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 گالويژ در آتش سرمايه و زن ستيزی
ری از خودکشی    صفحه حوادث روزنامه ها را که ورق می زنی،هر روز خب

ا می شنوی     ا و آنج . زنان و دختران خشونت ديده يا قتل های ناموسی در اينج
ران        ا و پسرعموها دخت ا، شوهرها، عموه ا ، برادره دربزرگ ه و  پدرها و پ

ليم سرنوشت شوم و     زنان و عزيزترين کسان خود را می کشند و قربانيان تس
ا      د ت ی گذارن اه م ر قربانگ ر ب تيز س نت زن س ه س ه و ظالمان ی رحمان م ب حک

ه    . آبروی خانواده و خاندان و طايفه خود را حفظ کنند ود ک يش ب همين چندی پ
خانواده ربوده شده در اصفهان دختری هفده ساله به نام فرزانه که توسط داماد 

ود،        ه ب رار گرفت ورد تجاوز او ق وده م ودر مدت ده روزی که در اسارت او ب
يد        ل رس ه قت در خود ب ه دست پ ل      . پس از آزادی ب ا قت ازجويی ه ه در ب در ک پ

دخترش را پذيرفت، حفظ آبروی خانوادگی را انگيزه فرزندکشی اعالم کرد و 
ت  م  " گف ودم را بکش د خ ا باي تم ي رم گف ه دخت ر   ب نم و دخت انی ک و را قرب ا ت ي

د را نبين ت م ا ذل رد، ام ذيرفت بمي دامنم پ انواده ." پاک ه خ وده ک الی ب ن در ح اي
رای    وده ب ارت ب ده و در اس وده ش ان رب ه دخترش دت ده روزی ک ر در م دخت
کايت و           يچ ش داده و ه الع ن يس اط ه پل وع را ب انواده موض روی خ ظ آب حف

د    انونی نکرده ان ه ک  ( پيگيری ق ).  ٨٧ارديبهشت   ٢٣و٢١ارگزاران، روزنام
ه،          رار گرفت ورد تجاوز ق ران م ان و دخت ه زن ده شده ک واردی دي يار م چه بس

د     تحقير شده و درهم شکسته اهی ندارن يچ پشت و پن . خود را می کشند زيرا ه
ده ای        زيراهيچ کسی يا ا زن آسيب دي ر ي ين دخت ه از چن هيچ مرجعی نيست ک

ا    . ورده او مرحم بگذارد دفاع کند وبر جسم و جان زخم خ ند ت  خود را می کش
رادران خود سالخی نشوند       ا ب در، شوهر ي ه دست پ ا   . ب ند ت خود را می کش

د      اال نگه دارن و . آبروی خانواده و طايفه حفظ شود، تا مردانشان سر خودرا ب
د         ه راحت ترن ا خودکشی زن هم ه ب رد متجاوز و   . البته به نظر می رسد ک م

رد           عامل خشونت آزادانه  انی ، م تن قرب ين رف ا از ب ه ب ا ک ردد و چه بس می گ
زرگ  . متجاوزهرگز شناخته نشود و به جزای عمل ننگينش نرسد پدر و پدر ب

ن        ری اي ی گي ه از پ ز هم ت ني انواده و دول دان و خ وهر و خان رادر و ش و ب
ن ننگ از         د و اي ر آن سرپوش می گذارن ی ب جنايت خالص می شوند يا به کل

  .شود دامن همه پاک می

و چنين بود که خبر خودسوزی و مرگ گالويژ به جز يکی دو سايت اينترنتی 
ان          ه سرعت در مي ز ب ان ني نعکس و منتشر نشد و هم در هيچ جای ديگری م

ام شد و رفت    " مهم تر"صدها خبر  ژ  . ديگر گم شد و فراموش شد و تم گالوي
واهرش در        در و خ راه پ ه هم اله، ک وزده س ارگر ن ا دخترک لطان ني وره س ک

ورد        ود م ه ب ه سفر رفت ه ب آجرپزی در همدان کار می کرد، درغياب پدرش ک
رای       ه قرارگرفت و ب وره پزخان اذيت و آزار جنسی ابراهيم الياسی صاحب ک
يد و جان سپرد    . فرار از تجاوز اين هيوالی سرمايه داری خود را به آتش کش

ه دهشتناک و   . همين انخراش منتشر   اين تنها خبری بود که درباره اين حادث ج
ه      . شد ر جوان فکر نکرد ک اما آيا واقعا هيچ کس لحظه ای به زندگی اين دخت

چگونه پرپر شد و ازدست رفت؟ هيچ کس به اين فکر نکرد که چه بر سر اين 
ه    دختر د ب آمده بود که در اوج جوانی و زيبايی در حالی که پر از آرزو و امي

ه تصميم     آينده بود، چنان درهم شکسته ، درمانده  ود ک ده ب وتنها و بی دفاع مان
يچ      ژ ه ز گالوي گرفت اندام نازک خود را به آتش بکشد؟ چرا مرگ رقت انگي
ه    يچ کس ب را ه رد؟ چ ه دار نک ی را جريح يچ قلب اورد و ه ه درد ني ی را ب دل
د؟ الياسی    پيگيری موضوع برای به مجازات رساندن عامل اين جنايت برنيام

ان از حاصل       سرمايه دار، عامل اين جناي  ردد و همچن ت راست راست می گ
د و آب از آب تکان نمی خورد        ر می کن بش را پ . کار و زحمت گالويژها جي

ل     ورد قت ه در م چرا نبايد افراد و سازمان های مدافع حقوق بشر همان طور ک
د ودر پی            يا خودکشی وب عکس العمل نشان دادن ی يعق را بن ر جوان زه دکت

د، در  ر آمدن اع از او ب د؟ دف ان دهن ز عکس العمل نش ژ ني ورد مرگ گالوي م
انواده او را    خانم شيرين عبادی حقوق دان و برنده جايزه صلح نوبل وکالت خ

وق بشر   . به عهده گرفت  ده ها سازمان و نهاد داخلی و خارجی و مدافعان حق
ا ر          ارجی اخب ی و خ انه داخل ا رس د و ده ه ی کنن ری م وع او را پيگي موض

د   مربوط به آن را پ ز        . وشش می دهن ژ ني ال شده گالوي د از حق پايم چرا نباي
چنين دفاعی صورت گيرد؟ روزانه صد ها کارگر بر اثر سوانح ناشی از کار 

زير پرس . يا دچار انواع معلوليت ها می شوند جان خود را از دست می دهند
ه گور   . له می شوند يا دچارنقص عضو می گردند زير آوارهای معادن زنده ب

ا سقوط می        .ندمی شو از ساختمان های در حال ساخت واز روی داربست ه
ا عقب            . کنند اه ه ار، پس از م افتن ک دی از ي ا امي اری و ن ا بی ک بعد از ماه ه

دی خود را دار می     افتادن و پرداخت نشدن دستمزد خود از گرسنگی و نا امي
يا در  زنند، زن وبچه و عزيز ترين کسان خود را می کشند تا آن ها را گرسنه

د ن فروشی نبينن نجالب دزدی و ت ای  . م ازمان ه ا و س اد ه ا و نه ه ه روزنام
حقوق بشری و برندگان جوايز صلح نوبل چه عکس العملی در مقابل اين همه 
جنايت نشان می دهند؟ گويی حقوق کارگر حقوق بشر نيست يا کارگر اصوال  

  .بشر نيست

ت شود و به سزای عمل ننگين    بی ترديد ابراهيم الياسی بايد محاکمه و مجازا
د از         . و انسان سوز خود برسد ژ باي در گالوي ه پ دی نيست ک يچ تردي ن ه در اي

د           ز باي د و وکالی شريف و انسان دوست ني اين لکه ننگ بشريت شکايت کن
د   ده بگيرن ژ    . بدون هيچ چشمداشتی وکالت اين پرونده را به عه ل گالوي ا قات ام

اگر  . کل نظام انسان سوز سرمايه داری است نه تنها الياسی سرمايه دار،بلکه
ين   ه چن د ب ارش را بفروش روی ک دگی ني ذران زن رای گ ود ب ور نب او مجب

د ی ش ار نم تی دچ ی  .سرنوش وان و دختران ر و ج رد و زن و پي زار م ا ه ده ه
ساعت در بدترين شرايط   ١٧همچون گالويژ به صورت خانوادگی روزانه تا 

ادر     بچه ها از کودکی. کنند کاری در کوره پزخانه ها کار می در و م راه پ هم
و صفتی     خود به کار کشيده می شوند و شيره جان آن ها را سرمايه داران زال
ان      ا ن ان ب ا آن مثل ابراهيم الياسی می مکند و خون آنان را به شيشه می کشند ت
ن     بخور و نميری به کار روزانه برای افزايش هرچه بيشتر سود و سرمايه اي

ايی تنگ و        . ران ادامه دهندسرمايه دا ا آلونک ه انواده ه ن خ دگی اي محيط زن
زی        وره های آجرپ ان ک ار هم وده در کن تاريک و نمور در محيطی کثيف و آل

بچه های آنان رنگ بازی و تفريح و آموزش و ورزش و محيط سالم را . است
ار سنگين حمل خاک و        . نمی بينند ا ک ه و ب وره پزخان در گل و خاک محيط ک

زرگ می شوند  آجر زی ب ی و آجرپ ی زن . و خشت زن ه طور کل ر و ب دخت
ام عوامل     ر تم بودن به ويژه اگر اين زن، زيبا هم باشد عامل ديگری افزون ب

ری  . آسيب زای اين محيط های کارگری است گالويژ يکی از آن هزاران دخت
بود که در چنين محيطی کودکی خود را گذرانده بود و حاال شاخه گل سرخی   

ه ب ه            ود ک ا و تپ وره ه ان آتش ک ايی اش از مي ام جوانی و طراوت و زيب ا تم ب
ال از آرزو و       ا چشمانی ماالم ود، ب ر آورده ب های خاک و توده های گل سر ب

اين غنچه نشکفته را اکنون سرمايه پرپر کرده . درخشان از فروغ اميد به آينده
د   . است ه باي ا      اوليای دم واقعی گالويژ کارگرانند و آن ک ه تنه ر برسد ن ه کيف ب

بی  . زالوهايی چون ابراهيم الياسی بلکه کل طبقه سرمايه دار و دولت اوست   
رمايه است   اعی س ه اجتم ژ رابط ل اصلی گالوي دی، قات يچ تردي ر . ه د ب تاکي

ه سرمايه و       ژ از آن رو ضروری است ک سرمايه به عنوان قاتل اصلی گالوي
رادی چ     وال اف دافع آن معم ده و م ت نماين و   دول والی زال ن هي ی، اي ون الياس

ان      ا پنه ده ه صفت، را قربانی می کنند تا خود را به عنوان عامل اصلی از دي
د ارش    . کنن روی ک روش ني ز ف اره ای ج دگی اش چ ذران زن رای گ ژ ب گالوي

ايی  . نداشت سرمايه داری که نيروی کار کارگران را با کمترين حقوق و مزاي
ر  ی خ ری م ور و نمي ان بخ ال ن زرگ و  و در قب رد و ب ان از زن و م ا آن د، ب
روی    . کوچک چون غالم زرخريد رفتار می کند ا صاحب ني او خود را نه تنه

د   کار آنان ه ارزش    . بلکه صاحب جان و تن آنان می دان ه هم سرمايه داری ک
رای        د، ب ی کش رون م ارکر بي ار ک روی ک ويش را از ني روت خ افی و ث اض

آرزوها و احساسات انسانی او ذره ای  زندگی کارگر، برای تمايالت، نيازها، 
د     ی دان ود م ب س يله کس ا وس ل نيست و او را تنه د  . ارزش قائ را نباي س چ پ

انتظار داشت که به زن کارگر به خصوص اگر جوان و زيبا هم باشد در عين 
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ر            ن تحقي ا شاهد اي د؟ من خود باره اه نکن ذت نگ حال به عنوان وسيله کسب ل
ری     بوده ام و خود اين رنج را چ ا چه تحقي ارگر ب شيده ام که کارفرما به زن ک

دارد  د  . می گفت زنی که کار می کند مردش غيرت ن د     و بی تردي فکر می کن
د هر       ده ان ه خدمت او درآم که با زن و دختر اين مرد که برای امرار معاش ب

د د بکن ی توان اری م ار و . ک احب ک د ص ورد تهدي واره م ارگر هم ان ک زن
ارگر        کارفرمای خود بوده ان  ران ک ان و دخت ه زن واردی ک د و بيشمار است م

د   ه ان رار گرفت ود ق اران خ اوز صاحب ک ورد اذيت و آزار جنسی و تج و . م
از . گالويژ يکی از آن هزاران دختری بود که در چنين شرايطی کار می کنند

اين رو، کيفرخواست طبقه کارگر از جمله بايد محاکمه آن فرهنگ زن ستيزو 
ی      انسان کشی را  ز از ننگ بی آبروي رای گري طلب کند که امثال گالويژ را ب

  . به خودکشی وامی دارد

ه   اما اکنون موجی از اعتصابات کوره پزخانه های سراسر کشور را فرا گرفت
ای قرچک  . است ه ه وره پزخان ز ک ت آمي س از اعتصاب موفقي ين و  پ ورام

ب کارگران کوره شبستر، کوره پزخانه های مياندوآب و اروميه نيز به اعتصا

انواده هايشان     . پزخانه ها پيوسته اند راه خ اکنون هزاران کارگر اعتصابی هم
ل نصيب سرمايه داران و صاحبان   ه از خاک و گ ی ک ود را از ثروت هم خ س

د    اله        . کوره پزخانه ها کرده اند طلب می کنن وزده س ا نوگل ن بی شک صد ه
ان است    ان آن ا بسياری ا   . چون گالويژ در مي ده     چه بس خ و گزن م تل ان طع ز آن

د   ده ان ان  . آزارهای امثال الياسی خونخوار را چشيده اند واز آن در امان نمان آن
در ميان ديگر همزنجيران خود سهم خود را از زندگی، از رفاه و آسايش ، از 

آنان .تفريح و شادی و بالندگی واز ثروتی که خود توليد کرده اند طلب می کنند
ورده گالوي دبغض فروخ ی کنن اد م وم. ژ را فري ود را از حلق رمايه  حق خ س

د         ان را وادار می کنن ند و آن رون می کش ا بي داران زالو صفتی چون الياسی ه
ارگران  روی ک رف و آب ل ش وان و   در مقاب ر و ج رد و پي ر و م از زن و دخت

د     کودک رود آورن ارگران    . سر تعظيم ف ن است آنچه ک روی خود می      اي ه ني ب
   .کنند

  رانیمنيژه گاز

٢٥/٣/١٣٨٧  

 

