعتصاب در اعتراض به سطح نازل 
دستمزدها صورت گرفته و به لحاظ 

ان شرکت ميزان گستردگی و شمار معلم

سال اخير انگليس به  ٢٠کننده در تاريخ 
  .طور کامل بی سابقه است

 ٢٠٠٨آوريل 

  
  

 اعتصاب بزرگ معلمان در انگليس
مدرسه در انگليس دست  ٢٠٠٠معلمان 

اعتصاب بخش . به اعتصاب می زنند
را فرا » ولز« اعظم انگليس و منطقه 

سال اخير  ٢٠خواهد گرفت و در تاريخ 
اظ وسعت تأثير و کثرت اين کشور از لح

شمار معلمان اعتصابی کامًال بی سابقه 
خواست اعتصاب افزايش . خواهد بود

دستمزد است، موضوعی که با مخالفت 
دولت سرمايه داری انگليس و وزارت 
آموزش و پرورش آن رو به رو شده 

سطح حقوق معلمان انگليسی از . است
تا امروز سير قهقرايی  ٢٠٠۴سال 

ه بهای حداقل معيشت توده داشته و هر چ
های کارگر فزونی گرفته، دستمزدهای 

اعتصاب . آنان رو به کاهش نهاده است
همه سطوح آموزشی را زير فشار موج 

مدرسه  ١٠٠٠فقط . خود می گيرد
راهنمايی به طور کامل تعطيل خواهد 

روزنامه گاردين می نويسد که . گرديد
تنها در ناحيه مرکزی انگليس شمار 

تعطيل در روزهای اعتصاب از مدارس 
اعتصاب از . خواهد گذشت ١٣۶مرز 

روز پنجشنبه آغاز می شود و تا حصول 
دولت سرمايه داری . نتيجه ادامه می يابد

انگليس به رسم تمامی دولت های 
سرمايه داری جهان و به شيوه همه 
نمايندگان فکری و سياسی سرمايه، با 
ند وقاحت بسيار بی مانندی اعالم کرده ا

که افزايش دستمزدها موجب گرانی 
دولت سرمايه . ارزاق عمومی خواهد شد

در راستای طرح و سرهم بندی همين 
خزعبالت از معلمان خواسته است که به 
جای تقاضای افزايش دستمزد اهل حرف 

  ! و گفتگو باشند

از ديد مزدوران و عمال جنايت پيشه 
سرمايه، چند ميليارد کارگر دنيا که هر 

چندين برابر بهای نيروی کارشان  کدام
اضافه ارزش توليد می کنند و کار 
اضافی و سودهای کالن توليد شده توسط 
آن ها سر به آسمان می زند، اگر يک 
ريال به دستمزدشان اضافه شود فاجعه 

ما سرمايه ها که در ! گرانی پديد می آيد
هر دور بازتوليد خود عظيم تر و فربه 

رخ سودهای تر می شوند و برای ن

را چند متر  امطلوب خود بهای کااله
چند متر به قله گرانی می رانند اصًال 

جغد شوم ! باعث گرانی نمی شوند
سرمايه در گوش کارگران جهان کثيف 

را نجوا می  اترين نوع خرافه پردازی ه
کند و مدعی است که گويا افزايش يک 
سنت دستمزد اضافی به حقوق روزی 

الی و هندی و يک دالر کارگر بنگ
گرانی بهای ارزاق منجر می   ايرانی به 

ما تبديل بی امان و مستمر ! شود
محصول کار چند ميليارد کارگر دنيا به 
سرمايه و فشار بشرستيز اين سرمايه ها 
برای تبديل آخرين بازمانده قوت اليموت 
طبقه کارگر به سود و بازهم سود 
سرمايه های توليد شده اصًال مايه هيچ 

تار و پود نظام ! ع گرانی نيستنو
سرمايه داری از وقاحت و انسان ستيزی 
سرشته شده است و محتوای استدالل 
  .های مدافعان آن جز اين نمی تواند باشد

   ٢٠٠٨اوريل 

  

 کارگران پست آملان اعتصاب خويش را آغاز کردند
چند هزار کارگر پست آلمان از صبح 
ند روز دوشنبه بيست و يکم آوريل در چ

شهر مهم اين کشور دست از کار کشيدند 
و اعالم کردند که تا رسيدن به همه 
مطالبات خويش به اعتصاب ادامه 

خواسته های کارگران . خواهند داد
  :عبارت است از

  افزايش دستمزد% ٧حداقل  .١

ساعت  ٣٨کاهش ساعات کار به سطح  .٢
  در هفته

شروع اعتصاب سيستم ارتباطات با 
د و ميليون ها پستی کشور از هم پاشي

شهروند آلمانی از دريافت محموله های 
ادامه . پستی خويش محروم ماندند

اعتصاب روال کار مؤسسات مختلف 
جامعه را نيز وسيعًا دچار اختالل خواهد 
ساخت و مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

  . انبوهی را به دنبال خواهد آورد

که در   کارگران پست اعالم کرده اند
کارفرمايان از قبول صورت امتناع 

مطالبات باال دامنه اعتصاب را توسعه 
موج دوم اعتصاب يک روز . خواهند داد

پس از اول ماه مه، روز جهانی کارگر، 
در اين روز کارگران . به راه می افتد

ايالت آلمان به موج مبارزات  ١۶پست 
جاری همزنجيران خويش ملحق می 

کارفرمايان تا امروز حاضر به . شوند
. ول خواست های کارگران نشده اندقب

درصد %  ۵/  ۵آنان اعالم کرده اند که 
ساعت زمان  ٣٨/  ۵افزايش دستمزد و 

کار هفتگی چيزی است که می توانند 
  .حول آن مذاکره کنند

   ٢٠٠٨آوريل 

 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 

 
٣٨ 

 ١٣٨٧ ارديبهشت دومهفتٔه     ١شمارٔه 

 جنبش کارگران مهاجر در فرانسه
شمار کارگران مهاجر که بدون هيچ 

نوع  پروانه اقامت و بدون داشتن هيچ
حق و حقوق ابتدايی انسانی در کشور 
فرانسه سخت ترين شکل استثمار 
. سرمايه را تحمل می کنند زياد است

وضعيت طبقه کارگر علی العموم در 
. بار است   همه جای جهان رقت

کارگران مهاجر در تمامی جوامع محل 
اقامت خويش در ميان توده های 
همزنجير خود وضعيتی باز هم بدتر 

در اين ميان توده کارگر مهاجر  دارند و
فاقد هر نوع پروانه اقامت و شرايط 
معمولی حيات از همه درناک تر و رقت 

جنبش کارگران مهاجر در . بارتر است
فرانسه در طول سال های اخير برای 

غالب . همه مردم دنيا پديده آشنايی است

اين کارگران نه فقط خودشان که چند 
سرمايه های نسل گذشته آنان نيز توسط 

فرانسوی به بربرمنشانه ترين شکلی 
استثمار شده اند و نسل بعد از نسل 

با اين وجود بخش . استثمار می شوند
اعظم آن ها مجبورند به صورت نفرين 
شدگان دوزخ سرمايه در بيغوله های 
دوردست و محله های مطرود فاقد 
حداقل امکانات زيستی ساکن باشند و با 

تحقير و همه بليه  بيکاری و گرسنگی و
های قهری سرمايه دست و پنجه نرم 

اين وضع تازه موهبتی است که . کنند
نظام سرمايه داری به توده کثير 
کارگران دارای پروانه اقامت تفويض 

از همين جا می توان تکليف ! کرده است
انبوه کارگران محکوم به اقامت 

و آماج بيشترين فشار قهر و ! غيرقانونی
. ه را به خوبی حدس زدتوحش سرماي

اين کارگران ديری است که برای اخذ 
پروانه رسمی حق سکونت در فرانسه به 
. اشکال مختلف تالش و مبارزه می کنند

آنان در روزهای اخير برای تحقق 
خواست خود دست به اعتصاب زده و از 
همه شهروندان خواستار حمايت مؤثر 

اين مبارزات تا زمان حاضر به . شده اند
ايی نرسيده است، به طوری که هنوز ج

کارگر پروانه اقامت   ۵٠٠هم بيش از 
  . ندارند

  ٢٠٠٨آوريل 

  

 

 اعالم اعتصاب کارگران در پااليشگاه های انگليس
کارگران پااليشگاه های انگليس در 
اعتراض به سطح پائين دستمزدهايشان 
اعالم کرده اند که به اعتصابی طوالنی 

بر اعتصاب خ. مدت دست خواهند زد
کارگران موج نگرانی همه شهروندان 

رعب و . انگليسی را دامن زده است
هراس مردم به اين دليل است که فشار 
گرانی سرسام آور بهای سوخت در 

همين شرايط موجود به اندازه کافی آنان 
و مشکالت معيشتی  را کالفه کرده 

. زيادی را بر آنان تحميل نموده است
ا شروع اعتصاب آنان می دانند که ب

کارگران پااليشگاه ها اوضاع بازهم 
توده های . بدتر و وخيم تر خواهد شد

کارگر انگليس از مطالبات کارگران 
آنان . پااليشگاه ها جانبداری می کنند

دولت سرمايه داری اين کشور را عامل 
. مصائب و بدبختی های خويش می دانند

اعتصاب کارگران بر اساس پيش بينی 
آن ها يک ماه به درازا خواهد فعالين 

کشيد و در اين مدت مشکل تهيه مواد 
سوختی در قياس با حاال باز هم بيشتر 

  ٢٠٠٨وريل آ .خواهد شد

 

آژير اعتصاب کارگران محل و نقل کانادا و سراسيمگی 
 احتاديه کارگری

» اتحاديه کارگری« پديده موسوم به 
در همه جای دنيا نقش يکسانی را ايفا 

رفع خطر مبارزات کارگران . دمی کن
از سر سرمايه وظيفه مهمی است که 
در سراسر جهان توسط اين نهادها ايفا 

چند روز پيش در خبرها . می شود
خوانديم که چگونه اتحاديه سراسری 
کارگران نروژ آتشکده مشتعل 
اعتراض کارگران را يکباره به 

در سوئد هم . گلستان سرمايه تبديل کرد
ش اتحاديه ها اين است اکنون همه تال

که مبارزات گسترده کارگران پرستار 
در . را به باتالق سازش سوق دهند

آلمان اتحاديه ها شکست پشت سر 
شکست را بر جنبش کارگری تحميل 

در فرانسه به رغم نفوذ . کرده اند
بسيار اندکشان باالخره ضربه جدی به 

و . موج عصيان کارگران وارد ساختند

اتحاديه کارگران حمل و باالخره اينک 
نقل تورنتو کانادا نيز مفتخر است که 
در خدمتگزاری به بورژوازی از 

اين اتحاديه . ديگران عقب نمانده است
موفق شده است که با جلب رضايت 

افزايش حقوق % ٣کارفرمايان به 
ساالنه کارگران طومار اعتصاب 

راننده قطار و اتوبوس و مترو    ٩٠٠٠
ای فروش بليط را و کارگران باجه ه

       .در هم پيچد

در همين جا يادآوری اين نکته نيز مهم 
است که کارگران حمل و نقل تورنتو 

در خارج از مدار  ٢٠٠۶در سال 
دخالت اتحاديه کارگری و در واقع 
دور از چشم کنترل و نظارت عمال 
اين نهاد يک اعتصاب بسيار گسترده 

« آنان به صورت . را سازمان دادند

يا به بيان درست طبقاتی » قانونیغير
و کارگری اش با کوبيدن لگد به 
چهارچوب قانون سرمايه چرخ کار را 

اتحاديه . را از حرکت بازداشتند
کارگری پس از وقوع اعتصاب 
اعتراف کرد که در تمامی طول 
تدارک آن، از سوی کارگران نسبت به 
آنچه جريان داشته به طور کامل بی 

اتحاديه با اعالم . اطالع مانده است
غافلگير شدن خود از آستان قدرت 
سرمايه پوزش خواست و به طور 
ضمنی تعهد سپرد که از اين پس بيشتر 
مواظب جنب و جوش توده های کارگر 
خواهد بود و برای جلوگيری از وقوع 
مبارزات کارگری و زيان های 
احتمالی صاحبان سرمايه تالش بسيار 

. دادوسيع تری را سازمان خواهد 
  ٢٠٠٨آوريل 
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 ادامه اعتصاب کارگران معدن مس در شيلی
اعتصاب کارگران معادن مس شيلی 

اين اعتصاب به تهديدی . ادامه دارد
بسيار جدی برای صاحبان سرمايه و 
شرکت های بزرگ طرف قرارداد 
شرکت عظيم مس شيلی در سطح بين 
المللی تبديل شده و تا همين امروز 

به شرکت اخير  خساراتی بسيار سنگين
خواست کارگران . وارد ساخته است

افزايش دستمزد و تضمين امنيت شغلی 
همه اين کارگران در . خويش است

چهارچوب قراردادهای موقت کار می 
کنند و مطابق معمول از حداقل تأمين 
شغلی و ابتدائی ترين حقوق انسانی و 

  .اجتماعی برخوردار نيستند

آغاز  آوريل ١۶اعتصاب کارگران از 
شده و تا لحظه حاضر به کرات آماج 

تهاجم نيروی پليس ضد شورش و قوای 
. سرکوب سرمايه قرار گرفته است

کارگران اعالم کرده اند که در مقابل 
جنايات سرمايه عقب نشينی نخواهند کرد 
و اعتصاب را تا تحقق کامل همه 
. خواسته هايشان ادامه خواهند داد

سازماندهی اعتصاب به صورت 
خودجوش توسط خود کارگران صورت 

آنان در نخستين دقايق . گرفته است
شروع اعتصاب معدن مس شيلی را به 

  . طور کامل اشغال کردند

همان يا  Codelcoشرکت کودالکو 
شرکت معروف مس شيلی بيش از 

. کارگر را استثمار می کند  ۴٧٠٠٠
شمار کارگرانی که بر پايه قراردادهای 

نفر    ٣٠٠٠٠يش از موقت کار می کنند ب

سود خالص شرکت در سال . است
ميليون دالر  ٣۴۴/١١بيش از  ٢٠٠۴

اتحاديه کارگری . گزارش شده است
شيلی به رسم متعارف همه اتحاديه های 
کارگری دنيا دست به کار رايزنی برای 
پايان دادن به اعتصاب و رفع خطر 
. مبارزات کارگران از سر سرمايه است

ال اعالم کرده است اتحاديه در همان ح
که هيچ مسئوليتی را در قبال خرابکاری 
ماشين های حفاری، که گفته می شود 
توسط کارگران قراردادی انجام شده 

  . است، به عهده نمی گيرد

   ٢٠٠٨آوريل 

  

 پايان اعتصاب غذای کارگران معدن در روسيه
به  Uralsکارگران معدن اورال 

اعتصاب غذای خويش پايان 
تصاب غذای کارگران در اع.دادند

اعتراض به سطح بسيار نازل دستمزدها 
آنان پيش از . از هفته پيش آغاز گرديد

ماه مارس سال جاری  ٢۶در  اين نيز 
برای تحقق همين مطالبه دست به 
اعتراض زدند و اعالم کردند که تا تحقق 
خواسته های خويش در عمق معدن ها 

