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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 
شان هم اکنون مورد هجوم بيرحمانه نيروهای انتظامی و کارگران، خانواده ها و حتی فرزندان خردسال. نيروی سرکوب سرمايه قرار دارند

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
د گاز اشک آور است؟ آيا اگر کارگری خواهان برکناری می خواهد باتوم و سرنيزه است؟ آيا جواب کسی که نمی خواهد کارش را از دست بده

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 
  کارگری بخواهد تشکل داشته باشد پاسخش دستبند و شکنجه و دادگاه و زندان است؟

  !کارگران 

. به حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه برخيزيم. غ است که صفوف متحد و به هم پيوسته کارگران مبارز نيشکر هفت تپه درهم شکسته شوددري
کارگران کسب و کار خود را هم اکنون بسياری از مردم شهر شوش در حمايت از اين . 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 . ده ايمسرمايه فقط از آن رو قدرتمند است که ما در مقابلش زانو ز. 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
ر برابر يورش سبعانه سرمايه هنگام، هنگام مقاومت د. 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

  !ل شويم کارگران عليه سرمايه متشک

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

٢٨/٢/١٣٨٧  

 www.hamaahangi.com  

 hamaahangi@gmail.com  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارگر در آتش سرمايه سوختند  ۵٠بيش از 
واحد صنعتی توليد کننده مواد شيميايی در منطقه شازند اراک  ٢

اسير شعله های سرکش  آتش گرفت و ده ها کارگر اين دو کارخانه
نفر آنان در همان دقايق نخست جان خود را از  ٢۵آتش شدند و 

 ۵٠شمار کثيری از کارگران که تعداد آنان بيش از . دادنددست 
نفر گزارش شده است دچار بيشترين ميزان سوختگی ناشی از آتش 

حال مجروحان سخت وخيم و جان عده ای از آنان . سوزی شده اند
کيمياگران "کارخانه های آتش گرفته . درمعرض مرگ حتمی است

شهرک صنعتی شهيد نام دارند و در " کيميا گستر"و " امروز
فرماندار شازند ميزان خسارت وارده بر . بابايی قراردارند

صاحبان سرمايه را اعالم کرده اما در مورد کارگران جان باخته و 
در مورد علت واقعی آتش . بر زبان نياورده است کالمی مجروح

با اين همه، از نظر . سوزی هيچ کس تا کنون چيزی نگفته است
ثی از اين دست روشن است و نياز چندانی به کارگران علت حواد

سرمايه داران و دولت آن ها برای حفاظت از . توضيح ندارد
کارگاه ها و حراست از سودآوری سرمايه هايشان نه فقط زمين و 
زمان را کنترل می کنند و همه عيب و ايرادها را رفع می نمايند 

ا هم با بلکه سايه کمرنگ هر خطر احتمالی از هر ناحيه ای ر
اما وقتی نوبت به ايمنی محيط کار . سرعت تمام به رگبار می بندند

و حفاظت از جان کارگران می رسد هيچ خبری از اين حفاظت و 
حراست و کنترل نيست ، به اين دليل روشن که اين کار هزينه 

در هر حال، جز اين . دارد و سود سرمايه داران را کاهش می دهد
از يک مخزن شروع شده و به تمام  که گفته شده آتش سوزی

کارخانه سرايت کرده هنوز علت واقعی آتش سوزی اعالم نشده 
به احتمال زياد، همچون موارد بيشمار ديگر، علت آتش  .است

اما کدام کارگر . کارگران اعالم خواهد شد" بی احتياطی"سوزی 
آگاهی است که نداند اين کارگران در حين استثمار شدن توسط 

ه و در لحظاتی که با تحمل هولناک ترين شرايط کاری و سرماي
نازل ترين بهای فروش نيروی کار برای سرمايه داران ارزش 
اضافی توليد می کرده اند، آتش گرفته اند و در واقع در ميان شعله 

قاتل مستقيم اين کارگران و قاتل  .های آتش سرمايه پرپر شده اند
صورت جان خود را از دست می مستقيم تمام کارگرانی که به اين 

اين نظام، قاتل مستقيم . دهند، نظام انسان سوز سرمايه داری است
بشريت است و به همين دليل و به سزای همين جنايات بايد برای 

  . هميشه به گورستان تاريخ سپرده شود

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

کميته مهاهنگی برای ايجاد تشکل 
 )رانمنطقه هت(کارگری 

۶/٣/١٣٨٧ 
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 به کار خانگی بايد دستمزد تعلق گيرد 
مردی به علت اختالف با همسرش : خبرهولناک و تکان دهنده بود 
مرد که کارگر بيکار بوده و مسافر . او و خودش را به آتش کشيد

هزار تومان خرجی خانه برای زنش می  ۵کشی می کرده، صبح 
زن صبح که برای . می روداز خانه بيرون  گذارد و به دنبال کار

شستن ظرف ها و نظافت خانه به آشپزخانه می رود،می بيند مواد 
شوينده و پاک کننده تمام شده و قبل از اقدام برای درست کردن 

هزار تومان را خرج می کند و  ۵ناهار، برای تهيه آن ها تمام 
ظهر که مرد خسته و . چيزی نمی ماند تا با آن ناهاری درست کند

نه به خانه می آيد و می بيند غذايی در کار نيست، با همسرش گرس
شروع به دعوا می کند که چرا پول را به جای تهيه غذ صرف 
مواد شوينده کرده که با آن شکمی سير نمی شود، و زن در پاسخ 

مرد از .بحث و مشاجره باال می گيرد. از کمی خرج خانه می نالد
نی بنزين را که ذخيره کرده عصبانيت به زير زمين می رود و گال

بود به آشپزخانه می آورد و به سر و روی خودش وهمسرش می 
پاشد که در همين حين بنزين به آبگرمکن روشن داخل آشپزخانه 

وقتی همسايه ها می . پاشيده می شود و آتش شعله ور می گردد
در بيمارستان زن . رسند، زن و شوهر هر دو در آتش می سوختند

درصد سوختگی  ۵٠تگی می ميرد و مرد که باالی بر اثر سوخ
داشته در حالی که از درد و پشيمانی می گريسته می گفته که 
همسرم در حالی که می سوخت تالش می کرد آتش مرا خاموش 

زن قبل از مرگ گفته بود که آتش سوزی تصادفی بوده و . کند
ه آن ها دو فرزند نوجوان داشت.شوهرش هيچ تقصيری نداشته است

اند که در زمان اين حادثه فاجعه بار هر دو در مدرسه بوده اند و 
  .به اين ترتيب زندگی هر دو آن ها نيز نابود شده است

اين تراژدی دردناک زندگی يک کارگر بيکار و خانواده او در 
چه کسی . وضعيت دهشتباری است که ما در آن به سر می بريم

ر چنان می کند که بعد مقصر است؟ جامعه سرمايه داری با کارگ
از عمری کار و زحمت و در حالی که از صبح تا شب جان می 
کند تا با انجام کاری شرافتمندانه شکم خانواده اش را سير کند، به 
وضعيتی می افتد که از سر استيصال به کار های جنون آميزی 
چون اين و بسياری موارد اين چنينی دست بزند و خود و خانواده 

 –هزار تومانی شوهرش  ١٨٣زن خانه با حقوق . بود کنداش را نا
چگونه بايد غذای گرمی بر سر سفره  - تازه اگر همين را هم بگيرد

شوهر و بچه هايش بگذارد، در حالی که وزير کار اعالم کرده که 
در واقع چه . افزايش حقوق کارگران باعث تورم و گرانی می شود

تواند مسخره تر از اين و تا دليل و علتی برای تورم و گرانی می 
  اين حد دروغ و دور از واقعيت باشد؟

آنچه می خواهم بر آن تمرکز کنم اين است که چرا اين زن ، ما ا
زنی که شوهرش به روی او بنزين ريخته و او را به آتش کشيده به 
جای تالش برای نجات جان خود، در حالی که خود می سوخته 

نجات دهد؟ عمق اين تراژدی  سعی می کرده زندگی شوهرش را
شايد حتی . او نسبت به شوهرش حس نفرت نداشته. در اين جاست

با او احساس همدردی می کرده و آنچه او را چنين ديوانه کرده می 
او تالش هر روزه مرد را برای سير کردن شکم زن و بچه . فهميده

ت اش می ديده ، اين که او هرچه می توانسته می کرده تا احتياجا
آن ها را برآورده کند،اما هرچه می دويده و هرچه می کرده موفق 

او نهايت استيصال و . خرج خانه تامين نمی شده. نمی شده
او برای قاتل خود احساس . بيچارگی شوهرش را درک می کرده

دلسوزی می کرده و در آخرين لحظات زندگی اش سعی کرده او 
او، آن زن، . هام مبرا کندرا، شوهر و پدر بچه هايش را، از اين ات

اگر غذايی بوده آن را جلو . همه جا چنين از خود گذشته بوده
شوهر و بچه هايش می گذاشته و چه بسا طوری که آن ها نفهمند، 
تا .کمتر می خورده و گرسنه بلند می شده تا آن ها سير شوند

زير او نان آور . شوهرش نيروی کار داشته باشد و بتواند کار کند
واده بوده، نان آور او و فرزندانش، و اين نان آور بايد زنده می خان

  . مانده تا بچه ها زنده بمانند و خانواده سر پا بماند

سهم اين زن از زندگی چيست؟ مگر او کار نمی کرده؟ مگر ما ا
کاِر خانه کار نيست؟ اين کار کجا ديده می شود و کجا حق و حقوق 

ين زن ارزشی برای کار خود و آن پرداخت می شود؟ حتی خوِد ا
بنابراين برای زندگی خود قايل نبوده که به جای تالش برای زنده 

  .ماندن خود تالش می کرده جان شوهرش را نجات دهد

 ۶٠براساس آمار خوِد جمهوری اسالمی، از جمعيت حدود 
هزار نفر به  ۵٧ميليون و  ١۶سال به باال  ١٠ميليونی افراِد 

، مرکزآمار ١٣٨۵،سالنامه آماری کشور(ارند کارخانگی اشتغال د
البته قابل ذکر است که در اين آمار، کارخانگی شغل . ايران

" جمعيت غيرفعال"محسوب نمی شود و از اين جمعيت به عنوان 
ميليونی، فقط  ١۶از اين جمعيِت بيش از ). نام برده می شود(!) 
يعنی هزار نفر  ٩٩٨ميليون و  ١۵هزارنفر مرد هستند و  ۶٠
درصد آن را زنان تشکيل می دهند، به طوری که می  ۶٣/٩٩

 ٢٩. توان از کارخانگی به عنوان يک مسئله کامًال زنانه نام برد
سال به  ١٠هزار نفر يعنی تقريب نيمی از جمعيت  ٢٧٨ميليون و 

 ۵۵ميليون نفر يعنی حدود  ١۶از اين جمعيت، . باال زن هستند
به عبارت ديگر، بيش از نيمی . نددرصد به کارخانگی اشتغال دار

سال به باالی زنان ايران کاری را انجام می دهند  ١٠از جمعيِت 
جامعه سرمايه داری، . که در ازای آن هيچ چيزی دريافت نمی کنند

به ويژه در شکل اسالمی آن، در حالی که از کار خانگی زنان 
لقی آن به سود سرشار و هنگفتی می برد، با ناديده گرفتن آن و با ت

عنوان وظيفه و مسئوليت زن خانه دار حتی يک ريال بابت آن نمی 
ساعت و زن  ٩در حالی که در واقع زن خانه دار بيش از . پردازد

ساعت در روز کار می کند  ١٢شاغل در بيرون از خانه بيش از 
او به . و مسئوليت های بسيار زياد وگوناگونی را بر دوش می کشد

ی، نظافتچی، پرستار، مربی مهدکودک، جای آشپز، ظرف شو
معلم، مشاور و روانشناس، سرايدار، مامور خريد، مسئول 

، مديرمالی )اگر ماشينی در کار باشد( تاسيسات، راننده سرويس
او نيازهای جسمی و روحی شوهر و . در خانه کار می کند... و

 بی. فرزندانش را برآورده می کند تا آن ها سالم و سرزنده باشند
ترديد، در خانواده های کارگری، زن در بازتوليد نيروی کار و 
توليد نسل جديدی از کارگران نقشی مهم، اساسی و تعيين کننده 

سرمايه داری با تقويت سنت و پای فشردن بر نقش های . دارد
چه  -همسری و مادری زن بيشترين استفاده را از نيروی کار زنان

می برد، بی آن که ريالی  -ارشاغل در بيرون خانه وچه خانه د
  .بابت آن بپردازد

در نتيجه ای که از آخرين تحقيقاتی که در آمريکا با جمع آوری 
مادری که عالوه بر  ١۴٠٠٠مادر خانه دار و  ٢۶٠٠٠پاسخ های 

کار خانه در خارج از خانه هم شاغل بوده اند به دست آمده، اگر 
تا  ۶يک فرزند بين سال و  ۶به زن خانه داری که يک فرزند زير 
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سال دارد،از ميان نقش هايی که در خانه به عهده دارد، فقط  ١٨
بابت خانه داری، آشپزی و روانشناسی بخواهند دستمزد بدهند، اين 

دالر خواهد  ٩۵هزار و  ١٣٨زن خانه دار ساالنه درآمدی معادل 
اگر با حساب . )٣٠/٢/٨۶دنيای اقتصاد، يکشنبه روزنامه (داشت 
سالی  تومان اين رقم را به تومان تبديل کنيم، می شود ٩٠٠دالر 

بنابراين، . ميليون تومان ١٠ميليون و ماهی بيش از ١٢۴بيش از 
اگر حداقل دستمزدی را که زن خانه دار آمريکايی دارای دو 

ميليون  ١٠فرزند بايد دريافت کند در نظر بگيريم، می شود ماهی 
روی دستمزد کارگر بگذارد و  تومان که در واقع سرمايه دار بايد

به او بدهد تا کسی رخت هايش را بشويد، غذايش را بپزد، ظرف 
هايش را بشويد، خانه اش را نظافت کند، پرستاری اش را بکند، 
به بچه هايش و به درس و مشق و مدرسه آن ها برسد و از خانه و 
ه زندگی اش مراقبت و نگهداری کند تا او بتواند به طور مرتب و ب

اما سرمايه دار . موقع سر کارش حاضر شود و برای او کار کند
اين مبلغ را درسته در جيب خود می گذارد و می گويد همسری و 
مادری وظيفه زن و نقش مقدس زن در خانواده است و تا بوده 

  .چنين بوده و چنين نيز بايد باشد

 اين است آن سود آشکاری که سرمايه داری از تقسيم جنسيتی کار
از اين روست که زن چه خانه دار باشد و چه در بيرون . می برد

خانه کارکند، از آنجا که در ثروتی که در جامعه توليد می شود 
نقشی اساسی و تعيين کننده دارد، بايد سهم خود را از آن دريافت 

حداقل اين سهم معادل همان حداقل دستمزدی است که بايد . کند
رگِر بيکاِر آماده کار در نظر گرفته برای هر کارکر شاغل يا کا

شود و بديهی است که او نيز بايد از بيمه و تامين اجتماعی 
  .برخوردار باشد

ترديدی نيست که کار خانه اصوًال نبايد وظيفه و مسئوليت زن تلقی 
شود و در نهايت کار خانگی بايد اجتماعی شود و تا جايی که 

عرصه عمومی جامعه  ممکن است از حوزه خانه خارج شده و به
همان طور که اگر ما پول داشته باشيم، هرگز وقت و . محول شود

عمر خود را صرف خريد و پخت و پز و ظرف شويی نخواهيم 
کرد و از رستوران های عمومی استفاده خواهيم کرد، همان طور 
که ما در ساعاتی که در بيرون از خانه مشغول کار هستيم 

