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به محايت از مهزجنيران خود در نيشکر هفت تپه 
 !برخيزيم 

  !کارگران 

همزنجيران ما در کارخانه نيشکرهفت تپه پس ازسيزده روزاعتصاب و تظاهرات وراه پيمايی هم اکنون زير شديدترين و وحشيانه ترين يورش 
کارگران، خانواده ها و حتی فرزندان خردسالشان هم اکنون مورد هجوم بيرحمانه نيروهای انتظامی و . ر دارندنيروی سرکوب سرمايه قرا

آيا پاسخ کسی که دستمزد معوقه اش را  مگر اين کارگران چه کرده و چه خواسته اند که با آنان اين گونه رفتار می شود؟. امنيتی قرار گرفته اند
ست؟ آيا جواب کسی که نمی خواهد کارش را از دست بدهد گاز اشک آور است؟ آيا اگر کارگری خواهان برکناری می خواهد باتوم و سرنيزه ا

يک مدير مزدور و يک حراست چی حلقه بگوش سرمايه شد، بايد همراه خانواده اش زير مشت و لگد سرکوبگران سرمايه قرار گيرد؟ آيا اگر 
  تبند و شکنجه و دادگاه و زندان است؟کارگری بخواهد تشکل داشته باشد پاسخش دس

  !کارگران 

. به حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه برخيزيم. دريغ است که صفوف متحد و به هم پيوسته کارگران مبارز نيشکر هفت تپه درهم شکسته شود
از اين کارگران کسب و کار خود را  هم اکنون بسياری از مردم شهر شوش در حمايت. ظلم و ستم بی حد را در حق آنان بی جواب نگذاريم

اعتماد . بياييد به پيروی از اين مردم ما هم در هرجا که هستيم در حمايت از کارگران هفت تپه چرخ کار و توليد را متوقف کنيم. تعطيل کرده اند
به پا خيزيم و همان گونه که . ش زانو زده ايمسرمايه فقط از آن رو قدرتمند است که ما در مقابل. به نفس داشته باشيم و قدرت خود را باور کنيم

حرف کارگران هفت تپه حرف همه . خود کارگران هفت تپه گفته اند نشان دهيم که می ميريم اما اين همه ننگ و ذلت و خواری را نمی پذيريم
مقاومت در برابر يورش سبعانه سرمايه هنگام، هنگام . ماست و مقاومت دليرانه آنان در برابر سرمايه و دولت سرکوبگرش مقاومت همه ماست

اگر نمی خواهيم در ذلت و خواری بميريم، اگر طالب زندگی انسانی و شرافتمندانه هستيم، بياييد تمام قد در برابر يورش سرکوبگران به . است
  . کارگران هفت تپه بايستيم و با قدرت متحد و متشکل خود آنان را به زانو درآوريم

  !ايه متشکل شويم کارگران عليه سرم

 )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

٢٨/٢/١٣٨٧  

www.hamaahangi.com 

hamaahangi@gmail.com 
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 مايه، حکومت نظامی و سرکوب کارگران هفت تپهسر
شهر شوش، شهر کارگران هفت تپه، از 
نخستين دقايق بامداد امروز، در محاق 
يک حکومت نظامی اعالم نشده، چهره 

نيروی . عادی خود را از دست داده است
سرمايه تمامی خيابان ها، ميدان  سرکوب

ها و نواحی مختلف شهر را زير کنترل 
آن ها در همه جا با بيرحمی . تگرفته اس

هر . تمام به شکار کارگران می پردازند
کجا که کارگری را ببينند دستگير می 
کنند و در هر نقطه ای که اجتماع چند 
کارگر را ببينند اجتماع کنندگان را مورد 
ضرب و شتم قرار می دهند و يکراست 

  . راهی سياهچال می سازند

گ شوش به طور واقعی به صحنه جن
نابرابر ميان کارگران و خانواده هايشان 
در يک سو و صاحبان سرمايه و دولت 
سرمايه داران در سوی ديگر تبديل شده 

روز است که با  ١۶کارگران . است

سالح اعتصاب و توقف چرخ توليد، راه 
بندان ها و اختالل در نظم امور جاری 

و  سرمايه، راه پيمايی ، ميتينگ
ستمزدهای تظاهرات برای گرفتن د

معوقه و مطالبات اوليه خويش با 
صاحبان سرمايه و اشرار دولتی نظام 

آنان، دست در . سرمايه داری می جنگند
دست کودکان خردسال، پدران و مادران 
پير و خيل همزنجيران متحد خويش، 
هفت تپه و شهر شوش و جاده های 
اطراف را به ميدان واقعی کارزار عليه 

و بی حقوقی های  شدت استثمار و مظالم
. نظام بردگی مزدی مبدل ساخته اند

نهادهای سرکوب و اعمال قهر سرمايه 
در فاصله ميان روز آغاز اين مبارزات 
تا ديروز همه شگردها و راهکارهای 
متعارف خود را برای درهم شکستن 
. صفوف پيکار کارگران امتحان کردند

تهديد، ضرب و شتم، بی توجهی به 

های کارگران،  حرف ها و خواسته
تالش برای القای يأس و سرخوردگی در 
روحيه آنان، ايجاد فضای رعب و 
وحشت برای جلوگيری از همبستگی 
اهالی شهر با اعتصاب کنندگان، عوام 
فريبی و دادن وعده های دروغين، قدرت 
نمايی و اعالم بی حاصلی اين مبارزات 
از جمله راهکارهايی بودند که همه به 

يا يکی پس از ديگری  صورت همزمان
اين سرکوب ها، . به اجرا گذاشته شدند

ترفندها، شگردها و قدرت نمايی ها همه 
جا با مقاومت مصصم و پرشور 

کارگران نمی . کارگران روبه رو شد
 آنان هيچ راه. توانستند عقب بنشينند

هر گام عقب نشينی . بازگشتی نداشتند
آنان گامی در تسليم خود و فرزندانشان 

جنگ . مرگ ناشی از گرسنگی بود به
ميان کارگر و سرمايه جنگ ميان زندگی 

معنای بسيار ساده و . و مرگ است
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کارگر در جريان  ۵٠٠٠صريح عقبگرد 
جنگ نابرابر تحميلی نظام سرمايه داری 

انسان فروشنده  ۵٠٠٠اين است که 
نيروی کار از طرح مطالبه چند ماه 
 دستمزدهای معوقه خود دست بردارند،

بيکارسازی توحش آميز خويش توسط 
سرمايه را قبول کنند و بدين سان 
يکراست راهی برهوت گرسنگی و 

کارگران با آگاهی شفاف به . مرگ شوند
نتايج محتوم عقب نشينی خويش در اين 
پيکار با تمامی توان خويش مقاومت 

  . کردند

سرکوبگران سرمايه با مشاهده مقاومت  
ارگران خود سرسختانه و تا پای جان ک

 محتوای. را سردرگم و درمانده يافتند
اين درماندگی بسيار جدی و قابل تعمق 

نظام سرمايه داری در سرتاسر . است
امکانات  کره زمين دست به کار سالخی

معيشتی و اجتماعی توده های کارگر 
توسل سرمايه داری به اين سالخی . است

و امحای هر چه وسيع تر امکانات 
ی انسان های کارگر شرط زيستی و رفاه

صد در صد الزم و حتمی استمرار اين 
نظام در مرحله خاص انحطاط و 

اين امر در . احتضار تاريخی آن است
جهنم سرمايه داری ايران و جوامع 
مشابه معنايی بسيار ويژه تر و ابعادی 

در اينجا کارگران . پيچيده تر دارد کامًال
ه هيچ گاه و در هيچ دوره ای هيچ چيز ب

دست نياورده اند که امروز مورد 
آنچه در . سالخی سرمايه قرار گيرد

اينجا محتوای تعرض هولناک صاحبان 

سرمايه و دولت آن ها به کارگران را 
تشکيل می دهد، امتناع از پرداخت 
دستمزدهای بسيار ناچيز توده فروشنده 
نيروی کار، بيکارسازی هر چه بيشتر 

ه تر کارگران و تحميل هر چه گسترد
مرگ ناشی از گرسنگی بر طبقه کارگر 

محتوای درماندگی روز سرمايه . است
داران و دولت سرمايه داری ايران در 
پاسخ به خواست های کارگران نيشکر 
. هفت تپه را در اينجا بايد جستجو کرد

عوامل سرکوب سرمايه هيچ نسخه ای 
برای حل مشکالت معيشتی کارگران 

ستمزدهای پرداخت بموقع د حتی برای
تنها پاسخ  .آن ها ندارند ناچيز ماهيانه

آنان به مطالبات و انتظارات و مبارزات 
کارگران، سرکوب وسرکوب و بازهم 

در همين جا يادآوری اين . سرکوب است
نکته بسيار مهم است که عجز و 
فروماندگی صاحبان سرمايه و دولت آن 
ها از قبول مطالبات ابتدائی کارگران 

کاهش اقالم سودها و  هيچ ربطی به
نظام . اضافه ارزش های توليد شده ندارد

سرمايه داری و از جمله سرمايه داری 
ايران در موقعيتی است که برای ادامه 
حياتش به چنان کوه های بلندی از اضافه 
ارزش و سود محتاج است که تأمين و 
تضمين آن ها جز با سالخی بی چون و 
 چرای تمامی دار و ندار معيشتی

  .کارگران امکان پذير نيست

دولت سرمايه داری در مقابل مبارزات 
روزه رو به اوج کارگران نيشکر  ١۶

محتوای اين عجز . هفت تپه درمانده شد

قبول مطالبات . و درماندگی را گفتيم
کارگران دستور روز صاحبان سرمايه 

اما مشکل دولتمردان . نبود و نيست
 .سرمايه در اين حد خالصه نمی شود

شعله های خشم کارگران نيشکر هر 
روز بيش از روز پيش زبانه می کشيد و 
در شرايطی که سراسر جهنم سرمايه 
داری ايران به صورت بسيار جدی در 
خطر اشتعال جنبش ضدسرمايه داری 
طبقه کارگر است تحمل اين وضع برای 
نهادهای نظم سرمايه و دولت سرمايه 

. باشدداران مسئله ساده ای نمی توانست 
تهاجم وحشيانه امروز نيروی سرکوب 
به کارگران هفت تپه و برقراری يک 
حکومت نظامی اعالم نشده عليه 
کارگران در شهر شوش از اينجا ناشی 

  . می شود

کارگران هفت تپه به رغم حمله وسيع 
سرکوبگران و برقراری حکومت نظامی 
. همچنان به مقاومت ادامه می دهند

است که  آخرين گزارش ها حاکی
کارگران ميدان مبارزه را به هفت تپه و 

آنان . نواحی مختلف ديگر منتقل کرده اند
جز مقاومت و ادامه پيکار هيچ راه 

بايد پيروز شوند و  .ديگری ندارند
پيروزی شان در گرو همبستگی عملی و 

توده های کارگر در همه مناطق  کارآمد
  . مختلف ايران است

 ٨٧خرداد  ١

   

 تصاب در کارخانه های کفش ويتنامگسرتش اع

کارگر ويتنامی در کارخانه کفش  ٧٠٠٠
متعلق به سرمايه داران تايوانی عليه 
سطح نازل دستمزدهايشان دست به 

ساعت  ١٣اين کارگران . اعتصاب زدند
 ۵۶در روز کارمی کنند و ماهی فقط 

ميزان !! دالر امريکا حقوق می گيرند
هم  سنت ١۶مزد ساعتی کارگران به 

بار  ٨٠٠اين ميزان درست . نمی رسد
کمتر از ميزان دستمزدی است که حتی 
همزنجيران اين کارگران در زير فشار 
استثمار هولناک سرمايه در اروپای 
. غربی و امريکا و کانادا می گيرند

سرنوشت کارگر ويتنامی سرنوشت غم 
انگيز و مرگبار ميلياردها کارگر و 

ين ا. نفوس کارگری در دنياست

سرنوشت در صورت بقای سرمايه 
داری و در صورت تداوم موقعيت 
ضعيف مرگبار کنونی جنبش کارگری 
بين المللی به طور قطع بسيار زود در 
خانه کارگر فرانسوی، اسکانديناوی و 
آلمانی و همه جاهای ديگر را هم دق 

برتولت « اين حرف . الباب خواهد کرد
آن که می « درست است که » برشت
د هنوز خبر هولناک را نشنيده خند
هر کارگری در هر کجای جهان . »است

که خود را در فاجعه شدت استثمار و بی 
حقوقی کارگر ويتنامی، ايرانی، هندی و 
فيليپينی شريک نمی بيند، حس سامعه و 
تمامی حواس طبقاتی اش به راستی 

اگر اين گونه نيست بايد تا . معيوب است

ارگران برخيزد دير نشده به ياری اين ک
و تنها و تنها در اين صورت است که 
برای فردای خود چاره ای انديشيده 

اعتصاب کارگران ويتنامی روز . است
اين . ماه مه آغاز شده است ١٩دوشنبه 

اعتصاب تنها اعتصاب سال جاری 
چندی . کارگران کفش در ويتنام نيست

نيز در » نايک« کارگر  ١۵٠٠٠پيش  
ح نازل دستمزدها اعتراض به همين سط

و عليه همين فشار سرسام آور و مرگبار 
« . استثمار سرمايه دست از کار کشيدند

کارگر را در  ٣٠٠٠٠بيش از   » نايک
غالب اين . سراسر جهان استثمار می کند

کارگران در کشورهای چين، ويتنام، 
مکزيک و اندونزی زندگی می کنند و 
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شدت استثمار آنان بسيار بربرمنشانه 
دفتر مرکزی اين شرکت در . تاس

نايک « سود خالص    .آمريکا قرار دارد
ميليارد دالر  ١۶در سال قبل بيش از » 