 تداوم مبارزات کارگران هفت تپه درگرو ابتکارعمل تازه
خيزش کارگران هفت تپه همچنان از فشار سخت و سنگين يک بن بست رنج 
می برد و دولت سرمايه با اغتنام فرصت از اين بن بست برای زمين گير 

ی همه چيز گواه. ساختن کارگران دست به لشکرکشی های گسترده زده است
می دهد که کارگران برای غلبه بر بن بست موجود بايد راهکار تازه ای اتخاذ 

اعتصاب، تبديل اعتصاب به تجمع های خيابانی يا قطع جاده های . کنند
مواصالتی خوزستان، همراه ساختن خيل وسيع همزنجيران در محدوده شهر 

به شوش و جلب همبستگی کارگران برخی واحدهای بزرگ صنعتی هر کدام 
سهم خود صف آرايی پرشکوه و راديکال کارگران در مقابل سرمايه بوده 

اما تداوم اين راهکارها درغياب يک محور مشخص اعمال قدرت . است
طبقاتی عليه صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری گره گشای واقعی مبارزه 

اعتصاب يک اهرم اساسی و بسيار نيرومند مبارزه عليه . کارگران نيست
رمايه است، اما وقتی صاحبان سرمايه خود دست به کار تعطيل کارخانه س

باشند و اعتصاب را خطری برای بستن مجاری توليد ارزش اضافی نبينند، 
. پيداست که ادامه آن را دليلی برای عقب نشينی در مقابل کارگران نمی دانند

شکل  یزمينه ساز جد و راه پيمايی خيابانی نيز بدون اين که صرف تجمع
گيری و رويش يک جنبش سراسری طبقاتی باشد دولت سرمايه را مجبور به 

کارگران هفت تپه چاره ای ندارند جز اين که همه . عقب نشينی نمی کند
راهکارهای تا کنونی مبارزه را به يک محور تعيين کننده اعمال قدرت وسيع 

کيل شورای تش. و واقعی عليه صاحبان سرمايه و دولت آن ها پيوند بزنند
کارگران، مبادرت اين شورا به تصرف  ضدسرمايه داری متشکل از همه

کارخانه، توسل به تمامی همزنجيران کارگر در سطح جامعه و جهان و 
استمداد از آن ها برای تبديل عمل تصرف کارخانه به ميدان واقعی جدال 

گران را طبقاتی، راهکار بسيار مهمی است که می تواند بن بست پيش پای کار
در حال حاضر، دولت سرمايه داری از بن بست کنونی مبارزات . بشکند

حداکثر بهره برداری را می کند و جنبش کارگران را عمًال به يک موقعيت 
شهر شوش را به گونه ای وسيع در موج تهاجم . فرسايشی کشانده است

ع را امکان تشکيل اجتماعات وسي. نيروهای پليسی و امنيتی غرق کرده است
از کارگران سلب کرده و پيوسته فعاالن کارگری را دستگير می کند و برای 
. قطع ارتباط اين فعاالن با توده وسيع کارگران به هراقدامی دست می زند

کارگران . دولت سرمايه بدين سان می کوشد جنبش کارگران را زمين گير کند
تشکيل . ا بشکنندهفت تپه برای غلبه بر اين وضعيت بايد بن بست موجود ر

شورای ضدسرمايه داری و تصرف کارخانه نقطه شروع اميدوار کننده ای 
 ٥٠٠٠انجام اين کار و پيشبرد اين هدف وظيفه خاص . در اين راستا است

برنامه  تدارک تصرف کارخانه و. کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه نيست
ضوع بسيار ريزی کار و توليد توسط شورای ضدسرمايه داری کارگران مو

مهمی است که بايد به يک ميدان جدی همبستگی طبقاتی کارگری عليه 
هيچ بخشی از طبقه کارگر در غياب حمايت فعال بخش . سرمايه تبديل شود

های مختلف طبقه کارگر ايران و بدون حمايت مؤثر کارگران سايرجاهای دنيا 
ميان يک نکته، اما دراين . قادر به پيشبرد موفق اين سطح از مبارزه نيست

و آن اين که تمامی اين همبستگی ها و همپيوندی ها به ابتکار . بسيارمهم است
عمل و اتخاذ راهکار نوين مبارزه توسط کارگران کارخانه هفت تپه گره 

   .خورده است

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧خرداد  ٢٦
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 به جرم اعرتاض» آذرقاف«اخراج کارگران 
در شهر قزوين قرار دارد و » آذرقاف«کارخانه 

در . شمار زيادی کارگر را استثمار می کند
ينجا کارگران زير فشار احتياج و فقر و ا

ساعت در شبانه روز  ١٢گرسنگی مجبورند که 
مزدی که اينان در قبال روزانه کار . کارکنند

. ساعته دريافت می کنند بسيار ناچيز است ١٢
ساعت کار شبانه  ٨کارگران به همين دليل با 

روزی قادر به تأمين معيشت خويش و بازتوليد 
ای فروش مجدد به صاحبان نيروی کارشان بر

سرمايه دار صاحب کارخانه . سرمايه نيستند
اخيرًا تصميم گرفته است که روزانه کار 

ساعت کاهش  ٨ساعت به  ١٢کارگران را از 

% ٤٠دهد و همزمان دستمزد آنان را قريب 
کارفرما به اين سطح از سالخی . کاهش دهد

دستمزد کارگران هم اکتفا نکرده و حق اياب و 
ب و يک وعده غذای آنان را نيز به طور ذها

به دنبال اين تغييرات، . کامل قطع کرده است
ساعت  ٨ميزان مزد روزانه کارگران در قبال 

کار به درجه ای تنزل يافته است که مطلقًا کفاف 
. معيشت آنان و زن و فرزندانشان را نمی دهد

نارضائی و نفرت را در ميان  اين امر موج
ه و آنان عليه سطح بسيار کارگران دامن زد

. نازل دستمزد خود دست به اعتراض زده اند
سرمايه دار صاحب کارخانه، اعتراض 

کارگران ناراضی را بالفاصله با اخراج آنان از 
او عده ای از کارگران را . کار پاسخ گفته است

صرفًا به جرم ابراز نارضائی و معترض بودن 
کرده به کاهش دستمزدهايشان از کار اخراج 

اقدام سرمايه دار صاحب کارخانه موج . است
. خشم کارگران را بيش از پيش دامن زده است

کارگران خواستار بهبود وضع دستمزدهای خود 
و بازگشت فوری و بی قيد و شرط همه 

  . همزنجيرانشان به سر کار هستند

  ٨٧خرداد ٢٩

  
  

 ماه کار بدون دستمزد در کشت و صنعت خاش ٨
ماه تمام است  ٨صنعت خاش  کارگران کشت و

در اين . که ريالی دستمزد دريافت نکرده اند
سرمايه . کارگر استثمار می شوند ١٣٠کارخانه 

دار صاحب شرکت، دولت سرمايه داری 
اسالمی است و اداره شرکت توسط نهادی به نام 

صورت می » بنگاه تعاون صنايع زندان ها« 

 ماه دستمزد ٨سرمايه دار نه فقط . گيرد
« و » عيدی« کارگران را نپرداخته بلکه 

و ساير مطالبات آنان » بن کارگری« و » پاداش
ماه  ٨در طول اين . را نيز پرداخت نکرده است

کارگران بارها عليه ستم صاحبان سرمايه و 
. اعتراض کرده اند عدم پرداخت دستمزدهايشان

اين اعتراضات تا لحظه حاضر بدون جواب 
رگران خواستار پرداخت کا. باقی مانده است

  . فوری همه مطالبات خود هستند

  ٨٧خرداد ٢٩

  
  

انديمشک توسط کارگران هفت تپه برای  -بسنت اتوبان اهواز
 باردوم

چند هزار کارگر نيشکر هفت تپه برای بار دوم 
اهواز را به  –جاده مواصالتی انديمشک 

کارگران اعتصاب يک . تصرف خود در آوردند
اعتصاب مهم  ١٢در امتداد  ماهه خويش را که

ماه صورت گرفته است،  ١٤ديگر در طول 
آنان خواستار پرداخت حقوق . ادامه می دهند

در تمامی . معوقه و ساير مطالبات خويش هستند
طول ماه اخير کارخانه نيشکر هفت تپه، شهر 
شوش و برخی از جاده های مهم استان 
خوزستان ميدان جنگ و گريز مستمر و پراکنده 
کارگران عليه صاحبان سرمايه و دولت آن ها 

چندين هزار زن و کودک خانواده . بوده است
های کارگری به عالوه شمار کثيری از اهالی 

شهر شوش در مبارزات کارگران به طور 
کشمکش ميان  مستقيم حضور دارند و در

کارگران و نيروی سرکوب سرمايه از 
 راه بندان. همزنجيران خود دفاع می کنند

اهواز نيز -اعتراضی روز اخير جاده انديمشک 
با حضور گسترده تمام کارگران و خانواده های 

کارگران همچنان فرياد خشم . آنان انجام گرفت
کارگر هفت تپه ايم، « خود را با شعارهای 
زندگی انسانی حق « ، »گرسنه ايم، گرسنه ايم

کارگر می ميرد ذلت نمی « ، »مسلم ماست
د اين ها با قدرت و نفرت تمام بر ، و مانن»پذيرد

سر روی نيروی سرکوب و عمال دولتی 
در جريان تظاهرات . سرمايه فروکوبيدند

نيروی  ٤٠٠اعتراضی امروز کارگران بيش از 
پليس برای سرکوب کارگران در محل حاضر 

آن ها با توسل به تمامی ترفندها و . بودند
شرارت ها برای متفرق کردن کارگران و پايان 

با . دادن به مبارزات آن ها تالش می کردند
کارگران درگير می شدند و آن ها را مورد 

در اين روز توده . ضرب و شتم قرار می دادند
های کارگر يک بار ديگر بر اجتناب ناپذيری 
ادامه مبارزاتشان تا حصول همه مطالبات پای 

آنان فرياد می زدند که مبارزات را نه . فشردند
   .حتمًا گسترش خواهند داد فقط ادامه که

  ٨٧خرداد ٢٩

  

تظاهرات کارگران فرانسه عليه افزايش ساعات کار و سن 
 بازنشستگی

مبارزه کارگران فرانسه عليه افزايش ساعات 
دولت . کار و سن بازنشستگی ادامه دارد

سارکوزی مصمم است که با توسل به هر 
جنايتی کل شرايط کار و زندگی توده های 

کشور را به نفع افزايش هر چه  کارگر اين
او احساس . بيشتر سود سرمايه ها سالخی کند

می کند که بورژوازی فرانسه در انجام اين مهم 
از طبقه سرمايه دار و دولت های سرمايه داری 
. برخی ممالک ديگر اروپا کمی عقب مانده است

به بيان ديگر او بر اين باور است که مقاومت 
ر مقابل موج تعرضات طبقه کارگر فرانسه د

نابودگرانه سرمايه به اندازه الزم در هم شکسته 

نشده و دولت بورژوازی فرانسه نتوانسته است 
پروسه قلع و قمع امکانات معيشتی و رفاهی 
کارگران را آن چنان که مطلوب سرمايه است 

سارکوزی و دولت او . با موفقيت به پيش برد
در کل رسالت دوره رئيس جمهوری خود را 

او . بسيج کرده است! راستای رفع اين مشکل
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افزايش سن بازنشستگی و ساعات کار کارگران 
. را دستور جدی دولت خود قرار داده است

بيکارسازی وسيع در پاره ای از قلمروها و باال 
بردن هر چه بيشتر شدت و سختی کار نيز 

اقدامات دولت . اجزای پيوسته برنامه اوست

همان دقايق نخست موج  بورژوازی فرانسه از
گسترده مبارزات و مقاومت کارگران را به 

در تظاهرات اخير عليه . همراه داشته است
 افزايش سن بازنشستگی و ساعات کار بيش از

هزار کارگر و انسان معترض فرانسوی  ٥٠٠
  . شرکت داشتند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 !بيکاری کارگران توليد لباس به دليل باال رفنت هبای پارچه
نظام سرمايه داری هر ريال کاهش سود هر 
بخش از سرمايه را بدون هيچ تأخير با يورش به 

سرمايه . سطح معيشت کارگران جبران می کند
در بنياد هستی خود يک رابطه متناقض است، 
زيرا شالوده حيات آن بر استثمار هر چه بيشتر 
نيروی کار و قربانی ساختن هر چه هولناک تر 

ه فربه شدن بيش از پيش خود انسان در آستان
سرمايه خود ريشه واقعی هر . قرار داده است

نوع گرانی و افزايش بهای محصوالت است و 
در همان حال هر ريال افزايش بهای کاالها را 
به دليل باالبردن هزينه بازتوليدش علتی برای 
کاهش سود خود تلقی می کند و بار اين کاهش 

نگ بر سر هيچ در را بدون راست يا دروغ

کارگر يعنی بر زندگی انسانی که توليد کننده و 
درماه های . خالق سرمايه است خراب می کند

اخير شمار زيادی از توليدی های لباس در 
. سطح وسيع دست به اخراج کارگران زده اند

سرمايه داران صاحب اين کارگاه ها حدود 
کرده و بيکار  کارگران خود را اخراج% ٦٠

ليل آن ها اين است که بهای پارچه د. ساخته اند
هزينه توليد لباس بيشتر از . باال رفته است

گذشته است، توليد به اندازه سابق برايشان 
سودآور نيست، به همين دليل کارگر نمی 

در نظام . خواهند و بايد کارگر را اخراج کنند
سرمايه داری و در مشرب و مرام و مذهب 

زندگی صاحبان سرمايه اين که سرنوشت 

کارگر به دنبال بيکاری چه خواهد شد 
موضوعی است که اساسًا محلی از اعراب 

از ديد اين جماعت سودپرست خون اشام . ندارد
کارگر به محض اين که نيروی کارش سود 
افسانه ای مورد دلخواه آنان را توليد نمی کند 
بايد در مسلخ سرمايه ذبح شود و خودش و زن 

در حال . بميرندو فرزندانش از گرسنگی 
هزار کارگر کارگاه های لباس  ١٠٠حاضر از 

هزار نفر در بيکاری و  ٦٠دوزی تهران حدود 
  . گرسنگی و فالکت و بدبختی به سر می برند

  ٨٧خرداد ٢٩

  
  

 عدم پرداخت دستمزد کارگران در شرکت ساختمانی ماد
شرکت ساختمانی سازه ماد در استان کردستان 

ادی کارگر را استثمار مستقر است و جمعيت زي
اين شرکت چند ماه است که هيچ . می کند

. دستمزدی به کارگران پرداخت نکرده است
سرمايه دار صاحب شرکت عالوه بر دستمزد 
کارگران عيدی و پاداش و همه مطالبات ديگر 
کارگران را نيز مصادره کرده و از پرداخت آن 

