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 بالتکليفی کارگران المپ الوند و راه چاره آن
در آن . ار ساختکارخانه المپ الوند يک سال پيش ھمه کارگران خود را بيک 

کارخانه او در دست  روز حرف کارفرمای صاحب شرکت اين بود که
او ادعا می کرد که کارگران يک سال از بيمه بيکاری استفاده . بازسازی است

خواھند کرد و پس از آن با پايان دوره بازسازی آنان نيز به سرکار خويش 
ی به نام بيمه بيکاری کارگران يک سال با مبلغ بسيار ناچيز. بازخواھند گشت

که اصال کفاف معاش آن ھا را حتی با تحمل بدترين شکل خورد و خوراک و 
پوشاک نمی داد، روزگار گذراندند، به اين اميد که کارخانه بازسازی شود و 

دوره يک سال اکنون مدتی است پايان يافته . آنان به سر کار خويش بازگردند
آنان می . سر کار خويش بازگشته اند به دار سرمايهو کارگران طبق وعده 

خواھند کار خود را از سر گيرند، اما می بينند که ھيچ خبری از بازسازی يا 
. ھيچ نوع تغيير ديگرنيست و اصالً ھيچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد

از کارگران خواسته است که به جای حضور در کارگاه ھا در  دار سرمايه
اين کار چند روز تکرارشده اما از کار خبری !! دمسجد کارخانه جمع شون

ھمه شواھد حاکی است که . نيست و تکليف ھيچ کارگری مشخص نشده است
کارفرما ھمچون ھمه ھمتايان استثمارگرش به دنبال از سر دواندن و خسته و 
مأيوس کردن کارگران و سپس اخراج کامل آن ھا بدون ھيچ نوع تاوان يا 

  . کمترين تاوان است

چرا ھمين اجتماع روزمره خود : حرف ما با ھمزنجيران المپ الوند اين است 
در مسجد را به يک شورای کارگری تبديل نمی کنيد؟ مگر نه اين است که 
کارفرما برای شما کار ندارد و مگر نه اين است که شما خواستار ادامه کار 

فرما شما را چرا قبل از اين که کار! در اين کارخانه ھستيد؟ بسيار خوب
کارھا را که شما می کنيد، پس چرا  ج کند شما او را اخراج نمی کنيد؟اخرا

شورای کارخانه خود را بر پا نمی کنيد و خودتان از درون ھمين شورا تمام 
ً بايد برای او کار کنيد و از  امور کارخانه را به دست نمی گيريد؟ مگر حتما

صورت ارزش  تومان آن را به ١١٠٠تومانی که توليد می کنيد  ١٢٠٠ھر 
   بدھيد؟ چرا خودتان توليد را راه نمی اندازيد؟ دار سرمايهاضافی به 

شما می گوييد . پاسخ شما روشن است و ما نيز چند و چون آن را می دانيم
ثانيا راه انداختن توليد مستلزم مواد اوليه . اوال اداره کارخانه از ما برنمی آيد

وش و وسايل حمل و نقل و پول آب و برق و و مصالح کار و بازار فر
اين را نيز قطعاً و به درستی اضافه می کنيد که . بسياری چيزھای ديگر است

اگر کارخانه را تصرف کنيد در يک چشم به ھم زدن تمامی نيروی انتظامی و 
و ارتش و ديگر نھادھای سرکوب شما را در محاصره خواھند  سپاه و بسيج

راھی زندان و شکنجه گاه و شايد ھم ميدان تير خواھند گرفت و ھمه تان را 
درمورد اداره کارخانه توسط کارگران، ما فکر می کنيم اين کار دشوار . کرد
به اين دليل غيرممکن نيست که درواقع و عمال . اما غيرممکن نيست ھست

جز استثمار  دار سرمايهھمه کارھای کارخانه را کارگران انجام می دھند و 
کاری که بايد بشود اين است که ھمين انجام . ان کار ديگری نمی کندکارگر

اين . کارھا توسط کارگران شکل برنامه ريزی شده و شورايی به خود بگيرد
کار به ويژه در آغاز البته دشوار است، اما با گذشت زمان روی غلتک خواھد 

درمورد . ردافتاد و کارگران آن را ياد خواھند گرفت و به آن عادت خواھند ک
. فقدان مواد اوليه و وسايل ديگر نيز کارگران بايد آن ھا را از دولت بخواھند

مگر ھمين االن دولت به صاحبان کارخانه ھای نوع المپ الوند ميليارد 
ھمين پول را به کارگران بدھد تا کارگران ! ميليارد وام نمی دھد؟ بسيارخوب

اما پاسخ شما درمورد . را تھيه کنندبا آن مواد اوليه و ديگر نيازھای توليد 
سرکوب و دستگيری و شکنجه و زندان در تمامی سطوح و زوايايش عين 

با اين ھمه، ھمزنجيران، مگر ما ھمين االن شکنجه نمی شويم؟ . واقعيت است
در زنجير اسارت امرار معاش به سر نمی بريم؟ قبول داريم  مگر ھمين االن

بيش از راه زندگی معمولی مين  یدار سرمايهبا که راه مبارزه سازمان يافته 
اما راه ديگر چيست؟ . گذاری شده است و از زمين و آسمانش خطر می بارد

آيا با روزھای طوالنی در مسجد نشستن مشکل حل می شود؟ آيا کارفرما به 
شما و زن و فرزندانتان رحم خواھد کرد و ھمه را به سر کار باز خواھد 

ان جانب صاحبان سرمايه را رھا خواھد ساخت و دار سرمايهگرداند؟ آيا دولت 
اشتغال مجدد شما را بر کارفرما تحميل خواھد کرد؟ تمامی تجارب مبارزات 
کارگران ايران و آنچه که لحظه به لحظه در سراسر اين مملکت در برابر 

در انتظار . ديدگان شما رخ می دھد به طور کامل عکس اين را ثابت می کند
ان و دولت آن ھا نشستن بستن طناب دار با دست خود بر دار سرمايهل راه ح

سرانجام اين راه فقط بيکاری و گرسنگی و فالکت و مرگ . گلوی خويش است
به اين ترتيب می بينيم که راه دوم . ناشی از گرسنگی و ذلت و بدبختی است

روزی بر راه اول شايد خطرناک تر باشد، اما اميدی به پي .نيز کم خطر نيست
به نظر . بيکاری و فقر و سيه روزی دست کم برای فرزندانمان در آن ھست

در راه اول، با . ما، ھر عقل سليمی اين راه را بر راه دوم ترجيح می دھد
سرمايه، که ما را به زانو درآورده است، دست وپنجه نرم می کنيم و می 

ن سر تسليم و خفت فرود در راه دوم، درمقابل آ .کوشيم آن را به زانو درآوريم
در راه اول، دست ھمزنجيران خويش را می فشاريم و به يک . می آوريم

در راه دوم، تک تک و پراکنده به . نيروی عظيم طبقاتی تبديل می شويم
 در راه اول، حتی اگر کشته شويم. ورطه درماندگی و نوميدی فرومی غلتيم

ی دار سرمايه از جھنم آيندهباالخره در پيکار برای رھايی خود و نسل ھای 
در راه دوم به صورت مفلوک و درمانده زير فشار گرسنگی . کشته شده ايم

راه دوم . راه اول راھی به سوی اميد و پيروزی است. سرمايه جان داده ايم
   .سراسر يأس و شکست است

  !دنيای فقر و بندگی ! پس برخيز ای داغ لعنت خورده 

  !شويم  کارگران عليه سرمايه متشکل

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧تير  ١١

 www.hamaahangi.com 

 hamaahangi@gmail.com  

 

 هکارگران صنايع مخابراتی راه دور و چشم انداز نوين مبارز
مبارزات کارگران صنايع مخابراتی راه دور به 

از يک . نقطه تعيين کننده و حساسی رسيده است
سوی فشار مبارزات طوالنی مدت کارگران 
دستگاه ھای دولتی مجری نظم سرمايه را به 
عقب نشينی ھايی واداشته است و از سوی ديگر 
ھمين دستگاه ھای دولتی ھمراه با صاحبان 

که عقب نشينی خويش را به  سرمايه می کوشند

دورخيزی برای حمله گسترده تر به مبارزات 
کارگران و دستاوردھای تا کنونی جنبش آنان 

کارگر  ١٢٠٠در صنايع مخابراتی . تبديل کنند
کار می کنند که ھمه آن ھا در طول يک سال 

دور پيشين . بيکار بوده اند اخير به طور کامل
امل دولتی مبارزات کارگران استاندار و عو

سرمايه در استان فارس را مجبورکرد که 

خواست مھم کارگران وعده و  درمورد چند
آنان گفنتد که ھمه دستمزدھای . وعيدھايی بدھند

معوقه و مطالبات کارگران را پرداخت خواھند 
از اين مھم تر، آن ھا پذيرفتند که اختيار . کرد

نگھداری و ادامه کار کارخانه به کارگران 
نھادھای دولتی حتی زير فشار . گرددمحول 

خشم و عصيان کارگران وعده دادند که مصالح 
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کار و نيازھای توليد را کم و بيش برای 
  .کارگران فراھم سازند

در پايان آن دور مبارزات، کارگران با گرفتن 
اين وعده و وعيدھا به انتظار نشستند، اما ھمان 

که گونه که روشن بود يا در واقع ھمان گونه 
ان و دولت آن ھاست ھيچ دار سرمايهسياست 

واقعيت اين . يک از اين وعده ھا برآورده نشد
دچار  است که کارگران در آن مقطع خاص

کار درست و سنجيده . خوش خيالی و توھم شدند
و ھدفمند آن بود که در ھمان زمان کارخانه را 

کارگران بايد بی درنگ . تصرف می کردند
ی خود را تشکيل می ردا سرمايهشورای ضد 

دادند و از درون اين شورا اداره امور شرکت 
عقب نشينی کارفرمايان . را به دست می گرفتند

و نھادھای دولتی سرمايه معبر بسيار مناسب و 
مساعدی برای تعرض در پيش پای کارگران 

ان از روی دار سرمايهوقتی که . باز کرده بود
ا حداقل توليد ر اجبار تھيه مصالح و ملزومات

در حرف تن وعده می دادند، گام بعدی مبارزه 
کارگران علی االصول برنامه ريزی توليد و 

ی برای تھيه عملی و دار سرمايهفشار بر دولت 
روزمره مواد اوليه و نيازھای اداره توليد توسط 

  .کارگران بود

کارگران زير فشار توھم و اعتماد بيجا به حرف 
از تبديل ھای صاحبان سرمايه و دولت 

دستاوردھای مبارزه خويش به يک سنگر تازه و 
. از سنگری به سنگر ديگر شتافتن بازماندند

آنان يکراست راه خانه انتظار و بستن اميد به 

. عوام فريبی ھای دشمن را در پيش گرفتند
نتيجه آن شد که نھادھای دولتی فرصت را مغتنم 
شمرده و به ھيچ يک از وعده ھای خود جامه 

اجتماع اخير کارگران در مقابل . نپوشاندند عمل
استانداری فارس با ھدف اعتراض به معوق 
ماندن تمامی وعده ھای عمال دولتی سرمايه 

ھمه چيز نشان می دھد که . صورت گرفته است
کارگران بايد آنچه را که قبالً انجام نداده اند 

تشکيل شورای کارگری، . اينک انجام دھند
ی دار سرمايهار بر دولت تصرف کارخانه و فش

برای تامين رايگان تمام نيازھای کار و توليد 
محور اساسی وظايفی است که به طور عاجل 

  . در پيش پای آنان قرار دارد

  ٨٧تير  ١٢
  

 »ايران کومه«اخراج تمام کارگران 
ان صاحب شرکت ايران کومه به دار سرمايه

دنبال سال ھا استثمار ھولناک کارگران و 
ه ھای بسيار فراوانی که از اين طريق سرماي

اندوخته اند، درمورد چگونگی سرمايه گذاری 
ھای بعدی، استثمار ھر چه شديدتر کارگران و 
به دست آوردن اضافه ارزش ھای بسيار انبوه 

جزئيات اختالف . تر با ھم دچار اختالف شده اند
ً حق ھيچ  آنان چندان روشن نيست و طبيعتا

نيست که از اين جزئيات کارگری ھم نبوده و 
در اين ميان يک چيز روشن است و . آگاه شود

ھمه کارگران بی درنگ در جريان آن قرار 
ان تصميم گرفته اند که ھر دار سرمايه. گرفته اند

کدام حجم عظيم سرمايه خود را بر دارند و 
برای استثمار جنايتکارانه تر نيروی کار در 

آنان . کنندجای ديگری شروع به سرمايه گذاری 
اين تصميم را گرفته اند و ھمزمان در ھمان 
لحظاتی که ھر کدام دنيايی سرمايه حاصل از 

استثمار توده ھای کارگر را با خود به جای 
ديگر منتقل می کردند به کارگران اعالم کردند 

کار برای ھيچ . که کارخانه تعطيل است
کارگری نيست و آنان مسئول گرسنگی و ذلت و 

ان دار سرمايه. کارگری نيستند مرگ ھيچ
سرمايه ھای حاصل از سال ھا استثمار 

کارگران با دستان  کارگران را با خود بردند و
خالی، بيکار و بدون داشتن نان فردای زن و 
بچه و با دغدغه گرسنه ماندن ھمه افراد خانواده 

ان کردند دار سرمايهآنچه . راھی خانه خود شدند
انه و نشان از آگاھی و ردا سرمايهکاری کامالً 

اما آنچه کارگران . درايت طبقاتی آنان داشت
کردند نه کار کارگران آگاه بلکه، کامالً 

گواه ناآگاھی و سردرگمی و  برعکس،
کار درست برای اين . درماندگی آنان بود

کارگران آن بود که به جای تسليم و رضا و 
بازگشت به خانه، با تکيه بر اتحاد و تشکل 

ی خود با قاطعيت و عزم راسخ از تعطيل شوراي
کارخانه جلوگيری می کردند و خودشان اداره 

فراموش . امور توليد را در دست می گرفتند
نکنيم که ايران کومه با مشکل کمبود مواد اوليه 
و فقدان بازار و معضالت توليد ھم اصالً مواجه 
نبوده است و اين امر کار تصرف کارخانه و 

طبعا . ا کمی آسان تر می ساختاداره توليد ر
کارگران حق خواھند داشت اگر بگويند در اين 

ان ما را سالخی و قتل دار سرمايهصورت دولت 
اما پرسش اين است که مردن از . عام می کرد

چه مزيتی نسبت به  گرسنگی زير فشار بيکاری
با بيکاری و ديگر  مرگ در جريان مبارزه

  ی دارد؟دار سرمايهمصائب 

  ٨٧ر تي ١٢

  

 تعطيل و همه کارگران بيکار شدند» دروس ايران « 
شرکت دروس ايران توليد کننده کپسول آتش 

کارگر را استثمار می  ۴٠نشانی است و حدود 
دستمزدی  ماه است که ۵اين شرکت حدود . کند

 دار سرمايه. به کارگران پرداخت نکرده است
صاحب شرکت بدون طرح ھيچ دليلی اعالم 

ھفته شرکت را تعطيل می کند  ٢رای کرده که ب
 و در طول اين مدت کارگران بيکار و بدون

ھمه کارگران يقين دارند . دستمزد خواھند بود
ھفتگی سرآغاز تعطيل ھميشگی  ٢که تعطيلی 

کارگر خواھد  ۴٠کارخانه و بيکار شدن کل 
اولين کارخانه در سطح » دروس ايران« . بود

طيل و استان يا در جامعه نيست که تع
تعطيلی اين کارخانه . کارگرانش بيکار می شوند

ھا و بيکارسازی گسترده کارگران موج تعرض 

وحشتناک و مھلکی است که از سال ھا پيش 
و رو به روز  سرمايه عليه کارگران آغاز کرده

  . تشديد نموده است

   ٨٧تير  ١٢

  

 تمديد قرارداد کار موکول به حذف حق اياب و ذهاب
به قرارداد موقت کار يک ميدان  پديده موسوم

