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 خيزش کارگران هفت تپه گسرتش می يابد
کارگر نيشکر هفت تپه  ۵٠٠٠اعتصاب 

اين . دهمين روز خود را پشت سر نهاد
اعتصاب تا لحظه حاضر روز به روز 

خشم و نفرت و . نيرومندتر شده است
ايه عصيان کارگران عليه صاحبان سرم

و دولت سرمايه داری دقيقه به دقيقه رو 
عزم کارگران . به فزونی رفته است

برای تداوم پيکار تا حصول کامل 
مطالبات پيوسته محکم تر و راسخ تر 

طوالنی شدن اعتصاب و . گرديده است
سکوت صاحبان سرمايه و دولت آن ها 
نه فقط هيچ غبار نوميدی بر پيشانی 

مًال برعکس، کارگران ننشانده بلکه، کا
اتکا به قدرت، ضرورت اعمال قدرت و 
لزوم جستجوی راه های مؤثرتر اعمال 
قدرت را در آن ها به گونه ای چشمگير 

  . افزايش داده است
از روز چهارم اعتصاب تا حال هزاران 
کارگر هر صبح در مقابل نهادهای 

آنان بر . دولتی سرمايه اجتماع می کنند
تمامی  تحقق فوری و بی قيد و شرط

مطالبات اعالم شده خويش پای می 
آمادگی کامل خود را برای ادامه . فشارند

نيروی سرکوب . مبارزه  فرياد می زنند
سرمايه از همان آغاز موج نوين اين 
مبارزات در وسيع ترين سطح صفوف 
کارگران معترض را در محاصره گرفته 

اما کارگران بسيار پرخروش و . است

گره کرده و  نيرومند با مشت های
قدرتمند تهاجم و سبعيت اين نيرو را به 

  .هيچ گرفته و تحقير کرده اند
کارگران از همان روز نخست با صدای 
بلند از کليه همزنجيران خويش در 
شرکت نفت و در تمامی مراکز کار و 
توليد خواستند که به حمايت از مبارزات 

اين اقدام گواه آگاهی و . آنان برخيزند
ها نسبت به اهميت اعمال درايت آن 

قدرت متحد طبقاتی از يک سو و 
بصيرت بارز آن ها در تشخيص امکان 
پذيری پيوند ميان مبارزات روز خود با 
روند تالش برای تحقق اين نيازحياتی 
. جنبش طبقه خويش از سوی ديگر است

فرياد کارگران در جای خود و با توجه 
به مجموعه شرايط موجود بسيار 

کارگران زيادی به اين ندا . ودکارساز ب
از روزهای هفتم و هشتم به . پاسخ گفتند

بعد ديگر فقط کارگران نيشکر هفت تپه 
نبودند که کل نيروی اعتصاب و پيکار 

شمار قابل توجهی . را تشکيل می دادند
از کارگران کارخانه ها و مراکز ديگر 
کار نيز با آنان همبستگی کردند و اهالی 

بچه های خردسال تا شهر دزفول از 
. پيران به حمايت از آن ها برخاستند

تظاهرات روزمره کارگران در خيابان 
های اصلی شهر تجسم به کارگيری يک 
راهکار بسيارمهم و پرارزش مبارزه  

توده های کارگر با اين کار خويش . بود
عمًال يک راه پيمايی افشای جنايات نظام 

از  سرمايه داری را سازمان می دادند و
درون آن ضرورت همراهی و اتحاد و 
سازمانيابی کل قوای طبقاتی خود عليه 

  . سرمايه را بانگ می زدند
کارگران نيشکر هفت تپه امروز 
يازدهمين روز اعتصاب، تظاهرات و 

آنان می . پيکار را پشت سر می گذارند
توانند و بايد به جای طلب اجازه تشکيل 

خود  سنديکا از دولت سرمايه به نيروی
اتکا کنند و شورای کارگری ضدسرمايه 
داری خود را تشکيل دهند، برنامه ريزی 
کار و توليد کارخانه را به دست گيرند و 
از تريبون اين شورای نيرومند 
ضدسرمايه داری باز هم به همه 
کارگران ايران پيام دهند و از همه 
کارگران نفت و گاز و آب و برق و حمل 

ی ديگر بخواهند و نقل و همه عرصه ها
کارگران نيشکر . که از آنان حمايت کنند

هفت تپه می توانند با ايفای اين نقش و 
در کارزار گسترش آن  در کار 
سازمانيابی شورايی ضدسرمايه داری 
کل طبقه کارگرايران سهم عظيمی داشته 

  .باشند
٢۵/٢/٨٧  

 

 جتمع اعرتاضی کارگران ايران برک رشت در هتران
» ايران برک« از کارگران  شمار زيادی

رشت در اعتراض به تعويق چند ساله 
مطالبات ابتدايی خود سرانجام راهی 

کارگران در مقابل دفتر . تهران شدند
مرکزی کارخانه اجتماع کرده و دست 

آنان به نمايندگی از . به تحصن زده اند
سوی همه همزنجيران خويش در ايران 
برک رشت در اين اجتماع اعتراضی 

کارگران فرياد می . ضور يافته اندح
ماه تمام است که ريالی  ۵زدند که 

آنان  ٨۶دستمزد نگرفته اند، عيدی سال 
سال تمام  ۴پرداخت نشده و بيش از 

است که مبلغ بسيار ناچيز موسوم به 

آن ها نيز به طور کامل » بن کارگری«
  . قطع شده است

کارگران وضعيت موجود خود و 
امًال غيرقابل تحمل همزنجيرانشان را ک

آنان در مقابل دفتر . توصيف کردند
مرکزی کارخانه برای عابران خيابان 
توضيح دادند که سال هاست عليه شدت 
استثمار سرمايه و جنايات کارفرما 
اعتراض کرده و به هر کجا توانسته اند 
شکايت برده اند، اما اين اعتراضات و 
شکايات به هيچ کجا نرسيده و هيچ 

تأکيد . از آنان چاره نشده استدردی 
کارگران اجتماع کننده در همه 

حرفهايشان اين بود که به اينجا آمده اند 
تا به صاحبان سرمايه و دولت آن ها 
اعالم کنند که از مبارزه برای تحقق 
مطالبات خود دست نمی کشند و اين 
مبارزه را مصصم تر و وسيع تر ادامه 

دند که در کارگران اعالم کر. خواهند داد
تمامی طول اين چند سال برای متشکل 
شدن خويش در تالش بوده اند اما 
کارفرما و حاميان دولتی آن ها هر گام 
تالش آن ها را آماج توطئه قرار داده و 

  . به شکست کشانده اند
٢۴/٢/٨٧  
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 اعرتاض معلمان بازنشسته استان کردستان
شمار کثيری از معلمان بازنشسته 

اجتماع در مقابل فرمانداری کردستان با 
شهر سنندج دست به تظاهرات اعتراض 

انگيزه اين تجمع و تظاهرات . آميز زدند 
آن بود که دولت اسالمی سرمايه داران 

» پاداش پايان خدمت« اعالم کرده که 
» سهام عدالت«کارگران معلم را با 

معنای اقدام دستگاه ! پرداخت خواهد کرد
که معلمان به  های نظم سرمايه اين است

جای بخشی از دستمزد ناچيزخود کاغذ 
پاره ای بگيرند و به زباله های زباله 

اين اقدام . دانی خانه خويش اضافه کنند
اما معنای واقعی تر و بسيار حساب شده 

سهام «فلسفه اختراع . تری هم دارد

پاسخی به الزامات خصوصی » عدالت
سازی تمامی مراکز کار و توليد در 

مجبور ساختن يک کارگر . استايران 
به خريد سهام عدالت به طور بسيار دقيق 
معنايش اين است که کارگر مذکور 
بخشی از دستمزد يا هزينه معاش 
روزانه خود و فرزندانش را به سرمايه 
سرمايه داران خصوصی يا دولتی اضافه 
کند و خودش به همان ميزان بيشتر در 
باتالق گرسنگی و ذلت و نکبت فرو 

معنای عدالت در نظام سرمايه . رود
  . داری هيچ چيز جز اين نيست

معلم بازنشسته کردستان پس از  ١٢٠
اجتماع در برابر فرمانداری سنندج 

خواستار حضور فرماندار در ميان آن ها 
و گفتگو پيرامون موضوع اعتراض 

فرماندار مطابق معمول . خويش شدند
حتی از قبول اين خواست کارگران سر 

زد، به اين دليل مشخص که هيچ  باز
حرف انسانی در قبال اعتراض معلمان 
در ذهن خود و در موجوديت نظام 
. اجتماعی متبوع خود سراغ نداشت