ودک می سپاريم، همان طور هم بسياری فرزندان خود را به مهد ک
از کارهايی که هم اکنون با تحميل و فشاراز گرده زن کشيده می 
شود بايد به مراکزعمومی توليد و خدمات منتقل گردد و از عهده 
زن خارج شود تا او از کار هايی که جسم و جانش را خسته و 

گ فرسوده و روحش را افسرده می کند و او را در چهارچوب تن
خانه و آشپز خانه عقب نگه می دارد، رهايی يابد و او نيز بتواند 
در عرصه جامعه استعدادهای خود را پرورش دهد و توانايی های 

راه حل اساسی معضل . خود را به دلخواه خويش به کار گيرد
کارخانگی همين است، و راهکارهايی چون شرکت مرد در انجام 

هيچ وجه اين مشکل را به طور  کارخانگی هرچند الزم است اما به
  . اساسی و ريشه ای حل نمی کند

تا اجتماعی شدِن کامل کارخانگی و با حرکت به سوی چنين ما ا
هدفی، ما بايد خواهان حداقل دستمزد و مزايا برای زنان خانه دار 
مطابق حداقل حقوق و مزايای همه کارگران شاغل و کارگران 

هزار تومان حداقل دستمزد  ۶٠٠ين، بنابرا. بيکار آماده کار باشيم
و بيمه و تامين اجتماعی حق همه زنان خانه دار و حداقل سهم 
ماهانه آنان از ثروت اجتماعی توليد شده توسط طبقه کارگر است 

  . که دولت بايد به آنان بپردازد

  منيژه گازرانی

را کليک کنيد ١٢/٨۶/٢۴

  

 از خبتيار رحيمی به عنوان فعال کارگری دفاع کنيم
حدود يک سال از بازداشت بختيار رحيمی، فعال کارگری و عضو 

او سال . کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، می گذرد
گذشته در مريوان دستگير شد، مدتی در زندان اطالعات سنندج 

تاکنون جز . ل شدزندان اوين منتق ٢٠٩محبوس بود و سپس به بند 
تماس تلفنی با خانواده اش نه اجازه مالقات به او داده اند و نه 

از اتهام او هيچ اطالعی در دست نيست، . امکان گرفتن وکيل
مسلم اين . شايعات بی اساسی را دامن زده است وهمين بی اطالعی

است که بختيار رحيمی در رابطه با فعاليت کارگری دستگير نشده 
علوم نيست که ايشان به طورمشخص به چه علتی اما م.است

به بند  ٢٠٩آخرين خبرها حاکی است که از . بازداشت شده است
طبق اطالعاتی که از اوين به بيرون درز . عمومی منتقل شده است

برای اعتراف و پذيرش اتهام يا اتهامات خود  ٢٠٩کرده، او در 
ست که آشکار ا. سخت زير فشارهای جسمی و روحی بوده است

تمام اين موارد حتی طبق قوانين خود جمهوری اسالمی غيرقانونی 
  .است

ما ضمن محکوم کردن اين برخوردها با بختيار رحيمی بدين وسيله 
از ايشان به عنوان فعال کارگری وعضو کميته هماهنگی دفاع می 

ما براين باوريم که اوال در بسياری از موارد برای بازداشتن . کنيم
فعاليت کارگری برای آنان پاپوش دوخته می شود و از  فعاالن از
که به اين فعاالن زده می " اتهاماتی"نمی توان و نبايد به  همين رو

ثانيا، حتی اگر اتهام يک فعال کارگری اتهامی . شود استناد کرد
های جمهوری " دادگاه"و نه (واقعی باشد و دادگاه صالحی 

ق يک شهروند ازجمله حق که در آن متهم از تمام حقو )اسالمی
دفاع و حق داشتن وکيل برخوردارباشد اين اتهام را اثبات هم بکند، 
. بازهم ازچنين متهمی بايد به عنوان فعال کارگری دفاع کرد

پيداست که دفاع از حق و حقوق افراد به عنوان فعال کارگری به 
سکوت و عدم دفاع از . معنی دفاع از هرگونه عمل اين افراد نيست

فعاالنی که به عللی غيراز فعاليت کارگری دستگير شده اند طنابی 
از بختيار . است که در نهايت به گردن خود اين فعاالن می افتد

  .رحيمی به عنوان فعال کارگری بايد دفاع کرد

کميته مهاهنگی برای ايجاد تشکل 
 )منطقه هتران(کارگری 

٧/٣/١٣٨٧  
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و احتاد پيروزی کارگران نيشکر هفت تپه در گر
 *کارگران عليه سرمايه است

بيش از يک هفته است که کارگران نيشکر هفت تپه در شهر شوش 
ه سر می      ايی ب در خوزستان در اعتصاِب توام با تحصن و راه پيم

مطالبات کارگران در اين اعتصاب بسيارند، اما مهم تريِن آن . برند
دستمزد،   رسمی کردن کارگران موقت، افزايش: ها عبارت اند از 

تشکل کارگری، اجرای طبقه بندی مشاغل و پرداخت دستمزدهای   
پاسخ دولت به اين اعتصاب تا کنون جز پرداخت بخشی از  . معوقه

ه طور    دستمزدهای معوقه چيزی جز ضرب و شتم و بازداشت و ب
در مورد جزئيات اين اعتصاب  . کلی سرکوب کارگران نبوده است
ا را تکرار نمی     گزارش های بسياری داده شده و  ا آن ه ما در اينج

يم ت اصلی   . کن ه عل اره ب ردازيم اول اش دان بپ واهيم ب ی خ ه م آنچ
ا آن      ه ب ه و سپس راه مقابل وضعيت کنونی کارگران نيشکر هفت تپ

  .است

ه کشور       ١٣٨۵در سال  ون و پانصدهزارتن شکر ب ، حدود دوميلي
ی شکر         ه کل مصرف داخل وارد شده است و اين در حالی است ک

ون     د ازه يک ميلي ه ت ر سال يک ميليون و هشتصد هزار تن است ک
ه واردات         از ب د می شود و ني ِن آن در داخل تولي و دويست هزار ت

 پرسش اين است که چرا در سال . شکر فقط ششصد هزار تن است
ون و پانصدهزارتن شکر     ١٣٨۵ به جای ششصد هزار تن، دوميلي

ه      وارد شده است؟ از عوامل ديگر که بگذريم، ن است ک واقعيت اي
ی و       ای دولت رکت ه ر ش ورد نظ ود م ل س کر در داخ د ش تولي
ن    ه اي ه طوری ک د ب ی کن امين نم کر را ت دۀ ش خصوصِی توليدکنن
ه جای      د ب شرکت ها برای به دست آوردن اين سود ترجيح می دهن

د  ارج وارد کنن کر در داخل آن را از خ د ش رای . تولي ز ب ت ني دول
و   ا ع رکت ه ن ش ت از اي کر را از  حماي ی واردات ش ارض گمرک

ا   % ۴به % ١۴٠ ی و ب کاهش داده تا اين شرکت ها بتوانند به راحت
د د شکر وارد کنن ه بخواهن دازه ک رين قيمت هر ان دولت . ارزان ت

ادعا می کند که اين کار به نفع مردم است زير به اين ترتيب شکر   
ردم می رسد    يش نيست،      . ارزان تر به دست م ا دروغی ب ن ادع اي

زير قيمت شکر در بازار نه تنها کاهش پيدا نکرده بلکه، برعکس، 
ه است زايش يافت ی  . اف کل گران ط مش کرنه فق ابراين، واردات ش بن

ز         ه را ني ارگر نيشکر هفت تپ زاران ک شکر را حل نکرده، بلکه ه
  .در معرض بيکاری و خانه خرابی هر چه بيشتر قرار داده است

ان می شوند و      اگر هزاران کارگر ! چه باک ما ا بيکار و بی خانم
ه شکرانۀ         د، در عوض ب يش می خرن ر از پ مردم شکر را گران ت
ی و         وب شرکت های دولت واردات کوه عظيمی از شکر سود مطل
ه           ا ب ن شرکت ه ده و اي ه دست آم ا ب ازاده ه خصوصی متعلق به آق

د    ه ان ه توضيح بيشتر      . ثروت های نجومی دست يافت ازی ب س، ني پ
ارگر  ه ک دارد ک يری   ن انی حرص و آز س ه قرب ت تپ کر هف ان نيش

ه  رای سوداندوزی هرچ ا ب ن شرکت ه د اي ذير صاحبان ثروتمن ناپ
  .بيشتر شده اند

. ببينيم ثروت عظيم اين شرکت ها و آقازاده ها از کجا آمده استما ا
ن شکر در سال       ، ١٣٨۵برای واردات دوميليون و پانصد هزار ت

ی حدود هزار م    ول خرج شده      يک ميليارد دالر يعن ان پ ارد توم يلي
ه    . است ولی است ک بودجۀ اصلی ای که صرف واردات می شود پ

ين   . از فروش نفت به دست می آيد اق زم نفت را چه کسانی از اعم
د؟    ديل کنن بيرون می کشند تا صاحبان وسايل توليد آن را به دالر تب

ارگران  دۀ شکر . ک ی و خصوصِی واردکنن س، شرکت های دولت پ
ي ع ش ارگران نفت را در شکل دالر خرج واردات درواق رۀ جان ک

ه       ازهم بيشتری را ب ول ب ازار، پ شکر می کنند تا با فروش آن در ب
اما اين پوِل بيشتر از کجا می آيد؟ کشورهايی که ايران . جيب بزنند

از آن ها شکر وارد می کند عبارت اند از انگليس، آلمان، بلژيک،  
ل، آ  ارات متحدۀ     سوئيس، اتريش، ترکيه، برزي وبی و ام ای جن فريق

ازهم      . عربی د؟ ب د می کنن چه کسانی شکر را در اين کشورها تولي
ارگران      . کارگران ار ک شکری که وارد ايران می شود محصول ک

ه           ه ب ولی ک وق است و پ د شکر در کشورهای ف کارخانه های تولي
دۀ شکر می رود بخشی از شيرۀ جان         جيب شرکت های وارد کنن

به اين ترتيب، هم پولی که صرف خريد . کشورهاستکارگران اين 
ن شکر در  روش اي ا ف ه ب م سودی ک ارج می شود و ه شکر از خ
داخل به جيب شرکت های وارد کنندۀ شکر می رود هردو از شيرۀ 

ين  . مکيده شده است -اعم از ايرانی و خارجی -جان کارگران و هم
ه    است آن رابطۀ اجتماعی انسان ستيزی که انبوه انسان  ايی را ک ه

رين  ه ارزان ت ار خود را ب روی ک د ني رار معاش مجبورن رای ام ب
ام   دکی ددمنش خون آش مار ان ر ش ردۀ مزدبگي ه ب ند ب قيمت بفروش
ر      د ب ايل تولي ر وس تبديل کرده است که فقط و فقط به دليل مالکيت ب

پس، در يک کالم، . سرنوشت اين اردوی بيشمار کار حاکم شده اند
رابی و سيه روزی هزاران کارگر نيشکر هفت  علت اصلی خانه خ

ز          ه در آن ج ت ک رمايه اس انی س ۀ ضدانس ت رابط ه حاکمي تپ
ر مشتی سرمايه دار       انه ت ر و ددمنش سوداندوزی هرچه بيرحمانه ت
ز ديگری         يچ چي ا انسان ه ون ه به بهای از هستی ساقط کردن ميلي

  . معنا و مفهوم ندارد

ارگران ن ايی ک ا راه ره ان، تنه دين س ام ب ه از تم ت تپ کر هف يش
اعی      ه رابطه ای اجتم ه مثاب بدبختی هايشان راه مبارزه با سرمايه ب

اما چگونه؟ . است که تمام بشريت را به اسارت خود درآورده است
ارزه       ه خود مب ارگران نيشکرهفت تپ بدون شک، همين اعتصاب ک
با سرمايه است، چرا که مضمون آن گرفتن سهم هرچه بيشتری از 

رمايه  درت        س عيف ق ان تض دين س ارگران و ب ود ک روی خ ه ني ب
ت  رمايه اس ارزۀ    . س ه مب رمايه داری ب ودرآوردن س ه زان ا ب ام

قدرت سرمايه از آن  . سازمان يافته و سراسری کارگران نياز دارد
د    و زده ان ابلش زان ارگران در مق ه ک ت ک ارگران  . روس ر ک اگ

چنان . هد زدبرخيزند، اين سرمايه است که در مقابل آنان زانو خوا
ه را در            ت تپ کر هف ارگران نيش ون ک م اکن ه ه ه ک ديم آنچ ه دي ک
رار داده واردات  يش ق يش از پ يه روزِی ب اری و س رض بيک مع

اما اگر کارگران نفت . شکر با هدف سوداندوزی هرچه بيشتر است
و گاز و پتروشيمی برای حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه توليد 

والت پت   از و محص ت و گ ای    نف رکت ه د، ش يمی را بخوابانن روش
د آورد؟ اگر        ا خواهن ول واردات شکر را از کج وارد کننده شکر پ
ت از    ران در حماي ه اي کر ب ادرکننده ش ورهای ص ارگران کش ک
ا     ا اساس د، ي ف کنن کر را متوق د ش ه تولي ت تپ کر هف ارگران نيش ک
ی آن را وارد  رمايه داران ايران ه س د داشت ک ود خواه شکری وج

د و  کنند و  با فروش آن در بازار خود به سودهای نجومی دست يابن
ان دادن      رای نش در ب ين ق انند؟ هم ياه بنش اک س ه خ ارگران را ب ک
ودرآوردن سرمايه       ه زان رای ب ارگران ب قدرت اتحاد و همبستگی ک

  . داری کافی است
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ه الزم است    ار البت ا  . شکايت به نهادهايی چون سازمان جهانی ک ام
ه      قبل از آن و مهم ت ارگران نيشکر هفت تپ ه ک ر ازآن الزم است ک

اری    ه ي ان را ب اط جه اير نق ران و س ود در اي ای خ ه ای ه م طبق ه
الزم است که با کارگران نفت و گاز و پتروشيمی وارد . فرابخوانند

از و محصوالت     ت و گ د نف ف تولي وند و ضرورت توق ذاکره ش م
د  ان گذارن ان در مي ا آن يمی را ب ه. پتروش ت ک ار  الزم اس در کن

ده شکر و       د کنن ارگران تولي رای ک شکايت به سازمان جهانی کار ب
دن         زوم خوابان ند و ل ه بنويس اير کشورها نام ان در س تشکل های آن

ه   . توليد شکر را در کشورهايشان خاطرنشان کنند ناگفته پيداست ک
يچ        ه ه ه سرمايه ب تالش برای ايجاد صفی متشکل و سراسری علي

ي   ارزه بالفعل       وجه به معنی دست کش ی کمرنگ کردن مب ا حت دن ي
تمزد، لغو   زايش دس اتی چون اف ه مطالب ابی ب رای دست ي ونی ب کن

ارگری نيست    ارگران نيشکرهفت    . کارموقت وتشکل ک ع، ک درواق
ن   ۀ اي اره ای جز ادام ز چ ارگران ديگر ني اری ک دون ي ی ب ه حت تپ

د  ارزه ندارن ين     . مب ه هم ابی ب ت ي ه دس ت ک ن اس ه در اي ام نکت تم
رمايه      مط ه س ارگران علي کل ک د و متش اد صف متح ا ايج ات ب الب

ذير است ان پ ا . امک ط ب ط و فق رمايه و سرکوب آن را فق درت س ق
م         وان دره ی ت کل م د و متش ارگران متح تيِز ک رمايه س درت س ق