کارگران اين شرکت در . ها خودداری می کند

حوزه هايی که کار می کنند دست به همه 
آنان به همه مراجع دولتی . اعتراض زده اند

سرمايه رجوع کرده و خواستار دريافت حقوق 
اعتراض . ماهانه و ساير مطالبات خود شده اند

کارگران مطابق معمول با جانبداری دستگاه 
های نظم سرمايه از صاحب شرکت مواجه 

توده های گرديده و بدين سان هيچ مشکل از 
کارگران اعالم کرده اند . کارگر حل نکرده است

که در صورت تعويق بيشتر پرداخت دستمزدها 
حتمًا دست به اعتصاب خواهند زد و اعتصاب 

   .را تا حصول همه مطالبات ادامه خواهند داد

  ٨٧خرداد ٢٩

  

 

 انديمشک توسط کارگران هفت تپه -بسنت جاده اهواز

ارگران نيشکر خرداد، ک ٢٨صبح سه شنبه 
 –اهواز  هفت تپه و خانواده های آن ها جاده

بيش از چند هزار کارگر . انديمشک را بستند
دست دردست زنان و کودکان خود به اين جاده 
هجوم آوردند و در اعتراض به عدم تحقق 
مطالبات خويش عبور و مرور ماشين ها را در 

مبارزات . اين جاده مهم ارتباطی متوقف ساختند
گران هفت تپه چند روز پيش زير فشار موج کار

تهاجم نيروهای سرکوب سرمايه دچار افت شد، 

اما اطمينان کامل کارگران به دروغ بودن تمامی 
وعده و وعيدهای عمال سرمايه از يک سو و 
فشار سهمگين گرسنگی و نداری و فقدان هر 
نوع امکانات معيشتی از سوی ديگر، باعث 

عله ور شدن بيش از حدت دوباره مبارزه و ش
دور اخير . پيش خشم کارگران گرديده است

مبارزات توده های کارگر هفت تپه بيش ازيک 
ماه قبل با طرح مطالبات مشخص خويش مشتمل 
بر پرداخت فوری و بی قيد و شرط دستمزدهای 

معوقه سه ماهه، عزل و استعفای هيئت مديره 
کارخانه، پايان دادن به سرکوب و دستگيری 

لين کارگری و اخراج عوامل امنيتی سرمايه فعا
اين مبارزات به طور . از محيط کارگاه آغاز شد

مرتب توسط سرمايه سرکوب شده، اما کارگران 
بسيار مصمم مقاومت کرده و پيکار خويش را 

  .اين پيکار همچنان ادامه دارد. ادامه داده اند

  ٨٧خرداد ٢٨
  

 رهايی دو کارگر از کشتار هنگام کار
ا     در ه ه سوانح حين کار که هر روز در کارخان

ارگر       دها ک ور ص ف کش ار مختل ز ک و مراک
ار     ی ک قربانی شدت استثمار و فقدان شرايط ايمن
ارگری از مرگ     ه ک می شوند گاه پيش می آيد ک

اين گونه کارگران به طور . حتمی نجات می يابد
ازمان   ده و س زی ش ه ري تار برنام واقعی از کش

ه سرمايه جان  ديافت رده ان ه در ب الم ب تار . س کش
ه      ا ک ن معن ه اي برنامه ريزی شده و حساب شده ب

رای     صاحبان سرمايه بر اساس محاسبات خود ب
ای       ه ه تر از هزين ه بيش ودآوری هرچ امين س ت
ين        د و هم ار سرباز می زنن الزم ايمنی محيط ک

د       ی انجام ارگر م ادی ک مار زي ل ش ه قت ر ب . ام
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ان  ساله ای هم ک  ٢٠کارگر شوفاژکار  ه در خياب
رد از    مطهری به درون يک چاه قديمی سقوط ک
ه     ين برنام ت از هم ه توانس ود ک انی ب ه کس جمل

رد     ه در ب الم ب  .کشتارحساب شده سرمايه جان س
ن روز موفق      ه در اي ود ک اما او تنها کارگری نب

کارگر . بگريزد شد از کشتار سوانح کار سرمايه
ان شمالی توس      ان کرم ه در خياب ط ديگری نيز ک

تثمار می شد هنگامی      يک شرکت ساختمانی اس

ات        وع امکان يچ ن دون ه ا ب که به دستور کارفرم
ر آوار       ود زي وار ب ايمنی مشغول تخريب يک دي

از طرف شرکت  . توده های سنگين آجر دفن شد
دامی     وعی اق يچ ن رمايه ه احب س اختمانی ص س

ه  . برای نجات اين کارگر به عمل نيامد کسانی ک
ان اي    ات ج رای نج د   ب الش کردن ارگر ت ن ک

د   ار او بودن ل ک ايگان مح ايگان  . همس ن همس اي
بودند که توانستند الشه وی را زنده از زير آوار 

ر اگر چه    . سنگين آجر بيرون بکشند کارگر اخي
 تا کنون از کشتار سوانح سرمايه جان به دربرده
. اما از ناحيه دست سخت دچار حادثه شده است  

يار  دگی او بس يب دي زان آس وم  مي باالست و معل
  . نيست که بتواند سالمتی دست خود را بازيابد

  ٨٧خرداد ٢٨

  

 هتديد به اخراج می شوند» بندر امام « کارگر  ٢٠٠٠
در طول سه ماهه اول سال جاری ورود شمار 

» امام خمينی« کشتی های تجارتی به بندر
درپی اين . درصدی داشته است ٥٠کاهشی 

نگ کار تمام وقت امر، سرمايه داران بدون در
کارگران را کاهش داده و دستمزد ماهانه آنان را 

همه . به گونه ای بسيار فاحش سالخی کرده اند

چيز حاکی از آن است که اين وضع ادامه 
 ٢٠٠٠. خواهد يافت و حتی تشديد خواهد شد

کارگری که هم اکنون در اين بندر در بدترين 
شرايط کاری استثمار می شوند به صورت 

. ار جدی در معرض اخراج قرارگرفته اندبسي
کارگران عليه اين احتمال دست به اعتراض زده 

و خواستار پرداخت دستمزدهای کامل خويش 
  .همراه با تضمين ادامه کار خود هستند

  ٨٧خرداد ٢٨

  

  

 ميليون کودک در پاکستان کار می کنند ١٠
، فقط »سازمان جهانی کار« بر اساس گزارش 
ميليون کودک  ١٠ان بيش از در کشور پاکست

مجبورند برای امرار معاش خانواده خود کار 
در همين کشور در طول هر سال بخش . کنند

عظيمی از دانش آموزان زير فشار فقر و 
بيکاری و گرسنگی پدر و مادر يا خواهر و 
برادر ناگزير به ترک مدرسه و فروش نيروی 
. کار خويش به صاحبان سرمايه می شوند

ر جنايت آميز کودکان خردسال توسط استثما
سرمايه در سطح بين المللی هر روز ابعاد بسيار 
. گسترده تر و فاجعه بارتری به خود می گيرد

نظام سرمايه داری در هر لحظه از ادامه حيات 
تاريخی خود، گرسنگی، فقر، بی دارويی، بی 
مسکنی و محروميت از هر نوع امکانات 

ب در سطح جهان معيشتی را با بيشترين شتا
گسترش می دهد و به موازات آن اجبار به کار 
کودکان خردسال را نيز با همان شتاب و در 
همان ميزان بر زندگی ساکنان کارگر و 

در طول . فرودست کره زمين تحميل می کند

دهه های اخير، جنبش های نسبتًا وسيعی عليه 
کار کودکان در مناطق مختلف دنيا ابراز وجود 

يک معضل اساسی همه اين جنبش ها . دکرده ان
اين است که الغای کار کودک را نه بر محور 
مبارزه واقعی عليه نظام سرمايه داری و 
سرچشمه های واقعی اجبار کودکان به کار 
بلکه، برعکس، در چهارچوب قبول ماندگاری 
همين نظام يا سرچشمه اساسی بازتوليد و 

کار  گسترش بی امان مجبور بودن کودکان به
در طول دو دهه اخير، ميزان . پيش می برند

تا چند برابر افزايش  انباشت سرمايه در جهان
يافته و درست در متن همين توسعه غول آسای 
انباشت سرمايه ها اجبار کودکان خردسال به 

کار . است کار نيز بيش از پيش افزايش يافته
کودکان در شرايط موجود دنيا به يکی از 

قلمروهای بسيار مهم تشديد سرچشمه ها و 
استثمار طبقه کارگر جهانی و باال بردن هرچه 
بيشتر نرخ اضافه ارزش های سرمايه بين 

سنت  ٢٠ کار ساعتی. المللی تبديل شده است

ميليون ها کودک فيليپينی، سنگاپوری، چينی و 
اندونزيايی در بيغوله های نمور لباس دوزی 

ايی و های متعلق به تراست های عظيم اروپ
امريکايی سرچشمه اليزالی برای فوران بيش از 
پيش نرخ ارزش اضافی سرمايه های اين 

در لحظه حاضر، بر اساس . تراست ها است
آمارهای رسمی که به طور مسلم از آمارهای 

 ٢١٨واقعی فاصله ای بسيار زياد دارند بيش از 
سال در جهان برای  ١٧تا  ٥ميليون انسان بين 
شمار . خود مجبورند کارکنند ارتزاق خانواده

اين کودکان و نوباوگان هر روز بيشتر می 
اين جمعيت عظيم انسان ها هيچ دسترسی . شود

به هيچ مدرسه و آموزش و حداقل معيشت 
نظام سرمايه داری در معنای . انسانی ندارند

واقعی کلمه گورکن بشريت است و درست به 
ای همين دليل بشريت کارگر و فرودست دنيا بر

  .ماندگاری خود بايد گور اين نظام را بکند

  ٢٠٠٨ژوئن 
  

 عدم متايل به بازنشستگی در ميان کارگران انگليسی
روزگاری در همين دنيای سرمايه داری سخن 
از کاهش سن بازنشستگی، بيمه بيکاری، بيمه 
درمان و بهبود وضع معيشت آدم ها به ميان می 

يل اين توده های کارگر دنيا برای تحم. آمد
مطالبات بر سرمايه داران و دولت آن ها تالش 
می کردند و در پاره ای موارد موفق هم می 

سرمايه داران همه جا با تمامی قدرت در . شدند
برابر اين مبارزات و عليه طرح اين خواسته ها 
دست به مقاومت می زدند، اما به هرحال 

تاريخ . زيرفشار جنبش ها تسليم می شدند
ری ديری است که روند معکوس به سرمايه دا

اکنون ديگر در هيچ کجای . خود گرفته است
جهان سخنی ار تسليم سرمايه داران در مقابل 

همه . اين نوع مطالبات کارگران در ميان نيست
در کل دنيا، نظام . چيز معکوس شده است

سرمايه داری برای باال بردن سن بازنشستگی، 
بردن بيمه کاهش دستمزدهای واقعی، از بين 

بازنشستگی، امحای بيمه دارو و درمان و در 
يک کالم قربانی ساختن دار و ندار معيشتی 
کارگران در آستان افزايش سود سرمايه ها عنان 

سن بازنشستگی . گسيخته تاخت و تاز می کند
در همه جای جهان در حال افزايش است و از 

اين هم فاجعه بارتر آن که بازنشستگان خود زير 
ار فقر و تنزل مستمر وضع معاش حتی در فش

پيشرفته ترين کشورهای جهان ناگزير به 
چندی پيش روزنامه ها . جستجوی کار هستند

نوشتند که در آلمان، اين غول عظيم صنعتی 
جهان، جمعيت بسيار کثيری از بازنشستگان 
برای گذران زندگی خود خواستار بازگشت به 

ر سال اخير با اين امر به ويژه د. کار شده اند
شتاب بی سابقه نرخ نيازهای اوليه زندگی و 
کاهش متقابل دستمزدهای واقعی به يک پديده 
سراسری در همه جوامع اروپايی تبديل شده 
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% ٦٤آخرين گزارش ها حاکی است که . است
کارگران انگليسی زير فشار کاهش مزدها و 
سير صعودی قيمت کاالها هيچ تمايلی به 

دارند و خواستار ادامه کار حتی بازنشسته شدن ن
گسترش بی حدومرز . در سن بازنشستگی هستند

کار کودکان همراه با افزايش بی حساب سن 

بازنشستگی و اجبار انسان ها به فروش نيروی 
کار تا لب گور، امحای بيمه دارو و درمان و 
بيکاری، تبديل تن فروشی زنان به شيوه ارتزاق 

و بردگی رقت  کودکان، تجارت هولناک سکس
بار خردساالن و هر توحش ديگری که امکان 
خطور آن به ذهن انسان وجود دارد يا ندارد، 

همه و همه ارمغان های قهری سرمايه داری 
  . برای بشريت معاصر هستند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 تظاهرات بزرگ خانواده های کارگران هفت تپه
خانواده های کارگران نيشکر هفت تپه تهاجم 

ی انتظامی و امنيتی سرمايه را عقب نيروها
آنان به رغم حاکميت سايه وحشت و . راندند

هراس و ارعاب در سطح شهر، در سطحی 
بسيارگسترده به خيابان ها آمدند و شعارهای 

شعارها اين . هميشگی کارگران را فرياد زدند
کارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم، گرسنه « : بود 
معيشت « ، »تزندگی حق مسلم ماس« ، »ايم

در اين تظاهرات بزرگ بيش . »حق مسلم ماست
از چندهزار زن و کودک خانواده های کارگری 

آنان خواستار پرداخت فوری و . شرکت داشتند
. بی قيد و شرط دستمزدهای کارگران بودند

وعده های : زنان و کودکان فرياد می زدند 
دروغ ندهيد و به جای آن دستمزدهای ما را 

شدت خشم خانواده های کارگران . يدپرداخت کن
به حدی بود که عمال دولتی و نيروی سرکوب 

سرمايه درحمله به صفوف فشرده خانواده ها 
خانواده ها اعالم کردند که تا . دچار ترديد شدند

پرداخت کامل دستمزدها به مبارزه خويش ادامه 
  . خواهند داد

   ٨٧خرداد ٢٧

  

 

 ن چه می کنند؟کارگرابا» حرير بافت«در کارخانه
اين کارخانه در شهر سمنان قرار دارد و در 

. کارگر را استثمار می کند ٣٠حال حاضر 
شرايط کاری که کارفرما اعالم کرده به طور 

  :خالصه به شرح زير است 

تمامی کارگران بايد در همه روزهای تعطيل . ١
  .بدون استثنا در سر کار حاضر شوند

در مقابل  کارگران در روزهای تعطيل. ٢
ساعات طوالنی اضافه کاری نبايد هيچ 

به زبان سرراست تر، . دستمزدی مطالبه کنند
جمعه و ديگر  ٥٢در هر سال در تمامی 

روزهای تعطيل، ساعات بسياری را برای 

صاحب سرمايه کار کنند و ارزش اضافی توليد 
  .می کنند بدون اين که بابت آن دستمزدی بگيرند