ھميشه باز يکه تازی سرمايه عليه دستمزد، 
شرايط کار و تمامی ھست و نيست معاش توده 

کارگر نفس می کشد، با . ھای کارگر است

رجوع به موقت بودن قراردادش بيکار می 
اعتراض می کند، بی درنگ اخراج می !! شود

حق مطالبه ھيچ !! شود زيرا قراردادی است
افزايش دستمزدی ندارد، چون قرارداد کار او 

حقوق ماھانه اش شش ماه شش !! موقت است
ماه پرداخت نمی شود، زيرا در چھارچوب 

عيدی و !! قرارداد موقت استثمار می شود
پاداش و حق سنوات و ھيچ نوع حق و حقوق 
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انسانی به او تعلق نمی گيرد، چون اشتغال وی 
اين !! ستمشمول حکم قراردادھای موقت ا

فھرست را می توان ادامه داد، اما نقطه پايانی 
ان در تمديد ھر چند دار سرمايه. برايش نيست

ماه يکبار اين قرادادھا، به شرطی که آن را 
تمديد کنند، ھمان سطح نازل دستمزدھا را نيز 
به بدترين شکلی سوھان کاری می کنند و بخشی 
از آن را به سودھای کالن خود اضافه می 

يک بار جزئی از آن را زير نام حق . مايندن
اياب و ذھاب قطع می کنند، دفعه ديگر حق 
اضافه کاری روزھای تعطيل را حذف می کنند، 

دفعه سوم اصالً بخشی از روزھای تعطيل را 
بدون حقوق اعالم می کنند، دفعه چھارم اصل 

قراردادھای . دستمزد را به نصف می رسانند
ھميشه باز تاخت و تاز موقت در ھمه جا ميدان 

يک نمونه . بی مھار سرمايه عليه کارگران است
بارز آن ھمين االن دامنگير کارگران سينا کاشی 

اعالم کرده است که قرارداد  دار سرمايه. است
کارگران را تنھا به شرطی برای مدتی کوتاه 
تمديد می کنند که آنان با سپردن تعھد کتبی از 

. ودداری کنندمطالبه حق اياب و ذھاب خ
کارگران اين شرکت ھر کدام در مناطقی بسيار 

آنان به . دور از محل کارخانه زندگی می کنند
کارفرما اعتراض کرده اند، اما  اين شرط
صاحب کارخانه با سماجت تمام  دار سرمايه

پاسخ داده است که ھر نوع سرپيچی از سپردن 
تعھد کتبی برای چشم پوشی از حق اياب و 

ت عدم تمديد قرارداد کارگران خواھد ذھاب باع
  . شد

  ٨٧تير  ١٢

  

 کارگر را بيکار می کند ۵٠قند شيروان 
مالک کارخانه قند شيروان دستور  دار سرمايه
ھمه اين . کارگر را صادر کرده است ۵٠اخراج 

ھيچ . کارگران دارای سوابق طوالنی کار ھستند
سال در اين کارخانه کار  ٢٠کدام کمتر از 

کل کارخانه، کل سرمايه ھای . اند نکرده
شرکت، کل سودھای سرسام آوری که صاحبان 

سال اندوخته اند، کل  ٢٠شرکت در طول اين 
ان، کل غذايی که افراد دار سرمايهزندگی 

ان با آن سوخت و ساز دار سرمايهخانواده اين 
کرده اند، کل فرش ھای نفيس زير پايشان، کل 

کل عيش و  بساط تفاخر و جاه و جاللشان،
عشرت و مال و منالشان، کل اتوموبيل ھا ی 
آخرين سيستمشان، تمامی باغ و کاخ و ويال و 
مستغالتشان ھمه و ھمه محصول کار اين 

کارگران و حاصل استثمار ھمين کسانی است 
. که امروز دست از پا درازتر اخراج می شوند

صحنه اخراج اين کارگران نمايش ھولناک ترين 
اين صحنه . رين فجايع بشری استو جانخراش ت

برای ھر کارگری، برای ھر انسان شريف و 
از پرسش را به ھمراه  دنيای عظيمی آزاده ای،

چرا انسان ھايی که با کار خويش : دارد 
کارخانه و دنيای سرمايه ھا و بنياد و شالوده 
واقعی قدرت ھا يعنی ھمان سرمايه را خلق 

و درمانده و  کرده اند تا اين اندازه بی ارزش
چرا به اين سادگی آنان را به  مفلوک ھستند؟

برھوت گرسنگی و ذلت پرتاب می کنند؟ چرا 
مخلوق کار آنان به خدای قھار و جبار و بی 
عنان مسلط بر آن ھا تبديل شده است؟ چرا آنچه 

خود آفريده اند با اقتدار و بيرحمی تمام حکم به 
ز بيکار شدن و گرسنه شدن و مردن ناشی ا

پاسخ ھمه اين پرسش  گرسنگی آن ھا می دھد؟
جامعه و جھان ما زيرا : ھا يک جمله است 

اگر بناست . ی استدار سرمايهو جھان  جامعه
در بر پاشته ديگری بچرخد و اگر بناست 
طومار اين جنايات و بشرستيزی ھا در ھم 

ی برای ھميشه دار سرمايهپيچيده شود بايد نظام 
  . تاريخ دفن گردددر گورستان ھای کھنه 

  ٨٧تير  ١٢

  

  

 هزار کارگر ساختمانی در سنندج ٣اعتراض 
کارگران ساختمانی در ھيچ کجای ايران از 
جمله در شھر سنندج از ھيچ نوع بيمه ای 

دليل اصلی اين امر بسيار . برخوردار نيستند
ی دار سرمايهجان کارگر در نظام . روشن است

ی از جان او حت. دارای ھيچ ارزشی نيست
نيروی کار او، حتی از نيروی کار بسيار ارزان 

در جامعه ای مانند ايران ھم بی بھاتر  قيمت او
شايد از شنيدن اين حرف تعجب کنيد اما . است

ان به طور قطع به دار سرمايه. واقعيت دارد
نيروی کار احتياج دارند، زيرا نيروی کار تنھا 
سرچشمه توليد ارزش اضافی و کل سرمايه 

ان معموالً و در بيشتر دار سرمايهاما . است
مواقع به بخشی از نيروی کار جامعه احتياج 

اين بخش در محکمه شرع يا عرف . ندارند
سرمايه از موجودات زائد و بدردنخور تشکيل 

بی ارزش . جان اينان ھيچ بھائی ندارد. می شود
بودن جان اين بخش مبنايی برای بی ارزش 

حتی کارگران شاغل  بودن جان تمامی کارگران
خوب می داند که در  دار سرمايهزيرا . نيز ھست

يک چشم به ھم زدن می تواند شاغالن را 

اخراج و بيکاران را به صورت ارزان تر به 
حاصل ھمه اين معلومات در . کار بگيرد

ی درنھايت اين است دار سرمايهمعادالت جاری 
اين . که جان کارگر واجد ھيچ ارزشی نيست

مورد کارگران بخش ساختمان از ھمه  حکم در
درست به . بخش ھای ديگر صادق تر است

ھمين دليل است که کارگران ساختمانی در ھيچ 
ی ايران دار سرمايهدوره ای از تاريخ حيات 

اين . تحت پوشش ھيچ بيمه ای قرار نگرفته اند
کارگران در ھمه دوره ھا عليه اين وضعيت 

دولت  اعتراض کرده اند و تصميم اخير
جمھوری اسالمی ھم زير فشار ھمين 

نھادھای دولتی . اعتراضات گرفته شده است
ی مجبور شدند در باره بيمه کارگر دار سرمايه

ساختمانی ھم با ھزاران ترفندبازی و عوام 
فريبی حرف بزنند، اما آنان به رغم اين اجبار 
مسيرعوام فريبی را به گونه ای انتخاب کردند 

ختمانی حاضر به قبول بيمه که ھيچ کارگر سا
دولت سرمايه برای بيمه شدن ھر کارگر . نشود

ھزينه ای به دوش او خانواده او گذاشت که 

پرداخت آن از عھده ھيچ کارگر بخش ساختمان 
درست به ھمين دليل تا امروز . بر نمی آمد

  .کارگران ساختمان ھمگی بدون بيمه ھستند

از ھمين نفر  ۴در شھر سنندج در چند روز قبل 
کارگران ساختمانی فاقد ھر نوع پوشش بيمه در 

به بيان . حين کار جان خويش را از دست دادند
دقيق تر، در حين توليد ارزش اضافی به دليل 
فقدان ھر نوع وسايل ايمنی توسط سرمايه کشته 

کارگر به دنبال از دست  ۴خانواده اين . شدند
دادن نان آوران خويش به باتالق گرسنگی 

آنان ھيچ راھی برای امرار . وط کرده اندسق
کارگر  ٣٠٠٠. معاش و ادامه حيات ندارند

ساختمان در سنندج عليه اين جنايت سرمايه و 
آنان . ی دست به اعتراض زدنددار سرمايهدولت 

خواستار کاھش چشمگير ھزينه بيمه کارگران و 
در ھمان حال خواھان پرداخت حق بيمه به 

  . سوانح حين کار شدند کارگر مقتول ۴وارثان 

  ٨٧تير  ١٢
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 اعتصاب چندين ميليون کارگر راننده در هند
ھزار کارگر راننده  ۵٠٠ميليون و  ۴بيش از 

اين اعتصاب . در ھندوستان دست از کار کشيدند
يکی از بزرگ ترين اعتصابات سال ھای اخير 

عالوه بر شمار . در سطح جھان به شمار می آيد
کننده، اھميت بيش از حد کثير کارگران شرکت 

صنعت حمل و نقل و کار کارگران اين بخش 
نيز بر اھميت موضوع به گونه ای چشمگير می 

رانندگان در اعتراض به فشار ماليات ھا . افزايد
. و افزايش بھای سوخت دست از کار کشيده اند

آنان اعالم کرده اند که موج کوبنده گرانی ھا 
را به شدت  سطح دريافتی ھای واقعی آن ھا

کاھش داده است و زير فشار اين کاھش قادر به 
  . تأمين معاش خانواده خود نيستند

سران اتحاديه کارگری به روال معمول 
چھارنعل برای پايان دادن اعتصاب و به سازش 

آقای چاران سينگ . کشاندن آن تالش می کنند
لوھارا رئيس اتحاديه رانندگان بی درنگ اعالم 

ر اعتصاب برای توليد کشور کرده که به خط

کامالً آگاه است و از ھمين روی خواستار 
گفتگوی فوری با دولتمردان سرمايه برای حل و 

 ۵٠٠ميليون و  ۴!! فصل معضل اعتصاب است
ھزار کارگر راننده اعالم کرده اند که تا حصول 
مطالبات خويش دست از مبارزه نخواھند کشيد 

  .و به اعتصاب ادامه خواھند داد

   ٢٠٠٨ژوئيه 

  

 اعتصاب ده ها هزار کارگر در کره جنوبی
دولت کره جنوبی ممنوعيت واردات گوشت کاو 

کره جنوبی يکی . از امريکا را لغو کرده است
از بازارھای مھم فروش گوشت گاو امريکا 
است، گوشت ھايی که فاقد استاندارد بھداشتی 
ھستند و در سطحی بسيار وسيع مشکوک به 

مھلک و مرگبار جنون گاوی  حمل آلودگی
ی کره در چھارچوب دار سرمايهدولت . ھستند

تعھدات اقتصادی خود به انحصارات امريکايی 
ھمواره خواستار ورود اين گوشت ھا بوده 
است، اما فشار سنگين اعتراضات و مبارزات 

توده ھای عظيم کارگر موجب شد که برای 
مدتی به ممنوعيت ورود گوشت از امريکا 

دولت کره اينک دست به الغای . ت دھدرضاي
مصوبات پيشين خود زده است، اقدامی که با 
موج مجدد اعتراضات و مبارزات بسيار 

ھزار  ٣٣. گسترده کارگران رو به رو شده است
کارگر اتوموبيل سازی کياموتورز به ھمين دليل 

و چرخ کار و توليد  دست به اعتصاب زده
درپی . ندکارخانه را يکسره متوقف کرده ا
ھزار  ۴۵اعتصاب کارگران کياموتورز، حدود 

کارگر شرکت خودروسازی ھيوندای موتور نيز 
با برپايی يک اعتصاب چند ساعته اعتراض 
خويش عليه تصميم دولت سرمايه را به نمايش 

کارگران اعالم کرده اند که در صورت . نھادند
امتناع دولت از عقب نشينی موج مبارزات 

بر اساس گزارشات، . افتگسترش خواھد ي
  . ھزار کارگر به اعتصاب خواھند پيوست ١٣٠

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  
  

 کارگر چينی توسط سرمايه در معدن ذغال سنگ ١٨قتل 
انفجار در  وقوع براثر اول ژوئيه روز سه شنبه

در منطقه  چين يکی از معادن زغال سنگ
ھنگام توليد کارگران  ١٨ shaanxiشانکسی 

را از دست  خويش جان برای سرمايه سود
تن از  ٢٨وقوع حادثه،  در زمان .دادند

کارگران در اعماق اين معدن مشغول به کار 
توانسته اند جان  اين عدهنفر از  ١٠تنھا  .بودند

طبق آمار رسمی دولت چين، . سالم به در ببرند
نفر از  ٣٨٠٠فقط در طول سال گذشته بيش از 

ربانی کارگران در معادن مختلف اين کشور ق
. ی شده انددار سرمايهسود آوری نظام جنايتکار 

ان که تنھا به فکر تلنبار کردن دار سرمايه
سرمايه ھايشان ھستند، ھيچ ارزشی برای جان 

يکی از کارگران . کارگران قائل نبوده و نيستند
می  ھمزنجيرانش که در مرگ در حالیزخمی 

گريست در مقابل دوربين فيلمبرداری 
ماالمال از  ای چھرهبا  ضر شد وخبرنگاران حا

 زد که فرياد یدار سرمايهخشم و نفرت از نظام 

 و امکانات ايمنیما از ابتدايی ترين وسايل 
ھيچ کسی به داد ما نمی  او گفت. محروم ھستيم

معادن چين عمأل به قتلگاه کارگران اين . رسد
 کارگران حتی از کمترين و کشور تبديل شده

  .نيستندردار وخھم بر ايمنیامکانات 

   ٢٠٠٨ژوئيه 

  

  

 گزارشی کوتاه ازکارخانه پاژن در شهر صنعتی قزوين
اين کارخانه توليد کننده موتور اتومبيل پاژن به 

را استثمار کارگر  ٥٠٠ .صورت مونتاژاست
 با زمان ھایھا قراردادی  که بيشتر آنمی کند 
در  .ھستندماھه و يکساله  ٦ماھه و  ٣مختلف 

سابقه کار سال  ٢٥ کارگرانی با ،بين کارگران
طبق کارگران دستمزد  .دننيز حضور دار

ميزان  .استمصوبه حداقل دستمزدقانون کار 
 دردستگاه موتور  ١٥٠ گرانتوليد روزانه کار

اين کارخانه به بخش  .ساعته است  ٨يک شيفت 
فردی به نام  تعلق دارد مالک آنخصوصی 

ن از به علت يک شيفت بود .حاجی ميری است
سرويس آمد  کارگران اما ،نھار خبری نيست

ازجمله  خانه حتی تشکل دولتیکار. ورفت دارند
   .ندارد ھمکاراسالمی شورای 

  ٨٧تير ١٢

  

 گزارشی از کارخانه پارس ايران
نساجی پارس (ده تن از کارگران پارس ايران 

ھای مکرر  توانستند پس از مقاومت) نيت سابق
حقوق دو ماه  ،د افراشتهجوا، در مقابل کار فرما

را  ) ٨٧سال  فروردين و ارديبھشت( معوقه 
افراشته اعالم کرد که  ،در مقابل .دريافت کنند

کارگران استخدامی  اينديگر حاضر به تحمل 
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کارگران ھم اعالم  .در داخل کارخانه نيست
روشن شدن تکليفشان و  برایکردند حاضرند 

مذاکره حساب با کارفرما  تسويهتوافق بر سر 
 ٢٠بعضی از اين کارگران دارای حدود  .کنند

