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 کار و قراردادهای موقت سرمايه
افل مختلف دولت سرمايه بر اساس مندرجات روزنامه ھای وابسته به مح

بيش از ده ھا  ١٣٨۶داری ايران فقط در فاصله چند روز مانده به پايان سال 
دايره شمول اين آمار نه ھمه کشور . ھزار کارگر از کار اخراج می شوند

بلکه چند ناحيه صنعتی و به طور مشخص فقط شھرھای طبس، سنندج، 
اين بدان معنی . در می گيردبجنورد، قزوين، زنجان و منطقه غرب تھران را 

است که شمار کارگران در معرض اخراج، در روزھای پايان سال بسيار 
کارگران اخراجی ھمگی بر اساس قراردادھای کوتاه مدت . بيش از اين است

آنان نه فقط کار خود که غالب حقوق ماه اسفند، تمام . مشغول کار بوده اند
نظام . د را نيز از دست می دھندخو!! »پاداش« روزھای مرخصی ساالنه و 

سرمايه داری و دولت سرمايه داران در آستانه حلول سال نو به کارگران 
عيدی اين نظام، گرسنگی، بی سرپناھی، محروميت از دکتر . عيدی می دھند

و دارو و درمان، محروميت از ھر نوع آزادی و حقوق انسانی، افزايش شمار 
گ، زندان، شکنجه و مرگ ناشی از ھميشه کثير کودکان خيابانی، جن
ساليان زيادی است که کار بر اساس . گرسنگی و فالکت و شالق است

قراردادھای موقت مکتوب و نامکتوب به شيوه ھمه جا رايج رابطه خريد و 
ھم اکنون . فروش نيروی کار در دنيا و به ويژه جامعه ما مبدل گرديده است

« در چھارچوب ھمين  عظيم ترين بخش توده ھای کارگر ايران
سراسر اجباری و تحميلی به رقت بارترين شکل ممکن توسط !! »قراردادھای

سرمايه داران خصوصی و شرکت ھای دولتی سرمايه داری استثمار می 
تاريخ سرمايه داری تاريخ تالش بی وقفه سرمايه داران دنيا برای . شوند

ا پديده موسوم به ام. کشف شيوه ھای تازه تشديد استثمار کارگران است
را بايد به گونه ای عميق تر شناخت، مکان آن را در " قراردادھای موقت"

موقعيت کنونی حيات سرمايه داری و تاريخ مبارزه طبقاتی ميان کارگران و 
سرمايه خوب درک کرد و در اين راستا برای مقابله با آن به راھکارھای 

يک گزينه معين نظام " وقتقراردادھای م. "آگاھانه و کارآمد دست يازيد
سرمايه داری برای تشديد ھر چه بيشتر استثمار توده ھای کارگر در شرايطی 

  : است که

ادامه حيات نظام سرمايه داری خواه در مقياس جھانی و خواه در ھر . ١
جامعه خاص در گرو کسب نرخ ارزش اضافی ھرچه بيشتر و عظيم تر 

سرمايه گذاری ھای ھر کشور در يک مقايسه بسيار ساده بين حجم . است
فاصله ميان شروع و ختم ھر سال نشان می دھد که چگونه حجم و ميزان 

اين سرمايه . سرمايه ھا در ھمه جا با بيشترين سرعت در حال افزايش است
ھا ھمه سود و باز ھم سود می خواھند، سودی که بايد توسط کارگران توليد 

رگرانی که بايد اين سودھای عظيم را و اين در حالی است که شمار کا. شود
توليد کنند در قياس با حجم سرمايه ھای کالنی که پيوسته پيش ريز می شوند 

نتيجه طبيعی و محتوم اين روند آن است که بايد به . کمتر و کمتر می گردد
صورت بی امان استثمار کارگران تشديد شود و نرخ استثمار آنان توسط 

ھر سال حجم . به جامعه خودمان نگاه کنيم. رود سرمايه باالتر و باالتر
سرمايه ھای در حال انباشت سر به فلک می زند، در حالی که شمار کارگران 
شاغل اگر ھم افزايش پيد کند به نسبت سرمايه ھای عظيم پيش ريز شده کمتر 

درست بر ھمين مبنا نرخ استثمار کارگر ايرانی که مثل در . و کمتر می گردد
درصد بوده است در حال حاضر به  ٣٠٠تا  ٢٠٠چيزی ميان ١٣۵٢سال 
امروز نظام سرمايه داری در روند توسعه . درصد رسيده است ١٢٠٠ سطح

و تکامل خود در موقعيتی قرار گرفته است که فقط از طريق فشار ھر چه 
بيشتر بر کارگران و کسب نرخ بسيار باالی ارزش اضافی قادر به ادامه 

  .حيات است

بت ميان نيروی کار در ھر جامعه و در سطح جھانی به صورت رقا. ٢
در لحظه حاضر بيش از يک ميليارد نفر از سکنه . ھولناکی تشديد شده است

در جامعه ما آمارھای . کره زمين که در سن اشتغال قرار دارند بيکار ھستند
ميليون  ١٧تا  ٣ھستند جمعيت بيکاران را بين !!! دولتی که خيلی ھم دقيق

اين که شمار واقعی انسان ھای فاقد اشتغال و کار در کجای ! زارش می کنندگ
اما اين امر که . اين منحنی يا خط فاصل قرار می گيرد درست معلوم نيست

جمعيت بسيار کثيری از سکنه کشور ھميشه بيکار است موضوعی است که 
بيکاری . حديث زندگی سراسر درد و رنج و مرارت و بدبختی ھمه ماست

اين نظام نه فقط قادر به مھار بيکاری . پديده ذاتی نظام سرمايه داری است
نيست بلکه بر پايه طبيعت وجودی خود ھر روز و ھر لحظه آن را به 

بيکاری در ھمان حال که ذاتی . صورت عنان گسيخته ای افزايش می دھد
 سرمايه داری است و در ھمان حال که مشکل اين شيوه توليد است، يک نعمت

با افزايش بيکاری رقابت ميان بيکاران . الھی برای سرمايه داران ھم ھست
صاحبان سرمايه اين فرصت را . برای يافتن کار حادتر و حادتر می شود

مغتنم می شمارند و بھای نيروی کار را تا سرحد ممکن به قيمت پرتاب 
ر د. ميليون ھا انسان به باتالق گرسنگی کاھش و باز ھم کاھش می دھند

شرايط موجود ميزان بيکاری و رقابت ميان بيکاران در تمامی دنيا به 
  . صورت وحشتناکی باال است

آرايش قوای ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار، در سطح جھانی و در . ٣
درون ھر جامعه، سخت به زيان اولی و به نفع دومی است، وضعيتی که به 

. در تمامی طول قرن بيستم است نوبه خود محصول دخالت چند عامل اساسی
ديکتاتوری ھار سرمايه و سرکوب بی امان مبارزات کارگران در بخش 
مھمی از دنيا، به قالده کشيده شدن جنبش کارگری توسط بورژوازی در ھمه 
ممالک اردوگاه شوروی سابق، تسلط رفرميسم راست اتحاديه ای بر بخش 

مخرب احزاب طيف رفرميست عظيم ديگری از جنبش کارگری جھانی، تأثير 
چپ در شکل تالش برای تبديل طبقه کارگر به تسمه نقاله قدرت گيری اين 
احزاب مؤثرين نقش را در تحميل وضعيت وخيم کنونی بر جنبش کارگری 

  .بين المللی بازی کرده است

شيوه تشديد وحشيانه استثمار کارگر در » قراردادھای موقت کار« طرح 
زيانبارعوامل باال ھمه جا بر مناسبات ميان نظام  شرايطی است که آثار

جان کالم اين است که . سرمايه داری و جنبش کارگری سنگينی می کند
سرمايه برای ماندگاری خود نيازمند باالترين نرخ ارزش اضافی است، دنيا 
پر از ارتش بيکاران است و رقابت برای يافتن کار در ميان طبقه کارگر بيداد 

بش کارگری نيز زير فشار عواملی که گفتيم در موقعيت ضعيفی می کند، جن
محصول اين اوضاع يکه تازی بی عنان سرمايه داران و دولت آن . قرار دارد

ھا برای سالخی ھر چه بيشتر زندگی کارگران در جھت افزايش سود سرمايه 
يک راھکار بسيار مھم نظام سرمايه داری » قراردادھای موقت کار« است و 

سال ھای زيادی است که نھادھای عظيم مالی و برنامه . ھمين راستاستدر 
ريزی سرمايه داری، مانند صندوق بين المللی پول، بانک جھانی و سازمان 
تجارت جھانی ھمگی دست به کار ھر چه سراسری تر کردن اين راھکار در 

که  آن ھا به نوبه خود از دولت ھای ھمه ممالک می خواھند. سطح دنيا ھستند
اين نھادھا به . در تحميل اين راھکار بر توده ھای کارگر دريغ نکنند

کارگيری اين راھکار عليه معيشت و امکانات زيستی کارگران را به شرط 
حتمی سھم بری افزون تر سرمايه داری کشورھا از اضافه ارزش ھای توليد 

د بر اين در ھمين جا باي. شده توسط کل طبقه کارگر جھانی تبديل کرده اند
نکته سخت تأکيد کرد که آنچه اين نھادھا انجام می دھند دقيقا ھمان چيزی 
است که ھر سرمايه دار و ھر دولت سرمايه داری با تمامی توان خويش 
خواستار اجرا و تحميل ھر چه ھولناک تر آن بر بردگان مزدی نظام سرمايه 

  .داری است

ی رحمانه و وحشيانه سرمايه سؤال اساسی اين است که ما در مقابل فشار ب
؟ در .داران و دولت آن ھا برای تحميل قراردادھای موقت کار چه بايد بکنيم

اين زمينه شايد نزديک ترين پاسخ اين باشد که ھمه جا شعار الغای 
اما اين نيز . بی ترديد اين کار را بايد بکنيم. قراردادھای موقت را سر دھيم
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حتی مجرد اعتراض کردن ھيچ مشکلی روشن است که صرف شعار دادن و 
چند سال است که اين شعارھا سر داده می شود و اين . را حل نمی کند

اعتراضات انجام می گيرد اما فشار سرمايه داران و دولت آن ھا برای تحميل 
. اين جنايت بر ما نه فقط ھيچ کاھش نيافته بلکه وسيعا افزايش يافته است

» قرارداد موقت کار« ايه داری به راھکار واقعيت اين است که توسل سرم
برای اين نظام يک مسئله اساسی استراتژيک است و به ھمين دليل سرمايه 
داران و دولت ھا به ھيچ وجه حاضر نيستند در مقابل ابراز نارضائی ھا، 

قراردادھای موقت . شکايات و اعتراضات پراکنده کارگران عقب نشينی کنند
اری است و برای لغو آن نيز بجز اعمال قدرت گسترده مسئله حياتی سرمايه د

بر ھمين اساس، . سراسری و طبقاتی کارگران ھيچ راه ديگری وجود ندارد
سخن مشخص ما در اين زمينه و در قلمرو پيکار با اين تھاجم سرمايه داری 

  :اين است که

ھزار تومان دستمزد ماھانه بر  ۶٠٠به طور سراسری حول تحميل حداقل  .١
   .ايه داران و دولت آن ھا متحد شويم و مبارزه کنيمسرم