  .شکست

 !ه پکارگران نيشکر هفت ت

ارگران    ۀ اول ک ارگران و در درج اير ک ود، س ت از خ رای حماي ب
  !روشيمی را به توقف چرخ توليد فرابخوانيدنفت و گاز و پت

 !کارگران نفت و گاز و پرتوشيمی 

ت و            ه حماي ون ب م اکن ه ه ت تپ کر هف ما در نيش ران ش م زنجي ه
ته های شما و     . همبستگی شما نياز دارند ان خواس مطالبات آنان هم

ت    ران اس ارگران اي ل ک ت و    . ک ای کارموق تمزد، الغ زايش دس اف
ارگران  می ک تخدام رس ه اس ر ن ارگری ديگ کل ک رانجام تش و س

اتی     ات طبق خواسته های اين يا آن بخش از طبقۀ کارگر بلکه مطالب
د   ی رون مار م ه ش ران ب ارگر اي ۀ ک ل طبق ت از . ک ابراين، حماي بن

ۀ    ل طبق ت از ک ع حماي ه درواق ت تپ کر هف ارگران نيش اعتصاب ک
اين حمايت، حمايت يک هم سنگر از . کارگر از جمله خوِد شماست

رای اعالم همبستگی       . م سنگر خويش استه د و ب ا خيزي ه پ پس، ب
والت     از و محص ت و گ د نف ه تولي ت تپ کر هف ارگران نيش ا ک ب

  !پتروشيمی را متوقف کنيد

 فعاالن جنبش کارگری

١۵/٧/١٣٨۶  

ه در       * ت تپ کر هف ارگران نيش اب ک بت اعتص ه مناس ه ب ن بياني اي
ه   از آنجا که کارگران . منتشر شده است ٨۶مهرماه  نيشکر هفت تپ

ار       ) ٨۶اسفند (هم اکنون  ه خود ب برای دريافت دستمزد های معوق
ه را الزم    ن بياني ديگر دست به اعتصاب زده اند، ما انتشار مجدد اي

  .دانستيم

  فعاالن جنبش کارگری

٢٠/١٢/١٣٨۶ 
 

پانزدمهين روز اعتصاب کارگران کوره های آجرپزی 
 قرچک

نفر از کارگران کوره های  ٨٠٠بيش از 
ين    روز است   ١٥آجرپزی قرچک ورام

د  ی برن ر     م ه س اب ب ه در اعتص . ک
ه     الی ادام ارگران در ح ن ک اب اي اعتص

ا از  تمزد آن ه ه دس  ١٢٠٠٠دارد ک
ه      ن آجر ب  ١٥٠٠٠تومان در ازای هر ت

زايش  ان اف ت  توم ه اس ارگران . يافت ک
تند   تر هس تمزد بيش ان دس ان . خواه مالک

ارگران   اب ک ه اعتص ا از ادام وره ه ک
ار  سخت خشمگين اند و وساط  ت اداره ک

تالف ل اخ طالح ح ه اص ت ب  و هيئ
ان ارگران و کارفرماي ته  ک ز نتوانس ني

ار     رگيری ک ه از س ارگران را ب ت ک اس
ه     . وتوليد متقاعد کند يم ک ادآوری می کن ي

ر از   زاران نف ن اعتصاب، ه ال اي ه دنب ب
کارگران کوره های آجرپزی اروميه نيز 

د اب زده ان ه اعتص ت ب ت . دس خواس
تمزد از  زايش دس ه اف ارگران ارومي ک

ر   ٩٥٠٠ ان در ازای ه ر  ١٠٠٠توم آج
ه  ت  ١٥٠٠٠ب ان اس ر  (  توم ه خب ب

زی  ای آجرپ وره ه ارگران ک اعتصاب ک
  ).ون مراجعه کنيداروميه در همين ست

 ٨٧خرداد  ٨
 

 

 اعتصاب وسيع کارگران کوره های آجرپزی در اروميه
ارگر در کوره های چندين هزار ک

آجرپزی شهر اروميه دست به اعتصاب 
زدند و به طور همزمان چرخ کار و 

کارگاه توليد آجر متوقف  ۶٠توليد را در 
اين اعتصاب از صبح روز ششم . کردند

کارگر  ٣٠٠٠و بيش از  خرداد آغازشده
اعتصاب در حال . در آن شرکت دارند

کوره  ٣٠کارگران . گسترش است
اعالم کرده اند که هر چه آجرپزی ديگر 

زودتر دست از کار خواهند کشيد و به 
صفوف همزنجيران خويش ملحق 

کارگران خواستار افزايش . خواهند شد

آنان . فوری دستمزدهای خويش هستند
ميزان نازل مزدهای کنونی را بسيار 
ظالمانه می دانند و تأکيد کرده اند که تا 
دستيابی به درخواست های خويش به 

  . صاب ادامه خواهند داداعت

 ١۵کارگران کوره پزخانه های اروميه 
. ساعت در هر شبانه روز کار می کنند

صبح هر روز  ۴ساعت کار آنان از 
بعد از ظهر  ٧آغاز می شود و تا ساعت 

روزانه طوالنی کار توامان . ادامه دارد
همه افراد خانواده اعم از مرد و زن و 

ايط کودک، سختی و فرسايندگی و شر

هولناک کار اين کارگران تجسم 
جنايتکارانه ترين و دژخيمانه ترين شکل 

هر کارگر در . استثمار سرمايه است
 ٩۵٠٠قطعه آجر فقط  ١٠٠٠ازای توليد 

برای لحظه ای . تومان دريافت می کند
به سرنوشت آجرهای توليد شده توسط 
اين بردگان مزدی داغ لعنت خورده دقت 

ساعته  ١۵ه کار آجرها با روزان. کنيم
اين کارگران در کنار شعله های سوزنده 
آتش کوره ها و در دل شرايط مرگبار و 
طاقت فرسای اين محيط های کار ساخته 
می شوند، با دست کارگران همزنجير آن 
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ها در بخش ساختمان و در يک شرايط 
کاری همين اندازه مرگبار و هولناک 
صرف برپايی کاخ ها، ويالها و آسمان 

خانه ها و مجتمع . اش ها می شوندخر
های مسکونی، تجاری، توليدی، اداری 
و دولتی ساخته شده به دست اين 
کارگران ميليارد ميليارد تومان به فروش 
می روند و ميليارد ميليارد سود و 
سرمايه نصيب سرمايه داران می سازند، 
و درهمان حال خود اين کارگران با اين 

رگ آفرين، روزانه کار وحشتناک و م

با کار ممتد مادام العمر در کنار شعله 
های آتش، با تحمل مرگ و ميرهای 
ناشی از شرايط سخت کاری و فقدان 

تومان  ٩۵٠٠امکانات ايمنی، با دستمزد 
آجر،عموما  ١٠٠٠در ازای توليد هر 

فاقد سرپناه و آلونک مسکونی هستند و 
شب ها را در بيغوله های کنار همان 

   .رپزی سر می کنندکوره ها ی آج

کارگر کوره پزخانه های اروميه  ٣٠٠٠
در اعتراض به اين سطح از شدت 

استثمار و بی حقوقی خويش دست از 
آنان اعالم کرده اند که . کار کشيده اند

 ١۵٠٠٠حداقل مزدهايشان بايد بر پايه 
آجر  ١٠٠٠تومان در مقابل توليد هر 

کارگران تصريح کرده اند که . باشد
آنان به کار در گرو قبول کامل بازگشت 

  . مطالبات آن ها است

  ٨٧خرداد  ٨

 

 روز بيست و چهارم اعتصاب کارگران هفت تپه
اعتصاب کارگران نيشکرهفت تپه روز 
بيست و چهارم خود را نيز پشت سر 

در اين روز باز هم هزاران کارگر . نهاد
در محيط کارخانه و در محوطه مقابل 

. اجتماع کردند دفتر مديرعامل سرمايه
 کارگران به روال معمول پس از تجمع

آنان همگی . شروع به دادن شعار کردند
« همصدا و متحد فرياد می زدند که 
، »حقوق ماهيانه حق مسلم ماست

« ، »زندگی و معيشت حق مسلم ماست"
کارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم، گرسنه 

مرگ بر « ، »مرگ بر شفيعی« ، »ايم
  ... »زيودار

ز صبح امروز شايعه ای در کارخانه ا
سرچشمه اين شايعه ظاهرًا . پيچيده است

عبارتی است که از زبان مديرعامل يا به 
نقل از وی در بلندگوهای دفتر مديريت 

شفيعی مديرعامل منفور . پخش شده است
کارگران که از شروع اعتصاب هفت تپه 
تا امروز به تهران فرار کرده وهيچگاه 

محل تجمع کارگران  جرأت حضور در
را نيافته اين بار گفته است که مطالبات 
کارگران از محل يک وام سنگين دولتی 

تا لحظه حاضر هيچ . پرداخت خواهد شد
اين حرف مدير عامل سرمايه  کارگری

را باور نکرده است، به اين دليل بسيار 

روشن که او در دروغ گويی و عوام 
 فريبی به سان همه مزدوران و عوامل

کارگران اعالم . سرمايه شهره آفاق است
به اعتصاب و مبارزه خود  کرده اند که

آنان تأکيد کرده اند که . ادامه خواهند داد
وعده های دروغين کارفرمايان و  فريب

. دولت سرمايه داران را نخواهند خورد
سخن کارگران اين است که هر نوع 
تصميم در مورد پايان اعتصاب در گرو 

ملی تمام مطالبات آنان محقق شدن ع
 ٨٧خرداد  ٨. است

  

 کارگران هفت تپه متشکل می شوند
کارگران نيشکر هفت تپه در بطن 

رمايه دست مبارزات روز خود عليه س
اقدام . به کار متشکل شدن خويش شده اند

کارگران مطابق معمول با مخالفت و 
توطئه چينی دولت سرمايه داری روبه 

عمال دولتی سرمايه اعالم . رو شده است
کرده اند که فقط نهاد دست ساخت خود 
يعنی شورای اسالمی کار را به رسميت 

کارگران، برعکس، . می شناسند
شکلی هستند که ظرف خواستار نوع ت

اين که . واقعی مبارزات روز آنان باشد
توده وسيع کارگران هفت تپه نام و نشان 
اين تشکل را انجمن صنفی و سنديکا 
خواهند گذاشت يا شورا و يا، از آن مهم 
تر، فرايند واقعی ايجاد اين تشکل را 
چگونه پيش خواهند برد، سؤاالتی هستند 

ين پاسخ آن که مناسب ترين و شايسته تر
ها را بايستی از عمق روند جاری پيکار 

کارگران . پرشکوه خود آنان جستجو کرد
سال است که در ادامه مبارزات  ٢

گذشته خويش به طور مستقيم و رويارو 
با نظام سرمايه داری در جنگ و ستيز 

آن ها نيروی کار خود را به . هستند
صاحبان سرمايه و به دولت سرمايه دار 

ان بسيار دقيق تر به سرمايه می يا به بي
اين سرمايه است که از پرداخت . فروشند

. بهای نيروی کار آن ها سرباز می زند
اين سرمايه است که در قيافه منحوس 
شفيعی، زيودار، فرماندار و هزاران 
عمله و اکره ديگر برای بيکارسازی و 

آنان به باتالق گرسنگی نقشه می  پرتاب
اين سرمايه . ی کندکشد و توطئه بر پا م

است که در هيئت اشرار و خدم و حشم 
نظامی و پليسی و نيروی سرکوب 

اين . مبارزه آن ها را در هم می کوبد
روزه  ٢٣سرمايه است که جنگ و ستيز 

اين . اخير را بر آن ها تحميل کرده است
سرمايه است که کودکان گرسنه آن ها را 
به جرم اعتراض عليه تعويق دستمزد 

. نشان به باد ضرب و شتم می گيردپدرا

اگر قرار است که کارگران اسير 
فريبکاری گروه های با نقاب و بی نقاب 
نوکر سرمايه نشوند، اگر بناست که آنان 
راه حل ها و حرف های صاحبان 
سرمايه را در هر شکل و هر فرمولبندی 
به خوبی بشناسند و آن ها را طرد کنند، 

نيشکر  آری اگر بناست که کارگران
هفت تپه با سر مستقل و آگاه طبقاتی خود 
به مسئله سازمانيابی مبارزاتشان فکر 
کنند بايد مقدم بر هر چيز به چند وچون 

آنان . همين مبارزات روز خود فکر کنند
عمًال و به صورت بسيارزنده در جنگ 

در طول . با سرمايه داری قرار دارند
اعتصاب پرشکوه را  ١٣سال  ٢اين 

در طی . رمايه سازمان داده اندعليه س
روز به طور  ٢٣ماه گذشته و جاری 

مستمر شهر شوش و جاده های اطراف 
اين شهر را به ميدان جنگ و ستيزهای 
. پراکنده عليه سرمايه تبديل کرده اند

تشکل کارگران هفت تپه اگر بناست 
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ظرف پيشبرد اين مبارزات باشد بدون 
 هيچ اگرواما بايد تشکلی ضدسرمايه

  . داری و شورايی باشد

همه اين ها در مورد نام و نشانی است 
که تشکل کارگران هفت تپه می تواند 

اما در مورد روند . برای خود تعيين کند
واقعی و عملی اين تشکل، پاسخ را باز 
هم بايد در بطن همين مبارزات جاری 

کارگران برای شروع . آن ها کاوش کرد
 تیاعتصاب خويش از هيچ نهاد دول
آنان . اجازه نگرفته اند و نبايد می گرفتند

اعتصاب را بر پايه اراده مصمم  ١٣
خود عليه شدت استثمار و بی حقوقی 
سرمايه داری سازمان داده اند، بر اساس 
اراده آزاد جمعی خود خيابان های شوش 
را ميدان جنگ تن به تن با اشرار مهاجم 

هر چه کارگران در . سرمايه ساخته اند
اين سال ها و ماه ها کرده اند بر طول 

خالف خواست صاحبان سرمايه و دولت 
سرمايه داری بوده است و اساسًا بايد 

به همه اين دالئل در لحظه . چنين باشد
حاضر هم نبايد هيچ نيازی به هيچ شور 
و مشورتی با هيچ نهاد دولتی و 
غيردولتی سرمايه برای تعيين نام و 

خود نشان و چگونگی متشکل شدن 
کارگران با سرمايه در . احساس کنند

جنگند و هيچ ارتش عاقل و آگاهی در 
حين جنگ چگونگی سازمانيابی قوای 
جنگی خود را از دشمن سؤال نمی کند 
و برای اين کار منتظر نظر دشمن نمی 

   .ماند

نکته سومی نيز در همين جا و در رابطه 
مسئله سازمانيابی روز کارگران هفت 

جنبش کارگران . م استتپه بسيار مه
نيشکر مطلقًا يک جنبش ضنفی نيست و 
کارگران هفت تپه هيچ صنف و رسته 

آنان توده . ای را تشکيل نمی دهند
فروشنده نيروی کار هستند، مثل همه 
کارگران ايران و دنيا توسط سرمايه 
استثمار می شوند، بخشی از طبقه کارگر 

مصائب و . ايران و جهان هستند
ها همان مصائب و مشکالت آن 

معضالت بخش های ديگر طبقه کارگر 
به نفع کارگر هفت تپه نيست که . است

زير لوای يک صنف خاص صف پيکار 
خود را از ميليون ها توده همزنجير خود 
. در سراسر ايران و جهان متمايز کند

تشکل کارگر نيشکر هفت تپه نمی تواند 

در قد و قواره و شمايل يک تشکل 
تشکل او بايد با . گرددصنفی ظاهر 

سرفرازی تمام نام و نشان يک شورای 
ضدسرمايه داری را بر پيشانی خود 

صنف و صنف بازی راهبرد . حمل کند
شقه شقه کردن جنبش کارگری و 
هموارسازی راه اسارت اين جنبش در 