اين رقم سود . امريکا گزارش شده است
ساالنه برابر با کل دستمزد يک ميليون 

. سال است ٢۴کارگر ويتنامی در طول 
آيا درندگی و جنايت و بشرستيزی 

و معيار  سرمايه داری را با هيچ مالک
  و مقياسی می توان اندازه گرفت؟ 

  ٢٠٠٨مه 
   

 تعطيل و کارگرانش بيکار می شوند» رايکو تکنيک«
يک واحد » رايکو تکنيک« کارخانه 

بزرگ توليد ماشين آالت صنعتی در 
کارگر را  ١٨٠تهران است که حدود 

اين کارخانه مدتی است . استثمار می کند
ه و تمامی که در آستانه تعطيل قرار گرفت

. کارگران آن در معرض اخراج هستند
رقابت ميان بخش های مختلف سرمايه 

در سطح جهانی و در محدوده بازارهای 
داخلی ايران و چشمداشت صاحب 
کارخانه به سودهای بسيار باالتر از 
ارقام کنونی موجب گرديده که او طرح 
تعطيل اين واحد صنعتی را در دستور 

کارگر  ١٨٠. کار خود قرار دهد
کارخانه اينک به دنبال سال ها کار و 

استثمار شدن و تحمل تمامی شدت 
استثمار با معضل مرگبار بيکاری رو به 

آنان عليه اقدام کارفرما دست . رو هستند
به اعتراض زده و خواستار ادامه کار 

 ٨٧خرداد  ١ .خويش هستند

    

 عقب نشينی موقتی سرمايه دار صاحب الستيک الربز
صاب کارگران الستيک سازی البرز اعت

و عزم مصمم آن ها به ادامه توقف توليد 
تا دستيابی کامل به مطالبات، سرمايه دار 
مالک کارخانه را مجبور ساخت که يک 
بار ديگر در برابر قدرت متحد کارگران 

الستيک البرز در حال . عقب بنشيند
حاضر از بازار وسيع فروش برخوردار 

االی استثمار نيروی شدت بسيار ب. است
کار به اندازه کافی سودهای کالن و 

دلخواه را به کيسه حرص سرمايه 
اندوزی و سودجويی صاحب کارخانه 

با اين همه، در طول . سرازير می سازد
ماه گذشته حتی به دنبال آن همه  ٣

مبارزه و اعتصاب و خيزش و عصيان 
را ! کارگران بازهم او کمبود نقدينگی 

د و از پرداخت دستمزد بهانه می کر
موج . ناچيز کارگران سر باز می زد

جديد اعتصاب و اعتراض کارگران که 

از دو روز پيش آغاز شد، پاسخی به 
اقدام ستمگرانه کارفرما و اجتناب او از 

سرمايه دار . پرداخت دستمزدها بود
صاحب کارخانه اينک به کارگران 

که ديگر نقدينگی او خوب  اطالع داده
 ١ !امکان پرداخت مزدها را داردو  شده

  ٨٧خرداد 

    

 روغن نباتی گلناز و معمای اخراج کارگران
کارخانه روغن نباتی گلناز در منطقه 

کارگر را  ١٢٠کرمان واقع است و 
اين کارگران سال های . استثمار می کند

زيادی است که در اين کارخانه کار می 
کنند و عمومًا دوران پيری و کهولت 

سرمايه دار . ا طی می کنندخود ر
صاحب کارخانه تصميم به اخراج همه 
. کارگران و تعطيلی کارگاه گرفته است

اقدام کارفرما از يک سو موج وسيع 
کارگر را دامن  ١٢٠اعتراض تمامی 

زده و از سوی ديگر همه آن ها را در 
شگفتی کارگران . شگفتی فروبرده است

محصوالت کارخانه . ١: از اين است که
از بازار رونق بی نظيری برخوردار 

توليد کارخانه بسيار باال و . ٢ .است
انبارها هميشه مملو از جديدترين 

استثمار کارگران مثل . ٣. توليدات است
همه جاهای ديگر در ماورای مرزهای 
متعارف است و بدين سان کوه سودها به 

با همه اين ها، . اندازه کافی رفيع است
تعطيل کارخانه و  سرمايه دار مصمم به

اخراج کارگران است و همين موضوع 
. کارگران را دچار حيرت کرده است

اما در همان حال بايد به . آنان حق دارند
خاطر آورند که حرص سرمايه داران را 
. هيچ ميزانی از سود سير نمی کند

حرص سودجويی سرمايه و نظام 
سرمايه داری را فقط خاک گوری سير 

ب کارگران برای آن می کند که انقال
در اينجا و در مورد . حفر خواهد کرد

اين کارخانه معين نيز با توجه به همه 
آنچه که کارگران خود شاهد هستند، 
مناسب ترين راه مبارزه کارگران 
سازمان دادن قدرت جمعی در يک 
شورای کارگری ضد سرمايه داری، 
گرفتن کارخانه از دست سرمايه دار و 

  . مين شورا استاداره آن توسط ه

  ٨٧خرداد  ١

  

  

 

 کارگر راننده شرکت خمابرات کردستان ١٧اخراج 
کارگر  ١٧شرکت مخابرات کردستان 
کارگران . راننده را بيکار ساخته است

اخراجی دست به اعتراض زده اند و 
خواهان بازگشت به سر کارخويش 

اخراج کارگران موجی از . هستند

مه نارضائی و اعتراض را در ميان ه
همزنجيران ديگر آن ها به راه انداخته 

کارگران شاغل شرکت همگی به . است
حمايت از رفقای بيکار شده خود 

آنان . برخاسته و دست از کار کشيده اند

اعالم کرده اند که همه اخراج شدگان 
کارگران . بايد به سر کار خود باز گردند

تأکيد کرده اند که مبارزه و اعتراض را 
  . به اين هدف ادامه خواهند دادتا دستيابی 

 ٨٧خرداد ١
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 وضعيت رقت بار کارگران ايران ترمه و هتران پتو 
کارگر ايران ترمه و تهران پتو ماه  ٣٠٠

های طوالنی است که بدون دريافت مزد 
ماه کار مدام و  ٩در طول . کار می کنند

مستمر فقط يک ماه دستمزد به کارگران 
چ روزنه سرمايه هي. پرداخت شده است

اميدی در پيش روی کارگران باز 
نگذاشته و مبارزه عليه سرمايه و برای 
محو سرمايه داری عمًال تنها بستر پيش 

فقط در اين . روی آن ها شده است
کارگر کار می کنند و هيچ  ٣٠٠شرکت 

دستمزدی برای امرار معاش و تهيه نان 
اين کارگران در . کودکانشان نمی گيرند

هيچ عرصه ديگری نيز هيچ کجای ديگر
برای فروش نيروی کار در پيش روی 

ماندن در اينجا معنايش کار بدون . ندارند
دستمزد برای ماه های طوالنی و تحمل 
گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی 

رفتن از اينجا نيز مترادف با . است
افتادن به ورطه بيکاری و باز هم قبول 

به . گرسنگی و ذلت و مردن است
ن کارگران و مليون ها کارگر راستی اي

همانند آن ها چه بايد بکنند؟ آيا جز پيکار 
نقشه مند و متحد و سراسری با سرمايه 
داری هيچ راه ديگری برايشان وجود 
دارد؟ همه چيز گواه است که مبارزه 

برای اين . عليه سرمايه تنها راه است
کار بايد متحد و متشکل شد، بايد به طور 

بايد  .داری متشکل شد قطع عليه سرمايه
. کارخانه را از دست صاحبان آن گرفت

بايد شورای ضدسرمايه داری تشکيل داد 
و برنامه ريزی کار و توليد کارخانه را 

بايد دولت را مجبور . به دست گرفت
کرد که کليه مواد و مصالح الزم برای 
توليد کارگاه را به صورت کامًال رايگان 

. بگذارددر اختيار شورای کارگران 
برای مجبور ساختن دولت بايد قدرت 

کارگر  ١٠٠اين قدرت در جمع . داشت
کارگر به اندازه الزم فراهم  ٢٠٠و 

اما طبقه کارگر تمامی قدرت . نيست
الزم را نه فقط برای اين کاربلکه برای 
تغيير کل دنيا دراختيار دارد، مشروط بر 
اين که قدرت خود را باور کند وبه اين 

پس، آستين ها را . يت بخشدقدرت فعل
باال بزنيم و راه بيفتيم، عليه سرمايه 
متشکل شويم، دامنه تشکل ضدسرمايه 
داری خود را گسترش دهيم و تمام 
شرايط الزم را برای اعمال قدرت عليه 
سرمايه و دولت سرمايه داری فراهم 

اين، تنها راه منتهی به زندگی . سازيم
  ٨٧رداد خ ١ .شرافتمندانه و انسانی است

  

 ادامه مبارزه کارگران هفت تپه
جنبش کارگران هفت تپه هر روز موج 
تهاجم نيروی سرکوب را می شکافد و به 

کارگران در . سوی جلو خيز بر می دارد
صبح شانزدهمين روز اعتصاب باز هم 
در ميدان مقابل فرمانداری شهر اجتماع 
اعتراضی خود را بر پا می دارند و از 

ت چهارراه شهر شوش راه آنجا به سم
کارگران در امتداد  .پيمايی می کنند
مسير منتهی به  يمايیهمين راه پ

دادگستری شهر را پشت سر نهادند تا در 
محوطه رو به روی اين نهاد سرمايه 

   .تجمع مجدد خويش را سازمان دهند

تن از نمايندگان کارگران به  ۵در آنجا 
م جرم مطالبه دستمزدهای معوقه، به جر

اعتراض عليه جنايات صاحبان سرمايه 
و به جرم دفاع از ابتدايی ترين حقوق 
همزنجيران خويش توسط قضات شرع و 

آنجا . عرف اين نظام محاکمه می شوند
محل صدور حکم مجازات برای همه 
کارگرانی است که فشار سهمگين 
گرسنگی ها، محروميت ها، فقر و 

فالکت و مصائب نظام سرمايه داری 
را به ستوه آورده است و عليه اين  آنان

. وضعيت دست به اعتراض زده اند
کارگران به سوی اين محل راه پيمائی 
می کنند، تا محاکمه ظالمانه نمايندگان 
اسير خود را محکوم سازند و خواستار 

. ها گردند آزادی بی هيچ قيد و شرط آن
ها لحظه به لحظه بيشتر می  جمعيت آن

 -ه اصلی دزفولدر طول راه جاد. شود
انديمشک را می بندند و عبور و مرور 
ماشين ها را در اين جاده مهم مواصالتی 

. متوقف می کنندجنوب غربی کشور 
مايی کارگران قدم به تظاهرات و راه پي

قدم با حمايت پرشور اهالی شهر و 
مسافران رسيده از شهرهای ديگر مواجه 

رانندگان اتوموبيل ها به . می شود
ها بوق  شتيابی از مبارزات آنعالمت پ

می زنند، جمعيت در صف های طوالنی 
و در ميان حمايت پرشور همزنجيران با 

مدعی « : صدای بلند فرياد سر می دهد
زندگی حق « ، »عدالت، خجالت، خجالت

پرونده سازی عليه « ، »مسلم ماست

، حقوق »کارگران را متوقف کنيد
کارگر می « ، »ماهيانه حق مسلم ماست
کارگر هفت « ، »ميرد، ذلت نمی پذيرد

، »تپه ايم، گرسنه ايم، گرسنه ايم،
مرگ بر شفيعی، مرگ بر «

   ...» زيودار،

نيروی سرکوب دولت سرمايه به روال 
. خود را آغاز می کند هر روز هجوم

کارگران نيز مثل هميشه صفوف فشرده 
خويش را برای مقاومت در برابر اشرار 

و محکم تر می  دولتی سرمايه فشرده تر
آنان با سر دادن فرياد مطالبات . سازند

اين . روز خود را تکرار می کنند
مطالبات عبارتند از پرداخت چند ماه 

معوقه ، توقف فوری محاکمات  حقوق
کارگران و آزادی بی قيد و شرط تمامی 
نمايندگان آن ها، آزادی متشکل شدن در 
مقابل سرمايه، الغای هر نوع حکم 

ی و اخراج کارگران، استعفای بيکارساز
  . فوری شفيعی و زيودار

  ٨٧ارديبهشت  ٣١
  

 الربزالستيک  موج جديد مبارزات کارگران
کارگران الستيک البرز به دنبال ماه ها 
جنگ و ستيز، توسل به راه بندان، 
مقاومت در مقابل يورش نيروی 
سرکوب، تحمل اسارت و زندان و 

يش ضرب و شتم، باالخره يک ماه پ
موفق شدند که صاحبان سرمايه و دولت 
. آن ها را مجبور به عقب نشينی کنند

توانستند برخی مطالبات اوليه خود  آنان

را به دست آورند و از همه مهم تر اين 
. که به سر کار خويش باز گردند

دستاوردهای مبارزات کارگران اما 
اکنون در معرض هجوم مجدد سرمايه 
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ه دار صاحب سرماي. قرار گرفته است
کارخانه اعالم کرده که به دليل کمبود 

قادر به پرداخت مطالبات !! نقدينگی
او در شرايطی . اخير کارگران نيست

اين ندای سراسر دروغ را سر می دهد 
که در طول دو ماه اخير يعنی از زمان 
شروع دو باره کار شرکت تا حال، هر 

کاميون ماالمال از محصوالت  ١٢روز 
توسط کارگران از دروازه توليد شده 

خروجی کارخانه به سوی بازار فروش 
 ٢کارگران . الستيک خارج شده است

ماه است که دور جديد کار را آغاز کرده 
دستمزد  اند اما تا امروز هيچ ريالی

حقوق ماه اسفند و عيدی سال . نگرفته اند
در اين . آن ها هم پرداخت نشده است ٨۶

ای فروش ميان هيچ معلوم نيست که به
کوه عظيم الستيکی که حداقل در همين 
مدت کوتاه توسط کارگران توليد شده 
است راه کدام چاه ويل سودجويانه 