  . سابقه کار ھستندسال 

بازسازی و راه اندازی  تحت عنوانافراشته  
تن از  ٥٢ پرداخت مطالبات معوقهکارخانه و 

ميليارد تومان وام از  ٢ان بازنشسته کارگر
کارگران ھر کدام بيش  اين .دولت گرفته است

صد و چھار  و درمجموعميليون تومان  ٢از 
در . طبکار ھستندميليون تومان از کارفرما 

 ٤٠٠ فقط حالی که کارفرما به ھرکدام از آن ھا
و در مجموع فقط بيست ميليون و ھزار تومان 

به  .ه استپرداخت کردھشتصد ھزار تومان 
کارفرما حدود چھارپنجم  عبارت ديگر،

مطالبات معوقه کارگران را به جيب زده و در 
سرمايه گذاری کرده است و از جای ديگری 

کارگران ھمچنان . محل آن سوداندوزی می کند
طلب خود از افراشته پا فشاری  گرفتننسبت به 
و به الزم به ذکر است افراشته بارھا  .می کنند

به بھانه ورشکستگی به بعد  ١٣٨٤ويژه از سال 
صنايع و ستاد بحران اداره کارخانه از 

دريافت يلياردی گيالن وام ھای ماستانداری 
به جای بازسازی کارخانه پارس اما  ،کرده

اقدام به خريد کارخانه ھای ديگر مانند ايران 
کارخانه موکت سازی در شھر صنعتی رشت و 

 -کارخانه جوراب بافی در جاده کوچصفھان 
حمايت  موردوی ھمواره  .رشت کرده است

حاکميت ح طلبان الاصبه اصطالح  و کروبی
  .است بوده

   ٨٧ير ت١٢

  

 ادامه مبارزه کارگران ايران خودرو
کارگران ايران خودرو دو روز است که در 
اعتراض به وضعيت کار و دستمزد و زندگی 
خويش، به صورت دسته جمعی از رفتن به 

آنان با . رستوران کارخانه خودداری کرده اند
زندگی شايسته حق مسلم « سر دادن شعار 

لغو بايد  اضافه کاری اجباری« ، »ماست
و نوع اين ھا، با صدور اطالعيه ای » گردد

مطالبات فوری خويش را به شرح زير اعالم 
  :کرده اند 

عدم ورود  و ھای کارگری آزادی تشکل - ١
 ھا حراست به سالن

لغو اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف  - ٢
 عادی یاضافه کار

 )حق بھره وری(افزايش حق آکورد  - ٣
ھا  متناسب با افزايش قيمت ھا افزايش حقوق - ٤

 در کشور
لغو قراردادھای موقت و استخدام رسمی  - ٥

 کارگران
ھای پيمانکاری  جلوگيری از گسترش شرکت - ٦

 و انتقال کارگران آن به خود شرکت
شرکت نمايندگان کارگران در کميته طبقه  - ٧

 بندی مشاغل
شرکت نمايندگان کارگران در کميته  - ٨

 زيان آورتشخيص کارھای سخت و 
  کاھش فشار کاری با استخدام نيروھای جديد - ٩

ايران خودرو يکی از تراست ھای عظيم 
در اين . اتوموبيل سازی در سطح جھان است

شرکت ھر سال حدود يک ميليون خودرو توليد 
کشور  ٣٠می شود و محصوالت آن حداقل به 

سود ساالنه شرکت . مختلف دنيا صادر می گردد
سطح بسيار نازل . سر به فلک می زند

دستمزدھا، قراردادھای موقت کار و تشديد 

استثمار کارگران در چھارچوب اين 
قراردادھای جنايتکارانه، اجبار توده ھای کارگر 
به تحمل بيشترين اضافه کاری ھا، تحميل 
فرساينده ترين و مرگبارترين شرايط کار بر 
آنان، افزايش مستمر سرعت و شدت و فشار 

ھای مختلف کارخانه و در يک کار در بخش 
کالم محروم کردن يک توده وسيع سی ھزار 
نفری کارگر از ھر نوع حق و حقوق انسانی و 
حداقل معيشتی اساس اين سوداندوزی ھای کالن 

بوده  دار سرمايهبرای صاحبان سرمايه و دولت 
در طول چند دھه سرمايه شرکت ھرسال . است

و شرايط  غول آسا افزايش يافته و سطح زندگی
کار کارگران به مراتب از گذشته بدتر شده 

کارگران عليه اين جنايات دست به مبارزه . است
و فھرست مطالباتی که مطرح کرده اند  زده

بيانگر تالش ھمدالنه و متحد آنان برای مقابله 
با تداوم و تعميق اين تعرضات بربرمنشانه 

  . سرمايه است

ش حراست شرکت به دنبال شروع و گستر
مبارزات کارگران اطالعيه ای صادر و در 

حراست به . ميان کارگران توزيع کرده است
ان و دولت دار سرمايهروال متعارف کار 

ی سرچشمه اعتراض کارگران را نه دار سرمايه
شدت استثمار و بی حقوقی و سيه روزی ھای 
آنان بلکه تحريک عوامل ضد انقالب عنوان 

رمايه و دولت از ديد صاحبان س!!! کرده است
آن ھا سوختن در شعله ھای گرسنگی ناشی از 
استثمار جنايتکارانه سرمايه ھيچ دليلی برای 

از . اعتراض و خشم و مبارزه کارگران نيست
ً انسان نيستند و به  ديد اينان کارگران اساسا
عنوان انسان ھيچ واکنشی در مقابل دنيای 

يچ از ديد آنان ھ. سبعيت و سفاکی سرمايه ندارند

کارگری مجاز به اعتراض عليه توحش و شدت 
آنان به ھمين دليل فرياد . استثمار سرمايه نيست

خشم ھر کارگر معترض عليه استثمار و بی 
حقوقی ھا را يکراست تحريک ضد انقالب می 

ان و دولت آن ھا با طرح دار سرمايه!!! خوانند
ً ابعاد بی انتھای قساوت خود  اين اتھامات صرفا

  . گران را به نمايش می گذارندعليه کار

کارگران ايران خودرو تأکيد کرده اند که به 
مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه خواھند 

آنان در فھرست خواسته ھای خود بر . داد
کارگران . آزادی حق تشکل انگشت نھاده اند

ايران خودرو خوب می دانند که متشکل شدن 
ن و دولت آن ادار سرمايهنيازمند جلب موافقت 

ھا نيست و نوع تشکلی که مورد رضايت عمال 
. سرمايه قرار گيرد نيز چاره درد آن ھا نيست

سخن درست و واقعی اين است که بايد متشکل 
ی و ھم به صورت دار سرمايهشد، بايد ھم عليه 

بايد اعالم کرد که برای . شورائی متشکل گرديد
اد چه متشکل می شويم و بايد با صدای رسا فري

ی دار سرمايهزد که حول مطالبات پايه ای ضد 
بايد تشکل . طبقه کارگر متشکل می گرديم

ی خويش حول دار سرمايهشورائی و ضد 
ی را ايجاد کرد دار سرمايهمطالبات پايه ای ضد

و موجوديت آن را با اتکا به قدرت عظيم 
ی تحميل دار سرمايهطبقاتی خويش بر نظام 

رزات جاری بستر روزھای کنونی و مبا. نمود
بسيار مناسبی برای متشکل شدن حول اين 

  . مطالبات است

  ٨٧تير  ١٢

  

 خطر حتمی اخراج در نساجی کردستان
صاحب نساجی کردستان مدت ھا  دار سرمايه

است که دست به کار تعطيل کارخانه و اخراج 
او تا کنون شمار زيادی از . کارگران است

وسل به با ت. کارگران را اخراج کرده است
تمامی راه ھا کارگران شاغل باقی مانده را زير 

تعويق طوالنی مدت . فشار قرار داده است
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دستمزدھا، تھديد مستمر به بيکارسازی و نظاير 
خطر . اين ھا دستور کار ھميشگی او بوده است

تعطيل کارخانه و اخراج کليه کارگران اينک به 
عمال دولتی . حادترين مرحله خود رسيده است

رمايه مطابق معمول با تمامی قوا از س
صاحب شرکت حمايت می کنند و  دار سرمايه

برای اخراج دسته جمعی کارگران به او اختيار 
سؤال اساسی اين است که کارگران . تام داده اند

نساجی کردستان در اين شرايط چه می توانند 

بکنند و در تاريکی زار بيکاری و گرسنگی و 
خودشان و خانواده شان کوه مخاطراتی که بر 

سنگين است چه راه نجاتی در پيش روی آن ھا 
باقی است؟ به نظر ما تنھا راه چاره اين 

ی، دار سرمايهکارگران تشکيل شورای ضد
تصرف کارخانه، فشردن دست ھمه کارگران 
در ھمه مراکز کار و توليد، استمداد از آن ھا 
برای ھمه اشکال حمايت عملی، فشار تعيين 

بر دولت سرمايه برای تحويل مواد و  کننده

مصالح راه اندازی کارخانه به شکل رايگان و 
در ھمين گذر ايجاد يک جبھه گسترده تعرض 
عليه صاحبان سرمايه و دولت و کل نظام 

  . ی استدار سرمايه

  ٨٧تير  ١١

  

 

 اخراج کارگران به جرم مطالبه دستمزد
د وقتی که ماه ھا و شايد سال ھا کار بدون مز

کارگران به شيوه متعارف استثمار سرمايه و به 
روال طبيعی رابطه خريد و فروش نيروی کار 
در درون يک جامعه تبديل شود پيداست که 

گناه  مطالبه دستمزد در برابر کار اندک اندک به
. کبيره و جرم سنگين اجتماعی تبديل می شود

ی ايران به طور دار سرمايهاين مسئله در جھنم 
خ داده است و امروز فراوانند واقعی ر
انی که کارگر معترض به تعويق دار سرمايه

تا کنون . دستمزد را يکراست اخراج می کنند
بارھا اخبار اين نوع بيکارسازی ھای را در 
جرايد رسمی سرمايه خوانده ايم و شايد به 
تدريج حتی مطالعه اين اخبار نيز حالت 

م اينک آنچه ھ. غيرطبيعی خود را از دست بدھد

درمورد کارگران يکی از کارخانه ھای شھر 
ً گوشه ای از ھمين  طبس جريان دارد نيز دقيقا
حوادث است که به رغم ھمه شگفتی اش به راه 

ان ايرانی تبديل شده دار سرمايهو رسم معمول 
در اينجا که حفظ حرمت و قداست سرمايه . است

مانع از » واعظ طبسی«وشايد ھم ربط آن با 
کارگران  کارخانه در مطبوعات گرديده درج نام

درجه بدون داشتن ھيچ امکانی و  ۵۵در گرمای 
آنان ماه ھا . در مھلک ترين شرايط کار می کنند

عده . است که ريالی دستمزد دريافت نکرده اند
ای از کارگران زير فشار گرسنگی زن و 
فرزند، زبان به اعتراض گشوده و خواستار 

 دار سرمايه. اند پرداخت دستمزد خود شده
صاحب کارخانه با شنيدن اين حرف ھای بسيار 

عجيب و غريب کارگران و مات و مبھوت از 
!! اين که مگر کارگر دستمزد ھم بايد بگيرد
 ٢٠سخت عصبانی شده و يکراست حکم اخراج 

کارگران . نفر آن ھا را صادر کرده است
اخراجی به صاحب سرمايه اعتراض کرده اند و 

که آنان به دليل  اين بوده دار يهسرماپاسخ 
قراردادی بودن از ھيچ حق و حقوقی نيز در 
ھنگام اخراج برخوردار نخواھند شد و ھيچ 
عيدی و پاداش يا مطالبات ديگر به آنان تعلق 

  .نخواھد گرفت

   ٨٧تير  ١١

  

  

 »تراش هاشم«اخراج کارگران 
در استان سمنان قرار » تراش ھاشم« کارخانه 

. ر زيادی کارگر را استثمار می کنددارد و شما
اين کارخانه قطعات فلزی مورد نياز شرکت 
سايپا را توليد می کند و با شرکت ھای صنعتی 
بزرگ ديگری مانند مگاموتور و محورکاران 

شرکت تراش . قرارداد تحويل محصول دارد
ھاشم با ھمه اين ھا مدتی است که اصل ھمه جا 

ان در مورد ی ايردار سرمايهگير و حياتی 
تعويق طوالنی مدت پرداخت دستمزد کارگران 

اين شرکت به اين حد . را به اجرا نھاده است
بسنده نکرده و کوشيده است تا از طريق افزايش 
فشار، سختی و فرسايندگی کار از وجود عده ای 

به بيان ديگر، کار عده ای . کارگر بی نياز گردد
و حکم  از کارگران را بر گرده بقيه بار کرده

. اخراج نيروی کار مازاد را صادر نموده است
 ٢۴در اين راستا تا لحظه حاضر  دار سرمايه

. کارگر تراش ھاشم را بيکار ساخته است
صاحب شرکت عالوه بر ھمه اين ھا يک رسم 

و سنت ديگر ھمتايان طبقاتی ھموطن خود را 
نيز به صورت حساب شده و کامل به اجرا نھاده 

الی عيدی و پاداش و ھيچ حق و او ھيچ ري. است
حقوق ديگری به کارگران اخراجی پرداخت 

  . نکرده است

  ٨٧تير  ١١

  

 واگذاری کارخانه نساجی بروجرد و اخراج کارگران
در جامعه کشف و کرامات، طبيعی است که 

ی دار سرمايهصاحبان سرمايه و نظام 
پيشکسوتان واقعی ھمه کشفيات و کرامت ھا 

صاحبان کارخانه نساجی  ارد سرمايه. باشند
بروجرد از جمله اين کاشفان نافروتن بسيار 

او کارخانه خود را . چاالک و چاره پرداز است
. به شرکت ھای مقاطعه کاری واگذار کرده است

ھمراه با اين کار به شيوه اسالف نوع غربی 

خويش در نظام سرواژ کارگران را ھم به ھمين 
اين کار را  او. شرکت ھا واگذار ساخته است

نکرده است که کارگران برای شرکت مقاطعه 
محتوای قرارداد . کاری تحويل گيرنده کار کنند

اين است که کارگران که ھمگی قديمی و دارای 
سال ھا سابقه کار و تجربه و مھارت ھستند از 
حالت استخدامی به کارگران قراردادی تبديل 
ج شوند و پس از عبور از اين فاز يکراست اخرا

تمامی اين تغيير و تحوالت مراحل . شوند
مختلف اجرای خود را طی کرده است و ھم 

کارگر نساجی بروجرد در خطر  ١۵٠٠اکنون 
  . اخراج حتمی قرار گرفته اند

   ٨٧تير  ١١
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 اعتراض کارگران معدن قلعه زری
معدن قلعه زری در شھر بيرجند در استان 

مار کارگر را استث ٣٠٠خراسان قرار دارد و 
شرايط کار کارگران در اين معدن . می کند

. ھمانند ھمه معادن ديگر دنيا بسيار سخت است
يک تفاوت مھم کار اين کارگران و به طورکلی 
کارگران معدن در ايران با ھمزنجيران ديگر 
خويش در برخی کشورھا اين است که سختی و 
طاقت فرسايی و مھلک بودن شرايط کار با 

ع وسايل ايمنی، ھر نوع فقدان کامل ھر نو
امکانات حفظ جان توده ھای کارگر، نازل ترين 
ميزان دستمزد و ده ھا محروميت و معضل و 

کارگران معدن . بدبختی ديگر به ھم آميخته است

قلعه زری در ھمه اين جھات بيشترين فشارھا و 
آنان در قبال . فرسايندگی ھا را تحمل می کنند
تی که حين کار اين ھمه مرارت و زجر و بدبخ

متحمل می شوند حتی يک لایر ھم بابت سختی 
معضل به ھمين . شرايط کار دريافت نمی کنند

صاحب معدن در تمامی . جا خاتمه نمی بايد
طول سال ھای کار کارگران حتی يک لایر 

اين . بابت حق سنوات ھم به کارگران نداده است
صاحب  دار سرمايهرفتار . رشته سر دراز دارد

با کارگران رفتاری بسيار نفرت انگيز و معدن 
ھيچ کارگری حق گفتن ھيچ . جنايتکارانه است