معلمان پس از ساعت ها تظاهرات و 
اعتراض و عدم دريافت هيچ پاسخی 
اخطار کردند که اين مبارزه و تظاهرات 
را در سطحی بسيار گسترده تر ادامه 

  .  د دادخواهن
٢۴/٢/٨٧

 
 ادامه حتصن کارگران ايران صدرا

کارگران ايران صدرا همچنان به تحصن 
دليل اين تحصن . خود ادامه می دهند

امتناع کارفرمايان از پرداخت دستمزدها 
در کارخانه کشتی سازی صدرا . است

. کارگر استثمار می شوند ١٠٠٠بيش از 
مبارزات کارگران عليه شدت استثمار 

يه، تأخير در پرداخت مزدها، سرما
اخراج و بيکارسازی ها، قراردادهای 
موقت کار و ساير جنايات صاحبان 

سرمايه و دولت آن ها مدت ها است که 
در طول سال گذشته . جريان داشته است

و جاری کارگران به کرات دست به 
دروازه ورودی کارخانه . تحصن زده اند

ر روزهای زيادی د. را اشغال کرده اند
در برخی . اعتصاب به سربرده اند

موارد کارفرمايان و دولت آن ها مجبور 
شده اند که در مقابل موج مبارزات 

تعداد . کارگران عقب نشينی کنند

کارگرانی که هم اکنون در تحصن به 
اينان . نفر است ١٠٠سر می برند حدود 

همه بر پايه قراردادهای موقت کار می 
تا حال هيچ کنند و از شروع سال جديد 
  .دستمزدی دريافت نکرده اند

٢۴/٢/٨٧  
  

  
  

 در شرکت صنايع اراک چه می گذرد؟
شرکت صنايع اراک مدتی است که 
. تحويل بخش خصوصی شده است

سرمايه داران خصوصی اين واحد 
بزرگ صنعتی را به نازل ترين بها از 
دولت سرمايه داران خريدند تا در جريان 

نگينی که در داد و ستد آن، وام های س
اين گذر دريافت می کنند و اجرای 
هزاران پروژه سودجويانه ديگر سرمايه 
های خود را افزايش دهند و در حوزه 

آنان در روند . دلخواه خود پيش ريز کنند
پيشبرد اين سياست ها قبل از هر چيز دو 
شيفت کار کارگران را به يک شيفت 

کارگر را از  ٨٠تبديل کرده و بيش از 
کارگران شرکت . اخراج نموده اندکار 

در مقابل اين اقدام کارفرمايان دست به 
اعتراض زده و خواستار انصراف 
کارفرما از اخراج همزنجيران خويش 

کارگران در ادامه اين اعتراض . شدند
اداره « شکايت نامه ای تنظيم و تسليم 

پاسخ . نظام سرمايه داری کردند» کار
مسؤالن . اداره کار از پيش روشن بود

دولتی سرمايه بدون هيچ ترديد حمايت 
خود را از کارفرما و اقدامات 

اخراج . ضدکارگری وی اعالم کرده اند
و بيکارسازی کارگران را حق مسلم 
صاحبان سرمايه دانسته اند و در همه 
زمينه ها حکم به محکوم بودن کارگران 

احکام صادره اداره کار علی . داده اند
جب تعجب کارگران االصول نبايد مو

کارگرانی که در قبال اين نوع . باشد
احکام دچار تعجب شوند به طور قطع 
. انسان های خوشباور و متوهمی هستند

شکايت سرمايه دار را پيش دولت 
سرمايه داران بردن مصداق همان 

بردن شکايت « ضرب المثل معروف 
دولت . است» دزد پيش رئيس دزدان

عليه کارگران نهاد اعمال قدرت سرمايه 
است و توده های کارگر برای مقابله با 
جنايات کارفرمايان و دولت آن ها سوای 
. اعمال قدرت هيچ راه ديگری ندارند

اعمال قدرت عليه سرمايه نيازمند متحد 
شدن و متشکل گرديدن عليه نظام 

اين کار طبيعتًا بايد . سرمايه داری است
در سطح سراسری و توسط همه توده 

اما تالش . ارگر انجام گيردهای ک
کارگران هر کارخانه برای متشکل شدن 
بخش بسيار حياتی و الزم و جزء جدايی 
ناپذير تالش برای ايجاد اين تشکل 

  .سراسری ضد سرمايه داری است
٢۴/٢/٨٧ 
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 »المپ فارس«جتمع اعرتاضی کارگران 
کارخانه المپ فارس نيز از جمله 
يه صنايعی است که درمالکيت سرما

سرمايه دار . داران خصوصی قرار دارد
صاحب شرکت می خواهد کارخانه را 

او . ميليارد تومان بفروشد ۶به مبلغ 
دست به اخراج کارگران زده است و تا 
امروز شمار زيادی را بيکار ساخته 

از آغاز سال جاری تا حال ريالی . است
دستمزد به کارگران پرداخت نکرده و 

ا هم به هيچ ر ٨۶سال » بن کارگری«
کارفرما در . کارگری نپرداخته است

آخرين اقدام در کارخانه را بر روی همه 
کارگران بسته  و به اين ترتيب به اخراج 
همه کارگران اين واحد صنعتی جامه 

  . عمل پوشانده است
کارگران در اعتراض به جنايات 
کارفرما دست به مبارزه زده و در مقابل 

آنان . ه اندمراکز دولتی اجتماع کرد

خواستار انصراف سرمايه دار از تعطيل 
کارخانه و بازگشت خويش به کار 

کارگران همچنين خواستار . هستند
پرداخت فوری کليه مطالبات معوقه 

آنان اعالم کرده اند که تا . خويش هستند
دستيابی به اين خواسته ها به مبارزاتشان 

  .ادامه خواهند داد
٢۴/٢/٨٧   

  

 ينده کارگران نساجیبيکارسازی فزا
کارگر ديگر نساجی کردستان  ١٩٠

سال هاست که اخراج . بيکار شدند
کارگران اين کارخانه و همه کارخانه 
های ديگر نساجی در ايران با شتاب هر 

صدها هزار . چه تندتر به پيش می رود
کارگر به دنبال اخراج از محيط کار به 
ورطه گرسنگی و آوارگی و مرگ ناشی 

ساير کارگران . سقوط کرده اند از فقر
اين رشته گسترده صنعتی نيز به 
صورت روز به روز در معرض اخراج 
و تجربه سرنوشت سياه همزنجيران 

صاحبان سرمايه و دولت . خويش هستند
آن ها بسيار عوام فريبانه از مشکالت 

آن ها . مالی نساجی ها سخن می رانند
هيچ کالمی از ريشه اين مشکالت و 

مالی دامنگير اين کارخانه ها بر  بحران
بحران نساجی ها گوشه . زبان نمی رانند

بسيار ناچيزی از بحران سرمايه داری 
بحران پديده جبری و گريزناپذير . است

سرمايه . شيوه توليد سرمايه داری است
هدف . در سرشت خود بحران زا است

اين شيوه توليد صرفًا سود و بازهم سود 
حصول اين هدف به سرمايه برای . است

صورت مستمر به باال بردن ظرفيت 
توليد خود نياز دارد، مجبور است از 
تکنولوژی مدرن و مدرن تر بهره جويد، 

استثمار نيروی کار را هر چه بيشتر 
شدت بخشد، بخش هر چه نازل تری از 
محصول کار کارگران را به بهای 
بازتوليد نيروی کار آن ها و بخش هر 

ز آن را به سود و به چه عظيم تری ا
سرمايه . افزايش سرمايه اختصاص دهد

برای اين که اضافه ارزش های توليد 
شده توسط کارگران را محقق سازد و 
تصاحب کند مجبور است که در بازار با 
سرمايه های ديگر رقابت کند و برای 
پيروزی در رقابت نيازمند تمام کارهايی 

اين  سرمايه تمامی. است که باالتر گفتيم
کارها را فقط و فقط برای سود انجام می 
دهد و به محض اين که احساس کند که 
به سود دلخواه خويش دست نمی يابد 
حوزه انباشت خود را تغيير می دهد، 
کارگران را به باتالق گرسنگی و مرگ 
فرو می کند و به هر جنايتی دست می 

  .زند
ماشين آالت کارخانه های نساجی در 

فرسوده و بازمانده های  ايران عمومًا
ادامه . سال پيش دنيا هستند ٨٠صنعتی 

کار با اين ماشين آالت ارقام نجومی سود 
. دلخواه کارفرمايان را تضمين نمی کند

سرمايه داران راضی به نوسازی اين 
صنايع و به کارگيری تکنولوژی های 

مدرن هم نيستند، زيرا با انباشت سرمايه 
يگر می های خويش در قلمروهای د

توانند سودهای بسيار عظيم تر به چنگ 
همه مشکالت در اينجا، در نفس . آورند

موجوديت نظام و شيوه توليدی قرار 
دارد که در تمامی ذرات وجودی خود بر 

کارگران . پاشته کسب سود می چرخد
نساجی در سراسر ايران در قبال اين 
نظام و اين جنايات صاحبان سرمايه بايد 