سرمايه ! سرمايه را در پی گرفته است؟
نمی گويد که چرا  دار صاحب شرکت

پس از فروش چند صد کاميون الستيک 
  !! باز هم از کمبود نقدينگی می نالد

صاحبان سرمايه با شروع عوامفريبی 
در شرکت الستيک البرز، جمعيت کثير 

کارگران اين کارخانه دست از کار 
کشيدند، آنان بسيار مصمم با اتکا به 
تجارب گرانبهای مبارزات گذشته 
خويش اعالم کردند که موج جديد پيکار 
عليه اين توطئه ها و عوامفريبی ها را 

کارگران چرخ . از سر خواهند گرفت
کار انداختند و خواستار توليد را از 

پرداخت فوری و بی قيد و شرط همه 
  .مطالبات خود شدند

   ٨٧ارديبهشت  ٣١

   

 يک گام پيروزی برای کارگران ايران برک
کارگر  ١١خبر مربوط به اخراج 

معترض کارخانه ايران برک رشت را 
قبًال در البه الی اخبار اين سايت خوانده 

ی بودند نفر همگی کارگران ١١اين . ايد
که چند روز پيش به نمايندگی از کل 

کارگر کارخانه از رشت راهی  ٢۶٠
تهران شدند، در آنجا در مقابل دفتر 
مرکزی شرکت تحصن کردند و 
خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه 
چندين ماهه و ساير مطالبات خود و 

سرمايه دار . ساير کارگران شدند
صاحب کارخانه به جای قبول مطالبات 

نماينده  ١١ارگران حکم به اخراج ک
اقدام جنايت آميزی که . اعزامی آنان داد

بالفاصله آوار خشم و نفرت کارگران را 
کارگر  ٢۶٠. بر سر سرمايه فرود آورد

شرکت دست از کار کشيدند و اعالم 
  : کردند که

کارگر اخراجی بايد بدون هيچ قيد و  ١١ .١
  .شرط به سر کار خود باز گردند

ات معوقه کارگران بايد در کليه مطالب .٢
 . سريع ترين زمان پرداخت شود

توسل کارگران به اعمال قدرت و عزم 
مصمم آن ها در شروع و تداوم 
اعتصاب، کارفرما و دستگاه های 
قضائی سرمايه را مجبور به عقب نشينی 

کارگر مبارز ايران برک به  ١١. کرد
سر کار باز گشتند و صاحب کارخانه 

ه تمامی مطالبات قول داده است ک
کارگران را تا پيش از پايان نيمه اول ماه 

  .خرداد پرداخت کند

  ٨٧ارديبهشت  ٣١

    

  حتمی تشديد استثمار رونق بازار قساوت، نياز

وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی 
سرمايه داری توافق  دو نهاد دولتی نظام

نامه ای را ميان خود امضا کرده اند که 
آن تشديد هر چه  مفاد و محتوای

وحشتناک تر استثمار کارگران و توسعه 
هر چه فزاينده تر مصائب و سيه روزی 

طبق اين  .های توده های کارگر است
توافق کارفرمايان می توانند به جای 
کارگران شاغل کارگاه های خود از 
کارگران تحت پوشش سازمان تأمين 

اين کارگران هر !! اجتماعی استفاده کنند
ر نام بيمه، مبلغ بسيار ناچيزی ماه زي

آن توسط % ٧٠دريافت می کنند که 
باقی مانده % ٣٠سازمان بيمه و فقط 

بر . توسط کارفرمايان پرداخت می گردد
اين اساس محتوای واقعی توافق نامه اين 

  : دو نهاد دولتی کارگرستيز اين است 

کارفرمايان می توانند کارگران شاغل  .١
ابقه کار و در کنونی را با هر مقدار س

  .بيکار سازند هر سنی که باشند

دستمزد رايج روز  آنان به جای پرداخت .٢
آن را به % ٣٠به کارگران، فقط 

کارگران زير پوشش بيمه بپردازند و 
بقيه را يکراست به کوه سودهای % ٧٠

 . خود اضافه کنند

و باالخره به اين صورت شمار بيکاران  .٣
باال  باز هم با شتاب بسيار فزاينده ای

رقابت ميان توده های . خواهد رفت
کارگر بيکار برای يافتن ساعاتی کار و 
فروش نيروی کار ارزان خويش تشديد 
خواهد گرديد و در اين ميان سرمايه 
داران موفق خواهند شد که با فراغ بال 
کامل بهای کار شبه رايگان کارگران را 

 . باز هم ارزان تر سازند

ر و فاجعه از همه اين ها رقت بارت .۴
آميزتر اين که کارگر شاغل و بيکار به 
نوعی در مقابل هم قرار گيرند و بر سر 
دستيابی به ساعاتی کار برای سرمايه 

داران و توليد اضافه ارزش برای آن ها 
 . به جان هم بيفتند

آنچه دولت سرمايه داری در چهارچوب 
بر کارگران تحميل می  اين توافق نامه

ور موحش ترين کند به راستی يادآ
صحنه های جناياتی است که برده داران 
روم باستان در حق بردگان آن زمان 

برده داران آن عصر . اعمال می کردند
بردگان را مجبور می کردند که با هم 

اين . دوئل کنند و يکی ديگری را بکشد
کار برای برده داران آن دوره نوعی 

برده داران . تفريح و احساس لذت بود
دار عين همين جنايات را عليه  سرمايه

آنان نيز می . کارگران اعمال می کنند
کوشند تا کارگران را به جان هم اندازند، 
اما نه برای صرف لذت بلکه برای توليد 
سود هر چه انبوه تر و برای تحکيم پايه 
های قدرت نظامی که بنياد آن بر 
استثمار و بی حقوقی و نابودسازی 
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ت دنيا استوار بشريت کارگر و فرودس
  . است

در اين راستا  يک نکته بسيار مهم
ضرورت برخورد بسيار آگاهانه و 
سنجيده کارگران با اين توطئه 
. کارفرمايان و دولت آن ها است

صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری 
بسيار سبعانه تالش دارند تا بخش های 
مختلف شاغل و بيکار طبقه ما را به 

ان بسيار حسابشده می آن. جان هم اندازند

کوشند تا از اين طريق اوًال بر شدت 
استثمار تمامی توده های طبقه ما هر چه 
بيشتر بيفزايند و ثانيًا اساس همبستگی و 
. اتحاد طبقاتی ما را دچار آسيب سازند

در مقابل اين توطئه ها وظيفه محتوم و 
آشکار همه ماست که لبه تيز حمله را 

سرمايه و  به سوی صاحبان يکراست
پاسخ همه ما به . دولت آن ها برگردانيم

  :اين دسيسه ها بايد اين باشد که

هر کارگر بيکار بايد حقوق کامل ايام  .١
  .کار خود را دريافت کند

 ۶٠٠ ٠٠٠ميزان اين حقوق نبايد از  .٢
 .تومان در ماه کمتر باشد

 ٨٧ارديبهشت  ٣١

 

  

 »مه نخ«و » فرنخ«اجتماع اعرتاضی کارگران 
ق نامه سياه ضد کارگری بين تواف

سازمان تأمين اجتماعی و وزارت کار 
خشم و اعتراض کارگران بسياری از 

سرمايه . کارخانه ها را برانگيخته است
و » فرنخ « داران صاحب کارخانه های 

قزوين با اطالع از محتوای  »مه نخ« 
کارگر  ۵٠٠توافق نامه فوق بی درنگ 

را  تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی
به کار احضار کرده و اخراج صدها 
کارگر قديمی را در دستور کار خويش 

اين کارگران ساليان . قرار داده اند
طوالنی در اين کارخانه ها مورد 

غالب . قرار گرفته اند استثمار هولناک
آن ها اکنون در سنی هستند که هيچ 
شانسی برای يافتن کار جديد ندارند و از 

ن که هيچ کدام اين همه فاجعه بارتر اي
کارگران از هيچ نوع بيمه ای برخوردار 
نيستند و تحت پوشش سازمان تأمين 

کارگران در . اجتماعی نيز نيستند
معرض اخراج روزهای طوالنی است 

که عليه اين جنايت کارفرما و دولت 
سرمايه داران دست به اعتراض زده اند 
و خواستار الغای فوری توافق نامه سياه 

ش ميان نهادهای دولتی سرمايه کارگرک
هر گام پيروزی اين کارگران قبل . هستند

از هر چيز در گرو اتحاد يکپارچه کل 
کارگران شاغل و بيکار عليه سرمايه 

   ٨٧ارديبهشت  ٣١ .است

   

 هفت تپه، چشم به راه محايت کارگران
شمار روزهای خيزش، اعتصاب، راه 
پيمايی، راه بندان و جنگ روياروی 

رگران هفت تپه با صاحبان سرمايه و کا
دولت سرمايه داری از مرز دوهفته 

مبارزات کارگران از اعتصاب . گذشت
نفری آن ها در محيط کارخانه  ۵٠٠٠

آغاز شد و بسيار سريع به خيابان های 
نيروی . مرکز شهر شوش گسترش يافت

سرکوب سرمايه از همان دقايق نخست 
اين دست به کار مقابله و تار و مار 

کارگر عاصی با  ۵٠٠٠. مبارزه شد
عزم استوار اعالم کردند که تا تحقق 
کامل مطالبات خويش از پای نخواهند 
نشست و صحنه پيکار را رها نخواهند 

قيام کارگران برای تحميل مطالبات . کرد
اوليه خود بر سرمايه و دستگاه های نظم 
سرمايه داری در پيچ و خم تقابل 

وبگران به تدريج روزمره آنان با سرک
شعله ورتر شد، کودکان خردسال 

کارگران، زنان، پدران، مادران، 
 کارگران حوزه های ديگر شهر شوش
به حمايت از توده همزنجير خويش در 

شمار حاضران در راه . هفت تپه شتافتند
. نفر گذشت ١٠٠٠٠پيمايی ها از مرز 

صحنه جدال گسترش يافت و صف 
مزدی  آرايی متخاصم ميان بردگان

سرمايه با اشرار دولتی پاسدار نظام 
چکمه . بردگی مزدی حساس تر شد

پوشان مسلح سرمايه تهاجم خود را 
آن ها در اين تهاجم به . وسعت بخشيدند

کودکان را به باد . هيچ چيز رحم نکردند
کتک گرفتند، مادران و پدران و حاميان 
خيزش را آماج شليک گلوله های گاز 

فراد زيادی را زخمی اشک آور کردند، ا
ساختند و بسياری کارهای وحشيانه 

کارگران صفوف . ديگر که انجام دادند
مقاومت را فشرده تر و استوارتر کردند، 
شعار مرگ برصاحبان سرمايه و اشرار 

دولتی نظام سرمايه داری فضای شهر 
. شوش را در درون خود فرو پيچيد

کارگران لوله سازی اهواز با صدور 
ی از همزنجيران هفت تپه ای بيانيه ا

کارگران، جاده . خويش حمايت کردند
دزفول را بستند و  –مواصالتی شوش 

اجتماع خويش در اين گذرگاه مهم 
به مرکز اعتراض و صدور  استانی را

فراخوان استمداد از همه همزنجيران 
خود در سراسر ايران و جهان مبدل 

 –آنان سپس جاده انديمشک . ساختند
بستند و همچنان مصمم و  اهواز را

استوار بر تحقق بی قيد و شرط مطالبات 
خود پای می فشارند و لحظه به لحظه 
در انتظار اعالم حمايت و همبستگی 
نيرومندتر همه توده های طبقه خود در 

  . هر کجای اين جهان هستند

  ٨٧ارديبهشت  ٣٠
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بيکارسازی وسيع کارگران در عين جشن اشتغال 
 !کارگران

پيروزی برنامه ايجاد اشتغال دولت جشن 
دروازه « سرمايه داری يادآور گشايش 

رژيم آريامهری در سال » تمدن بزرگ 
دروازه . است ۵٧های قبل از قيام بهمن 

تمدن سرمايه در آن روزها چنان که 
خوی و خصلت هميشگی و تاريخی 
سرمايه است بر پاشنه عظيم ترين 

دان کشتارها، سر به فلک کشيده ترين زن
ها، دنيای موحش گرسنگی ها و بی 
حقوقی ها و فقرها و حقارت ها می 

دروازه فتوحات سترگ دولت . چرخيد
سرمايه امروز نيز برهمان خصلت 

اندرونی نظام بردگی مزدی، بر پاشته 
هولناک ترين گرسنگی ها، بيکارسازی 
ها، تن فروشی ها، اعتيادها و کليه 
اشکال ديگر سيه روزی انسان های 

چند روز پيش عوامل . ارگر می چرخدک
سرمايه در دستگاه اداری استان بوشهر 
مراسم بسيار عريض و طويلی بر پای 
داشتند تا پيروزی بزرگ برنامه های 
اشتغال دولت عدالت را به گوش همه 

بسيار جالب است که . جهانيان برسانند
درست در روزهای برگزاری اين 

مقيم کارگر  ۴٠٠مراسم ايجاد اشتغال، 

اين استان در شهرستان برازجان بيکار 
کارگر ساليان زيادی در  ۴٠٠اين . شدند

سالن های نمور کارخانه های چرم و 
گونی بافی اين شهر استثمار می شدند و 
اينک کارفرمايان در تدارک سوداندوزی 
انبوه تر و انتقال سرمايه های خود به 
حوزه های سودآورتر آن ها را بيکار و 