اعالم کنيم که ھر کارگر بيکار، اخراجی و جويای کار نيز در تمامی مدت  .٢
ھزار تومان حداقل دستمزد را بدون کم و کاست دريافت  ۶٠٠بيکاری بايد کل 

   .دارد

که  با طرح اين مطالبات و مبارزه برای تحقق آن ھا ما عمال اعالم می داريم
ھر انسانی در ھر شرايطی مستقل از شاغل و بيکار بودن يا جنسيت و سن و 
محل تولد و مکان زيست و غيره حق زندگی کردن و حق برخورداری از 

قرارداد موقت و غيرموقت کار، . ھمه امکانات رفاھی و معيشتی را دارد
و با داشتن يک زندگی انسانی مرفه . بيکاری يا اشتغال به ما مربوط نيست
ما برای تحميل اين حقوق بديھی و . امکانات حق مسلم و قطعی ماست

  . مفروض خويش بر نظام سرمايه داری مبارزه می کنيم

  ! کارگران

اگر ھمه ما به قدرت عظيم طبقاتی خود . اگر ھمه ما عليه سرمايه متحد شويم
ين اتکا کنيم، اگر ھمه ما آثار توھم به اين حرف و آن حرف دولتمردان، ا

جريان و آن جريان اپوزيسيون درون و بيرون طبقه سرمايه دار يا اين گروه 
و آن گروه سياسی بی ربط به طبقه مان را از وجود خود پاک سازيم، اگر ما 
خود عليه سرمايه متشکل و متحد گرديم، مطمئن باشيد که می توانيم خواسته 

ران و دولت آن ھا ھای باال و ھمه خواسته ھای ديگرمان را بر سرمايه دا
در پيچ و خم اين . ما و نظام سرمايه داری ھميشه با ھم در جنگيم. تحميل کنيم

جنگ صرف قدرت پيکار طبقاتی است که سرنوشت ھمه چيز را مشخص می 
ھر . کند، قدرت طبقه ما در سازمان يافتگی آگاھانه ضد سرمايه داری ماست

يون کارگر در اتحاديه ھای صد ھا ميل. نوع متشکل شدنی مسلما قدرت نيست
کارگری دنيا عضوند اما عضويت آنھا در اين نھادھا نه مايه قدرت بلکه عامل 

تاريخا جمعيت عظيمی از . سقوط آن ھا از ھر نوع اعمال قدرت گرديده است
کارگران دنيا به دار احزاب سياسی با نام ھای مختلف چپ يا راست آويزان 

ه اين جريانات نه منشا اقتدار بلکه عامل نابودی بوده اند اما آويختگی آن ھا ب
  .تمامی قدرت پيکار طبقاتی ضد سرمايه داری آنان شده است

بياييد در ھر کجا که ھستيم برای متشکل شدن خويش در يک سازمان 
سراسری ضد سرمايه داری تالش کنيم و بياييد لحظه لحظه اين متشکل شدن 

ری برای تحميل مطالبات روز خود از و متحد گرديدن را بر متن مبارزه جا
  . جمله مطالبات باال بر سرمايه به پيش بريم

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

٢۵/١٢/٨۶  

  

 !تعويق دستمزدها و خطر بيکارسازی به بهانه قطع برق
اران بھانه تراشی واھی و ضدانسانی سرمايه د

برای مصادره دستمزدھای ماھانه کارگران، 
اچتعويق در پرداخت بھای  نيروی کار  زین

به يک سنت  توده ھای کارگر و اخراج کارگران
فراگير و معمولی در سراسر جھنم سرمايه 

ھر بھانه و . داری ايران تبديل شده است
دستاويزی می تواند برای امتناع از پرداخت 

ار ساختن آن ھا کافی دستمزد کارگران يا بيک
برای يافتن اين بھانه ھا و دستاويزھا ھيچ . باشد

سرمايه داری نياز به ھيچ رويداد واقعی يا وقوع 
صرف اراده و عزم . ندارد ھيچ حادثه خاصی

کارفرمايان در استفاده سودجويانه تر از 
دستمزدھای مصادره شده برای تعويق ماه ھا 

ان و زنان حقوق کارگران و گرسنه سازی کودک
فقط . و پدران و مادران آن ھا کفايت می کند

کافی است صاحب سرمايه با محاسبات 
کاسبکارانه اش احساس کند که در صورت 
عدول از پرداخت چند ماه دستمزد کارگران می 
تواند کمبود سرمايه گذاری ھای نوين خود را 
جبران کند، حجم بسيار انبوه تری مواد اوليه و 

کارخانه  ياز توليد را تھيه کند،مصالح مورد ن
خويش را توسعه دھد، ميزان توليد خود را 
افزايش دھد، مواد خام و وسائل کمکی توليد را 

در يک کالم ھر . چند لایر ارزان تر تھيه کند
چيزی، ھر حادثه ای و حتی ھر احتمالی که يک 
لایر سود بيشتر را برای سرمايه دار نويد دھد 

مستحکمی برای او است که دليل بسيار مکفی و 
پرداخت دستمزد صدھا و ھزاران يا ھر تعداد 
کارگر را برای ھر مدتی که بخواھد به تعويق 

سرمايه داران برای بيکارسازی . اندازد
و  کارگران نيز احتياج به يافتن ھيچ نوع دليل

صرف يافتن نيروی کار . مدرک واقعی نيستند
ه به حوزه ارزان تر يا چشم انداز انتقال سرماي

پرسودتر برای اخراج فوج فوج کارگران کافی 
  . است

در ميان بھانه ھا و دستاويزھای دروغينی که 
سرمايه داران برای فرار از پرداخت دستمزد 
کارگران و بيکارسازی آن ھا به ھم می بافند، 
يکی نيز وقوع خاموشی ھا در شبکه ھای برق 

 بسياری از صاحبان. رسانی برخی شھرھا است
در شھر اصفھان با توسل به ھمين بھانه  سرمايه

از خطر تعويق در پرداخت حقوق ماھانه 
کارگران و احتمال بيکاری عده ای کارگر سخن 

در ھمين راستا اين نکته نيز . به ميان کشيده اند
مھم است که خانه کارگر و روزنامه دسترنج و 
به طورکلی محافل کارگری ساخته و پرداخته 

ه داری با جديت تمام تالش می کنند دولت سرماي
تا از طريق زمينه سازی ھای الزم تحميل اين 
جنايت ھا بر توده ھای کارگر را موجه جلوه 
. دھند و کارگران را به قبول آن متقاعد سازند

سرمايه در جريان دستيابی به سود ھرنوع 
جنايتی را لباس منطق، ھردرجه از وقاحت را 

گونه زورگويی و  عبای آراسته اخالق و ھر
شرارت را جامه عدالت و انصاف به تن می 

برای لحظه ای تصور کنيد که خاموشی يا . کند
اختالل در شبکه برق رسانی صنايع چه ربطی 
به توده فروشنده نيروی کار دارد، و بر اساس 
کدام منطق و معيار و فرھنگ و اخالق کفاره آن 

ری و دولت سرمايه دا! را بايد کارگر بپردازد؟
صاحبان سرمايه زمين و زمان را از سرمايه 
ھای حاصل از اضافه ارزش توليد شده طبقه 
کارگر آکنده اند، آن ھا خود به دليل صرفه 
جويی ھای ھر چه کالن تر در ھزينه ھای الزم 
سرمايه گذاری با ھدف دست يافتن به سودھای 
انبوه تر مشکل اختالل سيستم برق رسانی را 

، اما بسيار راحت و با بيشرمی ايجاد می کنند
تمامی بار ھمين صرفه جويی ھا ھولناک 
سودجويانه خود را به جنايتکارانه ترين شکلی 

زير نام . بر زندگی کارگران سرشکن می کنند
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مشکل خاموشی برق اعالم می کنند که شايد 
آنان با !! قادر به پرداخت دستمزدھا نباشند
ی کارگران توسل به ھمين بھانه خطر بيکارساز

را گوشزد می کنند و به اين ترتيب می کوشند تا 
با ايجاد فضای وحشت و دلھره و ھراس زمينه 

را برای تحميل جنايات بيشتر بر کارگران 
  ٨٧تير  ۴ . ھموار سازند

  

 تعويق طوالنی دستمزدها در کارخانه چوب طالقان
کارگر را استثمار می  ۶٠کارخانه چوب طالقان 

دار صاحب کارخانه از شروع نيمه سرمايه . کند
تا کنون فقط چند ماه دستمزد به  ١٣٨۵دوم سال 

و بقيه مزدھا را برای مدت  کارگران پرداخته
کارگران تا چند  .ھای طوالنی نپرداخته است

روز قبل حتی عيدی و پاداش سال گذشته خود 
 ٢آنان در طول اين . را دريافت نکرده بودند

اعتراض زده و به  سال به طور مرتب دست به
اشکال مختلف برای حصول مطالبات خويش 

بر اساس آنچه کارگران می . تالش کرده اند
 ۶گويند ھر کدام از آنان تا لحظه حاضر حدود 

ميليون تومان بابت دستمزدھا و ساير مطالبات 
خود از سرمايه دار مالک شرکت طلبکار 

صاحب کارخانه در اين سال نه فقط . ھستند
ميليون تومان دستمزد  ۴٠٠د چيزی حدو

بلکه زير نام  کارگران را پرداخت نکرده
ً تحت عنوان نياز به پول برای  بدھکاری و اتفاقا
پرداخت دستمزدھا وام ھای بسيار سنگينی را 
نيز از بانک ھای دولتی و خصوصی دريافت 

مصادره دستمزدھا نيز به احتمال . کرده است
ھمراه با ھمين زياد به اين دليل صورت گرفته تا 

وام ھای عظيم دريافتی از بانک ھا برای 

سرمايه گذاری کالن تر، استثمار گسترده تر 
کارگران و رسيدن به سودھای انبوه تر 

آخرين خبرھا حاکی . مورداستفاده قرار گيرد
است که کارفرما زير فشار اعتراضات و 
مبارزات کارگران مجبور شده است عيدی و 

  . ران را پرداخت کندپاداش سال قبل کارگ

  ٨٧تير ۴

  

  

 تعويق چند ماهه دستمزد کارگران چينی سروش
کارخانه چينی سروش در استان فارس قرار 

. کارگر را استثمار می کند ١۵٠دارد و حدود 
اين کارخانه از واحدھای قديمی صنعتی است و 
در ھمه سال ھا از توليد باال، بازار فروش وسيع 

در طول . بوده است و سود سرشار برخوردار
دھه اخير که مصادره دستمزد کارگران برای 
مدت ھای طوالنی به سنت ھمه جا رايج و شايع 
سرمايه داران ايران تبديل شده سرمايه دار 

نخواسته از ھمتايان  زینصاحب اين کارخانه 

او با اين که از محل . استثمارگر خود عقب نماند
يايی سود کارگر کارخانه دن ١۵٠استثمار شديد 

و سرمايه بر ھم انباشته است اما دستمزدھای 
ماھانه کارگران را با تأخيرھای طوالنی می 

کارفرمای چينی سروش تا لحظه . پردازد
حاضر ريالی بابت دستمزد سه ماھه اول امسال 

او سوای اجتناب از . به کارگران نپرداخته است
پرداختن دستمزد ماه ھای فروردين و ارديبھشت 