طبقه خود را مطرح  راه حل مشخص
اين راه حل تا آنجا که به اين . سازند

موضوع مشخص مربوط می شود به 
  :نظر ما اين است

تمام کارخانه های نساجی از مالکيت . ١
دولت و سرمايه داران خصوصی به کلی 

  .خارج گردد
کارگران با تشکيل شوراهای . ٢

ضدسرمايه داری خود کار برنامه ريزی 
  .ا را به دست گيرندو اداره اين واحده

شوراهای کارگری با توسل به قدرت . ٣
متشکل ضدسرمايه داری خود دولت را 
مجبورکنند که کليه هزينه های بازسازی 
کارخانه ها و استفاده آن ها از ماشين 
آالت و تکنولوژی مدرن روز دنيا را به 

 . صورت کامًال رايگان قبول کند 
٢۴/٢/٨٧  

 

 چنان می رزمندکارگران نيشکرهفت تپه مه

هزاران کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه 
 ۵٠٠٠در تداوم اعتصاب چند روزه 

نفری خويش بار ديگر در مقابل 
. فرمانداری شهر شوش اجتماع کردند

صبح محوطه جلوی ساختمان  ٨ساعت 
 ٢٠٠٠فرمانداری به طور کامل توسط 

کارگران . کارگر خشمگين اشغال شد

را فرياد می خواسته های هميشگی خود 
زدند و اعالم کردند که تا گرفتن همه آن 

هر . ها به مبارزاتشان ادامه خواهند داد
چه زمان می گذشت بر شمار کارگران 

: آنان فريادمی زدند . افزوده می شد
کارگرهفت تپه ايم، گرسنه ايم، گرسنه 

. مرگ بر شفيعی، مرگ بر زيبداری. ايم

 فرماندار شوش که در تمامی اين مدت
با احساس درماندگی و زبونی در دادن 
پاسخ به مطالبات کارگران خود را از 
انظار پنهان می کرد سرانجام مجبور شد 

او با . که در ميان کارگران حاضر شود
عوام فريبی و ترفند تمام تالش کرد تا 
شايد توده های کارگر را به خاتمه 
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تظاهرات و تجمع متقاعد سازد، وعده 
ی را به هم بافت و های سرتاپا دروغ

ادعا کرد که در تالش است تا برای 
حرف های ! مشکل آنان راه حلی پيدا کند

فرماندار با شعارهای کوبنده کارگران 
محتوای شعارها اين بود که . مواجه شد

ما وعده و وعيد نمی خواهيم و خواستار 
تحقق فوری و تام و تمام مطالبات خود 

ش کارگران به تظاهرات خوي. هستيم

ادامه دادند و در طول خيابان های اصلی 
در جريان اين . شهر راه پيمايی کردند

راه پيمايی شمار بسياری از اهالی شهر 
شوش به صفوف کارگران پيوستند و 
اعالم کردند که از مبارزات و مطالبات 

در تمام مدت . آنان حمايت می کنند
تظاهرات و تجمع کارگران نيروی 

مامی منطقه را ت سرکوب دولت سرمايه
کارگران در پاره . در محاصره داشت

ای موارد با آنان درگير شدند و مراتب 
خشم و تنفر خود را از آن ها ابراز 

کارگران هفت تپه امروز هم در . داشتند
طول راه پيمايی خود از همه کارگران 
ايران و به ويژه کارگران نفت می 
  .خواستند که به حمايت از آنان برخيزند

   ٨٧رديبهشت ١ ٢٣
  

  

 قند قهستان و بيکارسازی هزاران کارگر
. کارخانه قند قهستان تعطيل می شود

مالکان اين واحد بزرگ صنعتی عالوه 
بر اين کارخانه مالک چندين کارخانه 
مهم ديگر در سطح استان خراسان 

آنان اينک با ارزيابی بازار روز . هستند
سرمايه و محاسبه ميزان سود حوزه های 

ترجيح می دهند که  ختلف انباشت،م
سرمايه های فراوانی را که از استثمار 
کارگران قند قهستان اندوخته اند به 
کارخانه های ديگر خود منتقل کنند و 
حجم سرمايه گذاری های خويش در آن 
. زمينه ها را هر چه بيشتر افزايش دهند
« اين سرمايه داران زير اسم و رسم 

عالوه بر » وضعيت بد مالی شرکت
سرمايه های کالن موجود خود مبالغ 
بسيار هنگفتی وام از بانک های بزرگ 

آنان به اين نيز . دولتی دريافت کرده اند
ماه است که  ۵بيش از . اکتفا نکرده اند

کارگر شاغل  ٣٠٠ريالی دستمزد به 
کارخانه پرداخت نکرده و به اعتراضات 
مکرر و مداوم کارگران در اين زمينه 

سرمايه های . قعی نگذاشته اندهيچ و
کالن حاصل از استثمار کارگران، وام 
های عظيم دريافتی از بانک ها، 
دستمزدهای پرداخت نشده چندين ماهه 
کارگران، برنامه ريزی فروش زمين 
های کارخانه و اقالم نجومی ثروتی که 
از اين طريق به چنگ خواهند آورد 
تمامی امکانات الزم را برای پيش ريز 
عظيم ترين سرمايه ها در پرسودترين 
حوزه های تازه استثمار نيروی کار به 
اندازه کافی در اختيار آنان قرار داده 

آنان به اين دليل با فراغ بال . است
کارخانه را تعطيل می کنند تا رؤياهای 
دستيابی به سودهای طاليی هرچه افزون 

با  .تر را برای خويش تحقق بخشند

 ٣٠٠قند قهستان فقط تعطيلی کارخانه 
کارگر شاغل حی و حاضر اين شرکت 

شمار کارگران در . بيکار نمی شوند
معرض بيکاری حتمی بسيار بيشتر از 

هزاران کارگر مزارع کشت . اين است
چغندر نيز از همين امروز کار خويش 
. را به طور کامل از دست می دهند

برای اين که سرمايه داران به سودهای 
يابند، همه اين کارگران و عظيم تر دست 

همه چند هزار افراد خانواده آن ها بايد 
اين رسم سرمايه است و . قربانی شوند

کارگران اگر می خواهند که اسير چنين 
سرنوشتی نباشند بايد عليه سرمايه 

رسم آن را  و در نهايت متشکل شوند
  .براندازند

  ٨٧ارديبهشت  ٢٣

 

 اشتی ميناتظاهرات اعرتاضی کارگران شرکت هبد
کارگر شرکت مينا ماه هاست که  ۴٠٠

به شرايط کار، سطح نازل دستمزدها و 
فقدان هر نوع امنيت شغلی خويش 

آنان بارها عليه شدت . اعتراض دارند
استثمار و مظالم سرمايه دست به تجمع 
زده و خواستار تحقق مطالبات خويش 

آخرين اين تظاهرات امروز بود . شده اند

ا حضور نيروی سرکوب که بی درنگ ب
 ۴٠٠. دولت سرمايه داری مواجه شد

کارگر اين کارخانه بهبود شرايط کار و 
دستمزد بيشتر و تضمين امنيت شغلی 
می خواستند اما صاحبان سرمايه به جای 
اين ها انبوه تفنگ به دستان سرکوبگر 

تظاهرات . را به جان آنان انداختند

کارگران به زور سرنيزه نيروی 
ر پايان يافت و آنان بدون هيچ سرکوبگ

  . نتيجه به سر کار خويش بازگشتند
 ٨٧ارديبهشت  ٢٣

  

  
  

 کارگر در حين کار در طول يک ماه ٣٠مرگ 
در يک ماه گذشته فقط در شهر شيراز و 

کارگر در حين  ٨تنها در بخش ساختمان 
علت . کار جان خويش را از دست دادند

 مرگ اين کارگران فقدان ايمنی محيط
کار و محروميت کامل کارگران از 
وسائل الزم برای حراست جان خويش 