با همه زنان و کودکانشان به دره همراه 
فالکت و گرسنگی و مرگ پرتاب می 

  ٨٧ارديبهشت  ٣٠ .کردند

  

 اخراج مهه کارگران جز اعضای شورای اسالمی کار
سرمايه دار صاحب کارخانه المپ 
فارس کليه کارگران خود را اخراج کرده 
است، اما اعضای حراست و شورای 
اسالمی کار را از خطر بيکارشدن 

اين که . صون نگه داشته استم
کارفرمای اين واحد صنعتی با اخراج 
کارگران همه بخش ها و تدارک تعطيل 
کارگاه ها چه احتياج ويژه ای به افراد 
شورای اسالمی کار و عوامل حراست 
سرمايه در مقابل توده های کارگر دارد، 
مسئله ای است که نسبتًا غامض به نظر 

ه از البالی می آيد اما اخبار درز کرد
تمامی سانسورها و مخفی کاری های 
پليسی عوامل سرمايه، کالف اين معما 
را تا حدودی برای کارگران باز کرده 

صاحب المپ فارس مترصد . است
فروش کارخانه است و سرمايه داران 
معموًال به دنبال هر فروش دست به کار 

خريد تازه بعد از . خريد تازه ای هستند
يز علی االصول پيش فروش کارخانه ن

ريز شدن سرمايه ها در اين و آن حوزه 
کارخانه جديد و استثمار . پرسودتر است

کارگران به صف شده برای فروش 
ارزان تر نيروی کار هم باالخره حتمًا به 
عوامل حراست سرمايه در مقابل 
اعتراضات کارگری و در همين راستا 
. به شورای اسالمی کار نياز دارد

ر صاحب المپ فارس به سرمايه دا
همين دليل کل کارگران کارخانه را به 
رغم ساليان دراز سابق کار و استثمار 
شدن هولناک و به رغم همه تخصص ها 
و توانائی ها يکجا اخراج کرده است، اما 

اعضای شورای اسالمی کار و ساير 
در  عوامل پاسداری نظم سرمايه را

 بسيار ديدنی. رکاب خود نگه داشته است
و شنيدنی است که سرمايه داران ميليون 
ها کارگر را شب و روز استثمار می 

ها را  کنند و چند ماه چند ماه دستمزد آن
نمی پردازند و بهانه اين کار خويش را 
وضعيت بد مالی کارگاه اعالم می دارند، 
اما همين سرمايه داران به مزدوران 

  . ماه ها حقوق پرداخت می کنند حراست

اخراجی المپ فارس مدت  کارگران
مديدی است که در اعتراض به 
بيکارسازی خويش به همه جا رجوع 

از توسل به اداره کار سرمايه . کرده اند
تا تحصن در مقابل دستگاه های اعمال 
نظم سرمايه، تا اعتصاب و تشکيل 
اجتماعات اعتراضی در جاهای ديگر، 

حاصل . همه و همه را امتحان کرده اند
ضات و ابراز نارضايی ها تا اين اعترا

. لحظه حاضر هيچ چيز نبوده است
چشمداشت آنها به معجزه گری اداره کار 
در هفته آينده نيز به نظر نمی رسد که 

يک نکته بسيار . چندان واقع بينانه باشد
جدی در اين گذر اين است که کارگران 
بايد قبول کنند که سوای اين نوع راه حل 

هم وجود دارد  ها راه حل های ديگری
يک . که الاقل به آزمودن آن ها می ارزد

راه چاره مشخص در همين راستا اين 
است که کارگران، کارخانه را قبل از 
فروش از دست صاحب سرمايه دار آن 

آخر اين آيه منحوس از کدامين . بگيرند
که کارخانه مال  منشأ غيبی نازل گرديده

 آقای سرمايه دار هست اما مال کارگران
فرض کنيم که کارفرمای صاحب . نيست

کارخانه هم با فرض غيرواقعی يا حتی 
واقعی به اندازه يکی از کارگران در 
توليد سرمايه های اين کارخانه شريک 

بسيار خوب، کارگران . بوده باشد
شورای ضد سرمايه داری خود را 
تشکيل دهند، برنامه ريزی کار و توليد 

احب کارخانه را به دست گيرند و ص
کنونی کارخانه را هم مثل يک کارگر 
در اين شورا و در جريان برنامه ريزی 

انجام اين کارها . کار کارگاه شريک کنند
نه فقط آسان نيست که . مسلمًا آسان نيست

انجام اين . بسيار بسيار هم سخت است
کار با تهاجم سفاکانه نيروی سرکوب 

نياز به  سرمايه رو به رو خواهد شد،
تدارک وسيع سنجيده دارد، هزاران 

اتحاد عظيم طبقاتی ميان کارگران همه 
مراکز کار و توليد را می خواهد، حلقه 
ای در زنجيره دراز تغيير تمامی اين 
وضعيت بشرستيزانه موجود است و به 

اما به . همين اندازه بسيار سخت است
راستی مگر تحمل همه شرارت ها، 
جنايت ها، گرسنگی ها، حقارت ها، 

وراگی ها، تن فروشی ها و سيه روزی آ
رهايی از شر ! ها واقعًا کار آسانی است؟

اين مصائب احتياج به انجام کارهای 
سخت دارد و راه درست اين رهايی نيز 
دقيقًا از پيچ و خم انجام همين کارها و 

  . تحمل سختی ها می گذرد

 ٨٧ارديبهشت  ٣٠
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 رانقند نيشابور، بيکار سازی و حقوق معوقه کارگ

کارگر کارخانه قند نيشابور چند  ٣٠٠
ماه است که در بالتکليفی مرگبار دست 

سرمايه دار صاحب . و پا می زنند
کارخانه آن ها را در وضعيتی سخت 
نامعلوم ميان کار و بيکاری سرگردان 

او دليل اين امر را بحران . ساخته است
مصيبت . مالی کارخانه اعالم کرده است

اما فقط در بيکاری و دامنگير کارگران 
از ميان اين . بالتکليفی خالصه نمی شود

کارگران جمعيت زيادی که به صورت 
ماه و  ٣روزمزد استثمار می شده اند 

آنان که زير نام دائمی استثمار می شده 
ماه تمام است که ريالی دستمزد  ٢اند 

کارگران در همه اين . دريافت نکرده اند

کرده و  مدت عليه اين وضعيت مبارزه
فرياد اعتراض خود را در همه جا بر 
سر و روی مالکان دوزخ سرمايه کوبيده 

  . اند، اما به هيچ نتيجه ای نرسيده اند

  ٨٧ارديبهشت  ٣٠

 
  

 تشديد حبران در کارخانه قند بروجرد
ماه  ٢کارگر کارخانه قند بروجرد  ٢٠٠

است که بدون دستمزد به کار ادامه می 
در معرض بيکاری اين کارگران . دهند

حتمی هستند و هيچ روزنه اميدی برای 
تأمين معيشت روزمره در پيش روی 
. آنان و افراد خانواده آنان وجود ندارد

دامنه بيکارسازی کارگران در اين واحد 
کارگر مذکور هم  ٢٠٠صنعتی به 

تمامی کارگران . محدود نمی شود
مزارع کشت چغندر قند که مواد خام و 

ياز اين کارخانه را توليد مصالح مورد ن
می کرده اند همگی زير فشار خطر 

رقابت . محتوم بيکاری قرار گرفته اند
ميان بخش های مختلف سرمايه و 
پيروزی تراست های عظيم واردات 

شکر بر رقبای کوچک تر درون طبقه 
شان، در همان حال که بر ارزش افزايی 
کل سرمايه ها هيچ آسيبی نرسانده اما 

ارگر را در گردباد بيکاری به هزاران ک
رقابت سبعانه . کام مرگ فروبرده است

ميان بخش های مختلف سرمايه بر سر 
تصاحب سهم عظيم تر از اضافه ارزش 
های توليدی کارگران دنيا پديده ذاتی 

اين عرف نظام سرمايه . سرمايه است
داری است که سرمايه داران بازنده در 

ک پيکان اين رقابت ها تالش کنند تا نو
تيز نارضائی توده های کارگر را متوجه 
زياده خواهی اين يا آن سرمايه دار 

آنان در اين گذر تالش دارند تا . سازند
مبارزه طبقه ما عليه سرمايه داری را به 

ابزاری برای تسويه حساب های درونی 
هر سطح سقوط ما در . خود تبديل کنند

ورطه توهم به اين فريب کاری ها فاجعه 
ی برای ماندگاری بيشتر طبقه ما در ا

اسارت استثمار و جنايات و بشرستيزی 
شعار ما در . های اين نظام خواهد بود

مقابل تمامی اين عوام فريبی ها بايد اين 
باشد که بيکاری به هر دليل و از هر 
کجا که ناشی می شود جرم ما کارگران 

. بيکاری پديده ذاتی سرمايه است. نيست
ل باشيم و خواه بيکار ما خواه شاغ

   .می خواهيم دستمزد کامل خود را

  ٨٧ ارديبهشت ٣٠

 
  

 پاسخ کارفرما به اعرتاض کارگران، اخراج است
کارگران کارخانه لوله و پوشش 
سلفچگان مدت هاست که به بدی شرايط 
کار و مشکالت ديگر در محيط کار 

کيفيت بسيار نامطلوب . اعتراض دارند
کی از موارد اين غذای کارخانه نيز ي

نارضايی و از جمله موضوعات هميشه 
در . مطرح اين اعتراضات بوده است

کارگر کارخانه در  ٣٣٠روزهای اخير 
اعتراض به همين معضل جدی و 
هميشگی دست از کار کشيدند و 
خواستار بهبود وضعيت غذا و سلف 

ماجرا از اين . سرويس کارخانه شدند
ا در قرار است که صاحبان کارخانه ه

تالش برای تهيه هر چه ارزان تر غذای 
کارگران به آنچه که هيچ نمی انديشند، 
محتوا، کيفيت، بهداشت و نحوه تهيه اين 

آنان با شرکت های تهيه غذا . غذاهاست
قراردادهای هرچه کم هزينه تر می بندند 
می کنند تا بخش زيادی از هزينه غذا را 

لحظه ای فکر کنيم که . به جيب بزنند
غذای تهيه شده پس از عبور از جريان 
طوالنی تمامی اين سوداندوزی ها وقتی 
که به دست کارگر می رسد ديگر چيزی 
از غذا بودن و ارزش تغذيه داشتن با 

اين وضعيت در . خود حمل نمی کند
غالب مراکز کار و توليد، آن جاهايی که 
از غذا خبری باشد، حکمفرماست و همه 

همه کارگران جا نيز مورد اعتراض 
کارگر لوله و  ٣٣٠اعتصاب . است

پوشش سلفچگان نيز عليه همين وضعيت 
کارگران خواستار . صورت گرفته است

بهبود غذا و سلف سرويس کارخانه شده 

اعتصاب کارگران مطابق معمول با . اند
خشم و قهر صاحب سرمايه رو به رو 
شده و به اخراج فوری دو تن از 

. ه استکارگران معترض انجاميد
 ٣٣٠کارفرما از وحشت تداوم اعتصاب 

کارگر و توقف چرخ توليد و سود کارگاه 
به آنان وعده می دهد که در اين گذر 

اما او همزمان . چاره ای خواهد انديشيد
تن از کارگران ناراضی را بيکار می  ٢

مبارزه کارگران ادامه دارد و . سازد
اينک خواست بازگشت به کار فوری دو 

خراجی به خواست های قبلی کارگر ا
  .آنان افزوده شده است

  ٨٧ارديبهشت  ٣٠
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 اعرتاض کارگران راننده در بلغارستان
بيش از صدها کارگر راننده کاميون 
حمل بار در جاده های مختلف بلغارستان 

کارگران اعالم . دست از کار کشيدند
کرده اند که به دليل گرانی بيش از حد 

. ادامه کار نيستند سوخت کاميون قادر به
آنان با توقف کاميون ها خطوط 
مواصالتی ميان شهرها را نيز مسدود 
کردند و خواستار کاهش بهای سوخت 

اتحاديه کارگران حمل و نقل در . شدند

تدارک قانع کردن کارگران برای ادامه 
او از همان آغاز اعالم کرده . کار است

که هدف اعتصاب نه اختالل در نظم 
مايه بلکه فقط ابراز نارضائی و توليد سر

دولت سرمايه داری  استدعای بذل توجه
رئيس اتحاديه  ،استوالرسکيآقای . است

حمل و نقل، اصطالح نظم سرمايه و 
دولت سرمايه داری را به کار نبرده 

او اصًال معتقد به اختالف است زيرا 

ميان کارگر و سرمايه دار و وجود 
ا بسيار ام. طبقات و دولت طبقاتی نيست

صريح به صاحبان سرمايه و دولت قول 
داده است که هر خطری را که از جانب 
اعتصاب رانندگان متوجه سرمايه باشد 

  . حتمًا رفع خواهد کرد

 ٢٠٠٨مه 

 

 

در دفاع از  بيانيه کارگران شرکت لوله سازی اهواز
 کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه

و به به نام خدا، به نام ملت بزرگ ايران 
  نام کارگر

کارگران  چهارده روز از اعتصاب
شرکت کشت ونيشکر هفت تپه می 

متاسفانه بازهم نيروهای نظامی و . گذرد
امنيتی به جای برخورد با عوامل فاسد 
اقتصادی و مافيای شکر، با باتون و گاز 
اشک آور به جان هموطنان عزيزمان 
در شهر شوش افتاده اند و حتی به زن 

دفاع آنان رحم نکرده اند و  وفرزندان بی
اين در شرايطی است که مسئولين 
جمهوری اسالمی همواره از دولت 
اسراييل به بهانه های گوناگون در 
خصوص حمله به فرزندان وزنان انتقاد 
می کنند و هميشه با نشان دادن صحنه 
هايی سعی در دفاع از مردم فلسطين و 