کارگر، کل عيدی و پاداش سال  ١۵٠اد و خرد

. آن ھا را نيز مصادره کرده است ١٣٨۶
کارگران در ھمه اين مدت عليه مظالم کارفرما 
دست به اعتراض زده اند، اما او ھر بار با بھانه 
ای و با توسل به ترفندی کارگران را به ادامه 

   .کار و تحمل تعويق دستمزدھا قانع کرده است

  ٨٧تير ۴

  

  

 صاب کارگران معدن الماس و کارگرستيزی اتحاديه کارگریاعت
در کشور ناميبيا  Lev Levivمعدن الماس 
کارگر را در شرايط کاری  ۴۵٠قرار دارد و 

بسيار وخيم، توان فرسا و مھلک استثمار می 
صاحب معدن يک سرمايه دار اسرائيلی . کند

است که از سال ھا پيش تا امروز از طريق 
ت کثير کارگران ناميبيائی به طور استثمار جمعي

مرتب حجم سرمايه و سرمايه گذاری ھای خود 
کارفرمای شرکت عالوه . را افزايش داده است

بر شديدترين و حادترين ميزان استثمار توده 
ھای کارگر، مرگبارترين، مھلک ترين، 
تحقيرآميزترين و بشرستيزانه ترين نوع مراقبت 

. ان اعمال می کندھای پليسی را نيز عليه کارگر
سرمايه دار خون آشامی که لحظه به لحظه 

و خون کارگران  گوشت و پوست و رگ و پی
را در قالب کار اضافی و اضافه ارزش ھای 
توليد شده آنان تاراج می کند، ھر روز ھنگام 

 احتمالپايان کار، ھمين کارگران را به بھانه 
در معرض تابش کشنده ترين !! سرقت الماس

شمار  .اشعه ماوراء بنفش قرار می دھدميزان 

زيادی از کارگران تا امروز به دليل حجم زياد 
اشعه راديواکتيوی که در جريان کنترل ھای 
مستمر روزانه وارد بدن آنان گرديده به امراض 
 .مھلک و از جمله سرطان مبتال شده اند

کارگران در طول اين سال ھا بارھا عليه اين 
صاحب سرمايه دست به جنايات و سفاکی ھای 

اعتراض زده و خواستار ممنوعيت اين نوع 
اعتصاب اخير . کنترل ھای مرگبار شده اند

 .کارگران نيز در ھمين رابطه شکل گرفته است
کارگر کارخانه به  ۴٠٠کارگر از کل  ٢۵٠

آنان . طور کامل دست از کار کشيده اند
خواستار حذف سيستم مراقبت ضدانسانی و 

ت رئيسه کارخانه از سمت خود عزل کامل ھيأ
  . شده اند

اتحاديه کارگری با احساس جنب و جوش 
کارگران معترض و احتمال شروع اعتصاب، با 
بيشرمی بيش از حدی دست به کار توطئه برای 
جلوگيری از وقوع اعتصاب و خفه کردن فرياد 

اعتصاب در . اعتراض کارگران شده است

و  شدهخارج از مدار دخالت اتحاديه آغاز 
بوروکراسی ضدکارگری اتحاديه ای دست در 
دست صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری از 
ھيچ جنايتی برای به شکست کشاندن اعتصاب 

صاحب . کارگران خوددداری نکرده و نمی کند
معدن با وقاحت کامل از کارگران به محاکم 
قضايی سرمايه شکايت کرده و قاضی بشرکش 

از سرمايه دار حکم به سرمايه نيز در حمايت 
ممانعت از ورود کارگران به کارخانه داده 

بر اساس رأی قاضی ھيچ کدام از . است
کارگران در حال اعتصاب حق ندارند حتی خود 

دليل . متری کارخانه برسانند ۴٠٠را به فاصله 
اين امر وحشت سرمايه دار از احتمال سرايت 
. اعتصاب به ساير بخش ھای معدن است

چھارمين روز خود را پشت سر نھاده  اعتصاب
کارفرمای شرکت با گستاخی تمام اعالم . است

کرده که تحت ھيچ شرايطی حاضر به مذاکره با 
کارگران نيست و به خواسته ھای آنان ھيچ 

در تقابل با اين اقدام . وقعی نخواھد گذاشت
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کارفرما، کارگران نيز به طور متحد تصريح 
ی مطالبات خويش کرده اند که تا حصول تمام

 Lev معدن. دست از مبارزه نخواھند کشيد
Leviv  يکی از بزرگ ترين مراکز تراش و

کارگران اين معدن . صيقل الماس در دنيا است
نيز عليه شرايط غيرانسانی  ٢٠٠۶در سال 

محيط کار و برای تحقق برخی مطالبات ديگر 
به ھمين صورت کنونی يعنی به صورت 

آنان در آن زمان . کردنداعتصاب » غيرقانونی«
نيز با توطئه ھای خصمانه اتحاديه کارگری و 
صف بندی متحد سرمايه داران، دولت سرمايه 

اعتصاب . داری و سران اتحاديه رو به رو شدند

کارگران در آن سال به شکست انجاميد و 
سرمايه دار با حمايت دولت و اتحاديه کارگری 
 يکی از کثيف ترين و جنايت آميزترين

  . قراردادھا را بر کارگران تحميل کرد

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 کارگر از شرکت خودرو سازی ولوو ٢٠٠٠اخراج 
 ٢٠٠٠تراست عظيم خودروسازی ولوو حدود 

بيکار می  کارگر را در سوئد و ساير کشورھا
نفر آن ھا را  ١٢٠٠از اين جمعيت . کند

کارگران سوئدی تشکيل می دھند و بقيه در 
ولوو در طول . به کار مشغولند ساير مناطق دنيا

دو دھه گذشته به دفعات و ھر دفعه شمار زيادی 
دليل . از کارگران خود را بيکارساخته است

اصلی بيکارسازی ھا در بسياری موارد به ويژه 
سده پيش افزايش بی سابقه  ٩٠در طول دھه 

بارآوری کار و کاھش نياز اين شرکت به 
ار به دنبال اين ولوو ھر ب. نيروی کار بوده است

بيکارسازی ھا، با افزايش بارآوری کار، 

باالبردن شدت و سرعت کار و در يک کالم از 
طريق افزايش فشار بر نيروی کار نه فقط 
متحمل ھيچ کاھشی در ميزان توليدات خود نشده 
که برعکس اين ميزان را به صورت بسيار 

  . چشمگيری باال برده است

ن موج جديد اخراج ھا رئيس ولوو دليل راه افتاد
را افزايش بھای مواد اوليه، کاھش ارزش دالر 

او . و رکود بازار فروش اعالم کرده است
مدعی است که شرکت تحت مديريت وی در 

ميليون  ٩٠٠طول سه ماھه اول سال جاری 
و برای جبران اين زيان ھا بايد  کرون زيان داده

رئيس . ميليارد کرون سوئد صرفه جويی کند ۴
وو در ادامه حرف ھای خود با فراغ بال و ول

بدون احساس ھيچ نوع قبح و وقاحتی تأکيد کرده 
کارگر و پرتاب آن ھا به  ٢٠٠٠که اخراج 

ورطه بيکاری تنھا راه جبران اين ضررھا 
او اين را نيز اضافه کرده که در ماه ھای . است

آينده بيکارسازی ھا و اخراج ھای بيشتری در 
   .لوو خواھد بودانتظار کارگران و

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 سرمايهکشته شدن يک کارگر در زير آوار 
کارگری که برای يک شرکت ساختمانی کار 
می کرد و توسط اين شرکت استثمار می شد در 
زير خروارھا خاک دفن شد و برای ھميشه جان 

نو  ھرانتاو در محله . خويش را از دست داد
کار خويش مشغول حفاری زمين بود و در محل 

از ھيچ نوع وسائل ايمنی برای نجات جان خود 
جائی که کار . از خطر حادثه برخوردار نبود

می کرد تمامی شرايط و احتماالت برای وقوع 

. حادثه و کشته شدن او به اندازه کافی فراھم بود
اين کارگر مشغول خاک برداری برای احداث 
ساختمان بود و درست در کنار ديوار کھنه ای 

ين کار را انجام می داد که در آستانه ريزش ا
کارگر مقتول مجبور بود که . حتمی قرار داشت

به اين دليل بسيار . در ھمين نقطه کار کند
روشن که سرمايه دار صاحب شرکت ساختمانی 
از او خواسته بود که ھمين نقطه را خاک 

مقتول به طور واقعی حق سرپيچی . برداری کند
ا نداشت زيرا اگر به از خواست کارفرما ر

ً از کار بيکار و  حرف او گوش نمی کرد حتما
  . از شرکت اخراج می شد

  ٨٧ تير ٣

  

  

 کارگر در سوئد زير نام سوانح کار ٧قتل ماهانه 
 ٣۵ماھه نخست سال جاری ميالدی حدود  ۵در 

کارگر در حوادث ناشی از کار به قتل رسيده 
گر شمار تلفات حين کار توده ھای کار. اند

نسبت به سال پيش به طور چشمگير افزايش 
سوئد به لحاظ توجه به شرايط ايمنی . يافته است

کار و امنيت محيط کار در مقايسه با غالب 
جوامع دنيا، حتی در قياس با کشورھای اروپای 
غربی، از استانداردھا و معيارھای باالتری 

کارگر  ٧بر ھمين اساس، قتل . برخوردار است
در حين کار در اين کشور نشان  برای ھر ماه

می دھد که آمار اين نوع حوادث و تلفات انسانی 
ناشی از ان در ساير جوامع سرمايه داری تا چه 

روال متعارف کار بوروکراسی . حد باال است
سرمايه در سوئد اين است که به دنبال وقوع 

حوادث حين کار برای مدت ھای طوالنی 
باز ! ھای حادثه پرونده به اصطالح تحقيق ريشه

چند  گاه! اين تحقيقات و ريشه يابی ھا. می ماند
پيداست که طی اين مراسم و . دھه طول می کشد

در البه الی سامان پذيری بوروکراتيک اين 
جستجوھا بخش قابل توجھی از حاصل کار و 
. استثمار توده ھای کارگر ھم بلعيده می شود
 گروه ھای زيادی می آيند و گروه ھايی می
روند و ھر کدام از رؤسا و عوامل دست اندر 
کار وجوه ھنگفتی از اضافه ارزش ھای توليد 
شده توسط توده ھای کارگر را نصيب خود می 

نکته اساسی اين است که در پايان اين . سازند
دوره ھای طوالنی و پر پيچ و خم و بسيار 
پرھزينه تحقيقات آخر کار فقط سرمايه، نظام 

رمايه داران ھستند که از ھر سرمايه داری و س
. اتھام و جرم و تقصيری معاف می شوند

واقعيت اين است که آسمان دنيای سرمايه داری 
دولت ھا و نھادھای . ھمه جا يک رنگ است

حقوقی، قوانين و ساختار نظم مدنی و سياسی 
باالخره يک ھدف را دنبال می کنند و به يک 

ش ھدف ھمه جا ارز. ضرورت پاسخ می گويند
افزايی انبوه تر سرمايه و ضرورت ھمه جا 
قربانی شدن انسان ھا در آستان سوداندوزی 