اين تعداد همان  .در هنگام کار بوده است

گونه که گفتيم صرفًا به شهر شيراز 
مربوط می شود و بر اساس آنچه که 

انجمن « رئيس يک تشکل دولتی به نام 
اعالم کرده، » صنفی کارگران ساختمانی

ن بخش شمار قربانيان کارگر همي
 ٣٠ساختمان در سطح استان فارس از 

تمامی اين تلفات در . نفر افزون است

طول يک ماه رخ داده و تازه هيچ معلوم 
نيست که اين آمار چند درصد قربانيان 
واقعی سوانح محيط کار را حتی در 
. همين بخش ساختمان تشکيل می دهد

تعميم ارقام واقعی جان باختگان کارگر 
نه به همه مراکز کار در حين کار روزا

و توليد ما را به طور قطع با آمار و 
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ارقام بسيار تکان دهنده ای مواجه خواهد 
مرگ هر کارگر در حين کار قتل . کرد

عمد او توسط صاحبان سرمايه و دولت 
از اين مهم تر، . سرمايه داران است

مرگ هر کارگر در مرگ شخص او 
خانواده ای نيز زير . خالصه نمی شود

اين . ر گرسنگی به کام مرگ می افتدفشا
سرمايه دارانی است که  ها همه جنايات

نمی خواهند هزينه های الزم ايمنی 
   .محيط کار را بپردازند

  ٨٧رديبهشت ١ ٢٣
 

 
 موج مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه گسرتش می يابد

کارگران نيشکر هفت تپه دامنه اعتصاب 
. خود را به شهر شوش گسترش دادند

آنان نخست در مقابل فرمانداری اين 
شهر تجمع کردند و فرياد اعتراض خود 
عليه صاحبان سرمايه و دولت سرمايه 
. داران را بيش از پيش بلند کردند

تظاهرات کارگران در مقابل در ورودی 
فرمانداری شوش ساعت ها به درازا 
کشيد اما از ميان حاکمان سرمايه هيچ 

. نيامدکس به پاسخ گويی کارگران 
کارگران در جريان تظاهرات بر 
مطالبات خويش پای فشردند، خواستار 
تحقق فوری آن ها شدند و اعالم کردند 
که تا زمان حصول کامل اين خواسته ها 

  . به مبارزاتشان ادامه خواهند داد
با شروع اجتماع و تظاهرات کارگران 
نيروهای سرکوب موسوم به لباس 

آن . ن شدندشخصی از همه سو وارد ميدا
ها شروع به فيلم برداری و تالش برای 
ايجاد رعب و وحشت در صفوف تظاهر 

حضور اين نيروها . کنندگان کردند

برعکس آنچه فرماندهانشان تصور می 
کردند نه فقط هيچ رعب و هراسی در 
دل هيچ کارگری پديد نياورد که خشم و 
. نفرت و عصيان کارگران را دامن زد

ن خشمگين به سوی عده ای از کارگرا
يکی از فيلم برداران هجوم بردند و به 

گزارشات رسيده . تعقيب او پرداختند
حاکی است که مأمور مذکور در حين 
فرار به زمين خورد و دچار آسيب 

  . گرديد
کارگران ساعاتی پس از شروع 
تظاهرات، محوطه جلوی فرمانداری را 
به سمت خيابان های اصلی شهر ترک 

با شعارهای رسا از کارگران آنان . گفتند
نفت و تمام کارگران ايران خواستار 
حمايت، همبستگی و ملحق شدن به 
. اعتصاب و تظاهرات خويش شدند

حرف دل کارگران نيشکر هفت تپه در 
جريان اين استمداد و درخواست حمايت 
آن بود که سرمايه داران ما را بيکار می 
کنند، دستمزدهای ما را پرداخت نمی 

يند، ما را و بچه های ما راهی نما
صاحبان . برهوت گرسنگی می سازند

سرمايه در همه جا با همزنجيران ما و 
تمامی بخش های طبقه ما چنين می کنند، 
دولت سرمايه داران در همه جا 

ما . مبارزات ما را سرکوب می کند
همگی اجزای واحد يک طبقه واحد و 

ما به عنوان . نيرومند اجتماعی هستيم
بقه کارگر عظيم ترين قدرت ها را در ط

بياييد اين قدرت . وجود خود نهان داريم
را عليه سرمايه و دولت سرمايه داران 

بياييد به صورت يک طبقه . اعمال کنيم
در مقابل نظام سرمايه داری و حاکمان 
. اين نظام سنگرببنديم و به صف شويم

کارگران نيشکر هفت تپه ضمن طلب 
ان ديگر عليه صاحبان استمداد از کارگر

سرمايه و عوامل دولت سرمايه داری 
  . شعار دادند

  ١٣٨٧ارديبهشت  ٢٢
  

 

 قربانيان سوانح کار مزدی
دو کارگر که توسط يک شرکت 
ساختمانی استثمار می شوند در حين کار 

کارگران در ناحيه . دچار سانحه شدند
. سر، دست و پا به شدت آسيب ديدند

را گزارش کرده  خبرنگارانی که حادثه
اند هيچ کالمی در مورد انتقال اين 

. نقل نکرده اند مجروحين به بيمارستان
نوع اين حوادث هر روز در مراکز 
مختلف کار و توليد و در جاهای مختلف 

هر روز شمار قابل . کشور روی می دهد
توجهی از فروشندگان نفرين شده نيروی 
کار از باالی داربست ها و ديوارهای 

ای دردست ساختمان به زير سقوط بناه
می کنند، در البالی چرخ ماشين ها له 
می شوند، به درون حوضچه های سرب 
مذاب فرو می غلطند، در عمق معدن ها 
در زير آوار دفن می شوند يا در ميان 

آمار . شعله های آتش خاکستر می گردند

کارگرانی که هر روز به اين شکل ها 
ند بسيار جان خويش را از دست می ده

اين ها همه قربانيان بی هيچ . باالست
بازخواست و بدون هيچ حساب و کتاب 

اين که چرا . نظام سرمايه داری هستند
اين سوانح رخ می دهند از ديد صاحبان 
سرمايه و دولت هايشان مسئله بسيار 
عادی و روزمره روند کار است که آن 

کارگران " بی احتياطی"هم عمدتا از 
اما اين نوع تلقی و اين . ناشی می شود

شکل نگاه کردن به حوادث محيط کار 
خود گوشه معينی از جنايات نظام بردگی 

واقعيت اين است که اگر . مزدی است
سرمايه دارهزينه کند همه اين رخدادهای 

ايمنی . فاجعه بار قابل پيشگيری هستند
شرايط کار و تضمين کامل سالمتی 

سيار کارگران در هنگام کار وظيفه ب
اين کار . بديهی صاحبان سرمايه است

نيازمند مقداری هزينه است و سرمايه 
داران و دولت آن ها صرفًا به خاطر 
امتناع از قبول همين هزينه های اندک 
وقوع اين حوادث مرگبار را بر 

حادثه مورد . کارگران تحميل می کنند
بحث نير دقيقًا به همين دليل رخ داده 

بزرگراه چمران  اين دو نفر در. است
برای يک شرکت ساختمانی کار می 

سرمايه دار صاحب شرکت . کرده اند
برای ايمنی محيط کار و تهيه لوازم 
حفاظت کارگران هيچ اقدامی نکرده 

او هزينه مورد نياز اين کار را به . است
سود خود افزوده و بدين سان دو کارگر 
جوان را به جرگه معلوالن هميشگی و 

آن ها را به لشکر انبوه  خانواده های
  . گرسنگان جامعه اضافه کرده است
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 ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٧جمعه     ٣شمارٔه    ـ سال اول

 سقز و اخراج کارگران» چراغ ويس« سد 
شرکت مقاطعه کاری طرف قرارداد 

 ۶٠وزارت نيرو در سد چراغ ويس 
اين . کارگر را از کار اخراج کرده است

شرکت مدعی است که طبق قرارداد خود 
پروژه  ٨٧که تا سال  با دولت قرار بوده

ميليون  ۴٣تأسيس سد را تکميل کند و 
متر مکعب آب اشاميدنی در اختيار 
. ساکنان شهرهای سقز و بانه قرار گيرد

و به  اين پروژه تا کنون ناتمام مانده
!! همين دليل کارگران بايد بيکار شوند

معادله ای که پيمانکار پيش روی 
کارگران باز کرده جز يک چيز همه 

اگر سد ناتمام مانده . تچيزش مجهول اس
! است چرا بايد کارگران را اخراج کرد؟

چرا سد ناتمام مانده است؟ اگر منظور از 
احداث سد تأمين آب شرب ساکنان سقز 

و بانه بوده است با تعطيل اين پروژه 
آشاميدنی اهالی اين شهر چه تکليف آب 

می شود؟ اگر تعطيلی پروژه به دليل 
امتناع وزارت نيرو از تأمين اعتبار الزم 
است چرا اين اعتبار تأمين نشده است؟ 
اگر دولت سرمايه داری مدعی فقدان 
اعتبار مالی الزم است پس با کوه عظيم 
اضافه ارزش هايی که کارگران لحظه 