ولی طی روزهای گذشته . دنلبنان می کن

گامی که کارگران شرکت کشت هن
ونيشکر هفت تپه برای احقاق حقوق خود 

با شعار به همراه همسران وفرزندانشان 
به خيابان های شوش گرسنه ايم گرسنه 

های انتظامی ندای برادر ونير ،آمدند
نظامی حمايت،حمايت آنان را با شليک 

شرم بر شما . ندگاز اشک آور پاسخ داد
زنان وفرزندانی باد که اين گونه به جان 

می افتيد که جز دريافت حقوق قانونی 
  .خود خواسته ای ندارند 

کارگری که هيچگاه نگفته است در صدد 
براندازی نظام است ،کارگری که هيچ 
گاه به فکر آشوب نبوده ، کارگری که 
برای گردش چرخ های اقتصادی ايران 
از هيچ تالشی دريغ نکرده است، 

طاقت  کارگری که در زير گرمای
فرسای خوزستان جان می سپارد ، ، 

کارگری که خانواده شهيد است 
،کارگری که خانواده اش گرسنه شب را 
به روز می رساند ،کارگری که 
جانبازشيميايی است، اما برای گرفتن 
حق خود با باتون روانه بيمارستانش می 

  .کنند

ما کارگران شرکت لوله سازی اهواز که 
چندين ماه است حقوق نگرفته ايم و 
شرايطی مشابه با کارگران هفت تپه 
داريم با اعالم حمايت از اعتراضات 
قانونی در هفت تپه ،اقدامات سرکوب 
گرانه را محکوم وخواستار پايان دادن 
پرونده قضايی اعتصابات کارگری هفت 

  .تپه هستيم 

  اهوازت لوله سازی کارگران شرک

٢٩/٢/١٣٨٧ 
  

 اخراج کارگران کارخانه المپ فارس
 ٣۴سرمايه دار صاحب کارخانه برای 

. کارگر حکم اخراج صادر کرده است
اين افراد گروه اول کارگران اخراجی 

پيش از اين نيز شمارزياد ديگری . نيستند
که اسير قراردادهای موقت بودند همگی 

دليل اين جنايت  کارفرما. بيکار شده اند
را کهنگی ماشين آالت، عدم وجود چشم 
انداز برای ادامه توليد و بحران مالی 

او درست . کارخانه اعالم کرده است
همان چيزی را گفته است که همه 
سرمايه داران ديگر در طول سا های 
اخير به گاه اخراج انبوه کارگران بر 

ما . زبان رانده اند و هر روز می رانند
فرض را يکجا و بدون هيچ اگر و  تمامی

اما بر صحت حرف صاحبان سرمايه 
مگر نه اين است که همه . قرار می دهيم

اينان خودشان با صدای بلند فرياد سر 
داده و سر می دهند که سرمايه داری 
ايران و به همين سياق کل سرمايه 

بسيار . جهانی در ورطه بحران است
خوب، سؤال اساسی اين است که چرا 
چند ميليارد توده فروشنده نيروی کار 
دنيا و چند ده مليون کارگر ايرانی بايد 
اسير استثمار، بی حقوقی، ستم، جنگ 

افروزی، کشتار، جنايات و حمام خون 
مستمر شيوه توليد و مناسبات اجتماعی 
بشرستيزانه ای باشند که زير فشار 
بحران های مستمر ذاتی، اجتناب ناپذير 

خود به باالترين حد  و غيرقابل عالج
گنديدگی، انحطاط و احتضار سقوط 
کرده است؟ چرا بايد کارگران بار 
بحران های هولناک غيرقابل درمان اين 
سيستم مخوف ذاتا بحران آلود را بر 
گرده معيشت خود حمل کنند؟ تک تک 
سرمايه داران ايران و دولت آن ها همه 
جا و هر روز در پشت هر تريبون در 
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راضات گسترده ميليون ها پاسخ اعت
کارگر بيکار و شاغل به زبان بی زبانی 
و البته با دنيايی وارونه پردازی و عوام 

اذعان می کنند که نظام سرمايه  فريبی
داری در گرداب مرگ بحران ها قادر 
به يافتن هيچ راهی به سوی هيچ ساحلی 

کارگران هم اين ! بسيار خوب. نيست
. می کنند حرف را به طور کامل تصديق

اما درپی اين تصديق بالفاصله با صدای 
رسا از سرمايه داران و دولت آن ها می 
پرسند که راه عالج واقعی چيست و 
چاره درد چند ده ميليون کارگر ايرانی و 
چند ميليارد کارگر دنيا کدام است؟ اين 

يک پرسش اساسی و حياتی است که 
کارگران طرح می کنند و درست در 

ست که دو پاسخ از بيخ و بن همين جا ا
. متضاد در مقابل هم صف می کشند

پاسخ سرمايه داران و نظام سرمايه 
داری قربانی ساختن بشريت در آستان 
بقای اين جهنم کشتار انسان ها است و 
پاسخ کارگران اين است که بايد اساس 
موجوديت اين نظام را در هم کوبيد و بر 

ر پا ويرانه های آن دنيايی انسانی ب
ساخت، دنيايی که در آن هيچ کس برده 
مزدی هيچ کس نباشد، هيچ کس نيروی 
کارش را به هيچ صاحب سرمايه يا 

دولتی نفروشد، هيچ سرمايه دار و دولتی 
وجود نداشته باشد که برای کارکردن و 
نکردن و برای سير و گرسنه بودن 
انسان ها تصميم بگيرد، دنيايی که در آن 

جود نداشته باشد و هيچ هيچ سرمايه ای و
چيز سرمايه نباشد، هر چه هست متعلق 
به همه انسان ها باشد، توسط همه انسان 
ها برنامه ريزی و اداره شود و در 
خدمت رشد آزاد و رفاه و تعالی جسمی 

 ٢٩ .و روحی همه انسان ها قرار گيرد
  ٨٧ارديبهشت 

  

کارگر معرتض ايران برک و اعتصاب مهه  ١١اخراج 
 رانکارگ

اخبار سفر کارگران ايران برک رشت 
به تهران و تحصن اعتراضی آنان در 
مقابل دفتر مرکزی اين کارخانه را 
روزهای پيش در همين سايت و ساير 
سايت های اينترنتی ديده ايد و خوانده 

کارگر به نمايندگی از کل  ١٢٠. ايد
کارگران از رشت به تهران آمدند تا 

کارخانه  ضمن تحصن در مقابل دفتر
 ۴ماه حقوق معوقه،  ۵خواستار پرداخت 

سال بن کارگری معوقه و يک سال 

اقدام نخست . عيدی معوقه خويش شوند
کارفرما احضار نيروی سرکوب و تهديد 

اقدام بعدی او نيز . کارگران متحصن بود
کارگر معترض حاضر  ١١اين بوده که 

  .در اين تحصن را اخراج کرده است

ماينده واقعی همه کارگر ن ١١اخراج 
کارگران در سريع ترين زمان موج خشم 
و نفرت و اعتراض را در دل همه 

 ٢۵٠. کارگران ايران برک دامن زد
کارگر در همان لحظه نخست شنيدن 

آنان چرخ کار . خبر دست از کار کشيدند
و توليد را متوقف ساختند و خواستار 
بازگشت بی قيد و شرط همزنجيران 

کارگران . شدندخويش به سر کار 
همزمان اعالم کردند که مبارزات خود 
را تا دستيابی به همه مطالبات خود ادامه 

  . خواهند داد

  ٨٧ارديبهشت  ٢٩

   

دو سال سرگردانی و کار بدون دستمزد کارگران قوه 
 پارس

سال است که  ٢کارگران قوه پارس 
سرگردانند و در تمامی طول اين مدت 

شمار . ريالی دستمزد نگرفته اند
کارگران سرگردان و بدون حقوق بيش 

اينان در طول اين مدت . نفر است ٣٠از 
و  هر روز در محل کار خود حاضر شده

خواستار تعيين تکليف خويش و ادامه 

سرمايه دار . کار در کارخانه بوده اند
صاحب کارخانه به خواسته های اين 
کارگران هيچ وقعی نگذاشته و همچنان 

يچ دستمزدی در حالت آنان را بدون ه
کارگران از . بالتکليفی نگاه داشته است

فرط ناچاری شکايت سرمايه دار را پيش 
دولت سرمايه داران برده اند و آنچه را 

که از زبان کارفرمای کارخانه شنيده اند 
در اينجا نيز يک بار ديگر از نماينده 

  !دولت شنيده اند

  ٨٧ارديبهشت  ٢٩

 

   

کردستان و توطئه بنياد  اخراج کارگران نساجی
 مستضعفان و جانبازان

کارگر نساجی کردستان اخراج  ١٩٠
اين کارخانه در مالکيت بنياد . شده اند

مستضعفان وجانبازان قرار دارد و 
سرمايه دار مالک کارخانه " ! جانبازان"

تصميم گرفته اند که سرمايه های خود را 
آنان . به حوزه های سودآورتر منتقل کنند

دليل پيشينه درخشان خود در بسيج  به
اجباری انسان ها برای جانبازی در 
رکاب سرمايه و دفاع از کيان سرمايه 
داری حق دارند که هر ستمی را عليه 

کارگر  ١٩٠. کارگران اعمال کنند
اخراجی زير فشار بيکاری و سرگردانی 

دست به اعتراض زده اند و خواهان 
شت ارديبه ٢٩ .بازگشت به کار هستند

٨٧  
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بيکاری  ، خطر»چين چين«اه حقوق کارگران م ٨تعويق 
 و اعالم آمادگی کارگران برای اداره کارخانه

ماه  ٨» چين چين«کارگران کارخانه 
اين کارخانه . است که دستمزد نگرفته اند

در استان خراسان رضوی قرار دارد و 
. کارگر را استثمار می کند ۶٠بيش از 

اه دولتی توليد رب يک بنگ» چين چين« 
گوجه فرنگی است که از بازار فروش 
وسيع و اقالم سود بسيار باال برخوردار 

با اين همه، صاحبان دولتی . است
کارخانه در تدارک انتقال سرمايه های 

آنان . شرکت به حوزه های ديگر هستند
همه تمهيدات الزم را برای تعطيل 
کارگاه و اخراج کارگران فراهم ساخته 

يرًا حتی از خريد مواد اوليه الزم و اخ

شمشير آخته بيکاری . اجتناب کرده اند
االن در حال فرود آمدن بر سر کارگران 

کارگر در  ۶٠در چنين شرايطی . است
معرض اخراج کارخانه اعالم کرده اند 
. که آماده اند کارخانه را خود اداره کنند

آنان حتی آمادگی خويش برای خريد 
پاسخ . اعالم کرده اندکارخانه را نيز 

ماه  ٨سرمايه داران اين بوده که شما 
است حقوق نگرفته ايد چگونه می 

پاسخ  !خواهيد کارخانه را بخريد؟
کارگران به زورگوئی بيشرمانه 
صاحبان سرمايه علی االصول بايد اين 

  : باشد 

حقوق معوقه ما را فوری پرداخت  ماه ٨ - 
 .کنيد

محصول کارخانه و تمام دار و ندار آن  - 
کار ما است و قرار نيست در قبال 

تصرف کارخانه هيچ ريالی پرداخت 
 .کنيم

شما سايه نکبت خود را از سرما کوتاه  - 
کنيد، ما از همين لحظه کار و توليد را 
برنامه ريزی و کارخانه را اداره می 

 . کنيم

 ٨٧ارديبهشت  ٢٩

  

 کارگر کارخانه ايران خودرو ٣٠٠اخراج 
درو به عنوان يک کارخانه ايران خو

غول عظيم صنعتی در خاور ميانه و در 
مکان يکی از تراست های عظيم توليد 
خودرو در سطح جهانی در طول سال 
های اخير با تشديد هر چه سهمگين تر 

هزار کارگر و اقالم نجومی  ٣٠استثمار 
سودها و سرمايه هايی که بر هم انباشته 
در تدارک بازسازی تکنولوژيک خود و 

 بردن بيش از پيش بازدهی نيروی باال
سرمايه داران دولتی صاحب . کار است

اين تراست عظيم صنعتی به روال 
معمول در جريان به کارگيری ماشين 
آالت و تکنولوژی های مدرن تر دست 
به کار اخراج وسيع نيروی کار موجود 

و در نخستين گام حکم اخراج  خود شده
 کارگر قراردادی را صادر کرده ٣٠٠
  . اند

هر چه سرمايه فربه تر می شود، کارگر 
هر چه سرمايه رشد . الغرتر می گردد

می کند کارگر به طور وحشتناکی از 
هر چه سرمايه . رشد فرو می ماند

نيرومند می شود کارگر ضعيف تر و 
هر چه سرمايه بر . درمانده تر می گردد

اقتدار خود می افزايد کارگر بيشتر و 
ريال به . ط می شودبيشتر از هستی ساق

ريال سرمايه ايران خودرو اضافه 
ارزشی است که کارگران توليد کرده 

محصول کار کارگران که اينک . اند
سرمايه است برای همه چيز کارگران 

آنچه را کارگران با . تصميم می گيرد
دستان خود آفريده اند اکنون باالتر از هر 
خدائی بر کل سرنوشت آن ها حکم می 

رمايه ای که در قالب تکنولوژی س. راند
مدرن تر کارخانه به سرمايه های قبلی 

به سياق همه بخش های  افزوده شده
ديگر سرمايه در سرتاسر جهان 
محصول کار همين کارگرانی است که 
. اکنون توسط سرمايه بيکار می شوند