  . بيشتر سرمايه است

  ٢٠٠٨ژوئن 
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 درصدی قراردادهای موقت ۵٠افزايش 
نظام سرمايه داری بر سر ھر کوی و برزن در 
سراسر جھان با رساترين صدا فرياد می زند که 

تأمين  ھيچ نوع تضمينی برای ادامه کار و
معاش ھيچ کارگری حتی برای چند روز ھم 

اين نظام با ھمين صدای زمخت جان . ندارد
ردهخراش و مرگ آلود اعالم  و می کند که  ک

در رابطه خريد و فروش نيروی کار ھيچ 
شرطی را از جانب کارگر يعنی فروشنده اين 

سرمايه داری بسيار مستانه . نيرو قبول نمی کند
ھمه شروط . ل مايشاء استنعره می کشد که فعا

خود را بر کارگران تحميل می کند، نيروی کار 
را فقط با ارزان ترين بھای ممکن می خرد، به 
محض احساس عدم نياز به نيروی کار صاحب 

به باتالق گرسنگی و مرگ پرتاب  اين نيرو را
عالوه بر اين، به محض ديدن نيروی . می کند

خود را به  کار ارزان تر تمامی کارگران قبلی

اين ھا ھمه . برھوت بيکاری رھسپار می سازد
احکام قطعی سرمايه و نظام بردگی مزدی 

در سراسر . به اطراف خود نگاه کنيم. است
جھان چراغ عمر استخدام نيروی کار يا انعقاد 
قراردادھای بلند مدت ميان سرمايه و کارگر رو 

در ھمين شھر تھران و در . خاموشی است به
ب اين شھر در عرض مدت چند ماه منطقه غر

درصد  ۵٠شمار قراردادھای کوتاه مدت 
جايگزينی پرشتاب شيوه . افزايش يافته است

سابق استخدام با قراردادھای موقت کار يعنی 
محروم شدن کامل و مطلق کارگر از ھر نوع 
چون و چرا درمورد فروش نيروی کار خويش، 

يزانه يعنی فاز بسيار جنايتکارانه تر و بشرست
تری از حيات بردگی مزدی که در آن ھيچ 
کارگری حتی برای فروش فردای نيروی کار 
. خود از ھيچ نوع تضمينی برخوردار نيست

فازی از توحش سرمايه داری که کارگر نيروی 
کارش را به نازل ترين بھای ممکن بی ھيچ قيد 
و شرطی بدون برخورداری از ھيچ نوع بيمه 

ی برای استثمار ھر چه ای و حق و حقوق انسان
نظام . سبعانه تر در اختيار سرمايه قرار می دھد

سرمايه داری در موقعيتی است که تکليف خود 
را با طبقه کارگر بسيار صريح و سرراست اين 
طور تعريف کرده است و با بی رحمی تمام به 

در مقابل اين وضعيت و در . اجرا می گذارد
بخشی از  برابر اين ھمه توحش سرمايه، ھيچ

طبقه کارگر نمی تواند حتی به نان فردای خود 
تدارک مبارزه سراسری و متحد . اميوار باشد

  . است عليه سرمايه تنھا راه نجات کارگران دنيا

  ٨٧تير ٣

  
  

 جنايات سرمايه عليه کارگران بی پناه افغانی
در شھر شيراز يکی از ھولناک ترين فجايع 

سرمايه در  عمال. انسانی در شرف وقوع است
اين شھر به نيروی انتظامی و سرکوبگران 
دولتی دستور داده اند که تمامی کارگران افغانی 
را که در آلونک ھای نمور اطراف زندگی می 
کنند از درون اين آلونک ھا به بيرون پرتاب 

عمال سرمايه ھمزمان به مردم شھر . کنند
شيراز اخطار کرده اند که ھيچ کس حق راه 

کارگران به خانه خود را ندارد، ھيچ  دادن اين
سکنه شھر حق ندارد ھيچ اتاقی حتی در قبال 
. دريافت اجاره به کارگر افغانی بسپارد

دولتمردان سرمايه در نھايت سنگدلی و قساوت 
و توحش اعالم کرده اند که تمامی کسانی که به 
کارگران آواره افغانی خانه يا اتوموبيل و وسيله 

ند به جريمه ھای سنگين و نقليه اجاره دھ
جناياتی . مجازات ھای سخت محکوم خواھند شد

که دولت سرمايه داری عليه اين کارگران روا 
می دارد ھيچ دست کمی از جنايات نازی ھا 
عليه بشريت، جنايات سرمايه جھانی عليه 
آوارگان فلسطين يا جنايات نژادپرستان رودزيا 

چندين دھه  کارگران افغانی. عليه سياھان ندارد
است که توسط سرمايه داران خون آشام ايرانی 
. به سبعانه ترين شکل ممکن استثمار می شوند

طول و عرض و ارتفاع سلسله جبال عظيم 
سرمايه ھائی که اين کارگران برای سرمايه 
داران ايرانی توليد کرده اند با ھيچ رقمی قابل 

نظام سرمايه داری اينک با اين . بيان نيست
   .ران چنين می کندکارگ

آنچه که عمال سرمايه و دولتمردان عليه 
کارگران افغانی انجام می دھند خوی و سرشت 

مسئله بسيار مھم و اساسی در . سرمايه است
اينجا وظيفه ای است که بر دوش توده ھای کثير 
کارگر مقيم شھر شيراز و ساير شھرھای 

اين کارگران ھستند که . اطراف سنگينی می کند
يد بدون ھيچ ھراسی در حفظ جان ھمزنجيران با

آنان ھستند که بايد . افغانی خويش بکوشند
آوارگی و بی سرپناھی کودکان افغانی را 
. آوارگی و در به دری کودکان خود تلقی کنند

اين وظيفه انسانی و طبقاتی مفروض کل 
کارگران ايران است که با صدای رسا و قامت 

  . ن افعانی برخيزنداستوار به حمايت از کارگرا

  ٨٧تير ٣

  

 سوختن يک کارگر در آتش سرمايه
کارگری که در حين کار مشغول تميز نمودن 
لباس کار خود با بنزين بود ناگھان دچار آتش 

او در . سوزی شد و جان خود را از دست داد
شرايط . کوره پزخانه ھای اروميه کار می کرد

. است کار او فاقد ھر نوع امکانات ايمنی بوده
استفاده از بنزين در کنار شعله ھای آتش در 
حين کار ھيچ نوع ممنوعيتی به ھمراه نداشته 
است و ھيچ قرار و قانون و قاعده ای که وجود 
مواد مھلک و آتش زا را در محيط کار ممنوع 

پس از وقوع آتش . سازد، وجود نداشته است
سوختن اين کارگر در ميان  سوزی و ھنگام

ش نيز ھيچ وسيله ای برای خاموش شعله ھای آت
ساختن آتش در اختيار کارگران ديگر نبوده 

سرمايه دار صاحب کارخانه با يقين قاطع . است
به اين که جان کارگر واجد ھيچ ارزشی نيست 

در صد که در قبال  ١٠٠و با اعتماد و اطمينان 
قتل عمد ھزارھا کارگر ھم ھيچ جرمی به سراغ 

وع اتھامی بر دامن او نخواھد آمد و ھيچ ن
کبريای سرمايه دارانه اش نخواھد نشست به 
ھيچ يک از مسائل مربوط به ايمنی محيط کار 
ھيچ توجھی نکرده و ھيچ نوع وسائل الزم برای 

کارگر . حفظ جان کارگران را تھيه ننموده است
سال داشته است و با مرگ او به  ٢۶مزبور 

برای طور قطع خانواده اش نيز از ھيچ درآمدی 
  امرار معاش خود برخوردار نخواھند بود

يک نکته مھم در اين گذر اين است که کارگر 
مقتول در جائی کار می کرده است که چندين 
ھزار کارگر در طول چند ھفته برای تحميل 
مطالبات خود بر صاحبان سرمايه در حال 

بھبود شرايط کار يا در واقع . اعتصاب بوده اند
مرگبار شرايطی که کاھش وخامت و حالت 

ً يکی از  کارگران در آن کار می کرده اند دقيقا
. خواسته ھای مھم اين اعتصاب بوده است

سرمايه داران در مقابل اعتراضات کارگران نه 
فقط ھيچ وقعی نگذاشتند بلکه به ھر جنايتی عليه 

نيروھای امنيتی و قوای . آنان دست زده اند
ول سرکوب دولت سرما يه داری نيز در ط

تمامی روزھای اعتصاب برای حمايت از منافع 
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و سودھای کالن صاحبان سرمايه لحظه به 
لحظه کارگران و خانواده ھای آن ھا را در موج 

  . وحشت و ھراس و دلھره غرق می ساختند

  ٨٧تير ٣
 

 انحطاط اتحاديه های کارگری در ويتنام
ھا و سيل سرمايه ھای شرکت کشورھايی است که جمله ويتنام از 

. انحصارات عظيم صنعتی و مالی دنيا را به سوی خود سرازير ساخته است
نيروی کار شبه رايگان کارگران اين کشور گنج بادآورده فناناپذيری است که 
کرکسان مرده خوار صاحب سرمايه از ھمه سو برای استثمار وحشيانه آن 

نيروی کار در  شدت استثمار. دندان تيز کرده و به سوی آن ھجوم آورده اند
اينجا مافوق ھمه معيارھای متعارفی است که اينجا و آنجا در گزارش ھای 

دالر  ۶٠دستمزد کارگران از . رسمی دنيای سرمايه داری انعکاس می يابد
. روزانه کار بسيار طوالنی و توان فرسا است. آمريکا در ماه تجاوز نمی کند

بر اساس آنچه . فرساينده استشرايط کار دردآور و آزار دھنده و بيش از حد 
که حتی در روزنامه ھای رسمی محافل مختلف سرمايه جھانی درج شده 

دالر باالتر نمی  ٢در ويتنام از » نايک« بھای تمام شده يک جفت کفش 
« تنھا علت سطح بسيار نازل ھزينه توليد کفش برای کارتل عظيم . رود
يتکارانه نيروی کار طبقه در اين کشور ھمان ارزانی ھولناک و جنا» نايک

اين کفش ھا را در بازار کشورھای اروپايی با بھای » نايک« . کارگر است
نرخ استثمار کارگران توسط . دالر به دست مشتريان خود می رساند ۶٠

 ١٠ ٠٠٠اين نرخ از . تراست عظيم صنعتی مذکور رقمی حيرت آور است
  . درصد افزون است

افزون موج مبارزات کارگران ويتنام را وضعيت مرگبار باال گسترش روز
جاری تا کنون يعنی در  از آغاز سال ميالدی آنان فقط. به دنبال داشته است

اعتصاب عظيم را عليه شدت مرگ آفرين استثمار  ٣٣٠ ماه ۶طول کمتر از 
صدھا ھزار کارگر در اين اعتصاب شرکت کرده و . سازمان داده اند سرمايه

يان ھای بسيارعظيمی را بر صاحبان سرمايه ھا در طول اين اعتصابات ز
  .وارد ساخته اند

اعتصاب سازمان يافته  ٣٣٠نکته بسيار اساسی و قابل توجه اين است که کل 
ماه ھمه بدون استثنا در خارج از مدار دخالت  ۶کارگران در طول اين 