با دنيای عظيم به لحظه توليد می کنند، 
اضافه ارزشی که در قبال فروش نفت 
به شريان اقتصاد سرمايه داری ايران 

اگر  چه می کند؟.... وارد می گردد و 
دولت سرمايه برای تکميل اين پروژه و 

پس ! ادامه کار کارگران بودجه ای ندارد
چرا هر روز در شبکه های گوناگون 
تلويزيونی از اجرای هزاران طرح 

 سخن به ميان می کشد؟اقتصادی 
فهرست اين مجهوالت را می توان همين 

اما در اين . طور ادامه داد و تکميل کرد
ميان يک چيز معلوم است و آن اين است 
که کارگران پس از چهار سال استثمار 
شدن و فرسوده شدن و مستهلک گرديدن 
بايد از کار بيکار شوند و خود و خانواده 

. گردند هايشان راهی ديار گرسنگی
کارگران سد چراغ ويس عليه اين جنايت 

آنان خواهان ادامه کار . اعتراض دارند
  . و پرداخت دستمزدهای خويش هستند
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 کارخانه قطران کرمان و اخراج کارگران
ذغال کک توليد می » قطران کرمان« 
کارگر را  ١٠٠اين کارخانه حدود . کند

ان تا تن از کارگر ۴٠. استثمار می کند
کارگر  ۶٠امروز اخراج شده اند و 

. ديگر در معرض اخراج قرار دارند
کارگرانی که بيکار شده اند و کارگرانی 

ماه تمام  ۴که کماکان مشغول کار هستند 

است که هيچ دستمزدی دريافت نکرده 
کارگران عليه تعويق حقوق و . اند

بيکارسازی خويش دست به اعتراض 
ت دستمزدها و زده اند و خواهان پرداخ
سرمايه دار . بازگشت به کار هستند

صاحب کارخانه قطران نيز مثل همه 
سرمايه داران ديگر مدعی است که 

و باز به ! است» بحران مالی« دچار 
سياق همه همانندانش امتناع از پرداخت 

دستمزد کارگران را يک راه چاره بسيار 
  !!مؤثر برای غلبه بر بحران می بيند
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 »ايران صدرا«اعتصاب و حتصن کارگران در 
کارگران ايران صدرا برای چندمين بار 
در طول ماه های اخير دست به 

علت . و تحصن زده اند اعتصاب
مبارزات جاری کارگران دو ماه تعويق 

کارگران . در پرداخت دستمزدها است
ارديبهشت دست از کار  ٢٢صبح روز 

 کشيدند و در محيط کارخانه دست به
آنان اعالم کرده اند که تا . تحصن زدند

گرفتن کامل دستمزدهايشان به اعتصاب 
  .ادامه خواهند داد

دليل امتناع » ايران صدرا« صاحبان 
خويش از پرداخت حقوق کارگران را 
عدم پرداخت هزينه های سفارش توليد 
کشتی از سوی سرمايه داران سفارش 

در دوره های قبل . دهنده اعالم کرده اند
دليل کارفرما برای اخراج کارگران و 

« خودداری از پرداخت مطالبات آنان 
اين دليل در . بود» کاهش سفارش ها

عدم پرداخت هزينه « دوره کنونی به 
نکته ! تغيير يافته است» های سفارش

بسيار برجسته در اين ميان آن است که 
سرمايه داران مجازند به هر دليلی 

پرداخت کارگران را اخراج کنند و 
دستمزدهايشان را تا هر زمان که 

دليل آنان می . بخواهند به تعويق اندازند
تواند نرسيدن سفارش، رسيدن سفارش و 
پرداخت نشدن هزينه آن، وضعيت 
نامساعد مالی، نياز به سرمايه های انبوه 
تر برای سرمايه گذاری های کالن تر، 
انتقال به حوزه های پرسودتر به جای 

سودتر، تغيير نوع  عرصه های کم
توليد، باال بردن ظرفيت توليد و کاربرد 
تکنولوژی مدرن تر و يا برعکس 

در . فرسودگی ماشين آالت قديمی باشد
همه اين موارد و ده ها مورد ديگر 
سرمايه داران حق دارند کارگران را 
بيکار سازند، حقوق آنان را برای ماه 
های طوالنی پرداخت نکنند و به هر 

اين . ه مايلند آنان را قربانی کنندشکلی ک
وضع تا کی دوام خواهد داشت؟ جواب 

تا زمانی که آنان قدرت . روشن است
قدرت ندارند، تا  دارند و کارگران

هنگامی که آنان دولت و ارتش و قوای 
سرکوب دارند و کارگران پراکنده و فاقد 
سازمان سراسری خويش برای مبارزه و 

. داری هستند اعمال قدرت عليه سرمايه
در اينجا در عرصه تقابل ميان سرمايه و 
کار جز معادله واقعی نيرو و ظرفيت 
. پيکار هيچ چيز ديگر تعيين کننده نيست

اگر بناست اين وضع عوض شود ما 
کارگران بايد به طورسراسری و 
. ضدسرمايه داری متشکل شويم

کارگران کشتی سازی صدرا به علت 
توانند در پيشينه مبارزات خويش می 

تحقق اين سازمانيابی نقش مؤثری ايفا 
هر لحظه تأخير در ايفای اين نقش . کنند

لحظه ای برای فروماندن در حالت 
  . کنونی است استيصال و ذلت
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 »قند بردسير«وضعيت رقت بار کارگران در کارخانه 
ماه است که  ۶کارگران قند بردسيرحدود 

در . اندهيچ دستمزدی دريافت نکرده 
 ٣٠٠طول يک سال اخير بيش از 

کارگران باقی . کارگر بيکار شده اند
مانده نيز به ادامه کار خود هيچ اميدی 

صاحب کارخانه وضعيت بد . ندارند
بازار فروش شکر را دليل اين رخدادها 

فرض کنيم که او . اعالم کرده است
سؤال اساسی هر ! راست می گويد

گرسنه  کارگر اين است که چرا سير و
بودن انسان ها، نان داشتن و نداشتن 
آنان، بيکار بودن و نبودنشان، حق حيات 
داشتن و نداشتنشان بايد تابعی از نياز 
سرمايه و سرمايه داران به نيروی کار 

پاسخ نظام سرمايه داری از . آن ها باشد
لحظه تولد اين نظام تا حال روشن بوده 

کارگران تا زمانی که نيروی : است 
ارشان مورد نياز است زنده اند و در ک

اين منطق . غير اين صورت بايد بميرند
در قبال اين منطق . سرمايه است

ضدانسانی، تنها سالح کارساز کارگران 
متشکل شدن و اعمال قدرت تعيين کننده 

هيچ راه . طبقاتی عليه سرمايه است
  . ديگری وجود ندارد
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 قزوين» یاشکان چين«اجتماع کارگران 
 ۴٠» اشکان چينی« مديريت کارخانه 

اين . کارگر را اخراج کرده است
کارگران همراه با همه همزنجيران 

ماه تمام است که هيچ  ۴شاغل خود 
کارگران . دستمزدی دريافت نکرده اند

اخراجی مدت ها است که عليه وضعيت 
. خويش در اعتراض به سر می برند

آنان خواستار پرداخت فوری 
به کار خود  تمزدهايشان و باز گشتدس

آخرين تالش کارگران تنظيم . هستند

شکايت نامه عليه صاحب کارخانه و 
اجتماع در مقابل اداره کار قزوين بوده 

  ٢٢/٢/٨٧ . است

  

 تعويق حقوق کارگران در واگن سازی زرند
در طول يک سال اخير هيچ ماهی حقوق 
هيچ کارگری در کارخانه واگن سازی 

کرمان به موقع و در پايان ماه زرند 
اين وضعيت اما . پرداخت نشده است

روز به روز وخيم تر شده است، تا جايی 
ماه است که هيچ ريالی به  ٣که اکنون 

در اين . دست کارگران نرسيده است
کارگر کار می کنند  ۵٠کارخانه حدود 

که همه آنان بارها عليه اين وضعيت 
رما کارف. دست به اعتراض زده اند

مدعی است که بازار رقابت برای 
فروش واگن های توليدی باب طبع او 
نيست و سود دلخواهش را تأمين نمی 

تا امروز بخش قابل توجهی از بگو . کند
و مگوهای طبقه سرمايه دار ايران و 
عاشقان سينه چاک حمايت از سرمايه 
های صنعتی دور ضرورت داغ بودن 