سرمايه در يک جا به دليل بحران خيل 
عظيم بردگان مزدی را بيکار و درعمق 

يانوس مرگ سرنگون می سازد، و در اق
جای ديگر در جريان استفاده از 
تکنولوژی برتر و افزايش ظرفيت توليد 
و بازدهی کار خيل عظيم ديگری از اين 
کارگران را راهی برهوت گرسنگی می 

سرمايه سوای نکبت و ذلت هيچ . سازد
رهايی بشريت از . چيز نمی آفريند

دی گرسنگی و ذلت و حقارت بدون نابو
  .کامل سرمايه داری ممکن نيست

٨٧اديبهشت  ٢٩

  

 هفت تپه، صحنه نربد کار و سرمايه
ارديبهشت بر سر  ٢٧نچه در روز آ

کارگران هفت تپه و کودکان خردسال 
آنان رفت، صحنه ای فجيع از کارنامه 
. جنايات نظام سرمايه داری بود

کارگران به پا خاسته اند تا بهای سنار 
ار خود را از چنگال سی شاهی نيروی ک

سرمايه داران خون آشام و دولت 
آنچه اينان . خونريز آن ها خارج سازند

مطالبه کرده اند بازمانده ناچيز ارزشی 
است که ده ها برابر آن را هر روز 

برای صاحبان سرمايه توليد می کنند و 
به دنيای سود و سرمايه و ثروت مالکان 

م کارگران به جر. سرمايه می افزايند
خيزش برای گرفتن همين سطح از 
مطالبات خويش، آماج تهاجم و تعرض 
نيروهای مسلح جورواجور دولت 

اين نيروها . سرمايه داری قرار گرفتند
نه فقط کارگران، نه فقط همسران آن ها، 
بلکه حتی کودکان خردسال آنان را به 
بدترين شکلی هدف ضرب و شتم و 

شدت . مشت و باتوم خود قرار دادند
وحشيگری اشرار دولتی به حدی بود که 
کودکان از وحشت کتک خوردن دست 
کمک به سوی بزرگساالن دراز کردند و 
با ضجه و فرياد خواستار نجات خويش 

در جريان . از چنگال قهر دژخيمان شدند
اين شبيخون همه مرزهای توحش پشت 

در اينجا کوه ضرب و شتم . سر نهاده شد
دکانی فرو و قساوت سرمايه بر سر کو

ريخت که از شدت گرسنگی فرياد می 



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

 
١٣ 

 ١٣٨٧ خرداد ٣جمعه     ٤ شمارٔه سال اول ـ
 

 کارگر هفت تپه ايم، گرسنه: کشيدند 
  . ايم، گرسنه ايم

 ٢٧دولت سرمايه داری در روز 
اريبهشت، اين صحنه سياه شرارت را 
عليه کارگران نيشکر هفت تپه و کودکان 
و همسران آن ها به نمايش نهاد، اما 
درست در همان روز، شمار کسانی که 

راه پيمايی کارگران در خيابان های در 
مرکزی شهر شوش شرکت کردند از 

اين تعداد، . نفر گذشت ١٠ ٠٠٠مرز 
دست کم دو برابر شمار کارگران همه 
. بخش های مختلف نيشکر هفت تپه است

ارديبهشت روز نخست حمله  ٢٧روز 
اشرار دولتی سرمايه به صفوف متحد 
کارگران معترض نبود و اين بدان معنی 
است که جمعيت کثيری از اهالی شهر و 
کارگران حوزه های ديگر نيز با آگاهی 
کامل به احتمال شبيخون نيروهای 
دولتی، با درک ضرورت حمايت از 
کارگران نيشکر، با تحقير تعرض 
نيروی سرمايه، با علم به همه مخاطرات 
و عواقب اين همبستگی، با درک کامل 
ر تمامی اين مخاطرات در جهنم کشتا

سرمايه داری ايران، آری با وقوف به 
همه اين ها، به صفوف همزنجيران 
معترض کارگر خويش در هفت تپه 

اين حادثه بيانگر آن است . ملحق شدند
که جنبش کارگری ايران، اگر نه در 
وسيع ترين سطح حداقل در سطحی 
چشمگير، به گونه ای درون جوش 

کار را برای شروع  ملزومات اوليه

ی نيرومندتر، گسترده تر و قابل مبارزه ا
کارگران . دوام تر تدارک ديده است

نيشکر هفت تپه فقط از شروع سال 
اعتصاب همگانی را  ٣جاری تا حال 
اين اعتصاب ها ادامه . سازمان داده اند

اعتصاب بزرگ سال پيش  ١١پيوسته 
همه اين اعتصاب ها با شبيخون . است

ما نيروی قهر سرمايه مواجه شده اند، ا
کارگران همچنان می رزمند و همچنان 
با اراده ای راسخ به مبارزات خويش 

حمله نيروی سرکوب به . ادامه می دهند
 ٢٧کارگران و کودکان آن ها در روز 

ارديبهشت نيز هيچ خللی در اراده مصمم 
. آن ها برای ادامه پيکار پديد نياورد

ارديبهشت اعتصاب و  ٢٨صبح روز 
ندتر کارگران در مقاومت بازهم نيروم

مقابل تهاجم دولت سرمايه داری ادامه 
در اين روز کارگران تالش کردند . يافت

دزفول را ببندند و از اين  - تا جاده شوش 
طريق اوًال توده هر چه وسيع تری از 
همزنجيرانشان را در جريان مبارزات 
خويش قرار دهند و ثانيًا ساختار نظم 

. نندامور روزمره سرمايه را مختل ک
نيروهای مزدور سرمايه برای جلوگيری 
از اين اقدام کارگران دست به يورش 

اما کارگران استوار . وسيع تازه ای زدند
و قدرتمند در مقابل قوای مهاجم دولتی 
مقاومت کردند و سرانجام جاده 

دزفول را از دست  - مواصالتی شوش 
. عوامل سرمايه خارج و مسدود کردند

حاضر به شنيدن  در اين روز کارگران
حرف های فرماندار نشدند و در مقابل 

تالش مزدوران برای متقاعد کردن آن 
ها به شنيدن وعده و وعيدهای دروغين 

ما وعده نمی : يکصدا فرياد زدند 
خواهيم، دستمردهای خويش را می 
خواهيم، مرگ بر فرماندار، مرگ بر 

  .........شفيعی، مرگ بر زيبداری 

رگران هفت تپه پيروزی و شکست کا
اينک به حلقه مهمی در زنجير مبارزات 
. کل طبقه کارگر ايران تبديل شده است

حصول پيروزی در اينجا نيازمند حمايت 
عملی هر چه گسترده ترهمه کارگران 
ايران به ويژه در بخش های کليدی 

کارگران . اقتصاد سرمايه داری است
نيشکر به اعمال قدرت مشخص عليه 

ج دارند و اين کار نيازمند سرمايه احتيا
همبستگی عملی کارگران همه حوزه 

هم اينک کارگران . های کار وتوليد است
کارخانه لوله سازی اهواز به ندای 
. کارگران هفت تپه پاسخ مثبت داده اند

اما برای اين که کارگر هفت تپه پيروز 
شود بايد کارگر آب و برق و نفت و گاز 

وب آهن نيز و پتروشيمی حمل و نقل و ذ
اين ها همه بايد با . به ياری او بشتابند

اعتصاب و اعمال قدرت متحد جمعی 
خود دولت سرمايه داری را مجبور 
سازند که در مقابل خواست کارگران سر 

پيروزی کارگران هفت تپه . فرود آرد
پيروزی جنبش کارگری ايران و شکست 
آن شکستی برای همه طبقه کارگر 

  .خواهد بود

  ٨٧يبهشت ارد ٢٩
   

 قند بيستون تعطيل و کارگرانش بيکار می شوند
کارخانه قند بيستون کرمانشاه در 
معرض تعطيل قرار گرفته و همه 
. کارگران آن در آستانه اخراج هستند

بهانه کارفرما اين است که تراست های 
عظيم واردات شکر بازار فروش را از 
دست او گرفته اند و او ديگر قادر به 

با تعطيل کارخانه قند . توليد نيست ادامه
بيستون جزکارگران اين واحد عظيم 
صنعتی چندين هزار کارگر مزارع 
. کشت چغندر قند نيز بيکار می شوند

يک نکته مهم درمورد بيکارسازی 
کارگران اين کارخانه و تمامی کارخانه 

های ديگر قند اين است که تقريبًا تمامی 
تمام  بخش های بورژوازی با بيشرمی

دليل اصلی تعطيل مؤسسات صنعتی 
توليد قند و بيکار شدن خيل عظيم 
کارگران را عنان گسيختگی و قدرت 
 انحصاری بی حد و مرز تراست های

همه . عظيم واردات شکر اعالم می کنند
اين ها از آنچه رخ داده به عنوان يک 

و همه آن ها در مقام ! فاجعه ياد می کنند
با عوام فريبی بی انتقاد از اين وضعيت 

حد و حصری تالش می کنند که خود را 
به ! دلسوز کارگران اخراجی جا بزنند

بيان ديگر، همه اين جانيان و تبهکاران 
اما در اين . فرياد دزد، دزد سر می دهند

ميان يک چيز مثل روز روشن است و 
آن اين که اگر اينان از امکانات و 

تراست های مذکور برای " رانت"
ری بيشتر سرمايه هايشان سودآو

برخوردار بودند همين بالی اخراج و 
بيکاری را چه بسا با شدت بيشتری بر 

 ٢٩. سر کارگران فرو می آوردند
  ٨٧ارديبهشت 
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 !کشتار کارگران عين ثواب است ؟
هر روز شماری از کارگران ايران در 
حين کار جان خويش را از دست می 

هيچ روزی نيست که چندين . دهند
کارگر فقط در گوشه و کنار شهر تهران 
از باالی ديوارها سقوط نکنند و جان 

شمار زنان و . خويش را از دست ندهند
کودکانی که به دنبال مرگ اين کارگران 
به ورطه گرسنگی و فقر و ذلت و تن 
فروشی سقوط می کنند بيش از حد باال 

تمامی اين کارگران تنها به اين . است

و مرگ ناشی از دليل دچار سانحه 
سانحه می شوند که فاقد هر نوع امکانات 

سرمايه داران نه فقط هيچ . ايمنی هستند
ريالی صرف بهداشت محيط کار و خريد 
لوازم ايمنی حين کار کارگران نمی کنند 
که به بازماندگان آن ها نيز هيچ چيز 

يک بحث بسيار اساسی در . نمی پردازند
قعی، اين رابطه اين است که قاتل وا

مستقيم و بدون هيچ اگروامای تمامی اين 
کارگران صاحبان سرمايه هستند، اما 

هيچ کس در هيچ روزنامه ای نخوانده و 
از زبان هيچ مأمور دولتی يا هيچ فرد 
عادی در هيچ کجای اين مملکت نشنيده 
است که يکی از اين سرمايه داران به 
جرم ارتکاب اين قتل ها توسط پليس 

مورد بازخواست و محاکمه بازداشت يا 
 سرمايه شايد در شرع. قرار گرفته باشد

کشتار کارگران به راستی حالل و چه 
  ٨٧ارديبهشت  ٢٩! بسا عين ثواب باشد

 

 حتصن اعرتاضی معلمان در فارس
وزير آموزش و پرورش دولت سرمايه 
اعالم کرده است که نيروی کار آموزشی 
شاغل در شکل حق التدريس بايد دچار 

معنای حرف او . تعديل وکاهش گردد
همچنان که خودش به صراحت اعالم 
کرده اين است که جمعيت کثيری از 
کارگران معلم که در شکل حق التدريسی 
يا به بيان ديگر در چهارچوب همان 
 قراردادهای مرگبار موقت کار می کنند،
بيکار می شوند، سطح دستمزدهای 

ازل شاغالن آن ها حتی از همين ميزان ن
کنونی هم پائين تر می رود، هر نوع 

امکانات بيمه آنان به طور کامل منتفی 
می گردد و در يک کالم زنجير استثمار 
و بی حقوقی و مظالم سرمايه بر گرده 

به . آن ها هر چه سنگين تر می شود
دنبال طرح اين موضوع از سوی وزير 

معلم  ٢٠٠آموزش و پرورش، بيش از 
همه معلمان حق به نمايندگی از سوی 

التدريسی در مقابل استانداری استان 
فارس دست به تحصن زده و فرياد 

معلمان تصميمات . اعتراض سر دادند
جديد دولت را فشار هرچه سهمگين تر 
بر سطح معيشت و حقوق انسانی خود 

آنان اعالم کردند که عليه اين . دانستند
اقدامات در سطحی وسيع دست به 

اجتماع کنندگان  .مبارزه خواهند زد
خواستار الغای اين تصميمات و تبديل 
قراردادهای موقت کار به استخدام دائمی 

آنان برای تحقق اين اهداف از . بودند
همه معلمان و از همه اوليای دانش 
آموزان درخواست کمک و جانبداری 

  . کردند

  ٨٧ارديبهشت  ٢٩

 

 

 جملس، بيمه کارگران ساختمانی را باعث گران ترشدن
 !مسکن می داند

کارگر يعنی کسی که مجبور است 
نيروی کارش را بفروشد، کسی که 
استثمار می شود، اضافه ارزش توليد 
می کند، کل سرمايه های دنيا را توليد 
می کند، به دليل فروشنده نيروی کار 
بودن از هر نوع حق و حقوق انسانی 
محروم است، به حکم سرمايه بيکار می 

گرسنگی پرتاب می شود و به جهنم 
گردد، در شعله های جنگ بشرسوز 
سرمايه خاکستر می شود و در يک کالم 
کسی که از زمين و آسمان آماج توحش 

