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 پايان پيروزمندانه اعتصاب کارگران کوره های قرچک
روز دگان ) ١٥/٣/٨٧( دي ارگر  ٣٠٠٠نماين ک

رمايه داران      ا س زی قرچک ب ای آجرپ وره ه ک
تمزد       ر دس ر س ا ب وره ه ن ک ک اي  ١٤٠٠٠مال

د هر    ه توافق     ١٠٠٠تومان در ازای تولي آجر ب
ه اعتصاب يک       ارگران ب رسيدند و بدين سان ک

د  ان دادن ود پاي ه خ ارگران  . ماه ی ک تمزد قبل دس
ارگران خوا   ١٢٥٠٠ ود و ک ان ب تار توم س
د  ١٥٠٠٠ ده بودن ان ش رای  . توم ان، ب ی گم ب

ه روزی    ارگری ک راه همسر و   ١٧ک ساعت هم
ين      رين و درع خت ت الش در س دان خردس فرزن

تثمار می شود و      حال بی حقوق ترين شرايط اس
ا    ارزه ب از هرگونه سازمانيابی و تشکل برای مب
ل       د از تحمي ين ح ت، هم روم اس رمايه مح س

نيز پيروزی بزرگی  افزايش دستمزد به کارفرما
ن موفقيت را    به شمارمی آيد و ما به سهم خود اي
به کارگران کوره های آجرپزی قرچک تبريک   

وييم  اه       . می گ ژه آن گ ه وي روزی ب ن پي اهميت اي
زدوران        م م اد آوري ه ي ه ب برجسته تر می شود ک

وره های     "سرمايه در  ارگران ک انجمن صنفی ک
ان دستمزد را   ١٢٥٠٠همان " آجرپزی ز   توم ني

تند     ی دانس اد م ارگران زي رای ک ه ! ب نتيج
ن        ه اي د ک ی ده ان م ارگران نش اب ک اعتص

ارگر "مزدوران سرمايه که عنوان  را " نماينده ک
يدک می کشند کاسه داغ تر از آش اند و حتی از 

تند دکارگرتر هس م ض ان ه ت آن . کارفرماي وق
ه        ن گون ار عمر اي ارگران توم ه ک رسيده است ک

ه طور    ا و ب زار      تشکل ه ه تشکل اب ی هرگون کل
وراهای     د و ش م پيچن رمايه را دره ت س دس

د ود را برپادارن رمايه داری خ رداد ١٦ .ضدس خ
٨٧  

 

 خيانت سران احتاديه و شکست اعتصاب کارگران نروژی
سازش وقيحانه و بيشرمانه رهبران اتحاديه 

UNIO  ،اعتصاب هزاران نفراز کارگران معلم
يزوتراپ و پرستار، مربيان مهد کودک، ف

امروز . پژوهشگر نروژی را به شکست کشاند
در مذاکره ای که  ٢٠٠٨ژوئن  ٤چهارشنبه 

مطابق معمول در پشت درهای بسته ميان 
رهبران اين اتحاديه و کارفرمايان بدون 
حضورهيچ کارگری و هيچ فردی از اعتصاب 
کنندگان صورت گرفت، حکم پايان اعتصاب از 

. ادر گرديدسوی سران مزدور اتحاديه ص
رهبران خيانتکار اتحاديه در شرايطی حکم به 
پايان اعتصاب دادند که هيچ يک از مطالبات 
کارگران در هيچ سطحی و هيچ ميزانی محقق 

کارگران پس از مدت ها . نگرديده است
اعتصاب به سر کار باز می گردند بدون اين که 
. هيچ چيز در اين اعتصاب به دست آورده باشند

معلم، مربيان مهد کودک، فيزيوتراپ کارگران 
ها و پژوهشگران از اتحاديه و سران آن بسی 
متنفرند و بهت و حيرت همه آنان را در خود 

کارگران در طول دو هفته . فرو برده است
اعتصاب با عزمی راسخ و روحيه ای مصمم 

اعالم کرده بودند که تا رسيدن به خواست های 
زد حتمًا به خويش و در صدر آن افزايش دستم

رهبران اتحاديه يک . اعتصاب ادامه می دهند
بار ديگر ثابت کردند که برايشان منافع 
کارگران هيچ چيز و منافع سرمايه داران و 
. ماندگاری نظام سرمايه داری همه چيز است

آنان مثل هميشه ثابت کردند که در کنار 
خانم  .کارفرمايان و عليه توده های کارگر هستند

رئيس HELGA JETLAND الندهلگا يت
 UTDANNINGSFORBUNDETاتحاديه 

است، امروز  UNIOکه شعبه ای از اتحاديه 
نروژ  ١شبکه سراسری کانال  ٧دراخبارساعت 

حاضر شد و با وقاحت از کار اتحاديه دفاع 
در حالی که « : خبرنگاری از او پرسيد. کرد

کارفرمايان حتی حاضر نشده اند يک کرون به 
اعتصابی اضافه کنند، آيا  رگراندستمزد کا

اعالم پايان اعتصاب به معنای شکست جنبش 
  »اتحاديه ای نيست؟

: و خانم هلگا يتالند با بيشرمی تمام پاسخ داد 
فرمان توقف اعتصاب نه تنها برای اتحاديه ما "

شکست نيست، بلکه پيروزی برای مردم نروژ 

ما نشان داديم که نمی خواهيم عاملی ! است
ايجاد دردسر برای مردم باشيم و بار ديگر برای 

به مردم نروژ ثابت کرديم که اين ما هستيم که 
در مقابل آنان احساس مسئوليت می کنيم و 
اميدواريم کارفرمايان هم در آينده در قبال ما 

فراموش نکنيم که اهالی ." حسن نيت نشان دهند
شهرهای مختلف نروژ با دل و جان از معلمان 

گران اعتصابی حمايت می کردند و و ساير کار
. خواستار تحقق فوری همه مطالبات آنان بودند

که يکی از  BERGENشهردار شهر 
کارفرمايان ثروتمند نروژ واز چهره های 

است  Høyre Partyسرشناس حزب راست 
به  UNIO رسمأ از مسئولين اتحاديه امروز

خاطر صدور فرمان پايان اعتصاب تشکر و 
قابل ذکر است که اعتصاب . قدردانی کرد

اما . کارگران در اسلو همچنان ادامه دارد
متأسفانه تمام شواهد دال بر آن است که در 
روزهای آتی اعتصاب اين بخش از کارگران هم 
از جانب رهبران اتحاديه به شکست کشانده 

   .خواهد شد

   ٢٠٠٨ژوئن 

 

 سرمايه دار خودسوزی دخرت کارگر برای فرار از دست
ساله زير  ١٩يژ سلطان نيا دختر کارگر گالو

فشار اذيت و آزار و شکنجه های مرگباری که 
صاحب کارگاه بر وی وارد می کند، دست به 
خودسوزی می زند و در ميان شعله های آتش 
. مرگ سرمايه جان خويش را از دست می دهد

گالويژ همراه پدر و خواهرش در يک کارگاه 
اک ترين و آجرپزی در شهر همدان در هولن

بربرمنشانه ترين شرايط کاری توسط صاحب 
پدر دختر چند . سرمايه استثمار می شده اند

روزی به خاطر گرفتاری راهی سفر می شود و 
سرمايه دار درنده و خون آشام صاحب کارگاه 
با اغتنام فرصت از نبودن پدر، شريرانه ترين 
آزار و شکنجه های جسمی و روحی را بر 

گالويژ مدتی مقاومت می . کند دختر تحميل می
کند اما درنده خويی و شرارت سرمايه دار 
مقاومت او را در هم می شکند و او در وخيم 
ترين شرايط روحی تمامی اندام خويش را به 

نام سرمايه دار صاحب اين کوره . آتش می کشد

او بدون هيچ . آجرپزی ابراهيم الياسی است
همان گونه ترديدی قاتل مستقيم گالويژ است، 

که نظام سرمايه داری قاتل واقعی بشريت 
  . معاصر است

 ٨٧خرداد  ١٥
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 ؟"لغو کاِرمزدی"چرا 
ين    - ه در آن ب يم ک ی کن دگی م ايی زن ا در دني م

ه   انسان ها رابطه اجتماعی خاصی وجود دارد ک
ت ته اس ود نداش ه وج ه . هميش ن رابط در اي

دام طرف      ه در ک ن ک اجتماعی، انسان بسته به اي
آن قرار گرفته باشد، يا خريدار نيروی کار است 

ان مالک    . يا فروشنده آن ار هم خريدار نيروی ک
ی سرمايه دار است، و       ه يعن د ومبادل وسايل تولي
فروشنده نيروی کار همان کارگر است که برای 

دارد      يچ راه ديگری ن ن راه ه . زنده ماندن جز اي
روت و   ی ث اعی، نصيب اول ه اجتم ن رابط دراي

درت  ر و  ق ی فق مت دوم ت و قس ايش اس و آس
دام   ج م دبختی و درد و رن ت و ب ن  . نکب ه اي ب

  .می گويند سرمايهرابطه اجتماعی، 

ق دارد و      - رده دار تعل ه ب رده ب کارگر نه مانند ب
ارگر  . نه همچون رعيت وابسته به زمين است  ک

ت   ا آزاد اس ه دو معن يله  : ب ه وس آزاد از هرگون
روی کارش     توليد و مبادله، و آزاد در  ه ني ن ک اي

رده و    . را بفروشد يا نفروشد  رخالف ب ارگر، ب ک
ه  ارش را ب روی ک ه ني ق دارد ک ت، ح  رعي

د از   . سرمايه دار نفروشد اما در اين صورت باي
  .زندگی خود دست بشويد و از گرسنگی بميرد

ی  ور واقع ه ط س، ب وقی -پ ه حق ارگر  -و ن ک
که نيروی کارش را به سرمايه دار  مجبور است

   .وشدبفر

ه       - ی ب رای مدت معين کارگرنيروی کارش را ب
ول   د و درازای آن پ ی فروش رمايه دار م ی  س م

ار   روی ک د ني س از خري رمايه دار پ رد، و س گي
د  ی کش ار م ه ک دت ب ن م رای اي ارگر او را ب . ک

کارگر را می خرد  نيروی کار پس، سرمايه دار 
روی     . می کشدکار اما از او  د ني ين خري اوت ب تف

ارگ  ار ک ودی    ک ان س ار او هم تفاده از ک ر و اس
است که نصيب سرمايه دار می شود، و به علت 
ه روز     رمايه دار روز ب ه س ت ک ود اس ين س هم
ه روز    ارگر روز ب دتر و ک دتر و قدرتمن ثروتمن