اخلی بازار رقابت کاالها در بازار د
آنان، به ويژه نمايندگان . چرخ می خورد

فکری و اقتصاددانان سرمايه، انبوه 
مقاالت و کتب و کارهای تحقيقی خويش 
را به اهميت اين مسئله اختصاص داده و 
به کرات گفته و نوشته اند که اگر رقابت 
ميان توليد کنندگان در داخل تشديد شود، 
صاحبان سرمايه زمين و زمان را پر از 
نعمت و ثروت و امکانات خواهند 

سرمايه دار صاحب کارخانه ! ساخت
واگن سازی زرند اينک مدعی است که 
رقابت کاالها نه فقط مشوق او برای 

پرداخت  ادامه کار نيست که امکان
حقوق کارگران را هم از وی سلب کرده 

اين که به راستی کدام يک راست ! است
ها همه آن . می گويند، بسيار روشن است

معضل ! به اندازه هم دروغ می گويند
عدم رقابت  زندگی کارگران نه رقابت يا

سرمايه داران بلکه اساس موجوديت 
تنها با محو اين نظام . سرمايه داری است

است که مشکالت زندگی آنان حل خواهد 
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  و اخراج کارگران» پرشان صنعت« تعطيلی 

شان پر« سرمايه دار صاحب کارخانه 
در شهرک صنعتی البرز » صنعت

کارخانه را تعطيل و کل کارگران را 
يک تفاوت ميان اين . اخراج کرده است

سرمايه دار و بسياری از سرمايه داران 
ديگر اين است که او در جريان توسل به 
اين اقدام هيچ حاجتی به هيچ نوع اقامه 

دليل و توضيح و محمل بافی متعارف 
او پرداختن . ه استصاحبان سرمايه نديد

به اين کارها را اتالف وقت در کار 
سرمايه اندوزی و سودجويی خويش تلقی 
کرده و صرف بستن در کارخانه را 
برای تعيين تکليف کارگران کافی دانسته 

در جامعه ای که سرمايه داران !! است

هر کار بخواهند می کنند و در ارتکاب 
هر نوع جنايت عليه کارگران با هيچ 

نعی رو به رو نيستند، چرا صاحب ما
کارگر  ٣٠با » پرشان صنعت« کارخانه 

  !کارخانه خود اين چنين رفتار نکند؟
٢٢/٢/٨٧  

  
  

  يک گام عقب نشينی سرمايه داران جنرال موتور

 کايآمر موتورز جنرال کارگر ٣۶٠٠
ی م سر به اعتصاب در که است ها ماه

 به هيفور ماه در اعتصاب نيا. بردند
 جنرال مهم کارخانه ۵ در زمانهم طور

 به هفته ١٠ از شيب و شد آغاز موتورز
 شيافزا خواستار کارگران. ديکش درازا

 هيسرما صاحبان. بودند شيخو دستمزد
. کردند مقاومت درخواست نيا مقابل در

 موج بر غلبهی برا مدت نيا در آنان
 ها سهيدس همه به کارگران مبارزات
 اريبس اما انکارگری داريپا. شدند متوسل

 نيهم به درست و بود گسترده وی جد
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 ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٧جمعه     ٣شمارٔه    ـ سال اول

 که کرد مجبور را داران هيسرما ليدل
  . رنديگ شيپ نيتمک قيطر محدود چند هر

 مهم کارخانه ۵ کارگران اعتصاب
 راتيتأث مدت نيای ط موتورز جنرال
 ديتول تيوضعی رو بری مهم

 بارکش وی ليفرانسيد دوی خودروها
 نوبه به رام نيهم و گذاشت کابيپی ها

 به انيکارفرما ساختن مجبور در خود
 .داشت ريتأث کارگران دستمزد شيافزا
 موتورز جنرال صاحب داران هيسرما

 دالر ونيليم ٢٠٠ که اند کرده قبول
 کارگران دستمزد شيافزای برا

  .دهند اختصاص
 ٢٠٠٨ مه
 

 
 گسرتش مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

به  کارگران نيشکر مصمم و استوار
. مبارزات خويش ادامه می دهند

اعتصاب اينک به تمامی بخش های 
کارخانه گسترش يافته و همه شيفت های 
. کار به طور کامل تعطيل گرديده است

دور اخير مبارزه کارگران امروز 
ششمين روز خود را پشت سر نهاد و از 

کارگر ديگر  ٢٠٠٠روز چهارم به بعد 
ده به صفوف همزنجيران خويش ملحق ش

شمار کارگرانی که هم اکنون در . اند
نفر بالغ می  ۵٠٠٠اعتصاب هستند به 

کارگران بر تحقق مطالبات خود . شود
پای می فشارند و خواستار پرداخت 
فوری دستمزدهای پرداخت نشده، توقف 
احضار فعالين کارگری، خروج نيروی 
سرکوب از محيط کارخانه، عزل کليه 

طرد  اعضای هيئت مديره، اخراج و
رئيس حراست کارخانه و باالخره پايان 
 دادن به تعقيب، دستگيری و آزار

  . کارگران مبارز هستند
يعقوب شفيعی رئيس هيئت مديره و 
زيبداری رئيس اداره حراست کارخانه 
زير فشار خشم و نفرت کارگران محل 

نيروهای . کار خود را ترک گفته اند
نظامی و پليس دولت سرمايه همچنان 

کارگران اعتصاب کننده را در  صفوف
محاصره خويش دارند، اما اراده 
مصصم و عزم راسخ توده های کارگر 
برای تحميل مطالبات خود بر صاحبان 
سرمايه سبب شده است که آنان در 

شيوه های متعارف خويش برای  کارآيی

سرکوب يعنی توسل به خونريزی و 
  . کشتار دچار ترديد شوند
کرده اند که در کارگران قبال اعالم 

صورت خودداری کارفرمايان و دولت 
سرمايه داری از قبول مطالبات باال، در 
روزهای آتی به راهکارهای تازه ای 
برای ادامه مبارزات خويش متوسل 

آنان بسيار خوب می دانند . خواهند شد
که صرف اعتصاب به ويژه در اين 
کارخانه معين برای مجبور ساختن 

قبول خواسته های صاحبان سرمايه به 
در شرايطی . روز آن ها کفاف نمی دهد

که کارفرمايان و دولت سرمايه داری 
ترجيح می دهند که با پيش گرفتن 
سياست صبر و انتظار توده های کارگر 
را به ورطه نوميدی و دلسردی از 
حصول نتيجه بکشانند، کارگران نيز راه 

در  تداوم اعتصاب و مبارزه خود را
ک ها و راهکارهای مؤثرتر اتخاذ تاکتي

  .و کاراتر جستجو می کنند
در باره اين که شيوه های بعدی اعمال 
قدرت و فشار کارگران بر صاحبان 
سرمايه و دولت آن ها چه خواهد بود تا 
لحظه حاضر جزاجتماع در مقابل مراکز 
دولتی شهر شوش هيچ طرح مشخصی 
از سوی فعاالن کارگری نيشکر هفت 

اما يک چيز بسيار . است تپه اعالم نشده
گسترش مبارزات، استمداد . روش است

جدی از کليه کارگران در تمامی مراکز 
کار و توليد در استان خوزستان و در 
سراسر جامعه ايران يک شرط الزم و 

اساسی برای تضمين پيروزی اين 
مراد از حمايت کارگران . مبارزه است

ايران طبيعتًا صرف اعالم پشتيبانی ها و 
. جانبداری های لفظی يا کتبی نيست

بحث بر سر چگونگی توازن قوا و باال 
تهديد . بردن ظرفيت اعمال قدرت است

به اعتصاب از سوی کارگران نفت، 
گاز،پتروشيمی، آب و برق و حمل و نقل 
و مراکز ديگر و اعالم آمادگی جدی اين 

عملی کردن تهديدات  کارگران برای
داری را خود، بدون شک دولت سرمايه 

  . مجبور به تمکين خواهد کرد
کارگران نيشکر هفت تپه بايد با تمامی 
امکانات موجود برای جلب اين نوع 
حمايت ها در ميان همه همزنجيران 
طبقاتی خويش در سراسر ايران دست به 

آنان همزمان و از درون . کار شوند
نفری جاری می  ۵٠٠٠همين اعتصاب 

يک  توانند با سازمانيابی خود در
شورای کارگری ضدسرمايه داری 
طرح تصرف کارخانه و برنامه ريزی 
کار و توليد را در دستور روز مبارزات 

يک نکته بسيار مهم ديگر . خود بگذارند
اين است که پيشبرد اين امور صرفًا 
وظيفه کارگر در حال اعتصاب 