ورت روزمزد کار کنند همه کارگران به ص. ٣
  .و هيچ سخنی از استخدام بر زبان نياورند

کارگران به اجحاف ها و ستم های سرمايه . ٤
  .دار اعتراض نکنند

و سرانجام اين که کارگران در مقابل عدول . ٥
ليست بيمه آنان سکوت  سرمايه دار از تنظيم

  . کنند

کارگران بافت حرير دراين شرايط و زير فشار 
از شدت استثمار و بی حقوقی کار می اين درجه 

سرمايه دار صاحب کارخانه اعالم کرده . کنند
است که هر اعتراضی را با اخراج پاسخ خواهد 

کارگران خود را سخت درمانده احساس . گفت
می کنند و از همه همزنجيران خويش می 
خواهند که صدای اعتراض آن ها را به گوش 

  . همگان برسانند

  ٨٧خرداد ٢٧

  

 اعرتاض کارگران صنايع خمابراتی راه دورجديد وجم
کارگر صنايع مخابراتی راه دور يک  ١٢٠٠

. سال تمام است که در بالتکليفی به سرمی برند
سرمايه دار کارخانه اعالم کرده که شرکت را 
تعطيل می کند و سرمايه هايش را به حوزه های 

کارگران در طول اين . پرسودتر منتقل می سازد
ل ريالی دستمزد دريافت نکرده اند و يک سا

فشار گرسنگی زن و فرزندان آن ها را به روز 
کارگر کارخانه در  ١٢٠٠. سياه نشانده است

اعتراض به اين وضعيت فاجعه بار ضدانسانی 
صبح زود امروز استانداری فارس را به 

آنان با هجوم . محاصره خود گرفتند
به غافلگيرکننده خويش استاندار را مجبور 

. شنيدن حرف ها و اعتراضات خود کردند
کارگران فرياد می زدند که خواستار پرداخت 

آنان . مطالبات معوقه يک ساله خويش هستند
همچنين خواهان ادامه کار کارخانه و انصراف 
. حتمی کارفرما از تعطيل اين شرکت شدند

اجتماع کارگران تا چند ساعت ادامه يافت و در 
م کردند که در صورت عدم پايان همه آنان اعال

دريافت دستمزدها و پاسخ مساعد درمورد ادامه 
کار حتمًا مبارزاتشان را در سطحی گسترده تر 

کارخانه صنايع مخابراتی از . دنبال خواهند کرد
جمله کارخانه هايی است که کارگران بايد آن را 
به تصرف خود درآورند و به صورت شورايی 

گرو آن است که اين کار در . اداره کنند
کارگران شورای ضدسرمايه داری خود را 

حمايت کارگران جاهای ديگر از . تشکيل دهند
مبارزات و مطالباتشان را جلب کنند، و دولت 
را مجبور سازند که کليه امکانات الزم برای 
اداره کارخانه را به صورت رايگان در اختيار 

 ١٢٠٠تحقق اين هدف برای . آنان قرار دهد
شروع . اين کارخانه آرزوی بعيدی نيست کارگر

اين کار تنها راه واقعی تداوم پيکار و تنها 
روزنه باز به سمت پيروزی در مبارزات جاری 

 ٨٧خرداد ٢٧. يک ساله است

 

 کارگران توسط سرمايه در خبش ساختمان کشتار مستمر
حتی انجمن صنفی کارگران ساختمانی ابزار 

ت که فقط در دست سرمايه هم قبول کرده اس
فارس، در هر روز، در بخش ساختمان، يک 

کارگر بر اثر فقدان ايمنی شرايط کار به قتل می 
آنچه انجمن صنفی می گويد از شمار . رسد

کارگران مقتول در سوانح کار در همين بخش 

ساختمان و در همين استان که توسط روزنامه 
های رسمی دولت سرمايه داری اعالم می شود 

با اين همه، همين اعتراف . رکمتر استنيز بسيا
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عوامل سرمايه در انجمن صنفی در کنار آنچه 
که به صفحه حوادث روزنامه ها راه می يابد، 
نشان می دهد که چه شمار کثيری از کارگران 
هر روز در همه بخش های توليد و کار در 
سراسر جهنم سرمايه داری ايران توسط سرمايه 

فاجعه . سنددر حين کار به قتل می ر

کشتارکارگران در حين استثمار توسط سرمايه و 
به دليل فقدان ايمنی شرايط کار موضوعی است 
که بايد به صورت بسيار جدی به يک ميدان 
وسيع کارزار کارگران عليه نظام سرمايه داری 

سرمايه در هرلحظه و هرساعت با . مبدل گردد
مرگ  ده ها شکل جوراجور انسان ها را تسليم

قتل حين کار يکی از ستمگرانه ترين . کند می
  .شکل های مرگ انسان توسط سرمايه است

   ٨٧خرداد ٢٧

  

  

 گسرتش اعتصابات کارگری در کره جنوبی
راننده کاميون کمپرسی، بولدوزر و  ١٥٠٠٠

اپراتور ماشين  ٨٥٠٠بتون ساز همراه با حدود 
آالت ساختمانی در کره جنوبی به صف وسيع 

سيستم . ران خويش پيوستنداعتصاب همزنجي
روز پيش زير  ٥حمل و نقل کره جنوبی از 

فشار مبارزات بخش های ديگر رانندگان 
موج جديد . کاميون دچار اختالل جدی شده است

اعتصاب کارگران راننده بخش ساختمان و 
راننده کاميون اين بخش  ٢٤٠٠٠پيوستن حدود 

به همزنجيران اعتصابی خود به طور محسوس 
وازن قدرت را به نفع کارگران و عليه کفه ت

سنگين کرده  صاحبان سرمايه و دولت آن ها

هجوم گسترده پليس ضدشورش و . است
دولت هار سرمايه داری کره دائر بر  تهديدات

گسيل نيروهای مزدور ارتش به عنوان 
اعتصاب شکن نيز تا لحظه حاضر هيچ خللی 
در تصميم کارگران برای ادامه اعتصاب پديد 

مبارزه کارگران در اعتراض به . ياورده استن
گرانی بهای سوخت و ساير نيازهای زندگی 

کارگران فرياد می زنند که سير . آغاز شده است
صعودی نرخ ارزاق عمومی و به ويژه بهای 
مواد سوختی عمًال دستمزدهای واقعی آن ها را 

آنان خواستار . کاهش داده است% ٣٠بيش از 
ش از طريق باالبردن جبران فوری اين کاه

سطح دستمزدها و يا تنزل بهای نيازهای زندگی 
شمار رانندگانی که در . و مواد سوختی هستند

لحظه حاضر در اعتصاب به سر می برند قريب 
دولت سرمايه داری کره . نفر است ٤٠ ٠٠٠

جز توسل به تهديد و زور هيچ پاسخ ديگری به 
نده کارگران ران. اعتصاب کنندگان نداده است

کاميون اعالم کرده اند که تا دست يابی به 
  .خواسته های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

 پيروزی کارگران مه نخ، فرنخ و کوره پزخانه های شبسرت
کارگر کارخانه های فرنخ و مه نخ در  ٧٦٥

روز اعتصاب  ١٠شهر صنعتی قزوين پس از 
انه را مجبور توانستند سرمايه دار صاحب کارخ

ماه است که  ٣کارگران . به عقب نشينی کنند
دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند و 

روزه قبول  ١٠کارفرما زير فشار اعتصاب 
کرده است که حقوق ماه فروردين کارگران را 

 ١٠هم اکنون و ساير مطالبات آنان را ظرف 

کارگران اعالم کرده اند . روز آينده پرداخت کند
گونه کوتاهی سرمايه دار در اجرای که هر 

تعهداتش را با شروع مجدد اعتصاب پاسخ 
   .خواهند گفت

همزمان با موفقيت های نسبی کارگران فرنخ و 
مه نخ، کارگران کوره پزخانه های شهر شبستر 
نيز موفق شدند که خواسته های خويش در مورد 
افزايش دستمزد را بر صاحبان سرمايه تحميل 

روز دراعتصاب به سر  ١٩رگران اين کا. کنند
در طول اين مدت زيرفشارسنگين . می بردند

نيروهای امنيتی و سرکوب دولت سرمايه داری 
با همه اين ها، آنان سخت مقاومت . قرارداشتند

پيروزی مبارزات کارگران فرچک . کردند
ورامين پشتوانه مؤثری در عزم استوار 

  . دکارگران برای ادامه مقاومت و مبارزه بو

  ٨٧خرداد ٢٦

  

 سرمايه کارگر اصفهانی را زير آوار تونل مرتو دفن کرد
فرعون برده دار مصر، سه هزار سال پيش از 
اين، درجريان احداث اهرام ثالثه معروف، انبوه 
بيشماری از بردگان را در البه الی جرز 

آنچه نظام سرمايه . ساختمان آن بنا دفن کرد
يخ عليه بشريت سال پس از آن تار ٣٠٠٠داری 

روا می دارد نيز دست کمی از جنايات برده 
برده . داران و نظام برده داری آن عصر ندارد

مصری با کار خويش اهرام را می ساخت و 
. همزمان در البالی سنگ هايش دفن می شد

برده مزدی سرمايه نيز با کار خويش کل جهان 
سرمايه را خلق می کند و هر روز هزار هزار 

گوشه دنيا در البه الی جرز سوانح  در چهار
ناشی از سودجويی صاحبان سرمايه دفن می 

روزنامه های رسمی سرمايه در شهر .شود 
اصفهان در حد احتياج به پر کردن صفحه 

حوادث خود و بخشيدن رونق به بازار کسب و 
کار ژورناليستی رايج نظام بردگی مزدی نوشته 

ان احداث ساله در جري ٥٥جواد کارگر « : اند 
متروی اصفهان زير آوار جانش را از دست 

آوار در اينجا آوار سرمايه است، آوار . »داد
کارگری که . رابطه خريد و فروش نيروی کار

زير آوار رفته برای سرمايه کار می کرده و 
سرمايه دار . ارزش اضافی توليد می نموده است

صاحب شرکت مقاطعه کاری که جواد را 
ه از محل کار جواد و جوادها استثمار می کرد

او قاتل . دنيايی سرمايه و سود انباشته است
قتل جواد . ساله است ٥٥مستقيم جواد کارگر 

. فجيع ترين و بيشرمانه ترين نوع قتل ها است
نظام سرمايه داری جواد و هر کارگر ديگر را 

انسانی خود ساقط می  از تمام حق و حقوق

روی کار خود او را مجبور به فروش ني. سازد
در جريان خريد و فروش نيروی کار . می کند

جواد و جوادها را از هر نوع دخالت ممکن در 
چگونگی فرايند کار و هدف کار و همه چيز 

اين نظام کارگر . روند کار محروم می گرداند
. را به برده ای فاقد هر گونه نقش تبديل می کند
 دستمزد يعنی بهای نيروی کارش را هر روز به

هزينه ايمنی محيط کار او . شکلی کاهش می دهد
را بر دوش نمی گيرد و معادل اين هزينه را به 

جواد به قتل . سود و سرمايه اضافه می کند
رسيده است و قاتل او بايد به جرم اين قتل فجيع 

  .محاکمه شود

   ٨٧خرداد٢٦
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 »چيروک« اعتصاب کارگران در معدن 
. قرار داردمعدن چيروک در حوالی شهر طبس 

کارگر را استثمار می  ٥٠اين معدن بيش از 
شرايط کار و استثمار کارگران بسيار شاق . کند

آنان در ريخته گری خاک . و نوان فرسا است
نسوز کار می کنند و از امکانات الزم ايمنی 

حق  کارگران. محيط کار برخوردار نيستند
بابت آنچه که . سنوات خود را دريافت نکرده اند

يد در چهارچوب طبقه بندی مشاغل بگيرند تا با

تمامی اين کارگران سال . امروز هيچ نگرفته اند
هاست که در اينجا کار می کنند و از تمامی 
تخصص و مهارت کاری به اندازه کافی 

با اين همه، سرمايه دار صاحب . برخوردارند
کارخانه همه آنان را کارگر ساده تلقی می کند و 

بر اساس دستمزد کارگر ساده و  دستمزد آنان را
اين کارگران . تازه استخدام تعيين کرده است

عالوه بر همه اين ها مدت ها است که 

دستمزدهای ماهانه خود را نيز دريافت نکرده 
آنان در اعتراض به همه اين بی حقوقی ها . اند

و شدت استثمار دست به اعتراض زده و روند 
  . کار را متوقف ساخته اند

  ٨٧داد خر٢٦

  

  

محله وحشيانه نيروی سرکوب سرمايه به کارگران کوره های 
 اروميه

دولت سرمايه برای در هم شکستن اعتصاب سه 
هفته ای چندين هزار کارگر کوره پزخانه های 
اروميه دست به وحشيانه ترين تهاجمات زده 

شمار زيادی از کارگران را دستگير کرده . است
ماج ضرب و شتم ، زنان و کودکان آنان را آ

قرار داده ، محيط زندگی خانواده های کارگران 
را از همه سو محاصره کرده و رسيدن خواربار 
و نيازهای اوليه زندگی به خانواده ها را سخت 

دولت سرمايه به همه اين . دشوارکرده است
اقدامات دست زده تا مراتب خدمتگزاری خود 

رت به آستان سودجويی سرمايه داران را به صو
تمامی تالش نيروی سرکوب . کامل به جا آورد

و اعمال نظم ضدکارگری سرمايه در اين است 
که اعتصاب کارگران بدون حصول هيچ نتيجه 

دولت سرمايه داری . ای درهم شکسته شود
پاسدار سودآوری هر چه انبوه تر سرمايه ها و 
استثمار هر چه جنايتکارانه تر توده های کارگر 

کوره آجرپزی  ٩٠ر در کارگ ٣٠٠٠. است
همراه با تمامی کودکان خردسال و زنان و ساير 
افراد خانواده زير فشار گرسنگی، فقر و 
محروميت از ابتدايی ترين امکانات معيشتی سه 

آنان . هفته تمام است دست به اعتصاب زده اند
خواستار افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار و 

دولت  پاسخ سرمايه و. زندگی خود هستند

سرمايه داران به خواست و اعتصاب کارگران 
. فقط سرکوب و بازهم سرکوب بوده است

مبارزه کارگران اروميه زير فشار اين سرکوب 
ها اينک در موقعيتی بسيار وخيم قرار گرفته 