اتحاديه ھای کارگری صورت گرفته و اتحاديه ھا در ھيچ موردی ھيچ نوع 
از اين مھم تر، به اعتراف صريح . قی با اين اعتصاب ھا نداشته اندتواف

تمامی تالش و توان توطئه  سران اتحاديه ھای کارگری ويتنام اين نھادھا
پردازی و ترفندبازی خويش را به کار گرفته اند تا شايد از سازمانيابی اين 

  . اعتصابات جلوگيری کنند، اما در ھيچ موردی موفق نشده اند

ستان ضديت اتحاديه ھای ويتنام با جنبش کارگری به ھمين جا ختم نمی دا
اين داستان بحق برای ھمه کارگران دنيا و به طور اخص برای توده . شود

روال معمول کار . ھای طبقه کارگر ايران بسيار درس آموز است
سنديکاليست ھا و رفرميست ھای فعال در جنبش کارگری دنيا و از جمله 

سنديکا و اتحاديه : ری ايران اين است که به کارگران می گويندجنبش کارگ

اين . درست کنيد تا از طريق آن ھا حقوق خويش را از سرمايه داران بگيريد
ھا دروغ می گويند و آنچه ھم اکنون در ويتنام جريان دارد بھترين و 

ا در ويتنام، اتحاديه ھا نه تنھ. گوياترين شاھد دروغگويی اين آدم ھا است
ھيچ اعتصاب کارگری را سازمان نداده و نمی دھند، نه تنھا با ھيچ 
اعتصابی ھمسويی نمی کنند، بلکه با ھمه توان برای متقاعد کردن توده 

  .کارگر به قبول حداکثر شدت استثمار سرمايه تالش می کنند

در ويتنام ھيچ کارگری برای پيشبرد مبارزه طبقاتی خود عليه سرمايه به 
تحاديه زيرا به تجربه دريافته است که سنديکاھا و ا. جوع نمی کنداتحاديه ر

بر . ھا ظرف مبارزه او عليه سرمايه و شدت استثمار سرمايه داری نيستند
عکس، اين سرمايه داران و صاحبان تراست ھای عظيم سرمايه داری 
ممالک مختلف جھان ھستند که مرتب به اتحاديه ھای کارگری رجوع می 
 کنند و اين اتحاديه ھا را به خاطر درماندگی و ناتوانی شان در خاموش

  ! ساختن شعله مبارزه و اعتصاب کارگران سرزنش می کنند

نيست اين است که اتحاديه ھا در  جالب آخرين نکته که کمتراز ساير نکات
پاسخ اعتراض کارفرمايان و صاحبان سرمايه ھيچ به آن ھا نمی گويند که 
مثالً کارگران زير فشار گرسنگی و فالکت و شدت استثمار مجبور به 

ً چنين . آن ھا اصالً اين حرف را نمی زنند. ، نهمبارزه ھستند زيرا اساسا
سخن آن ھا خطاب به صاحبان سرمايه و کارفرمايان اين . عقيده ای ندارند

است که ما برای مھار مبارزات کارگران و جلوگيری از وقوع اعتصابات 
کرده ايم و می کنيم، اما کارگران ما را قبول  ھر کاری از دستمان آمده

  .د و به حرف ھای ما گوش نمی دھندندارن

عبارت باال راست ترين و چه بسا تنھا سخن راستی است که جنبش اتحاديه 
باز ھم جالب و . ای در ويتنام و ساير کشورھای دنيا به زبان رانده است

شنيدنی است که عوامل ھمين اتحاديه ھا اضافه می کنند که کارگران 
ا ما بسيار سريع مبارزاتشان را سازمان خودشان بدون ھيچ نياز به ارتباط ب

« اعتصاب  ٣٣٠وقوع . می دھند و اعتصابات وسيع راه می اندازند
ماه و سرشکن کردن دنيايی ضرر و  ۶در عرض کمتر از » غيرقانونی

زيان بر گرده سرمايه ھای عظيم بين المللی خود بھترين گواه صحت اين 
   .مدعا است

  )منطقه تھران(ل کارگری کميته ھماھنگی برای ايجاد تشک

٢/۴/١٣٨٧  

www.hamaahangi.com 

hamaahangi@gmail.com 

 

 »کويرتاير«يک سال مبارزه در کارخانه 
کارخانه کويرتاير در شھر بيرجند در استان 
خراسان جنوبی قرار داد و شمار زيادی کارگر 

ايه دار صاحب اين سرم. را استثمار می کند
شرکت در طول يک سال اخير به انحای مختلف 
برای تشديد استثمار کارگران، وخيم تر ساختن 
شرايط کار، بيکارسازی و کاھش ھر چه بيشتر 
بھای نيروی کار توده کارگر تالش کرده و 

کارفرما ساعات کار . دست به دسيسه زده است
 .کارگران را تا سرحد ممکن افزايش داده است
 زمانی کاری را که قبالً اضافه کاری برای
کارگران محسوب می شد اکنون و به دنبال باال 
بردن روزانه کار عمالً به عنوان زمان کار 
اجباری بدون حق اضافه کاری بر کارگران 
تحميل و ھر نوع حقوق اضافه کاری آنان را به 

ھمه کارگران به . طور کامل قطع کرده است
مھلک ترين شرايط کاری  قبول مرگبارترين و

مجبور شده اند و ھر گونه اعتراض آنان به 
شرايط پرحادثه و مرگ آفرين کار با تھديد به 

   .اخراج مواجه می شود
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  ١٣٨٧ تير ٧جمعه     ٩سال اول ـ شمارٔه 

کارگران کويرتاير بيرجند در مقابل اين 
ستمگری ھا و بيرحمی ھای سرمايه دار 
صاحب شرکت دست به اعتراض زده اند، اما 

تکرار و  در صورت سرمايه دار اعالم کرده که
ادامه اين اعتراضات کل کارگران کنونی را 
يکجا اخراج خواھد کرد و به جای آن ھا نيروی 

کار بسيار ارزان تر و شبه رايگان تر را به کار 
  ٨٧تير  ٢ .خواھد گرفت

  

کارخانه و بيکاری هزاران کارگر در  ١٠٠تعطيل بيش از 
 قزوين

خانه کار ١٠٠ سال گذشته بيش از ٨در طول 
شمار . در شھر قزوين تعطيل شده است

کارگرانی که در اثر تعطيل شدن اين واحدھای 
صنعتی بيکار شده اند از چند ھزار نفر ھم 

سرمايه داران صاحب اين شرکت . بيشتر است
ھا ھر کدام سرمايه ھای خود را به حوزه ھای 

آنان در عرصه ھای . سودآورتر منتقل کرده اند
به صورت بسيار نقشه مند  جديد سرمايه گذاری

و برنامه ريزی شده از استخدام کارگران قديمی 
اوالً . اين کار چند دليل دارد. خودداری می کنند

نيروی کار کارگران جديدی را که مورد 
استثمار قرار می دھند بسيار ارزان تر می 

کم سابقگی و اجبار  خرند، ثانياً از بی تجربگی،

روش نيروی کارشان رقت بار اين کارگران به ف
حداکثر سوء استفاده را می کنند و خيلی راحت 

ً در . فرياد نارضائی آنان را خفه می کنند ثالثا
بسياری موارد ماه ھا دستمزد کارگران سابق را 
ھم با توسل به صدھا ترفند و بھانه پرداخت نمی 
کنند و مزدھای پرداخت نشده کارگران را به 

کارگران . کنندسرمايه ھای خويش اضافه می 
اخراجی اين مؤسسات و شرکت ھای صنعتی 

سال به شکل ھای مختلف برای  ٨در طول اين 
بازگشت خويش به کار تالش کرده و دست به 

آنان بارھا به صورت متحد و . مبارزه زده اند
دسته جمعی در شھر صنعتی قزوين تجمع نموده 
و عليه جنايات سرمايه داران و عمال دولتی آن 

بر اساس گزارشات . تراض کرده اندھا اع
روزنامه ھا شمار کارگران بيکار شده ای که تا 
امروز موفق به يافتن ھيچ کاری نشده اند از 

اين کارگران به رغم . نفر ھم باالتر است ۵٠٠٠
تحمل ھمه شکست ھا باز ھم به مبارزه خويش 

آنان قرار است در جريان . ادامه می دھند
شھر قزوين در يک مسافرت احمدی نژاد به 

حرکت اعتراضی دسته جمعی و متحد شرکت 
   .کنند

  ٨٧تير ٢

  

  

تالش دولت سارکوزی برای مقابله با اعتراضات کارگران 
 فرانسه

دولت سرمايه داری فرانسه به دنبال گسترش 
روزافزون موج مبارزات توده ھای کارگر 
اعالم کرده است که حداقل دستمزد کارگران را 

بر . اعت افزايش خواھد دادچند سنت در س
اساس آنچه روزنامه ھا نوشته اند قرار است 

سنت  ۶٣يورو و  ٨ميزان پايه مزدھا از ساعتی 
اين تغيير . سنت تغيير کند ٧١يورو و  ٨به 

ساعت و در ھر ماه  ٨برای کارگری که روزی 
روز يعنی به صورت تمام وقت کار می کند  ٢٢
ھمه . د بوديورو در ماه باالتر نخواھ ١۴از 

شواھد حاکی است که دستمزدھای واقعی توده 
ھای کارگر در طول ماه ھای اخير زير فشار 
افزايش جھشی بھای نيازھای عمومی زندگی 

. درصد يا بيشتر کاھش ياقته است ١٠حدود 

يورو در ماه برای کارگری که به  ١۴افزايش 
يورو  ١۵٠٠طور مثال از دستمزد ماھانه 

يک درصد ھم پائين تر  برخوردار باشد از
به اين ترتيب، پيدا ست که پاسخ بسيار . است

عوام فريبانه دولت سارکوزی به اعتراضات 
. کارگران نمی تواند ھيچ کارگری را فريب دھد

دولت سرمايه داری فرانسه چند ماه پيش نيز در 
رويارويی با فشار کوبنده مبارزات کارگران 

و در ماه مجبور شد به افزايش حقوق چند يور
رضايت دھد و حداقل دستمزدھا را از ھشت 

سنت  ۶٣سنت به ھشت يورو و  ۴۴يورو و 
عقب نشينی دولت سرمايه در اين سطح . برساند

ھيچ معضلی از نظام سرمايه داری را حل نکرد 
و ھيچ کاھشی در وسعت و شدت مبارزات 

آنچه در حال حاضر . کارگران پيش نياورد
م می گيرد نيز به توسط دولت سارکوزی انجا

طور قطع موج مبارزات کارگران را دچار ھيچ 
سطح معيشت و امکانات . نخواھد کرد افتی

رفاھی و حقوق اجتماعی توده ھای کارگر زير 
فشار تعرضات سرمايه به طور بی امان در 

دامنه اعتراض و مبارزه . حال تنزل است
کارگران عليه جنايت و بربريت سرمايه نيز 

پيش گسترش خواھد  ز بيش ازطبعا ھر رو
  . يافت

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 توطئه جديد سرمايه برای غلبه بر مبارزات کارگران هفت تپه
يعقوب شفيعی مدير عامل سرمايه در شرکت 
نيشکر ھفت تپه به دنبال ماه ھا فرار از دست 
خشم و قھر و عصيان توده کارگر اين کارخانه 