اين کاری است . نيشکرهفت تپه نيست
ن که همه کارگران ديگر و همه فعاال

در هر کجا که هستند بايد دنبال  کارگری
  . کنند
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اعرتاض کارگران نانوا به کمی دستمزد و توطئه 

 صاحبان سرمايه
دستمزد کارگران نانوا بيش از حد پايين 

آنان سال هاست که عليه تشديد . است
وخامت معيشت و سطح بسيار نازل 

اين . دستمزدهايشان اعتراض دارند
لحظه حاضر به طور  اعتراض ها تا

در جامعه ما . کامل بی پاسخ مانده است
پراکندگی کارگران و فقدان تشکل 
سراسری ضدسرمايه داری آنان يک 

بليه مهلک برای کل طبقه کارگر و 
اين . مبارزات توده های کارگر است

معضل در مورد بخش هايی از کارگران 
و به طور مشخص کارگران نانوا از 

. برخوردار است حدت و شدت بيشتری
در اين بخش شمار کارگرانی که کنار 
هم کار می کنند به طور معمول بسيار 
کم است و درست به همين دليل حتی به 

اندازه کارگران واحدهای بزرگ صنعتی 
يا مراکز گسترده کار و توليد نيز قادر به 
اعمال قدرت جمعی عليه کارفرمايان و 

ه آنچه اينک و ب. دولت آن ها نيستند
دنبال سال ها مبارزه و اعتراض 

از » راه حل«  کارگران نانوا به عنوان
سوی دستگاه های دولتی و صاحبان 
نانوايی ها اعالم شده اين است که هر 



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

 
  ١٠ 

 ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٧جمعه     ٣شمارٔه    ـ سال اول

ريال افزايش دستمزد کارگران را به باال 
معنای اين ! بردن قيمت نان پيوند زنند

کار به صورت بسيار ساده سازمان دادن 
انه عليه حداقل يک تعرض بربرمنش

معيشتی کل طبقه کارگر ايران و از 
برای . جمله همين کارگران نانوا است

توده های کارگری که زير فشار فقر و 
گرسنگی، نان به اصلی ترين غذايش 
تبديل شده هر ريال افزايش بهای اين 

کاال متضمن افزايشی هولناک در هزينه 
های معيشتی يا در واقع هزينه بازتوليد 

سرمايه داران و دولت . ی کار استنيرو
آن ها با توسل به اين سياست ستمگرانه 
عمًال سطح مزدهای واقعی کل طبقه 
کارگر را کاهش می دهند و سپس اين 
کار را راه افزايش دستمزد کارگران 

اين امر زنگ !! می نهند نانوا نام
خطری جدی برای همه توده های کارگر 

يد حتمًا دستمزد کارگران نانوا با. است
افزايش يابد اما حتی يک ريال هم نبايد 

اين حرفی . به بهای نان افزوده شود
است که بايد بر زبان همه آحاد طبقه 
کارگر ايران در تمامی مناطق کشور 

  . جاری شود
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 »قند نيشابور«بيکارسازی و تعويق دستمزدها در 
سرمايه دار صاحب کارخانه قند نيشابور 

 کارگر را صادر کرده ٣٠اج دستور اخر
و همزمان امکان اخراج و بيکار شدن 

کارگر کارخانه را نيز به  ٢٢٠کل 
کارگران از . همگان اعالم کرده است

آغاز سال جاری تا حال ريالی دستمزد 
دريافت نکرده اند و به اين ترتيب 

شمشير شرارت سرمايه نه از يک سو 
که از همه سو برای بريدن شريان حيات 

کارگر قند  ٢٢٠. رگران تيز شده استکا
. نيشابور به اين وضع اعتراض دارند

آنان خواستار پرداخت فوری 
اخراج . دستمزدهای معوقه خود هستند

کارگر همزنجيرشان را محکوم می  ٣٠

کنند و خنثی سازی توطئه اخراج کل 
کارگران را به صورت جدی دنبال می 

  .نمايند
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 زد در کارخانه خممل کاشانماه کار بدون م ٧
ی ها سال در» کاشان شميابر و مخمل« 
ی م استثمار را کارگر ٣٠٠٠ حدود شيپ

 صاحب داران هيسرما. است کرده
 سود اقالم انيم سهيمقا با کارخانه
ی اريبس وی نساج حوزه در حاصل
 هاست مدت گريد پرسودتری ها عرصه

 نيا در کار ادامهی برا شيخو رغبت که
 هيپا بر آنان. اند داده دست از را رشته

 نيا بهی اضير ساده اريبس محاسبات
ی تکنولوژی نيگزيجا که اند دهيرس جهينت
ی نساج صنعت مانده عقب قرن کی يها
 آالت نيماش و های تکنولوژ با رانيا در

يی های گذار هيسرما مستلزم روز مدرن
 صورت گريد حوزه در اگر که است
 بينصی رت کالن اريبسی سودها رديگ
 شميابر و مخمل صاحبان. کندی م ها آن

 محاسبات نيهم هيپا بر و ليدل نيهم به
 تا اند کرده تالش سال چند نيا طول در

 استثمار از حاصل کالنی ها هيسرما
 را کارگر هزار نيچند نسل از بعد نسل
ی نوساز عرصه در زير شيپی جا به

 منتقل گريدی ها بخش به های نساج
 ريکث ليخ راستا نيا در و سازند

 را دراز انيسال شده استثمار کارگران
ی گرسنگ وی کاريب برهوت رهسپار

 کارگر ٢٣٠٠ حاضر لحظه تا آنان. کنند
 کرده دچار سرنوشت نيا به رای ميقد
 از اکنون ها کارگاه کارگران شمار. اند

 زين نفر ٧٠٠ نيا و کندی نم تجاوز ٧٠٠
 و اخراج خطر معرض در همواره

 المثل ضرب. هستندی زکارسايب
 ترسانندی م مرگ به«  که استی معروف

 هيسرما. »شود داده تيرضا تب به تا
 نيهم که استی ديمد مدت زين داران

 اجرا به کارگران مورد در را استيس
 که است تمام ماه ٧ امروز. اند نهاده
ی حت کاشان شميابر و مخمل کارگر ٧٠٠

. اند نکرده افتيدر دستمزد الير کي
 است نيا حيصر اريبس سخن نيای نامع
 مزد بدون کار به اي کارگران،:  که

 و ديريگ خود راه اي و ديده تيرضا
 به اي را مانيها هيسرما ما تا ديبگذار

ی ميعظ اريبسی ها هيسرمای واقع انيب
 تصاحب ما و کرده ديتول شما که را

 پرسودتر اريبسی ها حوزه در ميا کرده
  ! ميکنی گذار هيسرما
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 قزوين» پادزانيچ«بيکاری و تعويق حقوق در 
 استثمار کارگر ٢٠٠ کارخانه نيا در
 حکم کارگران نيا از نفر ۴٠. شوندی م

 نفر ۴٠ نيا و اند کرده افتيدر اخراج
 شرکت گريدی رسم کارگر ٢٠٠ همراه
 بدون کنون تا گذشته سال بهمن ماه از

 هيسرما صاحبانی برا دستمزد گرفتن
 پاداش وی ديعی حت آنان. کنندی م کار

 شرکت. اند نگرفته زين را خود شيپ سال
 خودرو لوازم کننده ديتول» چيپادزان« 
 و عيوس اريبس فروش بازار از و است

 کارخانه ديتول. است برخورداری پرسود
 باال اريبس کارگران استثمار شدت و

ی حت کارگران ها نيا همه با .است
 و کنندی نم افتيدر هم را دستمزدشان

. اند شده کاريب کار از نکيا آنان نفر ۴٠
 سخت شيخو اخراج به کارگران
 خواستار همزمان و دارند اعتراض
 شيخو معوقه حقوق هيکلی فور پرداخت
  . هستند
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 ادامه اعتصاب کارگران پرستار در سوئد
از شروع اعتصاب پرستاران و 
کارگران ديگر بخش درمان سوئد بيش 