اين ها دردهای اپيدميک . سرمايه است
اما اين استثمار . همه کارگران دنيا است

و بی حقوقی بربرمنشانه وقتی به طبقه 
کارگر ايران و جوامعی چون ايران می 

ابعادی بسيار هولناک تر و موحش  رسد

. تر و جنايتکارانه تر به خود می گيرد
دامنه تعميق و تشديد و هولناک تر شدن 

در درون خود . آن به اينجا ختم نمی شود
اين جوامع نيز در برخی حوزه ها 
استثمار نيروی کار بسيار سفاکانه تر و 
ضدانسانی ترمی شود و باالخره وقتی به 

ساختمان می رسد به  حوزه هايی چون
. طور واقعی غيرقابل تحمل می گردد

کارگر ساختمانی از همان بيمه بی محتوا 
و بی اعتبار و بی خاصيت برخی از 
کارگران بخش های ديگر هم برخوردار 

سوابق کار او اصًال هيچ مجوزی . نيست
برای محاسبه حق بيمه او حساب نمی 

بيمه مرگ، از کارافتادگی، . شود
گی و هر آنچه که نشانه ای از بازنشست

حقوق انسانی داشته باشد ابدًا به او تعلق 

کار کارگر ساختمانی شاق . نمی گيرد
ترين کارهاست، سوانح حين کار در اين 

کشتار . بخش از همه جا بيشتر است
کارگران در حين کار از همه جا گسترده 

با همه اين ها، . تر و هولناک تر است
ن تا امروز از کارگران بخش ساختما

در . هيچ بيمه ای برخودار نبوده و نيستند
سال های اخير فشار اعتراضات و 
مبارزات کارگران دولت سرمايه را 
مجبور کرد که باالخره ولو در سطح 
متعارف عوام فريبی دست به تنظيم ورق 

قانون بيمه کارگران « پاره ای زير نام 
آنچه دولت و وزارت . بزند» ساختمانی

سرهم بندی کرده بود به روال مسکن 
معمول راهی مجلس شور و مشورت 

اين که فرضًا . حکام سرمايه داری شد
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اگر مصوبه دولت از توشيح مجلس 
نشينان سرمايه می گذشت چه چيزی 
عايد کارگر ساختمانی می شد، معلوم 

اما کاراين مصوبه حتی به توشيح . است
مجلسيان نيز نرسيد و به محض طرح 

نهاد قانون پردازی سرمايه، موضوع در 
ناگهان آيه های قهر و غضب و 
بشرستيزی يکی پس از ديگری نازل 

حاکمان مجلسی سرمايه يکباره . شد

غوغا به پا کردند که تصويب قانون بيمه 
کارگران ساختمانی موجب گرانی بيش 

نظام سرمايه !! از حد مسکن خواهد شد
داری درگسترش بربرمنشی های خود 

ران به هيچ مرزی از وقاحت عليه کارگ
اين که چرا بايد کليه . تمکين نمی کند

عوامل بنيادی مؤثر در افزايش بهای 
مسکن را بسيار عامدانه و عوام فريبانه 
از انظار پنهان ساخت و سپس پای 

اثرات بيمه کارگر ساختمانی را به اين 
معادالت بازکرد، به راستی موضوعی 

و است که جزهيستری کارگرستيزی 
بردگی " وطنی"انسان کشی متوليان 

 مزدی هيچ چيز ديگری نمی تواند آن را
   .توجيه کند

  ٨٧ارديبهشت  ٢٩

  

 شرکت های بندر گناوه و شکار نيروی کار شبه رايگان
در روزهای اخير نهادهای رسمی دولت 
سرمايه داری ايران هم همه جا اعتراف 

 ٧٠٠کرده اند که درآمدهای ماهانه زير 
تومان در شهرهای بزرگ و کمتر هزار 

هزار تومان در روستاها کفاف  ۴٠٠از 
معيشت بسيار نازل انسان ها را هم نمی 

با اين همه، درست در همين روزها . دهد
سرمايه داران، و نه کمتر از آن ها خود 

 ١۵٠دولت، فوج فوج از کارگران 
هزارتومانی را بيکار می سازند تا 

انی و حتی هزارتوم ١٠٠کارگران مثال 
شرکت های حمل . کمتر را شکار کنند

بار در تأسيسات بندری شهر گناوه مدت 
اين شرکت ها . ها است که چنين می کنند

با سوء استفاده ضدانسانی از رقابت 
مرگبار موجود در صفوف کارگران 
اعالم کرده اند که کارهای خود را به 
کارگرانی خواهند سپرد که پذيرای بی 

در  .ه شرايط آن ها باشندقيد و شرط هم
صدرهمه اين شرايط، سطح بسيار پايين 

نتيجه نخست اجرای . دستمزد قرار دارد
اين دسيسه سرمايه دارانه اين است که 

مزدهای اندک و % ٣٠کارگران کنونی 
. ناچيز فعلی خود را از دست می دهند

به بيان ديگر، سرمايه داران صاحب اين 
ن خود شرکت ها به صراحت به کارگرا

 ٣٠اخطار کرده اند که بايد يک تنزل 
درصدی را در دستمزدهای خود قبول 

کنند وگرنه به طور قطع بيکارخواهند 
اقدام جنايتکارانه صاحبان سرمايه ! شد

موج گسترده ای از خشم و نارضائی را 
در ميان کارگران بندرگناوه دامن زده 

آنان بارها به اين دسيسه چينی . است
و در برابر اجرای آن اعتراض کرده 

  . دست به مقاومت زده اند

  ٨٧ارديبهشت  ٢٨

  

  

 !دولت سرمايه و بيمه کارگر
کارگران ساختمانی در » حق بيمه«

مورد معدود کارگرانی که بيمه می شوند 
هزار تومان برای هر متر  ٧بر اساس 

اين که ! مربع ساختمان تعيين شده است
هر کارگری در هر روز چند متر مربع 
. کار را تکميل می کند دقيق نمی دانيم

اما بر اساس آمارهای اعالم شده منابع 
 ٣دولتی سرمايه هر مترمربع ساختمان 

در همين دنيای . ميليون تومان قيمت دارد
سراسر جهنم سرمايه داری، در 
کشورهای اسکانديناوی، صاحبان 
سرمايه زير فشار مبارزات ساليان دراز 

که به عنوان  کارگران مجبور شده اند

حقوق ماهانه هر % ۴٠حق بيمه معادل 
» هزينه کارفرمائی« کارگر را زير نام 

کشورهای اسکانديناوی . پرداخت کنند
مثل همه کشورهای ديگر دنيا کانون داغ 

در آن ديار نيز . سالخی نيروی کارند
نرخ استثمار سر به فلک می کشد و 

مذکور هيچ لطمه ای به % ۴٠پرداخت 
بيکران سودهای صاحبان اقيانوس 

در جامعه ما، . سرمايه ايجاد نمی کند
اگر اساسًا ( پرداخت حق بيمه کارگر 

چيزی به اين نام در عالم واقع موجود 
با بهای فروش کاال آن هم به نرخ ) باشد

ميليون تومان  ٣تومان به جای  ٧٠٠٠

نسبت اين دو رقم در !! تعيين می شود 
هزار  در ٢بهترين حالت چيزی حدود 

اين محاسبات اگر برای ! است 
دولتمردان سرمايه دستمايه ای جهت 
عوام فريبی و ادعای دروغين بيمه 

در زندگی واقعی کارگران  کارگر است،
بخش ساختمان نشان دهنده چيزی جز 

  . فقدان هر نوع تأمين اجتماعی نيست

  ٨٧ارديبهشت  ٢٨

  

   

 خطر اخراج کارگران سايپا ديزل و
نيروی کار خود را می انسانی که 

. فروشد فقط ارزش اضافی توليد نمی کند
فقط محصول کار او به سرمايه و سود 

او از همه . سرمايه داران تبديل نمی شود

چيز، از هر نوع دخالت در سرنوشت 
کار و توليد، از هر سطح مداخله آزاد در 
تعيين چند و چون زندگی خويش، از هر 

ر شکل نوع حق و حقوق انسانی، از ه

تأثيرگذاری آزاد بر جامعه و جهان خود 
و در يک کالم از همه آنچه که شايسته 
زندگی انسانی است به طور کامل 

برای اين محروميت . محروم می شود
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بی مرزی . هيچ مرزی متصور نيست
اين محروميت خاص اين گوشه و آن 

پديده . گوشه دنيای سرمايه داری نيست
. نظام استعام و همه جا جاری کل اين 

در جهنم سرمايه داری ايران حتی طول 
و عرض نا محدود بودن اين محروميت 
هم به نوبه خود دچار يک بی مرزی 

هزاران هزار کارگران اخراج می . است
هرروز فوج فوج کارگران زير . شوند

فشار بيکاری در باتالق هولناک 
گرسنگی، مرگ، تن فروشی و همه 

ر اين ميان د. باليای ديگر فرو می روند
هيچ کارفرمائی هيچ کالم درستی در 
باره اين که چرا کارگر را بيکار می 

کارفرماهائی . سازد بر زبان نمی راند
که در اين زمينه چيزی می گويند 
جزعوام فريبی و دروغ محض هيچ چيز 

در . درستی به کارگران تحويل نمی دهند
اينجا حتی هيچ کارگری محق نيست که 

پرده بيکارسازی ها چه بداند در پشت 
هيچ کارگری از اين حق . خوابيده است

برخوردار نيست که رابطه ميان سقوط 

خود به ورطه بيکاری و گرسنگی در 
يک سو و نقشه های روز سودجويی 
. کارفرمايان در سوی ديگر را درک کند

هزاران هزار صاحب سرمايه هر روز 
بر سرمايه های خود ميليون ميليون می 

اما درست در همان زمان از  افزايند
ورشکستگی و بحران و معضل مالی 

ميليون ها کارگران به . سخن می رانند
بهانه مشکل اقتصادی کارفرمايان سيه 
روز می شوند و سرمايه داران در هر 
گام کارتل های بسيار نيرومند پيش ريز 
سرمايه را جايگزين کارخانه های 

هيچ . کوچکتر ديروز خود می سازند
مايه داری دليل واقعی بيکارسازی سر

های ميليونی را به کارگران نمی گويد و 
کارگران حتی برای اطالع از آنچه رخ 
. داده از هيچ چيز برخوردار نيستند

شرکت سايپا ديزل يک شرکت عظيم 
اين شرکت . توليد خودرو ديزل است

وسيع ترين بازارهای فروش را در 
لی اختيار دارد، به وحشيانه ترين شک

کارگران را استثمار می کند، هر سال 

سودهای نجومی کالن را تصاحب کرده 
سايپا ديزل حتی تراست عظيم . است

توليد کفش موسوم به کفش ملی را در 
صاحبان اين شرکت . مالکيت خود دارد 

عظيم صنعتی، با همه اين ها، تا همين 
حاال پاره ای از اموال و امکانات 

همه چيز گواه  .کارخانه را فروخته اند
است که آنان در تدارک تعطيل بخش 
های از شرکت هستند، موضوعی که به 
طور قطع اخراج وسيع کارگران را در 

سايپا مؤسسه ای است . پی خواهد داشت
که با شمار کثير مؤسسات و شرکت های 
سرمايه گذاری ديگر در پيوند است و 
تعطيلی هر بخش آن می تواند به بيکاری 

رگران در واحدهای صنعتی گسترده کا
سايه ديو مهيب . ديگر نيز بينجامد

بيکاری از هم اينک بر سر کارگران 
  . سايپا ديزل سنگينی می کند

  ٨٧ارديبهشت  ٢٨

  

 ايران برک، حقوق معوقه کارگران و توطئه کارفرما
کارگر ايران برک رشت چند روز  ۴٠

است که به نمايندگی از سوی همه 
. اهی تهران شده اندکارگران کارخانه ر

آنان در مقابل دفتر مرکزی شرکت در 
چهار راه کالج تهران به تحصن نشسته 
اند و خواستار تحقق فوری و بی قيد و 

کارگران . شرط مطالبات خويش هستند
  : می گويند 

نفر  ٢۶٠خودشان و تمامی  - 
 ۵همزنجيرانشان درکارخانه ايران برک 
يافت ماه تمام است که ريالی دستمزد در

  . نکرده اند

خود را هنوز نگرفته  ٨۶عيدی سال  - 
  .اند

سال  ۴تا امروز يعنی  ١٣٨٣از سال  - 
تمام موفق به دريافت بن کارگری خود 

  .نشده اند

سرمايه دار صاحب کارخانه به دروغ  - 
از وضعيت بد مالی سخن می گويد تا 

سال بن کارگری و  ۴ماه حقوق و  ۵اوًال 
ان را پرداخت يک سال عيدی کل کارگر

نکند و به اين ترتيب به کوه سودهای 
او اين دروغ بزرگ را به . خود بيفزايد

اين دليل روشن نيز پيش می کشد تا از 
بازپرداخت وام های انبوه و بسيار 
عظيمی را که از مؤسسات بانکی گرفته 

  . است سر باز زند

کارگر کارخانه بيش  ٢۶٠هر يک از  - 
ان بابت حقوق از يک و نيم ميليون توم

  . معوقه خود از کارفرما طلبکارند

مالک ايران برک سوای اين کارخانه،  - 
شرکت های مالی و صنعتی بزرگ 
ديگری از جمله بانک سامان، کارخانه 
يزدباف، شرکت فيلکو و برخی 
مؤسسات توليدی ديگر را نيز در 