ترده اينک زير پوشش تدابير امنيتی بسيار گس
نيروھای انتظامی و قوای سرکوب دولت 
سرمايه داری به سر کار خويش در اين شرکت 

او آمده است تا برگ توطئه . بازگشته است
جديدی را به کارنامه دسيسه ھا و ترفندھای 
عمال سرمايه برای به شکست کشاندن مبارزات 

شفيعی پس از حضور در . کارگران بيفزايد
شمار کثيری پليس و  کارخانه در حالی که توسط

نيروی ضدشورش و عوامل حراست سرمايه 
محافظت می شد خطاب به کارگران گفت که 
اگر به سر کار بازگردند مطالبات آنان پرداخت 

آنچه شفيعی در اين روز بر زبان . خواھد شد
رانده بارھا توسط عوامل ديگر سرمايه با ھدف 
درھم شکستن صفوف اتحاد و ھمدلی و 

. رگران بر زبان رانده شده استھمبستگی کا

کارگران به اندازه کافی اين ترفندھا را تجربه 
درست به ھمين دليل ھيچ کارگری . کرده اند

. برای حرف ھای او تره ای خرد نکرد
کارگران ھفت تپه به دنبال شنيدن اين وعده ھا 
بدون اين که دچار ھيچ نوع توھم و ترديدی 

ه مبارزاتشان بشوند يک صدا اعالم کردند که ب
  .ادامه خواھند داد

  ٨٧تير ٢
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  ١٣٨٧تير  ٧ جمعه    ٩سال اول ـ شمارٔه 

 اعتراض کارگران راننده تاکسی در شهرهای مختلف
کارگران راننده تاکسی در شھرھای مختلف در 
اعتراض به کاھش چشمگير ميزان درآمد و 
تنزل فاحش سطح معيشتی خويش دست به 

افزايش سرسام آور بھای . اعتراض زدند
قر و فالکت تمام نيازھای عمومی زندگی دامنه ف

بخش ھای طبقه کارگر را بسيار بيش از پيش 
رانندگان تاکسی عالوه بر . گسترش داده است

فشار بار سنگين گرانی ھا، در مورد سوخت 
الزم برای ساعات کار خويش نيز با مشکالت 

اين کارگران در طول . بسيار جدی مواجه ھستند
ماه ھای اخير در شھرھای مختلف عليه اين 

آنان در شوشتر، . ت اعتراض کرده اندوضعي
 نکا، کرمان و جاھای ديگر دست به تحصن زده
و خواستار يافتن راه حلی برای غلبه بر اين 

رانندگان تاکسی در برخی . وضعيت شده اند
شھرھا تھديد کرده اند که در صورت عدم توجه 
به خواسته ھايشان دست به اعتصاب خواھند 

  . زد

  ٨٧تير ٢

  
 

 ر بدون مزد و سپس اخراجماه کا ۵
راھکار  رانیا نروزی نيست که سرمايه دارا 

جديدی را برای تعميق شدت استثمار و توسعه 
دامنه فقر و گرسنگی و سيه روزی طبقه کارگر 

اين سرمايه . کشف نکنند و به اجرا نگذارند
داران کارشان اين است که شمار زيادی کارگر 

ينده ترين را برای مدتی به حادترين و فرسا
در اين مدت زير . شکل ممکن استثمار می کنند

عناوينی مثل دوره آزمايشی يا ھر اسم و عنوان 
و بھانه ديگر ريالی دستمزد به آنان پرداخت 
نمی کنند و سپس در پايان اين دوره کارگران 
مزبور را اخراج و عين ھمين بال و بدبختی را 
ه بر سر جمعيت ديگری از بردگان مزدی سرماي

اين روش يا اين آخرين دستاورد . در می آورند
دانش تبھکاری سرمايه، به طور واقعی برای 
عده ای از سرمايه داران در پاره ای از رشته 

ھا ی توليدی به يک شيوه متداول استثمار 
شکلی که . وحشيانه نيروی کار تبديل شده است

در آن برده مزدی نه فقط مزد نمی گيرد که حتی 
و نميری را که بردگان دوره برده نان بخور 

داری از اربابان برده دار خود می گرفتند نيز 
اين کشف فوق مافيائی سرمايه . دريافت نمی کند

داری در شرايط متفاوت به صور مختلف و با 
حاالت و اشکال متفاوت توسط سرمايه داران به 

به طور مثال حتی در . کار گرفته می شود
بزرگ ھم رسم شده  بسياری از کارخانه ھای

است که ماه ھا ھيچ دستمزدی به کارگر 
پرداخت نمی کنند و سپس او را بيکار می 

فرايند « سرمايه دار صاحب شرکت . سازند
طبس نيز از جمله خيل کثير ھمين سرمايه » کاو

کارگر را استثمار می  ۴٠او حداقل . داران است

بر اساس تبانی ھا و مراودات مافيائی ميان . کند
خويش و سرمايه دار صاحب کارخانه آب طبس 
محل کار کارگران مذکور را در کارخانه اخير 

ماه تمام  ۵کارگر ياد شده  ۴٠. تعيين کرده است
است که با شدت و حدت ھر چه تمام تر در 
اينجا استثمار شده اند و ھيچ ريالی دستمزد 

کارگران برای دريافت . دريافت نکرده اند
اعتراض زده اند و  مزدھای خود دست به

طبس در يک روز » فرايند کاو« کارفرمای 
 ۴٠صبح بدون پرداخت ھيچ دستمزدی کل اين 

   .کارگر را يکجا اخراج کرده است

  ٨٧تير ١

  

 ايجاد اشتغال از طريق اخراج کارگران
ھر چه نظام سرمايه داری عميق تر در ورطه 
انحطاط فرو می غلطد، ھر چه تناقضات و 

ذاتی اين نظام عريان تر می شود،  گنديدگی ھای
ھر چه ماندگاری سرمايه داری به فشار 
جنايتکارانه تر و قھرآميزتر عليه بشريت بيشتر 
مشروط می شود، به ھمان اندازه اصطالحات و 
الفاظ و عناوينی که اين نظام برای پديده ھا، 
سير رخدادھا يا ماوقع روزمره انتخاب می کند 

شيادانه تر و چندش آميزتر  نيز عوام فريبانه تر،
زمانی توسعه انباشت سرمايه در . می گردد

ھمان حال که شمار کارگران در قياس با حجم 
عظيم سرمايه ھای پيش ريز شده را به طور 
نسبی کاھش می داد، اما به صورت مطلق و 
عددی کارگران جديدی ھم استخدام می شدند و 
در اين گذر بر جمعيت بردگان مزدی شاغل 

اين دوران ديری است که به . افروده ھم می شد
دھه ھای زيادی است که در . پايان رسيده است

سراسر جھان توسعه سرمايه گذاری ھا نه فقط 
ھيچ کار جديدی ايجاد نمی کند بلکه انبوه 

در ھمين . بيکاران دنيا را انبوه تر می سازد
ايجاد «راستا در سراسر دنيای موجود اصطالح 

. ای کامالً تازه ای پيدا کرده استمعن» اشتغال

مصداق بسيار روشن و شفاف اين تغيير معنای 
تاريخی را بيشتر از ھمه جا در اقدامات 
روزمره آحاد سرمايه داران ايرانی می توان 

اينان جمعيت کثيری از کارگران . مشاھده کرد
شاغل را اخراج می کنند و به جای آن ھا تعداد 

ا دستمزد بسيار نازل بسيار کمتری کارگر را ب
تر و فشار کار بسيار فرساينده تر و مرگبارتر 

اين سرمايه داران و دولت آن . استخدام می کنند
ھا ھمين عمل را به نام ايجاد اشتغال و کاھش 

بخش  .ميزان بيکاری در بوق و کرنا می کنند
قابل توجھی از اخبار و گزارشات دولت سرمايه 

طرح ھای  داری که شب رو روز پيرامون
گوناگون توسعه اشتغال و ايجاد کار در شبکه 
ھای خبری اين رژيم به گوش شھروندان فرو 
می کنند از ھمين سنخ کارآفرينی ھا و کاھش 

يک نمونه بسيار آشکار اين !! بيکاری ھا است
نوع شغل آفرينی کاری است که جناب سرمايه 

در منطقه » دامکو« دار صاحب شرکت لبنياتی 
ايشان بر اساس . فارس انجام داده استالرستان 

ميليارد  ۵گزارشات مندرج در روزنامه ھا 
تومان حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر 
ايران را که به صورت سرمايه بانکی در 

مالکيت دولت سرمايه دارای يا بانکداران 
خصوصی ايران قرار داشته به صورت وام 

« نام  او اين وام را زير. دريافت کرده است
از بانک ھا گرفته است و درپی » ايجاد اشتغال

وصول آن بالفاصله با فراغ بال و آسودگی 
کامل خيال کل کارگران قديمی خود را برای 

« سرمايه دار صاحب . ھميشه اخراج کرده است
ميليارد تومانی پس از  ۵و گيرنده وام » دامکو

اين کار خويش، تعدادی کارگر جديد را با 
يار پائين تر و فشار کار بسيار دستمزد بس

ً با قراردادھای موقت به  سھمگين تر و طبيعتا
اندکی دقت . جای آن ھا مشغول کار ساخته است

کنيد و ببينيد که اين سرمايه دار بسيار زيرک 
به يمن شرايطی که دولت سرمايه !! مبتکر

داری در اختيارش قرار داده است چگونه با يک 
ميليارد محصول  ۵. ستتير ده ھا شکار کرده ا

کار و استثمار کارگران را به مالکيت خود در 
آورده و به عنوان سرمايه برای استثمار وسيع 
تر و عظيم تر توده ھای کارگر سرمايه گذاری 

او عده ای کارگر با دستمزد باالتر را . است
بيکار کرده و به جای آن ھا کارگران با دستمزد 

دتر و مرگبارتر به نازل تر را برای استثمار حا
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کارگران قديمی به دليل سابقه . کارگرفته است
کار طوالنی و تجارب جمعی طبقاتی برای 
گرفتن مطالبات ابتدائی خود اينجا و آنجا دست 

کار مبارزه می شدند و به يکه تازی او در  به

. تشديد استثمار خويش اعتراض می کردند
کم کارگران جديد از اين لحاظ برای او بسيار 

از ھمه اين ھا گذشته ايشان به . خطرتر ھستند
عنوان يک سرمايه دار ايجاد کننده کار و 

اشتغال مورد تقديس عمال دولتی سرمايه نيز 
  ...... ھست و

  ٨٧تير ١

  

 کارگران صنايع فلزی و ماه ها کار بدون دستمزد
سال تمام است که  ٢کارگر صنايع فلزی  ٣۵٠

. فت نگرفته اندکار می کنند و دستمزدی دريا
کارگر ديگر که در کارخانه مصنوعات  ١٩٠

زرين به کار اشتغال دارند نيز با ھمين فاجعه 
. کار کردن و دستمزد نگرفتن مواجه ھستند

کارگران اين واحدھا در طول اين مدت بارھا 
اعتراض کرده و دست از کار کشيده اند، اما ھر 

و بار با وعده و وعيدھای دروغين کارفرمايان 
عمال دولتی سرمايه، کار خويش را از سر 
گرفته و به توليد سود برای سرمايه داران ادامه 