ردد     ی گ ر م دبخت ت ر و ب ل   . فقيرت ن عم ه اي ب
سرمايه دار يعنی بيرون کشيدن سود از جسم و    

  .دمی گويناستثمار جان کارگر، 

ان    - ا هم رمايه ي اعی س ه اجتم س، در رابط پ
ر       ه گي ار آنچ روی ک روش ني د و ف ه خري  رابط
سرمايه دار می آيد سود است و آنچه گير کارگر 
ارگر می     ه ک می آيد پولی است که سرمايه دار ب

زد    . استمزد اين پول، همان . دهد ين سود و م ب
ود دارد    وس وج ه معک ک رابط ود  : ي ه س هرچ

زد ک ود م تر ش زد بيش ه م ردد و هرچ ی گ ر م مت

ابراين،  . افزايش يابد سود دچارکاهش می شود بن
ود      اهش س ث ک ط باع ط وفق تمزد فق زايش دس اف

ه  ه سرمايه     -سرمايه دار می شود و ن ه ک آن گون
  .باعث گرانی و تورم -داران می گويند

د        - ی کن زد م ارگر در ازای م ه ک اری ک ه ک ب
ی خ  . می گويند کاِرمزدی د  وجود سرمايه، يعن ري

اِرمزدی   ود ک تلزم وج ار، مس روی ک روش ني وف
د و       ود خري د وج ز نيازمن اِرمزدی ني ت و ک اس

ه     . فروش نيروی کاراست  انی ک ا زم ابراين، ت بن
ه      ا رابط رمايه ي ود دارد س اِرمزدی وج ک
ضدانسانی خريد و فروش نيروی کار نيز وجود  

ه  . دارد زی نيست ک رمايه چي ب، س ن ترتي ه اي ب
وا  ادره ام ا مص ثال ب ی م رمايه دار و دولت ل س
رود ان ب ردن آن از مي ه . ک ک رابط رمايه ي س

اجتماعی يعنی رابطه خريد و فروش نيروی کار 
ت ا اس ان ه ين انس د . ب ن خري ه اي رای آن ک ب

وفروش از ميان برداشته شود، بايد چيزی به نام 
 .کاِرمزدی وجود نداشته باشد

ل  - ن دلي ه اي رمايه داری ب االن ضدس ا فع م
 .و کاِرمزدی هستيمخواهان لغ

  منوچهر

٧/٢/١٣٨٧ 

 

LO  وسرعت گيری روند فروپاشی سنديکاليسم 
در )  LO( اتحاديه سراسری کارگران سوئد 

نفر از  ٥٠٠  ٠٠٠طول چند سال اخير بيش از 
ها يا صندوق بيمه بازنشستگی  اعضای کلوب

اين ميزان کاهش . خود را از دست داده است
به  ١٩٠٩ال عضو و استعفای کارگران از س

در سال مذکور، . اين سوی سابقه نداشته است
توده های کارگر سوئد به دنبال شکست در يک 
اعتصاب بزرگ طوالنی و مأيوس شدن از نقش 
جنبش اتحاديه ای، در وسيع ترين سطح دست 

روند استعفای کارگران از . به استعفا زدند
عضويت اتحاديه اينک هر روز شتاب بيشتری 

بعاد مسئله تا آنجا پيش رفته که در می گيرد و ا
يکی از مباحث بسيار داغ را  LOکنگره اخير 

خانم وانيا لوندبی . به خود اختصاص داده است
 رئيس ) Vanja Lundby Wedin( ودين 

LO  در اجالس نخست کنگره بخشی از نطق
افتتاحيه خود را به همين موضوع اختصاص 

زياد يک او خاطر نشان کرد که به احتمال . داد
درصدی ديگر اعضا نيز در راه  ٢٦ ريزش
  . است

روند خروج از اتحاديه سال های زيادی است 
دليل آن، توضيح واضحات . که آغاز شده است

طبقه کارگر سوئد در طول دو دهه اخير . است
عظيم ترين بخش امکانات رفاهی و اجتماعی 

در سالخی  LOخود را از دست داده است و 
نفع طبقه سرمايه دار مؤثرترين  اين امکانات به

قلع و قمع مبارزات . نقش را ايفا کرده است
و » سپاه پاسداران«  کارگران در سوئد نه توسط

که اساسًا توسط اتحاديه سراسری  »بسيج« 
در يک جمله ساده می توان . انجام می گيرد

گفت که در سوئد سرمايه لحظه به لحظه تعرض 
خلع سالح کامل و  می کند و اتحاديه کارگری با

گسترده طبقه کارگر راه تعرض سرمايه عليه 
هست و نيست توده های کارگر را به وجه 

برای اين که تصوير . احسن هموار می سازد
زمينی بسيار ملموسی از مسئله داشته باشيم فقط 
کافی است در نظر بياوريم که در سال های 
اخير نرخ سود سرمايه های سوئدی در سطح 

للی در قله قرار داشته ، نرخ افزايش بين الم
دستمزدها از همه کشورهای اروپای غربی و 

و باالخره شمار اعتصابات  شمالی کمتر بوده
) توافق اجباری( » توافق«کارگران يا در واقع 

اتحاديه کارگری با وقوع اعتصابات در نازل 
  ترين ميزان قرار داشته است

، اما قرن پيش آغاز شد ٩٠استعفاها از دهه 
. شتاب آن در دو سال اخير بی سابقه بوده است

، با هجوم طاعونی ائتالف راست تر ٨٦در سال 
بورژوازی به امکانات بيمه بيکاری و تنزل آن 

سرعت خروج از % ٦٥و سپس  ٧٠به  ٨٠از 
LO اين امر . به طور کم سابقه ای باال رفت

به هيچ نوع مقاومتی  LOاوًال . چند دليل داشت
. ل اين تعرض هار سرمايه دست نزددر مقاب

ثانيًا و از آن بدتر کثيف ترين و فاجعه بارترين 
نقش را در سرکوب نطفه های رو به رشد 

جمعيت وسيعی . اعتراضات کارگری بازی کرد
از کارگران در سراسر سوئد از اتحاديه 
خواستند که دستور اعتصاب سياسی عليه موج 

نه فقط  LO. تهاجمات بورژوازی را صادر کند
هيچ تمايلی به اين کار نشان نداد که از همه 
شيوه های ممکن برای در هم کوبيدن اين جنب 

ثالثًا استفاده از حق بيمه . و جوش بهره گرفت
بيکاری برای بخش اعظم کارگران سوئد اصلی 
ترين و شايد هم تنها دليل عضويت در اتحاديه 
است و پيداست که با سالخی اين امکان توسط 

رمايه و مشارکت مستقيم اتحاديه در اين س
سالخی دليل چندانی برای ادامه عضويت 
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رابعًا و . باقی نمی ماند LOکارگران در 
باالخره اين که فرايند طوالنی سرخوردگی توده 
های کارگر از جنبش اتحاديه ای و آزمون تلخ 
آن ها از سرسپردگی اتحاديه به نظام سرمايه 

د که اتخاذ تصميم به داری به جايی رسيده بو
  . استعفا را اجباری می کرد

 در کنگره اخير، خطر فروپاشی اتحاديه رهبری
LO مشکل اين است که . را جدی گرفته است

آنان هيچ راهی برای جلوگيری از اين خطر در 
نه فقط قادر به هيچ  LO. پيش روی ندارند

تغييری در مبانی کار خود نيست که از آن بدتر 
گام به گام با سرعتی هر چه بيشتر مجبور است 

و پرشتاب تر در باتالق همکاری انداموار با 
نظام بردگی مزدی فرو رود و در همين راستا 
نقش باز هم فعال تر و هارتری در ساختار نظم 

برای تار و مار کردن امکانات معيشتی  سرمايه
و رفاهی طبقه کارگر به نفع بورژوازی ايفا 

و وجود دارد تا تمامی وجود داشته  LO. کند
شدت استثمار و بی حقوقی و بربريت سرمايه 

اين کار تا چند . داری را بر کارگران تحميل کند
سال پيش در جامعه سوئد، به دالئل بسيار 
روشنی که در اينجا مجال طرح آن ها نيست، 
می توانست بدون سالخی عنان گسيخته و بی 
 هيچ حد و حصر برخی دستاوردهای مبارزات

اما اکنون ديری . گذشته کارگران صورت گيرد
است که ديگر چنين امکان و فرصتی در اختيار 

عصر، عصر تاراج آخرين . نيست LO سران
لقمه های نان توده های کارگر توسط سرمايه با 
هدف پاسخ به نياز ماندگارسازی نظام سرمايه 

نيز بايد بار اين رسالت ننگين  LOداری است و 
درست به . ه را بر دوش گيردسرمايه داران

همين دليل در عين طنز بودن بسيار شنيدنی 
درست در همان حال  LOاست که کنگره اخير 

که برای ريزش شمار اعضايش داغدار است 
سخت مصمم است که برای محدودکردن هر چه 
بيشتر حق اعتصاب کارگران با اتحاديه 

   .کارفرمايان وارد گفتگو شود

LO مروز خواستار وقوع هيچ از ديرباز تا ا
همه . اعتصابی عليه سرمايه نبوده است

اعتصابات را کارگران به زور بر سران 
 LOاما جالب است که . اتحاديه تحميل کرده اند

همه اين اعتصابات را به شکست کشانده است و 
با شکست هر اعتصاب عظيم ترين خدمت ها را 

در طول . به آستان سرمايه انجام داده است
زهای اعتصاب کارگران، بر اساس آنچه که رو

LO  قبول کرده است، سرمايه داران ملزم به
. پرداخت ديناری دستمزد به کارگران نيستند

LO  اين دستمزدها را از بودجه صندوق
اعتصاب که توسط کارگران و حق عضويت 

اين امر . آنان تأمين می شود، پرداخت می کند
م درمان، يا به ويژه در بخش هايی مانند سيست

می » خدمات« آنچه که بورژوازی به دروغ 
نامد، باعث می شود که نهادهای دولتی سرمايه 
افزايش ناچيز دستمزد کارگران را با معافيت 
خويش از پرداخت دستمزد روزهای اعتصاب 

فروپاشی اتحاديه و . بسيار راحت جبران کنند
استعفای چند صدهزارنفری اعضا بسيار سريع 

داخت دستمزد روزهای اعتصاب را امکان پر
می گيرد و به همين دليل احتمال  LO نيز از

توافق اين اتحاديه با اعتصاب در سال های آتی 
  . شايد به صفر نزديک شود

درطول دو سال اخير  LOاتحاديه کارگری 
. خدمات بسيار ارزنده ای به سرمايه کرده است

بورژوازی سوئد ببشتر و بهتر از همه قدر اين 
تمکين اتحاديه سراسری به . خدمات را می داند