  . چهارچوب بقای بردگی مزدی است

و سرانجام اين که کارگران هفت تپه بايد 
و آگاه به اين نکته نيز  بسيار هوشيار

بينديشند که سرمايه فقط در هيئت 
صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری، 
فقط در قيافه منحوس شفيعی و زيودار و 
فرماندار و نماينده شوش در برابر آن ها 

سرمايه، عالوه بر اين . چهره نمی نماياند
ها، در لباس مدافعان طبقه کارگر، در 

برای صنفی  چهارچوب پند و موعظه
تلقی کردن مبارزات، قانونی مبارزه 
کردن، اجتناب از نام و نشان شورايی و 
ضد سرمايه داری تشکل و مانند اين ها 

  . نيز در ميان کارگران ظاهر می شود

  ٨٧خرداد  ٧

 

عليه شدت » صنايع اراک « راه پيمايی کارگران 
 استثمار سرمايه

سرمايه يک رابطه اجتماعی، رابطه 
و فروش نيروی کار، رابطه توليد  خريد

اضافه ارزش توسط کارگر، رابطه 
محروم شدن کارگر از محصول کار و 
توليد خويش، از دخالت در سرنوشت 

حق و  کار و توليداتش، و از هر نوع
حقوق اجتماعی و مداخله آزاد در تعيين 

اين که . سرنوشت زندگی خويش است
صاحب سرمايه کيست هيچ تفاوتی به 

همه مصائب و . کارگر نمی کندحال 
ذلت ها و سيه روزی های کارگر از 
وجود سرمايه و مناسبات سرمايه داری 

با همه اين ها نبايد فراموش کنيم . است
که صاحبان سرمايه و دولت های آن ها، 
لحظه به لحظه، دست به کار اجرای 
دسيسه ها و برنامه ريزی های 
 جورواجور تشديد استثمار و مستحکم تر
کردن بندهای بی حقوقی توده های 

اين دسيسه ها و برنامه . کارگر هستند

ريزی ها نيز مطابق معمول در هر کجا 
و به هر مناسبتی اسم و رسم خاصی را 

بحث خصوصی . برای خود برمی گزيند
قانون  ۴۴سازی ها و اجرای اصل 

اساسی دولت سرمايه داری اسالمی هم 
رای دقيقًا يکی از همين دسيسه ها ب

افزايش فشار هر چه مرگبارتر استثمار 
کارخانه . کارگران توسط سرمايه است 

هم در زمره واحدهايی » صنايع اراک« 
است که بر پايه همين طرح مشمول 
سياست خصوصی سازی قرار گرفته 

محصول مستقيم و فوری و آماده . است
اين سياست تا همين لحظه حاضر برای 

ارت بوده کارگران اين واحد صنعتی عب
. ٢قطع حق شيفت کارگران . ١ :است از

قطع پول ناچيز موسوم به مزايای شغلی 
حذف آنچه که معموًال طرح . ٣کارگران 

  . طبقه بندی مشاغل ناميده می شود

عليه اين » صنايع اراک « کارگران 
تعرضات و تهاجمات ضد بشری سرمايه 

آنان در نخستين . دست به مبارزه زده اند
 ١٣ه پيمايی طوالنی گام يک را

تا  کيلومتری را در فاصله ميان کارخانه
اداره کار سرمايه در شهر اراک سازمان 

کارگر کارخانه در اين راه  ١٨٠. دادند
کارگران خواستار . پيمايی شرکت داشتند

توقف کامل اين تغييرات و طرح های 
آنان اعالم کردند که . ضدکارگری هستند

سرمايه  در صورت سرپيچی دولتمردان
از قبول فوری خواسته هايشان در هفته 
آينده به طور دسته جمعی راهی تهران 
خواهند شد و در محوطه مقابل وزارت 
صنايع سرمايه يک تحصن وسيع 

  . اعتراضی را سازمان خواهند داد

  ٨٧خرداد  ٧
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 »آب طبس«بيکارسازی کارگران در 
آب طبس « سرمايه دار صاحب کارخانه 

. کارگر داده است ٣٨اج حکم به اخر» 
 ۵٠واحد صنعتی مذکور درمجموع 

گزارش ها . کارگر را استثمار می کند
کارگر باقی مانده نيز  ١٢حاکی است که 

ظرف همين روزهای آينده اخراج 
سرمايه دار دليل کار خويش . خواهند شد

در ! را کمبود نقدينگی اعالم کرده است
 جامعه ای که فقط ميزان نقدينگی سرمايه
داران بخش خصوصی آن، مدت هاست 

 ١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ از مرز
يک صد و بيست هزار ميليارد ( تومان 
بسيار شنيدنی است  عبور کرده) تومان

که تمامی اين سرمايه داران هنگام 
اخراج کارگران يک صدا بر کمبود 
ميزان نقدينگی خويش انگشت می 

در همان حال اين را نيز به ياد ! گذارند
ته باشيم که همين سرمايه داران داش

تراکم بسيار انبوه و سنگين نقدينگی را 
يک دليل اساسی وضعيت بد اقتصادی 

و اقدام ضد ! جامعه اعالم کرده اند
بشری خويش در تحميل باالترين گرانی 
ها بر کارگران و تاراج بيشترين بخش 
ناچيز کار پرداخت شده توده های کارگر 

همه . ه می کنندرا با همين بهانه توجي
چيز سرمايه داری در همه تار و پودش 
ترفند و عوام فريبی و وارونه پردازی 

سرمايه تمامی اين سالح ها را . است
برای قلع و قمع کارگران به کار می 

اما با همه اين ها هر لحظه و در . گيرد
هر گام باز هم نيازمند برپايی حمام خون 
ای از مبارزات ضدسرمايه داری توده ه

. دليل اين امر روشن است. کارگر است
عوام فريبی و دروغ و وارونه سازی 
سرمايه برای اين است که مغز کارگر 
را مسخ کند، اما چشم کارگر به مغز او 
فرياد می زند که آنچه من می بينم مو به 
 مو خالف اين ترفندها و عوام فريبی ها

فرياد چشم او را  است، گوش کارگر
مغز کارگر به وارونه  تأييد می کند،

پردازی های سرمايه نه می گويد و در 
اين ميان شکم گرسنه کارگر به مغز او 
هشدار می دهد که حتمًا مبارزه بايد کرد 
  . و حتمًا عليه سرمايه هم مبارزه بايد کرد

  ٨٧خرداد  ٧

 

   

 ماه کار بدون هيچ دستمزد ۴
طبس مثل غالب » کريت« کارگران سد 
دستمزدهای ماهانه خود  کارگران ايران

را با تأخيرهای طوالنی دريافت می 
ماه تمام  ۴اين کارگران اکنون . کنند

است که کار کرده اند اما ريالی دستمزد 
 ٣٠کارفرمای سد کريت . نگرفته اند

او مثل همه . کارگر را استثمار می کند
سرمايه داران بر اين باور است که 
 اعتراض عليه تأخيرهای طوالنی در

کارفرما . پرداخت دستمزدها جرم است
به همين دليل همه کارگران معترض را 

سرمايه دار سد هيچ . بيکار ساخته است

ريالی هم به کارگران اخراجی بابت 
دستمزدهای معوقه چندين ماهه آنان 

   .پرداخت نکرده است

  ٨٧خرداد  ٧

 
  

 بازگشت کارگران به کار و تعطيلی کارخانه
وانديم که صاحب در خبرهای قبلی خ

کارخانه المپ فارس همه کارگران را 
سوای اعضای شورای اسالمی کار و 
نهادهای حراست کارخانه اخراج کرده 

در ال به الی خبرها اين را نيز . است
ديديم که معضل کارخانه نه کسادی 
بازار فروش و وضعيت بد مالی که به 
احتمال زياد دوخته شدن چشم سرمايه 

. ای پرسودتر استدار به حوزه ه
کارگران اخراجی کارخانه به دنبال 
دريافت حکم بيکاری دست به اعتراض 

آنان در کنار همه اعتراضات به . زدند
اداره کار و محاکم دولتی سرمايه نيز 
رجوع کردند و خواستار بازگشت به کار 

آخرين خبرها حاکی است که اداره . شدند
کار سرمايه حکم بازگشت به کار 

شايد اين . ن را صادر کرده استکارگرا
امر در لحظه نخست تعجب کارگران را 

 .اما جای تعجب نيست. برانگيزد
کارگران در شرايطی قرار است به سر 
کار خود باز گردند که کارفرما مصمم 

اداره کار . به تعطيل کارخانه است

سرمايه نيز به اين دليل حکم مذکور را 
ر صادر کرده که می داند سرمايه دا

اداره کار  .کارخانه را تعطيل می کند
دولت سرمايه تعطيل کارخانه و 
بيکارسازی کارگران را حق بديهی و بی 
  . چون و چرای هر سرمايه دار می دانند

  ٨٧خرداد  ٧

 

   

 کارگران هفت تپه و روز بيست و سوم اعتصاب
اعتصاب کارگران هفت تپه روز بيست 

 روز ٢٣. و سوم خود را پشت سر نهاد
اعتصاب، راه پيمايی، جنگ و ستيز 
پراکنده خيابانی، راه بندان و انسداد جاده 

روز مبارزه عليه سرمايه داری  ٢٣ ها،
در انتهای يک مبارزه چند ساله عليه اين 

نظام، مبارزه ای که محور تمرکز آن در 
شرايط موجود گرفتن حقوق معوقه چند 
ماهه و جلوگيری از خطر اخراج و 

. گ ناشی از گرسنگی استبيکاری و مر
و  ٧کارگران در اين روز هم در ساعت 

دقيقه صبح در محوطه کارخانه و  ٣٠

در مقابل مقر مديرعامل سرمايه دست 
چندين هزار کارگر در . به اجتماع زدند

اين نقطه دست در دست هم برای بيست 
و سومين روز متوالی شروع به سر 

حقوق ماهيانه، حق « . دادن شعار کردند
معيشت و زندگی حق «، »مسلم ماست
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« و » مرگ بر شفيعی« ، »مسلم ماست
کارگر هفت تپه « و » مرگ بر زيودار

به سان » ايم، گرسنه ايم، گرسنه ايم
روزهای قبل سرتاسر فضای کارخانه ها 
و محيط اطراف آن را در خود غرق 

سرتا سر دنيای موجود کانون . ساخت
و استثمار، شقاوت و بشرکشی سرمايه 

ميدان باز مبارزه کارگران عليه سرمايه 
هفت تپه، هم به لحاظ حدت . داری است

سبعيت سرمايه و هم از لحاظ داغی و 
اشتعال شعله های پيکار عليه سرمايه 

در . نقطه ای ديدنی و قابل تعمق است
اينجا ماه ها است که کارگران می جنگند 
زيرا سرمايه داری حتی بهای ناچيز 

. ها را پرداخت نمی کندنيروی کار آن 
روزهاست که کارگران باتوم می خورند 

و کودکانشان مورد ضرب و شتم قرار 
می گيرند، تنها به اين دليل که 
دستمزدهای پرداخت نشده خود را می 

آنچه در هفت تپه جريان دارد . خواهند
کافی است تا تمامی کارگران دنيا را به 

ر سر آنچه ب. اندازه کافی به فکر وا دارد
کارگران اينجا می آيد به طور قطع 
سرنوشتی است که نظام سرمايه داری 
در صورت بقا بر سر همه کارگران دنيا 

بی توجهی توده های . خواهد آورد
کارگر بين المللی و توجه محدود 
کارگران مناطق ديگر ايران به جنايات 
سرمايه عليه کارگران هفت تپه و تنها 

نگ نابرابر ماندن اين کارگران در ج
جاری ميان آن ها و سرمايه حادثه ای 
بسيار تاسف بار و ضعفی بسيار بزرگ 

در وضعيت موجود جنبش کارگری 
  . است

هزاران کارگر هفت تپه در تجمع روز 
خرداد خويش يکبار ديگر تأکيد کردند  ٧

که تا حصول همه مطالباتشان به مبارزه 
تن  ٢کارگران اسامی . ادامه خواهند داد

کارگر دستگير شده و شکنجه  ١٢از 
شده روزهای قبل را نيز در جريان اين 

آنان اعالم . تظاهرات به زبان آوردند
همزنجيرانشان علی رضا  کردند که

ديناروند و خنفری توسط عمال سرمايه 
   .دستگيرو شکنجه شده اند

 ٨٧خرداد  ٧

 

هيچ : موج دوم اعتصاب کارگران مهاجردر فرانسه 
 !ونی نيست انسانی غيرقان

بعد از اعتصاب کارگران مهاجر بدون 
آوريل  ١٥مدارک قانونی در فرانسه در 

امسال، موج جديدی از اعتصاب دوباره 
مه در پاريس آغاز  ٢٠در روز سه شنبه 

هزار  ٤٠٠تا  ٢٠٠در مجموع بين . شد
کارگر خارجی بدون مدارک قانونی در 

آن ها . فرانسه زندگی و کار می کنند
کم  درمشاغل سخت، زيان آور،معموال 

درآمد و بدون بيمه و بدون قرارداد کار 
مواقعی کارفرمايان . قانونی کار می کنند

از پرداخت دستمزد آنان خودداری می 
کنند، زيرا می دانند که آن ها نمی توانند 

  .به تعقيب قانونی کارفرمايان بپردازند

در موج دوم اعتصاب کارگران 
کارگر  ٥٠٠، سنزپييری شرکت دارند

کارفرما  ٢٠بدون مدارک قانونی که نزد 
. در پاريس و حومه مشغول به کارند

عالوه براين تعداد، صدها نفر از شرکت 
آوريل نيز  ١٥کنندگان در اعتصاب 

شرکت دارند، در مجموع کارگران بخش 

نظافت، کارگران ساختمانی، مهمان خانه 
ها و رستوران ها و پيتزافروشی های 

  .يزهشانزه ل

روز چهارشنبه آن ها از کارگران ديگر 
تلويزيون از  .کردند درخواست حمايت

گسترش اعتصاب به استان ها و به ويژه 
در کن، شهر فستيوال . به کن خبر داد

های سينمايی و شهر مردم ثروتمند، 
کارگر سنزپييری در هتل ها  ٤٠٠حداقل 

اين کارگران . و رستوان ها کار می کنند
دارک قانونی اجازه کار برای کسب م

نفر  ٨دراين روز، . مبارزه می کنند
ازين کارگران بدون مدارک قانونی که 

روز است در اعتصاب به سر می  ٥٥
برند وضعيت خود را توضيح دادند و 
گفتند که اعتصاب شان فقط به خاطر 
مدارک نيست بلکه برای اين نيز هست 
که کارفرما دستمزد آن ها را پرداخت 

يعنی مثل کارگران بسياری از . دنمی کن
صنايع ايران کارفرما از کار آن ها سود 

می برد، اما به بهانه ورشکستگی از 
. پرداخت دستمزد شانه خالی می کند

سرمايه داران در هرجای دنيا اگر 
نيروی کارگران را ضعيف ببينند ازين 

بعد از . کار ابايی نخواهند داشت
مبارزه  افشاگری اين کارگران و در اثر

جمعی آن ها، از طرف پليس و اداره 
خارجی ها به آن ها اطالع داده شد که 
. برايشان مدارک قانونی صادر شده است

کارگر  ١٠٠٠هم چنين، طی اين مدت 
بدون مدارک قانونی موفق به بستن 
قرارداد کار و گرفتن اجازه کار قانونی 