معدن اورال متعلق به . خواهند ماند

است صنعتی بسيارعظيم تر
Rusal   اين تراست يکی از .است

شرکت های غول پيکر استخراج و توليد 
درصد  ۵/١٢.آلومينيم در جهان است

درصد آلومينيم ۵/١۶آلومينيم اوليه و
در . پرورده کل جهان را توليد می کند

با شرکت بزرگ موسوم به  ٢٠٠٧سال 
Sual  ادغام شده و دامنه کار و توليدات

بسيار بيش از پيش توسعه داده  خود را
قاره جهان و در  ۵در     Rusal. است

کشور دارای شرکت های بزرگ  ١٧
کارگر  ١٠٠٠٠٠بيش از   جانبی است و 

را در سراسر دنيا به طور مستقيم به 
. وحشيانه ترين شکل استثمار می کند

 ٢٠٠٧سود خالص اين شرکت در سال 
ميليون دالر گزارش شده  ٣/١۴بيش از 

  . تاس
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 ادامه مبارزات کارگران پست در آملان
« کارگران شرکت پست آلمان موسوم به 

اعالم کردند که برای » پست دويچه
مدتی نامعلوم دست به اعتصاب خواهند 

مبارزات و اعتصابات کارگران . زد
افزايش . مدت ها است که ادامه دارد 

دستمزد و تضمين امنيت شغلی از جمله 
بات مهم و بالفعل آنان در اين مطال

 ٧کارگران بر افزايش . مبارزات است
درصدی دستمزدها اصرار می کنند و 

اين ميزان افزايش را    سرمايه داران
چند روز پيش کارگران . قبول نمی کنند

همين شرکت پستی در فرودگاه بين 

ساعت دست  ٨المللی فرانکفورت برای 
رنامه اعتصاب آنان کل ب. از کار کشيدند

های پرواز و روند کار فرودگاه را برای 
ساعت ها در سطحی بسيار گسترده 

در طول چند سال اخير فشار . مختل کرد
هولناک سرمايه بر سطح معيشت 
کارگران، بيکارسازی های انبوه، از بين 
رفتن امنيت شغلی، گرانی سرسام آور 
نيازهای زندگی، افزايش سن 

عاتی بازنشستگی و روزانه کار موضو
هستند که طبقه کارگر آلمان را سخت 

وقوع اين . دچار وحشت کرده است

وضعيت به نوبه خود موج مبارزات 
کارگران را به صورت وسيع دامن زده 

يک معضل اساسی جنبش . است
کارگری آلمان همان گونه که در 
گزارشات مختلف مندرج در اين سايت 
انعکاس يافته است، فشار اتحاديه 

ی وادارسازی کارگران کارگری برا
معترض به تمکين در مقابل سرمايه 

     .است

  ٢٠٠٨آوريل 
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 تظاهرات عظيم کارگران در ترکيه
دولت ترکيه در تالش برای راه يافتن به 

و جلب حمايت صندوق بين  ااتحاديه اروپ
قانون « المللی پول پديده موسوم به 

را، که از آغاز هم فاقد » تأمين اجتماعی
مين معيشتی و اجتماعی برای حداقل تأ

کارگران بوده است، يک بار ديگر به 
زيان توده های کارگر و فرودست تغيير 

تالش دولت اردوغان اين . داده است
است که با محو هر چه بيشتر حداقل 
تأمين اجتماعی، تنزل هر چه فاحش تر 
بهای واقعی نيروی کار، از بين بردن 

ه تضمين شغلی افراد و اجبار گسترد
کارگران به قبول تمامی شرايط هولناک 
کار، راه را برای ورود سرمايه های 

اردوغان مصمم . خارجی هموار سازد
است که با انجام اين کاره توافق اتحاديه 

و صندوق بين المللی پول را برای  ااروپ
به  اعضويت ترکيه در اتحاديه اروپ

تصويب اين تغييرات . چنگ آرد
ی موج خشم و جنايتکارانه ضد کارگر

نفرت را در سراسر کشور برانگيخته 
هزاران کارگر در شهرهای . است

مختلف به خيابان ها آمده و دست به 
کارگران . تظاهرات و اعتراض زده اند

اعالم کرده اند که در صورت امتناع 
پارلمان از بازپس گيری مصوبات جديد، 
دست به اعتصاب عمومی خواهند زد و 

د را از کار خواهند کل چرخ کار و تولي
  . انداخت
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در " سيدور"اعتصاب کارگران کارخانه فوالد سازی 
 ونزوئال

کارخانه فوالد سازی سيدور در جنوب 
در ايالت بوليوار يکی از بزرگ  ونزوئال

ترين کارخانه های توليد فوالد در 
آمريکای التين است و توليد ساليانه آن 

اين کارخانه . استتن فوالد در سال  ۴/٨
به بخش خصوصی  ١٩٩٧در سال 
  .واگذار شد

درصد سهام آن به سرمايه داران  ۶٠
درصد به  ٢٠ايتاليايی و آرژانتينی، 

درصد ديگر سهام  ٢٠و  دولت ونزوئال
آن به کارگران شاغل و بازنشسته آن 

دو سوم کارگران کارخانه با . تعلق دارد
ته سال گذش. قرار داد موقت کار می کنند

کارگران کارزاری را درمورد صحبت 
های چاوز در رابطه با ملی کردن 

کردند و  اشرکت های خصوصی برپ
خواهان بازپس گيری کارخانه و کنترل 

با وجود تهديد های . آن شدند کارگری بر
چاوز به ملی سازی، سرمايه داران و 

  .دولت به توافق رسيدند

 بعد از آن که مذاکره با کارفرمايان برای
افزايش دستمزد به نتيجه نرسيد کارگران 

با  اجاده اصلی به کوايداد و گويان ر
قرار دادن اتومبيل بستند تا توجه 
مسئوالن را به خواسته های خود جلب 

اقدام کارگران از سوی گارد ملی و . کنند
با  اآن ه. پليس مورد تهاجم قرار گرفت

گاز اشک آور و گلوله های پالستيکی به 
حمله کردند که تعدادی به دليل کارگران 

. شدت جراحات به بيمارستان منتقل شدند
 ۵٠سرکوبگران بعد از باز کردن جاده 

نفر را نيز دستگير کردند که اکثرشان از 
  .کارگران سيدور بودند

خانواده دستگيرشدگان و دوستان شان در 
جلوی دادگاه اجتماع کردند و خواهان 

شت بازدا. آزادی فوری آن ها شدند
. شب آزاد شدند ٢٣شدگان همگی ساعت 

کارگر  ١٢٠٠٠بعد از اين حمله 
 ٨٠کارخانه تصميم به يک اعتصاب 

کارگران در يک بيانيه . ساعته گرفتند
توضيحی جمعی خطاب به رئيس جمهور 
وظيفه دولت چاوز را بازپس گيری 
کارخانه از سرمايه داران وقراردادن آن 
در کنترل کارگران و شورای شهر 

  . گويان و دولت محلی اعالم کردند

فونتس، فرماندار ايالت بوليوار، گفت 
اين حمله از آن رو صورت گرفت که 
کارگران پيشنهاد يک کميسيون مذاکره 
کننده حکومت ايالتی را در مورد 
دستمزد که می بايستی به يک مباحثه 

. ماهه خاتمه می داد، رد کردند ١۴
 گومز، يکی ديگر از مسئوالن، از
کارگران خواست برای حل مسئله به 
مواد قانونی متوسل شوند و گفت به 

دستور داده شده است که جلوی  انيروه
  .را بگيرند اهرگونه بستن جاده ه

قضيه پيشنهاد کميسيون مذاکره کننده اين 
بعد از همه  SUTISSبود که اتحاديه 

پرسی از کارگران در رابطه با دستمزد، 
افزايش دستمزد پيشنهادی را مبنی بر 

دالر آمريک به وزارت  ٢۴روزانه به 
. کار ارائه داده و منتظر پاسخ بود

دالر را  ٢٠کميسيون در مقابل پيشنهاد 
داده بود که کارگران آن را قبول نکردند 

  .و متعاقب آن به بستن جاده اقدام کردند

گومز،  ی اتحاديه سوسياليستی در بيانيه ا
وزير کار  مديريت کارخانه، و ريوورو،

را در برابر اين حمله مسئول و پاسخگو 
اعالم کرد و گفت کارگران با برگرداندن 
پيشنهاد وزير کار به مسئله پاسخی 
سياسی دادند و آن پاسخ کنترل کارگری 
و اداره جمعی کارخانه بود که جناب 
وزير با آن موافق نبود و پاسخش به اين 

  .پيشنهاد حمله پليس به کارگران بود

 United Steel Workersحاديه ات
Union (SUTISS)  ١٢٠نيز حمله 

را  نيروی گارد ملی و پليس به گارگران
با اين عنوان که آن ها قبل از اخطار 
دست به حمله زدند محکوم کرد و تاکيد 
نمود که آن ها حتی سعی نکردند از 

يا اگر آ! طريق مذاکره مسئله را حل کنند
ه مسلم ک -پليس اول اخطار می کرد 

و  -کارگران به آن وقعی نمی نهادند
سپس حمله می کرد، عمل او موجه بود؟ 

کارگران با پليس چه مذاکره  و اصوال
ماهه  ١۴ی داشتند در حالی که مذاکره ا

با وزير کار که مسئول امر بود، به جايی 
نرسيده بود؟ سياست مذاکره و چانه زنی 
بر سر مطالبات کارگران چنان با 

عجين شده است که حتی پليس اتحاديه 
  .سرکوبگر را دارای حق مذاکره می داند

 ٢٠٠٨آوريل  ٩کارخانه مذکور در 
توسط دولت چاوز ملی اعالم شد و پس 
از ملی کردن کارخانه سيمان اين دومين 

يا اين آ حال بايد ديد. مورد ملی کردن بود
ملی کردن به همان مفهوم کنترل جمعی 

ش را داده است که کارگران پيشنهاد
بودند يا به مفهوم دولتی کردن کارخانه 
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به سياق آن چه که در بلوک شرق سابق 
گذشت، يعنی گماردن مديريت دولتی و 

  .ادامه استثمار کارگران

  ٢٠٠٨آوريل 

  

  
 

 گسرتش موج اعتصاب پرستاران در سوئد
به دنبال اعالم اعتصاب کارگران 

بخش مهم در مرکز بزرگ  ١٣پرستار 
در  درمانی شهر اوپساال پژوهشی و

»  Akademiska Sjukhuset«سوئد 
کارگران پرستار و تکنيسين مراکز 

نيز آمادگی خويش  Tierpدرمانی منطقه 
. را برای شروع اعتصاب اعالم کردند

بخش های اورژانس و راديوسکوپی اين 
ناحيه از جمله مراکزی هستند که به 

همزمان کارکنان . اعتصاب می پيوندند

نيز کار را  Tierpمشاوره پزشکی امور 
 Björn.تعطيل خواهند کرد

Rangarsson  معاون مديريت
در مصاحبه با  بيمارستاهای اوپساال

موج اعتصاب سيستم : خبرنگاران گفت 
درمانی کل منطقه را وسيع مختل می 

او افزود که به ويژه تعطيل بخش . کند
های اورژانس بر وخامت اوضاع خواهد 

ادامه می دهد که در  Björn. افزود
روزهای اعتصاب و توقف کار، بيماران 

بسيار بيشتری به مراکز مراقبت های 
فوری رجوع خواهند کرد و اين درست 
در حالی است که خود اين بخش ها در 
. آستانه شروع اعتصاب قرارگرفته اند

 Tierpکارگران پرستار و تکنيسين 
اعتصاب خويش را در اوايل ماه مه 

  . نندآغاز می ک

  ٢٠٠٨آوريل 

  
  

 سرکوب مبارزت کارگران در شيلی
آسمان دنيای سرمايه داری همه جا 
يکرنگ است و مادام که انسان ها در 
زير آسمان رعب و وحشت اين نظام 

رعد و برق و توفان  ازندگی می کنند تنه
مبارزات توده های کارگر است که می 
تواند ميزان آلودگی های مرگبار و خفه 

در . اين آسمان را کاهش دهدکننده 
سرمايه داری شيلی نيز به سياق جهنم 

را  سرمايه داری ايران دستمزد کارگران
در اينجا نيز . با تعويق پرداخت می کنند

مثل ايران و همه جوامع سرمايه داری 
دنی بخش عظيمی از فروشندگان نيروی 
کار در چهارچوب قرادادهای موقت 

مزدشان استثمار می شوند و سطح دست
حتی در قياس با برخی از همزنجيران 

در اينجا نيز . ديگرشان بسيار پائين است
مبارزات کارگران مثل همه جاهای 

ديگر با تهاجم پليس ضد شورش 
شرکت مس . سرکوب می گردد

يا شيلی از جمله شرکت های » کودالکو«
تحت مالکيت دولت بورژوازی است و 
 کارگران اين شرکت با دستمزدی نازل

اين . بر پايه قرارداد موقت کار می کنند
کارگران چند روز است که عليه سطح 
نازل دستمزد و شرايط بی رحمانه 
استثمار خويش دست به اعتصاب زده 

 اآنان خواستار باال رفتن ميزان مزده. اند
دولت . و تضمين اشتغال خويش هستند

بورژوازی در برابر موج اعتراض 
ب مبارزات کارگران دست به کار سرکو

در جنگ و ستيز ميان . آنان شده است
کارگران و قوای سرکوب سرمايه در 

آوريل، پليس برای  ١۶روز سه شنبه 
متفرق کردن کارگران اعتصاب کننده 

ب پاش را آ شمار زيادی ماشين های
پليس شيلی برای . وارد صحنه جدال کرد

تار و مار کردن اعتصاب کارگران 
ی ان شيوه از هما» کودالکو« معدن 

سود جست که دستگاه های سرکوب 
سرمايه در ايران برای متالشی کردن 
صفوف اعتصاب کارگران الستيک 

شايد تنه تفاوت ميان . البرز سود جستند
اين ها سرد بودن با ماشين ها در شيلی و 
جوش بودن با ماشين های پليس سرکوب 

طبقه سرمايه دار و دولت . در ايران بود
ری در سطح جهانی به های سرمايه دا

شيوه های مختلف کار يکسانی را انجام 
آنان هر گونه نفس کشيدن عليه . می دهد

  . سرمايه را در نطفه خفه می کنند

   ٢٠٠٨آوريل 

  

 اعتصاب کارگران پست در آملان
% ٧کارگران پست آلمان خواستار 

آنان اعالم کرده . افزايش دستمزد هستند
به خويش بر اند که برای تحميل اين مطل

صاحبان سرمايه برای مدتی نامعلوم 
 ٠٠٠. دست به اعتصاب خواهند زد

کارگر پست در اين اعتصاب  ١٣٠

شرکت می کنند و موج اول پيکار هم 
اکنون در فرودگاه بين المللی فرانکفورت 

آغاز » دويچه پست« توسط کارگران 
بر اساس گزارشات، با شروع . شده است

نيم ميليون و ادامه اعتصاب حداقل 

مراسله پستی با تأخير به دست گيرندگان 
  . آن خواهد رسيد

  ٢٠٠٨آوريل 

  

  