کارگران از همه همزنجيران خويش در . است
تمامی مراکز کار و توليد می خواهند که به 

آنان خواستار حمايت عملی . ياری آنان بشتابند
  .همه کارگران ايران هستند

  ٨٧خرداد ٢٦
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 اعرتاض وسيع کارگران سنگان و قتل يک کارگر در حين کار
جمعيت وسيعی از کارگران شهر سنگان برای 
يک شرکت خصوصی سنگ کار می کنند و 
توسط اين شرکت به شديدترين وجه استثمار می 

چ نوع قرارداد کار، اين کارگران بدون هي. شوند
هيچ نوع استخدام، هيچ نوع حق بيمه و در يک 
کالم بدون داشتن هيچ نوع حق و حقوق انسانی 

استثمار می  و اجتماعی توسط کارفرمای شرکت
شرکت . کار آنان جمع آوری سنگ است. شوند

ساختمانی که حتی نام آن برای کارگران 
ناشناخته است در قبال جمع آوری هر تن سنگ 

. هزار تومان به کارگران می پردازد ١٠قط ف
اين شرکت سنگ های جمع آوری شده توسط 
کارگران را بدون هيچ هزينه ای به مبلغی باالتر 

سرمايه دار . هزار تومان می فروشد ١٢٠از 
او الزم . شرکت آدم بسيار محاسبه گری است

نيست که کارشناس حسابداری باشد يا مثًال نمره 
حصيلش بسيار خوب بوده رياضيات دوران ت

ايشان يک سرمايه دار است و شم تيز . باشد
استثمارگری سرمايه دارانه اش به او می گويد 
که نرخ رايج ارزش اضافی در حوزه بازتوليد 

به همين . درصد است ١٢٠سرمايه های ايران 

دليل او تالش کرده است که حتی بدون داشتن 
با هيچ کارخانه و بدون داشتن هيچ سر و کاری 

ترتيب و آداب قراردادپردازی و استخدام بازی 
درصدی ارزش  ١٢٠و اين حرف ها نرخ 

او . اضافی را برای سرمايه خود دست و پا کند
درقبال هر يک تومان که به عنوان دستمزد به 

تومان سود به جيب  ١٢کارگران می پردازد 
خود سرازير می کند و به سرمايه خويش می 

  . افزايد

سرمايه دار صاحب شرکت سنگ تا اينجا از 
همتايان استثمارگر جنايتکارش عقب نمانده و بر 
همين مبنا بسيار تشويق شده است که در همه 

او در . عرصه های ديگر نيز عقب نماند
راستای همين تالش مدت ها است عزم جزم 
کرده که هيچ دستمزدی هم به کارگران پرداخت 

ا موفقيت انجام داده نکند و اين کار را نيز ب
صاحب شرکت ساختمانی مطابق معمول . است

و بر اساس نص صريح قانون اساسی سرمايه 
در روند پيشبرد جناياتش از باالترين ميزان 
حمايت نيروی سرکوب و دستگاه های اعمال 

و هر اعتراض  قهر طبقه اش هم بهره گرفته
کارگران را با حضور فوری نيروهای پليس و 

سرمايه . ضد شورش درهم کوبيده استنهادهای 
دار مورد نظر ما به اين ميزان از تاخت و 
تازها، شدت استثمار و اين درجه از تحميل بی 
حقوقی بر کارگران و سرکوب اعتراضات آنان 

مثل همه سرمايه داران . نيز بسنده نکرده است
ديگر با فراغ بال و آسودگی کامل خيال يک 

يت از هر نوع کارگر را زير فشار محروم
او . وسائل ايمنی حين کار به قتل رسانده است

در قبال اين قتل، يک کلمه هم بازخواست نشده 
  .است

کارگران شهر سنگان در اعتراض به تمامی اين 
جنايات و به طور خاص در اعتراض به عدم 
پرداخت دستمزدهای چند ماهه خويش توسط 
سرمايه دار صاحب شرکت دست به اعتراض 

  .خواهان حصول مطالبات خويش هستند زده و

  ٨٧خرداد ٢٦

  

 فرياد اعرتاض بازماندگان کارگران کشته شده در آتش سرمايه
اکثر کارگرانی که در شازند اراک در آتش 
سرمايه سوختند از هيچ نوع بيمه ای برخوردار 

زنان و کودکان اين کارگران اينک . نبوده اند
. ش ندارندهيچ درآمدی برای اداره زندگی خوي

کارگران کشته شده تمامی عمر را برای سرمايه 
کار کردند و دنيايی سرمايه برای سرمايه داران 

آنان سرانجام در آتش سوداندوزی . توليد نمودند
نظام سرمايه داری اين . سرمايه سوختند

کارگران را بسيار سبعانه به قتل رساند، زيرا 

 برای حفظ جان آنان و ايمنی محيط کارشان
سرمايه . حاضر به تحمل هيچ هزينه ای نشد

. داران هزينه اين کار را به سود خود افزودند
صاحبان سرمايه در تمامی طول مدتی که اين 
کارگران را به سفاکانه ترين شکل استثمار کرده 
اند، هيچ ريالی بابت بيمه آنان پرداخت نکرده 

آنان هزينه اين کار را نيز به کوه سودها و . اند
حاصل همه اين . مايه های خود افزوده اندسر

جنايات سرمايه اين است که زنان و کودکان 

کارگران کشته شده در آتش سرمايه در شازند 
اکنون در خطر گرسنگی و مرگ ناشی از 

آنان به همين دليل . گرسنگی قرار گرفته اند
دست به اعتراض زده و خواستار دريافت 

خود  مستمری مناسب برای گذران زندگی
  . هستند

  ٨٧خرداد ٢٦

  
  

 سقز» نوشابه گازدار« تعويق سه ماهه حقوق کارگران در 
کارگر را  ٤٠کارخانه نوشابه گازدار شهر سقز 

ماه تمام  ٣صاحب کارخانه . استثمار می کند
است که هيچ ريالی بابت دستمزد به کارگران 

او دليل اين کار را . پرداخت نکرده است
از عدم ارسال نوشابه به  وضعيت بد مالی ناشی

دولت سرمايه !! کشور عراق اعالم داشته است
داری ايران وسيع ترين نقش را در بازار 

. انباشت سرمايه و تجارت کاال در عراق دارد
اما سرمايه دار صاحب نوشابه گازدار مدعی 
است که اين روابط برای حصول سود مورد 

زم او به همين دليل ع. انتظارش کفاف نمی دهد
جزم کرده است که کارگران را به جرم مطلوب 
نبودن بازار تجارت نوشابه ها در عراق به اشد 

ماه  ٣کارفرما به همين دليل !!. مجازات برساند

. حقوق کارگران را پرداخت نکرده است
کارگران زير فشار گرسنگی دست به اعتراض 
زده اند و خواستار پرداخت فوری دستمزد 

  . خويش هستند

  ٨٧داد خر٢٦

  



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

 
١١ 

  ١٣٨٧خرداد  ٣١جمعه     ٨سال اول ـ شمارٔه 

اعتصاب کارگران صنايع کشتی سازی ترکيه عليه کشتار 
 کارگران حين کار

سال گذشته ميزان توليد کشتی در  ٣در طول 
. برابر شده است ٣صنايع کشتی سازی ترکيه 

صاحبان سرمايه با مشاهده رونق بازار فروش 
. کشتی فشار کار بر کارگران را افزايش داده اند

فرسا شده است و  شرايط کار سخت توان
سرمايه داران در جريان افزايش بی مهار شدت 
و سرعت کار توده های کارگر حتی هزينه 
. امکانات ايمنی محيط کار را نيز کاهش داده اند

نتيجه مستقيم اين کار باال رفتن شمار سوانح 
در طول اين چند سال . حين کار بوده است

ام کارگر در روند روزانه کار و هنگ ١٤حداقل 
توليد بيشترين اضافه ارزش ها برای صاحبان 

آخرين . سرمايه جان خود را از دست داده اند
کارگر همين چند روز قبل در هنگام کار توسط 

کارگران ترکيه سرمايه . سرمايه به قتل رسيد
داران و نظام سرمايه داری را قاتل مستقيم 

آنان عليه . تمامی کارگران کشته شده می دانند
يت دست به اعتراض زده و اعالم اين وضع

کرده اند که چرخ کار و توليد را متوقف خواهند 
کارگران خواستار ايمنی کامل محيط . ساخت

   .کارشان هستند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  
  

اعتصاب کارگران راه آهن انگليس درعرتاض به کمی دستمزد و 
 شرايط کار

چندين هزار کارگر بخش های مختلف تعمير و 
هن در انگليس دست به اعتصاب نگهداری راه آ

کارگران خواستار بهبود شرايط کار . زدند
آنان اعالم کرده اند که در طول ماه های . هستند

گذشته بارها حول خواسته های خود با سرمايه 
داران و نهادهای دولتی سرمايه گفتگو کرده اند 

و اکنون با اطمينان از بی حاصلی گفتگو دست 
وقف کار در بخش های ت. به اعتصاب می زنند

مختلف نگهداری و تعمير تأثير تعيين کننده ای 
در سيستم حمل و نقل ريلی انگليس بر جای می 

ساعت  ٣٠کارگران تصريح کرده اند که . گذارد
آنان اضافه کرده اند . به اعتصاب ادامه می دهند

در صورت خودداری کارفرمايان از قبول  که
ت درمورد ادامه خواسته هايشان در پايان اين مد

ژوئن  .اعتصاب و مبارزه تصميم خواهند گرفت
٢٠٠٨   

  

 قتل دو کارگر مصری توسط سرمايه در حميط کار و در ايتاليا 
از آسمان دنيای سرمايه داری همه جا سنگ 
نکبت و گرسنگی و آوارگی و قتل کارگر فرو 

دو کارگر مصری که زير فشار . می بارد
ی و قتل و زندان، بيکاری يا هراس از دستگير

جهنم سرمايه داری مصر را به سوی گوشه 
ديگری از همين جهنم در کشور ايتاليا ترک 
گفته بودند، درآنجا در محيط کار و زير فشار 
فقدان امکانات ايمنی جان خويش را از دست 

کارگر سوم هنوز نمرده است، اما حال او . دادند
کارگر  ٣اين . بسيار وخيم گزارش شده است

رای يک شرکت ساختمانی کار می کردند و در ب
متری به زمين سقوط  ٢٠حين کار از ارتفاع 

  . کردند

در طول سال های اخير بسياری از شرکت های 
عظيم ساختمانی اروپا با برنامه ريزی 
بسيارحساب شده تالش کرده اند تا نيروی کار 
شبه رايگان فراری از کشورهای آسيايی و 

کارگران بومی به کار  آفريقايی را به جای
. گرفته و به شکلی بسيار وحشيانه استثمار کنند

مزدی که به اين کارگران پرداخت می شود گاه 
اين  مرتبه کمتر از دستمزدهای رايج ٢٠

آنان تحت پوشش هيچ نوع بيمه . کشورها است
پروانه اقامت ندارند و اساسًا از هيچ . ای نيستند

مجبور . ستندحق و حقوق انسانی برخوردار ني
به قبول شاق ترين کارها هستند و خطرات ناشی 
از شرايط وخيم کار به طور مستمر جان آنان را 

اين کارگران به تحمل همه اين . تهديد می کند
مصائب رضايت می دهند تا شايد با ارسال بهای 
بسيار نازل نيروی کارشان برای افراد خانواده 

گرسنگی خويش جان آنان را از مرگ ناشی از 
مرگ دو کارگر مصری و زخمی . نجات دهند

شدن کارگر سوم فقط چند روز پس از مرگ 
کارگر ديگر در يک حادثه مشابه  ٦جان خراش 

کارگران اخير بازهم برای . رخ داده است
سرمايه دار صاحب يک شرکت ساختمانی کار 
می کرده اند و باز هم به دليل فقدان ايمنی کار 

و جان خود را از دست  اسير گازگرفتگی شده
  . داده اند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 کارگر چينی در حين کار توسط سرمايه ١٩قتل 
روز اين دومين بار است که خبر  ٢در ظرف 

قتل شماری کارگر در حين استثمار توسط 
سرمايه در جامعه چين و به دليل خودداری 
صاحبان سرمايه از قبول هزينه های ايمنی 

تا . يا انعکاس می يابدمحيط کار در جرايد دن
کارگر قربانی را از  ١٩لحظه حاضر اجساد 

. زير آوار ناشی از ريزش کوه خارج کرده اند
اين کارگران برای سرمايه دار صاحب يک 

» لوليانگ« کارخانه آجرپزی در نزديک شهر 

محل . کار می کرده اند» شانگ« در روستای 
کار کارگران در کنار کوه بوده است، اما 

بان سرمايه برای جلوگيری از خطر صاح
ريزش کوه و برای ايمنی جان کارگران از 
 وقوع چنين حوادثی هيچ چاره ای نينديشيده بوده

 ١٩. و حاضر به قبول هيچ هزينه ای نبوده اند
کارگر در جريان کار برای سرمايه جان خود را 
از دست داده اند، اما در هيچ کجا از قاتالن 

، از اين که اساسًا قتلی رخ کارگر ١٩واقعی اين 

و از اين که با پرونده اين قتل ها چه خواهد  داده
مسئله از . شد هيچ کالمی بر زبان نيامده است

سرمايه و نظام سرمايه داری بسيار طبيعی  ديد
در محکمه . و بی نياز از هر نوع توضيح است

اين نظام، قاتل کارگری که در حين کار کشته 
زيرا مراقب جان خود می شود خود اوست، 

  !! نبوده و در نتيجه از بين رفته است

  ٢٠٠٨ژوئن 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 
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  ١٣٨٧خرداد  ٣١جمعه     ٨سال اول ـ شمارٔه 

 اعتصاب رانندگان کاميون در کره جنوبی گسرتش می يابد
شمار کارگران درحال اعتصاب در طول روز 

شمار زيادی . نفر رسيده است ١٣٠٠٠دوم به 
. از بنادر کشور به حالت تعطيل در آمده است

طيل قرار گرفته اند و فروشگاه ها در معرض تع
بسياری از مراکز کار و توليد به دليل اختالل 
وسيع در سيستم حمل و نقل با خطر توقف کار 

دولت سرمايه داری مصمم است . مواجه هستند

تا از نيروی ارتش به عنوان مزدوران اعتصاب 
تمامی رانندگان اعتصابی را  .شکن استفاده کند

هزاران پليس به مجازات سنگين تهديد کرده و 
ضدشورش را در مناطق مختلف برای سرکوب 

تهاجم هار پليسی و . اعتصاب بسيج کرده است
ساير راهکارهای وحشيانه دولت برای به 
شکست کشاندن اعتصاب تا اين لحظه نه فقط 