ساله دستمزدھا کل اين  ٢تعويق . داده اند
جمعيت چند صد نفری کارگر و ھزاران عضو 
کوچک و بزرگ خانواده ھای آن ھا را به طور 

سرمايه داران . واقعی به روز سياه نشانده است

ير نام پرداخت حقوق کارگران در ھمين مدت ز
ميليون وام دريافت کرده اند اما باز ھم  ۵٠٠

   .ھيچ ريالی به کارگران پرداخت نکرده اند

  ٨٧تير ١

  

  

 بيکارسازی در ايران صدرا و دور جديد مبارزات کارگران
بخش نخست طرح ضد کارگری سرمايه داران 
و دولت آن ھا برای اخراج جمع زيادی از 

ان صدرا از امروز به اجرا نھاده کارگران اير
کارگر از کار بيکار شدند و طرح  ۴٠٠. شد

کارگر ديگر شرکت در  ۶٠٠بيکار سازی 
سرنوشت اشتغال و ادامه کار . دستور کار است

کارگران کارخانه ايران صدرا مدت مديدی 
است که محور مھم جنگ و ستيز جاری 
صاحبان سرمايه و توده کارگر شاغل در اين 

در طول اين مدت سرمايه داران . ه استمؤسس
با توافق دستگاه ھای دولتی حامی خويش چندين 

آخرين بار . بار دست به اخراج کارگران زده اند
در نوروز ھمين امسال بود که کارفرمای 

کارگر را به بھانه پايان مدت قرار  ۴٠٠شرکت 
 ۴٠٠اين کارگران دقيقاً ھمين . داد بيکار ساخت
ماه از آن  ٣اکنون با گذشت فقط  نفری ھستند که

در واقعه شروع . تاريخ دوباره اخراج شده اند
سال جاری کارگران اخراجی ايران صدرا 
صحنه پرشکوھی از مبارزه و اعتراض را در 
برابر سرمايه داران و عمال دولتی آن ھا به 

آنان دروازه ورودی کارخانه را . نمايش نھادند
شاغل خود  اشغال کردند و از ھمزنجيران

خواستند که از ورود به کارخانه و راه انداختن 
کارگران ھمزمان در . چرخ توليد خودداری کنند

مسير عبور مسافران نوروزی که از مناطق 
مختلف ايران و کشورھای ساحل خليج وارد 
بوشھر شده بودند دست به اجتماع زدند و 
اعتراض خويش عليه اقدامات ستم سرمايه 

تمی گرسنگی و فقر و فالکت داران و خطر ح
خانواده ھای خود را به گوش آنان و از اين 
طريق به گوش کارگران در جاھای ديگر 

  . رساندند

در روزھای نوروز موج نيرومند مبارزات 
کارگران صاحبان سرمايه و دستگاه ھای دولتی 

آنان قبول کردند . را مجبور به عقب نشينی کرد
دند و برای غلبه که کارگران به سر کار باز گر

بر عصيان و خشم و قھر توده ھای کارگر حتی 
وعده دادند که برای تضمين تداوم اشتغال آنان 

کارفرمايان و دولت آن ھا . کارھايی انجام دھند
درست ھمزمان به صورت نقشه مند و برنامه 
ريزی شده شروع به ساختن زمينه ھای الزم 
. دبرای کاھش وسيع نيروی کار کارخانه کردن

قبل از ھر چيز با با مسؤالن اداره کار وارد 
مذاکره شدند تا پيرامون اجرای يک دسيسه 
مشترک ضد کارگری و انسان ستيزانه با آنان 

بر اساس اين دسيسه مسؤالن . به توافق برسند
دولتی اداره کار اعالم می کردند که کارگران 
اخراجی می توانند برای مدتی از يک سطح 

اين گام . مه بيکاری بھره مند شوندبسيار نازل بي
نخست اجرای توطئه بود و اين ھدف را دنبال 
می کرد که شايد از ميزان خشم و قھر و شدت 
عصيان کارگران نسبت به بيکارسازی ھا و 
. فشار سھمگين گرسنگی متعاقب آن کاسته شود

فاز دوم توطئه اخراج عملی کارگران به 
بت صورت زمان بندی شده و طی چند نو

اين زمان بندی نيز به اين دليل . مختلف بود
صورت می گرفت که صفوف متحد کارگران 
در معرض اخراج حتی االمکان در ھم شکسته 
شود و ھمه آن ھا با ھم به طور متحد و يکصدا 

کارفرمايان و دولت آن . دست به مبارزه نزنند
ھا ھمه اين دسيسه ھای شوم را عليه توده ھای 

را تدارک ديده اند و اکنون گام کارگر ايران صد
 ۴٠٠اخراج . به گام در صدد اجرای آن ھستند

کارگر در روزھای اخير يکی از حلقه ھای شوم 
  . اين توطئه است

سؤال بسيار اساسی در اينجا اين است که 
کارگران اخراجی و در معرض اخراج ايران 
صدرا چه بايد بکنند و در مقابل تعرضات ھار 

ما . ماتی را می توانند انجام دھندسرمايه چه اقدا
قبالً در اين زمينه بحث کرده ايم و اکنون با 
توجه به آنچه رخ داده و در شرف رخ دادن 
است يک بار ديگر نکات اساسی حرف ھای 

اين نکات عبارتند . خويش را تکرار می کنيم
  :از

مقدم بر ھر چيز بايد تمامی توطئه ھای . ١
ا را نقش بر آب سرمايه داران و دولت آن ھ

پرداخت چند ماه و ھر ماه چند تومان بيمه . کرد
بيکاری حتی اگر پرداخت شود مشکل ھيچ 

ھيچ کس نبايد فريب . کارگری را حل نمی کند
ھدف صاحبان سرمايه . اين دسيسه را بخورد

ً فريب دادن ما و پيش بردن نقشه ھای  صرفا
آنان به محض . شوم ضد کارگری خويش است

ز امکان مھار شعله ھای خشم و اطمينان ا
اعتراض ما ھيچ ريالی بيمه بيکاری پرداخت 

توطئه آن ھا برای عدم اخراج . نخواھند کرد
يکجای کارگران نيز نبايد انبوه کارگران در 
معرض اخراج يا حتی کارگرانی را که تھديد به 

ھمه ما برای ھر . اخراج نشده اند فريب دھد
تھاجم ھر چه لحظه و ھر کجا آماج تعرض و 

ھارتر سرمايه ھستيم و ھيچ کارگری در جامعه 
ما حتی برای فروش فردای نيروی کار خود 

  . نيزھيچ تضمينی ندارد

ھمه ما کارگران بايد دست اتحاد با ھمديگر . ٢
کارگران . را ھر چه سخت تر فشار دھيم

اخراجی و در معرض اخراج بايد با ساير 
ا بايد تمامی آن ھ. ھمزنجيران خود گفتگو کنند

ترفندھا و دسيسه پردازی ھای سرمايه داران را 
کارگران بايد ھمزمان . برای ھمگان افشا کنند

تالش کنند تا با کارگران حوزه ھای ديگر کار و 
مبارزه عليه اخراج . توليد ارتباط برقرار کنند
و می تواند ستون  کارگران ايران صدرا بايد

ر سطح فقرات يک جنبش نيرومند کارگری د
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استان بوشھر عليه سرمايه و دولت سرمايه 
  . داری گردد

در متن اين تالش بايد شورای ضد سرمايه . ٣
داری خود را تشکيل دھيم و از درون اين شورا 
با دخالت خالق و مؤثر و آگاه ھمه احاد 
کارگران برنامه سنجيده و جامعی را برای 
تماس با کارگران ھمه مناطق ديگر ايران و 

حمايت آنان از جنبش خويش تنظيم و به جلب 
بسيار طبيعی است که ارتباط با . اجرا گذاريم

کارگران نفت وگاز وآب و برق و حمل و نقل و 
صنايع استراتژيک بايد از بيشترين اولويت 

  .برخودار باشد

به کمک شورای ضدسرمايه داری خود کل . ۴
کارخانه ايران صدرا را تصرف کنيم و اداره و 

  . ريزی کار و توليد آن را به دست گيريم برنامه

با اتکا به قدرت متحد دسته جمعی و طبقاتی . ۵
خود دولت سرمايه داری را مجبور کنيم که تمام 
نيازھای اداره کارخانه را در اختيار شورای 

  . کارخانه قرار دھد

کارگران ايران صدرا به طور واقعی راه 
چيز را يک . ديگری برای ادامه مبارزه ندارند

به ھر ميزان که ما وسيعتر، . فراموش نکنيم
مصمم تر و فعال تر وارد ميدان مبارزه برای 

حصول اين ھدف ھا گرديم کفه توازن قوا به 
سود ما و به زيان صاحبان سرمايه و دولت آنھا 

اين بسيار مھم است که اگر ما . تغيير می کند
حتی موفق به پيمودن راه خويش تا آخر نشويم 

 سنگ بنای درستی را برای مبارزات بعدی اوالً 
خود نه فقط در ايران صدرا و سطح استان 
بوشھر بلکه در وسعت جنبش طبقاتی خويش در 
سراسر ايران گذاشته ايم، ثانياً به يمن ھر ميزان 
پيروزی که در اين مسير به دست آوريم سرمايه 
داران و دولتشان را به دادن امتيازات بيشتر 

  . يم کردمجبور خواھ

   ٨٧تير ١
  

 کارگر را اخراج می کند ٢٠٠٠بيش از » آلتاديس«

سير تمرکز و ادغام سرمايه ھا در ھمديگر، 
ه از استفاده سرمايه ھای متمرکز و ادغام شد

تکنولوژی مدرن تر، به کارگيری اين 
تکنولوژی ھا و دستاوردھای علمی، فنی، 
تخصصی و ارتباطاتی حاصل کار کارگران از 
يک سو و باال بردن سرعت، شدت، سختی و 
فرسايندگی کار کارگران و بيکاری و سالخی 
معيشت و امکانات زيستی توده ھای کارگر از 

اپذير شيوه سوی ديگر سرشت جبری و اجتناب ن
تاريخ سرمايه داری . توليد سرمايه داری است

سرمايه ھا ھر . تاريخ تکامل اين روند است
ھر روز . روز بيشتر درھم ادغام می شوند

حاصل کار بردگان مزدی خود را در قالب 
تکنولوژی ھا و دستاوردھای عظيم علمی در 
سطحی بسيار وسيع تر به کار می گيرند، ھر 

ود به نيروی کار را کاھش روز نياز نسبی خ
می دھند و برای توليد حجم عظيم تری کاال 
. نيروی کار بسيار کمتری را به کار می گيرند

« کارگر شرکت دخانيات  ٢٠٠٠اخراج بيش از 
. نيز در ھمين راستا انجام می گيرد» آلتاديس

امپريال « تراست دخانيات معروف انگليسی 
« خود  سھام شرکت اسپانيائی رقيب» توباکو
شرکت اخير در دايره . را خريده است» آلتاديس

برنامه ريزی متمرکز انحصار امپريال توباکو 

شش کارخانه خود را در کشورھای مختلف 
اروپا تعطيل می کند و کارگران اين واحدھا را 

بر اساس اطالع، عالوه بر . بيکار می سازد
کارگر فرانسوی،  ٨٣٠کارگر اسپانيايی، ١٠٠٠
کارگر آلمانی در  ٢۵٠انگليسی و  کارگر ٢۶٠