 اجبار بازنشستگان به کار در آملان
سرمايه داری آلمان در شمار عظيم ترين 

قانون . قطب های سرمايه جهانی است
اساسی سرمايه داری اين است که هر 

چه سرمايه عظيم تر گردد کارگران 
ک تر می شوند، هر چه حقيرتر و مفلو

سرمايه فربه تر گردد کارگران فرسوده 

تر و مستهلک تر می شوند، هر چه 
سرمايه رشد کند کارگران بيشتر از رشد 
فرومی مانند، هر چه سرمايه نيرومندتر 
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و مسلط تر گردد کارگران بيشتر از 
اين قانون . هستی خود ساقط می شوند

جبری و تغييرناپذير نظام بشرستيز 
در آلمان اين قطب . مايه داری استسر

عظيم سرمايه جهانی هر روز که می 
گذرد شمار بسيار بيشتری از کارگران 

سال مجبور می  ۶۵بازنشسته باالی 
شوند که برای ادامه معاش ساده خود به 

دولت های سرمايه . سر کار باز گردند
داری در سراسر جهان با سرسختی 
 جنايت آميزی اصرار دارند که سن
بازنشستگی کارگران را باالتر و باالتر 

آنان از اين طريق قادر می گردند . برند
که بهای نيروی کار را در مقياس وسيع 

نظام . در سطح جامعه و جهان تقليل دهند
سرمايه داری ما برای رسيدن به اين 

» قانون گذاری«هدف شوم ضدانسانی به 
نمی کند و به  او مصوبات پارلمانی اکتف

ی ها و همدلی های صرف همکار
اتحاديه های کارگری ابزار دست خويش 
و نتايج مطلوب ناشی از آن هم رضايت 

فشار بر سطح دستمزده و . نمی دهد
تالش همه جانبه برای تنزل سطح 
معيشت کارگران يک ساز و کار 

اقتصادی بسيار مهم و مؤثر در ناگزير 
. ساختن بازنشستگان به کار است

ه سان بورژوازی بورژوازی آلمان ب
از اين سياست تبهکارانه  اهمه کشوره

بهای واقعی . حداکثر سود را می برد
 ۶نيروی کار در اين کشور در طول 

کاهش يافته است و % ٩سال اخير حدود 
به موازات آن شمار بازنشستگان مجبور 

افزايش % ۴٠به کار در همين مدت با 
  .نفر رسيده است ٧٠٢ ٠٠٠به 

  ٢٠٠٨آوريل   

 

 مبارزات متحد معلمان و دانش آموزان در فرانسه
از بين بردن همه امکانات اجتماعی و 
رفاهی با هدف افزايش سود سرمايه ها 
محور اساسی برنامه ريزی، تالش و 
سياست گذاری همه دولت های سرمايه 

بستن مدرسه ها، کاهش . است اداری دني
وسيع شمار معلمان، حذف مشاغلی مانند 

يلی، امور بهداشتی و مشاوره تحص
پزشکی و روان پزشکی دانش آموزان، 
فشار حداکثر بر سطح حقوق و زندگی 
کارگران، برچيدن بيمارستان ها و 
مراکز درمان، تقليل رقت بار امکانات 
نگه داری سالخوردگان و معلوالن و در 
يک کالم محو تمامی آنچه که روزی 

به ضرب مبارزه و قدرت  اکارگران دني
ويش بر بورژوازی تحميل کرده متحد خ

بودند، همه و همه مشغله لحظه به لحظه 
اين روند در . تمامی اين دولت هاست

فرانسه نيز در طول همه اين سال ها در 

ما ادستور کار دولت ها بوده است، 
دولت وقت اين کشور بسيار هارتر از 
اسالف خود کمر به تسويه حساب نهائی 

مکانات رفاهی با تمامی باقی مانده های ا
و اجتماعی کارگران به نفع سوداندوزی 

دولت . انبوه تر سرمايه ها گرفته است
سارکوزی در همين راست چندی پيش 
موفق گرديد که، به رغم مقاومت گسترده 
و پرشور کارگران، افزايش سن 
بازنشستگی و بسياری بی حقوقی های 
تازه ديگر را بر توده های کارگر تحميل 

زی در اين گذر مطابق سارکو. کند 
معمول از نقش مخرب اتحاديه های 
کارگری به اندازه کافی بهره گرفت و 
ميدان داری رايج اين نهاده به نفع 
سرمايه و عليه هر اعتراض راديکال 
ضد سرمايه داری کارگران را ابزار 
. پيشبرد اهداف جنايتکارانه خود ساخت

بورژوازی فرانسه به دنبال همان 
اينک دست به کار تعرضات پيروزی ها 
دولت سارکوزی مصم است . ديگر است

که برای سال تحصيلی آينده بسياری از 
امکانات آموزشی را به کلی نابود سازد، 

شغل آموزشی، مشاوره و  ١١٠٠٠
مددکاری مدارس را از ميان بردارد و 
برنامه آموزشی روز را حول محور 
کاهش هزينه ها دچار تغييرات جدی 

دامات دولت سرمايه داری با اق. سازد
مقاومت گسترده معلمان و دانش آموزان 

معلمان و دانش . فرانسه رو به رو است
آموزان فرانسوی اعالم کرده اند که در 

ماه مه در اعتراض  ٢۴و  ١۵روزهای 
به اقدامات دولت در سرتاسر فرانسه 

  .دست به اعتصاب خواهند زد

  ٢٠٠٨آوريل 

  

 پرستار در دامنارکهزار کارگر  ٢٠اعتصاب 
فاجعه گرانی و سطح نازل دستمزده 
موج مبارزات کارگران را در سرتاسر 

هر . جهان وسعت و قدرت بخشيده است
روز شمار انبوه تری از توده های 
کارگر در چهارگوشه جهان سرمايه 
داری عليه ستم ها و تعرض های اين 
نظام وارد ميدان اعتراض و مبارزه می 

کارگر پرستار کشور  هزار ٢٠. شوند
دانمارک نيز اعالم کرده اند که در 
اعتراض به سطح پائين دستمزدهای خود 

موج جديد . دست به اعتصاب خواهند زد
هزار  ٢٠مبارزات کارگران با اعتصاب 

هزار پرستار  ١٣. پرستار آغاز می شود
ديگر حمايت خود را از اعتصاب اعالم 

کرده اند و همزمان بيش از نصف 
ت دانمارک خواستار عقب نشينی جمعي

دولت و نهادهای قدرت سرمايه در مقابل 
  . مبارزات کارگران شده اند

  ٢٠٠٨آوريل 

  
  

 اعتصاب کارگران کفش در ويتنام
کارگر کفش در کارخانه ای  ٣٠٠٠

متلعق به يک شرکت بزرگ تايوانی در 
کشور ويتنام برای افزايش دستمزد 

ير با س. خويش دست به اعتصاب زدند
صعودی بی سابقه بهای نيازهای 

معيشتی در جهان، دستمزد بسيار 
ناچيزی که صاحبان سرمايه به عنوان 
بهای بازتوليد نيروی کار به کارگران 
پرداخت می کنند، کفاف هيچ بخشی از 

فشار . هزينه زندگی آنان را نمی دهد

سرمايه بر سطح معيشت توده های 
ای کارگر در همه مناطق دنيا به گونه 

سرسام آور تشديد شده است و در اين 
ميان کارگران کشورهای آسيايی و 
آفريقايی و آمريکای التين وضعيت 
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بهای نيروی . بسيار هولناک تری دارند
کار در اين بخش از جهان تاريخًا به 
گونه دهشتناکی نازل بوده است و امروز 
در توفان تعرض نظام سرمايه داری 

هم به شکلی  بهای واقعی اين کاال باز
  . رقت بار رو به تنزل گذاشته است

کارگران در اين اعتصاب خواستار 
اعتصاب . افزايش دستمزد شده اند ١٠٪

آوريل شروع شده  ١١از روز جمعه 

در حال حاضر نمايندگان .  است
کارگران با کارفرما ها در حال گفتگو 

اعتصاب حاضر دومين موج . هستند
عت کفش مبارزه وسيع  کارگران در صن

در کشور ويتنام در طول همين روزهای 
اولين اعتصاب توسط . اخير است
با شرکت بيش از » نايک«کارگران
»  نايک« . کارگر آغاز شد ١۵٠٠٠
کارگر را در سراسر  ٣٠٠٠٠بيش از 

غالب اين . جهان استثمار می کند

کارگران در کشورهای چين، ويتنام، 
مکزيک و اندونزی زندگی می کنند و 

استثمار آنان بسيار وحشيانه و  شدت
دفتر مرکزی اين . بربرمنشانه است

سود .  شرکت در آمريکا قرار دارد
بيش  ٢٠٠٧در سال » نايک « خالص 

ميليارد دالر امريکا گزارش شده  ١۶از 
  .است

 

 اعتصاب کارگران صنعت فوالد در رومانی
کارگر فوالد در کشور رومانی  ٣۶٠٠

ريل در آو ١۴ازصبح روز دوشنبه 
اعتراض به سطح نازل دستمزدهايشان 

کارگران . دست به اعتصاب زدند
دالر امريک به  ١٢٣خواستار افزايش 

کارفرمايان از . حقوق ماهانه خود هستند
. قبول خواست کارگران امتناع می کنند

آنان اعالم کرده اند که فقط با پرداخت 
دالر در ماه آن هم صرف به  ۴۴

رين ميزان مزد را کارگرانی که پايئن ت
! می گيرند، رضايت خواهند داد

کارگران اعتصابی فوالد با عزم مصمم 
. از قبول حرف کارفرمايان سر باز زدند

آنان تأکيد کردند که تا حصول همه 
خواسته های خود به اعتصاب ادامه 

در روز شروع اعتصاب . خواهند داد
پليس دولت سرمايه به سياق پليس همه 

يه داری دنی به صفوف دولت های سرما
. کارگران اعتصاب کننده يورش برد

کارگران با پرتاب سنگ و شيشه به 
سوی قوای سرکوب از خويش دفاع 

  . کردند و به مقاومت ادامه دادند

 Mittal Steel )شرکت فوالد 
Company)  يکی از بزرگ ترين

شرکت های فوالد جهان است و در حال 
تر حاضر بخشی از شرکت بسيار عظيم 

(Arcelor Mittal )  تشکيل می را
کارگر  ٣٢٠٠٠٠انحصار مذکور . دهد

. را در سراسر جهان استثمار می کند
سود ناخالص ساالنه شرکت در سال 

ميليارد دالر گزارش  ٢٩حدود  ٢٠٠۵
  . شده است

   ٢٠٠٨آوريل 

 

 خيزش کارگران بنگالدش عليه فشار استثمار سرمايه
ش در کارگر بنگالد ١٠ ٠٠٠بيش از 

اعتراض به سطح نازل دستمزده و 
گرانی سرسام آور مايحتاج اوليه معيشتی 
در نزديکی شهر داک دست به تظاهرات 

کارگران در شورشی عظيم و . زدند
گسترده تمامی خودروها، وسائل حمل و 

را آماج حمله  انقل و ساختمان کارخانه ه
کارگران واحدهای بزرگ . قرار دادند

زی تظاهرات و نساجی در راه اندا
سازمان دادن اين خيزش بزرگ نقش 

موج عظيم خشم و عصيان . فعال دارند
توده های کارگر بنگالدش مطابق 
معمول با تهاجم نيروهای سرکوبگر 

کارگران . سرمايه مواجه گرديده است
در مقابل يورش عوامل سرکوب دست 

با پرتاب را  به مقاومت زده وحمله پليس
. سخ گفته اندسنگ و هجوم متقابل پا

شمار زيادی از کارگران و افراد پليس 
. در جريان درگيری ها مجروح شده اند

از شمار کارگران دستگير شده خبری 

دستمزد کارگر بنگالدش . در دست نيست
به صورت رقت انگيزی پائين است و 
موج بی مهار گرانی ارزاق عمومی 
سايه سياه گرسنگی و مرگ را بيش از 

های کارگر در  پيش بر سر توده
  . بنگالدش گسترده است

  ٢٠٠٨آوريل 

  

 

 تظاهرات عظيم کارگران در کروواسی
کارگر کروواسی با  ۵٠ ٠٠٠حدود 

اجتماع در ميدان بزرگ شهر زاگرب 
پايتخت اين کشور عليه گرانی سرسام 
آور وسائل معيشتی و سطح نازل 

کارگران . اعتراض کردند ادستمزده
ت برای افزايش خواستار اقدام فوری دول

فشار مبارزات و . دستمزدها هستند
اعتراضات توده های کارگر در سطحی 

است که دولت بورژوازی ناچار به دادن 
 ۵٠تظاهرات . وعده و وعيد شده است

هزار نفری کارگران زاگرب در تاريخ 
سال های اخير کشور کروواسی کامال 
بی سابقه است و نخست وزير کشور 

خيزش ناگزير شد که زير فشار موج اين 
تظاهرات گسترده کارگران را اقدامی 

متوسط دستمزدها . اعالم کند» قانونی«

. يورو در ماه است ۶٩٠در کروواسی 
نرخ بيکاری بسيار باال است و دامنه فقر 
و گرسنگی توده های کارگر پيوسته رو 

  . به گسترش است

  ٢٠٠٨آوريل 
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 کارگر معدن در چين جان باختند١۴
ن مثل همه ممالک ديگر دنيای در چي

سرمايه داری جان کارگر از هر کااليی 
صرفه جويی در هزينه . ارزان تر است

سرمايه گذاری ها، حرص سرمايه برای 
تشديد استثمار نيروی کار و در يک کالم 
سالخی هرچه ددمنشانه تر جسم و جان 
کارگران با هدف توليد سودهای کالن تر 

ا صاحبان دولت سرمايه داری چين ي
سرمايه های خصوصی اين کشور را 

وامی دارد که از هزينه الزم برای ايمنی 
شرايط کار و تأمين امنيت جانی 

انفجار اخير در . کارگران خودداری کنند
نمونه يا  ايکی از معادن شرق چين تنه

حوادث مرگباری است که  ااز صده
هرسال در مراکز کار و توليد اين کشور 

. معادن روی می دهد به ويژه در بخش
در استان " هولوئادو"حادثه انفجار معدن 

بر اساس گزارش " ليائوئينگ" 

هنگامی رخ داده " شينهوا"خبرگزاری 
در  ااست که کارگران به دستور کارفرم

حوزه های غيرمجاز حفاری مشغول 
اين حادثه دلخراش . کندن زمين بوده اند

نفر و  ٢کارگر، مجروح شدن  ١۴مرگ 
کارگر ديگر و باالخره  ٢شدن  ناپديد

را به  اگرسنگی افراد خانواده همه اين ه
   ٢٠٠٨آوريل . دنبال داشته است

 

 اعتصاب غذای معدنچيان اورال در روسيه
کارگر معدن روسيه در اعتراض به  ٧١

کمی ميزان دستمزدهايشان دست به 
کارگران معدن . زده اند ااعتصاب غذ

و ميزان  اين کشور به لحاظ شرايط کار
در موقعيت بسيار وخيمی به سر  امزده

دست به مبارزه و  اآنان باره. می برند
چرخ کار  ااعتصاب زده و برای روزه
کارگرانی . و توليد را متوقف کرده اند