بلکه  هيچ خللی در اراده کارگران پديد نياورده
شمار اعتصاب کنندگان را نيز بسيار سريع از 

   .افزايش داده است ١٣٠٠٠به  ٥٠٠٠

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

  

 قم و بربرمنشی عليه کارگران زن» آرين حرير«کارخانه 
شرايط کار کارگران زن در اين کارخانه به 

  :شرح زير است 

ساعت تمام کار  ١٢در هر شبانه روز حداقل . ١
  .می کنند

ساعت کار  ١٢در سال گذشته در ازای . ٢
ومان دستمزد هزار ت ١٢٠روزانه هر ماه فقط 

 ١٦٠اين رقم درسال جاری به . می گرفته اند
 .هزار تومان افزايش يافته است

هزار تومان  ٥٠٠زنان کارگر مجبورند که . ٣
به صورت سفته به عنوان شرط ادامه کار به 

در اين ! سرمايه دار صاحب کارخانه تسليم کنند
زن استثمار می شوند و شرايط کار  ٥٠کارخانه 

نان بيش از حد شاق و طاقت فرسا و استثمار آ
نارضايی و نفرت از کارفرما و وضعيت . است

کار در ميان زنان کارگر به شدت موج می زند، 
اما فشار بيکاری، گرسنگی افراد خانواده و کليه 
باليای تحميل شده از نظام سرمايه داری اين 

زنان را به قبول تمامی اين مشقات ناگزير 
ی که از وحشت بيکاری ساخته است، به گونه ا

و اخراج از اعتراض عليه اين مظالم و جنايات 
 .نيز چشم می پوشند

  ٨٧خرداد ٢٥ 

  

 جدی است» ايران صدرا«خطر اخراج کارگران 
ايران « مدتی است که سرمايه داران صاحب 

و دستگاه های دولتی سرمايه توطئه » صدرا
مشترکی را عليه کارگران اين کارخانه تدارک 

. ند و برای اجرای آن نقشه چينی می کنندديده ا
کارگر کارخانه  ١٠٠٠بحث بر سر اخراج 

عمال دولتی سرمايه و صاحبان شرکت . است
در اجرای اين دسيسه شوم ضدکارگری کامًال 

آنچه فعال اجرای اين دسيسه . متفق القول هستند
شوم را به تعويق انداخته صرفًا هراس و 

اعتصاب وحشتی است که خطر اعتراض و 
مسؤالن . کارگران در دل آنان ايجاد کرده است

دولتی سرمايه و مالک شرکت برای کاستن 
فشار اين خطر تالش می کنند تا همه يا بخشی 

از کارگران را برای مدتی زير پوشش بيمه 
بيکاری قرار دهند و از اين طريق راه را برای 

  . پيشبرد مقاصد شوم خود کمی هموار سازند

با  ران صدرا در گذشته به دفعاتکارگران اي
آنان هر . خطر از دست دادن کار مواجه شده اند

بار در پرتو اتحاد و مقاومت و عزم جزم برای 
خنثی ساختن دسيسه های صاحبان سرمايه موفق 

در . شده اند که خطر اخراج را منتفی کنند
شرايط موجود چنين به نظر می رسد که سرمايه 

در تدارک اجرای  داران مصمم تر از سابق
به همين دليل مقابله با . نقشه های خود هستند

تعرضات درشرف وقوع آنان نيز بيداری، 

بصيرت و ابتکارعمل بيشتری را از سوی 
به نظر ما، اعالم . کارگران طلب می کند

آمادگی کارگران برای تصرف کارخانه، تشکيل 
شورای کارگری ضدسرمايه داری برای تحقق 

ان دادن يک شبکه وسيع و فعال اين هدف، سازم
برای برقراری ارتباط با کارگران ساير مناطق 
ايران و جلب حمايت آنان از مبارزه خويش 
کاراترين راهکاری است که می توانند و بايد 

  .اتخاذ کنند

  ٨٧خرداد ٢٥

  

 اعرتاض کارگران نانوا به نازل بودن دستمزدها
کارگر نانوا در حوزه های  ٦٠٠٠بيش از 

تلف شهر اصفهان مدت ها است که به سطح مخ
نازل دستمزدهايشان اعتراض دارند و خواهان 

نهادهای . افزايش حقوق ماهانه خويش هستند
دولتی سرمايه و کارگزاران ويژه آن ها در 
مراکز کار زير نام انجمن صنفی و در اين 
مورد مشخص انجمن صنفی نانوايان اصفهان 

يم گرفتند که به در توطئه ای مشترک با هم تصم
بهانه تأمين هزينه افزايش حقوق کارگران، بهای 

محصول . افزايش دهند% ٢٠نان را تا ميزان 

اين توطئه گران شدن نان برای توده های وسيع 
کارگری بود که زير فشار فقر و نداری، نان 
غذای اصلی آنان و خانواده شان را تشکيل می 

اما تا جايی که آنان بهای نان را باال بردند، . دهد
به افزايش مزد کارگران مربوط می شد مقدار 
اين افزايش آن قدر نامحسوس و بی مقدار بود 
که هيچ نوع تغييری در زندگی کارگران پديد 

نتيجه اين که توده کارگر نانوا همچنان . نياورد
به سطح بسيار نازل دستمزدهايشان اعتراض 

مين در ه. دارند و خواستار افزايش آن هستند

حال و به موازات اعتراض و مبارزات 
کارگران، توطئه مشترک دولت سرمايه و 
کارگزارانش در انجمن صنفی خبازان هم ادامه 

اينان اين بار اعالم کرده اند که بايد بهای . دارد
اجرای اين . درصد باال ببرند ٤٠نان را تا 

 ٤٠توطئه به طور واقعی متضمن يک کاهش 
عی کل کارگران درصدی در دستمزد واق

به اين . اصفهان از جمله کارگران نانوا است
ترتيب، در شرايطی که توده های کارگر برای 
باال بردن ميزان مزد خود پيکار می کنند عمال 
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دولتی سرمايه و نهادهای به اصطالح کارگری 
مزدور آن ها افزايش حقوق کارگران را دقيقًا 
نی وسيله ای برای سالخی مزدهای ناچيز کنو

آنها و کاهش بهای واقعی نيروی کارشان قرار 
متاسفانه در برخی موارد خوِد کارگران . داده اند

تحت تاثير اين توهم که گويا افزايش بهای نان به 
افزايش دستمزد آنان می انجامد با کارفرمايان 

کارگران آگاه بايد اين فريب . همنوايی می کنند
وضيح سرمايه را برای اين گونه کارگران ت

دهند و به آنان بگويند که افزايش بهای نان 

درنهايت طنابی است که به گردن خوِد کارگران 
  .می افتد

  ٨٧خرداد ٢٥

  

 تشديد فشار و پيگرد پليسی عليه کارگران اروميه
کارگران کوره پزخانه های اروميه همچنان در 

کارگر  ٤٠٠٠بيش از . اعتصاب به سر می برند
روز است که  ١٩آجر را کوره توليد  ٩٠حدود 

و هر نوع توليد و  به طور کامل از کار انداخته
حمل و نقل آجر را در اين منطقه متوقف ساخته 

کارفرمايان چند روز قبل، در مقطعی از . اند
شدت اعتراض و پيکار کارگران تصميم به 
اندکی عقب نشينی گرفتند و اعالم کردند که در 

ان گفتگو مورد افزايش دستمزدها با کارگر
. آنان اما عمًال اين کار را نکردند. خواهند کرد

دليل انصراف کارفرمايان حمايت بی چون و 
چرای بسيار فعال و سبعانه ای است که 
نيروهای پليس و سرکوب سرمايه از آنان می 

دستگاه های اعمال قهر سرمايه مدام به . کنند

منطقه محل سکونت خانواده های کارگران 
منطقه را در رعب و وحشت . نندشبيخون می ز

زنان و کودکان و همه . و دلهره فرو برده اند
افراد خانواده را به طور مستمر مورد اذيت و 

عوامل . آزار و فشار و تهديد قرار می دهند
نفر از کارگران را به  ٢٦سرکوب سرمايه 

و با فشار  مراکز پليس و اطالعات احضارکرده
استه اند که و ارعاب و تهديد از آنان خو

همزنجيران خويش را برای پايان دادن به 
سرمايه داران . اعتصاب زير فشار قرار دهند

صاحب کوره ها با مشاهده اين صف بندی 
حمايت آميز دستگاه های دولتی ترجيح می دهند 
. که از قبول خواسته های کارگران سرباززنند

کارگر  ٤٠٠٠آخرين گزارش ها حاکی است که 

ها به رغم تمامی اين فشارها  کوره پزخانه
همچنان سرسختانه بر ضرورت افزايش 

زنان و . دستمزدهای خويش پای می فشارند
کودکان کارگران هر روز با خشم و نفرت تمام 
نسبت به نيروهای امنيتی و پليس سرمايه، با اين 

آنچه در اين منطقه در . نيروها درگير می شوند
د تجسم يک روز عمًال جريان دار ١٩طول اين 

صحنه کارزار بسيار نابرابر ميان کارگران و 
خانواده هايشان در يک سو و سرمايه داران و 

کارگران . دولت آن ها در سوی ديگر است
کوره های آجرپزی اروميه نسخت نيازمند 
حمايت همه بخش های ديگر طبقه کارگر از 
. مبارزات و خواسته های خويش هستند

  ٨٧خرداد ٢٥
  

 ارگران نورد و پروفيل عليه بيکارسازی هامبارزه ک 
 ١٣٨٦کارخانه نورد و پروفيل ساوه در سال 
اقدام . شماری از کارگران را اخراج کرد

سرمايه دار صاحب کارخانه مورد خشم و 
اعتراض همه کارگران قرار گرفت و صاحب 
کارخانه زير فشار مبارزات توده های کارگر 

 به سر کارقول داد که کارگران اخراجی را 
کارفرما اما به روال معمول از انجام . بازگرداند

او نه فقط کارگران . وعده خود سرباز زد
کارگر  ٧٠اخراجی را به سر کار نياورد که 

مبارزه کارگران . ديگر را نيز بيکار ساخت
اخراجی عليه جنايت سرمايه دار صاحب 

سال به طور مستمر  ٢کارخانه در طول اين 
حادثه ايام فاطميه در مسجد . ستادامه داشته ا

جامع شهر ساوه نيز گوشه ای از اين مبارزه 
. ممتد دو ساله است که چند روز پيش روی داد

سرمايه دار که در طول سال های متوالی از 
طريق استثمار سبعانه کارگران دنيايی سرمايه 

برای خود انباشته است به روال معمول بسياری 
آدمی مذهبی است و از سرمايه داران ايران 

مذهب را به عنوان ظرف توجيه هارترين شکل 
استثمار و توحش عليه کارگران بسيار دوست 

او هر سال در ايام موسوم به فاطميه . دارد
مقداری از کوه عظيم اضافه ارزش های توليد 
شده توسط کارگران را صرف برگزاری مراسم 

نانی را که در قالب . دينی اين روزها می کند
و  ود سرمايه از شکم گرسنه انبوه کارگرانس

صدها هزار زن و کودک خانواده های کارگری 
بريده است هزينه ضيافت همتايان خون آشام 

. خويش می سازد» آخرت« خود و توشه راه 
سرمايه دار صاحب نورد و پروفيل امسال نيز 
اين کار را انجام می دهد و مراسم ضيافت را با 

ايندگان مجلس برگزار می حضور تنی چند از نم
اين خبر مطابق معمول در شهر می پيچد و . کند

عده ای از . به گوش کارگران نيز می رسد

کارگران اخراجی با اطالع از مراسم ،خود را 
به مسجد می رسانند و درست در بحبوحه 
تشريفات خاص دينی يکی از کارگران از جای 
خود بلند می شود و با روحيه ای اعتراضی 

طاب به سرمايه دار کارخانه فرياد می زند که خ
آنچه در اينجا هزينه می شود حاصل کار و 

به جای اين ها ما را به . استثمار کارگران است
فرياد کارگر معترض در . سرکار بازگردانيد

توسط حاضران  تمامی فضای مسجد می پيچد و
. تأييد می شود و مورد حمايت قرار می گيرد

رد و پروفيل، عاجز از مالک کارخانه نو
هرگونه پاسخ به کارگر معترض، پس از 
صرف شام با همراهانش مسجد را با عجله 

  . ترک می کند

 ٨٧خرداد ٢٥

  
  

 چهار ماه تعويق دستمزد در پرريس سنندج
کارگر را استثمار  ٧٠کارخانه پرريس سنندج 

شمار کارگران در سال های قبل . می کند
سرمايه دار . است بسياربيشتر از امروز بوده

صاحب کارخانه در طول چند سال اخير به 
دفعات و هر بار با توسل به يکی از بهانه های 
بسيار آشنا از قبيل وضع بد اقتصادی کارخانه، 

کهنه بودن ماشين آالت و دلخواه نبودن نرخ 
تعدادی از کارگران را بيکار ساخته .... سود و 
راج در تمامی اين سال ها شمشير اخ. است

ساعت به ساعت بر فراز سر کارگران چرخ 
از مرگ « می خورده و ضرب المثل معروف 
در مورد » ترساندن برای به تب رضايت دادن

کارفرما با . همه آنان به اجرا درمی آمده است
بهره گيری ضدانسانی از کثرت شمار بيکاران 
جويای کار، رقابت حاد درون جمعيت عظيم 

تی کار و فشار مرگبار بيکار برای يافتن ساعا
گرسنگی ناشی از بيکاری برزندگی توده های 
کارگر، کوشيده است تا شدت استثمار و فشار 
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. کار بر کارگران شاغل را به حداکثر برساند
امتناع از پرداخت دستمزدهای ماهانه يکی از 

دسيسه . اشکال جنايتکارانه اين فشار بوده است
و آگاه  پردازی برای اخراج کارگران معترض

تر و با تجربه تر نيز بخش ديگری از تالش او 
برای فراهم سازی زمينه های تشديد هرچه 

کارگران در . بيشتر استثمار کارگران بوده است
همين سال ها به رغم موقعيت بسيار ضعيفی که 
در توازن قوای ميان خويش و سرمايه دار 

بارها دست به  صاحب کارخانه داشته اند، بازهم
چند بار اعتصاب . ض و مبارزه زده انداعترا

کرده و در جريان هر اعتصاب چند روز چرخ 
مبارزات . کار و توليد را متوقف ساخته اند

کارگران در تمامی دفعات با تهاجم نيروی 
سرکوب سرمايه مواجه شده اما مقاومت و 
همبستگی آنان در پاره ای موارد کارفرما را به 

لبات مجبور کرده عقب نشينی و قبول برخی مطا
ماه  ٤کارگران پرريس در حال حاضر . است

حق . است که هيچ دستمزدی دريافت نکرده اند
عالوه بر . سنوات آنان نيز پرداخت نشده است