اين خبر خوبی است، اما حتی . شده اند
. د مجموع کارگران نيستشامل نيم درص

کارگران صندوق حمايت از اعتصاب 
و . ت.ژ.تاکنون ث. تشکيل داده اند

 .درويت دوانت از آنان حمايت کرده اند
 ٢٠٠٨مه 

 

 قتل کارگر سقزی در حين کار برای سرمايه
ساله ای به نام خالد صالحی  ٣۵کارگر 

در حين کار برای صاحبان سرمايه جان 
او جوشکار بود و  .خود را از دست داد

در شهرک دانشگاه سقز توسط يک 
خالد . شرکت ساختمانی استثمار می شد

صالحی بدون داشتن هيچ امکانات ايمنی 
در طبقه چهارم ساختمان مشغول 

جوشکاری بود که ناگهان دچار حادثه 
شد و از ارتفاع چندين متری به زمين 

او در همان لحظه سقوط . سقوط کرد
» سازمان ملل«آمار  بر اساس. جان داد
نفری که در دنيا می می ميرند  ٣از هر 

يک نفر زير فشار گرسنگی جان می 
به اين جمعيت عظيم چند ده . دهد

ميليونی، شمار کثير کارگران مقتول در 
حين کار و ناشی از سوانح محيط کار را 

تعداد اين مقتوالن در . نيز اضافه کنيد
 هر سال چند صد هزار نفر است و فقط
در مورد کودکان خردسال، از سالی 

کشته . نفر تجاوز می کند ٢٢٠٠٠
شدگان جنگ های سرمايه داری در هر 
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آمار اين . يکسال را نيز به حساب آوريد
مقتوالن فقط در جنگ امريکا عليه مردم 
عراق به يک ميليون نفر رسيده است و 

ميليون کودک  ۵اين رقم عالوه بر 
ه عراقی است که قربانی محاصر
. اقتصادی توسط سرمايه جهانی شده اند

ده ها ميليون قربانيان زلزله و حوادث 
طبيعی هر سال را نيز زير اين رقم ها 

اين افراد فقط به اين دليل جان . بگذاريد
خود را از دست می دهند که نظام 
سرمايه داری امکان داشتن خانه های 
محکم و مقاوم در مقابل زلزله و حوادث 

. را از آنان سلب کرده است طبيعی ديگر
رقم کشته شدگان در جاده ها ی بين 

شهری در کشورهايی چون ايران را نيز 
که فقط به علت فقدان جاده های ايمن 
جان خود را از دست می دهند به اين 

هر سال صدها ميليون . آمار بيفزاييد
کودک و بزرگسال بر اثر ابتال به انواع 

علت بيماری های قابل عالج و به 
نداشتن دکتر و دارو و درمان جان خود 

همه اين جان . را از دست می دهند
بسيار علنی و بی  باختگان نيز قربانيان

چون و چرای نظام جنايتکار سرمايه 
اگر آمار همه اين قتل ها و . داری هستند

ده ها نمونه ديگر از اين کشتارها را که 
لحظه به لحظه در چهار گوشه دنيای 

ری به وقوع می پيوندد با هم سرمايه دا

جمع بزنيم به آمار کل مرگ و مير 
قاتل . انسان ها در سال نزديک می شويم

. همه اين ها، نظام بردگی مزدی است
واقعيت اين است که فقط شکل ظاهری 

خالد . اين کشتارها با هم فرق می کند
صالحی و ميليون ها خالد صالحی ديگر 

ط کار در فقط به دليل فقدان ايمنی شراي
حين توليد ارزش اضافی برای سرمايه و 
بر اثر امتناع صاحبان سرمايه از قبول 
هزينه های ايمنی محيط کار جان می 

  . سپارند

 ٨٧خرداد  ۶

  

 هجوم سرکوبگران به کارگران نيشکر هفت تپه
کارگران مبارز نيشکر هفت تپه باز هم 
ميدان اعتراض و مبارزه را از محوطه 

آنان . کارخانه به شهر شوش منتقل کردند
هفته سوم خيزش خود را با مقاومت و 
. استواری بسيار پرشوری ادامه می دهند

کارگران امروز صبح زود در محوطه 
. مقابل فرمانداری دست به اجتماع زدند

حظه به لحظه بيشتر شد شمار کارگران ل
و طولی نکشيد که از مرز هزار نفر 

کارگران شروع به سر دادن . گذشت
نيروی انتظامی، « . شعار کردند

حقوق ماهيانه حق « ، »خجالت، خجالت
معيشت و زندگی حق « ، »مسلم ماست
فرماندار بی کفايت، «، »مسلم ماست

از جمله اين شعارها » استعفا، استعفا
 . بودند

ی پس از شروع تجمع و ساعات
اعتراضات کارگران، نيروهای انتظامی 

آنان . به صفوف کارگران حمله ور شدند
بيرحمانه به جان توده های کارگر افتادند 
و عده زيادی را مورد ضرب و شتم و 

فشار حمله و سرکوب . آزار قرار دادند
نيروهای امنيتی چنان بود که کارگران 

نداری را ناگزير شدند محوطه جلو فرما
. به سوی خيابان های اطراف ترک کنند

به اين ترتيب شهر شوش بازهم به ميدان 
. واقعی نبرد کار و سرمايه تبديل شد

انبوه کارگران با نيروی سرکوب به 
جنگ و مقابله پرداختند و خيابان ها را 

به ميدان زد و خوردهای پراکنده ميان 
خويش و نيروهای انتظامی وامنيتی 

بر اساس خبرها، حداقل . دندتبديل کر
کارگر در جريان اين درگيری ها  ١٢

عوامل سرمايه، کارگران . زخمی شدند
 زخمی را دستگير و به محل های

حرف همه جا گير . نامعلوم منتقل کردند
و متحد توده های کارگر در ساعات 
درگيری اين بود که تا حصول کامل 
. مطالبات خويش از پای نخواهند نشست

ان باز هم از همه همزنجيران کارگر
خويش در سراسر ايران و جهان برای 

  . حمايت از مبارزاتشان ياری طلبيدند

 ٨٧خرداد  ۶

 

 اعتصاب يک روزه کارگران معدن مکزيک
زر  ارگران ب ک   گ ک دن مکزي رين مع ت

روز يع  ام ورت وس ه ص ه  ب ت ب دس
د  د    . اعتصاب زدن تار تأيي ارگران خواس ک

ی  اپولئون« قطع اگومزاروت ن ه »  ي ب
دند    ود ش ب خ ده منتخ وان نماين ان . عن آن

ت    ورت مخالف ه در ص د ک الم کردن اع
يار گسترش     دولت سرمايه، اعتصاب بس

يش از    ارگر   ٧٠ ٠٠٠خواهد يافت و ب ک
رد  ينه  . معدن در آن شرکت خواهند ک پيش

ه   ردد      ٢ماجرا ب از می گ ل ب در . سال قب
ال  ک   ٢٠٠۶س ت مکزي اپولئون« دول  ن

ا دگی  را ا»  گومزاروتي مت نماين ز س

ل      ی از عوام رد و يک زل ک ارگران ع ک
ارگران    ده ک مزدور خود را زير نام نماين

ود ه جای وی منصوب نم دام دولت . ب اق
راض  ورد اعت ان م ان زم سرمايه در هم

ت  رار گرف ارگر ق وده ک ه  . ت ت ن ا دول ام
ارگران    رف ک ه ح وجهی ب يچ ت ط ه فق

کارگر معترض را  ٣٠٠نکرد بلکه حتی 
  . بيکار کرد جرم اعتراض نيز صرفًا به

يش از     ٢٠٠۶از شروع سال  ا امروز ب ت
ه   ١٩ اعتصاب بزرگ در معادن متعلق ب
ک«  روه مکزي ت» گ ن . رخ داده اس اي

ای      ط نيروه ًا توس ا عموم اب ه اعتص

و به  سرکوب سرمايه به خون کشيده شده
ه، فقط     . شکست انجاميده اند ن هم ا اي  ٣ب

ه    ارتی ب ارگران خس زرگ ک اعتصاب ب
ز احبان   ٢٠۵ان مي ر ص ون دالر ب ميلي

اخت رمايه وارد س ک". س روه مکزي " گ
رين شر   يکی از بزرگ دن   های  تکت مع

آن در سال  است و سود خالص  مکزيک 
يش  ٢٠٠۶ ارد دالر  ۵ ازب اآميلي  مريک

  .بوده است

 ٢٠٠٨مه 
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 کارخانه توليد شکالت بيکار می شوند ٣۵کارگران 
کارخانه توليد شکالت به  ٣۵صاحبان 

هانه کاهش سودآوری سرمايه هايشان ب
تصميم گرفته اند که کارگاه های خويش 
را تعطيل و همه کارگرانشان را اخراج 

سرمايه داران اين واحدها مدعی . کنند
اند که افزايش بهای روغن و آرد به 

به  ١۶٠و  ٧٠٠ترتيب از کيلويی 
تومان هزينه تشکيل  ۴٢٠و  ٢١۵٠

باال برده بخش ثابت سرمايه های آنان را 
روند سوددهی اين سرمايه ها را از  و

شکل رضايت بخش و مطلوب خارج 
به همين دليل  آنان می گويند. ساخته است

مايل به ادامه کار نيستند و کارگران را 
آنچه اينک ! بايد از کار بيکارسازند

سرمايه داران صاحب واحدهای توليد 
شکالت بر زبان می رانند، سؤاالت 

پيش روی هر انسان مسخ  متعددی را در
نشده در منجالب توهم بافی ها و عوام 
فريبی های مدافعان نظام بردگی مزدی 

اولين سؤال اين است که . قرار می دهد
اگر افزايش بهای آرد و روغن و تأثير 
آن بر روی نرخ سود کارگاه ها، مجوز 
اخراج کارگران اين واحدها است پس 

بال انبوه کارگران اخراجی که به دن
اخراج، هيچ پولی برای ارتزاق خود و 
زن و فرزندانشان ندارند چگونه می 

توانند همين آرد و روغن و نيازهای 
اوليه معيشتی را با اين بهای سرسام آور 

سؤال دوم اين که کارگران ! تهيه کنند؟
اخراجی تا زمانی که کوه سودهای 
سرمايه داران سر به فلک می ساييده 

کارگاه های توليد است برای صاحبان 
چرا به محض . شکالت کار کرده اند

وقوع کمترين افت احتمالی اين سودها، 
بايد همه اين کارگران يکراست بيکار و 
از اين طريق عمًال به طناب دار 
گرسنگی و مرگ ناشی از آن آويزان 

سومين سؤال اين که سرمايه ! گردند؟
داران صاحب شکالت سازی ها با 

زول در نرخ مشاهده کمترين ن
سودهايشان بی درنگ سرمايه های خود 
را به حوزه های پرسودتر منتقل می 
کنند، اما شمار کثير کارگران بيکار شده 
اين واحدها هيچ نوع شانسی برای يافتن 
هيچ جايی برای فروش نيروی کار خود 

اين کارگران از هيچ سطح . ندارند
تضمين معيشتی و هيچ نوع تأمين 

تکليف . خوردار نيستنداجتماعی هم بر
زندگی اين جمعيت کثير و خانواده آنان 

و  عالوه بر اين پرسش ها! چه می شود؟
انبوه پرسش های مشابه، يک نکته مهم 
ديگر نيز در اينجا و در ارتباط با نحوه 

انعکاس اين رويدادها در روزنامه های 
متعلق به به اپوزيسيون های درونی 

اين . ه استدولت سرمايه داری قابل توج
ها همه جا تحت لوای انعکاس مشکالت 
کارگران فقط و فقط گله و شکايت های 
رقابت جويانه بخشی از طبقه سرمايه 
دار هار و بشرکش جامعه را مطرح می 

با هزاران شيادی و ترفندبازی . کنند
اصرار دارند تا به کارگران تفهيم کنند 
که گويا تمامی تارهای حيات آنان بايد به 

سمان سودهای کالن صاحيان سرمايه ري
غصه اين دارودسته شريک . گره بخورد

در کشتار کارگران و سالخی مبارزه 
طبقاتی توده های کارگر فقط کاهش سود 
سرمايه داران صاحب کارگاه های 
شکالت و هزاران سرمايه ديگر از اين 

اينان زير فشار سنگينی اين . دست است
ار بيکار غصه است که اينجا و آنجا اخب

. شدن کارگران را هم درج می کنند
معضل اين جماعت نه بيکارشدن و 
گرسنه شدن و هالکت کارگران که خطر 
کاهش سود سرمايه داران و تعطيل شدن 

 ۵. اين يا آن کارخانه متعلق به آنان است
 ٨٧خرداد 

 

 ادامه اعتصاب معلمان در اوخاکای مکزيک
معلمان و تصرف  روزه ٢١اعتصابات 

مراکز دولتی که به وسيله بخش راديکال 
از اتحاديه معلمان مکزيک انجام شد  ٢٢

ماه مه با حمايت  ٢٠ روز سه شنبه
مردمی، همبستگی و افزايش فعاليت ها 

معلمان خواسته های مختلفی . اوج گرفت
دارند که در راس آن ها اين خواست ها 

آزادی نمام زندانيان سياسی، : قرار دارد 
به دستگيری ها و ارعاب  پايان دادن

قضايی عليه جنبش و انجام انتخابات 
جديد در اتحاديه معلمان وپايان دادن به 
کنترل همه مدارس اوخاکا توسط بخش 

  . ،که طرف دولت است ٥٩

در اوخاکا  ٢٠٠٦در سال  ٢٢بخش 
در اين جا . وسيله پيشبرد اعتصاب بود

رهبری اتحاديه به دليل اين که خواسته 
افزايش  ابيون از محدودههای اعتص

و  درصدی به دستمزد ها فراتر می رفت
به مسايل سياسی می پرداخت، به 
اعتصاب خيانت کرد و با فرماندار 
اوخاکا متحد شد و در مقابله با اعتصاب، 

را برای اعتصاب شکنی  ٥٩بخش 
درست کرد و اعضای آن به سرکار 

  .برگشتند

با وجود اين خيانت، اعتصاب گسترش 
. و به يک جنبش عمومی تبديل شد يافت

دولت روز سه شنبه ساختمانی متعلق به 
وزارت نفت مکزيک را که زمزمه 
خصوصی سازی آن می رود به اين دليل 
که گروهی از سازمان های مردمی در 

سطح شهر قصد تصرف آن را داشتند، 
  .مهر وموم کرد

تجار اطراف مرکز تاريخی شهر خود 
يت سياسی سازمان را برای مقابله با فعال

در اين . های مردمی آماده می کنند
کوشش، دولت و اتحاديه معلمان با بخش 

بدين سان، سه نيروی . متحد هستند ٥٩
ارتجاعی عليه اعتصابيون و خواسته 

  .های سياسی شان متحد شده اند

 ٢٠٠٨مه 
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 مرگ يک کارگر افغان در حاشيه خيابان
يک کارگر افغان به درون يک چاه 

» تندگويان« قديمی در بزرگراه 
فروغلتيد و الشه او در زير خروارها 

روزنامه ها خبر کشته . خاک دفن شد
شدن اين کارگر را درج کرده اند، اما 
هيچ کالمی در هيچ کجا ننوشته اند که 
چرا بايد او به اين سرنوشت دردناک 
دچار می شد؟ کاش خبرنگاران همراه با 

 ر افغان درانتشار خبر مرگ اين کارگ
روزنامه های خويش چند پرسش را هم 

به طور مثال می . مطرح می کردند
چرا هيچگاه هيچ سرمايه : پرسيدند که

داری به درون هيچ چاه مخروبه قديمی 
سقوط نکرده و نمی کند؟ چرا هيچ 
دولتمرد سرمايه در اين کشور پايش به 
درون اين نوع چاه ها فرو نمی لغزد؟ 