به سر  اکه اکنون در حال اعتصاب غذ
می برند مدت هاست که بر سر مطالبات 

آنان در . خويش با دولت کشمکش دارند
ه برای مدتی از معدن خارج ماه گذشت

نشدند و خواستار اقدامات فوری عوامل 
. سرمايه برای بهبود وضع خويش شدند
« در روزهای اخير نمايندگانی از 

روسيه زير فشار اعتراض » دومای
کارگران راهی حوزه اورال شدند و 
تالش کردند تا کارگران را به ادامه کار 
و انصراف از مطالبات خويش راضی 

تالش اين افراد ما به ثمر نرسيده . کنند

دستمزد را % ۵کارگران افزايش . است
چاره درد زندگی خويش نمی دانند و 
اعالم کرده اند که تا تحقق خواسته 
هايشان به اعتصاب غذ ادامه خواهند 

  .داد

   ٢٠٠٨آوريل 

  

 

 موج اعتصاب و اعرتاض کارگران در مصر
کارگر کارخانه نساجی در يکی  ٢٠٠٠٠

شهرهای مصر برای بار دوم چرخ  از
کار و توليد را به طور کامل از کار 

نساجی اين شهر بزرگ ترين . انداختند
کارخانه نساجی خاورميانه است و موج 
اعتراض کارگران آن تأثير چشمگيری 
بر روی بخش های ديگر طبقه کارگر 

اعتصاب از ماه پيش . مصر گذاشته است
الش آغاز شد ما دولت حسنی مبارک ت

با وعده و وعيد، کارگران عاصی  اکرد ت
. و خشمگين را به سر کار باز گرداند

دليل اعتصاب بهای بسيار نازل نيروی 
کار همراه با اوجگيری روزافزون بهای 
نيازهای اوليه زندگی توده های کارگر 

سطح دستمزد اين کارگران از . است
تا حال ثابت مانده است، در  ١٩٨۴سال 

کاالهای اساسی در مصر  حالی که بهای
در طول همين مدت به صورت هولناکی 

کارگران اعتصاب . باال رفته است
خويش را آغاز کرده اند و خواستار 

. پوند در ماه هستند ١١٢افزايشی معادل 
آنان با قاطعيت تمام گفته اند که تا 
حصول پيروزی به اعتصاب ادامه 

  . خواهند داد

با  مبارزات کارگران مطابق معمول
تهاجم توحش بار نيروهای سرکوبگر 
. دولت سرمايه داری مواجه گرديده است

ساله  ١۵در جريان اين تهاجم يک جوان 
با ضرب گلوله پليس دژخيم از پای در 

شماری از کارگران زخمی . آمده است
شده اند و عده زيادی دستگير و در 
سياهچال های دولت بورژواری به سر 

سرمايه با ماشين سرکوب . می برند
تمامی قدرت برای درهم شکستن 
. اعتصاب وارد ميدان شده است

نيروهای امنيتی دولت مبارک کليه جاده 
های مواصالتی منتهی به شهر را بسته 
و از رساندن هر نوع خواربار، مواد 

ی و امکانات دارو و درمان به ائغذ
کارگران به طور کامل جلوگيری می 

  . کنند

نساجی موج اعتصاب ماه پيش اين 
اعتراض کارگران و کارمندان را در 
. ساير مراکز کار و توليد به دنبال آورد

جمعيت وسيع معلمان، پزشکان، کارکنان 
اداره دارايی و اقشار مختلف توده 
 اتهيدست در خيابان های مختلف شهره

راه پيمايی کردند و عليه وضعيت وخيم 
. زندگی خود زبان به اعتراض گشودند

رضايی کارگران همچنان در امواج نا
آنان در اعتصاب ماه . حال گسترش است

پيش نوک تيز حمله را به سوی 
ما در اکارفرمايان نشانه می رفتند، 

اعتصاب اخير خويش صاحبان سرمايه 
آماج  او دولت سرمايه داری را يکج

گرانی در مصر . اعتراض قرار داده اند
و بسيار  اهمسان همه ممالک ديگر دني

از برخی کشورها، بيداد می کند و  بيشتر
منحنی صعودی پر شتاب آن، دستمزد 
ناچيز توده های کارگر را در کام خود 
می بلعد و امکان ادامه حتی همان زندگی 
جهنمی توأم با فقر و نکبت و مشقت را 

  . از آن ها سلب می کند

٪ مردم مصر زير خط رسمی فقر ۴٠
زندگی می کنند و درآمد روزانه شان 

دولت . دالر آمريک است ٢تر از کم
مبارک با هدف غلبه بر نارضايی روز 
افزون کارگران، برای نان سوبسيد 
تعيين کرده است، ما نان کمياب است و 
مردم بايد ساعت ها در صف های 
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دولت سرمايه در همان . طوالنی بايستند
حال زير فشار اعتراضات اخير و در 
هراس از اوج گيری بيشتر مبارزات 

ارگران و مردم فقير مجبور شده قيمت ک
  . بعضی از کاالهای اساسی را پايين آورد

به جز گرانی، رقابت رقت بار درون 
بازار نيروی کار در مصر و در سطح 
 اجهانی نيز به کاهش مرگبار مزده

پايين بودن دستمزد . کمک کرده است
کارگران نساجی در ديگر کشوره مثل 
 چين و هند، وجود صف طوالنی
بيکاران و امکان جايگزينی فوری 
نيروی کار توسط صاحبان سرمايه به 
عاملی برای کاهش بيشتر دستمزده 
توسط شرکت های نساجی تبديل گرديده 

از وجود اين  اسرمايه داران دني. است
وضعيت عليه کارگران استفاده می کنند 

از طريق  اتنه او توده های کارگر دني

و  توسل به يک همبستگی سراسری
انترناسيوناليستی است که می توانند در 

  . مقابل اين توحش به مقاومت برخيزند

سال  ٩محمود عبدالوهاب کارگری که 
است در اين کارخانه کار می کند می 

ما ديگر از وعده و وعيد خسته : گويد
پوند مصری  ٣٠٠ امن تنه. شده ايم

حقوق می گيرم و با آن فقط می توانم 
نمی توانم لباس . نممواد غذايی تهيه ک

سال آينده دختر بزرگم به مدرسه . بخرم
می رود و من هيچ پولی برای خريد 

او می گويد . روپوش مدرسه اش ندارم
ما خواهان عدالت اجتماعی برای همه 
کارگران در مصر هستيم و ادامه می 
دهد که جنگ برای گذران زندگی امر 

زير فشار . جاری ما کارگران شده است
ها و نداری ها به جای انتظار  بدبختی

داشتن يک زندگی مرفه و شاد به قبول 

دستمزد نازلی برای تهيه نان کودکان 
مان سقوط کرده ايم و کمرمان از تحمل 
بار توليد سودهای انبوه برای مشتی 
سرمايه دار خون آشام در هم شکسته 

اين چيزی است که نظام سرمايه . است
ل کرده داری می خواهد و بر ما تحمي

خريد نيروی کار به ارزان ترين . است
بهای ممکن سياستی است که سرمايه در 
همه جای جهان دنبال می کند و امروز 
بيش از هر زمان ديگری برای تحميل 
آن بر توده های کارگر اصرار می 

برای مقابله با اين وضعيت و . ورزد
برای پايان دادن به فاجعه موجوديت 

ای اتحاد آهنين نظام سرمايه داری سو
کارگران در سطحی سراسری و 
انترناسيوناليستی هيچ چاره ديگری 

  . وجود ندارد

 

اعتصاب کارگران ساختمانی ورزشگاه جام جهانی 
 ٢٠١٠فوتبال 

در آفريقای  ٢٠١٠جام جهانی فوتبال 
کارگرانی که . جنوبی برگزار خواهد شد

ورزشگاه های اين جام را می سازند 
يشتری دارند و به درخواست حقوق ب

اعتصاب "همين منظور دست به 
درحال حاضر، آن . زده اند" غيرقانونی

ها دستمزد بنايان را می گيرند نه 
خواست کارگران ". مهندسان"دستمزد 

اعتصابی همسان شدن مزدشان با ديگر 
کارگران ورزشگاه ها يعنی افزايش 

راند به ساعتی  ١٠دستمزد از ساعتی 
  .راند است ١٩

های ساختمانی آفريقای جنوبی  شرکت
موعدی را برای اتمام ساخت ورزشگاه 
ها تعيين کرده و کارگران را تهديد نموده 
اند که درصورت ادامه اعتصاب به 

به گفته . قراردادشان پايان خواهند داد

اين " بيسيل ريد"شرکت ساختمانی 
سومين اعتصاب غيرقانونی کارگران 
ل عليه شرکت های ساختمانی در سا

  .است ٢٠٠٨

، نايب رئيس بزرگ ٢٠٠٨در مارس 
ترين اتحاديه کارگران ساختمانی آفريقای 

نفر عضو دارد،  ٢٨٠٠٠٠جنوبی، که 
در مالقاتی با رئيس فيفا، ژوزف بالتر، 

: بازی عادالنه  -مسابقه عادالنه"کارزار 
را به او معرفی " شرايط کار انسانی

سخنان او را اين گونه نقل کرده . کرد
کارگران به ويژه آنان که در بخش : "د ان

ساختمان کار می کنند بايد دستمزدی 
بگيرند که بتوانند با آن زندگی کنند و از 
محيط سالم و ايمن و نيز مزايای 

ما شک . اجتماعی برخوردار باشند
می تواند کمک مهمی بکند  انداريم که فيف

عالوه ". تا کارگران به اين اهداف برسند
اعالم کرده که  اسايت فيفبر اين، وب 

خوشبختانه تاکنون در ساخت ورزشگاه "
های جام جهانی فوتبال هيچ حادثه 

کمتر از ". مرگباری روی نداده است
يک هفته از اين سخنان نگذشته بود که 

روشن است . کارگران اعتصاب کردند
که تنه کارگران می توانند درباره مسائل 
 خود تصميم بگيرند و مبارزات خويش
را رهبری کنند، و اهميتی ندارد که 
. اتحاديه و نايب رئيس آن چه می گويند

کارگران هستند که به  اهمچنين تنه
نيازهای خود واقفند و می توانند در 
مبارزه برای افزايش دستمزد و شرايط 

  . بهتر کار شرکت کنند

  ٢٠٠٨آوريل 

 

 کارگران انگليس و هتديد به اعتصاب
يسی اعالم کرده صد هزار کارگر انگل

اند که در اعتراض به گرانی نيازهای 
زندگی و سياست های عميق ضد 

دست » گوردون براون«کارگری دولت 
کارگران سطح . به اعتصاب خواهند زد

کنونی دستمزده را مطلق پاسخگوی 
تأمين معاش روز خود نمی دانند و 

» براون«خواستار اقدام فوری دولت 
تهديد به . برای حل اين مشکل هستند

اعتصاب قرار است تا دو هفته ديگر و 
در پايان ماه آوريل جامه عمل پوشد و 
دولت سرمايه داری در طول اين دو 
هفته مهلت دارد تا برای تأمين مطالبات 

» ولز«اعتصاب در . کارگران اقدام کند

و انگليس انجام می شود و در نخستين 
نهاد بزرگ دولتی را  ١٠گام حداقل 
هزار معلم انگليسی . د ساختمختل خواه

در اعتصاب شرکت خواهند کرد و به 
اين ترتيب شمار کثيری از مدارس اين 
کشور به طور کامل تعطيل خواهد 

بخش گشت ساحلی، امداد، . گرديد
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آزمايش رانندگی، امور مهاجرت، حمل 
و نقل و پاره يا حوزه های ديگر 

دولت . اعتصاب را همراهی می کنند
همه دولت های ديگر انگليس همسان 

سرمايه داری و اساس به روال معمول 

همه نمايندگان سياسی و فکری سرمايه 
اعالم داشته است که افرايش دستمزده 

می شود و به ناچار  اموجب گرانی کااله
گرانی پديده ! بايد از اين کار اجتناب کرد

ذاتی و اجتناب ناپذير شيوه توليد سرمايه 

ه انبوه تر داری و جبر سودجويی هرچ
کارگران نبايد گول اين . سرمايه است
  . را بخورند اعوام فريبی ه

  ٢٠٠٨آوريل 

 

اعتصاب کارگران رنو در رومانی و محايت 
 انرتناسيوناليستی کارگران فرانسوی

دو هفته است که کارگران اتوموبيل 
سازی رنو در رومانی در حال اعتصاب 

افزايش دستمزد محور . به سر می برند
سود . اسی مطالبات کارگران استاس

ساالنه اين شرکت بر اساس گزارشات 
 ٣٠٠منتشره صاحبان آن، از رقم 

با وجود اين . ميليون يورو باالتر است
دستمزد ماهانه کارگران تا امروز از 

. يورو تجاوز نکرده است ٢۵٨رقم 
چيزی که حتی در قياس با دستمزد 
متعارف کارگران در اروپای غربی به 

. ت بسيار چشمگيری نازل تر استصور
اعتصاب کارگران رنو رومانی موجی 
از همبستگی و حمايت را در ميان 
همزنجيران فرانسوی آن ها دامن زده 

کارگران فرانسوی ضمن اعالم . است
پشتيبانی از اعتصاب در همان نخستين 
گام دست به کار سازمان دادن کارزار 
جمع آوری کمک های مالی برای 

آنان تا لحظه . کنندگان شدنداعتصاب 
يورو به  ٢٠۵٠حاضر رقمی معادل 

کرده  اهمزنجيران رومانيايی خويش اهد

اقدام کارگران فرانسوی يادآور . اند
همبستگی های انترناسيوناليستی بسيار 
پرشوری است که در سال های نيمه دوم 
قرن نوزدهم توسط جنبش کارگری 

در حمايت از مبارزات  اسراسر اروپ
رگران کشورهای مختلف به نمايش کا

  .گذاشته شد

  ٢٠٠٨آوريل 

 

 

 کارگران آفريقای جنوبی و هتديد به اعتصاب
آفريقای جنوبی نيز همسان همه ممالک 
ديگر جهان شاهد افزايش سرسام آور 
قيمت ها به ويژه بهای مواد غذايی و 
نيازهای اوليه معيشتی توده های کارگر 

اپدير سرمايه گرانی پديده اجتناب ن. است
و مشکل رايج هر جامعه سرمايه داری 

معنای مستقيم افزايش قيمت ها . است
برای کارگران کاهش بسيار تعيين کننده 
و فاحش بهای واقعی نيروی کار آن 

وقتی که نرخ فروش ارزاق . هاست
عمومی به طور جهشی دو برابر می 
شود، بهای واقعی نيروی کار يک 

سرمايه  نظام. کارگر نصف می شود
داری در اين گذر عمل و به صورت 
اعالم نشده و نامکتوب سطح دستمزده را 
به گونه يا جنايتکارانه تنزل می دهد و 
حداقل معيشتی کارگران را بيش از پيش 

کارگران . دچار سالخی می سازد

آفريقای جنوبی زير فشار موج سرکش 
گرانی ها دست به عصيان زده و اعالم 

صورت تداوم اين داشته اند که در 
وضعيت در همه مراکز کار و توليد 

  . دست به اعتصاب خواهند زد

   ٢٠٠٨آوريل 

 

 