کاهش بيمه بيکاری و در همين روزها بيمه 
درمان و تمامی امکانات ديگر به طبقه سرمايه 
دار سوئد اجازه داده است که سطح دستمزدها را 

دليل مسئله کامًال . نيز بيش از پيش کاهش دهد
امحای اين امکانات به ويژه در . روشن است
ر بيکاری و اجبار توده های کارگر شرايط وفو

به رقابت برای فروش نيروی کار خود سبب 
می شود که سرمايه داران نازل ترين سطح 

  . مزدها را بر کارگران تحميل کنند

جنبش اتحاديه ای با سرعت زياد در حال 
فروپاشی است، زيرا پراتيک ضد کارگری و 
سرمايه پسند آن به سان تيغ در چشم کارگران 

کسانی که . اتحاديه ها فرو رفته است عضو
آدرس اين نوع ابزارهای دست ساخت سرمايه 
را به طبقه کارگر ايران می دهند درخوش بينانه 

. طبقه کارگرند ترين حالت دوستان ابله و ناآگاه
درجامعه ايران، حتی در اوج رونق 
سنديکاليسم، امکان تشکيل سنديکا و اتحاديه 

وجود نداشته است،  کارگری به اصطالح مستقل
چه رسد به اکنون که دوران افول سنديکاليسم 

عمر سنديکا سازی به سرعت دارد به . است
 پايان می رسد، و هر آن کس که به اين امامزاده
بی معجزه دخيل ببندد عرض خود می برد و 

  .زحمت کارگران می دارد

   ٢٠٠٨ژوئن 

 

گورستان  توحش جلام گسيخته سرمايه داران آملانی بر بسرت
 احتاديه ها

کارفرمايان کشورآلمان از دادگاه رسمی اين کشور خواستند که مقدار بودجه 
به گزارش . اختصاص داده شده به بيمه بيکاری کارگران را کاهش دهد

خبرگزاری دويچه وله، ديتر هوندت، رئيس اتحاديه کارفرمايان آلمان در 
رد که اگر مقامات مسئول در اين اعالم ک" بيلد آم زونتاگ"گفتگو با روزنامه 

زمينه تا پايان ماه اوت امسال دست از لجاجت برندارند، کارفرمايان آلمانی از 
جهت اطالع  .دست دولت به دادگاه شهر کارلسروهه شکايت خواهند کرد

ساعت در  ١٨که در آلمان هر کارگری که حداقل  کارگران ايران بايد بگوييم
حق بيمه بيکاری در آلمان، که . بيکاری می شود هفته کار کند، مشمول بيمه

دستمزد ناخالص کارگران است، به طور مساوی % ٥/٦در حال حاضر 
کارگری از حقوق ايام بيکاری . توسط کارفرما و کارگر پرداخت می شود

ماه حق بيمه  ١٢برخوردار است که در دو سال قبل از دوران بيکاری حداقل 
  . بيکاری پرداخت کرده باشد

قرن بيست و يکم قرن کميک شدن تهوع آور تراژدی استثمار نيروی کار 
شکل های اين کميک شدن در جاهای مختلف دنيا با هم . توسط سرمايه است

دستمزدهای نازل  در ايران، تعويق چندين ماهه و گاه چند ساله. فرق می کند

ی و با کارگران و کار شاق بی حقوق ميليون ها کارگر گرسنه با دستان خال
انبوه کودکان گرسنۀ منتظر کفی نان در هر شامگاه، واقعيت دردناک و مرگ 

محمد « در بنگالدش، آقای . آلود اين کميک بودن را روی پرده آورده است
تله « سرمايه دار درنده، جنايتکار و خون آشام شريک تراست عظيم » يونس
موکراسی جايزه از کميسيون صلح نوبل در قلمرو قدرت سوسيال د» نورديا

در عراق، افغانستان، بالکان، آفريقا و بخش های ديگر . صلح دريافت می کند
دنيا، آتش کشيدن دودمان بشريت با نيروی انسان کش زرادخانه های هولناک 
تسليحاتی آمريکا و اروپا فتح الفتوح دموکراسی نام می گيرد، و در آلمان، 

ه نهاد نظم توليدی و سياسی و سرمايه داران اين کشور در روز روشن علي
قدرت سرکوب سازمان يافته خويش يعنی دولت به جرم عدم کاهش حق بيمه 

آنان از اين ! بيکاری کارگران به نظام حقوقی همين دولت شکايت می کنند 
فراتررفته و تهديد کرده اند که در صورت سرپيچی دولت از پذيرش خواسته 

البد کارگران را از کارخانه ها بيرون  و!! شان دست به اعتصاب خواهند زد 
درمقابل اين موضع سرمايه داران آلمانی، حتی وقيحانه ترين . خواهند ريخت

آنچه سرمايه در . و بيشرمانه ترين مواضع ضدانسانی هم رنگ می بازد
سراسر دنيا عليه بشريت اعمال می کند اگر روزی به حق تراژدی تاريخ 
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ينی کميک مرگ آلود و چندش آور آن تراژدی انسان بود امروز فقط بازآفر
بورژوازی آلمان با درنده خويی تمام ميليون ميليون کارگر را بيکار می . است

کند و همزمان از دولت طبقه خود می خواهد که بيمه بيکاری اين کارگران را 
آنچه سرمايه انجام می دهد، چه در ايران و بنگالدش و ! نيز سالخی کند 

ق آسيا و آمريکای التين و چه در آلمان و انگليس و آمريکا، عين آفريقا و شر
  . سرشت اوست

پرسش اين است که کارگران دنيا در مقابل اين توحش بيکران چه خواهند 
کرد؟ و کارگر آلمانی در برابر موج جنايتی که سرمايه عليه او به راه انداخته 

جيران انگليسی و است دست به چه کاری خواهد زد؟ اين کارگران و همزن
هلندی و اسکانديناويائی و ايتاليائی و اسپانيائی آنان چرا تا به اين حد در مقابل 
موج تطاول و بشرستيزی سرمايه عقب نشينی کرده اند؟ اين عقب نشينی تا به 
کجا قرار است ادامه يابد؟ قرارگاه نهائی اين پسرفت ها و وادادگی ها 

که کارگران آلمان، فرانسه، اسکانديناوی و آيا وقت آن نرسيده است  کجاست؟
همه کشورهای غربی به تاريخ طبقه و جنبش طبقاتی خود بازگردند؟ اينان 
نمی توانند انکار کنند که دستمزدهای باالتر آن ها در قياس با کارگر هندی و 
چينی و ايرانی و امکانات بيمه و آموزش و درمان و رفاه اجتماعی آن ها همه 

ول مبارزاتی بوده است که اسالف انقالبی آنان در کمون پاريس و همه محص
اين دستاوردها . و انترناسيونال اول و انقالب اکتبر به پيش برده بودند

ديرگاهی است که در توفان توحش طاعونی و مرگزای سرمايه با سرعت تمام 
چيز چندانی از ارثيه ارجمند آن خيزش . در معرض فروريزی و نابودی است

انجماد هولناک گورستان مرگ اندود جنبش . و انقالب ها باقی نمانده است ها
اکنون  نظام بردگی مزدی وسازش ننگين وخفت بار اين جنبش با اتحاديه ای

کار را به جائی رسانده است که سرمايه داران به خاطر کوتاهی دولت خود 
زهی ! نند در سالخی بقايای آن دستاوردها و امکانات دست به اعتراض می ز

اين سناريوی سياه فاجعه بار و ننگ آلود را بيش از اين ! جسارت و گستاخی 
تحمل اين ننگ از سوی طبقه کارگر آلمان هيچ معنايی . نبايد تحمل کرد

خويش در  جزامضای خفت بار آمادگی برای قربان کردن کامل و تام وتمام
   .بردگی مزدی ندارد درگاه

  !ل شويم کارگران عليه سرمايه متشک

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١٤/٣/١٣٨٧   

 www.hamaahangi.com 

 hamaahangi@gmail.com  

 

 اعتصاب سراسر کوره های آجرپزی اروميه را فرا گرفت
اب کارگران کوره های آجرپزی اروميه اعتص

خرداد کارگران  ١٢روز . همچنان ادامه دارد
چرخ کشی و بارگيری نيز به صورت يکپارچه 

با . به اعتصاب همزنجيران خويش پيوستند
پيوستن اين کارگران به صفوف اعتصاب کل 
توليد در در تمامی کوره پزخانه ها متوقف شده 

ای توليد نمی است و هيچ آجری در هيچ کوره 
کارگران خواستار افزايش دستمزد و . شود

شدت . بهبود مؤثر شرايط کار خويش هستند
استثمار و سختی شرايط کار در اينجا بيش از 

کارگران همراه با زن و بچه . حد هولناک است
هايشان در آلونک های نمور حاشيه کوره ها 

آنان در هر شبانه روز بيش از . زندگی می کنند

. عت شاق ترين کارها را انجام می دهندسا ١٥
فرسايش جسمی و روحی کارگران در اين 

در اينجا شقاوت . کورها وصف ناشدنی است
بيداد می کند و روند کار، روند فرسايش  سرمايه

هر چه پرشتاب تر و سهمگين تر هستی کارگر 
و ذوب شدن هر چه جگرخراش تر اين هستی 

  . ايه استدر کوره های توليد سود برای سرم

سرمايه داران از پذيرش خواسته های کارگران 
آنان نه فقط هيچ پاسخ مثبتی به . امتناع می کنند

تقاضای کارگران نداده اند بلکه برای ضربه 
زدن به اعتصاب آنان کثيف ترين و رذيالنه 

سرمايه . ترين توطئه ها را نيز تدارک ديده اند

رده اند داران کليه حمام های منطقه را خاموش ک
تا به اين ترتيب زنان و کودکان و خود کارگران 

از اين که بگذريم، . را مجبور به تسليم کنند
نيروهای سرکوب سرمايه نيز هر روز سراغ 

اينان . کارگران و خانواده های آن ها می آيند
مطابق معمول تالش می کنند تا از طريق رعب 
و وحشت و ضرب و شتم و جنايات ديگر 

به نفع صاحبان  ده های کارگر رامقاومت تو
با همه اين ها، کارگران . سرمايه در هم بشکنند

همچنان ايستاده اند و مصمم اند که تا آخرين 
آنان اعالم کرده اند که تا . نفس مقاومت کنند

تحقق کامل خواسته هايشان به اعتصاب ادامه 
  ٨٧خرداد ١٣ .خواهند داد

 