به نام حادثه حين کار چرا اساسًا چيزی 
برای هيچ سرمايه دار و دولتمرد سرمايه 

داری وجود ندارد؟ چرا هر کدام از آحاد 
اين جماعت صاحب سرمايه و قدرت 
اگر از ميان ميلياردها احتمال فقط يک 
احتمال برای تهديد جانشان موجود باشد، 
کوه عظيم اضافه ارزش های حاصل از 

ظت از استثمار کارگران را صرف محاف
جان خويش می کنند؟ چرا برای حفظ 
نظام بشرستيز سرمايه داری و حفظ 
موقعيت طبقه مسلط اجتماعی و سودهای 
کالن اين طبقه و دولت اين طبقه، بايد 
ميلياردها ميليارد حاصل کار کارگران 
صرف خريد سالح و بمب و زرادخانه 
شود، اما هر روز هزاران کارگر به 

ترين وسائل ايمنی دليل نداشتن ابتدائی 
حين کار جان خويش را از دست می 
دهند و ده ها هزار افراد خانواده آن ها 
به باتالق گرسنگی و مرگ فرو می 
روند؟ کاش خبرنگارانی که خبر مرگ 

کارگر افغان را چاب کرده اند اين 
سؤاالت را نيز با خوانندگان خويش در 

آن ها اين کار را . اما نه. ميان می نهادند
می کنند زيرا روزنامه هايشان روزنامه ن

 با همه اين ها،. های سرمايه است
سؤاالت فوق سؤاالت جدی طبقه کارگر 
ايران است و پاسخ همه آن ها هم بسيار 

نظام سرمايه داری، نظام . روشن است
بردگی مزدی، نظام مبتنی بر محروميت 
کامل انسان های کارگر از هر نوع حق 

برای آن که . است و حقوق اوليه انسانی
سرنوشت کارگران چنين نباشد نطام 

  .سرمايه داری بايد نابود شود

  ٨٧خرداد  ۵

  

  

 سوانح کار در استان يزد
آمار سوانح کار در هيچ کجای دنيای 
سرمايه داری با هيچ صحت و دقتی 

معيار داوری در باره . همراه نيست
داليل وقوع حوادث معيارهای نظام 

حتی در کشورهايی . سرمايه داری است
که جنبش کارگری در قياس با ممالک 
ديگر از قدرت فشار بيشتری برخوردار 
است باز هم سرمايه داران و دولت آن 
ها برای استتار نقش واقعی سرمايه در 
وقوع سوانح مرگبار به هر دسيسه ای 

هر سال ده ها هزار . توسل می جويند
کارگر در عمق معدن ها دفن می شوند و 

آن به طور معمول ريزش معدن علت 
چرا ريزش معدن، و !! اعالم می گردد

چرا صاحبان سرمايه و دولت ها نسبت 
به وقوع اين ريزش ها و کشتار ميليون 
ها انسان هيچ حساسيتی ندارند و نمی 
خواهند داشته باشند موضوعی است که 
هيچگاه و در هيچ کجا هيچ ارزشی را 

هزار صدها . برای گفتگو کسب نمی کند
کارگر در الی چرخ ماشين ها قطعه 

قطعه می شوند و دليل مرگ آن ها بسيار 
 عوام فريبانه و شيادانه به بی احتياطی

شمار . کارگر ارجاع داده می شود
کارگرانی که هر سال در حين کار جان 
خويش را از دست می دهند در سرتاسر 
. جهان سر به ده ها ميليون نفر می زند

اتفاق اين مرگ و  اکثريت قريب به
ميرها قابل پيشگيری هستند و تنها دليل 
واقعی بروز آن ها بی توجهی مطلق 
سرمايه و نظام سرمايه داری به 

آنچه . ضرورت حفظ جان انسان ها است
نظام سرمايه داری حتی در بهترين 

زير نام داليل واقعی سوانح  حالت
تالش عوام  گزارش می کند صرفًا

يدن پرده بر اسرار فريبانه ای برای کش
واقعی پشت اين حوادث و تبرئه نظام 
سرمايه داری از ارتکاب اين جنايات 

اين مسئله در کشورهايی مانند . است
ايران به طور قطع ابعاد بسيار هولناک 

در اينجا اگر گه گاه از سوانح . تری دارد
حين کار حرف زده می شود صرفًا 

تالش ديوان ساالرانه دروغينی برای 
تتار حقايق مربوط به کشتار گسترده و اس

انبوه انسان های کارگر در محيط های 
کار در اثر بی توجهی سرمايه داران به 

گزارش . حفظ جان کارگران است
بازرسان سازمان کار و امور اجتماعی 
استان يزد هم از نوع همين عوام فريبی 

با وجود اين، . های ديوان ساالرانه است
ارش قابل تعمق ارقام مندرج در گز

بر اساس گفته اين کارشناسان فقط . است
در محدوده شهر يزد در فاصله ميان 

 ١۶٠٠بيش از  ٨۶تا  ٨٣سال های 
سانحه مهم در حين کار برای کارگران 

تعداد سانحه ها در هيچ . رخ داده است
% ٢٨و حدود  نبوده ۴٠٠سالی کمتر از 
به مرگ قطعی کارگران  اين حوادث
  . انجاميده است

  ٨٧خرداد  ۵

 

 بيکارسازی کارگران و ديوان ساالری نظم سرمايه
در منطقه » چينی همگام « کارخانه 

شهر کرد مستقر است و شمار زيادی 
صاحب . کارگر را استثمار می کند

کارخانه اخيرًا حکم به اخراج تعدادی از 
کارگران عليه اين  .کارگران داده است

جنايت صاحب کارخانه دست به 

اداره کار  .راض وتحصن زده انداعت
شهر کرد حکم بازگشت به کار کارگران 
را صادر کرده است، اما همزمان در 
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چهارچوب ديوان ساالری منحط نظم 
سرمايه داری به  توليدی و سياسی

کارگران گفته است که اداره کار کارش 
. را انجام داده و وظيفه ديگری ندارد
که  نهاد دولتی مذکور ادامه داده است

اداره کار مسئول اجرای حکم نيست و 
در صورتی که کارفرما حکم را نپذيرد 
! کارگران بايد به قوه قضائيه رجوع کنند

اين نمونه آشکاری است از اين که 
چگونه نهادهای ديوان ساالر نظام 
سرمايه داری کارگران را به يکديگر 

پاس می دهند و در واقع پی نخود سياه 
  .می فرستند

ازی کارگران توسط صاحبان بيکارس
سرمايه، توسل اداره کار سرمايه به اين 
 اباطيل ديوان ساالرانه و ارجاع
کارگران به قوه قضائيه برای واکردن آن 
ها از سر خود، همه امور صد درصد 
عادی و مفروض و ذاتی رابطه خريد و 

آنچه در اين ميان . فروش نيروی کارند
ارگری بايد گفته شود اين است که هر ک

و از جمله کارگر چينی همگام بايد بداند 
که راه حصول مطالباتش و مسير به 
کرسی نشاندن اعتراضاتش نه رجوع به 
اداره کار و فرمانداری و قوه قضائيه 
بلکه توسل به اتحاد و تشکل و اعمال 
قدرت متحد و سراسری توده های طبقه 

   .خويش عليه سرمايه است

  ٨٧خرداد  ۴

  

 اعتصاب کارگران هفت تپهروز بيستم 
اعتصاب کارگران هفت تپه وارد 

 ٨در ساعت . بيستمين روز خود شد
صبح اين روز کارگران مثل بسياری از 
روزهای قبل در محوطه کارخانه و در 
برابر دفتر مديريت شرکت اجتماع 

کارگران همه بخش های مختلف . کردند
کشاورزی، بهره برداری و حمل و نقل 

های ديگر همچنان با و همه حوزه 
روحيه ای اميدوار و اراده ای آهنين به 

در اجتماع . مقاومت خود ادامه می دهند
 ٣٠٠٠امروز هفت تپه باز هم بيش از 

آنان از همان . کارگر حضور داشتند
دقايق نخست تجمع يک بار ديگر 
خواسته های هميشگی خود را فرياد 

ادامه مبارزه تا تحقق تمامی  کردند و بر

« شعارهای . الباتشان پای فشردندمط
« ، »کارگر می ميرد ذلت نمی پذيرد
« ، »معيشت و زندگی حق مسلم ماست
« ، »حقوق ماهيانه حق مسلم ماست
« ، »شفيعی ، زيودار، استعفا استعفا
« ، »ساعدی حيا کن، شهر ما رها کن

و مانند » محاکمه کارگران محکوم است
. اين ها از سوی کارگران سر داده شد

در اجتماع امروز، کارگران به ويژه بر 
روی اين نکته مهم تاکيد کردند که 
مبارزات آنان در روزهای آينده به طور 
قطع ابعاد جديدی به خود خواهد گرفت و 
آنان راهکارهای کامًال تازه ای را برای 
. تداوم مبارزه خود اتخاذ خواهند کرد

حاضران در اعتصاب فرياد می زدند که 

حبان سرمايه و دولت آن ها سکوت صا
در قبال خواسته هايشان را با گسترش 
بازهم بيشتر پيکار و با توسل به راه 
چاره های کاراتر مبارزه جواب خواهند 

در روزهای اخير کارگران بسيار . داد
زيادی از مراکز مختلف کار و توليد 
همبستگی و همدلی پرشور طبقاتی خود 

کرده و  را با کارگران هفت تپه اعالم
خواستار تحقق فوری همه مطالبات آنان 

  . شده اند

  ٨٧خرداد  ۴

 

 

 اعتصاب عظيم کارگران در فرانسه
دولت سارکوزی مصمم است تا تمامی 
انتظارات انسان ستيزانه نظام سرمايه 
داری و طبقه سرمايه دار فرانسه را به 
هر شکلی و با توسل به هر ميزانی از 

گر اين کشور ستمگری بر توده های کار
افزايش سن بازنشستگی . تحميل کند

افراد يا، به بيان دقيق تر، طوالنی 
ساختن هرچه بيشتر سال های استثمار 
سبعانه طبقه کارگر توسط سرمايه در 
. صدر فهرست اين انتظارات قرار دارد

باالرفتن « سارکوزی دليل اين امر را 
در دنيای روز و در » متوسط طول عمر

سرمايه . اعالم کرده است کشور فرانسه
تاريخًا و در سراسر جهان با منطق و 
زبان توحش سخن گفته و پيداست که هر 
گام تشديد انحطاط و تعميق بحران های 
ذاتی اين نظام گامی در توسعه ابعاد 

ادعای . توحش و جنايتکاری آن است

سارکوزی در مورد افزايش متوسط 
اما . طول عمر انسان ها جای بحث دارد

فرض . سخن اصلی چيز ديگری است
حتی در . کنيم که اين حرف راست باشد

اين صورت معنايش آن است که هر 
دقيقه افزايش عمر آدم ها در چهارچوب 
دوزخ سرمايه داری بايد صرفًا دقيقه ای 
برای استثمار شدن هر چه وحشيانه تر و 

در طول و . هارتر توسط سرمايه باشد
قرون عرض خرافه بافی های دينی 

وسطايی، حکمت آفرينش انسان را 
عبادت خدا می دانستند و نمايندگان 
سياسی و فکری سرمايه در عصر 

سرمايه داری نيز فلسفه حيات » مدنيت«
انسان را فرسوده شدن هرچه دردناک تر 
و تحمل هرچه مرگبارتر گرسنگی او 
برای افزايش هر چه بيشتر سرمايه ها 

  . اعالم می کنند

نسه از همان ابتدای طرح کارگران فرا
دولت سارکوزی دست  اين مسئله توسط
آن ها روزهای زيادی . به اعتراض زدند

جامعه فرانسه را در کام اعتصاب فرو 
بردند و چرخ توليد سود را در بسياری 

سارکوزی به . جاها متوقف ساختند
خود عليه کارگران ادامه می  سرسختی

 قانون جديد« دهد و همچنان بر اجرای 
کارگران . پای می فشارد» بازنشستگی

بخش حمل و نقل ريلی فرانسه به همين 
دليل و با هدف مقاومت در برابر اين 
پافشاری ضد کارگری يک روز دست 
از کار کشيدند و خواستار لغو مصوبه 

  .جديد دولت شدند

   ٢٠٠٨مه 
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 ميليون ها بيکار در روسيه
روسيه از جمله معدود کشورهايی است 

طول سال های اخير از رشد  که در
اقتصادی چشمگيری برخوردار بوده 

پوتين رئيس جمهور سابق سرمايه . است
داری روسيه و نخست وزير کنونی اين 
کشور بارها حصول اين نرخ رشد باال 
را نشانه اعتال و پيشرفت های شايان 
جامعه روسيه اعالم کرده و به سياق 
ه همه دولتمردان جالد و فريبکار سرماي

در حول و حوش اين رقم به عوام فريبی 
سرمايه داری روسيه به . پرداخته است

به طور  ٩٠دنبال فروپاشی گسترده دهه 

مسلم در اين سال ها حوزه های مجدد 
انباشت سرمايه را هر چه بيشتر وسعت 

سرمايه های بسيار عظيم . بخشيده است
تری در قلمروهای مختلف پيش ريز شده 

اين است که در قلب بحث اساسی . است
اين بازسازی وسيع کاپيتاليستی و 
حصول اين نرخ رشدها و نرخ سودها، 

. است برسر طبقه کارگر روسيه چه آمده
 ۵هم اکنون . جواب، بسيار روشن است

ميليون بيکار سايه به سايه مرگ ناشی 
همراه اين . از گرسنگی حرکت می کنند

ميليون کارگر بيکار، ده ها ميليون  ۵

ان ديگر نيز در منجالب گرسنگی و انس
بر اساس . فقر دست و پا می زنند

آمارهای رسمی دولتی در اين کشور فقط 
شمار  ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٧در فاصله 

درصد افزايش يافته  ۴بيکاران بيشتر از 
رشد و توسعه و انباشت افزون تر . است

و سودهای کوه پيکرتر سرمايه برای 
و  کارگران صرفًا بيکاری و گرسنگی

فقر و فرسودگی و حقارت و نابودی 
  ٢٠٠٨مه  . افزون تر را همراه دارد

 

 کارگر در شهر اسلو ٥١٣اعتصاب 

کارگر معلم، پرستار،  ٥١٣بيش از 
فيزيوتراپ، پژوهشگر و پرسنل مهد 
کودک در شهر اسلو قرار است که روز 

وارد  )امروز(  ماه مه ٢٥يک شنبه 
ری چهار اتحاديه کارگ. اعتصاب شوند

 و KS,YS,،ONIOنروژ با نام های 
FAGFORBUNDET   از هفت ماه

پيش اعالم کردند که خواستار افزايش 
کرون در سال برای اعضای  ٣٥٠٠٠

آن ها در همه روزنامه های . خود هستند
معتبر و در جلسات رسمی اتحاديه 
تصريح کردند که درصورت عدم توافق 
کارفرمايان دست به اعتصاب خواهند 

 Jan(ندی بعد آقای يان داويد سون چ! زد
Davidsson  (رهبر اتحاديه سراسری 

FAGFORBUNDET  با کمی جرح
و تعديل حرف های باال باز هم ضمن 

اعالم کرد  VGمصاحبه ای با روزنامه 
که در صورت اجتناب کارفرمايان از 

کرون افزايش حقوق  ٣٠٠٠٠قبول 
ساالنه برای کارگران، حتمًا اعتصاب را 

ن خواهند داد و به اجرا خواهند سازما
در همين روزها، تاريخ پايان ! گذاشت

 ٢٢مذاکرات هم مشخص شد و پنج شنبه 
شب برای اين کار  ١٢ماه مه ساعت 

در روز موعود . مورد تأکيد قرار گرفت
همه کارگران منتظر صدور حکم 
اعتصاب از سوی مقامات باالی اتحايه 
ی ها بودند، اما در اين روز هيچ خبر
دو . نشد و هيچ حادثه ای اتفاق نيفتاد