همه اين ها، کارگران به روال معمول 
درچهارچوب قراردادهای وحشيانه تشديد 

استثمار موسوم به قراردادهای موقت کار می 
تمديد يا عدم تمديد اين  کنند و سرنوشت

کارگر  ٧٠. قراردادها نيز هيچ معلوم نيست
پرريس به همه اين داليل و زير فشار همه اين 
مصائب سرمايه به سرمايه دار صاحب کارخانه 
اخطار کرده اند که در صورت ادامه اين 

   .وضعيت دست به اعتصاب خواهند زد

   ٨٧خرداد ٢٤

  

 ارگرک ٧٠٠کارخانه آونگان و بيکاری 
آونگان اراک از جمله کارخانه هايی است که 
در جريان خصوصی سازی ها به دست مالکان 

اين کارخانه . خصوصی سرمايه افتاده است
کارگر را استثمار می کند اما سرمايه دار  ٧٠٠

اين . شرکت از ميزان سود خويش راضی نيست
که اوهنگام خريد کارخانه چه رؤيای ويژه ای 

ی در سر و چه پرواز پرشتاب برای چه کارهاي
آزمندانه ای برای تسخير قله های دوردست سود 

اما همين قدر . درسرداشته است کسی نمی داند
معلوم است که او ادامه کار کارخانه به شيوه 

سابق و تحمل ارقام تا کنونی سود را باب طبع 
مالک جديد کارخانه به همين دليل . خود نمی بيند

ا حال دست به کار ايجاد از شروع سال جاری ت
 ٧٠٠زمينه های الزم برای بيکارسازی تمامی 

کارگر کارخانه، گشايش حوزه های تازه ای 
برای استثمار سهمگين تر کارگران، جايگزينی 
کارگران کنونی با نيروی کار باز هم ارزان تر 
. و اجرای پاره ای از اين نوع نقشه ها است 

« داخت سرمايه دار در همين راستا از پر
. کارگران هم سرباززده است» مزايای شغلی 

بدهی خويش به صندوق بيمه بيکاری را نير 
تهيه مواد اوليه و نيازهای . پرداخت نکرده است

ادامه روند کار کارخانه را نيز معلق ساخته 
کارگران آونگان زير فشار اين شرايط . است

عمًال بر دار سودجويی سفاکانه سرمايه آونگ 
آنان عليه اين نابسامانی دست به . شده اند

اعتراض زده اند و خواهان مشخص شدن 
وضعيت اشتغال و پرداخت مطالبات خود 

  ٨٧خرداد٢٤. هستند

  

 جنات تصادفی يک کارگر مدفون
يک شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با 
سازمان آب و فاضالب شهر شيراز به خاطر 
 صرفه جويی در هزينه های الزم ايمنی شرايط
کار باعث دفن زنده يک کارگر در زير آوار 

اين کارگر با تالش کارگران . چاه شد
همزنجيرش در اداره آتش نشانی شيراز از 

هيچ کس از سرمايه . مرگ حتمی رهايی يافت

دار صاحب شرکت پيمانکاری هيچ سؤالی 
مدير آتش نشانی . درمورد اين ماجرا نکرد

ر امتناع اعالم کرده که علت دفن زنده اين کارگ
از به کارگيری ورقه های فلزی برای شمع 

اما او و هيچ مرجع ديگر . بندی ديوار بوده است
قدرت سرمايه هيچ کالمی نمی گويند که چرا 
بايد سرمايه داران در جريان صرفه جويی اين 

نوع هزينه ها با هدف حصول سودهای هر چه 
کالن تر هر روز ده ها کارگر را زير نام سانحۀ 

  کار به قتل برسانند يا دچار آسيب کنند؟حين 

   ٨٧خرداد  ٢٤

  

  

 قتل کارگر ساختمانی توسط سرمايه
يک کارگر ساختمانی در حين کار و استثمار 
توسط سرمايه قربانی سودجويی های 
جنايتکارانه سرمايه دار شد و جان خويش را از 

اين کارگر توسط يک شرکت . دست داد
. ثمار می شدساختمانی در شهر قزوين است

محيط کار او فاقد هرنوع امکانات ايمنی بود و 

سرمايه دارصاحب شرکت مانند کليه همتايان 
استثمارگر و خونخوارش بر اين عقيده است که 
بايد هزينه الزم برای ايمنی شرايط کار را به 

کارگر مقتول بر . کوه سودهای خود اضافه کند
ن يک اثر اين جنايت کارفرما هنگام ريزش بالک

ساختمان در خيابان بلوار شمالی شهر قزوين به 
  . زمين سقوط کرد

  ٨٧خرداد  ٢٤

  

  

 تظاهرات بزرگ کارگران بلژيک عليه تنزل امکانات زندگی
سير تصاعدی بی مهار بهای ارزاق عمومی 
دستمزدهای واقعی کارگران را در سراسر 
جهان به شدت و به گونه ای رقت بار دچار 

ميزان گرانی نيازهای اوليه  .کاهش ساخته است
زندگی کارگران در همه ممالک و از جمله 

درتمامی کشورهای اروپايی بسيار بيشتر از 
اقالمی است که به صورت رسمی توسط 

سنجش سرمايه اعالم می  سازمان ها و مراجع
فشار تعيين کننده اين گرانی ها سطح . شود

معيشت ده ها ميليون کارگر را به طور جدی 

وش تنزل کرده و در همين راستا موج دستخ
عظيمی از اعتراض و نارضايی را در ميان 

کارگران بلژيک . کارگران دنيا دامن زده است
نيز به همين دليل و دراعتراض به فشار 
سهمگين گرانی ها بر کاهش مستمر، فزاينده و 
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مهلک دستمزدهای واقعی خود دست به 
يک راه آنان با سازمان دادن . اعتراض زده اند

نفری در خيابان های شهر  ٥٠٠٠پيمايی بزرگ 
بروکسل خواستار توقف فوری اين روند و تنزل 

سرمايه داران و دولت . مجدد بهای ارزاق شدند
آن ها در باره اين گرانی ها دنيايی عوام فريبی، 
دروغ و وارونه پردازی به کارگران تحويل می 

تا از گرانی بهای نفت در بازار جهانی . دهند
سوخت محصوالت کشاورزی برای توليد اتانول 
و نوع اين داليل وارونه را همه جا در پشت اين 

و آن تريبون جارمی زنند، اما يک کالم نمی 
گويند که باالخره سرچشمه واقعی همه اين 

آنان همه چيز به هم . حوادث در کجا قرار دارد
می بافند تا ريشه اصلی گرانی را که در عمق 

ليد سود قرار دارد، از انظار کنجکاو رابطه تو
در ميان عمال جانی و . دور نگه دارند کارگران

بشرکش سرمايه برخی که صدرنشين توحش و 
درندگی اين نظام هستند در توضيح دليل گرانی 
نيازهای زندگی مردم دنيا نيز پيشکسوتی توحش 

جرج بوش . را برای خود محفوظ می دارند

رًا در جريان يک رئيس جمهوری امريکا اخي
ياوه بافی بسيار بی نظير يا حداقل کم نظير، در 
باره علل گرانی های روز، با وقاحتی باور 
نکردنی اعالم کرده که دليل واقعی اين امر در 
بهبود وضع اقتصادی کشورهای چين و هند و 
باال رفتن قدرت خريد کارگران اين دو کشور 

  !!نهفته است

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 دگان کاميون در انگليساعتصاب رانن
رانندگان کاميون های حمل مواد سوختی در 
انگليس در اعتراض به سطح نازل 

آخرين . دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند
دور مذاکرات ميان کارگران و کارفرمايان به 
شکست انجاميد و درپی اين شکست کارگران 

روز تمام دست از کار  ٤اعالم کردند که برای 
عالوه بر رانندگان، کارگران . کشيدخواهند 

مراکز توزيع بنزين و مواد سوختی نيز در 
شروع اعتصاب نظم . اعتصاب شرکت دارند

معمول سرمايه را دچار اختالل جدی کرده 
توده های کارگر انگليس، شرکت شل و . است

صاحبان سرمايه را به دليل امتناع از قبول 

ن مقصر مطالبات کارگران و افزايش دستمزد آنا
واقعی رخدادها می دانند و خواستار عقب نشينی 

دراين . اينان در برابر کارگران راننده هستند
ميان گودرون براون، نخست وزير انگليس، در 
دفاع از صاحبان سرمايه هشدار داده است که 
برای غلبه بر موج مبارزات کارگران از ارتش 

سخن براون دو معنی دارد . کمک خواهد گرفت
هر يکی از ديگری جنايتکارانه تر و که 

معنای اول اين است که از . بربرمنشانه تر است
ارتش برای سرکوب اعتصاب استفاده خواهد 
کرد، کاری که همه دولت های سرمايه داری 

. انجام می دهند دنيا به محض احساس خطر

معنای دوم حرف او که در موقعيت کنونی 
انگليس  محتمل تر است به ميدان کشيدن ارتش

به عنوان يک نيروی ضد کارگر اعتصاب شکن 
رانندگان کاميون ها و کارگران شبکه . است

توزيع مواد سوختی به رغم اين تهديد اعالم 
کرده اند که مبارزاتشان را تا حصول کامل 

  .خواسته هايشان ادامه خواهند داد

   ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

نقل  اعتصاب رانندگان کره جنوبی و اختالل سيستم محل و
 سرمايه

کارگر راننده در کره جنوبی  ٥٠٠٠بيش از 
علت اعتصاب . دست به اعتصاب زده اند

افزايش بهای مواد سوختی و فقدان تضمين الزم 
در مورد حداقل مزدهای کارگران در سيستم 

اعتصاب شبکه حمل کاال و . حمل و نقل است
مصالح مورد نياز کارخانه ها، محموله های 

يند سرمايه را دچار اختالل کرده بازار و کل فرا
بنادر به حالت تعطيل در آمده و وضعيت . است

. است بخش وسيعی ازجامعه کامًال غيرعادی
دولت سرمايه داری کره جنوبی برای مقابله با 

اين وضعيت پليس ضد شورش و ساير قوای 
سرکوب را در همه مراکز حساس به حالت 

ا به تحمل رانندگان ر. آماده باش در آورده است
مجازات بسيار سنگين در صورت ادامه 
اعتصاب تهديد کرده، افزايش ظرفيت شبکه 
حمل و نقل ريلی را به عنوان يک اهرم مقابله 
در دستور کار قرارداده و به پاره ای اقدامات 
. ديگر برای سرکوب اعتصاب متوسل شده است

دولت در همان حال تهديد کرده که از ارتش به 
روی وسيع اعتصاب شکن عليه عنوان يک ني

کارگران . مبارزات کارگران استفاده خواهد کرد
کاميون در کره جنوبی به رغم همه اين  راننده

فشارها و توطئه های سرمايه داران و دولت آن 
ها، بسيار استوار به اعتصاب خويش ادامه می 

آنان اعالم کرده اند که تا قبول کامل . دهند
لت دست از مبارزه و خواسته هايشان توسط دو
  . اعتصاب برنخواهند داشت

  ٢٠٠٨ژوئن 

  
  

 عقب نشينی دولت اسپانيا در مقابل موج مبارزات کارگران
اعتصاب رانندگان کاميون در اسپانيا در طول 
روزهای گذشته دولت سرمايه داری اين کشور 

اعتصاب، شبکه . را مجبور به عقب نشينی کرد
. ل ساختحمل و نقل کاالها را سخت مخت

کارخانه ها و مراکز توليد را در خطر کمبود 

شمار . مواد اوليه و مصالح توليد قرار داد
زيادی از فروشگاه های مهم را در شهرهای 

موج نارضائی . مختلف به سرحد تعطيل کشاند
عمومی از سرمايه داران و دولت آن ها را دامن 

اعتصاب، با توجه به اين تأثيرات، پيروز . زد

دولت اسپانيا در مقابل مطالبات کارگران شد و 
  .سر تسليم فرود آورد

   ٢٠٠٨ژوئن 
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 افزايش هبای سوخت و اخراج کارگران
هر ضربه ای که هرکجا به جريان سودآوری 
سرمايه وارد گردد شمار کثيری کارگر بدون 

چند ميليارد . هيچ فوت وقت قربانی می شوند
جمعيت کارگر روی زمين درست درهمان 

حظاتی که کل سرمايه موجود جهان را بازتوليد ل
می کنند به وصف ناپذيرترين و موحش ترين و 
جنايتکارانه شکلی توسط همين سرمايۀ محصول 
کار خويش سالخی می شوند، از هستی ساقط 
می گردند، ميليون ميليون بيکار می شوند و به 
برهوت گرسنگی پرتاب می گردند، در شعله 

ه خاکستر می گردند و به های آتش جنگ سرماي
به حوادث . همه باليای ديگر دچار می شوند

. همين چند هفته يا چند ماه اخير دنيا نگاه کنيم
سرمايه داران و دولت آن ها با افزايش سرسام 

تا  ٢٠آور بهای نيازهای زندگی چيزی حدود 
دستمزدهای واقعی کارگران را تنزل داده % ٣٠
ذر از کارگران به آنان آنچه را در اين گ. اند

تاراج برده اند به سود سرمايه های خود اضافه 
يا حداقل معادل آن از کاهش سود خويش  کرده

صاحبان سرمايه و دولت . جلوگيری نموده اند
آن ها درست به موازات اعمال اين جنايت فوج 
فوج کارگران را بازهم به بهانه گرانی ها و به 

بيکار می طور مثال گرانی بهای مواد سوختی 
در طول اين چند هفته فقط در بخش . سازند

صنايع هواپيمايی جمعيت کثيری از کارگران را 
اخراج کرده  به همين دليل بی اساس که گفتيم

، »امريکن ايرالينز« سه شرکت هواپيمايی . اند
هر کدام به » کانتينانتال ايرالينز« و » يونايتد « 

ان کار شمار زيادی از کارگران خويش پاي
اين روند همچنان ادامه دارد و اکنون . دادند

اعالم کرده است که » يو اس ايرويز« شرکت 
جنايات نظام . کارگر را بيکار می سازد ١٧٠٠

سرمايه داری تا کجا می تواند برای کارگران 
قابل تحمل باشد؟ اين سؤالی است که پاسخ آن 

بايد مشغله فکری لحظه به لحظه هر کارگری 
. به نظر ما، اين پاسخ روشن است. شددر دنيا با

نظام سرمايه . هيچ جنايتی قابل تحمل نيست 
داری دربندبند وجودش حامل هولناک ترين 

تحمل اين نظام از سوی طبقه . جنايت ها است
کارگر بين المللی ناشی از فاجعه توازن قوا به 
زيان اين طبقه و به سود نظام سرمايه داری 