 دفن شدند دو کارگر در زير آوار بتون سرمايه
نفر کارگر که  ١٠٠هيچ معلوم نيست که از هر 

حين کار جان می بازند اخبار قتل چند نفر از آن 
مشکل برای . ها در روزنامه ها درج می شود

انعکاس اين خبرها فقط فضای دم کرده پليسی و 
طبقه سرمايه دار ايران و . سانسور اخبار نيست

دولت آن در اين زمينه خاص دست کم در 
شرايط کنونی شايد نياز زيادی به سانسور هم 

مدافع کارگری که حين کار برای . احساس نکنند
 سرمايه کشته می شود فقط جنبش طبقه اوست
و مادام که اين جنبش زير فشار ضعف هايش 
قدرت دفاع از کارگران و بازخواست و محاکمه 
سرمايه داران قاتل را ندارد پيداست که حتی 

ل ها هم برای قاتالن و دولت سانسور اخبار قت
يک دليل . قتال آن ها ضرورت چندانی ندارد

مهم برای اين که اخبار قتل کارگران در حين 
کار بسيار کم پخش می شود اين است که اساسًا 
جان کارگر و موجوديت او در جهنم سرمايه 

شايد به . داری ايران حائز هيچ اهميتی نيست
الم مرگ زعم رسانه های خبری سرمايه اع
در دنيای . کارگر اهانتی به ارزش اخبار است

آن ها، کارگر اساسا عددی نيست که خبر قتل او 
طبقه . اليق درج در رسانه های جمعی باشد

سرمايه دار ايران و دولتش نوع نگاه خود به 
کارگر را از اسالف زميندار قرون وسطايی يا 
پيشينيان برده دار آريايی خويش به ارث برده 

د، زيرا جنبش کارگری ايران در هيچ دوره ان
ای توان آن را نيافته است که اعتبار و ارزش و 
جا و مکان کارگر را به ضرب قدرت پيکارش 

. در سلول های مغز صاحبان سرمايه فروکند
معضل فقط عدم درج اخبار قتل های حين کار 

شيوه درج و نگاه مسلط بر اين شيوه خود . نيست
ی از فرهنگ کارگرکش بخش جدايی ناپذير

يک کارگر ساختمانی از باالی : " سرمايه است 
کارگر افغان در  يک"، "ديوارپايين افتاد و مرد

آسانسور " ،"اثر بی احتياطی در چاه سقوط کرد
تعدادی کارگر در " ، "جان دو کارگر را گرفت

آتش سوزی يک کارخانه جان خود را از دست 
مين دنيای حتی در گوشه های ديگر ه". دادند

سراسر استثمار و وحشت و دهشت و سبعيت 
سرمايه وقتی چند کارگر حين کار جان می 
بازند، برای مدتی طوالنی چگونگی مرگ آن ها 
و دليل حادثه و کشف مقصر آن دست کم 
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خوراکی برای بوروکراسی و مطبوعات 
در جهنم سرمايه داری ايران . سرمايه می شود

قط در طول و نقطه شروع و پايان حادثه ف
هيچ . عرض يک جمله کوتاه خالصه می شود

سخنی از علت اصلی وقوع حادثه به ميان نمی 
قاتالن که در تمامی جاها بدون هيچ اگر و . آيد

اما صاحبان سرمايه اند از مصونيت تام و تمام 
طبقاتی برخوردارند و از پيش معلوم است که 

در ازای قتل يک کارگر يا هزاران کارگر 
اخبار  .ل هيچ بازخواستی نخواهند بودمشمو

خرداد خيابان فاطمی تهران نيز  ١٢حادثه روز 
دو : " دقيقًا از نوع همين خبر دادن ها است 

کارگر در غياب مهندس ناظر حين گودبرداری 
يک ساختمان به علت رعايت نکردن اصول 

خبر، اوال از پيش ". ايمنی زير آوار بتون مردند
دار يا شريک صاحبان مهندس ناظر سرمايه 

سرمايه را از هر نوع تقصيری تبرئه کرده و 
ثانيا کارگران مقتول را به عدم رعايت اصول 

البته، چنان که گفتيم، . ايمنی متهم نموده است
در . بنگاه خبرگزاری نيازی به اين کار ندارد

جامعه ايران، حتی سرمايه داران دست صدم هم 
. ادادی دارندکارگران مصونيت خد در قبال قتل

  ٨٧خرداد ١٣

 

 باج خواهی شهرداری سقز از تعاونی مسکن کارگران
شهرداری سقز در ازای ارائه خدمات به تعاونی 

رف      ان تص قز خواه ارگران س کن ک % ٦٠مس
بال  . زمين های اين تعاونی شده است شهرداری ق

ميليون تومان از تعاونی کارگران  ١٣٠نيز مبلغ 
ه   اين باج خواه. گرفته است ی شهرداری از جمل

ارگران     د ک ی ده ان م ه نش ايی است ک ه ه نمون
تثمار      کن اس ار کمرش ت فش ط تح ران فق اي
ای  ه نهاده تند بلک ود نيس تقيم خ ای مس کارفرم
طح        ان س اگون برهم ای گون ه انح ز ب ی ني دولت

د و      ارگران هجوم می برن معيشت بسيار نازل ک
د     ان را می چاپن بخش های ديگری از دستمزد آن

د  و به تا ه بخشی از     . راج می برن ديهی است ک ب
ان کشی    زمين تعاونی کارگران بايد صرف خياب

کونی  ه مس ومی   منطق ات عم ارگران و تاسيس ک
ديگر اين منطقه شود، اما باج خواهی شهرداری 
از اين دست نيست و اين نهاد سرمايه می خواهد 
ارگران است     ه ک با استفاده از زمينی که متعلق ب

ن کندن آنان است تاسيسات   و حاصل سال ها جا

تر       ه بيش دن هرچ رای چاپي ود را ب ه خ ق ب متعل
د   . کارگران درست کند شهرداری در ضمن تهدي

ته        ه در صورت عدم اجابت خواس کرده است ک
ارگران    او اونی مسکن ک روی    سرو کار تع ا ني ب

  . انتظامی خواهد بود

 ٨٧خرداد ١٣

  

 

 گسرتش دوباره اعتصاب معلمان در نروژ
شنبه در جلسه اتحاديه سراسری روز يک 

 SL) SKOLENES معلمان
LANDSFORBUND ( کارگران بخش هنر

و موزيک با اکثريت آرا مسئوالن اين اتحاديه 
را مجبور کردند که به اعتصاب همکاران 

بر همين اساس، امروز دوشنبه . خويش بپيوندند
نفر از معلمان هنر و  ٣١٢دوم ماه ژوئن 

ن نروژ به اعتصاب شهر و کمو ٢٣موزيک در 
 ٢معلمان . همزنجيران معلم خود ملحق شدند

. هفته است که در اعتصاب بسر می برند
زير فشار کارگران آموزشی عضو  SLاتحاديه 

خود با صدور بيانيه ای به دولت هشدار داد که 
در صورت امتناع از قبول خواست های 

تعداد بيشتری از  ششم ژوئن معلمان، روز جمعه
مناطق مختلف نروژ به اعتصاب آنان در 

افزايش دستمزد مهم ترين . خواهند پيوست
خواست کارگران معلم در جريان اين اعتصاب 

نفر معلم،  ١١٥٠٠تا لحظه کنونی بيش از . است
پرستار، پرسنل مهد کودک ها، پژوهشگران و 

فيزوتراپ ها در نروژ به صفوف اعتصاب 
  .پيوسته اند

اليی برخوردارند و کارگران از روحيه بسيار با
در مصاحبه های مطبوعاتی اعالم کرده اند که 
تا رسيدن به تمامی خواست های خود به 

مهم ترين مشکل . اعتصاب ادامه خواهند داد
کارگران اين است که جنبش اتحاديه ای صفوف 

آنان در سه اتحاديه . آنان را شقه شقه کرده است
و تا زمانی که هر سه  مجزا عضو هستند

اديه به طور همزمان اعالم اعتصاب نکنند، اتح
تعطيل مدارس و مهد کودک ها و اعمال قدرت 
وسيع و سراسری کارگران آموزشی اين 

  .مؤسسات غيرممکن است

در لحظه کنونی فقط اتحاديه 
utdanningsforbundet  در حال اعتصاب

اکثريت کارگران مهد کودک ها عضو . است
فرمايان به توافق اتحاديه ديگری هستند که با کار

 FAGFORBUNDETاتحاديه . رسيد ه است

خود که روز  ١٧شعبه اسلو در خبرنامه شماره 
شنبه منتشر شد ، به تمامی اعضای خود در مهد 
کودک های شهراسلو اخطار کرده است که از 
همکاری با معلمان ديگر و هر نوع حمايت از 
!! اعتصاب آنان به طور جدی خودداری کنند

ين اتحاديه تأکيد کرده اند که با رؤسای ا
کارفرمايان به توافق رسيده اند و هيچ دليلی 

اقدام ضد . برای تعطيل کار وجود ندارد
 کارگری و اعتصاب شکنانه مسؤالن اين اتحاديه
موجب خشم و نفرت همه کارگرانی شده است 
که در مهد کودک ها در حال اعتصاب به سر 

تحاديه سراسری ا يادآوری می کنيم که. می برند
ديگر اتحاديه های کارگری از  و LOنروژ 

اعتصاب کارگران حمايت نکرده اند و با 
بيشرمی تمام به سکوت وقيحانه خود ادامه می 

  . دهند

  ٢٠٠٨ژوئن 

 

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه و لزوم برون رفت از وضعيت 
 کنونی

کارگران نيشکر هفت تپه روز بيست و هشتم 
در . پشت سر نهادند ش رااعتصاب خوي

روزهای اخير فشار نيروهای قهر و سرکوب 
سرمايه بر کارگران بيش از پيش تشديد شده 

دستگاه های امنيتی و اطالعاتی دولت . است
سرمايه کارگران را در خارج از محيط 
کارخانه، در خيابان ها، کوچه ها و از توی 

فعاالن کارگری را به . خانه هايشان می دزدند

شکنجه می کنند و تهديد به . اهچال می برندسي
سرکوبگران به اين نيز اکتفا  .مرگ می نمايند

زنان کارگران را مورد اذيت و آزار . نمی کنند
قرار می دهند و بسيار وقيحانه و بيشرمانه از 
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آنان می خواهند که شوهرانشان را از مطالبه 
بسيار صريح . دستمزدهای معوقه خود باز دارند

اخ زنان را تهديد می کنند که اگر چنين و گست
نکنند شوهرانشان را از دست خواهند داد و بيوه 