کارگران معدن قلعه . حرفی در مقابل او ندارد

زری بارھا از اين بی حقوقی ھا، مظالم، 
به  دار سرمايهتحقيرھا و رفتار ضد انسانی 

اما آنان . نھادھای دولتی سرمايه شکايت برده اند
جه ای نگرفته اند که عين ھمان نه فقط ھيچ نتي

اھانت ھا و برخوردھای نفرت انگيز کارفرما 
از جانب عمال دولتی سرمايه نيز عليه آن ھا 

  .تکرار شده است

  ٨٧تير  ١١

  

  

 اخراج کارگران پست سنندج
کارگر را بيکار ساخته  ١٠٠اداره پست سنندج 

اخراج کارگران پست مدت ھا است که به . است
عارف ھمه دولت ھا در ھمه روال کار مت

در بسياری از جوامع . کشورھا تبديل شده است
شمار مراکز پستی و تعداد کارگران به صورت 

افزايش فشار بر . ھولناکی کاھش يافته است
نيروی کار و سرشکن کردن کار صدھا کارگر 
بر گرده تعدادی انگشت شمار، صرفه جويی در 

و در يک  اجاره بھای ساختمان و ساير ھزينه ھا
کالم ضرورت افزايش اضافه ارزش ھا و 

سودھای صاحبان سرمايه دليل اصلی 
از اين که بگذريم، در . بيکارسازی ھا بوده است

نظام بردگی مزدی ھر نوع پيشرفتی در زمينه 
علوم و اختراعات و تکنيک و صنعت به جای 
آن که قاتق نانی برای کارگران به دنبال داشته 

. اتل جان آنان مبدل می گرددباشد يکراست به ق
امکانات عظيم اينترنتی در جوامعی مانند ايران 
در دسترس اکثريت عظيم کارگران نيست، اما 
موج بيکارسازی ناشی از آن دامن بخش وسيعی 

کارگران پست . از کارگران پست را گرفته است

سنندج عليه اين بيکارسازی ھا دست به 
يک اجتماع آنان با تشکيل . اعتراض زده اند

اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری 
کردستان در شھر سنندج خواستار ادامه اشتغال 

  .خود شدند

 ٨٧تير  ١١

  

  

 و معضل قرارداد موقت» پيک شيمی« کارگران 
کارگر کار می  ۵٠در کارخانه پيک شيمی 

شرايط کار اين کارگران از ھمه لحاظ به . کنند
مقدم بر ھر . ردکار با اعمال شاقه شباھت دا

چيز ھيچ کارگری نمی داند که آيا فردا ھم بر 
کارگران از ھيچ نوع . سر کار خواھد بود يا نه

ھيچ فردی از اين . امنيت شغلی برخودار نيستند
کارگر از ھيچ نوع بيمه ای برخوردار  ۵٠

کارگران در شرايط سخت کار می کنند . نيست
دريافت و از اين بابت ھيچ نوع مزايا و پاداشی 

کارگران قراردادی کار می کنند و به . نمی کنند
ھمين جرم يا به دليل ھمين جنايت تحميل شده از 
سوی کارفرما از ھيچ حق و حقوق انسانی 

اين کارگران مدت ھا است که . برخودار نيستند
بلند  فرياد اعتراض خويش را عليه اين وضعيت

کرده اند اما ھيچ تغييری در وضع زندگی و 
  . يط کار آنان پديد نيامده استشرا

  ٨٧تير  ١١

  

  

 نيروی کار زيمنس و بيکارسازی گسترده
کارگر را در آلمان و  ١٧٠٠٠شرکت زيمنس 

بيکار می  کارگر را در اتريش ۶٠٠بيش از 
زيمنس در ميزان توليد خود ھيچ کاھشی . کند

پديد نمی آورد و چه بسا ميزان ساالنه آن را 
ت اعالم کرده که برای مدير شرک. افزايش دھد

سرمايه گذاری ھای بيشتر و دستيابی به ارقام 
جويی در نيروی  سود نجومی تر نياز به صرفه

 ٢٠٠او رقم اين صرفه جويی را . کار دارد
افزايش بارآوری . ميليون يورو اعالم کرده است

و بازدھی کار يا، به بيان ديگر، توليد 
وی کار محصوالت ھر چه انبوه تر با حداقل نير

ی دار سرمايهپديده ذاتی و جبری شيوه توليد 
ً در اين راستا پيش تاخته و . است سرمايه تاريخا

در ھر گام با افزايش بی مھار شدت کار، 
سرعت کار و فرسايندگی کار حجم بسيار عظيم 
تری از محصول را توسط شمار ھر چه کمتری 

سرمايه از اين طريق . کارگر توليد کرده است
و  تثمار کارگر را به حداکثر رساندهفشار اس

انحالل ھر چه کامل تر ھست و نيست کارگر 
درملزومات سودآوری سرمايه را جامه عمل 

کارگر  ١٨٠٠٠زيمنس حدود . پوشانده است
ان دار سرمايه. اروپايی را يکجا بيکار می سازد

صاحب شرکت عالوه بر باال بردن بازدھی 
ی به سودھای توليد و بارآوری کار برای دستياب

سرسام آورتر به تمامی جنايات ديگر نيز دست 
از جمله حجم بسيار عظيمی از . می زنند

سرمايه ھا را راھی کشورھايی می کنند که در 
آنجا بھای نيروی کار ده ھا برابر از دستمزد 

در . کارگر آلمانی و اتريشی ارزان تر است
حوزه ھای جديد پيش ريز سرمايه ھای اين 

کارگران از ھيچ بيمه و تضمين شرکت ھا 
شغلی و ھيچ نوع حق و حقوق انسانی برخودار 

زيمنس و شرکت ھای مشابه آن از اين . نيستند
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  ٢٠٠٨ژوئيه . افزايش می دھند حيرت باریطريق ميزان سود ساالنه خود را به صورت 
  

 اعتصاب کارگران لوفت هانزا
کارگران شرکت لوفت ھانزا در چند فرودگاه 

با شروع . روپا دست از کار کشيده اندمھم ا
پرواز داخلی و  ٢٨اعتصاب کارگران، حداقل 

بين المللی لوفت ھانزا در فرودگاه ھای 
فرانکفورت، مونيخ، اشتوتگارت و کلن به طور 

کارگران خواستار افزايش . کامل متوقف شد

ان دار سرمايه. ھستند%  ٩/٨دستمزد به ميزان 
است را قبول اين درخو صاحب لوفت ھانزا

 % ٣/۴ نکرده و اعالم داشته اند که به بيش از
اعتصاب در روزھای آينده . رضايت نمی دھند

ادامه خواھد يافت و کارگران تأکيد کرده اند که 

بر روی ميزان افزايش پيشنھادی دستمزدھا 
  . پافشاری خواھند کرد

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

  

 اعتصاب سراسری معلمان نيجريه
ر اعتراض به سطح بسيار معلمان نيجريه د

. پائين دستمزدھای خود دست از کار کشيده اند
اعتصاب از دو ھفته پيش آغاز شد و دولت 
نيجريه زير فشار مبارزات توده ھای کارگر 
. بخش آموزش مجبور به دادن وعده و وعيد شد

معلمان پس از سه روز، کار خويش را شروع 
ای کردند اما بسيار زود دريافتند که وعده ھ

ی نيجريه يکسره ترفند و دار سرمايهدولت 

آنان به ھمين دليل موج جديد . دروغ بوده است
اعتصاب را بسيار گسترده تر و نيرومندتر آغاز 

سطح حقوق کارگران معلم در کشور . کرده اند
روزھای شروع . نيجريه بسيار پايين است

اعتصاب با امتحانات پايان سال دانش آموزان 
ف کشور و در سطوح متفاوت در مدارس مختل

معلمان اعالم کرده اند . آموزش ھمزمان است
که کل امتحانات را در ھمه سطوح مختل 

آنان ھمچنين تأکيد کرده اند که . خواھند ساخت
دامنه اعتصاب و تعطيلی مدارس را به ھمه 

  . خواھند کشاند مناطق کشور

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

 

 اعتصاب غذاي کارگران ايران خودرو
گران کارخانه ايران خودرو صبح ديروز کار

دست به اعتصاب غذا زدند  ٨٧تير  ١٠دوشنبه 
و در ساعت غذا از حضور درغذاخوري 

اين اعتراض از پنج . شرکت خودداري کردند
شنبه قبل سازمان داده شده و از سوی خود 
کارگران اطالعيه ای مبنی بر فراخوان به 

خانه اعتصاب غذا از روز دوشنبه در سطح کار
 . پخش شده بود

اعتراض به اضافه کاری اجباری روزھای 
جمعه، تغيير مدت شيفت ھاي کار کارگران، 
پايين بودن حق بھره وري و ساير مزاياي نقدي 

کارگران و سختي کار کارگران سالن تزيينات 
کارگران . از جمله داليل اين اعتصاب بوده است

ذا سالن مونتاژ به طور کامل در اين اعتصاب غ
شرکت داشتند و در ھر سه وعده صبح و ظھر 

در . و شب دوشنبه به سالن غذاخوری نرفتند
سالن شاتل نيز اکثريت کارگران به عنوان 

امروز . اعتراض غذای کارخانه را تحريم کردند
سه شنبه نيز اعتراض کارگران به طور پراکنده 
ادامه داشت، اما برخی از کارگران به جای 

. ف توليد را مطرح می کردنداعتصاب غذا، توق
در مقابل، برخی ديگر از کارگران مطرح می 

کردند که ھم اکنون به علت فقدان قطعات، توليد 
در برخی از سالن ھای ايران خودرو از جمله 

متوقف شده و به ھمين دليل طرح  ٩٠سالن ال 
توقف توليد در شرايط کنونی درست نيست، 

ز اين زيرا ممکن است مديريت کارخانه ا
حرکت کارگران سوء استفاده کرده و دست به 

گسترش . اخراج کارگران اين سالن ھا بزند
توقف توليد به قسمت ھای ديگر ايران خودرو 
کارگران اين کارخانه عظيم را دچار نگرانی 

 .کرده است

  ٨٧تير ١١

 

 اعتصاب رانندگان اتوبوس در سوئد
راننده خطوط  ۶٠٠٠نيمه شب امشب 

شھری در سوئد دست از کار  اتوبوسرانی
نفر در  ۴٠٠٠از اين تعداد . خواھند کشيد

استکھلم با زنگ ساعت يک بامداد اول ژوئيه 
تمامی مناطق شھر رادر اختالل کامل ترافيک 

موج دوم اعتصاب از . غرق خواھند ساخت
ھشتم ھمين ماه در منطقه موسوم به 

Norbotten  آغاز خواھد شد و در صورت
اعالم  مايان از قبول مطالباتسرپيچی کارفر

ژوئيه موج سوم  ١۵کارگران، در روز  شده
. اعتصاب دو موج پيشين را تکميل خواھد کرد

رانندگان خواستار افزايش دستمزد و برخی 

پيشنھادات تا کنونی ھيئت . تسھيالت ديگر ھستند
حل اختالف با توافق کارفرمايان و با مخالفت 

با شروع . ستسرسخت کارگران روبه رو شده ا
اعتصاب در نخستين روز ماه ژوئيه فقط در 

سکنه اين شھر  ٢۵٠ ٠٠٠شھر استکھلم بيش از 
به صورت جدی با معضل اياب و ذھاب دست 

جمعيت کثير توريست نيز . به گريبان می شوند
ً ھمسان سايرين از اين معضل رنج  طبيعتا

سرشکن شدن بار مشکل ترافيک بر . خواھد برد
ً چيزی نيست که  دوش توده ھای مردم طبيعتا
يا ھيچ دولت  دار سرمايهخاطر ھيچ 

برای . ی را در ھيچ سطحی بيازارددار سرمايه

اين جماعت، برای سرمايه و برای نظام 
ی آتش گرفتن تمام بشريت نيز به دار سرمايه

از ديد . ھيچ نوع احساس آزردگی نمی انجامد
به سالمت » عمر اضافه ارزش ھا«اينان فقط 

توسل به اعتصاب و اختالل در ترافيک ! دبا
شھر سالح مؤثری است که کارگران راننده بايد 
و مجبورند که عليه صاحبان سرمايه به دست 

کارايی اين سالح در ھمان حال در گرو . گيرند
حمايت مؤثر و بی دريغ اھالی ھمزنجير اين 

اينانند که بايد . کارگران در سطح شھرھا است
ران راننده مشت کوبنده دست در دست کارگ

ان فرود آورند و دار سرمايهاعتراض را بر سر 
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ھر لحظه اختالل ترافيک را به عنوان سند 
جنايت و شرارت سرمايه به کيفرخواستی عليه 

. ی تبديل کننددار سرمايهان و نظام دار سرمايه
يک خطر ھميشه بالفعل که اعتصاب کارگران 

ديه برای پايان را تھديد می کند آمادگی مدام اتحا
دادن به اعتصاب عليه کارگران و به نفع نظام 

کارگران راننده بايد با . ی استدار سرمايه
ھشياری و بصيرت کامل مترصد دفع اين خطر 

تجربه اعتصاب پرستاران بايد درس . باشند
عبرتی برای رانندگان اتوبوس شھری استکھلم 

شيوه معمول و . و ھمه جاھای ديگر سوئد باشد
عارف اتحاديه ھا اين است که در آغاز زير مت

فشار موج خشم و نارضائی و عصيان کارگران 
اما درگام . با اعتصاب ھمدلی نشان می دھند

بعدی شروع به زمينه سازی وسيع برای به 
مدتی منتظر . سازش کشاندن مبارزات می کنند

می مانند تا کارگران دچار ترديد و دلسردی 
ر ترافيک و درمان در بخش ھايی نظي. شوند

روی خستگی و نارضائی اھالی نيز کامالً 
اتحاديه ھای کارگری درست . حساب می کنند

در ھمين لحظات با اغتنام فرصت در ھمدستی 
ان و اتحاديه دار سرمايهصريح و بی پرده با 

کارفرمايان، کاری ترين ضربات را بر پيکر 
آنچه در مورد معلمان . اعتصاب وارد می سازند

ژ، پرستاران سوئد و کارگران ھمه جاھای نرو
ديگر رخ داده است در اين زمينه بسيار گويا 

رانندگان اتوبوس ھای شھری سوئد بايد . است
  .با چشم باز مراقب اين دشمنان اندرونی باشند

  ٢٠٠٨ژوئن 

  

 قتل عام بی امان بردگان مزدی در آستان سرمايه
کند داستان دردناک و جانخراشی  آنچه سرمايه در ايران با جان کارگران می

است که به راستی روی کارنامه سراسرجنايت برده داران روم باستان و 
ھر روزنامه ای را که . شاھان عادل آريايی آن زمان را سفيد کرده است

. ددار سرمايهبازمی کنی خبر از مرگ فجيع شماری کارگر در حين کار برای 
شازند اراک در شعله ھای  کارگر ۵٠ھنوز بوی گوشت ھای سوخته 

سودجويی سرمايه در فضای آن شھر پخش است که حادثه سعادت آباد تھران 
اين . کارگر ديگر در کشتارگاه سرمايه از راه می رسد ١٩و مرگ فجيع 

حادثه چنان ھولناک و ھراس انگيز است که حتی قاضی مرتضوی، دادستان 
ی تحت الشعاع قراردادن سرمايه، را به اعتراض وامی دارد و بی شک برا

ان بی درنگ دستور دار سرمايهعمق فاجعه و يا تسويه حساب ھای جناحی 
اما واقعه ديگر نيز دست . بازداشت چند تن از مسببان حادثه را صادر می کند

کارگر در کارخانه برق  ١٧سخن از حمام خون . کمی از اين حادثه ندارد
اک آتش سرمايه بود که ده ھا در شازند ار. محمدشھر در حوالی کرج است

در . کارگر را در شعله ھای شرربار سودجويی برای ھميشه خاکستر کرد
کارگر را  ١٩سعادت آباد تھران آوار سود جويی بی عنان سرمايه است که 

در محمد شھر کرج باز ھم . در زير توده ھای انبوه خود دفن کرده است
کارگر را يکجا به قربانی  انسان ١٧حريق سودجويی سرمايه است که جان 