فراخوان برای اعرتاض به جنگ در روز اول ماه مه در 
 آمريکا

ILWU  اتحاديه کارگران بنادر در،
سانفرانسيسکو،  ١٠ساحل غربی منطقه 

نماينده  ١٠٠در يک کنفرانس مرکب از 
تصميم  ٢٠٠٨يه فور ٨کارگری در 

گرفت در اول ماه مه که در آمريک به 
عنوان روز کارگر شناخته نمی شود و 
تعطيل نيست، يک اعتصاب يک روزه 
اعتراضی سياسی عليه جنگ و پايان 
فوری آن و برگرداندن فوری سربازان 
آمريکايی از عراق و افغانستان را 

  .سازماندهی کند

 ورده آ  اين اتحاديه در اطالعيه خود
  نظر به اين که: است 

خواهان پايان  ٢٠٠٣ما در اول ماه مه  •
  جنگ و اشغال عراق شديم،

اکثريت بزرگی از مردم اکنون مخالف  •
جنگ در عراق و افغانستان هستند ما 
دوحزب بزرگ سياسی دموکرات و 
  جمهوری خواه به جنگ ادامه می دهند، 

ميليون ها نفر در سراسر جهان عليه  •
غانستان راه پيمايی جنگ در عراق و اف

ما موفق نشدند به جنگ خاتمه اکردند 
  دهند،

گسترش جنگ خاورميانه را تهديد می  •
 اکند و امکان حمله نيروی هوايی آمريک

به ايران و يا امکان مداخله نظامی 
در سوريه و يا بی ثبات کردن  اآمريک

  اوضاع پاکستان وجود دارد،

زمان آن فرارسيده است که اعتراضات 
ری با فراخوان مردم کارگر و کارگ

اتحاديه ها در اياالت متحده و سراسر 
جهان برای آماده سازی اول ماه مه سال 
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" نه جنگ نه صلح" با شعار ٢٠٠٨
)No Peace No war  ( و با خواست

خاتمه فوری جنگ و اشغال در عراق و 
افغانستان و خروج نيروهای آمريکايی 
از خاور ميانه به سمت يک مبارزه 

  .درتمندتر حرکت کندق

اين فراخوانی است برای اتحاد عمل از 
ائتالف تغيير برای " به  ILWUطرف 
و همه سازمان های جهانی  *" پيروزی

کارگری که مانند ما می خواهند به اين 
جنگ خونين بالفاصله و برای هميشه 

  . پايان داده شود

ILWU  هم چنين نامه سرگشاده يا
 ای آمريکخطاب به دو اتحاديه مرکز

يا  آفرستاده و از آنان پرسيده است که 
اتحاديه های ديگری وجود دارند که 
بخواهند به خواسته اکثريت مردم کارگر 
تن دهند و برای شرکت در اقدام عليه 
جنگ آماده باشند؟ که البته منظورش دو 

به  ااتحاديه سراسری مذبور است که بن
راه می روند  اخصلت خود دست به عص

به کار ميانجی گری بين کارگر و  و فقط
  .مشغول هستند اکارفرم

  ٢٠٠٨آوريل 

، "ائتالف تغيير برای پيروزی"  *
حاصل خودسازمان دهی ميليون ها 
کارگر مهاجر و خانواده های آن ها در 
مزارع فلوريد است که از آن به عنوان 
يکی از معدود حرکات موفق کارگری 
 توسط خود کارگران و بيانی از قدرت

کارگری که می تواند به تغييرات عمده 
  .يا منجر شود، نام برده می شود

 

 اعتصاب کارگران نايکی در ويتنام ادامه دارد
هزار کارگر  ١٠تعداد  ٢٠٠٧در نوامبر 

شاغل در صنعت توليد لباس و کفش 
نايکی با خواست افزايش حقوق راه 

اين اعتراض و اعتصاب . پيمايی کردند
 ٢٠٠٧ات متعدد سال در ادامه اعتصاب
در اين سال نرخ تورم . انجام گرفته بود

درصد  ١٩دائم رو به افزايش بود و به 
کارگران صنايع مختلف به . رسيده بود

ويژه صنعت دوزندگی و نساجی که اکثر 
زن هستند قادر به تامين يک حداقل 
. زندگی با ساعات کار طوالنی نبودند

 ۵۵تا  ۴۵حداقل دستمزد ماهانه بين 
اعتصاب در  ٣٠٠. دالر آمريک بود

دولت را مجبور ساخت که  ٢٠٠٧سال 
را در کارخانه های با  احداقل دستمزده

 ۶٢سرمايه گذار خارجی باال ببرد و به 
ما اين افزايش . دالر در ماه برساند

نمی کرد و نمی توانست با  ادردی را دو

تورم و گرانی افسارگريخته هماوردی 
  . کند

کارگران نايکی  ٢٠٠٨در اول آوريل 
 ۴٠. دوباره تصميم به اعتصاب گرفتند

هزار کارگر به راه پيمايی پرداختند و 
درصدی دستمزده  ٢٢خواهان افزايش 

و اتحاديه به  اطبق معمول کارفرم. شدند
مذاکره نشستند و در پايان اتحاديه با 

از  ادرصدی دستمزده ١٠قبول افزايش 
در . کارگران خواست به سرکار برگردند

اين باره خانمی که رئيس اتحاديه است 
به خبرنگاران گفته که ما از کارگران 
خواستيم به سرکار برگردند ما مطمئن 

يا آن ها به کار برخواهند آ نيستيم که
گشت يا تصميم به ادامه اعتصاب 

اين گفتگو نشان می دهد . خواهند گرفت
که کارگران به اتحاديه اعتماد ندارند و 

. ن را به نفع خود نمی دانندتصميمات آ
روز بعد ازاين توافق کارگران به 

ما درگيری لفظی يکی اکارخانه برگشتند 
از کارگران سابق با نيروی امنيتی 
کارخانه منجر به فراخواندن پليس به 
کارخانه و ضرب و شتم تعداد زيادی از 

کارگراِن ناراضی از . کارگران شد
به گفتگو تصميم اتحاديه با بقيه کارگران 

پرداختند و در پايان همگی تصميم 
درصد اضافه  ٢٢گرفتند که برای کسب 

برای . دستمزد به اعتصاب ادامه دهند
محاسبه سود نايکی از استثمار شديد 
کارگران کافی است به قميت تمام شده 
يک تی شرت نايکی در ويتنام که حدود 

به  ادالر است و فروش آن در اروپ ٢
  . جه کنيديورو تو ٧٠قيمت 

 

 برند ميليون ها کارگر در يونان در اعتصاب به سر می
ميليون ها کارگر طی دو ماه گذشته، 
بسياری با نقطه نظرات متفاوت، ارائه 

دو اتحاديه . خدمات را تعطيل کردند
بزرگ يعنی کنفدراسيون عمومی 
کارگران يونان و اتحاديه کارکنان دولت 

 ميليون کارگر را ٢.۵که بيش از 
را  نمايندگی می کنند، هدايت اعتصاب

با همراهی ساير اتحاديه ها به عهده 
  .دارند

اعتصاب های  ٢١يونان ازآعاز قرن 
. عمومی بسياری را تجربه کرده است

فهرست وار اين اعصابات عبارتند از 
که مهم  ٢٠٠١اعتصاب عمومی سال 

سپس . ترين اعتصاب و عليه جنگ بود
ه کم ک ٢٠٠٢اعتصاب عمومی سال 

يونان  ٢٠٠٢در سال . اهميت تر بود
از . شاهد اعتصابات عمومی متعدد بود

زمان روی کار آمدن جناح راست در 
يونان طبقه کارگر دوبار عزم خود را 

اولين اعتصاب . برای مبارزه جزم کرد
عمومی درست يک سال بعد از روی 

 ٢٠٠۵کار آمدن اين حکومت در سال 
طی يک  حکومت محافظه کار. انجام شد

ی از اعمال ضد کارگری ا سال سلسله
از جمله ماليات . را انجام داده بود

کاالهای اساسی را که نياز روزانه توده 
می خواست . مردم بود باال برده بود

کارگران را روزانه وادار به کار بيشتر 
به بازنشستگی حمله . ساعت کند ٨از 

برده بود و می خواست سن بازنشستگی 
ما اکارگران می خروشيدند . ردباال بب ار

رهبران اتحاديه به جای افروختن بيشتر 
که جان گرفته بود با   یا تنور مبارزه

به بستن ماليات . دولت وارد مذاکره شدند
بيشتر بر دستمزد کارگران برای تامين 

ما ارضايت دادند !! امنيت اجتماعی
فشار کارگران از پايين آنان را وادار 

. مومی را اعالم کنندکرد که اعتصاب ع
٪ بخش عمومی را ٩٠اعتصابی که 

راکد گذاشت و مشارکت کارگران بخش 
خصوصی در صنايع در بعضی نقاط 
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طبقه "٪ بود و از آن با عنوان ١٠٠
ياد شده " کارگر يونان، آتشفشان غران

و امروز دومين اعتصاب عمومی . است
  .جريان دارد

  

حکومت محافظه کار يونان می خواهد 
اری از وجوه بازنشستگی را به بسي

خاطر صرفه جويی در مخارج اجرايی 
با ادغام آن ها در يک مجموعه کوچک 

اين کار به از دست . سرهم بندی کند
رفتن امکانات بازنشستگان، افزايش سن 
بازنشستگی و زيان هايی برای مادران 
شاغل و به طور کلی از دست رفتن 
امکانات عظيم همه کارگران منجر 

  . اهد شدخو

از .اعتصاب سبب آشفتگی کامل امور شد
کارگران جمع آوری و حمل زباله، 
پزشکان، داروخانه ها، کارمندان بانک 
ها، مهندسين، روزنامه نگاران، وکال، 
کارکنان شهرداری ها، کارگران برق، 
کارکنان کنترل هوايی و ساير کارگران 
حمل و نقل همه با نقطه نظرات متفاوت 

ی اينی برای توقف توده در نکات مع
بورس به . کار، باهم مشارکت کردند

خاطر اين که کارکنان بانک ها از انجام 

در . معامالت امتناع کردند، تعطيل شد
حين اعتصاب، کارگران جمع آوری 

را به سمت پليس ضد  ازباله آشغال ه
شورش پرتاپ کردند و به اين طريق 
نظرشان را در مورد اوضاع بدشان 

وجود اين حکومت در  با .دندنشان دا
  .ماند اموضع خود پابرج

مارس برای انجام اعتصاب عمومی  ١٩
اهميت اين . در کل کشور تعين شده بود

اعتصاب فقط در اين نيست که نشان دهد 
که چقدر جامعه به خدمات کارگران 
وابسته است، بلکه بيشتر مربوط است به 
همبستگی بين کارگران مختلف و 

ها در درک اين مساله که فرزانگی آن 
آن ها برای موقعيت های فردی مبارزه 
نمی کنند بلکه به خاطر رفقايشان در 
ساير بخش ها و هم چنين برای کارگران 

  .نسل بعدی نيز مبارزه می کنند

مطالبات مربوط به بازنشستگی، مطالبه 
برای حداقلی از پول است که با آن 
کارگران منابع کافی برای يک زندگی 

ايسته داشته باشند؛ که آن ها در پايان ش
سال های زياد خدمت خود به کارفرما، 
ذره بسيار ناچيز و بسيار نامحسوسی از 

آن همه ثروت را که توليد کرده اند برای 
  . ارتزاق روزانه خود باز يابند

تکه پاره کردن امکانات بازنشستگی به 
آشفته سازی آينده کارگران، فرزندان و 

و به اين منجر می شود که  نوه هايشان
انسان های مسن بقيه عمرشان را در فقر 

  . سپری کنند

کارگران برای رهايی ازاين شرايط، 
برای يک زندگی شايسته در همين 
امروز که کار می کنند و برای فردای 
خود و فرزندان خود به تشکل های 
سراسری خود نياز دارند تا بتوانند برای 

هم در مورد اين خود و در هماهنگی با 
که چه بکنند؟ چگونه مبارزه کنند؟ چه 
خواسته هايی را داشته باشند؟ چگونه در 
مقابل سرمايه بايستند و چگونه حرکت 
خود را از حالت دفاعی به حمله تبديل 

تا مجبور نباشند . کنند، تصميم بگيرند
بخشی از نيروی خود را به جای مبارزه 

ردن مستقيم با سرمايه صرف متقاعد ک
رهبران اتحاديه به مبارزه کنند، آن هم 
بعد از شکست مذاکراتی که نتيجه اش را 

٢٠٠٨مارس . هر کارگری می دانست

 

 !يک اعتصاب موفق

 در ترکيه Tuzlaاعتصاب در کشتی سازی 
 ١٨در هشت ماه گذشته در اين کارخانه 

کارگر در اثرحوادث ضمن کار کشته 
وضوع م ابرای سرمايه داران تنه. شدند

مهمی که وجود دارد تضمين ارزش 
افزايی سرمايه است و اين کار حاصل 
نمی شود مگر با استثمار بيشتر نيروی 

و به حساب خود واريز کردن . کار
برای . ارزش کار اضافی کارگران

سرمايه مهم نيست که نيروی کار تحت 
يا سالمت آ. چه شرايطی کار می کند

ا ي آجسمی و روانی اش تضمين است؟ 
شرايط ايمنی کار برايش فراهم است؟ يا 
کارگر در محيط کار احساس امنيت و 
اطمينان می کند؟ يا دستمزدش کفاف 
تامين زندگی و خانواده اش را می دهد؟ 

ی شادی او هزاران آيای ديگر که لحظه 
 اتنه. زندگی شان را برهم نمی زند

به همين . استثمار بيشتر و باز هم بيشتر 
از تخصيص  اارفرمسبب است که ک

بخشی از کاراضافی کارگر برای تامين 

و تضمين ايمنی ضمن کار طفره می 
رود و ما هر روز می شنويم که 
کارگری عضوی از اعضای بدنش يا 
تمام زندگی اش را در راه ارزش افزايی 
سرمايه سرمايه داران از دست داده 

همين ديروز بود که کارگر ايران . است
الی چرخ دنده های خودرو دنده هايش 

هنوز عکس های . ماشين سرمايه نرم شد
کارگران يک دست و يک پای چينی، 
غول جديد سرمايه جهانی در مقابل 
چشمان مان رژه می رود ما اين حوادث 

  .هر روز تکرار می شود

کارگران کشتی سازی توزل که قلب 
صنايع کشتی سازی ترکيه است يک 

اض اعتصاب دو روزه موفق را در اعتر
. امن کار پيش بردند ابه شرايط ن

که  Limter-ISاعتصاب توسط اتحاديه 
بخشی از فدراسيون اتحاديه های 

است )  DISK( کارگری انقالبی
شعار اعتصاب اين بود . رهبری می شد

ما نمی خواهيم بميريم، ما " که 
  " . کارگريم، ما حق داريم

اعتصاب را کارگران بخش کشتی سازی 
اين اولين اعتصاب در اين از کردند و آغ

منطقه صنعتی يود و در آن کارگران 
دائم و کارگران قرار دار موقت با هم و 

و اين . دست در دست هم شرکت کردند
آن جايی است که بايد کارگرانی که 
شرايط بهتر کار و مزد دارند به نفع 
کارگران سطوح پايين تر همبستگی 
نشان دهند تا هم شرايط خود و هم 