دولت سرمايه برای به شکست . خواهند شد
کشاندن مبارزات کارگران به همه اين جنايات 
دست زده اما کارگران همچنان استوار و مصمم 

آنان در روز . به مبارزات خود ادامه می دهند
صاب مثل روزهای ديگر در بيست و هشتم اعت

محوطه کارخانه اجتماع کردند و آنگاه با 
صفوف فشرده چندين هزار نفری به سوی دفتر 
. شرکت و مقر عمال سرمايه راه پيمايی کردند

کارگران مطابق معمول شروع به سر دادن 
. شعار کردند و مطالبات خويش را فرياد زدند
قابل در اين روز نيز عمله و اکره سرمايه در م

موج فريادهای خشماگين کارگران شروع به 
آنان از پشت . بافی و دسيسه چينی کردند دروغ

بلندگوها اعالم کردند که کارگران نمايندگان 
خويش را برای مذاکره به فرمانداری اعزام 
کنند، توطئه کثيفی که برای همه کارگران هفت 

سرکوبگرانی که کارگران . تپه بسيار آشنا است
رابر چشمان کودکانشان می دزدند و به را از ب

جرم مطالبه دستمزد معوقه راهی سياهچال می 
کنند از نمايندگان اين کارگران می خواهند به 

کارگران با آگاهی به !! پشت ميز مذاکره بيايند
اين واقعيت که احضار نمايندگان آن ها صرفا 
دسيسه ای برای دستگيری آنان است درخواست 

و عمال دولتی آن ها را رد صاحبان سرمايه 
آنان اعالم کردند که مطالبات ما بسيار . کردند

اگر . شفاف است و نياز به هيچ مذاکره ای ندارد
هم عمال سرمايه چنين نيازی احساس می کنند 
خود به ميان کارگران بيايند و با تمام کارگران 

  . حرف بزنند

. اعتصاب و مبارزه کارگران همچنان ادامه دارد
واقعيت اين است که مبارزه کارگران هفت  اما

. می چرخد تپه اکنون ديگر دارد دور خودش
ماندن در اين دور ثابت سرانجام ممکن است 
کارگران را خسته و فرسوده و آماده دست 
کشيدن از مبارزه کند و اين همان چيزی است 

اکنون وقت . که سرمايه و دولت آن می خواهد
راهکار تازه ای آن رسيده است که کارگران 

پيشنهاد ما در مورد . برای پيکار خود برگزينند
  :اين راهکار به طور خالصه چنين است 

ايجاد شورای کارگری از دل مجمع عمومی تمام  - ١
کارگران و تالش برای سراسری کردن اين 
شورا از طريق ارتباط با کارگران کارخانه های 

  . در معرض تعطيل
 .سط اين شوراتصرف کارخانه و اداره آن تو - ٢
فراخوان به طبقه کارگر ايران و جهان برای  - ٣

 .حمايت موثر و کارآمد از شورای کارخانه
مذاکره با دولت با تکيه بر نيروی متحد و  - ٤

متشکل کارگران و حمايت های محلی و بين 
المللی برای واداشتن دولت به تامين رايگان 
مواد اوليه و ديگر نيازهای توليد از محل بودجه 
ای که صرف وام دادن به صاحبان کارخانه 

 .های بحران زده می شود
شان در فراخواندن همه مردم به سفارش نيازهاي - ٥

مورد شکر به کارخانه نيشکر هفت تپه و واريز 
پيشاپيش وجوه اين سفارش ها به حساب شورای 

 .کارخانه
٦ - ... 

  ٨٧خرداد ١٢

 

 کارگران قرچک در مقابل اجنمن صنفی
آنچه اين روزها در کوره های آجرپزی قرچک  

جريان دارد گوشه بسيار کوچکی از رشته 
ا تشکل هايی طوالنی و تاريخی تقابل کارگران ب

کارگران . چون انجمن صنفی و سنديکا است
کوره آجرپزی نزديک يک ماه است که  ٤٠

دست از کار کشيده و در اعتراض به سطح 
نازل دستمزدهايشان چرخ توليد را از کار 

مطالبات کارگران از آغاز بسيار . انداخته اند
آنان تأکيد کرده اند که دستمزد . روشن بوده است

آجر را تحت  ١٠٠٠ن در مقابل توما ١٢٥٠٠
هيچ شرايطی قبول ندارند و خواستار افزايش 

. تومان هستند ١٥٠٠٠دستمزد خويش به ميزان 

در کوران اين مجادالت و ستيز و اعتصابات 
يک ماهه، اعضای انجمن صنفی کارگران کوره 

و اعالم  های آجرپزی سراسيمه به ميدان دويده
کارگران هم  تومان از سر ١٢٥٠٠کرده اند که 

بسيار زياد است و هر کارگری که اين سطح 
دستمزد را قبول ندارد اخاللگر و مخل امنيت 

کارگران کوره های قرچک در همان . ملی است
نخستين گام اعتصاب به اين نتيجه منطقی رسيده 
اند که بايد جنگ خويش عليه کارفرمايان و 

انجمن صنفی به  دولت آن ها را با جنگ عليه
آنان همين کار را کرده اند و به اين . ياويزندهم ب

ترتيب با آگاهی و درايت صف ها را از هم 

سرمايه داران و دولت و . تفکيک کرده اند
انجمن صنفی کارگران در يک سوی و 
کارگران کوره های آجرپزی در سوی ديگر 

کاش آنچه اين کارگران انجام . قرار گرفته اند
که در  - اد سنديکا را داده اند توصيه کنندگان ايج

واقع شکل اپوزيسيونی همان انجمن صنفی است 
   .اندکی به فکر وا می داشت - 

  ٨٧خرداد ١٢

  

  

 فرياد خشم خانواده های کارگران سوخته در آتش سرمايه
افراد خانواده های کارگران سوخته در آتش 
سرمايه در شازند اراک دست به راه پيمايی 

ل دولتی سرمايه در آنان عليه سکوت عما. زدند
. مقابل وقوع اين جنايت فرياد اعتراض سر دادند

زنان و کودکان قربانيان آتش سوزی اعالم 
کردند که مقصر واقعی وقوع اين حادثه شوم 

آنان هستند که برای صرفه . صاحبان سرمايه اند
جويی در هزينه ايمنی محيط کار موجب مرگ 

شمار . دهمسران و پدران و فرزندان آنان شده ان

زيادی از کارگرانی که در آتش سوداندوزی 
سرمايه سوخته اند از هيچ شکل تأمين اجتماعی 

آنان . و هيچ نوع بيمه ای برخوردار نبوده اند
ساليان دراز به شديدترين وجه ممکن و 
درهولناک ترين شرايط توسط سرمايه استثمار 
شدند و سرانجام در ميان شعله های آتش 

پرپر گرديدند، بی آن که از  سودجويی سرمايه
زنان و . بيمه ای برخوردار باشند هيچ گونه

فرزندان اين کارگران به همين دليل هيچ 

غرامتی دريافت نمی کنند و از هيچ نوع امکانی 
برای ادامه زندگی و تأمين معاش خود هم 

تظاهر کنندگان عليه همه اين . برخوردار نيستند
  .جنايات دست به اعتراض زدند

   ٨٧خرداد ١٢
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 مرگ جاخنراش دو کارگر در حين کار
روزنامه ها از مرگ فجيع دو کارگر در هنگام 
حمل بار توسط آسانسور در خيايان پاسداران 

خرداد خبر داده  ١٠تهران در ظهر روز جمعه 
اخبار روزنامه ها جز محل و زمان حادثه . اند

شرکتی که . هيچ چيز را مشخص نکرده است
گر برايش بار حمل می کرده اند کدام اين دو کار

به کدام سرمايه دار تعلق دارد؟  شرکت است؟
علت خرابی آسانسور چه بوده است؟ مسؤل اين 

خرابی کيست؟ و سرمايه دار صاحب شرکت 
برای جلوگيری از اين خرابی چه کاری انجام 
داده است؟ همه اين پرسش ها در گزارش رسانه 

همه اين ها و به  با. ها بدون پاسخ مانده است
. رغم اين بی جوابی ها، چند چيز روشن است

دو کارگر برای سرمايه دار صاحب يک شرکت 
آنان در حين حمل بار شرکت . کار می کرده اند

کارگران . دچار حادثه شده و جان باخته اند

برای انتقال محموله های اين شرکت از 
سرمايه دار مالک . آسانسور استفاده کرده اند

ت حتی با فرض اين که مالک کل ساختمان شرک
نباشد مسؤل رفع خرابی آسانسور و تضمين 

او است که به . سالمتی کارگران شرکت است
دليل امتناع از قبول هزينه های ايمنی شرِاط کار 
باعث قتل اين دو کارگر و گرسنگی افراد 

  ٨٧خرداد١٢. خانواده آن ها شده است
 

 در کارخانه چوب طالقانیخطر خودکشی زير فشار گرسنگی 
ماه تمام  ١٧کارگران کارخانه چوب طالقانی 

است که حتی يک ريال هم دستمزد دريافت 
اين کارگران ماه ها است که عليه اين . نکرده اند

وضعيت به همه اشکال اعتراض و مبارزه 
آنان از برگزاری اجتماعات . دست زده اند

 مختلف تا سازمان دادن تحصن و مراجعه به
سازمان ها و نهادهای مربوط و کارهای ديگر 
را همه انجام داده اند، اما به هيچ نتيجه ای 

کارخانه چوب طالقانی در منطقه . نرسيده اند
کارگر در اينجا استثمار  ٥٣. احمدآباد قرار دارد

ماه است که بدون طرح  ١٧کارخانه . می شوند
. هيچ دليلی از سوی کارفرما تعطيل شده است

ان در تمامی اين مدت در انتظار بازگشت کارگر
به کار و دريافت دستمزدهای پرداخت نشده 
خويش به سربرده اند، اما نه کارفرما و نه هيچ 
. نهاد دولتی هيچ پاسخی به آنان نداده است

دو سال پيش بر  ماجرا از اين قراراست که
اساس زدوبندهای سودجويانه مافيايی که ميان 

ارت کار با کارفرما عوامل سرمايه در وز

صورت می گيرد، کارخانه به ورطه وضعيت 
حاضر فرو می غلطد، کارها تعطيل و کارگران 

  . بيکار می شوند

کارگران اينک برای چندمين بار در مقابل 
در . وزارت کار سرمايه دست به تحصن زده اند

اين تحصن تمامی اعضای خانواده کارگران 
زن و پير  کودک و ٢٠٠بيش از . حضور دارند

ماه  ١٧و جوان زير فشار گرسنگی ناشی از 
تأخير دستمزدهای نازل نان آور خانواده، فرياد 
اعتراض سر داده اند و خواستار پرداخت فوری 