. فاجعه اما حتی در طول يک شبانه روز به اين جاھا ختم نمی شود .می گيرد
حمام خون ادامه دارد و کشتار کارگران توسط سرمايه زنجيروار پشت سرھم 

سرمايه در شھريار عين ماجرای . در برابر چشمان ما رديف می شوند
و در شھر ياسوج پنچ تن ديگر  هسعادت آباد را در حق کارگران تکرار کرد

ی را در عمق چاه تسليم کابوس دار سرمايهاز بردگان مزدی نفرين شده جھنم 
آن سوتر، در شھر طبس در معدن ذغال، کارگر راننده ای . مرگ ساخته است

که برای نجات جان ھمزنجير مصدوم خود تقال می کرده به دليل شرايط 
اينان فقط قربانيانی . و جان سپرده استوحشتناک محيط کار دچار سانحه شده 

آمار حقيقی به طور . ھستند که اخبار قتل آن ھا به رسانه ھا راه يافته است
در ظرف فقط يک شبانه روز با يک حساب ساده . قطع چندين برابر است

نفر در کشتارگاه ھای توليد  ۴٣ سرانگشتی مطابق گزارشات رسمی سرمايه
انسان عضو خانواده آن ھا به مرگ در  صدھا سود تسليم مرگ شده اند و

ساختمان ھفت طبقه سعادت آباد به . برھوت گرسنگی محکوم گرديده اند
اين ساختمان به . اعتراف خود عمال سرمايه در خطر ريزش حتمی بوده است

کارگر  ١٩ھمين دليل به طور کامل از ساکنان آن تخليه شده بوده است، اما 
صاحب شرکت بدون ھيچ نوع وسائل ايمنی و  دار سرمايهساختمانی به حکم 

بدون ھيچ محاسبه و ھيچ تدارکی در ھيچ سطحی برای حفظ جان آن ھا، 
اين برخورد با جان . مشغول کار و به اصطالح استراحت در اين بنا می شوند

معنای ديگری  آدميزاد جز سازمان دھی آگاھانه حمام خون عليه کارگران چه
دارد؟ علت اين کشتار درحين کار جز بی ارزشی مطلق جان انسان ھای 

نسخه مطابق  آنچه در شھريار رخ داده کارگر و افراد خانواده آن ھا چيست؟
در اينجا نيز کارگری ھنگام کار در يک . است اصل ھمين جنايت سعادت آباد

. ير آوار دفن شده استبنای مخروبه بدون داشتن ھيچ نوع لوازم ايمنی در ز
کارگر راھی ديار مرگ می  ١٧در محمدشھر کرج در يک چشم به ھم زدن 

شوند، تنھا به اين دليل بسيار ساده که از ھيچ امکان ايمنی محيط کار 
ان صاحب شرکت بھای لوازم ايمنی دار سرمايهبرخوردار نبوده اند و 

خره واقعه غم انگيز باال. کارگران را به دنيای سود خود اضافه کرده اند
ياسوج در طول ھمين شبانه روز سند روشن ديگری از بشرستيزی و قتل عام 

کارگر به فواصل زمانی بسيار  ۵در اينجا . کارگران توسط سرمايه است
آب . کوتاه، به درون چاه می روند تا پمپ آب صاحب سرمايه را تعمير کنند

ھيچ يک از اين کارگران از . درون چاه با سيم لخت برق در تماس بوده است
برای . مھلکه جان سالم به در نمی برند و ھمگی در عمق چاه جان می بازند

صاحب شرکت مرگ و مير اين کارگران شايد آن قدر بی اھميت  دار سرمايه
بوده که گفتن حتی يک کالم درباره امکان وجود کابل لخت برق درون چاه 

 دار سرمايهشايد ھم اين . ه استبسيار غيرضروری و وقت گير تلقی می شد
مثال برای رفع مسئوليت خود اين ھشدار را به کارگران مقتول داده و آنان را 

اما آيا گرسنگی کارگر و . مخير به رفتن يا نرفتن به درون چاه کرده باشد
خانواده اش اساسا جايی برای انتخاب بين رفتن يا نرفتن به استقبال مرگ را 

  می گذارد؟ 

پرسشی که بايد ذھن ھر کارگر و ھر انسان شريف و آزاده ای را به اکنون 
اين ھمه جنايت، اين ھمه شرارت و انسان : خود مشغول کند اين است 

ستيزی، اين ھمه قتل عام فجيع داغ لعنت خوردگان، اين ھمه گرسنه ساختن 
کجا افراد خانواده ھای آن ھا به دنبال ذبح معصومانه شان در آستان سرمايه تا 

قرار است ادامه يابد؟ چگونه می توان بر کشتار بی امان کارگران ايران در 
   حين توليد ارزش اضافی برای سرمايه نقطه پايان گذاشت؟

  

  )منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ١٣٨٧تير  ١٠

www.hamaahangi.com 

 hamaahangi@gmail.com  
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 اجتماع اعتراضی معلمان کرمانشاه
تأخير در پرداخت دستمزدھای کارگران از 
کارخانه ای به کارخانه ديگر، از مدرسه ای به 
مدرسه بعدی و از ھر حوزه کار و توليد به 
حوزه ھای مجاور با سرعت تمام گسترش می 

اگر تا چند سال قبل کارگر نساجی و چوب . يابد
و کفش بود که بسيار دير دير حقوق می گرفت 
يا بيکار می شد و به ديار گرسنگی پرتاب می 
گرديد، امروز ھيچ بخشی از طبقه کارگر ايران 
. از شر اين مصيبت مھلک در امان نمانده است

در خبرھای مندرج درھمين سايت و خبرنامه آن 
ايم که معلمان اين شھر و آن شھر تا حال ديده 

ماه ھا است که در قبال کار خويش ھيچ حقوقی 
بسياری از معلمان کرمانشاه . دريافت نکرده اند

 ۶اينان نيز . نيز در زمره ھمين جمعيت ھستند
ماه است که کار کرده اند و ھيچ ماھی ھيچ 

برای لحظه ای به اين . ريالی دريافت نکرده اند

ی در گام ھای بعد دار سرمايهم فکر کنيم که نظا
قرار است چه بالھای تازه ای بر سر توده ھای 

در جامعه ای که بر اساس . طبقه کارگر بياورد
ھمه شواھد و مطابق نص صريح گزارشات 
رسمی دولت در طول اين چند سال حجم سرمايه 
گذاری ھا سر به فلک کشيده است، در جامعه 

ی تصاحب ای که فقط يک قلم اضافه ارزش ھا
در بخش نفت در  دار سرمايهشده توسط طبقه 

برابر فزونی يافته  ١۴قياس با چند سال پيش 
است، در جامعه ای که سرمايه ھای سر به فلک 

انش بازار انباشت عراق و دار سرمايهکشيده 
آمريکای التين و جمھوری ھای آسيايی شوروی 
سابق را آکنده ساخته است، آری در چنين جامعه 

ستمزد بسيار ناچيز توده ھای عظيم کارگر ای د
ماه و گاه چند سال چند سال پرداخت  ۶ماه  ۶

اجتماع اعتراضی معلمان کرمانشاه در . می شود

مقابل اداره آموزش و پرورش شھر عليه ھمين 
سخن معلمان در اين تجمع آن . جنايت برپا شد

بود که تعويق پرداخت دستمزدھا فقط بالی 
حتی معلمان . الن نيستسھمگين زندگی شاغ

بازنشسته نيز چند ماه چند ماه يک بار حقوق می 
تعويق در پرداخت حقوق کارگران . گيرند

آموزش و پرورش در بسياری از شھرھا به 
که ھر گاه به دنبال  چنان امر رايجی تبديل شده

ماه ھای طوالنی يک ماه حقوق عده ای از آن 
ی ھا پرداخت می شود، موضوع به صورت امر

خارق العاده برای روزھای طوالنی به خوراک 
تبليغات رسانه ھای رسمی سرمايه تبديل می 

   .شود
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 کارگر در کارخانه های زنجان ٢۵٠٠بيکاری 
کارخانه ھای توليد روی زنجان يکی پس از 
ديگری تعطيل می شوند و کارگران اين شرکت 
ھا فوج فوج بيکارمی شوند و به خيل عظيم 

صاحبان . يکاران ھمزنجير خويش می پيوندندب
کارخانه ھا مطابق معمول از مشکالت خط 
توليد مانند وجود خاک نامرغوب، افزايش بھای 
اسيد، عوارض صادرات و کاھش قيمت جھانی 

و ليست بھانه ھای  روی سخن به ميان آورده
خود برای انتقال سرمايه ھايشان به حوزه ھای 

ارگران را تکميل پرسودتر و بيکارسازی ک
تا لحظه حاضر شرکت ھای توليدی . کرده اند

نفر را اخراج کرده  ٣٢٠ زرين و خالص سازان

 ۴٢تعداد واحدھای در دست تعطيل بالغ بر . اند
است و شمار کارگرانی که به زودی بيکار می 

آنچه در اينجا . نفر بالغ می گردد ٢۵٠٠شوند به 
 رخ می دھد ھيچ پديده جديدی در جھنم

روند تعطيل کارخانه . ی ايران نيستدار سرمايه
مقابله با . و اخراج کارگر ھمه جا جريان دارد

اين روند سطح جديدی از مبارزه و قلمرو 
خاصی از تمرکز جنگ و ستيز را طلب می 

ی، دار سرمايهتشکيل شوراھای ضد . کند
تصرف کارخانه ھای در حال تعطيل، تالش 

جلب حمايت توده  گسترده و سازمان يافته برای
ھمزنجير در مناطق مختلف کشور، اعمال 

ی برای دار سرمايهقدرت وسيع طبقاتی بر دولت 
تحويل رايگان تمامی مواد و نيازھای خط توليد 

ی، تنھا دار سرمايهبه شوراھای کارگری ضد
اين . طريق موفق پيکار در اين قلمروھا است

کار به طور واقعی مقدور است، اما مستلزم 
ده مصمم ھمه کارگران، اتحاد آن ھا عليه ارا

ی و انتقال دار سرمايهسرمايه، ايجاد شورای ضد
لکوموتيو مبارزه طبقاتی به ريل اين نوع 

  . اقدامات و راھکارھا است
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 سرمايه و کشتار تدريجی کارگران با مواد شيميائی
وظيفه بوق ھای تبليغاتی و رسانه ھای جمعی 

ز عوام فريبی، شستشوی سرمايه چيزی ج
مغزی کارگران و مسخ و انجماد افکار عمومی 
در چھارچوب نيازھا و مصالح ارزش افرايی 

به ھمين دليل نبايد انتظار داشت . سرمايه نيست
که ھيچ روزنامه رسمی سرمايه ھيچ حقيقتی را 
درباره چند و چون شدت استثمار کارگر يا 

می دارد  جناياتی که سرمايه عليه کارگران روا
با اين ھمه، رسانه ھا . در جايی منعکس سازد

برخی اوقات به صورت حساب شده و نقشه مند 
مرزھای ممنوعه را پشت سر می نھند و اينجا و 
آنجا به طور مثال در مورد شرارت ھايی که 
 عليه کارگران اعمال شده است نکاتی را با

دستکاری و جرح و تعديل بسيار منتشر می 
که چرا اين بخش از روزنامه ھا اين اين . کنند

کار را می کنند نبايد برای ھيچ کارگری تعجب 
ان به اين دار سرمايه. آور يا باعث توھم باشد

آنچه در . نوع عوام فريبی ھا نيز احتياج دارند
اين قالب و با اين پوشش انجام می گيرد در ذات 
خود از سنخ ھمان ترفندبازی ھا، دروغ پردازی 

صاحبان . م آفرينی ھای ديگر استھا و توھ
ی و مبلغان دار سرمايهسرمايه، نھادھای دولتی 

نظام بردگی مزدی با اين ! »انسانی بودن« 
کارھا می خواھند بذر اين توھم را در مغز 
کارگران بکارند که گويا آنان به مشکالت توده 
ھای کارگر و ايمنی جان آن ھا ھم فکر می 

ترفند بازی ھا  يک نمونه معين ھمين. کنند
گزارشی است که معاون مرکز سالمت محيط 

پيدا . کار وزارت کار تھيه و منتشر کرده است
نه واقعيت  است که آنچه در اين جا درج شده

با اين ھمه، حتی . بلکه کاريکاتوری از آن است
درصد مراکز  ١٣بر اساس ھمين گزارش در 

د کار و توليد کشور محيط کار آلوده به انواع موا
گزارش . شيميائی بيماری زا و مرگبار است

نيروی کار جامعه در % ٢٢اضافه می کند که 
اين مراکز کار می کند و به طور مستمر در 
  . معرض ابتال به مرگبارترين بيماری ھا ھستند

  ٨٧تير ١٠
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١٢ 

  ١٣٨٧ تير ١٤جمعه     ١٠اول ـ شمارٔه سال 

 اعتصاب سراسری کارگران در پرو
کارگران پرو در سطح سراسری دست به 

خواستار افزايش کارگران . اعتصاب زدند
دستمزد و بھبود شرايط کار و معيشت خود 

در طول يکی دو سال اخير کشورھای . ھستند
مختلف آمريکای التين يکی پس از ديگری شاھد 
وقوع اعتصابات بسيار عظيم کارگران بوده 

توده ھای کارگر اين قاره، در شيلی، . است
مکزيک، آرژانتين و جاھای ديگر عليه شدت 

فشار سرسام آور بی حقوقی ھا و استثمار و 
جنايات سرمايه دست به کار مبارزه و سازمان 

کارگران در . دادن پيکار طبقاتی خويش شده اند
ھمه جا فرياد می زنند که سود شرکت ھا و 
انحصارات عظيم صنعتی و مالی در آمريکای 
التين سر به کھکشان ھا می سايد، اما 

و  دستمزدھای واقعی آنان و سطح زندگی
امکانات اجتماعی شان ھر روز بيش از روز 

کارگران . پيش دچار کاھش و زوال می شود
پرو اعالم کرده اند که خواستار تغييرات جدی 

آنان تاکيد کرده اند . در وضع زندگی خود ھستند
که اعتصاب خود را تا دستيابی به نتيجه ادامه 

   .خواھند داد

  ٢٠٠٨ژوئن 

  
 

 ر ذغال سنگ کرمانکارگر د ١۴٠٠٠بيکارسازی 
 ۴۴شرکت ذغال سنگ کرمان در اجرای اصل 

قانون اساسی سرمايه از بخش دولتی به بخش 
 دار سرمايهطبقه . خصوصی منتقل شده است

ی دار سرمايهايران و جناح ھای مختلف دولت 
در طول چند سال اخير، زمين و زمان را از 
جنجال ھا و عوام فريبی ھا به ھم دوختند و ھمه 

وضع  ۴۴عربده سر دادند که با اجرای اصل جا 
اشتغال چنين خواھد شد، دستمزدھا چنان خواھد 
شد، کار از سر و کول بيکاران باال خواھد رفت 
و چه شياد بازی ھا و ترفند پردازی ھای ديگر 
که به ھم نبافتند و در گوش ميليون ھا انسان 

ما بارھا و به مناسبت ھای  .غوغا نکردند
ايم که بحث خصوصی و دولتی مختلف گفته 

بودن مالکيت سرمايه، مشکل طبقه کارگر و 
تا جايی که به توده ھای . جنبش کارگری نيست

کارگر مربوط می شود اين وجود سرمايه است 
اين که . که سرچشمه تمامی سيه روزی ھا است

 دار سرمايهمالکيت سرمايه دست چه کسی، کدام 
دانی برای خصوصی يا نھاد دولتی باشد فرق چن

با ھمه اين ھا، اين را نيز . کارگران نمی کند
تأکيد کرده ايم که آنچه در جامعه ايران و در 
سطح بين المللی از ديرباز تا حاال زير نام 
خصوصی سازی ھا جريان دارد درواقع يک 
روند برنامه ريزی شده بسيار دقيق نظام 