ساعت پس  ٤٩ و شبانه روز تمام گذشت
از پايان وقت موعود بود که مطابق 
معمول توافق ميان اتحاديه های کارگری 

. و کارفرمايی به اطالع کارگران رسيد
اتحاديه با کارفرمايان در  ٣معلوم شد که 

 کرون ١٣١٠٠ساالنه فقط افزايش مورد 
 ٣٠٠٠٠به جای (  ر کارگربه حقوق ه

به توافق رسيده اند و ) کرون  ٣٥٠٠٠و 
به اين  ONIO اتحاديه چهارم يعنی

افکار . ميزان رضايت نداده است
عمومی و به ويژه رسانه های جمعی که 
در طول اين دو شبانه روز دنبال دليل 
تأخير اعتصاب بودند به طور معمول 
موضوع را از رؤسای اتحاديه ها جويا 

 Mary( پاسخ خانم ماری ساندن. ندشد
Sanden  (رئيس اتحاديه بزرگ 

FAGFORBUNDET  به سؤال
خبرنگار کانال يک شبکه سراسری 
تلويزيون نروژ در کمال وقاحت اين بود 

ما نهايت تالش مان را خواهيم کرد « که 
که سالح خشونت که همانا اعتصاب 
است را بکار نبريم و به مردم نروژ 

ما در مقابل کارفرمايان  ثابت کنيم که
احساس مسئوليت می کنيم و حسن نيت 

او مسلمًا راست می  .»نشان می دهيم
 KSگفت و هيچ طول نکشيد که رؤسای 

نيز عين همين حرف های وقيحانه  YSو
اين عمال و . او را تکرار کردند

مزدوران هميشگی سرمايه در کار 
خدمت هر چه بيشتر به صاحبان سرمايه 

مايه داری حتی به همپالکی و نظام سر
هم  ONIOهای خود در رأس اتحاديه 

رحم نکردند و منتظر حصول توافق 
ميان سران اين اتحاديه و کارفرمايان 

اتحاديه اخير به دنبال اين . نماندند
رخدادها و به دليل فشار شديد کارگران 

عضو آن هيچ راهی نداشت جز اين که 
  . باالخره اعالم اعتصاب کند

د سه اتحاديه کارگری باال شکاف کارکر
بزرگی را حتی در جنبش اتحاديه ای 

بسياری از . دامن زده است نروژ
صاحب نظران جنبش اتحاديه ای می 
گويند اين اولين باری است که در جريان 
مذاکرات مشترک چند اتحاديه کارگری 
با کارفرمايان، تنها يکی از آن ها 
 اعتصاب می کند و بقيه به توافق می

عملکرد ضدکارگری اين سه .رسند
اتحاديه موجب شده است که همبستگی 
کارگران در محيط های کارگری نيز 
خدشه دار شود، زيرا در بيمارستان ها و 
مهد کودک ها بخش بسيار کمی از 

. هستند ONIO کارگران، عضو اتحاديه
اکثر کارگران اين قسمت ها عضو 
اتحاديه هايی هستند که با کارفرما به 
توافق رسيده اند و به ناچار حق 

شمار کارگرانی که . اعتصاب ندارند
اکنون دست به اعتصاب می زنند، آنقدر 
اندک و ناچيز است که مراکز کار آن ها 
نه فقط تعطيل نخواهد شد بلکه حتی هيچ 
فشار تعيين کننده ای هم بر کارفرمايان 

اين نکته نيز گفتنی . وارد نخواهد ساخت
بخش اسلو  ONIOاتحاديه است که اقدام 

به اعتصاب مطلقًا به معنی تفاوت اين 
همه اين ها . اتحاديه با همتايانش نيست

سرو ته يک کرباسند و همگی به طور 
واقعی گورستان جنبش ضد سرمايه 

 علت اصلی امتناع.داری طبقه کارگرند
ONIO  از امضای قرار داد اين است

شهرهای  که در بخش سراسری و در
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روژ چندين روز است که بيشتر مختلف ن
کارگر معلم عضو اين اتحاديه  ٣٠٠٠از 

اين . در اعتصاب به سر می برند
 کارگران چند روز پيش از پايان
مذاکرات بخش اسلو، شروع به تشکيل 

کميته های اعتصاب کردند و با عزم 
راسخ اعالم داشتند که از مبارزات 
کارگران شهر اسلو نيز حمايت خواهند 

را مجبور به اعالم  ONIOنچهآ. کرد
اعتصاب کرد، فشار سنگين کارگران از 

در  پائين و به ويژه کارگران معلم
  . بسياری از مناطق نروژ بود

 ٢٠٠٨مه 

 

نفر کارگر خدماتی در بيمارستان ميالد  ٢٢اخراج 
 هتران

شمشير داموکلس قرارداد موقت کار در 
 ۴/٣/٨٧بيمارستان ميالد تهران امروز 

نفر از کارگران قرارداد  ٢٢بر سر 
موقت فرود آمد واز آن ها خواسته شد 

در محل کار  ۵/٣/٨٧که از تاريخ 
اين کارگران که بيشتر . حاضر نشوند

آنان زنان بخش خدمات اند ودر شرکتی 
به مالکيت " ميثاق نور"پيمان کار به نام 

کار می کنند دارای " حاج آقا حسينی"
الزم . ستندسال ه ٨الی  ١سابقه کار از 

به توضيح است که با توجه به رابطه 
مديران حافظ سرمايه در بيمارستان 
ميالد با بخش های مختلف ارگان های 
حافظ سرمايه هرسال شرکت پيمانکاری 
را به يکی از عناصر اين ارگان ها به 

اين شرکت ها . عنوان پيمانکار می دهند

عمال هيچ نقشی در جذب گارگران 
فقط بعضی از امور اداری آن ها . ندارند

کارگران را انجام می دهند، اما در ازای 
اين کار بخشی از همان دستمزد ناچيز 

 اين. کارگران را به جيب می زنند
شرکت های پيمانکاری در بيمارستان 
ميالد هرسال به افراد جديد وبا نام 

  ٨٧خرداد  ۴ .جديدی سپرده می شود 
 

 بيکار می کند گونی بافی ايالم ده ها کارگر را
اخراج کارگران قديمی و شکار نيروی 
کار بسيار ارزان تر، تالش برای 
بيکارسازی کارگران دائمی و جايگزينی 
آن ها با کارگران تازه وارد قراردادی، 
سوء استفاده از رقابت مرگبار ميان 
کارگران بيکار و در يک کالم تقالهای 
بی هيچ حد و مرز برای استثمار هر چه 

تر نيروی کار و مکيدن خون خانواده بيش
های کارگری به موضوع حاد رقابت 
ميان سرمايه داران در سرتاسر جامعه 

فکر و ذکر  کل. ايران تبديل شده است
هر سرمايه داری با هر ميزان سرمايه 
در هر کجا اين است که در اعمال اين 
ستم های انسان ستيزانه ضد کارگری از 

ايه دار سرم. سايرين پيشی بگيرد
صاحب کارگاه گونی بافی ايالم دقيقًا در 
همين راستا و در تالش برای ربودن 
گوی سبقت سودجويی از ساير سرمايه 

« داران به روال کار همه آن ها نغمه 

را ساز کرده و » کمبود نقدينگی
بالفاصله دست به تعطيل کارخانه و 

  . اخراج کارگران زده است

اهی کارگر اخراجی شرکت با آگ ۴٠
کامل به ترفندها و نقشه های 
سوداندوزانه کارفرما دست به اعتراض 

آنان می گويند که کارخانه گونی . زده اند
سال است که کار می کند،  ١١بافی ايالم 

از بيشترين توليد برخوردار است، بازار 
فروش دلخواه را در اختيار دارد، سود 
کارخانه بسيار باالست و بهانه فرسوده 

ين آالت نيز به طور کامل بی شدن ماش
کارگران اضافه می کنند که . پايه است

تمامی توطئه کارفرما حول اين محور 
می چرخد که کارگران قديمی استخدامی 
را از کار بيکار کند و آنان را با 
کارگران جديد قراردادی جايگزين 

آنان توضيح می دهند که فشار . سازد

از  مرگبار بيکاری همواره شمار کثيری
همزنجيرانشان را مجبور می سازد که 
با دستمزدهای بسيار نازل و حتی بدون 
چشمداشت هيچ بيمه به بدترين شرايط 
کاری و شديدترين شکل استثمار تن 

سرمايه دار صاحب گونی بافی . دهند
ايالم مثل همه سرمايه داران ديگر با 
مشاهده اين وضعيت تصميم به اخراج ده 

  . ته استها کارگر قديمی گرف

 ٢٠٠کارخانه گونی بافی ايالم حدود 
تصميم کارفرما دائر بر . کارگر دارد

کارگر موج هراس و نگرانی  ۴٠اخراج 
را در ميان همه کارگران دامن زده 

همه آن ها به اخراج همزنجيران . است
خويش اعتراض دارند و خواستار لغو 

کارگر و  ۴٠فوری احکام اخراج اين 
  . کارگران هستندتضمين امنيت شغلی 

 ٨٧خرداد  ٣
  

 کارگران پرستار سوئد و شروع ماه دوم اعتصاب
وارد  اعتصاب کارگران پرستار سوئد

شمار کارگران . دومين ماه خود شد
نفر  ٢٠٠٠شرکت کننده در اعتصاب از 

 ۵٠٠٠در هفته نخست اينک به باالتر از 
تمامی بيمارستان ها و . نفر رسيده است

ی و درمانی وابسته مراکز عظيم پژوهش
به دانشگاه های کشور به طور بسيار 

. جدی زير فشار موج اعتصاب هستند
سيستم درمان جامعه در وسيع ترين 

ده ها . ميزان دچار اختالل شده است
هزار عمل جراحی مبرم و عيادت های 
پزشکی ضروری و حياتی برای مدت 

کارگران . نامعلوم به تعويق افتاده است
مطالبات خود پای می  بر تحقق کامل

فشارند و سرمايه داران و احزاب راست 
و چپ سرمايه با لجاجت و بشرستيزی 
بی مانندی از قبول خواسته های 

  . کارگران اجتناب می ورزند

يک نکته قال توجه در حاشيه اين 
اعتصاب ترجمه زمينی دموکراسی در 
ادبيات طبقه سرمايه دار و گرايشات چپ 
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اعتصاب . نمای بورژوازی است
کارگران پرستار در روز اول شروع 
خود با حمايت و پشتيبانی بسيار پرشور 

اهالی کشور % ٨۵و گسترده بيش از 
بخش اعظم حاميان . مواجه گرديد

اعتصاب کسانی بودند که طبيعتًا 
معضالت ناشی از اختالل سيستم درمانی 
بر زندگی و سالمتی و حتی جان خود و 

يم بر جای می فرزندانشان تأثير مستق
با اين همه، آنان مصمم و . گذاشت

استوار از اعتصاب کارگران جانبداری 
کردند و بر ضرورت تحقق بی قيد و 
شرط همه خواست های آن ها اصرار 

حال به سوی ديگر ماجرا نگاه . ورزيدند
کل احزاب راست سرمايه و از  .کنيم

جمله تمامی احزابی که در جريان 
و بسيار ! »ادآز« انتخابات بسيار 

و ! »آزادترين«دموکراتيک اين 
دموکراتيک ترين بخش دنيای موجود با 
احراز اکثريت پارلمانی نقش مسلط را 
در قدرت دولتی به دست گرفته اند، همه 

حزب . يکجا عليه اين اعتصاب هستند

سوسيال دموکرات سوند نيز که در طول 
و گاه  يک تاريخ طوالنی گاه به تنهايی

دو حزب چپ نمای  -کیبا شرکت ي
کوچک اکثريت پارلمانی و نقش مسلط 
قدرت دولتی سرمايه را در دست داشته 
است باز هم به طور واقعی در جرگه 

رؤسای . مخالفان اعتصاب بوده است
اتحاديه سراسری کارگران سوئد نيز به 
عنوان عوامل حزب سوسيال دموکرات 
. به هيچ وجه حامی اعتصاب نبوده اند

اهالی جامعه با % ٨۵. شودخوب دقت 
تحمل تمامی عواقب ناشی از اختالل 
سيستم درمانی با عزم استوار از 
اعتصاب کارگران حمايت کردند، اما 
تمام احزابی که مدعی نمايندگی کل مردم 
جامعه اند و در تمامی تاريخ حيات 
سرمايه داری زير نام نمايندگان منتخب 

ات مردم و جامعه، استثمار، توحش، جناي
و سيه روزی های نظام بردگی مزدی را 
برای طبقه کارگر به ارمغان آورده اند 

سؤال . در صف مخالفان اعتصاب بودند
صد در صد جدی پيش روی هر انسانی 

اين است که به راستی رابطه ميان توده 
های عظيم کارگر و فرودست درون 
جوامع با دولت و احزاب و جريانات 

نوع رابطه ای  مدعی نمايندگی آن ها چه
است؟ و در همين راستا لطفٌا پيدا کنيد 

  !معنای دموکراسی را

اعتصاب کارگران پرستار اکنون ماه 
نخست تداوم خود را پشت سر نهاده 

در طول اين مدت عالوه بر دولت . است
و احزاب سرمايه بخش وسيعی از رسانه 
های جمعی بورژوازی از جمله روزنامه 

علق به طيف مت» اخبار روز« معروف 
راست تر بورژوازی دست به کار 

با همه . توطئه عليه اعتصاب بوده است
% ٨٠اين ها، تا لحظه حاضر نزديک به 

توده های کارگر از مبارزات 
. همزنجيران خويش حمايت کرده اند

کارگران اعالم داشته اند که تا گرفتن 
همه مطالباتشان به مبارزه ادامه خواهند 

  . داد

 ٢٠٠٨مه 
 

ايت مجعی از کارگران اخراجی فرش گيالن از کارگران مح
  ايران برک، ايران پوپلين و ريسندگی خاور

بدين وسيله به اطالع کارگران مبارز 
کارخانجات ايران برک، ايران پوپلين و 
ريسندگی خاور در رشت می رسانيم که 
ما جمعی از کارگران اخراجی 
کارخانجات فرش گيالن از مبارزات 

ا در اعتراض به عدم پرداخت برحق شم
حقوق معوقه تان حمايت نموده و ضمن 
محکوم کردن ظلم وستم و بهره کشی 
غيرانسانی از کارگران اعالم می کنيم 

اخراج کارگران و نپرداختن حقوق آنان 
از ترفندها و حيله های نظام سرمايه 
داری در جهت تضعيف روحيه 

الزم . مبارزاتی طبقه کارگر می باشد
که کارگران با هشياری هرچه تمام است 

تر تا حصول حق و حقوق خويش دست 
از مبارزه نکشند و در اين راه ما نيز به 
سان يک طبقه واحد يار و ياورتان 

  . خواهيم بود

به اميد آينده ای بهتر برای کارگران 
ايران و محو نظام کثيف سرمايه داری 

  يعنی لغو کارمزدی

  

) ازخريدیب(جمعی از کارگران اخراجی 
  کارخانجات فرش گيالن

 ١٣٨٧/سوم خرداد

  

 مبارزه کارگران هفت تپه ادامه می يابد
جنگ و ستيز کارگران نيشکر هفت تپه 

شمار . عليه سرمايه همچنان ادامه دارد
زيادی از کارگران در جريان تهاجم 
 روزهای اخير نيروهای سرکوب زخمی