کارگران همچنان . ز چند هفته می گذردا
بر تحقق مطالبات خود پای می فشارند و 

تمام از قبول  کارفرمايان با سرسختی
. خواسته های آنان امتناع می ورزند

بخش درمان سوئد توسط يک نهاد دولتی 
اداره می » شورای استان ها« با نام 

شود و احزاب سياسی راست و چپ 
يه داران عضو اين شورا، نقش سرما

. صاحب اين بخش را ايفا می کنند
کارگر  ٢٠٠٠اعتصاب با شرکت حدود 

پرستار و تکنيسين آزمايشگاه ها شروع 
در هفته دوم، شمار کثير ديگری از . شد

کارگران دست از کار کشيدند و به 
تعداد . خود ملحق شدند همزنجيران

پرستاران اعتصاب کننده در هفته سوم 
و بر اساس آخرين باز هم افزايش يافت 

 ۴١٠٠از  ماه مه ٢٩اخبار اين تعداد در 
  . نفر متجاوز خواهد گرديد

کل جمعيت کارگران بخش % ١٠حدود 
. درمان در اعتصاب به سر می برند

سيستم درمان جامعه به صورت بسيار 
. تعيين کننده ای دچار اختالل شده است

 عمل جراحی الزم ۶٠٠٠نزديک به 
تعويق افتاده و  برای مدتی نامعلوم به

شمار مالقات های الزامی پزشکی که در 
اين مدت الغا گرديده از مرز چندين 

بخش های . هزار فراتر رفته است
مراقبت فوری و پذيرش مصدومين 
سوانح در بسياری از بيمارستان ها 
تعطيل شده اند و کار کارگران آن ها به 
افراد شاغل بخش های ديگر محول 

از موج چهارم با آغ. گرديده است
اعتصاب در چند روز ديگر تمامی 
بيمارستان های مهم وابسته به مراکز 
بزرگ دانشگاهی مانند بيمارستان شهر 
اپساال، استکهلم، لوند، اوربرو، يوتالند و 
برخی جاهای ديگر باز هم گسترده تر 

  . در محاق تعطيل فرو خواهند رفت
يک نکته قابل تعمق در اين اعتصاب 

يار سفاکانه همه کارفرمايان مقاومت بس
دولتی در مقابل مبارزات مصمم و متحد 

بخش درمان مهم ترين و . کارگران است
حياتی ترين شريان زندگی انسان ها در 

کارگران اين بخش . هر جامعه است
حساس ترين، پيچيده ترين، انسانی ترين 
و در همان حال دشوارترين و 
 پرمسؤليت ترين نقش ها را به دوش می

صاحبان سرمايه نه فقط به . کشند

خواست های مبرم و پايه ای اين 
کارگران هيچ وقعی نمی گذارند بلکه به 
سادگی آب خوردن، دفاع از هر يک 
کرون سود سرمايه ها را به جان کل 
شهروندان نيازمند بخش درمان ترجيح 

عمل جراحی  ۶٠٠٠. می دهند
اضطراری انسان ها را به خاطر 

ر سرمايه ها متوقف می سوددهی فزون ت
سازند، چندين هزار عيادت الزامی 
پزشکان از بيماران را از وحشت کاهش 

هفته . يک کرون سود تعطيل می کنند
های متوالی توده وسيع شهروندان را از 
امکان مراقبت های فوری و حياتی 
محروم می سازند تا نکند که به کوه 
. عظيم سودهايشان خدشه ای وارد گردد

ن سرمايه و دولتمردان نظام صاحبا
سرمايه داری در همان حال که از تحقق 
مطالبات پايه ای و حياتی کارگران 
پرستار سر باز می زنند به تمامی اعمال 
ستمگرانه ای که گفتيم نيز دست می 

شايد عده ای عوام فريبانه ادعا . زنند
کنند و چه بسا عده ای نيز ساده لوحانه 

خش درمان در باور نمايند که گويا ب
جامعه ای مانند سوئد قلمرو سوداندوزی 

بيمارستان ها و کل ! سرمايه ها نيست
سيستم درمان و پزشکی سوئد بخش 
جدايی ناپذيری از ساختار نظم 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمايه 

تا زمانی که سايه نظام . داری است
بردگی مزدی بر سر انسان ها سنگين 

تر و دارو و است تأمين بهداشت و دک
تضمين کامل  و در يک کالم درمان

سالمتی انسان ها وظيفه محتوم و بديهی 
دولت سرمايه داری . سرمايه است

مجبور است که اقالمی از کوه عظيم 
اضافه ارزش های توليد شده توسط 
. کارگران را به اين کار اختصاص دهد

اما هزينه سيستم درمان در سوئد حتی از 
وليد شده به وسيله اضافه ارزش های ت

دولت . کارگران هم پرداخت نمی شود
های چپ يا راست سرمايه ببش از 

کار پرداخت شده کارگران را % ٣٠
زير نام ماليات از آن ها پس می گيرند تا 
مقدار ناچيزی از آن را پس از کسر همه 
مخارج نظامی و انتظامی، دستگاه های 
عظيم بوروکراسی و چاه ويل های بی 

حفاری شده توسط سرمايه  انتهای
. باالخره به بخش درمان اختصاص دهند

هر کرون صرفه جويی در مصرف اين 
ماليات ها و هر کرون کاهش هزينه اين 

بخش صرفًا کرونی است که به سرمايه 
. و سود سرمايه داران اضافه می گردد

مخارج تشکيل سرمايه ثابت آن ها را 
کاهش می دهد، هزينه های نظم توليدی 

پاسخ می دهد و در  و سياسی آن ها را
. يک کالم به سرمايه اضافه می گردد

اصرار تا پای جان کارفرمايان برای 
فرار از قبول افزايش دستمزد کارگران 
پرستار فقط همين هدف را دنبال می کند 
و دقيقًا به خاطردستيابی به همين هدف 
پليد ضدانسانی است که آنان جان ميليون 

زمند دارو و درمان را در ها انسان نيا
معرض قمار شوم سوداندوزی های خود 

اين ها همه قانون ذاتی . قرارداده اند
  . سرمايه است و جای هيچ تعجبی ندارد

يک نکته مهم ديگر در همين جا نقش 
سرمايه و بی نقشی نوع سرمايه داران 

در جريان اين اعتصاب کل طبقه . است
سی بورژوازی سوئد با همه احزاب سيا

نماينده اش از احزاب ماوراء راست و 
، »دموکرات های سوئد« انسان ستيز 

، »محافظه کار« ، »دموکرات مسيحی«
گرفته تا طيف » ميانه«و » مردم«
» سوسيال دموکرات«، »محيط زيست«

همه و همه در صف » چپ«و 
برخی از اين . کارفرمايان قرار دارند

احزاب و به طور مشخص چند حزب 
تمام  با جار و جنجال »چپ«کوچک 

خود را مدافع مطالبات کارگران پرستار 
اينان هر روز در اين . معرفی می کنند

شهر و آن شهر در تظاهرات پرستاران 
در حمايت از ! شرکت می نمايند

اعتصاب آنان نطق های آتشين ايراد می 
عليه احزاب رقيب سخن می گويند ! کنند

و فراوان کارهای ديگر از اين دست 
همين احزاب چند گام آن . نجام می دهندا

سو تر از محل اين کارها، به عنوان 
نمايندگان شورای استان ها در کنار ساير 
احزاب راست و چپ سرمايه لباس 
کارفرمای کارگران درحال اعتصاب را 

هيچ کس منکر اين نيست . بر تن دارند
که پاره ای از اين احزاب به دليل 

يف خود شايد موقعيت اپوزيسيونی و ضع
به طور واقعی خواستار افزايش دستمزد 

اما آنان مستقل از . کارگران هم باشند
چند و چون موقعيت حزبی و مستقل از 
اپوزيسيون بودن يا مسلط بودن در 
ساختار قدرت سياسی، به هر حال بخشی 

نقش . از کارفرمايان را تشکيل می دهند
دولت بورژوازی تحميل نظم توليدی، 
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مدنی و اجتماعی بشرستيز سياسی، 
اين احزاب . سرمايه بر کارگران است

نيز با همه کوچکی و بی جوديشان بخش 
بسيار ناپيدايی از ساختار همين قدرت 

سخن از راست يا چپ . دولتی هستند
بودن، صاحب خصوصی يا دولتی 
سرمايه بودن و تعلق به مدافعان 
. سوسياليسم يا کاپيتاليسم داشتن نيست

ر رابطه خريد و فروش بحث بر س

نيروی کاراست، بحث بر سر رابطه 
سخن از . توليد اضافه ارزش است

سرمايه به مثابه يک رابطه اجتماعی 
کارگران پرستار سوئد به سان . است

همه کارگران دنيا توسط سرمايه استثمار 
صاحب سرمايه هر کس می . می شوند

. برای کارگر فرقی نمی کند. خواهد باشد
زومات ارزش افزايی سرمايه آن که مل

را بر کارگران تحميل می کند، و آن که 

نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه 
را بر زندگی کارگران قفل می زند نيز 

اين . جزئی از طبقه سرمايه دار است
جزء می تواند حزب چپ سوئد، حزب 
سوسيال دموکرات، فالن حزب راسيست 

ايه دار يا محافظه کار يا اين و آن سرم
  . خصوصی باشد

   ٢٠٠٨مه 
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