ی برای تشديد ھر چه ھارتر و دار سرمايه
ه تر استثمار توده ھای کارگر و جنايتکاران

تشديد ھر چه بی مھارتر ھمه اشکال بی حقوقی 
آنچه طی اين مدت در . ھای اين طبقه است

جامعه ما و از جمله معدن ذغال سنگ کرمان 
با ھمين علم و کتل رخ داده نيز بدون ھيچ کم و 
زياد بيانگر واقعيتی است که تا حاال مطرح 

يگر بر آن تأکيد می کرده ايم و اکنون يک بار د
کارخانه ھا يا ھر مرکز کار و توليد به . کنيم

ان خصوصی واگذار می شود تا آنان دار سرمايه
فوج فوج کارگران را بيکار کنند و تمامی کار 
کارگران اخراجی را يکجا بر گرده کارگران 

سرمايه ھا به بخش . شاغل باقی مانده بار کنند
بت درون خصوصی واگذار می شود تا از رقا

نيروی کار و وجود ارتش عظيم بيکاران برای 

کاھش ھر چه بيرحمانه تر بھای نيروی کار 
خصوصی سازی ھا صورت . سوء استفاده شود

می گيرد تا چيزی به نام بيمه درمان يا ھر نوع 
پوشش بيمه ای در ھيچ کجا برای ھيچ کارگری 

کارخانه خصوصی می شود تا ھمان . باقی نماند
اچيز يک وعده غذا و سرويس اياب و امکانات ن

ذھاب و نوع اين ھا ھم به طور کامل سالخی 
عالوه بر اين ھا، در موارد زيادی . شود

خصوصی سازی ھا به قصد فروش کارخانه 
ھای دولتی به قيمت بسيار ارزان به نورچشمی 
ھا و آقازاده ھا صورت می گيرد تا اين آقازاده 

شدن از شر  ھا پس از اخراج کارگران و راحت
آن ھا سرمايه ثابت کارخانه را به رشته ھای 

خالصه . سودآورتر مورد نظر خود منتقل کنند
اين که ھدف خصوصی سازی ھا تشديد استثمار 
کارگران، گسترش استثمار کودکان، استثمار 
شديدتر زنان و خالصه قربانی کردن ھر چه 
بيشتر سطح حداقل زندگی توده ھای کارگر در 

. ندوزی ھر چه افزون تر سرمايه استپای سودا
انتقال ذغال سنگ کرمان به بخش خصوصی 
يک نمونه بسيار آشکار از اين سناريو 

در اين جا در يک چشم به . ی استدار سرمايه
 ٣٠٠٠کارگر شرکت فقط  ١٧٠٠٠ھم زدن از 

نفر اخراج شده و  ١۴٠٠٠. نفر باقی مانده اند
 ١٧٠٠٠نفر باقی مانده بايد به جای  ٣٠٠٠

دستمزد کارگران در اين . کارگر قبلی کار کنند
به تعويق افتاده و ساير  مدت برای چندين ماه

امکانات کارگران نيز از ھمه سو مورد تعرض 
عوارض دردناک خصوصی . قرار گرفته است

سازی ھا برای طبقه کارگر ايران موضوعی 
است که حتی دستگاه ھای دولتی و نھادھای 

را انکار نمی کنند، ھمين  رسمی سرمايه نيز آن
ھا در پاره ای موارد، در اين مصاحبه و آن 
مصاحبه اعتراف کرده اند که با اجرای اصل 

شمار کارگران رسمی و دارای قراردادھای  ۴۴
کل کارگران کاھش % ١۵درازمدت عمالً به 

اينان در ھمين رابطه بر قطع پاداش . يافته است
ھا در و عيدی و بن کارگری و مانند اين 

  .کارخانه ھای خصوصی شده انگشت گذاشته اند

شايد سؤال شود و در واقع بسيار درست است 
که سؤال شود آيا اگر اين شرکت در مالکيت 
دولت باقی می ماند، بازھم وضع کارگران چنين 
می شد و ھمين سرنوشت به سراغ آن ھا می 

به طور کامل مثبت  پاسخ ما به اين سؤال. آمد؟
ت اين است که به احتمال بسيار زياد واقعي. است

چنين می شد، گو اين که برخی شرکت ھای 
دولتی نيز عين ھمين وضع را دارند و ھمين 

نيشکر . بالھا را بر سر کارگران می آورند
ھفت تپه يک نمونه بسيار گويا در اين زمينه 

تأکيد مکرر و ھميشگی ما بر اين نکته که . است
ً بر سر خصوصی ي ا دولتی بودن بحث اساسا

ھر . سرمايه نيست ھم درست به ھمين دليل است
چه ھست از ذات سرمايه است و مالک سرمايه 
عملی را انجام می دھد که ملزومات ارزش 
افزايی و سودآوری بيشتر سرمايه از او می 

در ھمين جا يک سؤال بسيار مھم ديگر . خواھد
مطرح می شود که اگر چنين است پس راه حل 

در مقابل خصوصی سازی ھا چه می کارگران 
باشد؟ اين يک سؤال بسيار مھم و واقعی  تواند
. پاسخ آن نيز ھيچ عجيب وغريب نيست. است

ی يا به طورکلی طبقه دار سرمايهوقتی که دولت 
از خصوصی سازی صحبت می  دار سرمايه

کنند ودنيايی جنجال و عوام فريبی در وصف 
پاسخ يا بديل  اين دسيسه خود به راه می اندازند،

ً اين نيست که کارخانه بايد دولتی بماند  ما مطلقا
: برعکس، بديل ما اين است . و خصوصی نشود

اداره کارخانه توسط  نه دولتی، نه خصوصی،
اين حرف . ی کارگراندار سرمايهضد شورای

دل کارگران است، اما صرف حرف ھيچ 
ما بايد با چنگ و دندان . مشکلی را حل نمی کند

ايجاد اين شوراھا تالش کنيم و بايد جريان  برای
ان و دولت دار سرمايهمبارزه روزمره خود با 

آن ھا را به ميدان ايجاد شورای 
ی ھر مرکز کار و توليد، تشکيل دار سرمايهضد

ی طبقه دار سرمايهشورای سراسری ضد 
کارگر، به دست گرفتن برنامه ريزی کار و 

م برای تحميل توليد کارخانه ھا و ديگر امور الز
  ٨٧تير  ٩. تبديل کنيم و تثبيت پيروزی
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  ١٣٨٧تير  ١٤ جمعه    ١٠سال اول ـ شمارٔه 

 تعويق سه ماهه دستمزد کارگران دهکده رضوی
دھکده رضوی يک مجتمع کشت وصنعت در 

کارگر را  ۴٠٠اين مجتمع . استان خراسان است
کارگران در شرايط سختی کار . استثمار می کند

آنان . می کنند و به کارھای شاق اشتغال دارند
ماه است  ٣بر ھمه اين ھا در حال حاضر عالوه 

کارگران بارھا . که ريالی دستمزد نگرفته اند
عليه اين وضعيت اعتراض کرده و خواستار 

اين . پرداخت فوری دستمزدھای خود شده اند
اعتراض ھا تا لحظه حاضر ھيچ گوش شنوايی 

 نجاميدهاو به ھيچ نتيجه مثبتی ني پيدا نکرده
   .است

  ٨٧تير  ٩

  

  

 يل درمانگاه مهديه همدان و اخراج کارگرانتعط
در گذشته ھای دور در زير حاکميت ھمين نظام 

ی برخی کارھا انجام می دار سرمايهانسان ستيز 
گرفت و امکاناتی به وجود می آمد که بودن آن 

به طور مثال، . ھا بسيار بھتر از نبودنشان بود
مدرسه ھايی ساخته می شد، بيمارستان ھايی 

می گرديد، جاده ھايی کشيده می شد و تأسيس 
. کارھای ديگری از اين نوع صورت می گرفت

ی از سر دار سرمايهمثل روز روشن است که 
مصالح زندگی انسان ھا و برای رفع نيازھای 

سرمايه از . زندگی آن ھا اين کارھا را نمی کرد
بيخ و بن بشرستيز است و با ھر چيز انسانی 

ت مذکور نياز توسعه ايجاد امکا. بيگانه است
مدرسه ساخته می شد زيرا . انباشت سرمايه بود

سرمايه به نيروی کار درس خوانده و آموزش 
ديده احتياج داشت، بيمارستان تأسيس می گرديد 
زيرا سرمايه نيازمند وجود نيروی کار سالم 

جاده . برای استثمار ھر چه بيشتر آن ھا بود
الزمه حمل ھای زيادی کشيده می شدند زيرا که 

عالوه بر اين، بسياری از . و نقل کاالھا بود
امکانات انسانی ھم که نياز سرمايه نيست اما 

وجود دارد زير فشار مبارزه طبقه کارگر به 
اکنون ھيچ کدام از اين عوامل . وجود آمده است
ی در شرايط موجود دار سرمايه. موجود نيست

ه نه فقط در ايران بلکه در ھمه جای جھان پار
ای از اين امکانات را نه تنھا به وجود نمی آورد 
بلکه ھر روز بخشی از آن ھا را ويران می 

مدرسه ھا و بيمارستان ھا از اين دسته . سازد
. اند و در صف مقدم سالخی ھا قرار دارند

چرا؟ زيرا نيروی کار بيکار آن قدر فراوان 
است که مريضی و مرگ و مير ميليون ميليون 

سرمايه نه فقط ھيچ مشکلی نيست آن ھا برای 
بلکه مائده آسمانی است، زيرا از شر 
. اعتراضات و جنگ و ستيز آن ھا رھا می شود

به ھمين دليل سرمايه نه فقط بيمارستان نمی 
. سازد بلکه بيمارستان ھا را تعطيل می کند

درمانگاه مھديه ھمدان نمونه ای از ھمين تعطيل 
نگاه را از بيخ سرمايه اين درما. کردن ھا است
کارگر شاغل آن را نيز  ١٣و  و بن برچيده

بيکار ساخته است، زيرا سودآوری رشته ھای 
ديگر بيشتر از سرمايه گذاری در زمينه ايجاد 

سرمايه با مدرسه ھا نيزھمين . درمانگاه است
در طول سال ھای اخير، حتی . کار را می کند

در ثروتمندترين کشورھای اروپا، شمار بسيار 
. زيادی مدرسه را برای ھميشه تعطيل کرده اند

تخت ھای بيمارستان ھا در ھمه جا کاھش می 
نسبت پرستاران و پزشکان به جمعيت . يابد

. کشورھا در ھمه جا رو به کاھش است
ی تاريخاً در مرحله ای قرار دارد که دار سرمايه

بايد تمامی ھست و نيست معيشتی و رفاھی 
شرارت تمام صرف  انسان ھا را با قساوت و

درعين حال، . افزايش نرخ سودھای خود سازد
طبقه کارگر متشکلی ھم که بتواند درمقابل 

ی قدعلم کند و مانع انسان ستيزی دار سرمايه
راز . لجام گسيخته اين نظام شود، وجود ندارد

سيه روزی بيش از پيش انسان معاصر را در 
  .اينجا بايد جست

  ٨٧تير  ٩

  

 ستمزد کارگران نساجی پنگوئنماهه د ۵تعويق 
نساجی پنگوئن در استان گيالن قرار دارد و 

کارگران اين . کارگر را استثمار می کند ٢٠٠
ريالی دستمزد نگرفته  ماه است که ۵کارخانه 

شرکت پنگوئن يک واحد صنعتی توليد . اند
موکت و فرش است و محصوالتش مطابق 
و  معمول از بازار رونق الزم برخوردار است

ميزان سودھايش بسيار باب طبع صاحبان 

با اين ھمه، پرداخت دستمزد . سرمايه است
ماه است که به تعويق افتاده  ۵ناچيز کارگران 

صاحب شرکت به مصادره  دار سرمايه. است
او مطالبات . حقوق کارگران بسنده نکرده است

رانندگان سرويس ھای اياب و ذھاب کارخانه را 
ھمين دليل رانندگان دست به نيز نپرداخته و به 
اعتصاب کارگران راننده قطع . اعتصاب زده اند

اياب و ذھاب کارگران را به دنبال داشته و 
درست بر ھمين اساس چرخ کار و توليد در 

  . کارخانه به طور کامل متوقف شده است

  ٨٧تير  ٩

  

  

هزار کارگر در اروپا هنگام کار برای سرمايه  ١۶٧هر سال 
 ندکشته می شو

 ١۶٧٠٠٠در قاره اروپا در طول ھر سال 
دليل کشته . کارگر در حين کار به قتل می رسند

شدن اين کارگران بی ارزش بودن جان آن ھا 
برای صاحبان سرمايه و دولت ھای 

شمار حوادث مرگباری که . ی استدار سرمايه
ھر سال فقط در کشورھای عضو اتحاديه اروپا 

 ٧رخ می دھد از  در مراکز مختلف کار و توليد
اکثريت غالب اين حوادث . ميليون افزون است

اگر ھم به قتل کارگر منجر نشوند قطع اعضای 
بدن او، فلج شدن، بيماری ھای مھلک و ساير 

دولت ھای . صدمات را به دنبال دارد
ی قاره اروپا به طور مرتب با دار سرمايه

حداکثر عوام فريبی از تالش و برنامه ريزی 
ش کشتارھا و معلول شدن ھای برای کاھ

آنان دروغ می گويند . کارگران حرف می زنند
و شمار کارگران مقتول در حين کار برای 

در مورد . می شود سرمايه ھر سال بيش از پيش
ان و دولت ھا اما دار سرمايهعوام فريبی ھای 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 
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  ١٣٨٧ تير ١٤جمعه     ١٠اول ـ شمارٔه سال 

آنان در ھمين شيادی ھا . يک نکته جالب است
ليه اين بسيار صريح اعتراف می کنند که ک

معنای حرف آن . حوادث قابل پيشگيری ھستند
ھا بدون نياز به ھيچ تفسير اين است که پس 

نفر را به قتل  ١۶٧٠٠٠بسيارعامدانه ھر سال 
به بيان دقيق تر، برای اين که ھزينه . می رسانند

ايمنی محيط کار را نپردازند و برای اين که 
 ديناری از سودھای سر به فلک کشيده آن ھا کم

نشود ھزاران ھزار کارگر را تحت نام سوانح 
  .محيط کار به قتل می رسانند

  ٢٠٠٨ژوئن 

 

 تير خالص سرمايه به قلب يکی از کارگران الستيک البرز
کارگران الستيک البرز به رغم ماه ھا مبارزه، 
اعتصاب و اعتراض ھمچنان دستمزد و 
مطالبات ماه ھای اخير خود را دريافت نکرده 

نواده ھای کارگران در وضعيت بسيار خا. اند
آنان قادر به . رقت باری زندگی می کنند

پرداخت اجاره بھای آلونک ھای مسکونی خود 
نيستند و زير فشار انبوه بدھکاری ھا ھيچ مغازه 

در دل چنين . داری به آن ھا نسيه نمی دھد
اوضاع فاجعه بار وشرايط غيرانسانی که 

ست، صبح روز سرمايه بر آنان تحميل کرده ا
تيرماه، کارگری به نام تيمور ندائی  ٤سه شنبه 

صاحب کارخانه مراجعه می کند  دار سرمايهبه 
ھزار تومان از مطالبات معوقه  ٦٠٠و تقاضای 

جالد  دار سرمايهاو برای . خود را می کند
کارخانه توضيح می دھد که در موقعيت بسيار 
زجرآوری قرار دارد و مجبور است اقساط 

. ی ناشی از تعويق دستمزدھايش را بپردازدبدھ
او اضافه می کند که در غيراين صورت به 
طور قطع به جرم بدھکاری توسط دولت 

تيمور ھمه اين . سرمايه زندانی خواھد شد
مسائل را برای کارفرما توضيح می دھد، اما در 
مقابل تمامی اين توضيحات تنھا جوابی که می 

ی به او پرداخت ھيچ ريال« : شنود اين است 
نخواھد شد و می تواند ھرکاری که می خواھد 

سخن آخر کارفرما و موج ھولناک يأسی » .بکند
که گفته وی در تمامی شريان ھای حيات تيمور 
به راه می اندازد فقط چند ثانيه بعد طومار 
زندگی اين کارگر را برای ھميشه درھم می 

م تيمور اطمينان حاصل می کند که به جر. پيچد
تصور افتادن . بدھکاری راھی زندان خواھد شد