او سرمايه داری . مالکيت خود دارد
يم و با بزرگ با سرمايه هايی بسيار عظ

  .قدرت و نفوذ اداری بسيار گسترده است

فقط يک فقره وام که سرمايه دار  - 
مذکور از بانک صنعت و معدن رشت 

ميليارد تومان  ۵بيش از  دريافت کرده
او با اتکا به نفوذ و پشتوانه دولتی . است

مهمی که دارد تا حال بارها از پرداخت 
وام های بانکی خود سرباز زده و در 

کارخانه  طور مرتب بر شمار عوض به
  . های خود افزوده است

دستمزد کارگران بسيار پايين است و  - 
 ۶٠تا  ۵٠بخش اعظم کارگران بيشتر از 

اين . هزار تومان در ماه نمی گيرند
کارگران از هيچ نوع بيمه ای برخوردار 

 ١۵در اين ميان، کارگری که . نيستند
 سال تمام با بيشترين شدت ممکن استثمار

هزار تومان در ماه  ٢٠٠شده است فقط 
ماه است که  ۵حقوق می گيرد که آن هم 

  . هيچ ريال آن پرداخت نشده است

کارگران ايران برک از شهر رشت به 
تهران آمده اند و با تحصن خويش 
خواستار حضور کارفرما، شنيدن پاسخ 
ها ی او و پرداخت فوری مطالبات خود 

در همان اما تنها پاسخی که . شده اند
 دقايق نخست دريافت کرده اند اين بوده

که سرمايه دار صاحب کارخانه با پليس 
تماس گرفته تا کارگران را از محوطه 

کارگران . مقابل دفتر شرکت دور کند
تأکيد می کنند که تا گرفتن تمامی 
مطالبات خود به تحصن ادامه خواهند 

  . داد

  ٨٧ارديبهشت  ٢٨
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ه و هتاجم وحشيانه نيروی اعتصاب کارگران هفت تپ
 انتظامی سرمايه

نبرد متحد و پرشکوه کارگران نيشکر 
هفت تپه آماج حمله ددمنشانه نيروی 
. سرکوب دولت سرمايه قرار گرفت

يازدهمين روز اعتصاب کارگران از 
همه سو مورد هجوم پليس، نيروهای 
ويژه اطالعات و ساير عوامل اعمال 

يادی از قهر سرمايه واقع شد و شمار ز
کارگران و افراد خانواده های آنان 

تهاجم نيروهای سرکوب . زخمی شدند
در زمانی آغاز شد که جمعيت کثير چند 
هزار نفری کارگران به رسم ساير 
روزهای اعتصاب همراه با زنان و 
فرزندان خردسال خويش از ميدان مقابل 
فرمانداری شوش به سوی خيابان های 

آنان . اصلی شهر در حرکت بودند
مطابق معمول هر روزه راه پيمايی 
اعتراضی خويش را شروع می کردند 
تا از اين طريق مظالم و جنايات غيرقابل 
تحمل صاحبان سرمايه و دولت آن ها 
عليه خويش را با شمار هر چه کثيرتری 
از همزنجيران خود در شهر شوش و در 
تمامی مناطق ديگر ايران و جهان در 

  . ميان گذارند

وهای اعمال قهر و بربريت سرمايه نير
هجوم خويش به کارگران و کودکان و 
ساير افراد خانواده آن ها را به گونه ای 
بسيار برنامه ريزی شده و سازمان يافته 

سه فرمانده ارشد نيروی . آغاز کردند
 انتظامی اين عمليات را عليه کارگران

سرهنگ دانش، . رهبری می کردند

ر و سروان سرگرد علی کرم خسروپو
داريوش موالئی شخصًا در محل تهاجم 
حضور داشتند و دستور اعمال قهر و 
تشديد هر چه بيشتر ضرب و شتم و قلع 
. و قمع کارگران را صادر می کردند

کارگران و خانواده های آن ها در 
صفوف متراکم در برابر يورش 

آنان و حتی . سرکوبگران مقاومت کردند
جمعی در فرزندان خردسالشان دسته 

کارگر : پليس فرياد می زدند  زير باتوم
هفت تپه ايم، گرسنه ايم، گرسنه ايم، 
کارگر هفت تپه ايم دستمزد خويش را 
می خواهيم، حقوق ماهيانه حق مسلم 
ماست، شفيعی حيا کن هفت تپه را رها 
کن، مرگ بر شفيعی، مرگ بر 
زيبداری، کارگر هفته تپه ايم، می 

   ......م و ميريم، ذلت نمی پذيري

نيشکر هفت تپه سال هاست که به يکی 
از کانون های داغ مبارزه و اعتراض 
. کارگران در ايران مبدل شده است

هزاران کارگر اين واحد بزرگ صنعتی 
از همان روزهای پايان جنگ ايران و 
عراق و همزمان با اجرای پرشتاب 
پروژه های نئوليبرالی مشترک دولت 

هانی عليه تمامی رفسنجانی و سرمايه ج
دار و ندار معيشتی کارگران، اعتصاب 
بسيار بزرگ و گسترده ای را برای 
تحميل مطالبات خود بر صاحبان سرمايه 

اين . و دولت سرمايه داری سازمان دادند
مبارزات از آن زمان تا امروز در دوره 

های مختلف با افت و خيزهای متناوب 
 در سال گذشته شمار. ادامه يافته است

بار رسيد و  ١١اعتصاب کارگران به 
  . هر بار برای روزها به درازا کشيد

اعتصاب اخير که اينک در دوازدهمين 
روز خود سرکوب سرمايه را تحمل می 
کند، يکی از پرشورترين صحنه های 
جدال طبقه کارگر ايران عليه سرمايه 
داران و دولت آن ها در سال های اخير 

رغم اين اين مبارزه به . بوده است
. سرکوب به طور قطع ادامه خواهد يافت

کارگران بارها اعالم کرده اند که تا 
دستيابی به همه مطالباتشان از پای 

آنان در همه روزهای . نخواهند نشست
اعتصاب دست استمداد به سوی تمامی 
همزنجيران طبقه خويش در سراسر 

کارگران . ايران و جهان دراز کرده اند
شهرهای دور و نزديک بسيار زيادی از 

و از مراکز کار و توليد مختلف حمايت 
خود را از مبارزات آن ها اعالم کرده 

آنان طبيعتًا چشم به راه کمک های . اند
اعمال فشار . عملی بسيار مؤثرتر هستند

عينی کارگران در حوزه های مختلف بر 
صاحبان سرمايه و دولت آن ها از طريق 

وليد اعتصاب و توقف چرخ کار و ت
کاراترين سالحی است که می تواند به 
پيروزی مبارزات اين کارگران کمک 

  .رساند

  ٨٧ارديبهشت  ٢۶

 

 ای ملان و تقابل با رفرميسم احتاديهجنبش کارگری آ
سال از حمام خون کارگران آلمان  ٧۵

توسط هيتلر رئيس دولت فاشيست 
سال ها . بورژوازی اين کشور می گذرد

سوسيال دموکراسی و پيش از آن تاريخ، 
رفرميسم راست اتحاديه ای در متن يک 
تالش استراتژيک فرايند جايگزينی 

ضد کارمزدی توده های کارگر  رويکرد
با سياست سازش را به پيش می بردند و 
در همين راستا نردبان عروج قدرت را 
پيش پای هارترين و تبهکارترين 
نمايندگان فاشيست سرمايه داری می 

اشيسم بر اريکه حکومت ف. گذاشتند

سرمايه عروج کرد و سوسيال 
دموکراسی و جنبش اتحاديه ای خود نيز 
از مهلکه توفان توحش بشرستيز آن جان 

   .سالم به در نبردند

سال پس از آن تاريخ، در آستانه  ٧۵ 
اول ماه مه امسال، جنبش اتحاديه ای 
آلمان ترجيح داد که محل هميشگی 

همبستگی  برگزاری اين نمايش عظيم
انترناسيوناليستی و ضدسرمايه داری 
کارگران شهر هامبورگ را به دست 

نازيسم بسپارد، کار  وارثان ددمنش
کثيف و ننگينی که در همان دقايق 

نخست با موج اعتراض کارگران به 
. ويژه نسل جوان تر آن ها مواجه گرديد

در فاصله ميان انعقاد آن توافق نامه 
اه مه، سيل وقيحانه تا روز اول م

انتقادات کارگران ناراضی به سوی 
سران و مسؤالن جنبش اتحاديه ای 

اين کارگران در پيچ و خم . سرازير شد
همين اعتراض ها و ستيزها تصميم 
گرفتند که در روز اول ماه مه صفوف 
خويش را از مراسم معمول اتحاديه های 

آنان . کارگری به طور کامل جدا سازند
 ١٠٠٠٠و بيش از  اين کار را کردند
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کارگر در خارج از مدار برنامه ريزی 
و حيطه دخالت اتحاديه ها دست به راه 

کارگران در طول راه . پيمايی زدند
پيمايی خود در اين روز از دايره تنگ 
شعارپردازی های سرمايه پسند و 

همه . رفرميستی اتحاديه ها فراتر رفتند
جا شعارهای راديکال ضد سرمايه داری 

تنفر و قهر و خشم خويش . ادندسر د
را به نمايش  عليه نظام بردگی مزدی

نهادند و سياست ها و رويکردهای ضد 
کارگری اتحاديه های متبوع خود را 

جمعيت کارگران شرکت . محکوم کردند
کننده در مراسم اول ماه مه، در خارج 
از مدار دخالت اتحاديه ها چند برابر 

ری شمار کارگرانی بود که تحت رهب
سران اتحاديه ها مراسم کاريکاتوری 
  . دروغين اول ماه مه را اجرا می کردند

در اينجا چند پرسش مهم و اساسی پيش 
روی همه کارگران آلمان و مناطق ديگر 

اين پرسش ها به . دنيا قرار می گيرد
صورت بسيار ساده و فشرده اين ها 

  : است

تظاهرات اول ماه مه امسال در شهر . ١
نشان داد که ميزان نفرت و هامبورگ 

نارضائی توده های کارگر نسبت به 
رفرميسم اتحاديه ای ولو به شکل 
خودانگيخته و فاقد افق و سازمانيابی 

  . بسيار باالست

آنچه کارگران در شهر هامبورگ و . ٢
در مراسم اين روز ابراز داشتند در 
همان سطح اوليه و بی افق خود گواه 

ادگی باالی اين بسيار زنده و آشکار آم
کارگران برای اتخاذ يک بديل راديکال 

ضدسرمايه داری در مقابل بديل منحط 
  .اتحاديه ای است سازش

وقتی که چنين است، چرا کارگران . ٣
نبايد دست به کار ايجاد تشکل سراسری 
ضدسرمايه داری و سراسری خويش 
شوند؟ آيا هر روز ادامه اسارت آنان در 

ای روزی تأخير  چنگ رفرميسم اتحاديه
در خيزش متحد و متشکل آن ها عليه 
. موجوديت نظام بردگی مزدی نيست؟

و اين موضوع مهمی . آری، حتمًا هست
است که هر فعال جنبش کارگری آلمان 
مستقل از اين که در کجای دنيای سرمايه 
داری متولد شده باشد بايد آن را دريابد و 

   .برای غلبه بر آن مبارزه کند

   ٢٠٠٨مه 
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 منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به 
ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد  در يک سوی جامعه، انباشت عظيم. اعماق مرگ و نيستی رانده می شوند

شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولناک و مرگباری . گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه هستيم
اين جنگ راخوِد سرمايه . تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

روزی نيست که شاهد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب . گران تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيستداری بر کار
بستن جاده ها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می . و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم

  .رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک 
و يکی از علت های به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه کارگری را در همين جا . پرچم سراسری واحد گرد نيامده است

ات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالب. بايد جست
گام اول برای عقب . واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها و فداکاری های خود راه به جايی نخواهند برد

ی مطالبات نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاو
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران . پايه ای طبقه کارگر است

در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجهان محرومند و، ثانيا و مهم تر از آن، 
که خود شرط الزم  -به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران

نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از کارگران بلکه طرح مطالبات کل  - مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی است
  . طبقه کارگر در عمومی ترين و پايه ای ترين بيان آن است

نفس طرح . ست که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کننداما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته ا
طلب کارگران . هرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

رده اند اما در ازای آن که برای سرمايه داران ک از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای
بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ها می گويند که آنان  .هيچ چيز نگرفته اند
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بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته . بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند
کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اين . به چالش می کشند و بايد بکشند خويش نظم سرمايه را

ثروت جامعه را  مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام
ويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از زا من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و

   .طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 

  . باشد هزار تومان ۶٠٠ حداقل دستمزد ماهانه هر کارگر در شرايط کنونی بايد -١

  . هزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠از حقوق ثابتی به مبلغ  سال بايد ١٨تمام افراد زير  -٢

  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد -٣

  .د کارگران شاغل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمز. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند -۴

  .هر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد -۵

   .سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  -۶

تحقق اين امر . کارگری است مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هر -٧
  :در گرو آن است که

که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران  از ساختمان های تحت مالکيت دولت - 
   .استفاده شود

   .دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دهد - 

   .هداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشدب -٨

   .آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود -٩

  . اياب و ذهاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠

  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١١

   .ت مراقبت قرار گيرندهمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تح -١٢

  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣

  :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

   .ق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقو - 

  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد - 

  . تشکيل خانواده يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد - 

  .شود سالگی ممنوع ١٨هرگونه ازدواج قبل از سن  - 

  .ايجاد هرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١۵

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  
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ان   ت کار ی را  د ه ھما ر ک

ید سا ی   .  
  

 ٔمنطقه(سايت کميته مهاهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
طور روزمره به روز شده و اخبار جديد ه ب) هتران

 .گردد کارگری در آن منتشر می
   

  :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   
  

يت کميته مراجعه کرده و برای اشتراک اين خبرنامه به سا
وارد " خبرنامه سايت"آدرس الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد  در صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می. کنيد
در همين قسمت خواهان حذف نام خود از فهرست مشترکين 

  .شويد