ط کار و زندگی ساير کارگران را شراي
حرکات و مطالبات  ازير. بهتر کنند

کارگری در يک جا ساکن نمی ماند بلکه 
 ی از جايی به جای ديگر، از کارخانه ا

به کارخانه ديگر و از بخشی به بخش 
ديگر می رود و در خدمت کل طبقه 

  .قرار می گيرد
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اتحاديه لمتر يا اس سال ها همزمان 
ران در دو جبهه می همراه با کارگ

و از طرف  ااز طرفی با کارفرم: جنگيد
ديگر با اتحاديه سنتی که رفيق دزد و 

با اعالم اعتصاب . شريک قافله بود
دستپاچه شده شيفت اول کار را  اکارفرم

. دقيقه اعالم کرد ۶:٣٠برای ساعت 
در کارخانه حضور  ۶کارگران ساعت 

را يافتند و راه های ورود به مراکز توليد 
سد کردند و سپس جلوی دفتر توزل جمع 

بر روی يک پالکارد بزرگ . شدند
ی مطالبات خود را نوشتند که اپارچه 

محکوم کردن حوادث " عبارت بود از 
مرگزای کار و پاسخگويی به آن ها، 
انجام اقدامات امنيتی و تامين سالمت 
کارکنان، لغو قراردادهای موقت کار، 

ی کارگران تامين تغذيه سالم تر برا
خارجی، ايجاد اتاق رخت کن برای 
کارگران و به رسميت شناختن حق 
. اتحاديه ليمتر يا اس در کارخانه

کارگران خيابان های اطراف را مسدود 
با حمله پليس به اجتماع کارگران . کردند
نفر دستگير شدند و سپس خواست  ٧۵

آزادی فوری دستگير شده گان نيز به 
٪ کل ۶٠. ه شدخواست های قبلی اضاف

کارگران کشتی سازی در اعتصاب 
٪ بقيه نيز ۴٠براين  اشرکت کردند بن

قادر به کار نبودند در نتيجه توليد متوقف 
  .ماند

موج همبستگی از جانب کارگران ديگر 
در . اعتصاب را در پشتيبانی خود گرفت

آغاز کارگران شاغل در دانشگاه 
کوکائلی و کارگران آرسليک اعالم 

ی کردند و با پالکات ها و پرچم پشتيبان
. خود در محل اجتماع حاضر شدند

سازمان های متعددی اعالم همبستگی 

، کنفدراسيون DISKکردند ازجمله 
اتحاديه های کارگران بخش عمومی، 
مهندسين، پزشکان، بهداشت، حمل و 
نقل، نساجی، چرم ، شيشه و پتروشيمی 
و بسياری از سازمان های ديگر به 

حتی مغازه . زاب چپ ترکيهاضافه اح
داران خيابان غازی به عنوان همبستگی 

  .مغازه های خود را تعطيل کردند

برای احتراز از درگيری  ١١از ساعت 
ساعته آغاز  ٢۴يک اعتصاب نشسته 

کارگر دستگير شده در طی  ٧۵. شد
روز آزاد شدند و مستقيم به اعتصاب 

همه دست اندرکاران از . پيوستند
ته تا وزير کار از اعتصاب گرف اکارفرم

و پشتيبانی کارگران ديگر از اعتصاب 
وزير کار گفت اين . عصبانی بودند

لوژيک ئواعتصاب دارای اهداف ايد
همه کوشش ها برای شکست . است

  .اعتصاب عقيم ماند

فوريه کارگران دوباره  ٢٨روز دوم در 
از صبح زود در محل اعتصاب با شعار 

، اعتصاب اعتصاب اعتصاب " 
کارگران برده نيستند، زنده باد مقاومت 

باالخره . اجتماع کردند" ما در توزال
اتحاديه کارفرمايان پذيرفت که با 

DISK  نشستی در رابطه با مطالبات
خواسته هايی که . مطروحه داشته باشد

مطرح شد عبارت بود از تشکيل يک 
در کارخانه مرکب از نمايندگان  اشور

. دسين و پزشکانکارگران، کارفرما، مهن
اين شور بايد شرايط بهداشتی و ايمنی 
کار در کارخانه را به سطح استاندارد 
بين المللی برساند، قبول حق سازمان 
يابی برای کارگران و برسميت شناخته 
شدن اتحاديه آنها يعنی ليمتر و مقراراتی 

مطالبات  اکارفرم. برای کارکاهای سخت
بعد . را پذيرفت و يک هفته وقت خواست

ی نشست ديگری ا از مهلت يک هفته
انجام يافت و نتيجه به اطالع کارگران 
رسيد و کارگران با توافق با همديگر به 
اقدام خود پايان دادند و برای ختم 
اعتصاب تظاهراتی را در محله 
کاديکوی استانبول با خواست ايجاد 
قوانين بيمه های اجتماعی و بيمه 

حاد مردم بهداشتی عمومی برای همه آ
  .جامعه سازمان دادند

  زنده باد همبستگی و اتحاد کارگری 

اگر کارگران به حقوق خود آگاه باشند، 
اگر همبستگی کارگری بين آحاد طبقه 
کارگر وجود داشته باشد، اگر کارگران 
خود را عضو تنی واحد ببينند که رنج 

را نيز می  ايک عضو ساير اعض
ما اشيند رنجاند؛ آنگاه سرمايه عقب می ن
وقتی  اعقب نشينی چاره کار نيست زير

کفه ترازوی قدرت دوباره به نفع سرمايه 
 اتهاجم می کند بلکه ستانده ه اشود نه تنه

راهی که اين  اتنه. را بازپس می گيرد
راه مسدود می شود و سرمايه ديگر 

نمی شود خلع يد سرمايه  اسرمايه ز
داران از سرمايه و اجتماعی کردن آن 

برای اين منظور بايد از دل همين  .است
اعتصابات و حرکت ها و مقاومت ها در 
برابر ددمنشی سرمايه عزم خود را 

ی ضد سرمايه داری ا برای مبارزه
و  ازير تنه. وعليه کارمزدی جزم کنيم

در اين صورت است که به اين  اتنه
  .شرايط وحشتناک خاتمه داده می شود

  MLKPسايت : منبع

 

 فقر در کنار رونق اقتصادی سرمايه داریگسرتش مستمر 
در حالی که سود شرکت ها سير 
صعودی دارد و شدت اسثمار دائم در 
حال افزايش است، آخرين رمق کارگران 

برده می شود، فقر توده کارگر و  ابه يغم
مردم زحمتکش در تمام دنيای سرمايه 

ی دراين ا مصر حلقه. داری بيداد می کند
  .اری جهانی استزنجيره ی سرمايه د

با يک  ٢٠٠٧اقتصاد مصر در سال 
درصدی دوره رونق را طی می  ٧رشد 
درصد  ٧۵اين وضعيت در بيش از . کرد

ما هم زمان ميزان فقر ااقتصاد غالب بود 
درصد باال  ١٩.۶درصد به  ١۶.٧از 

شکوفايی سرمايه داری با . رفته است
فقر اکثريت مردم کارگر مالزمه دارد 

به مفهوم کسب ارزش  شکوفايی ازير
اضافی بيشتر و تبديل آن به سرمايه جديد 

اکنون . برای گسترش مجدد سرمايه است
در مصر يک درصد جمعيت، کل 

شرايط . اقتصاد مصر را کنترل می کند
موجود با عکس العمل های اعتراضی 
مردم کارگر در طی دو سال گذشته در 

  . تمام بخشهای اقتصاد همراه بوده است

قانونی، اعتصاب در مصر  از نظر
با وجود اين بعد از دهه . ممنوع است

شمار اعتصاباتی که در  ١٩۵٠و  ١٩۴٠
و تا  ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٢فاصله سال های 

در . بی سابقه است امروز رخ داده کامال
افزايش قيمت ميانه همين ماه مارس با 

در مصر، بخش فقير نشين قاهره در  نان
و با تير خاست  امقابل اين تصميم به پ

  . اندازی پليس تعدادی کشته شدند

 ٢٢٢در اين دوره مصر شاهد 
اعتصاب، اعتصاب غذ و ساير اشکال 

در سال . اعتراضی مردم کارگر بود
هزار کارگر نساجی  ١۵٠تعداد  ٢٠٠٧

اعتصاب در بخش . ها اعتصاب کردند
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کارگران ساختمانی، کارگران مترو 
قاهره، جمع آوری و حمل زباله، 

ن اداره ماليات و اداره برق، کارکنا

کارگران شهرداری، پزشکان و 
دانشگاهيان نيز جريان داشت و هم چنان 

  .ادامه دارد

  ٢٠٠٨مارس  ٢٢/٢٣يونگه ولت : منبع 

 

 پايان اعتصاب معلمان زيمبابوه
معلمان زيمبابوه به اعتصاب خويش 

اعتصاب در اعتراض به .پايان دادند
در ژانويه . سطح نازل دستمزده آغاز شد

سال جاری هزاران معلم اين کشور 
اعالم کردند که در صورت امتناع دولت 
از افزايش حقوق ها مدارس سراسر 

سرمايه . زيمبابوه را تعطيل خواهند کرد
داری زيمبابوه زير فشار بحران 

و به عنوان يکی از  ااقتصادی ديرپ
حوزه های سرشکن بار بحران سرمايه 

. قرار داردجهانی در وضعيت وخيمی 
نرخ تورم ساالنه در اين کشور بسيار 

 ١٠٠باال است و در سال جاری با رقم 
. هزار درصد نمايش داده شده است

معنای زمينی اين ارقام آن است که مزد 

واقعی کارگر زيمبابوه در طول يک سال 
!!! می تواند تا صدهزار مرتبه تنزل کند

ی در ماه فوريه امسال امعلم زيمبابوه 
ميليون دالر اين کشور، چيزی  ۵٠٠

مريکا، به عنوان حقوق  آ دالر ١٧حدود 
ماهانه دريافت می کرد، وضعيتی که 

يک صد هزار . امکان دوام نداشت امطلق
معلم در سراسر کشور فرياد اعتراض 
سر دادند و اعالم داشتند که دست به 

دولت . تعطيل همه مدارس خواهند زد
ديگر  زيمبابوه همسان همه دولت های

در مقابل اين خواست  ابورژوازی دني
ما معلمان ا. حياتی کارگران مقاومت کرد

در . با قدرت پاسخ گفتند انيز قدرت ر
 ٣ماه مارس کليه مدارس کشور به مدت 

هفته تعطيل شد و متعاقب اين اعتصاب 
عظيم بود که دولت ناچار به تسليم 

اعتصاب با پيروزی حداقل . گرديد
دستمزد ماهانه . افتکارگران پايان ي
ميليون دالر به  ۵٠٠معلمان اکنون از 

دالر زيمبابوه  ٣ ۴٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
رقمی که در عين . افزايش يافته است

. باالتر نيست ادالر آمريک ١١۵حال از 
معلمان جز افزايش دستمزد خواستار 
دريافت حق مسکن و حق اياب و ذهاب 

دبير » ماجونگو«بودند، ما آقای  نيز
معلمان از آنان خواست که در  اتحاديه

آستانه انتخابات به همين حد رضايت 
  . دهند و از ادامه اعتصاب دست بردارند

 

 اعتصاب سراسری در ترکيه
دولت سرمايه داری ترکيه به سياق همه 
دولت های ديگر، در جريان اجرای آنچه 
که حکم سراسری سرمايه، مصوب بی 
چون و چرای صندوق بين المللی پول 
اين نظام و پيش شرط عضويت ترکيه 

اتحاديه طبقه سرمايه (  ادر اتحاديه اروپ
است، دست به کار سالخی ) دار اروپا

قانون « حداقل امکاناتی است که زير نام 
اين . وجود داشته است» تأمين اجتماعی

اقدام دولت اسالم گرای بورژوازی 
ترکيه موجی از نارضائی و خشم را در 

های کارگر دامن زده  ميان تمامی توده
فشار اعتراض کارگران و ديگر . است

دست و ناراضی جامعه اقشار تهي
از سنديکاهای کارگری  ای سرانجام پاره

و کارمندی را بر آن داشت که به يک 
رضايت  !ساعته ٢اعتصاب سراسری 

 ١٢تا  ١٠اعتصاب از ساعت . دهند
دولت . روز چهاردهم مارس ادامه يافت

! کارگران را ناحق اردوغان اعتراض
دانسته و آن را ظلمی در حق مردم 

منظور . ترکيه اعالم داشته است

اردوغان از مردم ترکيه ظاهر همان 
انحصارات عظيم سرمايه داری جهانی 

در . و سرمايه داران کشور ترکيه است
مقابل حرف های اردوغان، توده عظيم 
کارگران و اقشار معترض جامعه ضمن 

ها تهديد کردند که هر  خيابان آمدن به
نوع پافشاری دولت در کار سالخی بيمه 

با اعتصابات و  ااجتماعی موجود ر
اعتراضات گسترده خويش پاسخ خواهند 

  .داد

 

های هند به دستور احتاديه  اعتصاب کارگران فرودگاه
 متوقف شد

های  کارگران و کارکنان فرودگاه
مختلف هند، در اعتراض به تعطيل دو 

« اين کشور در شهرهای فرودگاه 
آماده اعتراض » بنگلور« و » حيدرآباد

اين . و دست زدن به اعتصاب هستند
اعتصاب در حال حاضر به تعويق افتاده 
است و دليل تعويق آن مذاکرات بين 

اتحاديه "اتحاديه های کارگری از جمله 
با  ACEU)(» کارکنان شرکت هوائی

وزير هواپيمايی کشوری هندوستان 
می کی قوشال رهبر اتحاديه ا. است

کارکنان به دنبال ديدار وزير اطمينان 
يافته است که همه چيز بر وفق مراد 

او به کارگران اعالم کرده است ! است

. هيچ نيازی به اعتصاب وجود ندارد"که 
دولت خودش بيش از حد به فکر درست 
کردن کارهاست و قرار است هر 

در  با ما اتغييری در هر بخش فرودگاه ر
اعتصاب احتمالی  !"ميان گذارند

کارگران بر همين اساس با اراده اتحاديه 
 .منتفی گرديد
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 هزار کارگر نساجی در سوآزيلند ١۶اعتصاب 
اعتصاب کارگران نساجی در سوزآيلند 
آفريقای جنوبی دومين هفته خود را پشت 

کارگران اعتصابی که . سر می گذارد
د باره بيشترشان را زنان تشکيل می دهن

مورد هجوم وحشيانه پليس قرار گرفته 
اضافه  ١٠٪خواست آنان افزايش . اند

يکی از زنان کارگر می . دستمزد است
اين شندرغاز حقوقی که دريافت  اب."گويد

می کنيم حتی قادر به تهيه نان خالی هم 
دستمزد ماهانه اين کارگران در ". نيستيم
در دومين . است ادالر امريک ٧٧ماه 
اعتصاب شمار زيادی از کارگران  هفته

برای مطرح کردن خواسته های خويش 
دست به راه پيمايی و پيکت زدند، ما اين 

با يورش وحشيانه پليس  ااقدام آن ه
شمار زيادی از کارگران . مواجه شد

در . مجروح و به بيمارستان منتقل شدند
بين مجروحان يک زن باردار هشت 

وحشيانه ماهه ديده می شود که به طرز 
يا مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفته 