بر اساس گفته های افراد . دستمزدها هستند
خانواده ها شمار زيادی از کارگران بارها زير 
ان فشار فقر و فروماندگی از تهيه نان فرزندانش
زن . در تدارک خودسوزی و خودکشی بوده اند

ها فرياد می زنند که هيچ تضمينی برای جان 
خطر دست . شوهران خود احساس نمی کنند

زدن اين کارگران به خودکشی هر نوع آرامش 
. را از همه افراد خانواده سلب کرده است

به کارگران و  وزارت کار سرمايه هنوز پاسخی

ده است، اما رسم متعارف خانواده های آن ها ندا
سرمايه اين است که پليس و نيروی انتظامی را 
. مأمور خفه کردن فرياد اين گرسنگان سازد

يک سؤال اساسی در ميان آن است که کارگران 
آنان از اين توان برخوردارند که  چه کنند؟

متشکل و متحد شوند، کارخانه را تصرف کنند 
ر آسان نيست، اين کا. و خود آن را اداره نمايند

اما هرچه باشد از تحمل وضعيت کنونی سخت 
آنان می توانند از همه همزنجيران . تر نيست

خويش بخواهند تا به حمايت از مبارزاتشان و 
دولت . اقدام آن ها در تصرف کارخانه برخيزند

وظيفه دارد که کليه نيازهای راه اندازی کارگاه 
قرار را به صورت رايگان در اختيار کارگران 

دهد و کارگران بايد انجام اين وظيفه را با قدرت 
خويش و توده های همزنجير طبقه خود بر 

  . سرمايه داران و دولت آن ها تحميل کنند

  ٨٧خرداد ١٢

 

 گسرتش موج گرسنگی در ميان کارگران
بر اساس آنچه که حتی عوامل سرمايه در 

% ٧٠شورای عالی کار می گويند بيش از 
ايران در چهارچوب  کارگران شاغل

قراردادهای موقت به کار مشغولند و دستمزد 
. هزار تومان است ١٠٠تا  ٥٠ماهانه آنان بين 

اين عوامل اضافه می کنند که طرح قراردادهای 
موقت با شتاب هر چه بيشتر به کل رابطه خريد 
و فروش نيروی کار در جامعه گسترش خواهد 

در شمول باقی مانده کارگران نيز % ٣٠يافت و 

قراردادهای . اين طرح قرار خواهند گرفت
موقت کاراترين سالح تشديد سبعانه استثمار 
کارگران توسط سرمايه و سالخی هر چه 
جنايتکارانه تر کارگران به نفع افزايش سودهای 

با گسترش بيش . افسانه ای سرمايه داران است
از پيش دامنه شمول قراردادهای موقت به طور 

مزدهای کارگران از آنچه هست قطع سطح دست
نيز پائين تر خواهد رفت و موج گرسنگی و فقر 
و فالکت کل طبقه کارگر را در کام خود 

برای مقابله با اين موج جز . فروخواهد برد
متشکل شدن عليه سرمايه، اعمال قدرت متحد 
طبقاتی و سراسری عليه نظام بردگی مزدی و 

ارگر بر تحميل منشورمطالبات پايه ای طبقه ک
سرمايه داری و دولت سرمايه داران هيچ راه 

  ٨٧خرداد ١٢. ديگری وجود ندارد

  

  

 ادامه اعتصاب کارگران کوره های آجرپزی قرچک 
کوره آجرپزی در قرچک همچنان  ٤٠کارگران 

 ٣٠٠٠بيش از . در اعتصاب به سر می برند
کارگران . کارگر در اين اعتصاب شرکت دارند

 ١٥٠٠٠ستمزد به ميزان خواستار افزايش د
دستمزد روزانه اين . تومان در هر روز هستند
. تومان است ١٢٥٠٠کارگران در حال حاضر 

روز است  ٢٦نفری کارگران  ٣٠٠٠اعتصاب 
کوره ها همه جا خاموشند و هيچ . که ادامه دارد

زمان کار . آجری در اين واحدها توليد نمی شود
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  ١٣٨٧خرداد  ١٧جمعه     ٦سال اول ـ شمارٔه 

. تساعت اس ١٧کارگران در هر شبانه روز 
آنان در مرگبارترين شرايط کاری بدون هيچ 
امکانات و بدون داشتن هيچ نوع وسائل ايمنی به 
صورت مستمر در کنار شعله های آتش کار می 

آنچه در اين کوره پزخانه ها جريان دارد . کنند
نمايش هولناک ترين صحنه های شدت استثمار 

تمامی افراد  .نيروی کار توسط سرمايه است

ين کارگران از کودک و جوان و پير و خانواده ا
در . زن و مرد اعتصاب را همراهی می کنند

ماه های اخير بهای آجر به صورت سرسام 
همزمان بهای ارزاق . آوری باال رفته است

عمومی و نيازهای زندگی کارگران نيز به گونه 
معنای واقعی . ای کم سابقه افزايش يافته است
سو سود سرمايه  اين تحوالت آن است که از يک

داران به خاطر باال رفتن قيمت آجر بيش از 
و از سوی ديگر دستمزد  پيش فوران کرده

واقعی کارگران به دليل فشار گرانی ها افت 
کارگران کوره های قرچک اعالم . نموده است

کرده اند تا حصول توافق کامل بر سر افزايش 
دستمزد درخواستی به اعتصاب خويش ادامه 

  ٨٧خرداد  ١١ .ادخواهند د
 

 کارگر قند قهستان بيکار می شوند ٣٠٠
سرمايه دار صاحب کارخانه قند قهستان اعالم 
کرده که به دليل اشغال بازار فروش شکر توسط 
تراست های عظيم وارد کننده شکر مايل به 
ادامه کار در اين حوزه نيست و مصمم است که 
همه سرمايه های خود را به حوزه های 

کارفرمای شرکت به همين . ر منتقل کندپرسودت
دليل فروش کارخانه را به مزايده گذاشته و 
آگهی فروش را در روزنامه ها منتشر کرده 

کارگر  ٣٠٠با تعطيل شرکت قند قهستان . است
بيکار می شوند و به خيل عظيم چندين ميليونی 

. بيکار خويش ملحق می گردند همزنجيران

ه تمام است که ما ٤کارگران در حال اخراج 
خطر . ريالی دستمزد دريافت نکرده اند

بيکارسازی اين کارگران مدت ها است که به 
سان شمشيری آخته در باالی سرشان چرخ می 

اين خطر اکنون به واقعيت پيوسته . خورده است
کارگران اعتراض خود را به شکل های . است

يک چيز روشن . مختلف ابراز کرده و می کنند
حل اساسی مشکالت کارگران راه  :است 

عبارت است ازتشکيل شورای ضد سرمايه 
داری، جلوگيری از فروش کارخانه، تصرف 
کارخانه و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و 

توليد توسط اين شورا، استمداد از همه کارگران 
ايران و درخواست از آنان که در يک اعمال 

که قدرت متحد و گسترده دولت را مجبور کنند 
تمامی نيازهای ادامه کار کارخانه را به صورت 
. رايگان در اختيار شورای کارگران قرار دهد

کارگران در همان حال بايد بر پرداخت کامل 
حقوق زمان اشتغال خويش در تمامی دوران 

  . بيکاری اصرار ورزند

   ٨٧خرداد ١١

  
 

 ماه کار بدون حقوق در کارخانه حرير مازندران ٥
ماه است  ٥رخانه حرير مازندران کارگران کا

که دستمزدهای ماهيانه خود را دريافت نکرده 
اين کارخانه در مالکيت يک نهاد دولتی با . اند

. قرار دارد» سازمان بازنشستگان کشوری« نام 
به دنبال جار و جنجال خصوصی سازی و 

قانون اساسی دولت سرمايه  ٤٤اجرای اصل 
سرمايه داران داری ايران، کارخانه به تيول 

ما بارها توضيح داده . خصوصی در آمده است

ايم که مشکل کارگران خصوصی يا دولتی بودن 
تمامی سيه روزی های آنان از . سرمايه نيست

ذات خود سرمايه و موجوديت نظام سرمايه 
با اين وجود به کرات اين را . داری می جوشد

تشريح کرده ايم که جنجال خصوصی سازی 
بقه سرمايه دار و دولت آن ها يک راهکار ط

برای تشديد هر چه سبعانه تر استثمار کارگران 
تأخيرهای طوالنی چندين . توسط سرمايه است

ماهه در پرداخت دستمزدهای نازل کارگران و 
روند پر شتاب بيکارسازی ها ازجمله عوارض 
اين تغيير و تحول های حساب شده سرمايه 

  .داری ايران در موقعيت کنونی است

  ٨٧خرداد ١١

 

 

 کارگر روسی زير آوار دفن شدند ٦
جان کارگر در جامعه سرمايه داری يعنی در 
. نظام بردگی مزدی هيچ گونه ارزشی ندارد

آسمان دنيای سرمايه داری همه جا يکرنگ 
است و اگر تفاوتی در اين آسمان قابل مشاهده 
باشد صرفًا آثار رعد و برقی است که جنبش 

سرمايه . ای آن حک کرده استکارگری بر سيم
داران تنها در شرايطی حاضر به قبول حداقل 
هزينه برای ايمنی شرايط کار کارگران می 
شوند که جنبش کارگری قبول اين هزينه را بر 

در غيراين صورت، . آن ها تحميل کرده باشد

ترجيح می دهند که هر روز هزاران کارگر در 
ز باالی ميان شعله های آتش خاکستر شوند، ا

ديوارها سقوط کنند، در اعماق معدن ها دفن 
شوند، در ته درياها طعمه ماهی ها گردند، در 
حوضچه های گالوانيزه هر چه رقت بارتر جان 
دهند اما ديناری از سودهای سرسام آورخويش 

روسيه از . را صرف حفظ جان کارگران نکنند
جمله جوامعی است که شمار قربانيان سوانح 

کارگر فقط  ١٤٠٠هر سال . ن باال استکار در آ
در زير آوارهای فرو ريخته معادن اين کشور 

کارگر به  ٦چند روز پيش نيز . دفن می شوند
« جمله . همين دليل جان خود را از دست دادند

عبارتی بسيار » دليل حادثه هنوز روشن نيست
اين جمله ای . آشنا برای همه کارگران دنيا است

يه داری در همه جای جهان است که نظام سرما
به محض وقوع سوانح حين کار و قربانی شدن 
کارگران بر زبان می راند و در روزنامه ها 

  ٢٠٠٨ژوئن . چاپ می کند

  