در سلول ھای زندان، ھيوالی وحشتناک 
بدھکارھای انبوه، خطر از دست دادن کار، بی 
نان آور شدن خانواده و صدھا بدبختی و ذلت و 
سيه روزی ديگر ھمه و ھمه در يک ثانيه وجود 

تيمور سکته . او را در موج فشار خود می پيچد
قيقت اين است که صاحب سرمايه می کند، اما ح

است که با پاسخ ضد بشری خود و آوار مرگبار 
يأسی که بر سر او خراب می کند تير خالص را 

تيمور تمامی عمرش . به قلب او شليک می کند
او با سال . ی کار کرددار سرمايهبرای نظام 

ھای مديد کار خويش دنيائی سود و سرمايه 
. ساخت دار مايهسران و طبقه دار سرمايهنصيب 

سرمايه حتی بھای ناچيز نيروی کار او را ھم 
پرداخت نمی کرد و تيمور برای بازتوليد نيروی 
کارش که بتواند برای سرمايه سود توليد کند 

صاحبان سرمايه و . مجبور بود پول قرض کند
ی تيمور را به جرم بدھکاری دار سرمايهدولت 

باتالق  به زندان می بردند و خانواده او را در
گرسنگی خفه می کردند، در حالی که تيمور با 
. لحظه لحظه عمرش سرمايه را توليد کرده بود

سرمايه تيمور را به جنايت آميزترين شکلی 
صاحب  دار سرمايهقاتل مستقيم او  .کشت

  .ی استدار سرمايهکارخانه و دولت 

 ٨٧تير  ٨

  

 »هما مرغ«ادامه مبارزات کارگران 
ھمامرغ مھاباد در ادامه کارگر مجتمع  ٥٧

اعتراضات قبلی خويش، در مقابل مقر حکومت 
فرماندار سرمايه اجتماع کردند و دست به 

کارگران چندی پيش خواستار . اعتراض زدند
افزايش دستمزد بودند اما صاحب مجتمع، بی 
درنگ ھمه آنان را به جرم مطالبه افزايش 

معضل کارگران به اين . دستمزد بيکار ساخت
سطح بيش از حد نازل . تيب چند برابر شدتر

بھای نيروی کار و مشکالت غيرقابل تحمل 
معيشتی با فاجعه بيکاری و قطع ھمان حداقل 

کارگر مجمتع عليه  ٥٧. دستمزد با ھم توأم شد
اين جنايت دست به اعتراض زدند اما کارفرما 
. ھيچ وقعی به حرف ھای آنان نگذاشت

ر مقابل دفتر کارگران درپی اين مشاجرات د
فرمانداری جمع شدند و عليه اخراج و سطح 
. پايئن دستمزدھای خود فرياد اعتراض سر دادند

ن ھيچ کم و ورفتار فرماندار با کارگران بد
کارگران . کاست عين ھمان رفتار کارفرما بود

اعالم کردند که به مبارزات خويش ادامه 
   .خواھند داد

  ٨٧تير  ٨

  

 

 می زير فشار گرسنگی خانوادهخودکشی کارگر پتروشي
مجتمع پتروشيمی کرمانشاه شمار زيادی کارگر 

کارگران اين مجتمع نازل . را استثمار می کند
صاحب . ترين ميزان دستمزد را می گيرند

کارخانه، که دولت است، نه فقط ناچيزترين 
دستمزد را به کارگران پرداخت می کند بلکه آن 

کارگران . ھا را اخراج و بيکار می سازد
اخراجی شرکت به طور معمول ھيچ شانسی 
برای يافتن کار جديد در ھيچ کجای ديگر استان 

آنان از ھيچ نوع بيمه ای ھم برخوردار . ندارند

به ھمين دليل بيکاری اينان در واقع تير . نيستند
خالصی است که به زندگی شان شليک می 

اقدام به خودکشی زير فشار گرسنگی امر . شود
عی کارگران با توجه به ھمه اين بدبختی ھا طبي
خودکشی يکی از کارگران اخراجی . است

شرکت در روزھای اخير نمونه بارز نوع 
واکنش ھای کارگران به فجايعی است که 
سرمايه در اينجا مثل ھمه جاھای ديگر بر 

طنز تلخ ماجرا . زندگی آنان تحميل کرده است

قيقاً اين است که روز خودکشی اين کارگر د
ھمان روزی است که رئيس جمھوری عدالت 

و به احتمال زياد  سرمايه از کارخانه ديدن کرده
در سخنرانی ھايش از نعمتی که دولت وی، 

 ی برایدار سرمايهو نظام  دار سرمايهطبقه 
  . داد سخن داده است کارگران به ارمغان آورده

 ٨٧تير  ٨
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 اتکارگران شهرک اشتهارد بدون هيچ نوع امکان
واحد صنعتی  ٥٠٠در شھرک اشتھارد حدود 

 ١٢٠٠٠مستقر است که در مجموع بيش از 
سطح دستمزد . کارگر را استثمار می کنند

بخش . کارگران مطابق معمول بسيار پائين است
غالب آنان از ھيچ نوع بيمه اجتماعی و دارو و 

با اين که ھمه افراد . درمان برخوردار نيستند
ان در ھمين شھرک زندگی خانواده ھای کارگر

می کنند، حتی يک درمانگاه پزشکی و ابتدائی 
ترين امکات دارو و درمان در اختيار اين 

چنين به نظر می . جمعيت وسيع کارگری نيست
رسد که نفس کارگر بودن و افراد خانواده 
کارگر بودن ساکنان اين منطقه محکم ترين دليل 

نات برای محروميت آنان از نازل ترين امکا
شرايط بسيار . بھداشتی و خدمات اجتماعی است

دشوار کار و سختی معيشت و فقدان نيازھای 
اوليه زندگی در حوزه سکونت بارھا مورد 
اعتراض کارگران قرار گرفته اما به اين 

  . اعتراضات ھيچ پاسخ مثبتی داده نشده است

 ٨٧تير  ٨

  
  

 قتل دو کارگر در کرج زير آوار سرمايه
گر مقتول برای يک شرکت ھر دو کار

اين شرکت در منطقه . ساختمانی کار می کردند
مھرشھر کرج مشغول احداث مجتمع ھای 

انی است که در توليد دار سرمايهساختمانی برای 
. و فروش مستغالت سرمايه گذاری کرده اند

کارگران مقتول در محيط کار خويش از ھيچ 
 آنان به. نوع وسائل ايمنی برخوردار نبودند

حکم کارفرما در شرايط و محيطی که از ھمه 
لحاظ آبستن سوانح بود، بدون داشتن ھيچ 

امکاناتی مشغول حفاری زمين و خاک برداری 
در محل کار ديوارھای قديمی . شالوده بنا بودند

مخروبه ای باقی بود که خطر ريزش آن در 
 دار سرمايه. زمره طبيعی ترين حوادث کار است

ی کامل به وجود تمامی صاحب شرکت با آگاھ
مخاطرات و احتمال ريزش ديوار کار، حفاری 

حادثه ھنگامی . زيربنا را به کارگران سپرده بود
رخ داد که خاک برداری بنا ھمه زمينه ھای 

ھر . الزم برای ريزش آوار را فراھم می ساخت

دو کارگر در زير خروارھا خاک دفن شدند و 
محل تنھا کارگران آتش نشانی پس از ورود به 

توانستند اجساد اين کارگران را از زير آوار 
عامل مستقيم قتل اين دو کارگر . خارج کنند

کارفرمای صاحب شرکت و دولت مدافع او 
  . است

  ٨٧تير  ٨

  
 

 ماه بدون حقوق ٤معلمان ورامين 
تعويق در پرداخت دستمزد کارگران پديده عام 
زندگی بخش غالب توده ھای کارگر ايران در 

کارگر نيشکر . مه حوزه ھای کار و توليد استھ
و قند و نساجی و الستيک و صنايع فلزی يا آب 
و برق و مدارس و شھرداری، ھمه و ھمه زير 
فشار اين فاجعه ھمه جا گستر جھنم 

معلمان ورامين نيز . ی ايران ھستنددار سرمايه
در شمار کارگرانی ھستند که در زير تيغ تيز 

. دستمزدھا به سر می برنداپيدمی فجيع تعويق 
ماه است که ريالی حقوق دريافت نکرده  ٤آنان 
ھمه اين معلمان در چھارچوب قراردادھای . اند

موقت کار می کنند و مطابق اصطالح رايج 
«  دولت سرمايه حقوق ماھانه خويش را زير نام

معلمان در . دريافت می دارند» حق التدريس
کار، به  ھمه اين مدت به قراردادھای موقت

سطح پائين حقوق ھا و به تعويق در پرداخت 

آنان خواستار . حقوق ھا اعتراض کرده اند
استخدام دائم، افزايش حقوق و پرداخت بدون 

  . تأخير حقوق ماھانه خود ھستند

  ٨٧تير  ٨

  

 

 دستگيری کارگر معترض شرکت واحد
غالمرضا غالمحسينی از جمله کارگران شرکت 

اين درجريان اعتصاب  واحد است که پيش از
حکم . بيکار شده است کارگران اين شرکت

اخراج غالمحسينی پس از مدتی به دنبال 
اعتراضات و شکايات طوالنی مدت وی به 
ظاھر لغو می شود، اما مديريت شرکت واحد از 
. بازگشت او به کار جلوگيری می کند

در » مراسم روز زن«غالمحسينی در 
دی تالش می کند ھزار نفری آزا ١٢ورزشگاه 

تا به طور مستقيم با شھردار سرمايه وارد 
تالش او از سوی عوامل امنيتی . گفتگو شود

سرمايه به اخالل در نظم عمومی نظام تعبير می 
کارگر اخراجی شرکت واحد در ھمين . شود

روز و به جرم ھمين تالش توسط مأموران 
امنيتی سرمايه دستگير و راھی زندان اوين می 

و می خواست از بالی بيکاری نجات يابد ا. شود
ی نيروی کارش را دار سرمايهو در بازار 

دولت سرمايه پاسخ اين تالش را با . بفروشد
ً شکنجه پاسخ داد . دستگيری و زندان و طبيعتا

غالمحسينی عضو ھيئت مديره سنديکای 
دستگيری او و . کارگران شرکت واحد است

اين  دستگيری تمام سنديکاليست ھای ديگر
شرکت نه فقط حاال که ھميشه و ھمه وقت يک 
سؤال بسيار مھم را با برجستگی بيش از حد در 

به راستی در : برابر ديدگان آن ھا قرار می دھد 
ی ايران دار سرمايهچھارديواری پر از شرارت 

چگونه می خواھند با ايمان به نظم 
ی، با اميد به اصالح اين نظام و با دار سرمايه

داربست قانون و قانونمداری سرمايه رجوع به 
مشکالت اشتغال، معيشت، بی حقوقی ھا و 
! نابسامانی ھای زندگی خود را رفع کنند؟

دستگيری عضو سنديکای شرکت واحد موج 
. اعتراض کارگران را به دنبال داشته است

فرياد کارگران اين است که غالمحسينی ھر چه 
  . دسريع تر بايد از زندان سرمايه آزاد شو

  ٨٧تير  ٨
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 خبازی های کردستان و استثمار نيروی کار شبه رايگان
کارگران خبازی ھای کردستان در قبال کار 
طاقت فرسای طوالنی مدت شبانه روزی خود 

ھزار تومان در ماه دستمزد می  ١١٠فقط 
اين مبلغ نصف ميزانی است که نھاد . گيرند

يا در » شورای عالی کار« دولتی موسوم به 
شورای عالی تعيين نرخ استثمار نيروی « اقع و

برای دستمزد سال جاری » کار توسط سرمايه
نھاد دولتی مذکور . کارگران تعيين کرده است

ھزار  ٢١٩مصوبه خويش يعنی دستمزد ماھانه 
تومان برای کارگران را به سان ھمه مصوبه 

با آن . نام نھاده است» قانون« ھای ديگر دولتی 
لغ حدود يک سوم حداقل واقعی که حتی اين مب

دستمزد کارگران است، اما شدت استثمار 
سرمايه در ايران چنان است که ھمين مبلغ 
ناچيز برای بسياری از کارگران دست نيافتنی 

ھمين جا است که سروکله رفرميست . شده است
عدم اجرای «و موعظه ) اصالح طلبان(ھا 
اين درواقع خاصيت . آن ھا پيدا می شود» قانون

نوع قوانين برای سرمايه ايجاد دستاويزی برای 

ی و سمت دادن دار سرمايهبرائت دولت 
مبارزات کارگران به مجرای رفرميسم منحط 

بدون شک، قانون ممکن . باب طبع سرمايه است
است حامل فشار مبارزه کارگران بر نظام 

ی باشد و به اين معنا کارگران می دار سرمايه
وضعيت خود به قانون توانند برای اصالح 

اما حتی اين استناد در بھتريت حالت . استناد کنند
فقط ميزان شدت استثمار کارگران را اندکی 
کاھش می دھد و ھيچ گونه تغيير اساسی در 

قانون  .زندگی کارگران به وجود نمی آورد
درمجموع به نفع سرمايه است و اگر چنين نبود 

ويب نمی ی ھيچ گاه آن را تصدار سرمايهدولت 
اگر کارگران ھشيار نباشند و از ماھيت . کرد

قانون سرمايه آگاھی نداشته باشند استناد آن ھا 
به قانون جھت ايجاد رفرم می تواند آنان را به 

از اين . راحتی به ورطه رفرميسم بکشاند
منظر، قانون به طور کلی سالحی است که نظام 

ی به دست نيروھای رفرميستی می دار سرمايه
ھد تا از طريق آن جنب و جوش و خشم و د

ی کارگران را مھار کنند دار سرمايهعصيان ضد
و در برھوت قانونمداری از ھر نوع خطر 

ھمين نيروھای . برای سرمايه تھی سازند
اصالح طلب ھستند که در رسانه ھای خود در 
بحث پيرامون دستمزد نازل کارگران نانوائی 

» ی قانونعدم اجرا«ھای کردستان از معضل 
اين ھا بدترين دروغگويان و . حرف می زنند
کارگران خباز کردستان نه در . عوام فريبانند

توسل به قانون سرمايه بلکه در پيکار سازمان 
يافته سراسری عليه استثمار و موجوديت 

ی است که می توانند مطالبات دار سرمايه
ان و دار سرمايهمعيشتی و اجتماعی خود را بر 

اگر کارگران خباز . ا تحميل کننددولت آن ھ
ی دار سرمايهکردستان برای مبارزه با استثمار 

ھزار تومانی که  ٢١٩ دستمزد متشکل شوند،
ھزار ۶٠٠جای خود دارد، حداقل دستمزد 

  .تومانی ھم به راحتی دست يافتنی خواھد شد

   ٨٧تير  ٨

  

 شهرداری سقز و مصادره دستمزد کارگران
سال جاری تا امروز شھرداری سقز از شروع 

ھيچ دستمزدی به ھيچ کدام از کارگران نظافت 
موج اعتراض و . سطح شھر پرداخت نکرده بود

خشم کارگران اينک شھردار سرمايه را مجبور 
ساخته است که با پرداخت دستمزد ماه فروردين 

شھردار اين اقدام خويش . آن ھا موافقت کند
ا در يعنی پرداخت يکی از ماه ھای اين سال ر

بوق و کرنا کرده است تا در پشت آن مصادره 
کارگر اين سازمان را  ١٨٠چند ماه دستمزد 

 ١٢کارگران شھرداری سقز روزی . استتار کند
ساعت در بدترين شرايط و با تحمل تمام 
محروميت ھا بدون دريافت ريالی دستمزد به 

دليل اصلی تحمل اين . کار ادامه داده اند
ان ھراس و وحشت وضعيت از سوی کارگر
در بخشی از دنيای . آنان از بيکار شدن است

ی کارگران صاحبان سرمايه و دولت دار سرمايه
آن ھا را مجبور ساخته اند که در قبال ساعات 
کار روزھای تعطيل دستمزدھای بيشتری 