چھارچوب طرح تعديل ساختاری صاحبان اين 
  .انحصار بيکار می شوند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

  

 خطر اخراج کارگران کارخانه های کفش و کيف
بخش ھای مختلف سرمايه در سطح جھانی 
برای تسخير بخش ھر چه بيشتری از بازار 
فروش و تصاحب سھم ھر چه عظيم تری از 

ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر اضافه 
سرمايه . دنيا با ھم به ھر رقابتی دست می زنند

در پيشبرد اين رقابت ھيچ مرز و مليت و معيار 
و ضابطه و دين و آيينی را ھم درنظر نمی 

در سال ھای اخير، سودآور بودن فروش . گيرد
کاالھای چينی در بازار داخلی ايران از جمله 

ساخت کارگران چين سبب  فروش کيف و کفش
شده است که سرمايه داران زيادی سرمايه ھای 
خويش را در حوزه خريد و فروش اين 

اين امر بازار فروش . محصوالت پيش ريز کنند
کفش و کيف توليد شده در کارخانه ھای داخلی 

ً به  را به ميزان زيادی محدود ساخته و تقريبا
حاصل اين روند، کاھش . نصف رسانده است

نياز به کاالھای توليد شده اين کارخانه ھا به 
. دليل بھای ارزان تر کاالھای چينی است

پيداست که تنزل ھولناک سطح معيشت ده ھا 
ميليون نفوس خانواده ھای کارگری ايران و 
ناتوانی آنان برای خريد کفش و کيف ھم در اين 

نکته بسيار اساسی اين . ماجرا کامالً تأثير دارد
اره سودجوئی بيشتر سرمايه داران است که کف

ً کارگران بايد بپردازند رقابت ميان . را صرفا
سرمايه ھای ايرانی و چينی تا جائی که به 
صاحبان ايرانی سرمايه ھا مربوط می شود ھيچ 

اين سرمايه . زيانی را متوجه آنان نمی کند
داران بی درنگ عرصه انباشت سرمايه ھای 

ر حوزه ھای جديد خويش را تغيير می دھند و د
شروع به استثمار نيروی کار بسيار ارزان تر و 

در اين ميان فقط . شبه رايگان تر می کنند
کارگران ھستند که از زمين و زمان نظام 

رقابت سرمايه . سرمايه داری بمباران می شوند
ھای ايرانی و چينی در بازار داخلی و کاھش 
 بازار فروش برای سرمايه ھای داخلی درھمان
گام اول بيکارسازی انبوه کارگران کارخانه 
ھای کيف و کفش را در دستور کار سرمايه 

  . داران صاحب اين کارخانه ھا قرار داده است

  ٨٧خرداد ٣١

 

 کارگران راننده فرانسوی و ايجاد راه بندان اعتراضی  
کارگران راننده فرانسوی در اعتراض به 

دھای افزايش بھای مواد سوختی و کاھش دستمز
واقعی خود تالش کردند تا سيستم حمل و نقل 
. عمومی در جاده ھای مھم کشور را مختل کنند

راننده کاميون با راه انداختن خودروھای  ٢٠٠
خويش در اتوبان ھای کمربندی شھر پاريس و 
حرکت با سرعت بسيار پائين مانع از عبور و 
. مرور متعارف خودروھا در اين جاده ھا شدند

کاميون با صدور اطالعيه ای از ھمه  رانندگان
اھالی پاريس و شھرھای مجاور خواستند که از 

اعتراض . ورود به اين اتوبان ھا خودداری کنند
کارگران راننده بخسی از اعتراض سراسری 
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ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(از سا ک ید) ه    :بازدید 
WWW.HAMAAHANGI.COM  

بار ارشات ا ید  ،  س ز ارسال  ود را  آ ی  طا کار   :، و 
hamaahangi@gmail.com   

توده ھای کارگر فرانسه عليه گرانی ھا، تنزل 
سطح معيشت، باالرفتن ساعات کار و افزايش 

دولت سرمايه داری سن بازنشستگی است که 

فرانسه بر کل طبقه کارگر اين کشور تحميل 
  ٢٠٠٨ژوئن  .کرده است

  

 اعتصاب خلبانان و کارگران حمل و نقل هوائی در ژاپن
کارگران شبکه حمل و نقل ھوائی ژاپن در 

در اعتراض به سطح » ژاپن ايرالينز« شرکت 
با . پائين دستمزدھای خود دست از کار کشيدند

ب اين کارگران شمار بسياری از شروع اعتصا
پروازھای ھوائی کشور متوقف شد و حداقل 

مسافر قادر به انجام برنامه پرواز خود  ٧٠٠٠

شرکت ژاپن ايرالينز در راستای تالش . نشدند
برای دستيابی به حداکثر سود نه فقط دستمزد 

ھا و » پاداش«کارگران را افزايش نداده که 
انان و خدمه برخی دريافت ھای ھميشگی خلب

. شبکه ھای پرواز را نيز به کلی قطع کرده است
پرواز  ٣۴در نخستين روز اعتصاب بيش از 

کارگران اعالم کرده اند که . اين شرکت لغو شد
تا دستيابی به ھمه خواسته ھايشان به اعتصاب 

  . ادامه خواھند داد

  ٢٠٠٨ژوئن 

  
  

 تشديد مبارزات کارگران هفت تپه
ت تپه در ادامه مبارزات کارگران نيشکر ھف

روزھای گذشته خويش صبح امروز نيز در 
چند ھزارکارگر . محل کارخانه اجتماع کردند

عاصی با دنيايی خشم و نفرت عليه صاحبان 
سرمايه، دولت سرمايه داران و عامالن واقعی 
. سيه روزی خود در اين اجتماع شرکت داشتند

کارگران با اطالع از اين که زيودار مدير 
حراست شرکت پس از مدت ھا فرار از دست 
آن ھا باالخره در محل شرکت حضور يافته 
است با خشم و نفرت به سوی دفتر کار او ھجوم 

زيودار با مشاھده ھجوم کارگران . بردند
او . خشمگين و عاصی سخت دچار وحشت شد

درھای محل کار را از درون بر روی خود قفل 
انتظامی و  کرد و برای نجات خويش از نيروی

. دستگاه ھای سرکوب سرمايه کمک خواست
نيروھای امنيتی از ھمه سو برای نجات زيودار 
به صفوف کارگران يورش بردند و شروع به 

تھاجم وحشيانه . ضرب و شتم آن ھا کردند
نيروی سرکوب سرمايه با مقاومت خشمگينانه و 

آنان حلقه محاصره . استوار کارگران مواجه شد
گرفتن زيودار را تنگ تر و تنگ  برای گروگان
پليس و نيروی سرکوب با مشاھده . تر ساختند

اين وضعيت کوشيدند تا از طريق وعده و وعيد 
دائر بر اين که زيودار ھيچگاه به شرکت باز 
نخواھد گشت او را از شعله ھای سرکش خشم 

   .کارگران رھا سازند

کارگران سخت مصمم ھستند تا فشار مبارزات 
سرمايه داران و دولت سرمايه دار را  خويش بر

با ھدف حصول مطالبات خود بيشتر سازند و 
دامنه اعتراضات و جنگ و ستيز خود با عمال 

براساس آخرين اخبار . سرمايه را گسترش دھند
رسيده، دولت سرمايه دار با درک احتمال 
گسترش و شدت پيکار کارگران در سطحی 

رک بسيار وسيع دست به لشکرکشی و تدا
نيروی بيشتر برای مقابله با خيزش کارگران 

شمار کثيری ھليکوپتر به . ھفت تپه شده است
طور مکرر دست به کار انتقال نيروھای 
انتظامی و نظامی از شھرھای مختلف خوزستان 

دولت . و جاھای ديگر به شھر شوش ھستند
سرمايه نيروھای زيادی را در مدارس مختلف 

ه طور مستمر بر شوش مستقر ساخته است و ب
  . شمار اين نيروھا می افزايد

مبارزات کارگران ھفت تپه عليه سرمايه و 
دولت سرمايه داران وارد مرحله بسيار حساسی 

آنان بيشتر از ھميشه به ھمبستگی و . شده است
ما از . حمايت ھمه کارگران ايران احتياج دارند

توده ھای طبقه کارگر ايران می خواھيم که 
  . فت تپه را تنھا نگذارندکارگران ھ

 ٨٧خرداد ٣٠
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 ای طبقه کارگر ايران منشور مطالبات پايه

در يک . می شوندھجوم 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 رانده 
شکاف طبقاتی اکنون به چنان . ينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيمسوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می ب

اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است
بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. ده است و خودکرده را تدبير نيستتحميل کر

  .ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود

و يکی از . و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده استبا اين ھمه 
محلی به مبارزه برای پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و . علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی . مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
تاکيد بر پايه ای بودن مطالبات در اين . ه ای طبقه کارگر استامان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پاي

، ثانيا و مھم تر منشور از آن رو ضروری است که اوال کارگران ايران در اوضاع کنونی حتی از پايه ای ترين حقوق متعارف کارگران دربخشی ازجھان محرومند و
که خود شرط الزم مقاومت در مقابل سرمايه در شرايط کنونی  - ارزه سراسری در وسيع ترين شکل آناز آن، الزمه ارتقای مبارزات پراکنده کارگران به سطح يک مب

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

نفس طرح ھرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ای به . مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران
طلب کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران . معنای آن است که کارگران از سرمايه داران طلبکارند

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را . ر ازای آن ھيچ چيز نگرفته اندکرده اند اما د
کارگر در . شند و بايد بکشندبدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می ک. از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند

ايد تمام ثروت جامعه لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا ب
ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن  را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که

  . تدوين کرده ايم

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

  . ھزار تومان باشد ۶٠٠حداقل دستمزد ماھانه ھر کارگر در شرايط کنونی بايد  -١
  . ھزار تومان در ماه برخوردار باشند ١٠٠ی به مبلغ سال بايد از حقوق ثابت ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
  .ل کمترباشدبيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغ. تمام بيکاران آماده کاربايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۴
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت الغاء بايد گردد - ۵
  . سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر 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 رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧
  . از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران استفاده شود -  
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد -  
  . و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشدبھداشت و دارو  - ٨
  . آموزش و پرورش در تمامی سطوح بايد رايگان شود - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . گيرند ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار -١٢
  .سال بايد به طور کامل الغاء گردد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

  . باشندزنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته  -  
  .ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع گردد -  
  . تشکيل خانواده يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  

  .اد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشدايج -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

١/٢/١٣٨٧  

  



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

 
١٤ 

  ١٣٨٧ تير ٧جمعه     ٩سال اول ـ شمارٔه 

  

  

  

  

  
 

ان    ت کار ی را  د ه ھما ر ک
ید سا   .ی 

  
منطقه (گی برای ايجاد تشکل کارگری سايت کميته هماهن

طور روزمره به روز شده و اخبار جديد کارگری ه ب) تهران
 .گردد در آن منتشر می

   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی خود را
 :بفرستيدبه آدرس زير 

  

hamaahangi@gmail.com   
  

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

توانيد  در صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می. کنيد
حذف نام خود از فھرست مشترکين در ھمين قسمت خواھان 

  .شويد