 کارگران بندر سن آنتونيو در شيلی دست از کار کشيدند
علت اين اعتصاب، شرايط بسيار بد کار و سطح 

با شروع اعتصاب، . نازل دستمزدها است
ستم حمل و نقل شيلی و روند کار برخی سي

گزارش ها حاکی . کارخانه ها دچار اخالل شد
است در همان دقايق نخست آغاز اعتصاب يک 
محموله عظيم مس متعلق به شرکت معدن دولتی 

آل تنينت بارگيری نشد و حمل آن برای مدت 
کارگران خواستار . نامعلومی به تأخير افتاد

افزايش دستمزدها بهبود فوری شرايط کار و 
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کيلومتری  ١٢٠بندر سن آنتونيو در . هستند
. جنوب غربی سانتياگو پايتخت شيلی قراردارد

بخش اعظم حمل و نقل محموله های چندين 

ميليارد دالری مس معدن دولتی در اين بندر 
  ٢٠٠٨ژوئن . صورت می گيرد

 اعتصاب رانندگان تاکسی در فرانسه
رانندگان  در حال حاضر جمعيت کثيری از
دليل اين . فرانسوی در اعتصاب به سر می برند

اهالی . اعتصاب، افزايش بهای سوخت است
شهرها با کشيدن پارچه های سياه بر روی 
کاميون های حمل سوخت و پمپ بنزين ها 
اعتراض خود را به افزايش بهای بنزين ابراز 

آخبرين خبرها حاکی است که . کرده اند
ولتی و آمبوالنس ها نيز رانندگان تاکسی های د

اعالم کرده اند که به صفوف اعتصاب کنندگان 
در طول ماه های اخير بهای . خواهند پيوست

مواد سوختی در ممالک مختلف اروپا بين 
اين افزايش . افزايش يافته است %١٧تا % ١٢

همه جا به طور کامل و گاه به صورت 
مضاعف روی زندگی کارگران سرشکن شده و 

هيچ . اقعی آن ها را کاهش داده استمزدهای و
ديناری از  سرمايه داری حاضر به کاهش

سودهای خود نيست و به ناچار تمامی فشار 
افزايش بهای مواد سوختی را از طريق باال 

که به !! »خدماتی«  بردن بهای محصوالت يا
بازار عرضه می کند يکراست به سطح دستمزد 

  .توده های کارگر منتقل می سازد

  ٢٠٠٨ن ژوئ

  
 

 کارگران هفت تپه در بيست و پنجمين روز مبارزه
اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه در صبح 
روز نهم خرداد با همان وسعت و قدرت 

در اين روز باز هم . روزهای پيش ادامه يافت
چندين هزار کارگر در محل کارخانه و در 
. مقابل دفتر مرکزی مديريت اجتماع کردند

ادن شعارهای هميشگی اعالم کارگران با سر د
کردند که مقاومت عمال سرمايه در قبول 
مطالباتشان هيچ خللی در عزم استوار آنان برای 
ادامه مبارزه ايجاد نکرده است، همگی متحد و 
يکصدا فرياد زدند که اين مبارزات تا دستيابی 
قطعی به همه مطالبات اعالم شده ادامه خواهد 

مايه دوباره از در اين روز عمال سر. يافت
بلندگوی دفتر شرکت شروع به عوام فريبی و 

همان گونه که در . دادن وعده های دروغ کردند
خبرها خوانديم يک روز قبل شفيعی مديرعامل 

مورد انزجار و نفرت و خشم کارگران از 
طريق تلفن همراه متصل به بلندگوی کارخانه 
اعالم کرده بود که دستمزدهای معوقه کارگران 

. خرداد پرداخت خواهد شد ٩روز پنج شنبه  تا
در آن روز کارگران يکصدا اعالم کردند که 
فريب اين دروغ ها را نخواهند خورد و در 
ادامه اعتصاب و پيکار دچار هيچ ترديدی 

  . نخواهند شد

در روز نهم خرداد همان گونه که کارگران به 
درستی و بسيار آگاهانه تصريح کرده بودند هيچ 

ز تحقق وعده های عمال سرمايه در خبری ا
کارگران در همان حال خوب درک . ميان نبود

می کردند که نفس عوام فريبی ها و دروغ 
پردازی های روز به روز صاحبان سرمايه و 

بيشرمی آن ها در تکرار مستمر اين دروغ ها 
خود دال بر وحشت و هراس سرمايه داران از 

همين درست به . ادامه مبارزات جاری است
وعده های : دليل با صالبت تمام فرياد می زدند 

خواست ما پرداخت . مزورانه را به دور اندازيد
فوری دستمزدهای معوقه و همه مطالبات ديگر 

   .است

در اين روز کارگران بار ديگر خواستار حمايت 
فوری و عملی توده های همزنجيرشان از 

کارگران با سر دادن  .اعتصاب خويش شدند
خطاب به کليه کارگران نفت، خودرو  شعار

سازی ها و کارگران جاهای ديگر فرياد می 
   .از مبارزه ما حمايت کنيد :زدند 

  ٨٧خرداد ١٠
 

 گسرتش اعتصابات کارگری در نروژ
اعتصاب کارگران معلم و ساير بخش های 
. آموزشی و تربيتی نروژ در حال گسترش است

و معلم در شهرهای مختلف، جز اسل ٣٠٠٠
پايتخت اين کشور، مدت هاست که در اعتراض 
به سطح پايئن دستمزدهايشان در حال اعتصاب 

 ٥١٥ماه مه  ٢٥روز يک شنبه . به سر می برند
نفر از کارگران معلم، پرستار، پرسنل مهد 
کودک، فيزيوتراپ و پژوهشگر شهر اسلو به 

اعتصاب بازهم گسترش . اعتصاب ملحق شدند
نفر ديگر از  ٢٤٤ه مه ما ٢٩روز جمعه . يافت

 ٨١٦کارگران همين بخش ها در شهر اسلو، 
نفر در شهر  ٤١٧ Tønsberg,نفر در شهر 

Oppegård  ،نفر در شهر  ١٠٧٥
Trondheim  نفر در شهر ٢٢٩١و باالخره 
Stavanger  دست از کار کشيدند و به صفوف

اعتصاب معلمان . همرزمان ديگر خود پيوستند
بازتاب وسيعی در  و کارگران آموزشی ديگر

امتحانات پايان سال . سطح جامعه يافته است
دانش آموزان نزديک است و کارفرمايان برای 
. پايان دادن به اعتصاب زير فشار قرار دارند

معلمان با برگزاری ميتينگ ها و جلسات 
مختلف در ميادين اصلی شهر، دست به 

اعتصاب را برای  روشنگری زده و داليل
روزنامه ها و . ح می دهندشهروندان توضي

رسانه های جمعی بورژوازی زير فشار افکار 
عمومی خود را مجبور به انعکاس اخبار 

در يک نظر سنجی عمومی . اعتصاب ديده اند
به  Aftenpostenکه توسط روزنامه معتبر 

درصد اهالی نروژ  ٨١عمل آمده است بيش از 
درصد از دانش آموزان اين کشور از  ٩١و 

پشتيابی کرده و خواستار تحقق فوری اعتصاب 
تا  .مطالبات معلمان و کارگران آموزشی هستند

لحظه کنونی اتحاديه سراسری کارگران 
و هيچ کدام از اتحاديه های کارگری  LOنروژ

اين . ديگر از اين اعتصاب حمايت نکرده اند
اتحاديه ها با کمال وقاحت و بيشرمی در 

پنج شنبه روز . منجالب سکوت فرو رفته اند
يکی از رهبران کميته  Bente Grinstad خانم

در جلسه ای که  Bærumاعتصاب در شهر 
نفر اهالی شهر در آن شرکت  ٨٠٠بيش از 

کرده بودند، سخنان خود را با اين جمله شروع 
اتحاديه سراسری بخش خدمات شرمت « : کرد
را به خاطر امتناع از هر نوع  او اتحاديه .»!باد

از اعتصاب کارگران آموزشی با اعالم حمايت 
 Bente. لحنی بسيار تند مورد سرزنش قرار داد

Grinstad  گفت که مردم از ما حمايت می کنند
و بر همين اساس به همه اطمينان می دهم که ما 

او در ادامه سخنان خود بر . پيروز خواهيم شد
آخرين . ضرورت ادامه اعتصاب تأکيد کرد

چهار شنبه اين  خبرها حاکی است که در روز
يکی از مسؤالن  Bård Hogstad هفته آقای
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زير فشار افکار عمومی اتحاديه  FO اتحاديه
متبوع خود را به خاطر عدم حمايت از مبارزات 

و استعفای خود از  کارگران به باد انتقاد گرفته

FO مه  .را به اطالع مردم نروژ رسانده است
٢٠٠٨  

 

 ک رشتپيروزی کارگران نساجی ايران بر
ران   ارگران اي ز ک ت آمي پس از اعتصاب موفقي

اده رشت      ا بستن ج ه ب اريخ    -برک ک ان در ت الک
ه دخالت سرکوبگرانه      ٢٩/٢/٨٧ ود و ب همراه ب

د،  امی انجامي روی انتظ ژه ني ان وي يس و يگ پل
ه        ا پرداخت دستمزد معوق ه ب ه گران کارفرما حيل
ا پس از پرداخت       رد ام تمام کارگران موافقت ک

تمزده ه را دس راردادی کارخان ارگران ق ا ک

رد  راج ک دکارگری     . اخ دام ض ن اق ال اي ه دنب ب
کارفرما، کارگران رسمی و دائمی به حمايت از 
ه  ت ب تند و دس راردادی برخاس ارگران ق ک

د اب زدن اب . اعتص ک روز اعتص س از ي پ
کارگران، کارفرما مجبور شد کارگران اخراجی 

  .را به سرکار بازگرداند

روزی    ن پي ا اي ارز    م اوم و مب ارگران مق ه ک را ب
ايران برک رشت تبريک می گوييم و برای آنان 

  .آرزوی موفقيت می کنيم

  فعاالن کارگری ضدسرمايه داری گيالن

  ٨٧خرداد  ١٠

  

 کارخانه نساجی پارس ايران 
ه     ١٠ ده در کارخان اقی مان ارگران ب ر از ک نف

ران دستمزد    اه   ٢عمال تعطيل نساجی پارس اي م
جواد  -را از کارفرما ٨٧و ارديبهشت فروردين 
ته د  -افراش ب دارن ی   . طل ذاکره تلفن س از م پ

ط      ه فق رد ک ول ک ا او قب ا کارفرم ارگران ب ک
دستمزد يک ماه را پرداخت کند، و آن را توسط  
ارگران     رای ک ه ب الی کارخان ور م ئول ام مس