اين مسئله در شھرداری سقز و . پرداخت کنند
در حاکميت قدرت شھردار اين شھر کامالً 

کارگران در روزھای تعطيل . ستمعکوس ا
دستمزد بسيار کمتری حتی در قياس با دستمزد 

   !نازل روزھای ديگر خود دريافت می کنند

  ٨٧تير  ٨

  

 

 پايان اعتصاب کارگران نيشکرهفت تپه
روز اعتصاب مداوم و جنگ  ٥٠چندين ھزار کارگر نيشکر ھفت تپه به دنبال 
ايه در وسعت شھر شوش و جاده و ستيزھای پراکنده با نيروی سرکوب سرم

ماه،  ١٥اعتصاب بزرگ در طول  ١٣ھای اطراف و با پشت سر نھادن 
. سرانجام بدون دستيابی به مطالبات اعالم شده خويش به سر کار بازگشتند

البته شيوه دولت سرمايه در پايان دادن به اعتصاب کارگران بسيار حساب 
بران واقعی اعتصاب را دور زد و شده بود، به اين معنی که دولت درواقع رھ

برای ايجاد تفرقه در ميان کارگران با بخشی از کارگران وارد مذاکره شد و 
کارگران مصمم به ادامه . آنان را قانع کرد که به اعتصاب پايان دھند

را درمقابل توده کارگران قراردادند و بدين وسيله  اعتصاب نيز اين کارگران
عامالن پايان اعتصاب اعالم کردند که برای  ضمن معرفی آنان به عنوان

جلوگيری از تفرقه به سرکار بازمی گردند، اما برای نشان دادن حسن نيت 
بيست روز به کارفرما مھلت می دھند تا مطالبات کارگران را متحقق  خود
يعقوب شفيعی، . درغير اين صورت، اعتصاب را از سر خواھند گرفت. کند

که در صورت بازگشت  ه کارگران وعده دادهمدير عامل شرکت، نيز ب
کارگران به کار و خودداری آنان از تداوم مبارزه و اعتصاب در طول ھفته 

  .ھای آينده برای پرداخت دستمزدھای معوقه آنان چاره ای خواھد انديشيد

ھر کس که سير حوادث روزھای اعتصاب و کل رخدادھای مبارزه کارگران 
 بال کرده باشد به روشنی درمی يابد که تصميمدر طول اين دو سال را دن

کارگران به پايان اعتصاب و شروع مجدد کار ھيچ ربطی به ھيچ نوع باور يا 
بايد . اميدی از جانب آنان نسبت به قول و وعده ھای مديرعامل سرمايه ندارد

زمينی سخن گفت و واقعيات مادی بسيار تلخ مبارزه طبقاتی را به دور از 
رمز و راز واقعی بازگشت . بافی مورد تعمق و بازبينی قرار داد ھرنوع خيال

کارگران به کار و تمکين آن ھا به خواست کارفرما داير بر پايان اعتصاب را 
ً در بن  نه در اعتماد آنان به وعده شفيعی يا ساير مزدوران سرمايه بلکه دقيقا

به بند کشيده روز اخير را  ٥٠ بستی بايد جستجو کرد که کل جريان مبارزه
کارگران شکست خوردند و آنان مجبور به تحمل اين شکست شدند، زيرا . بود

قادر به درھم شکستن بن بست بسيار جدی و سرنوشت ساز مبارزه خويش 
شرط اول درھم شکستن اين بن بست آن بود که کارگران رفع مشکل . نشدند

به عمده ترين  اصلی خود يعنی تعطيل کارخانه و از دست دادن کار خود را
مطالبه خود تبديل می کردند و در درجه نخست برای امنيت شغلی خويش می 

بدون شک، مبارزه برای مطالباتی چون دريافت دستمزد معوقه و . جنگيدند
عزل مزدورانی چون شفيعی و زيودار و يا توقف پيگرد قضايی فعاالن 



ی  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما ان(ر ک  )ه 
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  ١٣٨٧ تير ١٤جمعه     ١٠اول ـ شمارٔه سال 

ما تحقق اين ا. اعتصاب و نظاير اين ھا الزم بود و ھمچنان الزم است
فرض کنيم . مطالبات بر بستر بقا و تداوم کار و توليد در کارخانه معنا می دھد

وقتی خوِد کارخانه تعطيل شود و کارگران . ھمه اين مطالبات ھم متحقق شوند
بيکار شوند، تحقق اين مطالبات مشکل اصلی کارگران را چگونه حل خواھد 

ادامه مبارزه برای آن، شرط  کرد؟ در راستای ھمين حل مشکل اصلی و در
دوم درھم شکستن بن بست مبارزه کارگران ھفت تپه ارتقای شکل مبارزه از 

توده ھای کارگر نيشکر ھفت تپه در اين  .سطوح پايين به سطوح باالتر بود
روز يا، بھتر بگوييم، در اين دوسال ھمه شکل ھای متعارف مبارزه را  ٥٠

ميدان کارزار عليه . و کار را متوقف کردندآنان چرخ توليد . پشت سر نھادند
صاحبان سرمايه و دولت آن ھا را از محيط کارخانه به خيابان ھای شھر 

از ھمزنجيران خويش برای حمايت . شوش و جاده ھای اطراف گسترش دادند
از مبارزاتشان ياری طلبيدند و در اين راستا به موفقيت ھايی ھر چند محدود 

مه اين کارھا را کردند و برای پيشبرد ھمه اين مراحل با آن ھا ھ. دست يافتند
اما واقعيت اين است که صرف انجام اين . استقامت و عزم راسخ به پيش رفتند

کارساز نبود  کارھا و توسل به اين راھکارھا با ھمه اھميت زيادی که داشتند،
بی تأثير  اين راھکارھا و ھمين نکته، يعنی ناکارآمدی. و راه به جايی نمی برد

ماندن اين سالح ھا بايد به عنوان اساسی ترين معضل پيشبرد شکل مبارزه 
فکر و ذھن و بصيرت و قدرت چاره انديشی کارگران را به خود مشغول می 

اعتصاب يکی از برنده ترين و کاراترين سالح ھای پيکار عليه سرمايه . کرد
ی دار سرمايهدولت صاحب کارخانه و  دار سرمايهاما در شرايطی که . است

به داليل بسيار معين و شفاف توقف چرخ توليد را معضل حياتی خود نمی 
داند، نمی توان با ايستادگی در سنگر اعتصاب به پيروزی مبارزه اميدوار 

عين ھمين حکم در مورد جنگ و ستيزھای خيابانی، راه بندان ھا و . ماند
وزه کارگران ھفت تپه ر ٥٠اعتصاب . ساير شکل ھای مبارزه صدق می کند

از ھمان نخستين روزھای شروع خود به زبان بی زبانی از کارگران می 
خواست که از اين مراحل عبور کنند و ميدان جنگ را به محور ديگری منتقل 

کارگران بايد نيروی پيکار خود را در جايی متمرکز می کردند که . نمايند
بحث بر سر . ی و حياتی باشدبرای صاحبان سرمايه و دولت آن ھا تھديد جد
نکته مھم و گرھی قرار دادن . صرف مبارزه و اعتراض و اعتصاب نيست

ان و دولت آن ھا در موقعيتی است که مجبور به قبول مطالبات دار سرمايه
کارگران شوند و ھيچ راھی برای فرار از قبول اين خواسته ھا و انتظارات 

  . نداشته باشند

شرايطی بود که ما مرتب خطاب به توده ھای کارگر درست با توجه به چنين 
ی، تصرف کارخانه و دار سرمايهھفت تپه اعالم کرديم که تشکيل شورای ضد

تنھا راه  یدار سرمايهتدارک برنامه ريزی کار و توليد توسط شورای ضد
توده ھای کارگر ھفت تپه بدون توسل به اين . تداوم پيکار کارگران است

ن رويکرد در پس يک بن بست سنگين فرساينده دست و راھکار و گزينش اي
ی و تصرف کارخانه تنھا راه دار سرمايهتشکيل شورای ضد. پا می زدند

توسل به اين راھکار متضمن اين بود که کارگران . شکستن اين بن بست بود
ان و دولت دار سرمايهبخش عظيمی از حاصل کار و توليد خويش را از دست 

ان و دولت آن ھا بودند که بايد برای دار سرمايهآنگاه اين خارج می ساختند و 
بيرون راندن کارگران از قلمرو آنچه که تصرف کرده بودند لشکرکشی می 

با وقوع اين حادثه، جنگ و ستيز جاری ميان کارگران و سرمايه از . کردند
کارگران کارخانه را دردست . حالت ابتدايی خود به طور کامل خارج می شد

رفتند و از ھمه ھمزنجيران خود در ايران و سراسر جھان برای ادامه می گ
آنان در . تصرف کارخانه و برنامه ريزی و اداره توليد کمک می خواستند

ھمين راستا محتوای کيفرخواست خود عليه سرمايه و مضمون کمک خواھی 
و طلب پشتيبانی خويش از ھمزنجيران کارگرشان را به مدار جديدی منتقل 

به دولت اخطار می کردند که بايد کل مصالح و نيازھای ادامه کار . کردند می
کارخانه را به صورت رايگان در اختيار آنان قرار دھد و از بخش ھای 
مختلف طبقه خود می خواستند که از طريق اعتصاب و ساير اشکال مبارزه، 

. قرار دھندان و دولت آن ھا را برای قبول اين مطالبات زير فشار دار سرمايه
کارگران ھفت تپه در صورتی که چنين می کردند و اين رويکرد را برمی 
گزيدند عمالً ابتکارعمل يک جنگ گسترده مستمر و بسيار افق دار عليه 

آنان از اين طريق نيروی پيکار طبقاتی . ی را به دست می گرفتنددار سرمايه
سرمايه وارد می  خود را درست در ھمان نقطه ای که بيشترين فشار را بر

ساخت متمرکز می کردند و سنگر مقاومت خود را به تريبون فراخوان ھمه 
  . تبديل می کردند کارگران به ميدان وسيع مبارزه طبقاتی

. کارگران اين کار را نکردند و قادر به شکستن بن بست مبارزه خود نشدند
در اينجا رمز و راز واقعی بازگشت آن ھا به کار يا درواقع تحمل شکست 

البته حتی اکنون نيز برای متمرکز کردن مبارزه عليه سرمايه از . قرار دارد
اکنون کارگران . طريق ايجاد شورا برای تصرف کارخانه ھيچ دير نشده است

به احتمال . برای تحقق مطالبات خود بيست روز به کارفرما مھلت داده اند
مطالبات کارگران در اين بسيار زياد حتی در خوش بينانه ترين حالت، ھمه 

مدت برآورده نخواھد شد و کارگران ناچار به از سرگيری اعتصاب و شکل 
در اين صورت، کاری که بايد صورت گيرد . ھای ديگر مبارزه خواھند شد

جلوگيری از تکرار شکست است، و اين ميسر نخواھد شد مگر با درس گيری 
به  .ته به چراغ راه آيندهروزه برای تبديل گذش ٥٠از تجربه اين اعتصاب 

نظر ما، درسی که کارگران از اين تجربه خواھند گرفت چيزی جز ضرورت 
درھم شکستن بن بست مبارزه و ارتقای آن به سطح باالتر برای تصرف و 

  .اداره کارخانه از طريق شورای کارگران نخواھد بود

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  )منطقه تھران(تشکل کارگری  کميته ھماھنگی برای ايجاد

 ١٣٨٧تير  ٦

  

 اعتراض کارگران کشتی سازی ها در لهستان
ھزاران کارگر در شھر ورشو پايتخت لھستان 
دست به تشکيل اجتماع و راه پيمايی زدند تا به 
سياست ھای ضد کارگری و ضد انسانی دولت 

دولت . اعتراض کنند» دونالد توسک« 
و ھمگام با ھمه  ی لھستان ھمراهدار سرمايه

ی ديگر اروپا و دنيا دست دار سرمايهدولت ھای 
به کار نابودسازی امکانات اجتماعی و افزايش 
فشار سھمگين بر سطح معيشت موجود طبقه 

. کارگر با ھدف افزايش سود سرمايه ھا است
قانون « ان اعالم کرده است که دار سرمايهدولت 
 را به نفع سرمايه و عليه کارگران» کار

بازنويسی خواھد کرد، سن بازنشستگی 
کارگران را باال خواھد برد، ھر نوع امنيت 
شغلی کارگران و تضمين اشتغال آن ھا از سوی 

موجود بر  کارفرمايان و در يک کالم ھر مانع
سر يکه تازی بی مھار سرمايه برای استثمار 

کارگران . توده ھای کارگر را از بين خواھد برد
سازی لھستان در اعتراض  کارخانه ھای کشتی

به اين برنامه ھا و طرح ھای در دستور کار 
دولت دونالد توسک دست به اجتماع و اعتراض 

کارگران اعالم کرده اند که به مبارزات . زدند
  .خود عليه سياست ھای دولت ادامه خواھند داد

  ٢٠٠٨ژوئن 
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 عليه بيکارسازی» هما مرغ«اعتراض کارگران 
متعلق به مجتمع کشت و » غ ھما مر« شرکت 

صنعت مھاباد است و شمار زيادی کارگر را 
اين شرکت تصميم گرفته است . استثمار می کند

دليل . تن از کارگران را اخراج کند ٥٧که 
سطح . اخراج کارگران فقط يک چيز است

دستمزد ھمه آنان بسيار پائين است و در ماه 
ھای ھای اخير با توجه به افزايش سرسام آور ب

ارزاق عمومی، به صورت وحشتناکی در کام 

کارگران با . فقر و خطر گرسنگی فروغلتيده اند
توجه به شدت فشار مشکالت زندگی خواستار 

صاحب  دار سرمايهافزايش دستمزد شده اند و 
مجتمع به محض شنيدن عبارت افزايش دستمزد 

 ٥٧از زبان کارگران بی درنگ دستور اخراج 
ايش حقوق ھا را صادر کارگر متقاضی افز

کارگران ھما مرغ به دنبال اقدام . کرده است
کارفرما دامنه اعتراض خويش را وسعت 

آنان در حال حاضر مبارزاتشان را . بخشيده اند
بر روی دو مطالبه معين و اصلی متمرکز کرده 

  . افزايش دستمزد و ادامه اشتغال: اند 

 ٨٧تير ٦

 

 

رگر ای طبقه کا منشور مطالبات پايه
 ايران

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

شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه ھولناک و . قه ھستيمگسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی ساب
اين جنگ . مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است

روزی نيست که شاھد چندين تجمع . راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
بستن جاده ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل . عتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيموتحصن و ا

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

ت آنان ھنوز به زير يک با اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزا
و يکی از علت ھای به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا . پرچم سراسری واحد گرد نيامده است

پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری . بايد جست
گام اول برای . ه رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند بردو واحد ارتقا نيابد کارگران ب

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

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

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

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

از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای که برای سرمايه داران کرده اند اما در ازای آن 
اقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درو. ھيچ چيز نگرفته اند

بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته . بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند
کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين . خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند

ضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه را م
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من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از 
  . ده ايمطبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کر

  :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 ١٠٠سال بايد از حقوق ثابتی به مبلغ  ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . ن بروداما تا آن زمان بايد به زنان خانه داردستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيردکارخانگی بايدازميا - ٣
  .بيمه بيکاری نبايدازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. 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 ١٨ام شاغالن،بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير حقوق تم - ۶
تحقق اين امر . مسکن مناسب با آب، برق، امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھر کارگری است - ٧

  :در گرو آن است که
نک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن کارگران از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اي - 

  . استفاده شود
  . دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای کارگران اختصاص دھد - 
  . بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد - ٨
  . طوح بايد رايگان شودآموزش و پرورش در تمامی س - ٩
  . اياب و ذھاب در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٠
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١١
  . ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١٢
  .دسال بايد به طور کامل الغاء گرد ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١٣
  :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۴

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

  .ايد آزاد باشدايجاد ھرگونه تشکل کارگری از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر ب -١۵
  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

)منطقه تھران(کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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١/٢/١٣٨٧  
  

  

  

  

  

  
 

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

  
منطقه (سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

و اخبار جديد کارگری طور روزمره به روز شده 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
 :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  در صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می. کنيد
در ھمين قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين 

  .شويد