نظام سرمايه . و در بيمارستان است
داری در همه جای جهان با زبان گلوله 
و قدرت سرکوب با کارگران حرف می 
زند زير بدون توسل به قهر و خون 
ريزی قادر به مهار مبارزات توده های 

  . کارگر نيست

اين کارخانه نساجی متعلق به يک 
سرمايه های . يوانی استشرکت تا

زيادی از چهارگوشه جهان به سمت 

در شروع . سوآزيلند سرازير شده است
با تصويب » بوش« دهه جاری دولت 

پيمان فرصت و "طرح موسوم به 
همه زمينه های الزم برای " توسعه

استثمار حداکثر نيروی کار شبه رايگان 
کارگر آفريقايی توسط سرمايه جهانی را 

به موجب اين پيمان سرمايه . تدارک ديد
داران آمريکايی و سپس سرمايه داران 

امکان يافتند که با استفاده از  اسراسر دني
منابع مالی،تکنولوژی و تسهيالت فراهم 
شده توسط مراکز مالی بين المللی در 

دست به  اکشورهای صحرای افريق
سرمايه گذاری بزنند و بدون هيچ قيد و 

وحشيانه تر شرطی به استثمار هر چه 
  .بپردازند اکارگران قاره آفريق

ميليون دالر برای  ٢٠٠اختصاص 
پرداخت به شرکت های سرمايه گذاری 
آمريکائی به عنوان سند تضمين 

آن ها فقط يکی از !! خسارات احتمالی 
اقدامات دولت بوش در تسطيح جاده 
صدور و پيش ريز سرمايه ها به قاره 

لفی زير تأسيس مؤسسات مخت. بود اافريق
دفتر تجارت و توسعه در « نام 

سرمايه "، مؤسسسه»ژوهانسبورک
" گذاری و تجارت برای توسعه افريقا

نيز در شمار اقدامات بعدی دولت ... و 
  . او بوده است

را  انظام سرمايه داری همه اين کاره
» رشد و توسعه« زير نام پروژه های 

معنای رشد در اين نظام . انجام می دهد
د انبوه تر اضافه ارزش ها، به يعنی رش

بهای مسدود ساختن هر چه وخيم تر راه 
توسعه در . رشد و تعالی آزاد انسان ها

واژه نامه سرمايه داری يعنی توسعه بی 
مرز انباشت سرمايه با هدف دستيابی به 
سودهای کالن، امری که قهر با استثمار 
هر چه هولناک تر توده های کارگر و 

تر آنها از هر نوع  سقوط هر چه عميق
. حق و حقوق آزاد انسانی همراه است

رشد و توسعه آفريق از ديد صاحبان 
سرمايه و دولت های سرمايه داری يعنی 
گسترش مستمر حوزه های انباشت و 
استثمار هر چه ددمنشانه تر کارگران 
اين قاره، يعنی استثمار نيروی کار شبه 
ز رايگان زنانی که دستمزد ماهانه آنان ا

  . دالر امريک تجاوز نمی کند ٧٧

ديری است که يکی از مراکز  اقاره آفريق
مهم جاذبه انباشت سرمايه بين المللی 

در همان حال نرخ بيکاری از . است
باالتر است و بيماران مبتل به % ۴٠

جمعيت کشور را ۴٠٪ايدز نيز بيش از 
متوسط عمر کارگر . تشکيل می دهند

اين ها همه  .سال است ٣٣آفريقايی فقط 
رشد و توسعه بيش " درخشان"جزء آثار 

از پيش سرمايه داری در اين بخش از 
   .دنياست

 

روز اول ماه مارس  ١٠در  اعتصاب در خبش خدمات عمومی
٢٠٠٨ 

در ماه مارس کارگران بخش خدمات 
عمومی که تحت پوشش دولت يا 
شهرداری هاست در گستره وسيعی از 

رفرم های جهان عليه شدت استثمار و 
دولتی ضد کارگری که برای افزايش 
سود سرمايه صورت می گيرد و نيز 

دست به  ابرای افزايش حقوق و مزاي
  .اعتصاب زده اند

دولت بورژوازی به عنوان نهاد 
سراسری نظم سياسی، توليدی و قدرت 
سرکوب نظام سرمايه داری همگام با 
همه آحاد سرمايه داران در همه جای 

ار برنامه ريزی های هر دست به ک ادني
چه هولناک تر برای تشديد استثمار 

کارگران به نفع سرمايه و با هدف 
دولت ها خود . افزايش سود سرمايه است

نيز بخش های عظيمی از کل سرمايه 
هر کشور را در مالکيت خود دارند و 
سوای نقشی که در تحميل نظام سرمايه 

می کنند، در  اداری بر کارگران ايف
استثمار کارگران حوزه های  تشديد

مستقيم تحت مالکيت سرمايه های خود 
نيز به اندازه هر سرمايه دار ديگر 

در سال های . وحشيانه اقدام می کنند
اخير به همان ميزان که تعرض سرمايه 
در سطح جهانی عليه شرائط کار و 
زندگی و امکانات حياتی کارگران 
شديدتر و مهلک تر شده است، دستيازی 

لت ها به تصويب قوانين و مقررات دو

ضد کارگری هم گسترده تر و حادتر 
دولت ها در سراسر جهان . شده است

دست به کار افرايش ساعات کار، باال 
بردن سن بازنشستگی، از بين بردن 
امکانات دارو و درمان، تعطيل کردن 
مدرسه ها، ويران سازی مهد کودک ها، 
و  سالخی امکانات مورد نياز معلوالن

پيران، کاهش يا محو بيمه بيکاری و 
درمان و همه اقدامات ضد انسانی ديگر 

را  ادولت ها همه اين توحش ه. هستند
رفرم اجتماعی نام می نهند و معنای 
رفرم در جهان کنونی ما جز سالخی 
زندگی طبقه کارگر به نفع سرمايه هيچ 

در همه  اکارگران دني. چيز ديگر نيست
رزه عليه اين اقدامات جا دست به کار مبا
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دولت ها هستند و آنچه در زير می آيد 
نيز نمونه های اندکی از اين مقاومت ها 

  . و جنگ و ستيز هاست

  :انگليس

کارگران رويال پست به خاطر تغيير در 
قوانينی که سن بازنشستگی را برای 

افزايش  ۶۵به  ۶٠استخدام های جديد از 
. داده است دست به اعتصاب زده اند

کارگران در همان حال خواستار افزايش 
 ٢۵٠٠دستمزد برای همه کارگران در 

  .مرکز پست لندن شده اند

  : يونان

کارکنان بانک های يونان برای دومين 
بار طی دو ماه اخير در اعتراض به 
قانون بازنشستگی دست به اعتصاب زده 

بانک ها به روال معمول نظام . اند

وحشی « سرمايه داری اين اعتصاب را 
  .خوانده اند» و غيرقانونی

  : زيمبابوه

پرستاران، : کارگران خدمات بهداشتی
پزشکان و خدمات غيرنظامی و معلمان 
سراسر کشور برای بهبود دستمزد و 

مارس در اعتصاب  ۵افزايش حقوق از 
  .به سر می برند

  :مراکش

در مراکش و ايرلند کارگران بخش 
عمومی برای خواست های رفاهی و 

  .ايش دستمزد اعتصاب کرده اندافز

  :آلمان

ميليون کارگر بخش خدمات عمومی  ٣
در سراسر آلمان که تحت پوشش تعرفه 

مزدی کار می کنند در تدارک برگزاری 
دور  ۵در . اعتصابات اخطاری هستند

مذاکره ميان نمايندگان اتحاديه و 
کارفرمايان هنوز توافقی حاصل نشده 

تشکيل است، به روال معمول سخن از 
هيات داوری برای حصول توافق ميان 
. اتحاديه کارگران و کارفرمايان است

 ٢٩کارگران زمان شروع اعتصاب را 
تالش هائی در . مارس تعيين کرده اند

جريان است که اعتصاب در بخش 
در اعتصاب . عمومی را ممنوع کنند

اخطاری کارگران فرودگاه ها گرچه 
ای از کارگران اجاره يا برکارفرما 

شکستن اعتصاب استفاده کرد م با وجود 
هواپيم برزمين ماندند و  ۴٣۵آن 

  .نتوانستند پرواز کنند

 

اعتصاب کارگران هيوندای در کره جنوبی و کارشکنی 
 احتاديه کارگری

کارگران واحد صنعتی هيوندای 
(Hyundai)  در منطقه يوسان(Ulsan) 

در کره جنوبی دست به اعتصاب زده و 
هدف . را متوقف ساختند چرخ توليد

اعتصاب دريافت دستمزد بيشتر و تحميل 
اتحاديه . اين مطالبه بر کارفرمايان بود

کارگری از پيش اعالم داشت که با 
اعتصاب کارگران مخالف است و تعطيل 

کار از ناحيه آنان را اقدامی خالف قانون 
. و نقض مقررات اتحاديه تلقی می کند

ی به هشدار نمايندگان کارگران هيوندا
سران اتحاديه وقعی نگذاشتند و توسل به 
اعتصاب برای وادار ساختن کارفرمايان 
به قبول افزايش دستمزد را حق مسلم 

اعتصاب در روز . خويش اعالم کردند
سوم مارس شروع شد و يک روز بعد 

همکاری . بدون حصول نتيجه پايان يافت
تنگانگ سه جانبه ميان اتحاديه کارگری، 

داران صاحب کارخانه هيوندای  سرمايه
و دولت کره جنوبی عامل اساسی 

سخن نماينده . شکست اين اعتصاب بود
کارگران اين است که مبارزه برای 
تحميل افزايش دستمزد بر کارفرمايان 

  . ادامه خواهد يافت

 

 اعتصاب کارگران معادن مکزيک پيروز شد
اعتصاب کارگران معادن کانانی 

)Cananea( ر و سونو(Sonora)  در
. ماه به دراز کشيد ٨مکزيک بيش از 

سرمايه داران و دولت سرمايه داری 
مکزيک بر پايه معيارهای رايج نظام 
سرمايه داری و بر اساس عرف جنبش 
اتحاديه يا و توافق مدون ميان اتحاديه 

اين  اهای کارگری با سرمايه داران دني
اعتصاب را وحشی و محکوم به 

. قمع اعالم کرده بودندسرکوب و قلع و 
از ديد صاحبان سرمايه، دولته و اتحاديه 
های کارگر اين اعتصاب بايد سرکوب 
می شد زير کارگران در بستر پيکار 
برای تحميل مطالبات اوليه خود بر 
بورژوازی داربست توافق و اجماع با 
سرمايه را زير پ نهاده و طريق توسل 

ه به قدرت طبقاتی خود را در پيش گرفت
  .بودند

کارگر در معادن ياد شده برای  ١١٠٠
. چندين ماه به اعتصاب خود ادامه دادند

آنان خواستار تضمين امنيت شغلی، 
بهداشت محيط کار و ساير مطالبات 

قاضی سرمايه . معيشتی خويش بودند
حکم سرکوب و ضرب و شتم اعتصاب 
کنندگان را به طور پی در پی صادر می 

ژوئيه آغاز شد و اعتصاب از ماه !! کرد
کارگران چرخ . ماه تمام ادامه يافت ٨

توليد را در تمامی اين مدت از کار 
دستگاه های سرکوب و کشتار . انداختند

نظام سرمايه داری هر روز بر در هم 
شکستن صفوف کارگران و متالشی 
نمودن مقاومت آنان به وحشيانه ترين 

فقط در جريان . حمالت دست می زد
اک پليس به صفوف يک يورش هولن

نفر  ٨٠٠کارگران اعتصابی بيش از 
شمار زيادی از . پليس شرکت داشتند

کارگران در درگيری با عمال سرمايه 
. سخت زخمی و راهی بيمارستان شدند

 ۴٠تعداد زخميان تنه در يک مورد به 
  . نفر رسيد

مبارزات کارگران معادن کانانی 
)Cananea(  و سونور(Sonora)  تأثير

وسيعی بر روی ساير کارگران  بسيار
کارگر  ١۵٠٠٠. مکزيک بر جای نهاد

معدنچی مناطق ديگر در حمايت از 
همزنجيران خويش و در اعتراض به 
تهاجمات فاشيستی پليس دست از کار 

در منطقه تاسکو صاحبان . کشيدند
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سرمايه و مالکان معادن زير فشار 
هراس از موج خشم کارگران دست به 

تهديد به اخراج و . ندتعطيل معادن زد
تعطيل کارگاه سالح تهديد ديگری بود 
که سرمايه داران و دولت بورژوازی در 
کنار قدرت سرکوب و کشتار کارگران 
برای در هم شکستن موج مبارزات آنها 

  .به کار می گرفت

پيکار کارگران معادن مکزيک سرانجام 
ماه با پيروزی چشمگير آنان و  ٨پس از 

مفتضحانه بورژوازی با شکست بسيار 
دولت سرمايه داری مکزيک . پايان يافت

با مشاهده اشتعال روزافزون شعله های 
خشم کارگران و زير فشار رعب و 
وحشت ناشی از گسترش بی امان 
اعتصاب و مبارزه به سراسر مکزيک 
. مجبور شد که راه تسليم در پيش گيرد

وظيفه داللی حل و فصل فاجعه از سوی 
جناب قاضی سرمايه بورژوازی به 

ماه به  ٨او که در طول . محول گرديد
غيرقانونی بودن و " طور مستمر فتوای 

اعتصاب را صادر می " وحشی بودن
کرد ناگهان با گوش دادن به خروش 
رعدآسای پيکار کارگران و صدای خفه 
و مرتعش و ناشی از وحشت بورژوازی 
يادش آمد که اعتصاب کارگران امری 

زات کارگران بر خالف قانونی و مبار
تصور اتحاديه های کارگری نه وحشی 

 بلکه 

 

ها قصد سازمان دهی سوسيال فوروم اروپايی را  احتاديه
 !دارند

در تقابل با فوروم جهانی  ٢٠٠١در سال 
اقتصاد، فوروم جهانی اجتماعی 

 )WSF  ( به وجود آمد و اولين نشست
سوسيال فوروم . شد اآن در برزيل برپ

بخش اروپايی فوروم جهانی  اروپايی
. نشست داشته است ۴است و تا کنون 

 ٢١- ١٨قرار است پنجمين نشست آن از 
در مالمو سوئد برگزار  ٢٠٠٨سپتامبر 

فوروم جهانی خود را فضای . گردد
آزادی برای بحث و مبادله تجارب 
پيرامون ايجاد دنيای ديگری به جای 

شرکت . دنيای امروزی تعريف می کند
فوروم از گروه ها، سازمان ها  کنندگان

و جنبش های جامعه مدنی تشکيل می 
شود که که خود را از نئوليبراليسم و 
اشکال مختلف سلطه امپرياليسم جد می 
بينند و برای ايجاد يک جامعه جهانی 
برمبنای مناسبات شکوفای بين انسان و 
. انسان، انسان و محيط زيست می کوشند

" برزيل  شعار انتخاب شده در نشست
به شعار " يک دنيای ديگر ممکن است

فوروم برای يافتن آلترناتيو تبديل شده 
در مقابل جهانی شدن سرمايه . است

داری، فوروم جهانی کردن همراه با 
همبستگی را می آورد که در آن بايد 
حقوق انسان ها، شهروندان، ملت ها و 
محيط زيست مورد احترام باشد و يک 