حمل اين جنايات پايان برای اين که به ت. است
داده شود بايد قدرت پيکارعليه سرمايه و برای 
نابودی سرمايه داری را سازمان داد و وارد 

اين قدرت را کارگران دنيا دارند، . ميدان ساخت
اما بايد آن را سازمان دهند و عليه سرمايه به 

  .کارگيرند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

 ار سرمايهسه ميليون کودک يمنی و کلمبيائی در بازار ک
سه ميليون کودک کلمبيائی و يمنی در شاق ترين 
و دردناک ترين شرايط کاری برای صاحبان 

اين کودکان هر کدام نان . سرمايه کار می کنند
آور تعدادی انسان هستند و بايد با کار شاق 
شبانه روزی خويش در مزارع، کارگاه های 
 نمور و بيماری زا و يا در خانه های اربابان

ًال کيسه سرمايه داران خونخوار را از سود پر او
بفرسايند و نابود  کنند و سپس آن قدر خود را

سازند تا بازمانده اين حجم سود که تحت نام 
دستمزد به خودشان داده می شود برای رفع 
گرسنگی مادر و پدر و خواهر و برادر کفاف 

اين کودکان به مدرسه نمی روند، زيرا بايد . دهد
بر اساس . ساعت کار کنند ١٠يش از هر روز ب

قانون اساسی سرمايه اينان فقط به اين خاطر به 
دنيا آمده اند که برده مزدی سرمايه باشند و 

سه . دنيای سود صاحبان سرمايه را توليد کنند
ميليون رقمی است که درگزارشات دولتی و بين 
المللی سرمايه در باره شمار اين بردگان مزدی 

رقم واقعی کدام است؟ . استخردسال آمده 
اما دولت ها و مراجع سرمايه . معلوم نيست

هميشه و همه جا نشان داده اند که در بيان اين 
شمار واقعی اگر . ارقام بسيار دروغ می گويند

نه چند برابر اما به طور قطع بسياربيشتر از اين 
سازمان جهانی کار تعداد کودکان . است

بار استثمار خردسال شاغل در شرايط رقت 
ميليون  ٢٥٠ سرمايه داری در سراسر دنيا را

نفر اعالم کرده، اما همه می دانند که اين رقم 
جزء اندکی از شمار واقعی کودکان کار در دنيا 

  . است

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

 کشتار کارگران در انفجار معدن در چين
کارگر چينی در جريان انفجار يک معدن  ٤٣

انفجار . علوم شده انددر چين دچار سرنوشتی نام
ژوئن رخ داده و تا لحظه  ١٢در روز جمعه 

حاضر هيچ گزارشی از سرنوشت کارگران 
کشور چين بهشت سرمايه ها . منتشر نشده است

چين به يمن نيروی . و سرمايه داران دنيا است

کار شبه رايگان چند صد ميليون کارگر، اين 
نقش را برای همه سرمايه های بزرگ جهان 

ريزش و انفجار معدن و قربانی . می کند ايفا
شدن شمار کثير کارگران در عمق اين معادن 
هم از جمله عوارض اين بهشت سرمايه برای 

هيچ ماهی نيست که در . توده کارگر چين است

آن وقوع نوع اين حوادث جان جمعيت زيادی از 
   .کارگران چينی را نگيرد

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

 ی خاورگزارشی از کارخانه ريسندگ
ت     اده رش اور در ج ندگی خ رار   -ريس ومن ق ف

تن از کارگران مرد کارخانه در  ٥٠حدود . دارد
ار در    ١٩/٣/٨٧تاريخ يک شنبه  برای سومين ب

ال  ت   ٨٧س اده رش ی   -ج ه راه ومن را در س ف
اقدام کارگران . خاور بستند و الستيک آتش زدند

امی و      ای انتظ رکوب نيروه ت و س ا دخال ب
  .به رو شداطالعاتی رو 

اور  ندگی خ ی  ٤٠٠در ريس تثمار م ارگر اس ک
کارگران حدود . شوند که بيشتر آن ها زن هستند

تند   ١٥ ار هس ه طلبک وق معوق اه حق ه . م کارخان
مدتی . قبال متعلق به وزارت صنايع و معادن بود

ردی     را ف به شرکت آتيه دماوند واگذار شد و اخي
ع    رق الم ر ب ام دکت ه ن ای  -ب ه ه ک کارخان  مال
ع    رق الم ه ب د حول ت   –تولي ده اس ک آن ش . مال

البته وی ادعا می کند که کارخانه را اجاره کرده 
کارخانه يازده ميليارد تومان بدهکار است . است

وق     ت حق ه از پرداخ ن بهان ه اي ک آن ب و مال
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د  ی زن رباز م ارگران س ه ک ابکی، . معوق چ
ه    ود ک ول داده ب ارگران ق ه ک يالن، ب تاندار گ اس

را حل کند، اما تاکنون کوچک ترين مشکالتشان 
خ توليدشده   . کاری برای کارگران نکرده است  ن

ود و        ا ب خ ه رين ن ه از مرغوب ت در اين کارخان
د   دگی مانن ای بافن ه ه تفاده کارخان ورد اس م

ت  ی گرف رار م ات ق ارگران  .فومن ده ای از ک ع

وق      نوات و حق وز س يکن هن ده ل ته ش بازنشس
  .ه اندبازنشستگی خود را دريافت نکرد

  ٨٧خرداد ٢٤

  

 گزارشی از کارخانه بافندگی فومنات
اور در   ه خ وار کارخان ات در ج دگی فومن بافن

ت  اده رش رار دارد -ج ومن ق ه . ف ن کارخان اي
ت     ادن اس نايع و مع ه وزارت ص ته ب . وابس

اريخ  داد  ١/٤/٨٤درت ارگران   ٣٣٠تع ر از ک نف
رف   ران ب ی از بح تگی ناش ه ورشکس ه بهان ب

ه اداره  برا ٨٣زمستان  ی دريافت بيمه بيکاری ب
  .کار معرفی شدند

ه دارای  اير و  ١٨کارخان ين ب ار زم  ٤هکت
 ٤٢٠درسالن توليد، حدود  . هکتار شاليزار است

ک       اپ، ي تگاه چ ک دس ندگی، ي تگاه ريس دس
اب وجود      تگاه دوالت ن، سه دس دستگاه خشک ک

تند   ارکردن هس خ  . دارد که همه آلمانی و قابل ک ن
تأمين می شد و دارای کيفيت     کارخانه در داخل

ود  وب ب تگاه  . خ ه دارای دو دس بال کارخان ق
ز  وس بن اور و   ٣٠٢اتوب اميون خ تگاه ک ، دو دس

ديرعامل آن    ه م سه دستگاه پيکان شخصی بود ک

درمورد دستگاه های سالن توليد، . ها را فروخت
مديرعامل تصميم دارد آن ها را به شهرصنعتی  

عادی کوچک تر رشت منتقل و کارخانه را در اب
ين های   . فعال کند او همچنين می خواهد تمام زم

رای ساختن مجتمع های مسکونی       کارخانه را ب
ماه دريافت بيمه  ٣٦کارگران حدود . به کارگيرد

ه بيکاری      انون بيم ه ق بيکاری دارند و با توجه ب
ت     ام اس ال اتم ت درح ن درياف ام اي ا . اي آن ه

دن     ن ش ار و روش ه ک ت ب تار بازگش خواس
 ١٢کارخانه فعال تحت نگهبانی . کليفشان هستندت

ار  ه ک ت ب رارداد موق ا ق ه ب رار دارد ک ر ق نف
د  ده ان ارده ش ارگران . گم ه   ٧ک د ک ده دارن نماين

دراين ميان، . مطالبات آن ها را پيگيری می کنند
تگی  ا طرح ورشکس د ب ديرعامل سعی می کن م
ه شهر    کارخانه و تعديل نيرو و انتقال کارخانه ب

انه صنعت ارگران ش ه ک داتش ب ار تعه ر ب ی اززي
  . خالی کند

ال      ز در ح ه ني ن کارخان ارگران اي ت ک سرنوش
يالن و   تبديل شدن به سرنوشت کارگران فرش گ
ارگران  ام ک ه طورکلی سرنوشت تم پوشش و ب

ل است    . کارخانه های تعطيل و درمعرض تعطي
ز،     ران ني ارگر اي ه ک ری طبق کل سراس ن مش اي

ا گ  ا باره ه م ان ک ل  چن ط يک راه ح م، فق ه اي فت
ارگران و     ط ک ه توس رف کارخان دارد و آن تص
تن   من واداش ورايی ض ورت ش ه ص اداره آن ب
د   دولت به تأمين مواد اوليه و ديگر نيازهای تولي

ت درت    . اس ا ق ط ب دام فق ن اق ه اي ديهی است ک ب
ا و    ه ه متحد و متشکل همه کارگران اين کارخان

ا  ه ک ر طبق ای ديگ ش ه ؤثر بخ ت م رگر حماي
  .تضمين می شود

   ٨٧خرداد ٢٤

 

 درغياب طبقه کارگر تصويب ساعات کار دراحتاديه اروپا
ار  ه   ٢٧وزرای ک ا روز س ه اروپ ور اتحادي کش

نبه  ع   ١١ش م جم ورگ دور ه ن در لوکزامب ژوئ
ون   دها ميلي ار ص اعات ک ورد س ا درم دند ت ش

د    ا تصميم بگيرن . کارگر کشورهای اتحاديه اروپ
ی   در اين تصميم گيری نه تنها کارگران بلکه حت

ن      رف اي ه از ط ز ک ايی ني ه ه دگان اتحادي نماين
 کشورها به عنوان شريک تعرفه کاری و مزدی 
ناخته می شوند،      ارگران ش و نمايندگان قانونی ک

ساعت   ٤٨آن ها روی متوسط  . حضور نداشتند
ر از    کار هفتگی توافق کردند و ساعات اضافه ت

تث  ٦٠آن را تا  ا    و در موارد اس ا توافق ت نايی و ب
د    ٦٥ ه تصويب نمودن تصور آن  . ساعت در هفت

ها از کارگر نه انسان معمولی بلکه آدم آهنی ای 
دون    است که بدون فرسايش و بدون خستگی و ب
نياز به بازتوليد خود فقط بايد تا آخرين رمق کار 

د  ار هفتگی ٦٥. کن ا  ساعت ک ر است ب  ١٣براب
اب   ا احتس ه ب ار روزان اعت ک ا ر ٥س ار ي وز ک

يش از  اب    ١٠ب ا احتس ه ب ار روزان اعت ک  ٦س
ه روزی  . روز کار هفتگی  ١٣مسلما کارگری ک

روی از دست         د ني د نمی توان ار می کن ساعت ک
دارد        م ن ی ه ات فراغت د و اوق د کن داده را بازتولي
االبردن     ی و ب ای فرهنگ د صرف ارتق ه بتوان ک
دگی اش    تاندارد زن کيفيت توانايی های خود و اس

د و از      کند انواده و دوستان معاشرت کن ا خ ، يا ب
  . زندگی لذت ببرد

رمايه  ام س ين نظ ه در هم ود ک راين ب رض ب ف
ره  ار، به ره وری ک ود تکنيک و به ا بهب داری ب
بردن از زندگی نيز همزمان بهبود يابد؛ ساعات  
ازده   ره وری و ب زايش به اطر اف ه خ ار ب ک

ع آن   ه تب د و ب اهش ياب ت   کارک اعات فراغ س
از     . يش يابدافزا ا ني ود، ام ی ب اين خواستی عقالن

داقل      ا ح االتر و ي به يک پيش شرط داشت وآن ب
ارزه      ارگری در مب درت ک ه ق ودن کف وازن ب مت

د می    . طبقاتی بود ده و قدرتمن طبقه کارگر رزمن
با توجه به ضريب باروری که نسبت به  توانست

يش  ه پ ک ده ه ي بت ب ی نس ل و حت قب
با به دست آوردن   بسيارچشمگير است، همزمان

ود    ه خ افی ای ک تری از ارزش اض ش بيش بخ
ساعت  ٣٥توليد می کند، ساعات کار را به زير 

در اين صورت، ميليون ها کارگری . نيز برساند
يش از دست        يش از ب ار را ب افتن ک ه ي د ب ه امي ک
دا          ار پي ه ک تغال ب رای اش اال ب د شانسی ب می دهن

نيز باال  می کردند و توان مبارزاتی طبقه کارگر
دگی   . می رفت ن رزمن طبقه کارگر اکنون فاقد اي

بربستر بی قدرتی و رخوت حاکم . و قدرت است
ن      ه اي ت ک ارگر اس ه ک انی طبق رجنبش جه ب
 ساعات کار تصويب می شود، ساعات کاری که
دن در       رای دمي زار دست سرمايه داران ب تنها اب
طح      اهش س ارگران، ک ين ک ت ب ور رقاب تن

ايين   ه    دستمزدها، پ دگی طبق تاندارد زن آوردن اس
رو فالکت در      افتن بيشتر فق کارگر و عموميت ي

  .جامعه است

 ٢٠٠٨ژوئن 
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه 

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 
در يک سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در . ه می شوندراند

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. است زندگی با سرمايه داری باقی نمانده

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

با اين همه و به رغم آن که کارگران درهمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان هنوز به زير يک پرچم سراسری واحد 
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

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

تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين منشور از آن رو ضروری . 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 

که خود شرط الزم مقاومت در  - ن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مبارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آ
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

نفس طرح هرگونه مطالبه اعم . 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

بنابراين، کارگران با طرح  .که برای سرمايه داران کرده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند بابت کاراضافی اینيست مگر از 
. 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 . ان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درهم
ثروت  خود به گونه های مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام

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

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

  . باشد انهزار توم 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
  . 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. ی باشندتمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکار -۴
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد -۵
   .سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود ١٨حقوق تمام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  -۶
  :تحقق اين امر در گرو آن است که. فاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم هر کارگری استمسکن مناسب با آب، برق، امکانات ر -٧
   .که اينک در اختيار نهادهای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود از ساختمان های تحت مالکيت دولت - 
   .ونی جديد برای کارگران اختصاص دهددولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسک - 
   .بهداشت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشد -٨
   .آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود -٩
  . اياب و ذهاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١١
   .لمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرندهمه سا -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴
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   .ط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربو - 
  .هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد - 
  . تشکيل خانواده يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد - 
  .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 ) ه 
ید   :بازدید 

WWW.HAMAAHANGI.COM  

بار ارشات ا س ز  ،  ود را  آ ی  طا کار ، و 
ید    :ارسال 

hamaahangi@gmail.com   
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ه ھما   ان   ر ک ت کار ی را  د
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

   

  :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   
  

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

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

  .شويد