اع  . فرستاد اما کارگران از دريافت اين مبلغ امتن
ر خواست خود     رده و ب ر پرداخت کل   ک ی ب مبن

ای فشردند   ن در حالی است    . دستمزد معوقه پ اي
اريخ     ته در ت واد افراش ه ج غ  ٨/٣/٨٧ک مبل

رده  ٢ ميليارد تومان از وزارت صنايع دريافت ک
م  ه   است، آن ه بال ! بابت بازگشايی کارخان او ق

ه صورت      ان ب ا توم نيز مبالغی بالغ بر ميليارده
تانداری  وام از وزارت صنايع و ستاد بحران   اس

دامی     رين اق ا کوچک ت رده ام ت ک يالن درياف گ
ت     داده اس ام ن ه انج ايی کارخان رای بازگش . ب

ه جوراب  ا کارخان ن وام ه ول اي ا پ درعوض، ب
يالن  ت  (گ اده رش ع در ج فهان -واق را ) کوچص

د اراک    خريده و يا در مناطق صنعتی ديگر مانن
دران  ) آلومينيم سازی( سرمايه  ) نساجی (و مازن

  . رده استگذاری ک

نفر از کارگران بازنشسته  ٥٢قابل ذکر است که 
ود را تگی خ وق بازنشس ق وحق ه ح  -کارخان

اال   ه ب ان ب ون توم ک ميلي دام از ي از  -هرک
ا   ه آن ه ون ب ا کن تند و او ت ار هس ا طلبک کارفرم

ت رخرمن داده اس ده س ن  ٣. وع ر از اي نف
وق بازنشستگی     ه حق کارگران برای دريافت تتم

ا ه دادگ ود ب م  خ د و حک کايت کردن ت ش ه رش
د و      ه را گرفتن ا در کارخان وال کارفرم توقيف ام
تگاه   ه توقيف دس دام ب ان اق گاه الک اموران پاس م

گفتنی است که . بويلر و ژنراتور کارخانه کردند
ت       ا جه ارگران، کارفرم دام ک ن اق س از اي پ

والش  تر ام ف بيش وگيری از توقي رای  -جل ه ب ک
ارگران    دای ک رو ص دن س ی   خوابان ورت م ص

راش و رنگ       -گيرد انی دستگاه ت دامی پنه در اق
رده    ها و ضايعات موجود در انبارها را مخفی ک

  !است 

  ٨٧خرداد  ١٠

  

 گزارشی از کارخانه مسينان وابسته به ايران ساينا
کارخانه مسينان وابسته به ايران ساينا در شهر 

صنعتی رشت قطعات يدکی خودرو از قبيل رله 
) برای سيستم خنک کننده خودرو(های سه گانه 

شيشه باالبر، برف پاک کن، ساعت پرايد، 
توليد ... و ٢٠٦قطعات قفل خودرو از جمله قفل 

نفر  ١٥٠تعداد کارگران اين کارخانه . می کند
نفر از آن ها در استخدام دائم  ٤٠است که حدود 

کار ) يک ماهه(هستند و بقيه با قرارداد موقت 
 . می کنند

روز امسال قرار بود توسط کارفرمايی قبل از نو
فهانی     رمايه دار اص ک س ه ي رامی، ک ام س ه ن ب

ينان   رو  "است، در کارخانه مس ديل ني ی  " (تع يعن

راج ود) اخ ام ش اينا و . انج ران س دار اي وی خري
او از . طرف قرارداد با شرکت های آلمانی است

ا را در     د و آن ه آلمان قطعات يدکی وارد می کن
کارگران در . مونتاژ می کندشهر صنعتی رشت 

ه رغم         د و ب ه مقاومت زدن مقابل اخراج دست ب
هامداران  ب يکی از س م جل ا حک اخطار کارفرم

پس از تعطيالت   . به نام مجيد افراشته را گرفتند
ام   وروز، تم ه     ١٥٠ن ه ب ارگر کارخان ر ک نف

تمزد   من دس تند و درض رکار برگش اه  ٢س م
رده  را نيز درياف  ٨٧فروردين و ارديبهشت  ت ک

ا     . اند م ب ارگران دائ قابل ذکر است که دستمزد ک
ارگران    احتساب ايام سنوات آن ها اما دستمزد ک
ار     وبه اداره ک تمزد مص داقل دس ق ح ت طب موق

ود  ی ش ت م ت از  . پرداخ ارگران موق ر ک اکث
د      ١٣٧٠ ار شده ان د مشغول ک ارت   . به بع ه عب ب

ا    انی ب ت کس ارگران موق ان ک ر، در مي  ١٧ديگ
وز رسمی    سال سابقه کار نيز وجود دارند که هن
م سال   . نشده اند آخرين تاريخ استخدام کارگر دائ
ود !) سال تصويب قانون کار ( ١٣٦٩ ن   . ب ه اي ب

ياری در  ت و هوش ا مقاوم ارگران ب ب، ک ترتي
ون      ا کن ا ت تادند و کارفرم ا ايس ل کارفرم مقاب

  .نتوانسته است آن ها را اخراج کند

 ٨٧خرداد  ١٠

 

 ب کارگران پرستار در سوئدپايان اعتصا
کارگر پرستار بيمارستان ها،  ٥٠٠٠اعتصاب 

تکنيسين های آزمايشگاه ها، کارگران بخش 
در ميان  های عکس برداری و زايمان سوئد

موج وسيعی از خشم و نارضائی و اعتراض 
اعتصاب نزديک . اعتصاب کنندگان پايان يافت

عی روز ادامه داشت، اما تنها برنده واق ٤٠به 
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روزه کارفرمايان و سرمايه داران  ٤٠اين نبرد 
اتحاديه . دولتی بخش های درمان سوئد بودند

بخش درمان مطابق عرف جنبش اتحاديه ای 
برای تضمين و تأمين باالترين ميزان منافع 
سرمايه بخش اعظم مطالبات کارگران را 

توافق اتحاديه و نهاد کارفرمائی . لگدمال کرد
» شکست قرن« رگران همتايش از سوی کا

پرستاران و ساير کارگران به دنبال . ناميده شد
روز اعتصاب و مقاومت پرشور، زير فشار  ٤٠

سازشکاری و سرسپردگی جنبش اتحاديه ای 
آنان به هيچ يک . مجبور به پايان اعتصاب شدند

افزايش . از خواسته های خود دست نيافتند
کرون به دستمزد ماهانه هر کارگر  ٥٠٠٠

قق نگرديد و ميزان آن در مورد بسياری از مح
. کرون هم نرسيد ١٠٠٠کارگران حتی به 

حداقل دستمزد پيشنهادی کارگران نيز به دور 

انداخته شد و اقالم افزايش درخواستی سه سال 
آينده همگی به پائين ترين ميزان ممکن سقوط 

سرمايه داران دولتی بخش درمان در . کرد
های کارگران  شرايطی از قبول خواسته

سرپيچی کردند که مازاد بودجه ساالنه اين بخش 
و مازاد  ميليارد کرون باالتر رفته ٢٥از سقف 

 ١٥٠بودجه ساالنه کل دولت سرمايه مرز 
سرمايه . ميليارد کرون را پشت سر نهاده است

روز تمام همه معضالت هولناک  ٤٠داران 
ناشی از اعتصاب را بر چندين ميليون شهروند 

عمل ١٠ ٠٠٠بيش از . دی تحميل کردندسوئ
جراحی ضروری را برای مدت نامعلوم به عقب 
انداختند، ده ها هزار بيمار را از ديدار الزم 
پزشک محروم ساختند، شمار بخش های 
مراقبت فوری و حياتی را در همه جا کاهش 
دادند، جان ميليون ها انسان را به بازی گرفتند، 

ارگران نيز و از قبول مطالبات نازل ک
آن ها به همه اين بشرستيزی ها . سرباززدند

دست يازيدند، صرفًا به اين دليل که ميزان سود 
آنچه صاحبان . سرمايه ها را در اوج نگه دارند

سرمايه و کارفرمايان دولتی آرزو می کردند، 
کارگران با . توسط اتحاديه ها جامه عمل پوشيد

به  خشم و قهر و اعتراض از ميدان مبارزه
چند هزار کارگر پرستار و . بيرون پرتاب شدند

تکنيسين آزمايشگاه و حوزه های ديگر بخش 
درمان اينک يکصدا اتحاديه متبوع خود را در 
. کنار کارفرمايان مسبب اين شکست می دانند

کارگران در سطحی بسيار وسيع اعالم کردند 
  . که اتحاديه را ترک خواهند گفت

   ٢٠٠٨مه 

  

 لبات پايه ای طبقه کارگر ايرانمنشور مطا

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

شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راهی جز جنگ مرگ و . مقياسی بی سابقه هستيم
روزی . اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست. زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

بستن جاده ها و قطع شريان های . چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيمنيست که شاهد 
  .حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

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

رتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ها کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ا
گام اول برای عقب نشاندن هجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک . و فداکاری های خود راه به جايی نخواهند برد

در اين منشور از آن رو ضروری  تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات. پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای طبقه کارگر است
است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجهان محرومند و، ثانيا و مهم تر 

قاومت در که خود شرط الزم م - از آن، 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 طبقه کارگر در عمومی ترين و  - مقابل سرمايه در شرايط کنونی است

  . پايه ای ترين بيان آن است

رح هرگونه مطالبه اعم نفس ط. اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز . از پايه ای و غيرپايه ای به معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

طرح  بنابراين، کارگران با .که برای سرمايه داران کرده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند نيست مگر از بابت کاراضافی ای
. مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ها می گويند که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند

کارگر در لحظه لحظه زندگی . بدين سان، کارگران درهمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند
ثروت  گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمامخود به 

زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه  جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بهره باشم؟ اين همان رويکرد و
   .برمبنای آن تدوين کرده ايم کارگر منشور حاضر را

  :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
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  . هزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  -٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد -٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند -۴
  .ايد گرددهر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء ب -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 در گرو آن است که. مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هر کارگری است -٧
   .که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود حت مالکيت دولتاز ساختمان های ت - 
   .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
   .ش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شودآموز -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
  .ه طور کامل الغاء گرددسال بايد ب ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند - 
  .وابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گرددهر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، ر - 
  . 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  - 

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

طا کار  ارشات  ، و  بار  ،  ید ا س ز ارسال  ود را  آ   :ی 
hamaahangi@gmail.com   
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ت   ی را  د ه ھما ر ک

ید سا ی  ان      .کار
  

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

 .گردد 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   
  

ای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و بر
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