بين المللی همراه با سيستم دموکراتيک 
عدالت اجتماعی، برابری و حق تعيين 

با  اسرنوشت خلق ها و البته همه اينه
  . معيارهای رايج دنيای روز برقرار باشد

همان طور که آمد هيچ معيار طبقاتی 
برای فوروم وجود ندارد و افراد وابسته 
به حکومت ها نيز اگر بخواهند می 

کت توانند به صورت منفرد در آن شر
براين اتحاديه ها نيز به عنوان  ابن! کنند

يکی از سنگرهای جامعه مدنی سرمايه 
داری حق شرکت در جلسات آن را 

ما چنان که خواهيم ديد اتحاديه ا. دارند
در اين نشست نه برای هيچ بحثی 
پيرامون آنچه سرمايه بر سر طبقه 
کارگر آورده است و حتی نه برای 

تهاجمات گفتگو در باره مقابله با 
جنايتکارانه نظام سرمايه داری عليه 

که فقط برای جذب  ازندگی کارگران دني
نيرو و برای جبران کاهش ناشی از 
دست دادن شمار کثير اعضايش تالش 

  .می کند

. اتحاديه ها نشستی در بروکسل داشتند
در آن جا به اين نتيجه رسيدند که اتحاديه 
های محلی و کشوری به صورت ترمز 

آنها . می کنند و مانع رشد می شوندعمل 
به عنوان راه حل، مساله همبستگی 

ی اروپايی را مطرح کردند و ااتحاديه 
تصميم گرفتند برای نشست جوانان به 
جای يک نسشت ايزوله ی اتحاديه ای، 
 ااز پنجمين نسشت سوسيال فوروم اروپ

با ديد خود  ابهره يابی کنند و آنها ر
ار است در قر. سازمان دهی نمايند

محدوده ی فوروم يک کمپ جوانان 
ی اروپايی ايجاد کنند و بوند ااتحاديه 

ی اروپايی را تشکيل اجوانان اتحاديه 
  . دهند

بسيار صريح تر بگوئيم حال که طبقه 
و دولت های سرمايه  اسرمايه دار اروپ

را تأسيس  اداری اين قاره اتحاديه اروپ
 کرده اند اتحاديه های کارگری ابزار

دست اين طبقه نيز می خواهند در مقياس 
اروپائی عمل کنند و ساز و کار فعاليت 

با مصالح عمومی کل را  خود
عليه کل توده های  ابورژوازی اروپ

  . کارگر اين قاره منطبق سازند

ما می خواهيم : نماينده اتحاديه می گويد
ی اچند هزار اتحاديه  ااز سراسر اروپ

ستيم تا آن ها جوان مان را به مالمو بفر
در آن جا در يک فضای فرهنگی و 

  . سياسی قرار بگيرند

 ادر مالمو چادری برپ *اتحاديه متال
خواهد کرد که مترجمانی به زبان های 

در . ديگر در آن ها حضورخواهند يافت
از همه جوانان اروپايی  ااين چادره

برای همکاری دعوت می شود، ورک 
بين  شاپ هايی در رابطه با استراتژی

المللی اتحاديه ای، استراتژی انعطاف 
پذيری، استراتژی اتحاديه اروپا، نظامی 
گری و حق و حقوق اتحاديه های 
کارگری در اتحاديه اروپا، کار 
مهاجرين، سياست آموزشی و اشکال 
آکسيون و اعتراض گفتگو خواهد شد که 

جوانان در آن به بحث و شب ها  اروزه
پرداخت و به جشن و پايکوبی خواهند 

تظاهراتی در يک بلوک بزرگ جوانان 
ی اروپايی، پايان بخش آن ااتحاديه 
 ٢٠٠٨فوريه  ٢١. خواهد بود
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 :اعتصاب کارگران معدن هلستان

بر سرکوب اعتصاب » رهرب احتاديه مهبستگی « اصرار 
 کارگران

کارگر معدن لهستان برای مدت  ۵٠٠
روز تمام معدن مهم بودريک  ۴۶

(Budryk)  به اشغال خويش در را
متری  ١٠٠٠اين معدن در عمق . آوردند

زمين قرار دارد و يکی از سرشارترين، 
ترين و سودآورترين معادن ذغال  مهم

اعتصاب کارگران . سنگ لهستان است
معدن و دستيازی آنان به اشغال اين 
منطقه معدنی بزرگ ترين اعتصاب و 
اشغال کارگاه در تاريخ مبارزات 

. لهستان به شمار می آيد کارگران معدن
نطفه های اعتراض در اوايل دسامبر 

کارفرمايان و دولت آن . بسته شد ٢٠٠٧
ها در مقابل خواست های کارگران دست 
به مقاومت زدند و اتحاديه کارگری 
مطابق معمول با تمامی قدرت برای 
جلوگيری از شروع اعتصاب وارد 

کارگران تصميم به اشغال . ميدان شد
فتند و همزمان مطالبات خويش معدن گر

  .را به شرح زير اعالم کردند

  افزايش دستمزد - 

  ايمنی محيط کار - 

کنترل و اداره معدن توسط خود  - 
  کارگران

جلوگيری از هر گونه خصوصی  - 
  کردن معدن 

شروع اعتصاب، دولت بورژوازی با 
. دست به کار توطئه عليه کارگران شد
تان احزاب راست و چپ سرمايه در لهس

همگی مبارزات کارگران را تقبيح کردند 
آقای مارک  و جالب تر از همه آن که

اتحاديه «  رهبر Mark Zolekزولک 
جنبش ضد و عضو فعال  »همبستگی

وقاحت خارج از وصفی  با جهانی سازی
بسيار صريح خواستار سرکوب 
اعتصاب کارگران توسط دولت 

با همه اين ها کارگران  .بورژوازی شد
تمام به مبارزات خود ادامه  روز ۴۶
ژانويه پايان  ٣١اعتصاب در . دادند

مجبور شد که با افزايش  ايافت و کارفرم
% ١٠دستمزد کارگران به ميزان 

يکی از رهبران اعتصاب . موافقت کند
اعالم کرد که پايان اعتصاب به هيچ 
وجه پايان مبارزات آن ها نيست و 
کارگران معدن تا حصول همه خواست 

خود به اين مبارزه ادامه خواهند  های
  . داد

در طول اعتصاب، در همان روزهائی 
که دولت بورژوازی برای درهم کوبيدن 
مبارزات کارگران توطئه می کرد و 
احزاب راست و چپ سرمايه مبارزات 
کارگران را تقبيح می کردند و رهبر 
اتحاديه همبستگی با اصرار تمام 

خواستار سرکوب اعتصاب بود، 
رگران پست و ترامو و کارگران کا

بسياری از کارخانه ها و مراکز کار 
ديگر ازهمزنجيران خويش جانبداری 

آنان همه جا حمايت خود را از . کردند
  . اعتصاب کارگران معدن اعالم کردند

در روزهای اعتصاب سوای اتحاديه 
همبستگی اتحاديه های ديگر از جمله 

ZZG دند نيز با تمام توان خود تالش کر
تا از سرايت اعتصاب به مراکز ديگر 

سران  .کار و توليد جلوگيری کنند
اتحاديه ها در لهستان همه جا رهبران 
. اعتصابی را مشتی تروريست ناميدند

اين را نيز فراموش نکنيم که اتحاديه 
کارگران معدن در تحميل بدترين شرائط 
کار و بيشترين کمبود وسائل ايمنی بر 

دست در دست کارگران همه جا 
کارفرمايان داشته است و حادثه هولناک 

کارگر معدن در سال گذشته  ٣٢مرگ 
محصول همکاری رهبران اتحاديه با 

آخرين نکته . صاحبان سرمايه بوده است
درمورد اعتصاب کارگران معدن 
لهستان تأکيد بر نقش کامل مهمی است 

از کودکان  - که خانواده های کارگران
در اين  - ن هاگرفته تا همسران آ

  . مبارزات ايفا کردند

 

 

 اعتصاب در صنايع فوالد
اعتصاب در صنايع آهن و فوالد 

هزار شاغل  ٨۵نيدرساکسن و برمن با 
اتحاديه متال با . از دو شنبه آغاز شد

٪ اضافه حقوق برای کارکنان ٨خواست 
مزد و حقوق بگير مذاکره و چانه زنی 

شنهاد در مقابل پي اکارفرم. را آغاز کرد
در طی سال . ٪ را روی ميز گذاشت۵,٣

گذشته صنايع فوالد سود سرشاری را 
ما نصيب کارگران احاصل کرده است 

از آن چه که خود توليد کرده اند هيچ 
اگر اتحاديه بر پيشنهاد اوليه خود . بود

پافشاری می کرد شايد اندک بهبودی در 
شرايط اقتصادی کارگران با توجه به 

و بدون کنترل قيمت ها روند رو برشد 
حاصل می شد ما اتحاديه چنان که 
معمول است سنگ بزرگ را به عالمت 
نزدن نشانه می رود و با آن مجال چانه 

به نيم يا  زنی ايجاد می کند و معموال
اندکی بيش تر از نيم پيشنهاد اوليه تمکين 

در دور بعدی مذاکراه، توافق . می کند
افه ٪ اض۵,٢حاصل شد و اعتصاب با 

يورو برای  ٢٠٠حقوق و پرداخت يکبار 
يورو اضافه پرداخت  ٧٠ماه فوريه و 

ماهانه برای آنان که دوره آموزشی می 
بينند به پايان رسيد، در حالی که در 
همين روز يکی از سخنگويان اتحاديه 

٪ اعالم ۶خدمات افزايش قيمت کااله را 
ازين مقدار نيز باالتر  کرد که عمال

ماه  ١٣ديد مزدی برای تعرفه ج. است
اليور بورکهايم . آينده اعتبار دارد

سخنگوی اتحاديه اين نتيجه را برای 
اتحاديه يک موفقيت خواند و گفت از 
وضعيت خوب صنايع فوالد و آهن 

او ! اکنون کارکنان هم بهره می برند
 ١۵گفت اين بهترين افزايش دستمزد در 

  .سال اخير بوده است است

  ٢٠٠٨فوريه  ٢١
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 اعتصاب در صنايع فوالد شرق
وجودی که اتحاديه ها در نشست  اب

بروکسل به اين نتيجه رسيده اند که 
اتحاديه برمبنای محل به صورت ترمز 
عمل می کنند و خواست اتحاديه گسترده 
تر همراه با همبستگی را کرده اند که 
تازه اين هم از زمين تا آسمان با 

رگری که همبستگی طبقاتی بين المللی کا
نزديک دو قرن از مطرح شدن آن می 

ما باز حتی در يک اگذرد فاصله دارد 
کشور و در يک بخش نيز يک اتحاديه 

می دانيم که . همبسته عمل نمی کند
 ٢,۵کارگران اتحاديه متال در شرق 

ساعت در هفته اضافه تر از غرب کار 

می کنند ولی با وجود اين مزد کمتری 
م زمانی دو ه. هم دريافت می کنند

اعتصاب می توانست فرصتی برای 
ايجاد همبستگی کارگری بين شرق و 
غرب باشد تا به يک و بام و دو هو بودن 

ما اين سنت اتحاديه . خاتمه داده شود
  !!نيست

نفر  ١٣٠٠اعتصاب اخطاری با شرکت 
فوريه آغاز شد  ١٩درپوتسدام در روز 

سپس . و کارگران کار را تعطيل کردند
در گروديتس در نوبت بعدی نفر  ۴۵٠

آن را ادامه دادند در مجموع در شرق 

آلمان هشت هزار نفر در صنايع فوالد 
٪ اضافه ٨کار می کنند که خواهان 

يورو و  ٢٠٠حقوق به ميزان حداقل 
يورو به حقوق  ١٠٠اضافه شدن ماهيانه 

کسانی که دوره آموزشی می بينند، 
 ٢٠٠٧و  ٢٠٠۶در سال های . هستند

فوالد شرق دارای رکورد توليد صنايع 
بوده و دائم فروش و باروری باال رفته 

  .است

 فوريه  ٢١

 

 اعتصاب در خبش خدمات کارکنان دولت و کمون ها
 ١۴اعتصابات اخطاری بخش خدمات از 
 ٢٢فوريه آغاز شد و اوج آن جمعه 

اين اعتصاب شامل . فوريه خواهد بود
هزار کارکن بخش  ٣٠٠يک ميليون و 

ت عمومی کشوری و کمون ها می خدما
٪ اضافه ٨اعتصابيون خواهان . شود

يورو  ٢٠٠حقوق حداقل به ميزان ماهانه 
اعتصاب بيمارستان ها، مهد . هستند

کودک ها، حمل و نقل شهری، بهداشت 
شهری، کارمندان اداری ، صندوق های 

  .را در بر می گيرد... پس انداز و 

که در اين جا دولت و  اکارفرم
اری ها هستند در مقابل، پيشنهاد شهرد
و  ٢٠٠٨٪ اضافه حقوق برای سال ۵,٣

را داده  ٢٠٠٩نيم درصدی بعدی برای 
اتحاديه ها اقدامی برای  اناند و هم چن

بودن نکرده اند،  احذف يک بام و دو هو
ما بدين اخواهان آن شده است  اکارفرم

صورت که چون در شرق کارکنان هفته 
ساعت  ٣٨,۵ساعت و در غرب  ۴٠ی ا

کار می کنند اين تبعيض با اضافه شدن 
ساعت حل  ۴٠ساعات کار غرب به 

کارگری  ابا اين پيشنهاد کارفرم!!! شود
يورو درآمد خالص  ١۵٠٠که ماهانه 
يورو اضافه تر دريافت  ٣٨ ادارد تنه

 ١,۵ی اخواهد کرد در حالی که هفته 
ساعت در ماه  ۶ساعت و در مجموع 
  .رداضافه کار خواهند ک

اگر مجموع ساعات کار اضافی از 
ساعت را محاسبه کنيم برابر با  ۵,٣٨

هفت ميليون و هشتصد هزار ساعت کار 
 ٢٠٢.۵٩٧خواهد شد که می شود با آن 

ساعت  ٣٨,۵با کار هفتگی  انفر بيکار ر
  . به کار گمارد

اعتصابيون در پوتسدام تلويزيون 
اينترنتی اعتصاب ايجاد کرده اند و به 

با اعتصابيون و مردم می  مصاحبه
آن ها می گويند مزدهای . پردازند

٪ ١٧,۵مديران در سال گذشته در آلمان 
آمار موثق ترآن ( افزوده شده است

٪ به ٨با اضافه شدن  اما) ٪ است۵,۴٧
ن ها  آ .مزدهای ما مخالفت می کنند
و ساعات  اخواهان هماهنگ شدن مزده

 ما نه به شيوهاکار در کل آلمان هستند 
  . کارفرما

  ٢٠٠٨فوريه  ٢١

بات پا ای   طا ان را ور  یده کار ا   .وا
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ان   ت کار ی را  د ه ھما ر ک

ید سا ی   .  
  

سايت کميته مهاهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
طور روزمره به روز شده و ه ب) هتران ٔمنطقه(

 .گردد یاخبار جديد کارگری در آن منتشر م
   

  :آدرس سايت را به اطالع همه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

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

  

hamaahangi@gmail.com   
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در صورتی . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در همين قسمت خواهان حذف  که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
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