نيروی . و عده زيادی دستگير شده اند
همچنان در نواحی مختلف شهر سرکوب 

شوش مستقر است و اجتماع هر تعداد از 
کارگران را مورد حمله قرار می دهد و 

کارگران در بسياری . متفرق می سازد
موارد با اشرار دولتی سرمايه درگير 
شده و از جمله در محله معروف به 
تيمور در مقابل بيمارستان شهر شوش 

 يک خودرو حامل نيروهای انتظامی
فشار تمرکز . رژيم را سرنگون کرده اند

در شهر شوش سبب  بسيار سنگين پليس
گرديده است که کارگران ميدان کارزار 
خويش را از شوش به هفت تپه منتقل 

آنان در اينجا و به ويژه در . سازند
محوطه کارخانه در سطحی بسيار وسيع 
و به گونه ای کامًال مصمم دست به 

نه نيشکر هفت کارخا. مقاومت زده اند
تپه اينک عمًال به سنگر توفنده مبارزه و 
اعتراض توده های کارگر عليه سرمايه 

در اينجا هزاران . تبديل گرديده است

کارگر به دنبال روزهای طوالنی پيکار 
و جنگ و کشمکش با نيروهای دولت 
سرمايه دست به دست هم داده اند تا به 
مقاومت پرشور و پرشکوه طبقاتی خود 

. برابر عمال سرمايه ادامه دهند در
کارگران در سخنرانی های خويش از 
حمايت همزنجيرانشان در کارخانه لوله 
سازی اهواز سخت تشکر کردند و 
همزمان با خطابه های داغ از کارگران 
شرکت نفت و کارگران همه مراکز 
ديگر کار و توليد در ايران و جهان 
 خواستند که با توسل به اقدامات عملی
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سرنوشت ساز به حمايت از مبارزات آن 
  . ها برخيزند

صحنه جدال کارگران بسيار هيجان 
همه . انگيز، پرشور و درس آموز است

کارگران دستگير شده ای که آزاد شده 
اند، بدون هيچ ترس و واهمه، بسيار 
سرفراز و پرغرور، در صفوف فشرده 
همزنجيران خويش در هفت تپه حضور 

ن با تحمل درد و زخمی شدگا. دارند

جراحت و عوارض ناشی از ضرب و 
شتم اشرار سرمايه، با قامتی افراشته و 
پرصالبت خود را به محيط کارخانه 
رسانده اند تا در کنار همزنجيرانشان به 

قوای سرکوب همه . مقاومت ادامه دهند
جا صفوف مبارزان کارگر را در 

رابطه کار و . محاصره گرفته است
فرينش مبارزه طبقاتی سرمايه رابطه آ

اين مبارزه در . کارگر عليه سرمايه است

سراسر جهان سرمايه داری بدون هيچ 
هفت تپه اينک . وقفه ای در جريان است

شاهد يکی از صحنه های بسيار پرشور 
. اما سخت نابرابر اين مبارزه است

کارگران هفت تپه چشم به راه حمايت 
ضدسرمايه داری همزنجيران خويش در 

ه جای ايران و در سراسر جهان هم
  . هستند

  ٨٧خرداد  ٢

 

 کنرتل پليسی کارگران بيمارستان آسيا
مديرعامل بيمارستان آسيای تهران با 
نصب دوربين مدار بسته در سراسر 
فضای اين مرکز درمانی کليه رفت و 
آمدها، گفت و شنودها، حرکات و ايما و 
 اشاره های کارگران شاغل مؤسسه را

او . ورد کنترل قرار می دهدشخصًا م
دليل اين کار را برای هيچ يک از 

اما . کارگران توضيح نداده است
موضوع چندان مبهم و تعجب آور هم 

محيط کار در نظام سرمايه يعنی . نيست
محيط استثمار نيروی کار، فشار هر چه 
شديدتر استثمار، محيط بی حقوقی ها، 
تبعيضات و اعمال تمامی اشکال ستم بر 
انسان هايی که در آنجا نيروی کار 

محل کار در اين . خويش را می فروشند
نظام و بر پايه همين مشخصات محل 
اعتراض، مبارزه، ابراز نارضائی، گفت 

و شنودها يا ايما و اشاره های کارگران 
پيرامون ضرورت مبارزه و  با هم

اعتراض عليه شدت استثمار و بی 
محيط کار در نظام . حقوقی هاست

بردگی مزدی با توجه به تمامی اين داده 
ها و واقعيت ها، محيط تقابل مستمر و 

نظام . جبری ميان کار و سرمايه است
سرمايه داری به کنترل هر چه حادتر 
اين محيط نياز دارد و کامًال پيداست که 
هر چه جنگ و ستيز ميان کارگران و 
صاحبان سرمايه يا دولت آن ها حادتر 

سرمايه به اين نوع  شود ميزان نياز
کنترل ها نيز بسيار حادتر و وسيع تر 

رمز و راز نصب دوربين های . می شود
مداربسته در بيمارستان آسيا را بايد در 
همين جا و در بطن اين معادالت جستجو 

  . کرد

اقدام مديرعامل بيمارستان با اعتراض 
تمامی کارگران اين مرکز درمانی 

استار آنان خو. مواجه گرديده است
برچيدن فوری اين شبکه مخوف و 

در اين . مافيائی پليسی سرمايه هستند
ميان شمار زيادی از کارگران زن 
مؤسسه تصريح کرده اند که نصب اين 
دوربين ها چه بسا اهداف پليد ضد 
اخالقی را نيز دنبال می کند، زيرا 
دستگاه های نصب شده مدير عامل 
 متشرع و زاهد سرمايه حتی اتاق خاص
تعويض لباس زنان را نيز کنترل می 

  . کند

   ٨٧خرداد  ٢

  

 »ايران پوپلين«مافيای کالهربداری در کارخانه 
کارخانه ايران پوپلين در استان گيالن 

کارگر را استثمار  ١٨٧مستقر است و 
دستمزد ماهانه اين کارگران . می کند

 ١٠٠بسيار نازل است و در فاصله ميان 
اما . نوسان است هزار تومان در ١۵٠ تا

همين دستمزد بسيار ناچيز هم آماج 
تاراج باند مافيائی متشکل از مديرعامل 
و مشاوران و کارمندان عالی رتبه دولت 
سرمايه در نهادهای مختلف دولتی قرار 

به اتفاق هم با جعل  اينان. گرفته است
اسناد الزم ميزان حقوق ماهانه کارگران 

 ٣٠٠ا حتی کارگران قراردادی شرکت ر

از اين . هزار تومان گزارش کرده اند
هزار تومان به کارگران  ١٠٠مبلغ 

وعده داده اند، اما حتی همين صدهزار 
تومان را ماه ها پرداخت نکرده اند و 
باالخره اين که ترتيبی اتخاذ نموده اند که 
کارگران از هيچ حق بيمه ای برخوردار 
نشوند و مدير عامل شرکت هيچ ريالی 

دو کارمند . زمينه پرداخت نکند در اين
عالی رتبه دولتی نقش مشاور مديرعامل 
در کارخانه ايران پوپلين را ايفا می 

آنان از تمامی نفوذ الزم در . کرده اند
تمامی سازمان های دولتی مانند سازمان 

تأمين اجتماعی و اداره کار و همه 
حاصل . جاهای ديگر برخوردار بوده اند

حتی  د آن شده است کهدزدی های اين بان
دستمزد ناچيز کارگران اين کارخانه هم 
که مطابق نرخ استثمار متعارف در 
سرمايه داری ايران چيزی کمتر از 

محصول کار و توليد آن ها است % ١٠
توسط اين باند سالخی شود و مورد 

  .تاراج قرار گيرد

  ٨٧خرداد  ٢
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 رانچند خرب کوتاه از استان های گيالن و قزوين و هت

 
  کارخانه ريسندگی خاور رشت

 ١١روز . فومن قرار دارد -اين کارخانه در مسير جاده رشت
نفر از کارگران اين کارخانه اقدام به  ٥٠،حدود  ٨٧ارديبهشت

فومن در سه راه خاور کردند که با دخالت  - بستن جاده رشت
ماموران نيروی انتظامی و يگان ويژه سرکوب وادار به عقب 

اين کارگران ماه ها حقوق خود را طلبکار هستند و . دنشينی شدن
  .مطالبات خود را روی پرده های پارچه ای سيار نوشته بودند

 ١٣٨٧ارديبهشت  ١١

  

  تجمع کارگران اشکان چينی قزوين در مقابل اداره کار

نفر از کارگران کارخانه اشکان چينی قزوين به  ٤٠بيش از 
/ ٢٢/٢اخراجی صبح روز  کارگران .دستور مديريت اخراج شدند

با حضور در اداره کار شهر صنعتی البرز با تهيه دادخواست  ٨٧
ماه حقوق  ٤و شکايت خواهان بازگشت به کار و دريافت بيش از 

  .معوقه خود شدند

 ١٣٨٧ارديبشهت  ٢٣

  

  پرواز مرگ از طبقه دوازدهم

ساله، هنگام کار در يک برج نيمه  ٢١، کارگر جوان . هاشم الف
تهران به علت نبود حفاظ به  ه شهرک محالتی درمينی سيتیساخت

. کانال هوا افتاد، تا طبقه همکف پايين کشيده شد و دردم جان باخت
 ٣١٢به گزارش خبرگزاری ايسکانيوز، کمک رسانان ايستگاه 

آتش نشانی تهران در محل حاضر شدند، جنازه را به بيرون 
  .ساختمان منتقل کرده و تحويل پليس دادند

  ١٣٨٧ارديبشهت  ٢٣

  کارخانه ريسندگی خاور رشت

برای دومين بار در  ٢٨/٢/٨٧کارگران اين کارخانه در روز 
طول ماه ارديبهشت در اعتراض به عدم تحقق مطالبات و تعويق 

فومن اقدام به تجمع  - دستمزد خود، در سه راه خاور جاده رشت
از  اين بار نيز پليس سرکوبگر با دخالت خود مانع. کردند

مسدودشدن جاده توسط کارگران شد و کارگران به زور به حاشيه 
  .جاده رانده شدند

  ١٣٨٧ارديبشهت  ٢٨

  

  کارخانه نساجی ايران برک رشت

کارگر  ٢٠٠بيش از . الکان واقع است -اين کارخانه در جاده رشت
قرارداد موقت آن ماه ها است که حقوق معوقه خود را دريافت 

رغم اعتراضات مکرر و مراجعه به آن ها به . نکرده اند
استانداری نتوانستند نتيجه بگيرند و به همين دليل تصميم به بستن 

الکان گرفتند که با دخالت ماموران نيروی انتظامی و  - جاده رشت

الزم به تذکر است که اکثر . يگان ويژه به حاشيه جاده رانده شدند
هزار  ٦٥ و ١٠٠اين کارگران قراردادی با دستمزدهای ماهی 

تومانی و بسيار کمتر از دستمزد حداقل مصوبه وزارت کار 
کارفرما پرداخت دستمزد معوقه کارگران . مشغول به کار هستند

  . را به اخراج آنان مشروط کرده است

 ١٣٨٧ارديبشهت  ٢٩

  

  کارخانه ايران پوپلين رشت

نفر از کارگران اين کارخانه در اعتراض به عدم  ٨٠٠حدود 
اقدام به بستن جاده  ٢٩/٢/٨٧وق معوقه خود در روز پرداخت حق

تهران در حوالی دولت آباد کردند که با دخالت نيروی  - رشت
کارگران همه به . انتظامی و يگان ويژه سرکوب روبه رو شدند

تمام اضافه کاری ها  ٨٧از ابتدای سال . داخل کارخانه رانده شدند
هنز پرداخت نشده قطع شده و اضافه کاری های سال گذشته نيز 

درضمن دستمزدها پس از دوماه پرداخت می شود، مثال . است
  .دستمزد فروردين در خرداد پرداخت می گردد

 ١٣٨٧ارديبشهت  ٢٩

  

  کارخانه نساجی پارس ايران رشت

نفر از کارگران بازنشسته اين کارخانه با مراجعات مکرر به  ٥٢
دريافت مطالبات  خواستار تسويه حساب و) جواد افراشته(کارفرما 

اما کارفرما، که در ارکان باالی قدرت . بازنشستگی خود شده اند
نفوذ دارد، تا کنون توانسته است کارگران را سر بدواند و از 

 ٢هريک از اين کارگران حداقل . پداخت اين مطالبات سرباز زند
  .ميليون تومان از کارفرما طلبکار است

 ١٣٨٧ارديبشهت  ٢٩

  

  ون های حمل شن و ماسه و اتهام شورشرانندگان کامي

نفر از رانندگان کاميون های حمل شن و  ٢١روز پيش،  ٢٠حدود 
در رشت " سنگر" ٢١ماسه توسط ماموران انتظامی پاسگاه 

دستگير شدند و اکنون پس از سه هفته همچنان در حال رفت وآمد 
اين رانندگان در معدن بازقلعه . به دادگاه عمومی سنگر هستند

گر به بارگيری شن وماسه مشغول بودند، اما نوبت بارگيری آن سن
) فردی به نام نجفی(ها توسط کاميون های متعلق به مالک معدن 

رانندگان به اين امر . از بين می رفت يا به تعويق می افتاد
معدن شن وماسه ديگر  ٦نجفی، که مالک حداقل . اعتراض کردند

ه نيروی انتظامی گزارش است، اعتراض رانندگان را به پاسگا
کرد و نيروی انتظامی نيز اين رانندگان زحمتکش را به اتهام 

رانندگان اکنون مورد محاکمه . شورش دستگير و روانه زندان کرد
 ٢٩ .قرار دارند بی آن که توانسته باشند از وکيل استفاده کنند

  ١٣٨٧ارديبشهت 
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 منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

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

طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولناک و مرگباری شکاف . 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 . داری بر کارگران تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
بستن جاده ها و قطع شريان های حمل و نقل سرمايه اکنون می . ايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمو راه پيم

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

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

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

نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات 
اوال کارگران ايران  تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين منشور از آن رو ضروری است که. 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  -الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آن

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

نفس طرح . اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
طلب کارگران . يرپايه ای به معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارندهرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غ

که برای سرمايه داران کرده اند اما در ازای آن  از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای
اران و دولت آن ها می گويند که آنان بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه د .هيچ چيز نگرفته اند

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 . خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند

ثروت جامعه را  اری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تماممضمون ضدسرمايه د
زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از  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

  :ت پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از مطالبا

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

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

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

  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. 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 ١٨ان، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تمام شاغالن،بيکار -۶

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



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

 
٢١ 

 ١٣٨٧ خرداد ١٠ه جمع    ٥ شمارٔه سال اول ـ
 

ادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران که اينک در اختيار نه 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 - 

   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -٨

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

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

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

   .همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢

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

  :برای تحقق اين خواست بايد . بعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برودهرگونه ت -١۴

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند - 

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

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

  .سالگی ممنوع شود 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  

 

ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(از سا ک ید) ه    :بازدید 
WWW.HAMAAHANGI.COM  

بار  ود را  ا ی  طا کار ارشات  ، و  ید ،  س ز ارسال    : آ
hamaahangi@gmail.com   
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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 کارگری ه ب) هتران
 .گردد در آن منتشر می

   

  :انيدآدرس سايت را به اطالع همه برس
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای متاس با ما نامه الکرتونيکی خود را 
 :به آدرس زير بفرستيد

  

hamaahangi@gmail.com   
  

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و 
وارد " خبرنامه سايت"ونيکی خود را در قسمت آدرس الکتر

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

  .شويد


